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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ έπίσκεψη στό ’Αρ
χηγείο Χωροφυλακής πραγματοποίησε 
τον προηγούμενο μήνα ό Υπουργός Δη
μοσίας Τάξεως κ. Δημήτριος Δαβάκης.

Τον κ. Υπουργό υποδέχτηκε ό ’Αρχη
γός τοϋ Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. 
Μιλτιάδης Άργιάννης, ό όποιος καί τον 
συνοδέυσε στην αίθουσα Τελετών τοϋ 
’Αρχηγείου, όπου παραβρίσκονταν οί Ύ- 
παρχηγοί τοϋ Σώματος Υποστράτηγοι 
κ.κ. Σπυρίδων Πυρπίλης καί Γεώργιος 
Μάντης, οί Α' καί Γ ' ’Επιθεωρητές Χω
ροφυλακής Υποστράτηγοι κ.κ. Βασίλειος 
Βασιλόπουλος καί Άνδρέας Λεχουρίτης 
οί Διευθυντές καί άλλοι ’Αξιωματικοί 
τοϋ ’Αρχηγείου.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η  
Τ Ο Υ  κ. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Τ Α Ξ Ε Ω Σ  
ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Σέ σύντομο χαιρετισμό του ό κ. ’Αρ
χηγός ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για 
τό ενδιαφέρον πού δείχνει για τά προ
βλήματα πού άντιμετωπίζει τό Σώμα 
καί ΰποσχέθηκε ότι άπό πλευράς της ή 
Χωροφυλακή θά εμμένει πάντοτε στις 
προσπάθειές της πού άποβλέπουν στη 
διατήρηση τής τάξεως καί ασφαλείας 
στον τόπο. Στη συνέχεια, ό Διευθυντής 
Όργανώσεως τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυ
λακής Ταξίαρχος κ. ’Ιωάννης Παπακων
σταντίνου, ένημέρωσε μέ ομιλία του τόν 
κ. Υπουργό για θέματα πού άφοροΰν 
τό Σώμα.

Ειδικότερα ό κ. Παπακωνσταντίνου 
άναφέρθηκε μέ λεπτομέρειες στήν άπο- 
στολή τής Χωροφυλακής, τις αρμοδιό
τητες τών ‘Υπηρεσιών της, τή δύναμη 
καί κατανομή τοϋ Προσωπικού της καί 
τις συνθήκες στεγάσεως τών Υπηρεσιών 
της. ’Ακόμα ανέλυσε τις δραστηριότητες 
τών ‘Υπηρεσιών στήν τελευταία διετία 
άπό άπόψεως τάξεως καί άσφαλείας καί 
παρουσίασε μέ αριθμητικά στοιχεία τήν 
κατάσταση τής εγκληματικότητας, γενι
κά, στήν εδαφική άρμοδιότητα τής Χω
ροφυλακής. Τέλος, άναφέρθηκε στά προ
βλήματα πού άπασχολοΰν τό Σώμα καί τό 
Προσωπικό του καί κατέληξε συμπερα
σματικά στούς τρόπους άντιμετωπίσεώς 
τους.

’Ακολούθως, ό κ. Υπουργός εύχαρίστη- 
σε τόν ομιλητή γιά τήν ολοκληρωμένη 
ένημέρωση πού τοϋ έκανε καί έξέφρασε 
τήν εύαρέσκειά του γιά τό έργο πού έπι- 
τελοϋν οί Υπηρεσίες Χωροφυλακής καί 
περισσότερο γιά τήν πιστή άφοσίωση τοϋ 
Προσωπικού της στην έκτέλεση τών κα
θηκόντων του. Άναφερόμενος στά προ

βλήματα τοϋ Σώματος καί τοϋ Προσω
πικού του, ό κ. ‘Υπουργός τόνισε ότι άπό 
πλευράς Κυβερνήσεως άντιμετωπίζονται 
μέ σοβαρότητα καί κατανόηση, διαβε- 
βαιώνοντας ότι καταβάλλει κάθε προσπά
θεια γιά τήν έπίλυσή τους μέ πνεΰμα 
συμπάθειας.

Ή  ενημέρωση έκλεισε μέ μικρή δεξίω
ση, στή διάρκεια τής όποιας ό κ. ‘Υπουρ
γός βρήκε τήν εύκαιρία νά γνωρίσει άπό 
κοντά τούς Επιτελείς ’Αξιωματικούς τού 
’Αρχηγείου καί νά συζητήσει μαζί τους 
διάφορα θέματα άστυνομικοΰ ένδιαφέ- 
ροντος.
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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο

Δόκιμοί Άνθνπο- 
πομοίραρχοι. Τά αυ
ριανά στελέχη τής 
Χωροφυλακής. Σ ’ 
αυτούς στηρίζεται ή 
συνέχιση τής υψη
λής αποστολής τοΰ 
Σώματος.

r ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
’Ά ρ χ ισ α ν  πρόσφατα τό μαθή
ματα τής έκ π αιδευτ ικ ή ς  π ε 

ριόδου 1980-81 σ τ ί ς  Σχολές Χωροφυ 
λακής Α θηνώ ν.  "Αρχισε ή προετοιμα
σία των νέων βαθμοφόρων- ’Αξιωμα
τικών καί  ’Υπαξιωματικών-άπό τούς  
όποιους  τό Σώμα κ α ί , κ α τ ’ έπέκταση,  
ή κοινωνία  π ε ρ ι μ έ ν ε ι  πολλά.Κι αύ-  
τό γ ι α τ ί  δέν  θεωρεί  τόν ά στυνομ ι 
κό μονάχα έπαγγελματία  άλλά κατά 
κύριο  λόγο κ ο ινω νικό  λ ε ι τ ο υ ρ γ ό .

Ή  έποχή μας,περισσότερο ά-
πό κάθε άλλη προηγούμενη,  

δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι  ό χ ι  άπλά άπό αμφισβή
τηση άλλά άπό βαθειά  κρίση άξιών 
μέ δ υ ν α μ ι κ έ ς , σ υ χ ν ό , σ υ ν έ π ε ι ε ς .  ’ Ε
πίσης σέ λ ί γ ε ς  μ έ ρ ε ς ,ή  Χώρα μπαί
ν ε ι  στή μεγάλη Εύρωπαϊκή ο ί κ ο γ έ -  
ν ε ι α  καί  κ α λ ε ί τ α ι  νό λε ιτ ο υ ρ γ ή σ ε ι  
σ ’ ένα δλλο ,γρήγορο  ρυθμό.Οί. προο
π τ ικ έ ς  της ε ύ ρ ύ ν ο ν τ α ι ,  αύξάνονται  
δμως καί οί. εύθύνες  τοΰ κρατικού  
μηχανισμοΰ.Μέσα ά π ’ αύτό τό πλέγμα 
εύθυνών ή μερίδα τής Χωροφυλακής 
ε ί ν α ι  άρκετά μεγόλη.Θό πρέπει  
λοιπόν  νό άντα π οκ ρ ιθε ί  μέ έ π ι τ υ -  
χία-δπως κι δλλοτε στό παρελθόν-  
σέ ά νόλογες  καταστάσεις .

Γ ι ’ αυτό τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής ά π ο δ ίδ ε ι  τεράστια  ση

μασία στήν έκπαίδευση τοΰ_ προσω
πικού του καί ιδ ι α ί τ ε ρ α  τών βαθ
μοφόρων τ ο υ .Γ ιά  νό τούς καταστή
σ ε ι  ά ντά ξ ιο υ ς  τών προσδοκιών τοΰ  
"Εθνους ."Ετσι ή έκπαίδευση σ τ ί ς  
Σχολές Χωροφυλακής^άνταποκρινόμε-  
νη στό αιτήματα τών κ α ι ρ ώ ν , ι  
χαρακτήρα δ ι τ τ ό . ’Αποβλέπει πρώτα 
άπ’ δλα στήν ήθική συγκρότηση τοΰ 
προσωπικοΰ τοΰ Σώματος καί μετά 
στήν άρτια  έπαγγελματική του κα
τά ρτιση .  Α π ο β λ έ π ε ι ,δ η λ α δ ή ,σ τ ό  νό 
τοΰ δώσει δλα έκ ε ίν α  τό έφόδια  
πού θό τό έντάξουν  στήν_πρωτοπο-  
ρία τής κοινωνικής  έ ξ ε λ ί ξ ε ω ς .

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"
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" Α Γ ΙΑ Σ Μ Ο Σ .
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΟΝ ΜΑΟΗΜΑΤΟΝ 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 
ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗΣ 
ΑΟΗΝΟΝ

Μέ σεμνή τελετή, έγινε, στίς 22 'Οκτωβρίου 1980, 
αγιασμός στίς Σχολές Χωροφυλακής 'Αθηνών γιά τήν 
έναρξη των μαθημάτων τής έκπαιδευτικής περιόδου 
1980—1981, παρουσία τοΰ ’Αρχηγού Χωροφυλακής 
αντιστράτηγου κ . Μιλτιάδη ’ Αργιάννη. Χοροστάτησε 
ό Προϊστάμενος τής Θρησκευτικής ‘Υπηρεσίας τοΰ Σώ
ματος πανοσιολογιώτατος άρχιμανδρίτης π . Ευσέβιος 
Πιστολής.

Παραβρέθηκαν, έπίσης, ό Α' Ύπαρχηγός ύποστρά- 
τηγος κ . Σπυρίδων Πυρπίλης, οί Α' καί Γ' ’Επιθεωρητές 
υποστράτηγοι κ . κ . Βασίλειος Βασιλόπουλος καί Ά ν -  
δρέας Λεχουρίτης, ό Διοικητής τής Σ .Α .Χ . ταξίαρχος 
κ . ’Αριστομένης Γκρίτζαλης, ό Διοικητής τής Σ .Ο .X . 
ταξίαρχος κ . Νικόλαος Γαρνέλης, ό Διευθυντής τής 
Δ .Α .Π . Πρωτευούσης ταξίαρχος κ . ’Αθανάσιος Παπα- 
δημητρίου, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Πει
ραιώς καί Νήσων ταξίαρχος κ . ’Ιωάννης Κουτούπης, 
άντιπροσωπεία άξιωματικών καί όπλιτών τοΰ Σώματος, 
οί καθηγητές τών Σχολών, καθώς καί πολλοί συγγενείς 
καί φίλοι τών έκπαιδευομένων.

Μετά τήν προσέλευση τών έπισήμων καί τής πομπής 
τοΰ * Ιερού Ευαγγελίου άφίχθη ό ’Αρχηγός Χωροφυλα- 
κής, ό όποιος καί έπιθεώρησε τά παρατεταγμένα τμή
ματα Δοκίμων ’Ανθυπομοιράρχων καί ’Ενωμοταρχών 
(ανδρών καί γυναικών) . ’Επακολούθησε ή τελετή τοΰ 
άγιασμοΰ σέ κατανυκτική άτμόσφαιρα. Ύμνους έψαλε 
χορωδία άπό  ̂Δοκίμους καί τών δυό Σ χολώ ν. Στή συνέ
χεια μίλησε ό Διοικητής τής Σχολής ‘Οπλιτών Χωροφυ
λακής, ό όποιος προσφώνησε τόν κ . ’Αρχηγό τοΰ Σώ
ματος καί αναφέρθηκε στή λειτουργία καί τούς στόχους 
τών Σχολών Χωροφυλακής. Μεταξύ άλλων τόνισε πώς :

« . . Έ χομεν πλήρη έπίγνωσιν τών προβλημάτων,
τα όποια απασχολούν τό Σώμα, καί τών άπαιτήσεων 
τής Κοινωνίας κατά τήν σημερινήν έποχήν. Δέν θά φ ει- 
σθώμεν, έπομένως, κόπων καί προσπαθειών, αί όποίαι 
πρέπει νά καταβληθούν, προκειμένου οί σημερινοί δό
κιμοι νά άποκτήσουν, κατά τήν φοίτησίν των εις τάς 
Σχολάς, τά άπαραίτητα έφόδια, έπαγγελματικά, πνευ
ματικά καί ψ υχικά, διά νά καταστούν άξιοι συνεχισταί
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τοϋ έργου καί τών ωραίων παραδόσεων τής Χωρ)κής.
Κατά τό τρέχον Εκπαιδευτικόν έτος, είσήχθησαν εις 

τάς Σχολάς πρός φοίτησιν 70 νέοι δόκιμοι ανθυπομοί
ραρχοι καί 232 δόκιμοι ένωμοτάρχες, έκπαιδεύονται δέ 
άλλοι 91 δόκιμοι αξιωματικοί τής Δευτέρας καί τής Τρί
της τάξεως καί συνεχίζουν τήν έκπαίδευσίν των 300 
δόκιμοι Χωροφύλακες γυναίκες καί 423 δόκιμοι Χωρο
φύλακες άνδρες, εις τήν Κεντρικήν Σχολήν καί τά 
Παραρτήματα Σχολής Ρόδου καί Κρήτης.

Διά τήν έκπαίδευσίν τών δοκίμων έχουν έπιλεγεϊ, 
ώς καθηγηταί καί έκπαιδευταί, άριστοι έπιστήμονες 
καί έγκριτοι’Αξιωματικοί τού Σώματος, διά τούς όποιους 
εΐμεθα απολύτως βέβαιοι, ότι μέ τάς γνώσεις, τάς όποιας 
κατέχουν καί μέ τόν ζήλον, ό όποιος τούς διακρίνει, θά 
έκπληρώσουν εις τό ακέραιον τό έργο τ ω ν . . .» .

’Αμέσως μετά έλαβε τό λόγο ό κ . ’Αρχηγός, ό όποιος, 
άφοΰ συγχάρηκε καί καλωσόρισε τούς νέους δοκίμους 
καί έπισήμανε τήν καθοριστική συμβολή καί τών δυο 
Σχολών στήν έξελικτική πορεία τού Σώματος, συνέχισε 
μέ τά έξής :

«Κύριοι Δόκιμοι,
Μέ τήν είσοδό σας στις Σχολές Χωροφυλακής άνα- 

λάβατε ύποχρέωση νά καταβάλετε προσπάθειες, ώστε, 
μέσα στόν προγραμματισμένο χρόνο τής έκπαιδεύσεώς 
σας, νά έπιτύχετε υψηλές έπιδόσεις καί τά πλέον καλύ
τερα άποτελέσματα. Παρακολουθεϊστε μέ μεγάλη προ
σοχή καί συγκέντρωση τούς διδάσκοντες. Καλλιεργή
σατε τό πνεύμα σας καί τή δημιουργική σας φαντασία. 
Μάθετε νά συνεργάζεσθε. ’Ασκηθείτε στήν αύτοπειθαρ- 
χία  καί τόν σεβασμό πρός πάντα ανώτερο ή άρχαιότερο 
ή καλύτερό σας. Καλλιεργείστε τήν εύγενή άμιλλα, τή 
φιλομάθεια, τήν τάξη, τή μεθοδικότητα στις έργασίες 
σας καί γενικά έπωφεληθεΐτε άπό τήν έκπαίδευσή σας 
στις Σ χολές. Αύτά τά όποια θά μάθετε έδώ, νά είσθε 
βέβαιοι ότι θά τά έφαρμόζετε ένσυνείδητα σέ δλη σας 
τήν υπηρεσιακή, αλλά καί στήν ιδιωτική σας, ζωή. Ή  
έκπαίδευσή σας στις Σχολές Χωροφυλακής θά αποτελεί 
γιά σάς τή γλυκύτερη άνάμνηση τής ζωής σας

"Ολα'τά παραπάνω πού άνάφερα, δέν άρκοΰν. Στήν

έποχή μας έχει γίνει κοινή συνείδηση , κοινός τόπος, ότι 
ή άσκηση τού ’Αστυνομικού λειτουργήματος είναι έργο 
δυσχερέστατο καί γιά τό λόγο αύτό άπαιτεϊ πολλά προ
σόντα. Ό  σύγχρονος αστυνομικός πρέπει νά είναι άτο
μο μέ εύρύτητα πνευματική, άγρυπνη άνησυχία, συν
θετικές ικανότητες καί διάθεση άοκνης προσφοράς ύπη- 
ρεσιών πρός τό κοινωνικό σύνολο. . .

. . .  Έ χετε  πίστη καί άφοσίωση στήν Πατρίδα, άλλά 
καί στό Θεό. ’Ασκηθείτε στήν ύπεράσπιση , μέ γενναιό
τητα, τής άλήθειας, τής δικαιοσύνης καί τής Ελευθερίας. 
Μάθετε πλήρως τούς Νόμους τής Πολιτείας γιά νά τούς 
έφαρμόσετε όταν κληθείτε.

Κύριοι Δόκιμοι,
Μετά άπό δύο μήνες ή Χώρα μας, εισέρχεται πλέον 

στή μεγάλη οικογένεια τών Εύρωπαϊκών Οικονομικών 
Κοινοτήτων. Τό σημαντικό γιά τή Χώρα μας αύτό γε
γονός άποτελεΐ άπαρχή νέων προσπαθειών σέ όλους 
τούς τομείς τής κοινωνικής, πολιτιστικής καί οικονο
μικής ζωής της. "Η Ελλάδα καλείται νά πραγματοποιή
σει ιστορικά άλματα. Μέσα στά πλαίσια αύτών τών 
προσπαθειών σοβαρό ρόλο θά κληθεί νά διαδραματίσει 
καί τό Σώμα τής Χωροφυλακής. Ε σείς οί μετά άπό λίγο 
βαθμοφόροι τού Σώματος, θά κληθείτε νά προσφέρετε 
σημαντικές ύπηρεσίες στούς τομείς τού τουρισμού, τής 
διακινήσεως έκατομμυρίων άλλοδαπών καί τής άμέσου 
έξυπηρετήσεως αύτών, τής άγορανομίας, τής τροχαίας, 
καί τής ασφαλείας . Ή  οικονομία γιά νά αναπτυχθεί άπαι- 
τεί τάξη , απαιτεί γαλήνη. Στούς ώμους σας θά άνατεθεϊ 
τό τεράστιο φορτίο τής διαφυλάξεως τής έπικρατούσης 
ιδεώδους γαλήνης. Συνεπώς, είναι μέγα τό έργο τό όποιο 
σάς αναμένει, γιά τό λόγο αύτό καταστείτε έπαρκεΐς.

Μέ τις σκέψεις αυτές τελειώνοντας, σάς εύχομαι καί 
πάλι υγεία, δύναμη καί πρόοδο άτομική , κοινωνική καί 
οικογενειακή ».

’Ακολούθως έγινε παρέλαση, ένώπιον τού κ . ’Αρχη
γού Χωροφυλακής καί τών άλλων έπισήμων , τών τμη
μάτων τών Δοκίμων ’Ανθυπομοιράρχων καί ’Ενωμοταρ
χών στό προαύλιο τών Σ χολώ ν.

Ή  τελετή έκλεισε μέ δεξίωση πού δόθηκε πρός τιμήν 
τών δοκίμων καί τών προσκεκλημένων.



Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ
Τ Σ Α Τ Σ Ο Σ

Γεννήθηκε στήν ’Αθήνα την 1η ’Ιου
λίου 1899. Σπούδασε Νομικά και Πολιτι
κές ’Επιστήμες στά Πανεπιστήμια της 
’Αθήνας καί της Χαϊδελβέργης, δπου το 
1928 έκανε καί τήν πρώτη παρουσίαση 
της πνευματικής του έργασίας μέ τό έργο 
του (στά γερμανικά) «Ή  έννοια τοϋ 
θετικού Δικαίου». Πέντε χρόνια πρίν, 
τό 1923, είχε παρουσιαστεί καί στο έλλη- 
νικό πνευματικό στερέωμα, μέ τό ψευ
δώνυμο, ΤΗβος Δελφός, έκδίδοντας τις 
ποιητικές συλλογές «Ή τριλογία τής 
ψυχής μου» καί «Ποιήματα». "Ενα χρόνο 
άργότερα, τό 1924, παρουσιάζει τά δρά
ματα «Οί δύο κόσμοι. Γύρω άπό μιά δια
θήκη». Γυρνώντας άπό τήν Χαϊδελβέργη 
στήν ’Αθήνα, έκδίδει τό 1929 μαζί μέ τον 
’Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο καί τον Πανα
γιώτη Κανελλόπουλο τό τριμηνιαίο περιο
δικό «Άρχεϊον Φιλοσοφίας καί θεωρίας 
των ’Επιστημών», πού άποτέλεσε τό πρώ
το μεγάλο βήμα γιά τήν ανάπτυξη τής 
φιλοσοφικής σκέψης στήν 'Ελλάδα.

Τό 1930 νυμφεύεται την ’Ιωάννα Σε- 
φεριάδη, άδελφή τοϋ ποιητή Γεωργίου 
Σεφέρη.

Τό 1931 έγινε 'Υφηγητής τής Φιλοσο
φίας τοϋ Δικαίου στο Πανεπιστήμιο ’Αθη
νών καί τό 1932 έξελέγη Καθηγητής τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών γιά τήν έδρα 
τής φιλοσοφίας τοϋ Δικαίου. Τόν ίδιο 
χρόνο, οί έκδόσεις Παπαδογιάννη πα
ρουσιάζουν τό έργο του «Τό πρόβλημα 
τής ερμηνείας τοϋ Δικαίου».

’Εκείνη τήν εποχή ή θητεία του στή 
φιλοσοφική σκέψη αρχίζει νά συνοδεύεται 
άπό μιά παράλληλη πορεία πού θά οδη

γήσει τόν Κων]νο Τσάτσο, λίγα χρόνια 
άργότερα στήν θητεία τής πολιτικής.

Ή  πορεία τοϋ Κ. Τσάτσου προς τήν 
πολιτική τόν οδηγεί τό 1939 στήν έξο- 
ρία, ένώ τά θαρραλέο του άντίκρυσμα τής 
γερμανικής κατοχής τόν φέρνει άντι- 
μέτωπο μέ τις κατοχικές αρχές μέ άπο- 
τέλεσμα νά παυθεί άπό Καθηγητής τοϋ 
Πανεπιστημίου. ’Αφορμή ήταν ένα συγ
κλονιστικό γιά τήν «μαύρη» άτμόσφαιρα 
τοϋ 1941, κήρυγμα εθνικής άξιοπρέπειας.

Στο διάστημα τής κατοχής, κυκλο
φορεί άπό τις έκδόσεις «Παπαδογιάννη», 
τό 1941, «Τό πρόβλημα τών πηγών τοϋ 
δικαίου» καί τό 1943 άπό τις εκδόσεις 
«’Ίκαρος», τό έργο του «Παλαμας».

Στις 19 ’Ιουλίου 1944 φεύγει γιά τή 
Μέση ’Ανατολή, άφοΰ ή παραμονή του 
στήν ’Αθήνα γινόταν μέρα μέ τή μέρα θα
νάσιμα έπικίνδυνή.

Τό 1944 διορίζεται τεχνικός σύμβουλος 
τής ’Ελεύθερης 'Ελληνικής Κυβερνήσεως 
στή Μέση ’Ανατολή καί άποκαθίσταται 
στήν έδρα τοϋ Πανεπιστημίου. Τό 1945 
οί έκδόσεις Παπαζήση εκδίδουν τις πα
νεπιστημιακές του παραδόσεις «Εισα
γωγή στήν ’Επιστήμη τοϋ Δικαίου» καί τό 
«Διά νά γίνωμεν κράτος».

Τό 1946 έκλέγεται Βουλευτής ’Αθη
νών καί παραιτειται άπό Καθηγητής 
Πανεπιστημίου. Τό 1946 άναλαμβάνει 
τό 'Υπουργείο Παιδείας καί τό 1950 γί
νεται 'Υφυπουργός Συντονισμού. Τήν 
ίδια εποχή ή Άποστολική Διακονία εκδί
δει τά βιβλία του «’Αγάπη» (1951) καί 
«Έθνος καί κομμουνισμός» (1952 j ένώ 
οί έκδόσεις «’Ίκαρος» τό βιβλίο «'Ελλη
νική πορεία» (1952).

Στις εκλογές τοϋ 1956 —· καί μέχρι τό
1963 — έκλέγεται καί πάλι Βουλευτής 
καί μέχρι τό 1961 άναλαμβάνει τό 'Υπουρ
γείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, ένώ συχνά 
άσκεϊ καθήκοντα τοϋ Υπουργού ’Εξω
τερικών. Τό 1961 άνακηρύσσεται τα
κτικό μέλος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
ένώ ένα χρόνο πρίν άπό τις έκδόσεις 
«’Ίκαρος» καί «Δίφρος» κυκλοφορούν τά 
βιβλία του «Μελέται Φιλοσοφίας τοϋ 
Δικαίου» καί «Δοκίμια Αισθητικής καί 
Παιδείας», άντίστοιχα. Τό 1961 άπό 
τις έκδόσεις «Δίφρος» κυκλοφορούν τά 
«Αισθητικά δοκίμιά του καί τό 1962 «Ή  
κοινωνική φιλοσοφία τών άρχαίων Ε λ 
λήνων». Τόν ίδιο χρόνο άναλαμβάνει τό 
'Υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας καί τό
1964 (ώς τό 1967) έκλέγεται ξανά Βου
λευτής ’Αθηνών. "Ενα χρόνο μετά οί έκ- 
δόσεις τοϋ βιβλιοπωλείου τής «Εστίας» 
κυκλοφορούν δυο άπό τά σημαντικώτερα 
έργα του, τήν «Πολιτική. Θεωρία πολι

τικής δεοντολογίας» καί τήν πρώτη σειρά 
τών «Άφορισμών καί Διαλογισμών».

'Ο Κ. Τσάτσος τό 1966 έκλέγεται 
Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί 
ένα χρόνο άργότερα άναλαμβάνει 'Υπουρ
γός Δικαιοσύνης στήν Κυβέρνηση τού 
Παναγ. Κανελλόπουλου. Στά χρόνια πού 
άκολουθοΰν εισχωρεί ακόμα πιο βαθειά 
στό πνεύμα μέ οδηγό τόν ύπεύθυνο στο
χασμό. Έτσι τό 1968 άπό τις έκδόσεις 
«Εστίας» κυκλοφορεί τήν δεύτερη σειρά 
τών «Άφορισμών καί Διαλογισμών» 
καί τό βιβλίο «Οί μεγάλοι ρήτορες καί ή 
ιστορία τους — Κικέρων». Τό 1969, 
πάλι άπό τις έκδόσεις τής «'Εστίας» κυ
κλοφορεί τήν τρίτη σειρά τών «Άφο- 
ρισμών καί Διαλογισμών», τό 1971 τό 
βιβλίο «Οί μεγάλοι ρήτορες καί ή ιστο
ρία τους — Δημοσθένης» καί τό 1972 
τήν τέταρτη σειρά τών «Άφορισμών 
καί Διαλογισμών».

Τό 1973 κυκλοφορώντας οί «’Εκδό
σεις τών φίλων» σ’ ένα τόμο «Τά ποιήμα
τα 1927 — 1972», παρουσιάζουν γιά 
πρώτη φορά μέ τό πραγματικό του ονομα, 
τήν ποιητική του δημιουργία.

Τό 1974 έκλέγεται καί πάλι Βουλευ
τής Αθηνών καί άναλαμβάνει 'Υπουργός 
Πολιτισμού καί ’Επιστημών, άπό δέ τις 
« Εκδόσεις τών Φίλων» κυκλοφορούν 
οί «Διάλογοι σέ Μοναστήρι», πού άπο- 
τελεϊ γιά τήν έλληνική Γραμματεία μιά 
άπό τις ψηλότερες κορυφές διαλογισμού 
καί τή σημαντικώτερη συνάντηση τής 
φιλοσοφίας, τού θρησκευτικού λόγου, τής 
ποίησης, τής ύπαρξιακής άγωνίας, τής 
ιστορικής καί ήθικής θεώρησης τού έλ- 
ληνισμοΰ, τών άπόκρυφων ψιθύρων τής 
ψυχής.

Τόν ’Ιούνιο τού 1975 ό Φιλόσοφος Τσά
τσος καλείται γιά μιά άκόμα φορά νά 
προσφέρει τό «είναι» του στήν ιδέα τού 
Έθνους. ’Εκλέγεται άπό τή Βουλή τών 
'Ελλήνων Πρόεδρος τής Δημοκρατίας. 
Άπό τή θέση αύτή, τό άνώτατο άξίωμα 
τής χώρας, ύπερμάχεται γιά μιά ένωμένη 
Εύρώπη καί συμβάλλει ένεργά στήν πρα
γμάτωση αύτής τής ιδέας.

Στό διάστημα τής θητείας του ώς Προ
έδρου τής Δημοκρατίας έκδίδονται: τό 
1975, άπό τις έκδόσεις «Ερμής» «Ένας 
διάλογος γιά τήν ποίηση» (Γ. Σεφέρης — 
Κ. Τσάτσος), διάλογος πού άρχισε τόν 
Απρίλιο τού 1938 καί έκλεισε τόν Δε
κέμβριο τού 1939, τό 1977 τά «Αισθη
τικά Μελετήματα», άπό τις «έκδόσεις 
τών Φίλων» καί τό «Ελλάς καί Εύρώπη», 
άπό τήν Γενική Γραμματεία Τύπου καί 
Πληροφοριών, καί τό 1978 τή «Θεωρία 
τής Τέχνης», άπό τις «’Εκδόσεις τών 
Φίλων».

Στις 18-3-1980 στή Λωζάνη τής 'Ελ
βετίας τού άπονέμεται τό βραβείο.«Κου- 
ντενχόβε — Καλλέργη».

Τόν περασμένο μήνα ή Ακαδημία τής 
Ρουμανίας άναγόρευσε τόν Κ. Τσάτσο 
Ξένο Εταίρο της, ένώ λίγες μέρες πρίν, 
τριάντα Έλληνες καί ξένοι φίλοι του καί 
συνοδοιπόροι στή ζωή καί τούς πνευμα
τικούς άγώνες, άφιέρωσαν γιά τά όγδόντα 
του χρόνια ένα τόμο μέ μελέτες τους σχε
τικές μέ τή ζωή του, τή Φιλοσοφία καί 
άλλα νομικά θέματα. 'Ο τόμος αυτός μέ 
τόν τίτλο «Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο 
Τσάτσο», πού τού προσφέρθηκε σέ ειδική 
τελετή στήν Ακαδημία Αθηνών, άποτελεϊ 
ένα άπό τά μοναδικά άνθολογήματα φιλο
σοφικού καί κοινωνιολογικού στοχασμού.



Του κ. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ  ΤΣ Α ΤΣΟ Υ , 
τ. Προέδρου Δημοκρατίας - 'Ακαδημαϊκού.

Η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α  Γ Ε Ν Ι Κ Α

Δέν πρόκειται βέβαια εδώ νά 
έμβαθύνωμε στό δύσκολο γιά τούς 
φιλοσοφικά άμύητους πρόβλημα 
τής «ελευθερίας τής βουλήσεως», 
πρόβλημα πού θά έπρεπε τότε νά 
άναπτυχθή μέσα σέ μιά πλατειάν 
άλληλουχία γενικώτερων στοχα
σμών καί νά συλληφθή μέ όλο τό 
βάρος του. Γιά νά ξεχωρίσομε 
όμως τη θέση μας άπό τις παραπλα
νητικές θεωρίες πού προσφέρονται 
σέ τόσα πρόχειρα φυλλάδια, θά 
άναφέρωμε έδώ, σύντομα καί δο
γματικά, τά βασικά σημεία πού 
βοηθούν στήν κατανόηση τού ειδι- 
κώτερου θέματός μας. Πιό πλα

τείες γνωσιολογικές άναλύσεις γιά 
τϊς όποιες έδώ δέν υπάρχει θέση, 
έγιναν άλλοτε αλλού καί τις προϋ
ποθέτομε.

Πρέπει πρώτα νά τονίσωμε πώς 
ή ύπαρξη μιας όποιασδήποτε έλευ- 
θερίας ,λ.χ. τής κοινωνικής, έχει 
νόημα μόνο άν ύπάρχη έλευθερία 
βουλήσεως, άν δηλαδή ό άνθρω
πος, άντίθετα μέ τά άλλα ζώα, 
μπορεί νά προσδιορίζεται καί άπό 
παραστάσεις πού έχουν γιά περιε
χόμενο άφηρημένες έννοιες, δη
λαδή νοήματα πού μπορεί νά ισχύ
ουν ά ν ε ξ ά ρ τ η τ α  άπό τή μετα
βλητότητα τών αισθητών γεγο

νότων. Ά π ό  κείνη τή στιγμή ό 
άνθρωπος μπορεί νά κινήται καί 
άπό νοητά αίτια, δηλαδή άπό αίτια 
πού μπορούν νά ισχύουν σέ κάθε 
χρόνο καί χώρο, πού γι’ αυτό είναι 
άνεξάρτητα άπό τόν καθέκαστο 
χρόνο καί τόν καθέκαστο χώρο, 
άνεξάρτητα μέ άλλους λόγους άπό 
τόν αισθητό κόσμο. Έρχεται τότε 
φυσικά, άπό αυτά τά αίτια κινη
μένος, σέ άντίθεση πρός όλες τις 
έπιδράσεις τού αισθητού κόσμου, 
πρός τά βιολογικά ένστικτα, τά 
ψυχικά πάθη καί τούς ποικίλους 
κοινωνικούς προσδιορισμούς. Χω
ρίζεται άπό τό περιβάλλον του, 
γίνεται μονάδα καί τότε μόνο γί
νεται καί άνθρωπος. Άνθρωπος όχι 
σάν είδος ζωικού όργανισμοΰ, φυ
σικά προσδιορισμένου, αλλά σάν
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ιδιότυπη μονάδα, πού μπορεί νά 
προσδιορίζεται άπό άφηρημένα νο
ήματα γενικού κύρους, άπό έννοιες 
άπό Ιδέες, μέ μιά λέξη, άπό τό 
πνεύμα. Ό  άνθρωπος τότε μόνο 
βρίσκει τήν άνθρωπιά του. Ή  
άνθρωπιά του, τούτη ή ειδική του 
άπό όλα τά όντα διαφορά, είναι 
ακριβώς ή ελευθερία του. 'Όποιος 
δέν πιστεύει σέ τούτη τήν ελευθε
ρία, κατ’ ούσίαν δέν πιστεύει στον 
άνθρωπο.

Γι’ αύτό, όσοι δέν τήν παραδέ
χονται, μένει ανεξήγητο γιατί πα
σκίζουν νά τού ασφαλίσουν κοινω
νικά δικαιώματα, πολιτικές έλευθε- 
ρίες, έλευθερία σκέψεως καί λόγου, 
αφού δλα τούτα αύτονόητα προϋ
ποθέτουν έναν έλεύθερο άνθρωπο 
πού μπορεί νά τά χρησιμοποιήση. 
’Εκτός άν πρόκειται νά τόν απαλ
λάξουν άπό ώρισμένους προσδιο
ρισμούς καί νά τόν παραδώσουν σέ 
άλλους. ’Αλλά ποιούς άλλους; Καί 
ποιος κάνει τήν έπιλογή; Κάπου 
πρέπει νά άκουμπήσωμε σέ μιά 
πρώτη ελεύθερη κρίση, σ’ έναν 
πρώτο άνθρωπο.

"Οποιος δέν πιστεύει στήν έλευ
θερία τού άνθρώπου, δέν πιστεύει 
καί στήν αξία του. Ή  άποψη τής 
άξίας προβάλλει μόνο πέρα άπό 
τήν άναγκαιότητα. Γιά δσους δλα 
τά σκεπάζει, καί στον τομέα τής 
πράξης, ή άποψη άναγκαιότητας, 
πού σημαίνει άρνηση κάθε έλευ- 
θερίας, ή άποψη τής άξίας τού 
άνθρώπου μένει άδιανόητη. "Αν 
δμως άγωνιζώμαστε γιά τόν άνθρω
πο, τό κάνομε γιατί τό άξίζει. Καί 
πάλι, άν άγωνιζώμαστε, τό κάνομε 
γιά νά τόν αύξήσωμε κατά τήν 
άξια του. Κάθε αγώνας γιά τόν 
άνθρωπο έχει γιά προϋπόθεση τήν 
άξιότητά του καί ή άξιότητά του 
τόν καταλογισμό τών πράξεών του, 
τών θελήσεών του καί ό καταλο
γισμός αύτός τήν έλευθερία του.

Ό  υλισμός πού ύποτάζοντας τόν 
άνθρωπο σέ μιάν οίονεί φυσικήν

αιτιότητα, τού άρνεΐται «έλευθερία 
βουλήσεως», άμα θέλει νά μείνη 
συνεπής μέ τήν αρχή του, δέν μπο
ρεί νά θεμελιώση κανενός είδους 
αγώνα γιά τήν έξύψωση τού άν
θρώπου πού δέν μπορεί άλλιώς νά 
νοηθή παρά ώς μεγάλωμα τής 
έλευθερίας του. Ό που τό έπιχειρεΐ, 
τό πετυχαίνει μέ μιάν άσυνέπεια, 
μέ τήν μεταπήδησή του σέάπόψεις 
άντιϋλιστικές καί αξιολογικές (1).

Μέσα σέ μιά θεωρητική σύγχυση 
είναι καταδικασμένος νά στριφο- 
γυρίζη ό υλιστής πού θέλει νά 
συνδυάση τόν υλισμό, πού είναι 
άναγκαιότητα, μέ τήν άξια τού 
άνθρώπου πού είναι έλευθερία.

Ό  άνθρωπος έχει έλεύθερη τή 
σκέψη του καί γι’ αύτό μπορεί νά 
έχη πνευματική άξια· έχει έλεύθερη 
τή βούληση του καί γι’ αύτό μπο
ρεί νά έχη ήθική καί πολιτική αξία· 
έχει έλεύθερη τή σύνθεση τών αι
σθητικών του δυνάμεων καί γι’ 
αύτό μπορεί νά έχη αισθητική αξία. 
'Η πνευματική, ή αισθητική καί ή 
ήθική άξια συναπαρτίζουν τήν 
ά ξ ι ο π ρ έ π ε ι α  τού άνθρώπου. 
Τίποτε πού δέν συμβιβάζεται μέ τήν 
αξιοπρέπεια τού άνθρώπου,δέν συμ
βιβάζεται καί μέ τήν έλευθερία του.

Μέ τήν άξιοπρέπειά του δέν 
συμβιβάζεται ούτε ό δόλος, ούτε 
ή βία, δχι μόνο ώς σκοποί, αλλά 
ούτε καί ώς μέσα. Ό  άνθρωπος πού 
βιάζεται δέν είναι έλεύθερος, δέν 
είναι άνθρωπος. Ό  άνθρωπος πού 
βιάζει προσβάλλει τήν έλευθερία 
γενικά, τήν έλευθερία τού συνα- 
θρώπου του καί συνακόλουθα καί

Ή  έλευθερία, άνεξάντλητη σάν 
ιδέα, δέν βρίσκει ποτέ τήν ολο
κληρωτική της πραγμάτωση. Κατά 
άναβαθμούς τήν πλησιάζει ή πρα
γματικότητα, άλλοτε περισσότερο,

τή δική του έλευθερία. Ό  βιαστής 
είναι άνελεύθερος δσο καί ό βια- 
ζόμενος. Όπως καί ό δόλιος είναι 
άνελεύθερος δσο καί ό δολιευό- 
μενος (2).

Γι’ αύτό δμως έλευθερία δέν ση
μαίνει μόνο τήν άντίσταση σέ 
δποια δούλωση δική του. ’Ελευθε
ρία είναι ένέργεια, δημιουργία έλευ
θερίας, μέσα σου γύρω σου, δπου 
αναπνέει ένα δν πού μπορεί νά 
γίνη έλεύθερο. Γι’ αύτό δποιος 
ανέχεται ανελευθερία γύρω του δέν 
είναι έλεύθερος, καί άς μήν τόν 
άγγίζη τόν ίδιο άμεσα ή δουλεία. 
"Οποιος δέν μάχεται γιά τήν έπι- 
κράτησή της, δέν είναι άδιάφορος, 
είναι έχθρός της. ’Ελευθερία είναι 
ό άγώνας γιά τήν έλευθερία. Δ έ ν  
ύ π ά ρ χ ε ι  ώς  μ ι ά  κ α τ ά σ τ α 
σ η  ά λ λ ά  ώς  μ ι ά  ά δ ι ά κ ο π η  
κ α ί  έ π ί μ ο χ θ η  γ έ ν ε σ η .  
Είναι άνεξάντλητη δπως κάθε Ιδέα. 
Ε ί ν α ι  κ ά τ ι  π ο ύ  π ά ν τ α  
π ρ έ π ε ι  ν ά  γ ί ν ε τ α ι .  Καί ή 
ζωή μας παίρνει τήν άξια της άπό 
τό δτι δσο ζοΰμε π ρ έ π ε ι  πάντα 
κάτι νά κάνωμε. ’Εκείνο δμως πού 
πρός παντός πρέπει νά κάνωμε, 
έκεΐνο πού ό,τιδήποτε καλό καί 
ώραΐο καί άληθινό καί δίκαιο κά
νομε, τό κάνομε καί αύτό μαζί είναι 
ή έλευθερία. Γιατί δλα αύτά τά 
αγαθά, δψεις είναι τής ούσίας της 
καί άπό αύτήν αντλούν τήν άξιό
τητά τους. Ή  έλευθερία δέν είναι 
μόνο ή πρώτη ήθική άρχή· είναι 
κάτι πιό πλατύ, ή πρωταρχική με
ταφυσική άρχή τής ζωής. Είναι τό 
τελικό «γ ι α τ ί» δλων τών άλλων 
της άξιων νοημάτων.

άλλοτε λιγότερο. Καί κάθε περί
πτωση διαφέρει- γιατί κάθε άφετη- 
ρία διαφέρει- ό άνθρωπος διαφέρει 
άπό τόν άνθρωπο. 'Η έλευθερία γι’ 
αύτό έχει γένη καί είδη.

Δ I A Κ Ρ I Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ

1. Καί θαρρώ πώς ή ήρωϊκή βιαιό
τητα καί συχνά εϋγενικιά έπαναστα- 
τικότητα τών πολιτικά στρατευόμε- 
νων όπαδών τοΰ ύλισμοΰ δεν έξη- 
γιέται έτσι ρηχά άπό τό πάθος μόνο 
έναντίον μιας κοινωνικής τάξης, στήν 
όποια άρκετά συχνά θά μπορούσαν καί 
αύτοί νά είσπηδήσουν έξηγιέται σάν 
τήν υψηλότερη προσπάθεια τοΰ άν
θρώπου νά λυτρωθή άπό έναν δεσπότη 
πολύ πιό άμείλιχτο : άπό τήν ίδια τή 
μοίρα τής φυσικής νομοτέλειας πού 
τοΰ τή δίδαξαν οί καθοδηγητές του, 
σάν άκατανίκητη. Τά πράγματα τρα
βάν τό δρόμο τους· αύτό σημαίνει 
άναγκαιότητα. Ά λλά πώς νά κατασι- 
γάση κανείς τή λαχτάρα τών «μοι

ραίων» ; Μέ μιά άπάντηση: πώς ό 
μοιραίος δρόμος στό τέλος θά φανή 
ό καλός δρόμος. Καί μέ μιά παρό
τρυνση : ένώ δέν μπορεί νά άλλάξωμε 
τή ροή τών γεγονότων, μπορεί νά τήν 
έ π ι σ π ε ύ σ ω μ ε ,  σάμπως ή έπί- 
σπευση νά μήν ήταν έπέμβαση στό 
ρυθμό τής άναγκαιότητας καί συνα
κόλουθα παραβίασή το υ .

2 . Δόλος είναι κάθε παραπλάνηση , 
κάθε ψέμα πού δήθεν καθαγιάζεται 
άπό τό σκοπό· κάθε άπόκρυψη άλή- 
θειας ή καί αμφιβολίας· κάθε ένέρ- 
γεια πού έπιβάλλει μιά γνώ μη, δχι 
άπό τό δρόμο τής έλεύθερης σκέψης, 
άλλά άπό τό δρόμο τής συνήθειας ή 
τής ύποδαύλισης ένός πάθους ή τής

συσκότισης τής γνώσης.
Οί άποσιωπήσεις τού παιδευτοΰ 

πρός τά παιδιά καί πρός τούς αρρώ
στους άπό άνιδιοτέλεια, αυτές, χωρίς 
νά είναι έργο έλευθερίας, δέν είναι 
δόλος, γιατί είναι άναγκαϊος δρος νά 
φτάση ό άπλαστος στήν έλευθερία. 
"Οποιος έχει ευαίσθητο ήθικό κριτή
ριο θά ξέρη νά ξεχωρίση τά παιδευ
τικά μέσα, πού ποτέ δέν κατεβάζουν 
τόν άνθρωπο χάριν τοΰ σκοποΰ, άπό 
τά προπαγανδιστικά μέσα, πού χάριν 
τοΰ σκοποΰ καταντούν τόν άνθρωπον 
πειθήνιο δργανο νικημένο άπό πάθη 
ή άπό ψεύτικα συνθήματα.
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’Ελεύθερος είναι ό Ίώβ, έλεύ- 
θερος ό Άλιόσα, έλεύθερος ό Σω
κράτης. ’Από πίστη είναι έλεύθερος 
ό Ίώβ, ό Ά λιόσα άπό άγάπη, ό 
Σωκράτης άπό λόγο. Σημιτική, θρη
σκευτική είναι τοϋ’Ιώβ ή ελευθερία· 
ρομαντική, χριστιανική τού Ά λι- 
όσα- τοϋ Σωκράτη ή ελευθερία εί
ναι καθαρά πνευματική έλληνική.

'Υπάρχει άκόμα έλευθερία πού 
είναι κατά κύριον λόγον άνεξαρ- 
τησία άπό κάτι, άρνηση κάποιας 
κατάστασης καί έλευθερία πού 
άντίθετα είναι κατά κύριον λόγον 
θέση καί κατάφαση.

Συνήθως οί άνθρωποι άρκοϋνται 
μέ τήν άπόκτηση κάποιας μορφής 
ομαδικής έλευθερίας. Δέν χειρα
φετούνται άπό τά αίτια πού θά 
τούς κάνουν νά διαφέρουν άπό 
τούς ανθρώπους τής έποχής τους, 
τής κοινωνίας τους, τής τάξης τους. 
Σπάνια συμβαίνει νά διακριθοϋν, 
σέ κρίσιμα μάλιστα περιστατικά, 
άπό τις όμάδες αυτές. Σπάνια ό 
άνθρωπος γίνεται αυτόνομο πρό
σωπο, προσωπικότητα, καθαρό καί 
άνεπανάληπτο ά τ ο μ ο .

Τό τονίζομε αύτό, γιατί σ’ αυτό 
ξεχωρίζει ποσοτικά ή έλληνική 
έλευθερία. Κανένας λαός δέν έχει 
νά έπιδείξει τέτοιαν ά τ ο μ ι κ ε υ -  
τ ι κ ή έξέλιξη τής έλευθερίας, όσο 
ό έλληνικός σέ όλη του τήν ιστορία 
’Αλλά αύτό τό γνώρισμα, σέ μικρό
τερη ένταση, βρίσκεται σέ κάθε 
έλευθερία. Κάποιο άλλο όμως συνυ- 
φασμένο έν μέρει καί μέ τήν έξατο- 
μίκευση, μας πλησιάζει περισσό
τερο άκόμα στόν ειδικό τύπο τής 
έλληνικής έλευθερίας, μας δίνει 
τήν ποιοτική της διαφορά.

Ά τομο είναι ό έλεύθερος, ό ανε
ξάρτητος άπό κάθε όμαδικότητα, 
άπό κάθε γενική ροπή· αλλά όσο 
πιο άνεξάρτητος άπό τούς άλλους, 
τόσο πιό έξαρτημένος άπό τον έαυ- 
τό του. Γιά νά συμβή όμως αύτό, 
πρέπει τό άτομο νά έχη έναν έσω- 
τερικό νόμο πού νά προσδιορίζη 
τήν πορείαν του. Ή  άνεξαρτησία 
του προκύπτει άπό τή συμμόρφωση 
σ’ αύτό τό νόμο. Τό ειδικό γνώ
ρισμα τής έλληνικής έλευθερίας 
είναι ή διαμόρφωσή της άπό 
ένα νόμο ή υποταγή της σ’ ένα 
κανόνα υπέρτερο άπό κάθε αυθαι
ρεσία. Καί ό κανόνας αυτός, πού 
έτσι ορίζει τή μόνη δυνατήν έλεύ- 
θερη πορεία τοϋ άτόμου, δέν υπα
γορεύεται άπό αισθητά αίτια καί 
άπό άλογα στοιχεία, άλλά άπό 
αίτια πνευματικά, άπό λογικά

στοιχεία καί γι’ αύτό είναι ένας 
άπόλυτος νόμος. Μοναδικότητα τού 
προσώπου καί καθολικότητα τοϋ 
νόμου πού τό όρίζει. Τοΰτος ό 
συνδυασμός τοϋ άπόλυτα είδικοΰ 
καί τοϋ άπόλυτα γενικοϋ άποτελεϊ 
τον λογικό άς τόν ποΰμε έτσι, 
σκελετό τοϋ έλληνικά έλεύθερου 
άνθρώπου. Τό άτομο, δηλαδή τό 
άπόλυτα ειδικό, δημιουργεί τό νό
μο τόν άπόλυτα γενικό. Καί τοϋτος 
πάλι ό άπόλυτα γενικός νόμος όρί- 
ζει τό άτομο.

Ό  νόμος όμως αύτός έχει καί

Ά πό τά βάθη τοϋ αρχαίου μύθου 
ή «ϋβρις» δέν είναι άλλο παρά ό 
νόμος τοϋ μέτρου πού βάζει όρια 
σέ όλα τά άνθρώπινα, τιμωρώντας 
κάθε άνυποταξία στόν κανόνα, κά
θε ύπερβολή. "Οταν ό άπόμονος 
στόν καιρό του, παραμερίζοντας 
τό μϋθο, ό Θαλής τολμάει νά πή 
τήν καινούργια άλήθεια, τούτην 
τήν έλληνική έλευθερία, μέ τό 
δικό του τρόπο, πραγματώνει, πού 
είναι θέση καί νόμος.

Καί μαζί μέ τό Θαλή, τόσα τιτα
νικά άτομα, δημιουργικά τό καθένα 
τοϋ δικοϋ των νόμου, τής δικής των 
μορφής, ποιά άλλη, έκτος άπό τήν 
προσωκρατική έποχή, έχει νά άνα- 
δείξη; Ούτε ή Αναγέννηση δέν 
μπορεί νά άντιπαραταχθή σ’ αύτόν 
τόν πληθωρισμό των πηγαίων 
προσωπικοτήτων, πού σά νά μή 
γεννιοΰνται άπό τίποτα άλλο, παρά 
άπό τόν ίδιο τόν έαυτό τους καί σά 
νά μήν όρίζωνται άπό τά γύρω 
τους, μόνο νά τά ορίζουν μέ μιά 
φυσική καί αύτονόητην αρχοντιά. 
Δέν σταματούν, δέν αύτοθαμβώ- 
νονται μπρος στή δύναμη τής άντί- 
στασής των άβίαστα τήν κατέχουν 
καί μονοχερίς τήν οίακίζουν. Τολ
μούν πρωτοστόχαστα πηδήματα στό 
άγνωστο, πάντα μόνοι- άτομα αύτό- 
νομα· άτομα κοντά σέ άλλα άτομα- 
ποτέ άγέλη. Γιά τέτοιους λέει ό 
Αριστοτέλης ότι «. . .  ώσπερ γάρ 
θεόν έν άνθρώποις είκός είναι τόν 
τοιοϋτον. . .  κατά δέ των τοιούτων 
ούκ έστι νόμος· αύτοί γάρ είσί νό
μος» (3).

3. Ξέρω πώς κατά τήν άρχουσα 
γνώμη τό άτομο, σάν κάτι χωριστό 
άπό τήν πόλη, άπό τό κοινωνικό σύ
νολο, είναι γέννημα χριστιανικό πού 
φούντωσε τήν ’Αναγέννηση . Ή  άπο
ψη αυτή είναι σωστή όταν περιορισθή 
σέ μιαν άναφορά· έκεϊ πού τό άτομο 
σπάζει πολιτικούς δεσμούς καί μένει

ένα ειδικό γνώρισμα· σάν όρισμός, 
είναι περιορισμός, είναι μέτρο. Καί 
τό μέτρο αύτό είναι τό άντίθετο 
άπό τήν άμετρία, είναι άντίθετο 
καί άπό τά άκρα, είναι μεσότητα, 
ισορροπία, καί σύνθεση των άντι- 
θέτων. Δέν είναι όρμή ζωής προς τό 
άπειρο προέκτασή της στό άχανές- 
είναι κυριαρχία τής ζωής, ήνιοχία 
της ισόρροπη στό μέσο τό θελημα
τικά ώρισμένο. Ή  έλληνική ιστο
ρία, στις γενικές της γραμμές, δι
καιώνει τούτους τούς χαρακτηρι
σμούς.

Καί ό νόμος αύτός ό έσωτερικός 
των, άντίθετος μέ κάθε άλλο τεθει
μένο νόμο, είναι μαζί καί θέση καί 
μορφή καί λόγος. Καί σά λόγος 
είναι όρισμός, είναι μέτρο. Τέτοιο 
είναι τό νόημα τής έλευθερίας τους. 
Πώς λυτρώνεται ό φουτουριστής, ό 
σουρρεαλιστής, ό παλιός στις μέ
ρες μας ρεαλιστής άπό τά δεσμά 
των καθιερωμένων αισθητικών τύ
πων; Καί πώς ό έλληνας γλύπτης 
άπό τό άκαμπτο τυπικό τής αιγυ
πτιακής καί τής άρχαϊκής τέχνης; 
Ό  έλληνας μεταπηδάει στό νέο 
χωρίς νά περάση άπό τήν άκρότητα. 
Έ χει τήν άπειρη δύναμη, ένώ 
γκρεμίζει, ένώ άρνήται, ένώ τρα
βάει τήν διελκυστίνδα, νά μή περ- 
νάη πιό πέρα άπό ό,τι άρμόζει. 
Δέν βάζει άμετρη, άλλά μετρημένη 
δύναμη. Καί ή μετρημένη είναι δυ- 
νατώτερη άπό τήν άμετρη. Χωρίς 
νά ζητάη τό καινούργιο γιά τό 
καινούργιο, άπό μιάν άρνητική διά
θεση άνανέωσης άπλώς χάριν τής 
άνανέωσης, βρίσκει τό καινούργιο 
στηριγμένος στό παλιό καί έξελίσ- 
σοντάς το κατά τόν έσωτερικό 
νόμο κάθε πνευματικού, άντιθετικά, 
ίσως διαλεκτικά, πάντα όμως συν
ταγμένα, ρυθμικά, όπως ταιριάζει 
σ’ αύτόν πού είναι έπάνω καί άπό 
τήν έμπνοή του άκόμη, σάν οδηγός 
καί τής ίδιας του τής άνάγκης. 
Δύναμη τεράστια φωλιάζει πίσω 
άπό αύτήν τήν άφάνεια τών δυνα
μικών ξεσπασμάτων. Καί ή δύναμη 
αυτή είναι ή έλληνική έλευθερία- 
ή έλευθερία πού είναι όρισμός καί

κοινωνικά άτοποθέτητο. Δέν ισχύει 
ούτε γιά τήν πνευματική, ούτε γιά 
τήν ήθική ζω ή, ούτε γιά τήν αισθη
τική θέση , γιατί άτομα μέ πνευματική 
ήθική καί αισθητική αύτονομία έγνώ- 
ρισε δσο κάθε άλλη έποχή ό άρχαΐος 
κόσμος καί μάλιστα συχνά, όπως 
στήν περίπτωση τών προσωκρατικών.

Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
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μέτρο καί λόγος. "Ενας Διόνυσος 
πού σεβάζεται τον ’Απόλλωνα. 
"Ενας ’Απόλλωνος πού σκέπει ενα 
Διόνυσο. Μονάχα έκεΐ όπου οί 
θεμελιακές καί αιώνιες αντινομίες 
δαμάζονται κάτω άπό έ ν α ν  κα
νόνα, υπάρχει ελευθερία στούς άν- 
θρώπους, στά έργα, στις πολιτείες. 
"Αλλων κόσμων ή έλευθερία οξύ
νει τις αντινομίες· ή έλευθερία ή 
έλληνική τις δαμάζει. Ά λ λο ι έλευ- 
θερώνονται μέσα στό άμετρο, ό 
έλληνας μέσα στό μέτρο. Τέτοια 
φανερώνεται ή ιδιότυπη ούσία τής 
έλληνικής καί συνακόλουθα καί ή 
ιδιότυπη ούσία τού έλληνικοΰ πο
λιτισμού- γιατί τό νόημα πού σχη
ματίζει κάθε λαός γιά τήν έλευθερί
α, άποφασίζει γιά τό νόημα τού 
πολιτισμού του, τής φιλοσοφίας 
του, τής τέχνης του, τής πολιτικής 
αρετής.

Ή  έλευθερία τού μέτρου είναι 
βέβαια πιό δυσεπίτευκτη άπό τήν 
έλευθερία τής άκρότητας. Στέκει 
πάντα σ’ ένα σημείο κρίσιμης ισορ
ροπίας, καί διεξάγει πάντα ένα 
διμέτωπον αγώνα γιά τήν ύπαρξη 
της. Σέ αύτό τό κρίσιμο σημείο 
στέκεται καί ό Επιτάφιος τού Θου
κυδίδη, στόν όποιο δέν θά πάψη 
νά προσανατολίζεται όποιος θά 
θέλη νά πραγματοποίηση τήν έλ
ληνική έλευθερία στήν πολιτική 
ζωή. "Αν τήν ισορροπία πού δι
δάσκει κατώρθωνε ό έλληνισμός, 
κάπως μόνιμα καί μέ συνέχεια, 
νά τήν πραγματοποιήση στήν ιστο
ρία του, τότε θά είχε προσφέρει καί 
στό χώρο τής πολιτικής πράξης 
τήν ίδια έσωτερική έλευθέρωση πού 
μας πρόσφερε στή φιλοσοφία καί 
στήν τέχνη. ’Αλλά τό έργο τούτο 
κατωρθώθηκε μόνο μιά φευγαλέα 
στιγμή στόν ελληνικό κόσμο καί 
ύστερα γκρεμίστηκε άπό τήν άνυπο- 
ταγή τών έλλήνων στό μέτρο τής 
έλευθερίας των (4).

Δέν είναι μόνο τής άρχαίας Ε λ 
λάδας γνώρισμα κεντρικό τούτη ή 
έλληνική έλευθερία. Καί όταν, ύ
στερα άπό τό άνακάτωμα τών λαών, 
ξαναφάνηκε κάπως πιό άμιγές τό 
έλληνικό στοιχείο στήν έπιφάνεια, 
μά καί όπου αναφαίνονταν στούς 
καιρούς τής έθνικής σύγχυσης, 
μέ τούτο τό γνώρισμα τής ίδιας 
έλευθερίας παρουσιάστηκε. Καί ή 
τέχνη έπικυρώνει τούτη τήν πορεία 
μέ τόν άκριτικό κύκλο, τό δημοτικό 
τραγούδι καί άργότερα μέ έργα 
όπως τά ’Απομνημονεύματα τού 
Κολοκοτρώνη καί τού Μακρυγιάν- 
νη καί μέ μεσουρανήματα πνευμα
τικά όπως τού Σολωμοΰ καί τού 
Κάλβου. Ή  έλληνική έλευθερία 
είναι ό βασικός τόνος πού τόν κρα- 
τάει διά μέσου όλης τής ιστορίας 
ό έλληνισμός- είναι ή ιστορική του

"Οταν στό τέλος τού μεσαίωνα 
είχε έξαντληθή ή ψυχή τής Εύρώ- 
πης μέ τή στατικοποίηση τού χρι
στιανικού οικοδομήματος καί τού 
ήρωϊκοΰ ίπποτικοΰ τρόπου, στόν 
έλληνικό κόσμο άναζητήθηκε καί 
έκεΐ βρέθηκε ή ανανεωτική πνοή. 
Ούτε στόν άύλο μυστικισμό, ούτε 
στόν τρουβαδουρικόν έρωτα, ούτε 
σέ καμμιάν άλλη μορφήν υπερκό
σμιας πρός τό άπειρο νοσταλγίας. 
Στή μετρημένη ισορροπία τής έναν- 
θρωπισμένης θεότητας καί τού 
θεοποιημένου άνθρώπου, στήν άπο- 
θεωμένην ύλη, στό πράγμα, στό 
άντικείμενο, στόν άνθρωπο πού 
τό άπόλυτο τό κλεΐ έντός του καί 
δέν τό άποζητάει έξω άπό αύτόν 
στό άπειρο ένός αχανούς σκοτα
διού. 'Ο έλληνικός λόγος βρέθηκε

ιδιοτυπία- είναι ό έσωτερικός του 
ρυθμός, ό ιστορικός του νόμος, 
πού σέ όλους τούς τομείς τής ζωής 
ζητάει θέση καί όχι άρνηση, δη
μιουργία καί όχι άνατροπή, λόγο 
καί όχι πάθος, μεσότητα καί όχι 
άκρότητα, μέτρο καί όχι ρωμαντι- 
κή παραφορά.

"Αν κάποτε ξεχνούμε πώς μιά 
τέτοια έλευθερία είναι έλληνική, 
αύτό συμβαίνει γιατί μαζί μέ τόν 
έλληνικό πολιτισμό έπεβλήθηκε 
στόν ευρωπαϊκό κόσμο. Ποτέ ό
μως δέ φανερώθηκε τόσο καθαρά 
όσο στήν Ελλάδα, ποτέ τόσο απο
κλειστικά καί ούτε πάντα ούτε σέ 
όλους τούς λαούς. Κατά τό μέτρο 
όμως πού μετέχουν οί άνθρωποι σ’ 
αύτήν τήν ιδέα είναι καθαυτό εύρω- 
παΐοι καί όχι άλλοτινοί(5).

γιά νά τρυπήση καί νά διασκεδά- 
ση τό μαγικό καί χωρίς χαρίσματα 
σκοτάδι τών μέσων χρόνων. Ό  
μαθηματικός όρισμός, λόγος καί 
αυτός άντικαθιστάνει τότε τόν ού- 
ράνιο μύθο τής ’Εκκλησίας.

Δέν είναι όμως μόνο ό δέκατος 
πέμπτος αιώνας όπου ξαναφέρνει 
ή Ελλάδα τήν Εύρώπη στό δρόμο 
τής παράδοσής της. Καί άργότερα 
παρουσιάζονται μερικώτερες, μά 
όχι καί άσημες έπιστροφές, ή έπι- 
στροφή τού Βίνκελμαν καί τού 
Γκαΐτε, ή έπιστροφή στόν Πλά
τωνα μέ τό γερμανικόν ιδεαλισμό, 
ή έπιστροφή στήν κλασική ούσία 
μέ τόσους σύγχρονους Γάλλους, 
γιά νά μήν προχωρήσω σέ μεμο
νωμένα μερικώτερα φαινόμενα.

Μά καί τώρα πάλι σήμανε ή ώρα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α  
ΚΑΙ  Ε Υ Ρ Ω Π Η

4 . Ά ν  όμως τούτη ή έλληνική 
έλευθερία δέν κατώρθωσε παρά τόσο 
διαβατικά στήν αρχαία 'Ελλάδα, έπι- 
διώχτηκε δμως καί, μέ τήν όφειλό- 
μενη στήν Ολη τής ζωής συγκατά
βαση κατωρθώθηκε μονιμώτερα , άλ- 
λά καί μερικά, σέ άλλους καιρούς, 
άπό λαούς άλλους. Καί άν καί ή πιό 
δυσεπίτευκτη καί ή εύπαθέστερη, 
αύτή είναι ή έλευθερία πού τελικά 
άποβλέπει νά όλοκληρώση ό πολιτι
σμένος εύρωπαϊος, μόλις περάσει ό 
ίλιγγος τής ωμής άνατρεπτικής άρνη
σης , μιά έλευθερία πού θά ύψωση 
κάθε κοινωνική μονάδα στή θέση 
τού πολιτικά καί οικονομικά κατω- 
χυρωμένου άτόμου.

5. Συνήθως σάν ισότιμα βασικά 
στοιχεία τού εύρωπαϊκού πολιτισμού 
θεωρούν τό έλληνικό καί τό χριστια
νικό . Δέν πρέπει μέ τούτη τήν άπο
ψη τή σχετικά άληθινή νά λησμονη
θούν τά άκόλουθα. Τό χριστιανικό, 
δπως ξαπλώθηκε στήν Εύρώπη , είναι 
κιόλας σύνθεση έλληνικών καί έξωελ- 
ληνικών στοιχείων. Ό  χριστιανι
σμός, άν δέν περνούσε άπό τά σχή
ματα τής έλληνικής διανόησης δέν θά 
μπορούσε νά κατακτήσει τήν Εύ
ρώπη . Ά πό  τήν άλλη μεριά ό χρι
στιανισμός, στήν πρωταρχική του 
προελληνική ύπόσταση, ώς καθαρή 
διδασκαλία τής άγάπης, δέν μπορεί 
νά θεωρηθή πώς κατέχει τήν άξονική

θέση πού κατέχει ό έλληνικός λόγος 
στήν ιστορική ζω ή . Π ρώτα-πρώτα 
γιατί ή άγάπη είναι πρό παντός ύπερι- 
στορική άξια καί ύστερα γιατί ώς Ιστό 
ρική άξια δέν ύποκατέστησε τό λόγο. 
Καί άκόμα ή άγάπη δέν ξεχωρίζει 
ειδικά τήν Εύρώπη άπό τούς άλλους 
κόσμους. Ή  άγάπη, καλύπτοντας καί 
τό βουδισμό, θά μπορούσε νά θεω
ρηθή περισσότερο ένα πανανθρώπινο 
αίτημα πού δέν ξεχωρίζει άλλά ταυ
τίζει τούς άνθρώπους.

Μέ δσα είπαμε φυσικά δέν κάνομε 
τό λάθος νά συγκρίνωμε έλληνικό 
καί χριστιανικό πνεύμα, πού, σάν 
άπόλυτες άξιες, είναι Ισότιμες ή , 
καλύτερα άσύγκριτες.
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γιά μιά καθολικώτερη έπιστροφή, 
πού βέβαια δεν είναι όπισθοδρόμη- 
ση, άλλά προχώρεμα κινημένο άπό 
άνεξάντλητα κίνητρα πρός κάτι 
έντελώς νέο στη συγκεκριμένη μορ
φή του. Καί σ’ αυτήν τήν έπιστροφή 
πάλι καλείται νά άξιοποιήση ή 
Ελλάδα τις πολιτιστικές της δυνά
μεις, βρίσκοντας μέσα στον άστεί- 
ρευτο πλούτο των αιώνιων νόμων 
της τήν ειδική μορφή πού ταιριά
ζει γιά τήν καλύτερη πραγματο
ποίηση τους στό σύγχρονο κόσμο.

Ά π ό τό τέλος κιόλας τού 18ου 
αιώνα, με τήν άνάπτυξη τού πνευ
ματικού καί πολιτικού ρωμαντι- 
σμού, άρχισε στήν Εύρώπη νά φυ- 
σάη ένας άέρας πιό έντονος έναν- 
τίον τής άρχής τής έλληνικής με
σότητας καί τής καθαρογραμμέ
νης μορφής της. 'Η έλευθερία άρχι
σε νά έκδηλώνεται μέ μιάν άμε- 
τρία, πού σέ περιπτώσεις έφτανε νά 
είναι άρνηση κάθε μέτρου, ανταρ
σία μπρος σέ κάθε τι πού ήταν θεσ
μοθετημένο, προτίμηση τού χάους 
άπό κάθε κλειστό κόσμο. Ή  έλευ
θερία δέν κατέβαινε σά θείος νόμος 
άπό ψηλά. Ήταν σεισμική, έωσφο- 
ρική. Τύποι σάν τόν Βύρωνα, τόν 
Πούσκιν, τόν Νίτσε, ήρωες σάν 
τόν Έρνανι, σάν τόν Άλάστορα, 
είναι άκόμα παραδείγματα συγκρα
τημένων μορφών μπρος στό ξέσ
πασμα των τελευταίων πενήντα 
χρόνων. Ό  κυβισμός, ό φουτουρι
σμός, ό σουρρεαλισμός είναι πιά 
θελημένες, ένσυνείδητες, λογικά 
ώργανωμένες άνατροπές τού λόγου 
καί τού μέτρου. Στή φιλοσοφία ή 
ένόραση, στήν πολιτική ένας ρω- 
μαντικός δογματισμός, πού άλλοτε 
καταλήγει στον άναρχικό μηδενι
σμό, άλλοτε στήν παντοκρατορία 
τής βίας, είτε πρός τά δεξιά είτε 
πρός τά άριστερά, καί πού πάντα 
στέκει έξω άπό τό μέτρο, άπό τή 
μεσότητα, άπό τήν ανθρώπινη, άπό 
τήν έλληνικήν έλευθερία.

Ό σ ο  καί άν είμαστε είλικρινά 
θαυμαστές τών έργων καί των πρά
ξεων των άμετρων τούτων καί αχα
λίνωτων δημιουργών, δέν μπορεί, 
άπό πολύ ψηλά κοιτάζοντας, νά μή 
νοιώσωμε σέ δλα αύτά τό κενό πού 
διανοίγει ή άπουσία τού έλληνικοΰ 
στοιχείου. Κάτι τούς λείπει καί 
είναι τό ίδιο πού λείπει καί στον 
άσυγκράτητο στίχο τού Κλωντέλ 
καί στον μυστικόπαθο δογματισμό 
τού κομμουνιστή, τό ίδιο πού λεί
πει έκεΐ πού φανερώνονται τά ξε- 
χειλίσματα τού ίντουισιονισμοΰ καί 
τού φροϋντισμοΰ σέ περιοχές άπροσ-

διόνυσες. Ό  ρωμαντισμός, ό άνθελ- 
ληνικός ρωμαντισμός, μέ τήν πιό 
πλατειά σημασία τούτης τής λέ
ξης, σφραγίζει δλα τούτα τά φαι
νόμενα, δπου άτόνησε ή κυριαρχία 
τού λόγου καί τού μέτρου, ή έλλη- 
νική HUM ANITAS.

Ή  έποχή μας μέ τήν άκαταστα- 
σία τών ραγδαίων της μεταπτώ
σεων, δέν είναι άπό κανένα ρεύμα 
κατειλημμένη όλοκληρωτικά. Βρίσ
κεις δλα τά άντίθετα φύρδην - μί- 
γδην ριγμένα, τό ένα άπάνω στό 
άλλο, δπως ποτέ σέ καμμιά παλιό- 
τερη έποχή.

Σέ δλες δμως τις έκφάνσεις της, 
τήν τέχνη, τό λόγο, τή σκέψη, τήν 
κοινωνική πράξη, παντού είναι πα
ρόν, συχνά παίρνοντας τήν πρώτη 
θέση, τό ρωμαντικό πνεύμα, μέ τό 
πλατύ νόημα πού τού δώσαμε. Ή  
διείσδυση τούτη, δσο γόνιμη καί 
αν είναι, δσο αναγκαία σάν άντί- 
λογος σάν πρόκληση δημιουργίας, 
δταν τό προχώρεμά της διαρκέση 
καί έπεκταθή κυρίαρχα, μεταβάλ
λεται σέ κίνδυνο, σέ απειλή. Αυτό 
σημαίνει τό αδιάκοπα έπαναλαμ- 
βανόμενο: «κρίση τού εύρωπαϊκοΰ 
πολιτισμού»· τό δτι κάτω άπό μύ
ρτους άνέμους ρωμαντικής άκρό- 
τητας χάνει ή Εύρώπη τή γραμμή

τής μεσότητας, τού μέτρου, τής 
εύσταθοΰς μορφής, τόν κλασικό 
έλληνικό νόμο τής κυριαρχίας τού 
πνεύματος, στήν τέχνη, στά γράμ
ματα, στήν φιλοσοφία, στήν κοι
νωνική πράξη(6). Καί ή κυρίαρχη 
άγωνία τών άνθρώπων τής έποχής 
μας δέν είναι τό πώς θά έξακολου- 
θήση τό σημερινό λαχανιασμένο 
κυνήγημα γιά δλο καί καινούργιες 
έκδηλώσεις, γεννήματα άντιδρά- 
σεων άπό άκρότητα σέ άκρότητα, 
άλλά πώς δλες τούτες τις άντιδρά- 
σεις θά τις δαμάσουν καί θά τις 
συνθέσουν κάτω άπό τό νόμο τού 
μέτρου, γιά νά γίνουν άπό ρευστές 
γενέσεις σταθερά έργα, άπό άνα- 
ζητήσεις άνευρέσεις, άπό Ιστορικά 
γόνιμες άποτυχίες ιστορικά δη
μιουργικές έπιτυχίες, άπό πειρά
ματα παραδείγματα, άπό βαιότητες 
καί άκρότητες άρμονικές συμμε
τρίες, άπό όριακές καταστάσεις θέ
σεις μιας σταθερής μεσότητας, μέ 
μιά λέξη πώς θά πλησιάσουν πάλι 
στό έλληνικό ιδανικό τής σύνθε
της άπλότητας, πού, άφοΰ συναιρέ- 
ση έντός της τά άντίθετα άκρα, ζή 
άπό συμπυκνωμένη δύναμη, συγ
κρατημένη μέσα στό χώρο τής αύ- 
στηρής τής άπό κάθε πάθος άδέκα- 
στης μορφής.

Η Ε Λ Λ Α Δ Α  ΚΑΙ  
Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Τ ΗΣ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

Ά ν  δμως τέτοια είναι ή άγωνία 
τών άνθρώπων τής έποχής μας, 
τότε ποιος λαός άπό τή γή του, 
τό αίμα του καί τό μύθο του, είναι 
ώπλισμένος σάν τόν έλληνικό νά 
τούς βοηθήση νά γλυτώσουν άπό 
τούτην τήν άγωνία, δπως στά περα
σμένα έτσι καί στό μέλλον, μετα- 
φέροντάς τους σ’ ένα καινούργιο 
στάδιο ιστορικής δημιουργίας; Ή  
έποχή μας χρειάζεται παράποτε 
τούτες τις στιγμές σάν άντίμαχο 
στό ποικίλο ξέχυμα τής άμετρίας 
καί άνισοσκέλειας, τόν έλληνικό

ισορροπημένο τύπο, στήν τέχνη, 
στά γράμματα, στή φιλοσοφία, 
στήν κοινωνική, στήν πολιτική 
πράξη. Γιατί άν οί άκρότητες, 
καθώς τό ώμολογήσαμε, δίνουν 
άκόμα καί τώρα, σάν άντιθέσεις, 
σά μονομέρειες, άφορμές γονιμο
ποίησης καί άνανέωσης, είναι δ
μως πιά καιρός νά προχωρήσωμε 
στό κύριο έργο- καιρός νά άπομα- 
κρυνθοΰμε άπό τή μουσική πού 
μόνο διαβάζεται καί τή ζωγραφική 
πού μόνο κατανοεΐται μέ τή σκέψη· 
καιρός νά μήν έπιδιώκομε λογικά

6. Τοΰτο δέν σημαίνει πώς σήμερα 
ή Ευρώπη περιμένει άπό τήν Ελλάδα 
ένα νέον τύπο κοινωνικής καί πολι
τικής συγκρότησης· σημαίνει πώς 
όρισμένες άρχές, πού προκύπτουν άπό 
δλη της τήν πνευματική φυσιογνω
μία, πρέπει τελικά νά όδηγοΰνε καί 
ας είναι γενικώτατες, τούς δημιουρ
γούς καί τούς πραγματοποιούς τής 
νέας κοινωνικής ζω ής. Ά ντίθετα νο
μίζω π ώ ς, γιά τή συγκεκριμένη συγ
κρότηση  ̂τής έλληνικής πολιτείας, 
δσο καί άν άντλήσωμε άπό δικές μας

πηγές, μοιραία θά προσδιοριστούμε, 
ώς ένα σημείο, άπό άλλες χώρες μέ 
μακρύτερη πολιτική πείρα καί μέ 
κάποιο προβάδισμα στήν όργάνωση 
τής κοινωνικής ζω ής. Καί θά έλεγα 
άκόμα πώς ή καλύτερη, ή σταθερώ- 
τερη καί δικαιότερη όργάνωση τής 
κοινωνικής μας ζωής είναι άπό τούς 
δρους έκείνους πού άποφασιστικά θά 
συντελέσουν στό νά άναπτυχθοΰν οί 
πολιτιστικές δυνατότητες τής νέας 
Ε λλάδας.
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τό άλογο καί διαισθητικά τό λογι
κό- καιρός νά μήν οδηγούμε πιά 
τήν αύτοανάλυση, άντίς στή γνώ
ση, στην καταστροφή τής γνώσης 
καί τοϋ γινωσκόμενου, στήν κονιο
ποίηση τού έαυτοΰ της- καιρός ή 
λεπτότητα νά μή γίνεται άπό τήν 
υπερβολή δεξιοτεχνικό παιχνίδι- 
καιρός νά μήν καταστρέφεται τό 
άντικειμενικό μέσα στήν υποκει
μενικότητα. Καί πάλι είναι καιρός 
ό λόγος νά ξεδιαλύνη τις ποικίλες 
«μυστικές» πού συναρπάζουν ρω- 
μαντικά λαούς καί διαλεχτούς πρός 
παιδιακίστικα οράματα- καιρός ό 
λόγος τής πολιτικής πράξης νά μήν 
ύπηρετή δουλικά τά ρεύματα, όπου 
ή άγνή μυστικοπάθεια άνακατεύ- 
ται με τά άναμοχλευόμενα ταπεινά 
πάθη τής καταπιεσμένης προσωπι
κότητας. Καιρός νά γυρίσωμε στό 
έλληνικό μέτρο. Παράποτε τώρα 
είναι σωτήρια ή διδαχή πού βγαί
νει άπό τή γή μας, άπό τό χαρα- 
χτήρα μας, εκεί πού φανερώνεται 
καθαρός, άπό τό μύθο μας, εκεί 
πού δεν τον πνίξαμε άκόμα. Καί 
τή διδαχήν αότή, άκριβώς γιατί δια
θέτομε τούτη τή γή καί τό αίμα 
καί τό μύθο, καί τά διεθέτομε σάν 
κάτι εσωτερικό, σάν κάτι πού δέ 
χωρίζεται ούτε άπό τό βιολογικό 
ούτε άπό τό πνευματικό μας βάθος, 
κανένας άλλος δέν μπορεί πληρέ
στερα νά τήν προσφέρη στήν Εύ- 
ρώπη άπό μάς τούς ίδιους.

Δέν έχομε νά έξετάσωμε άν 
έκπληρώσαμε τον ύψηλό μας αύτό 
προορισμό- έξετάζομε μόνο άν 
μ π ο ρ ή νά τον έκπληρώσωμε- 
άν έχωμε τις εσωτερικές προϋπο
θέσεις γιά νά τόν έκλπηρώσωμε 
μελλοντικά. Γιατί τότε τις έξωτε- 
ρικές έχει ό πολιτισμένος κόσμος 
χρέος νά μάς τις δώση. Ή  πίστη 
μας στήν Ελλάδα, ή θέλησή μας 
νά μείνη εθνικά άλώβητη, προικι
σμένη μέ όλες τις υλικές δυνάμεις 
τις άπαραίτητες γιά τήν όλοκλή- 
ρωση τής άποστολής της, δέν πη
γάζουν άπό έναν στενόν ιστορικόν 
ύπερεθνικισμό, έναν άντικοινωνικό 
εγωισμό μας ώς έλλήνων. Πηγά
ζουν άπό τήν καταφατική άπάν- 
τηση στό έρώτημα πού θέσαμε. 
Πιστεύομε πώς ή σημερινή 'Ελλά
δα, έτσι όπως είναι, μέ όλες τις 
άθλιότητες της, διαθέτει τις έσω- 
τερικές δυνατότητες νά έκπληρώση 
τούτη τή μοναδική πολιτιστική 
άποστολή πού τής άνήκει άπό τή 
φύση πού τήν περιβάλλει άπό τό 
αίμα πού τήν διαποτίζει καί άπό 
τόν μύθο πού τήν διαπνέει. Σ’

αύτό τόν ιστορικά θεμελιωμένο λό
γο οικοδομούμε τήν εθνική μας 
θέση- όχι σέ ξεπερασμένους έθνι- 
κισμούς, άλλά στήν αιώνια άξεπέ- 
ραστη άξια τής έλληνικής ελευ
θερίας. Τις εσωτερικές μας δυνα
τότητες θά τις άξιοποιήσωμε έμεΐς 
οί ίδιοι, δουλεύοντας τόν έαυτό 
μας καί έναντίον άκόμα τού έαυτοΰ 
μας- τις έξωτερικές θά τις διεκδική- 
σωμε έναντίον των άλλων, πάλι 
έμεΐς. Καί ή διεκδίκησή μας θεω
ρητικά θά σταματήση έκεΐ όπου 
προσβάλλεται κάτι άξιώτερο άπό 
αύτό πού έμεΐς διεκδικοΰμε. Καί 
διεκδικοϋμε τόν άναγκαϊο χώρο γιά 
τό έθνικό μας άθλημα, έντάσσον- 
τάς το μέσα στό πλατύτερο σκοπό 
τού εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού καί 
μιάς ειρηνικά ώργανωμένης παναν
θρώπινης κοινωνίας. Διεκδικοΰμε 
τό χώρο, όπου γενεά μετά γενεά, θά 
πρέπη νά δοκιμάζεται ή φυλή στήν 
άσκηση μιάς άποστολής, πού δέν 
είναι αύθαίρετη έπιθυμία ένός διψα- 
σμένου λαού, άλλά άπαράγραπτο 
πνευματικό αίτημα τής ιστορίας.

Τό ότι είναι λίγο αύτό πού κά
ναμε ώς τώρα, στά χρόνια πού 
άναστηθήκαμε σά λαός, αύτό δέ 
σημαίνει. Δέν κρίνονται οί λαοί 
άπό τόσο σύντομες περιόδους. Τά 
λίγα όμως πού κατωρθώσαμε, άς 
προσέξωμε πόσο είναι σύμφωνα 
μέ τούτη τήν έλληνική διδαχή, 
πού είναι ή παντοτεινή άποστολή 
μας. Τό δημοτικό τραγούδι, ό Σο
λωμός, ό Κάλβος, κατά πολλές 
των όψεις, πολύ περισσότερες άπό 
ό,τι φαντάζομαι οί άπρόσεκτοι, ό 
Παλαμάς καί ό Σικελιανός, πα
τούν σ’ αύτό τό στρατί. Ά λλά  καί 
άν άφήσωμε αύτές τις κορυφές, 
μήπως στον ίδιο έλληνικό νόμο 
δέν δουλεύουν ποιητές σάν τόν 
Μαβίλη, τό Γρυπάρη, σάν τό Μυ- 
ριβήλη μέ τό «Τραγούδι τής Γής»; 
Σταματάμε στήν ποίηση, πού περισ
σότερο άπό κάθε άλλη τέχνη πρό
κοψε στόν τόπο μας, άν καί θά μπο
ρούσαμε νά διαπιστώσουμε τά ίχνη 
τής ίδιας πορείας καί σέ άλλες 
όψεις τής έλληνικής ζωής. Πρό 
παντός όμως, υπερπηδώντας τά 
κεκτημένα, θά έπρεπε νά στηρι- 
χθοΰμε στις δυνατότητες τής άκόμα 
άπλαστης ψυχής τού νεοέλληνα, 
δυνατότητες πού βρίσκονται έκεΐ 
σέ τέτοιο βαθμό καθαρότητας καί 
έντασης, ώστε σέ κανέναν άλλο 
λαό νά μήν μπορή έτσι νά βρεθούνε 
καί άς είναι αύτός καλύτερος άπό 
μάς γνώστης τού άρχαίου κόσμου.

"Ολες τούτες οί σημερινές άπλές

δυνατότητες φανερώνουν τήν έλευ- 
θερία τού σύγχρονου έλληνα, πού 
ύπάρχει δυνάμει καί είναι ίδια, 
στό βάθος τής ούσίας της, μέ τήν 
έλευθερία τού Θαλή, τού Θουκυ
δίδη, τού Σωκράτη. Τούτη ή αι
ώνια δυνάμει παρουσία τής έλλη
νικής έλευθερίας, τούτη καί μόνο 
δικαιώνει τελειωτικά τήν αύτόνομη 
ύπαρξη τών σημερινών έλλήνων, 
έπάνω άπό όλες τις φαινομενικές 
άθλιότητες τής ζωής των, καί ορίζει 
τή συγκεκριμένη τους άποστολή, 
τήν υψηλότερη γιά σήμερα πνευ
ματική άποστολή μέσα στό δοκι
μασμένο πολιτισμό τής Εύρώπης.

"Ελληνας καί έγώ, σταγόνα έλά- 
χιστη μέσα στό ρεύμα τού Γένους, 
πεισματικά οϊστρηλατοΰμαι: νά ά- 
νακαλύπτω όλο καί πιο εντελέστερο 
μέσα μου τόν αιώνιο έλληνικό 
κ α ν ό ν α  καί νά τόν άκολουθώ 
όπου πορεύομαι, σέ έργο καί σέ 
πράξη, νά στερεωθώ σ’ αύτόν, γιά 
νά σταθώ άντίμαχος στούς συρ
μούς, τούς τόσο ποικίλους κατά τήν 
όψη, τόσο κοινούς κατά τή βαθύ
τερη ούσία, πού τώρα δά άλωνί- 
ζουν τήν Εύρώπη καί τήν πατρίδα 
μας- νά χαράξω τό σύνθημα, πού 
θά σημαίνει τόν άπόλυτα συγκεκρι
μένο έλληνικό λόγο, αύτόν πού 
άκριβώς τώρα πρέπει νά είπωθή, τόν 
αιώνιο μαζί καί έπίκαιρο, γιατί 
δέν θάναι παρά ό ίδιος έλληνικός 
κανόνας ό άπαρασάλευτος σ’ ένα 
σημείο μοναδικό τής άέναης ιστο
ρικής του πορείας. Πιστεύω πώς δέν 
θά περάσω πριν πώ τή στροφή μου 
στό μεγάλο τούτο τραγούδι. Καί 
όμως είμαι ένας κοινός έλληνας 
καί έγώ, μιά έλάχιστη σταγόνα 
στό ρεύμα τού Γένους- ούτε άξιώ- 
τερος, ούτε πιό προχωρημένος 
άπό τούς άλλους τού καιρού μου. 
Γι’ αύτό λέω, όχι δικό μου έργο, 
μά τής γενιάς μου έργο είναι αυτή 
ή μεγάλη έπιστροφή. Ά πό μάς θ’ 
άρχίσει. Λίγο θά σκύψωμε άπάνω 
στήν πολύπαθη συνείδησή μας, 
λίγο νά τήν άπομονώσωμε άπό τό 
θόρυβο, καί θ’ άκούσωμε τό κανο
νικό, τό αιώνιο καρδιφχτύπι. Καί 
τότε, μά μόνο τότε θά δεχθούμε 
άκίνδυνα καί τά ρεύματα τά άλλο- 
τινά καί τούς άντίθετους άνέμους, 
γιατί θάχωμε γιατάκι, θάχωμε καί 
βίγλα, θέση καί προστασία, γή 
κάτω άπό τά πόδια μας καί άπά- 
νωθέ μας τό στερεό τού ούρανοΰ, 
τό έλληνικό στερέωμα.

Άπό τό βιβλίο του 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»

’Έκδοση β ιβλιοπ . τής ΕΣΤΙΑΣ 1968 .
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ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ σεμνής πα
τριωτικής έκδηλώσεως, έγιναν στις 
19 ’Οκτωβρίου, στό ύψωμα Προ
φήτης Ήλίας τής Κοινότητας Κο- 
νίτσης, τά αποκαλυπτήρια των 
προτομών των ήρώων τής Πίνδου 
Συνταγματάρχου Κων]νου Δαβάκη 
καί 'Υπολοχαγοϋ ’Αλεξάνδρου 
Διάκου.

Παρέστησαν, ό Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Δριϋνουπόλεως, 
Πωγωνιανής καί Κονίτσης κ. Σε
βαστιανός, ό Νομάρχης Ίωαννίνων 
κ. Λουκάς Φωτόπουλος, ό Βουλευ
τής Ίωαννίνων κ. Παναγιώτης Πα- 
νούρης, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος κ. Μιλτιάδης Ά ρ-

Ή Π α τ ρ ί δ α  

τ ι μ ά

τ ο ύ ς  ή ρ ω  ές 

τ η ς

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΏΝ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΚΩΝ. ΔΑΒΑΚΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠ0Λ0ΧΑΓ0Υ ΑΛ. ΔΙΑΚΟΥ 
ΣΤΟ ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

γιάννης, ό Διοικητής τής 8ης 
Μεραρχίας 'Υποστράτηγος κ. ’Ιω
άννης Χαμάρτος, ό ’Ανώτερος Δι
οικητής Χωροφυλακής ’Ηπείρου 
Ταξίαρχος κ. Χρήστος Ρίζας, έκ- 
πρόσωποι των Δημοτικών καί Κοι
νοτικών ’Αρχών τοΰ Νομοϋ, αντι
προσωπείες, άντιπροσωπεία ’Ανα
πήρων καί Τραυματιών Πολέμου, 
έκπρόσωποι διαφόρων ’Οργανώ
σεων, Σωματείων καί Συλλόγων, 
οί αδελφοί τοϋ φονευθέντος Δω- 
δεκανήσιου 'Υπολοχαγοϋ Διάκου 
καί πλήθος κόσμου άπ’ τις γύρω 
περιοχές.

Ή  εκδήλωση άρχισε μέ έπι- 
μνημόσυνη δέηση στήν όποια χο
ροστάτησε ό Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης κ. Σεβαστιανός. ’Αμέ
σως μετά, ό Νομάρχης Ίωαννίνων 
άποκάλυψε τήν προτομή τοϋ Συν
ταγματάρχου Δαβάκη καί ό Διοι
κητής τής 8ης Μεραρχίας τήν προ
τομή τοΰ , 'Υπολοχαγοϋ Διάκου. 
’Επακολούθησε κατάθεση στεφά
νων στό μνημείο τών πεσόντων 
καί ή εκδήλωση έκλεισε μέ όμιλία 
’Αξιωματικού τοΰ στρατεύματος, 
ό όποιος άναφέρθηκε στή λαμπρή 
σταδιοδρομία καί δράση τών τιμη- 
θέντων ’Αξιωματικών καί στό ήρωϊ- 
κό εθνικό τους έργο.

Τιμές άπέδωσαν Τμήμα Μου
σικής καί Διμοιρία άνδρών τής 
8ης Μεραρχίας.



ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ελέγχου ταχύτητας

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Ταγμ,/ρχου Χωροφυλακής, 
Δ/τοΟ Τμήματος Τροχαίας 

Κηφισίας.

'Ο σκοπός αύτής της εργασίας 
είναι νά δώσει γενικές πληροφορίες 
σχετικά μέ τα τεχνικά μέσα πού 
χρησιμοποιούνται άπό τις 'Υπηρε
σίες τροχαίας (R A D A R S ) γιά 
την μέτρηση Της ταχύτητας των 
οχημάτων. "Αν και ή μέτρηση της 
ταχύτητας μέ R A D A R  εφαρμό
ζεται κατά κανόνα γιά την έπιβολή 
τού νόμου, πολλές άπό τίς πληρο
φορίες πού μάς δίνει μπορούν νά

άξιοποιηθοΰν καί γιά τη λήψη μέ
τρων κυκλοφοριακής τεχνικής.

Στήν προκειμένη περίπτωση ή 
άνάπτυξη τού θέματος δέν περι
λαμβάνει τίς νομικές άπόψεις σχε
τικά μέ τη δικαστική άναγνώριση 
των συσκευών έλέγχου ταχύτητας, 
ούτε τίς ένέργειες γιά τήν έπιβολή 
κυρώσεων γιά παραβάσεις πού έ
χουν έπισημανθεϊ μ’ αυτές. Επειδή  
τό R A D A R  μπορεί νά έγκατα- 
σταθεϊ καί νά χρησιμοποιηθεί εύ
κολα, είναι πολύ φυσικό νά έχει 
υποσκελίσει τίς άλλες μεθόδους με- 
τρήσεως της ταχύτητας.

'Η λέξη R A D A R  προέρχεται άπό 
τά άρχικά των λέξεων RADIO , 
DETECTING A N D  RANGING  
(’Ασύρματος, Καταγραφή καί ’Από

σταση). 'Η συσκευή χρησιμοποιή
θηκε κατά τον Β' Παγκόσμιο Πό
λεμο γιά τον εντοπισμό καί τον κα
θορισμό της διευθύνσεως καί τής 
ταχύτητας εχθρικών άεροσκαφών. 
Γιά τήν μέτρηση τής ταχύτητας 
τών αυτοκινήτων γιά πρώτη φορά 
χρησιμοποιήθηκε τό 1948 καί ήδη 
χρησιμοποιείται ευρύτατα άπό τίς 
’Αστυνομίες τών περισσοτέρων χω
ρών.

To R A D A R  είναι ένας ειδικός 
τύπος πομπού καί δέκτη καί άπο- 
λεΐται άπό τά παρακάτω έξαρτήμα- 
τα :

α) 'Ο πομπός καί ό δέκτης πε- 
ριέχονται σέ μιά θήκη, πού στις πε
ρισσότερες συσκευές ομοιάζει μέ 
φανό αύτοκινήτου. Ή  θήκη αύτή
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τελικά είναι ή κεραία τοϋ πομποδέ
κτη.

β) Κονσόλα ελέγχου. Σέ άλλη 
θήκη περιέχον :αι τά κυκλώματα 
των ενισχυτών, των ρυθμιστών καί 
τών μετρήσεων. Οΐ διακόπτες καί 
οΐ βαθμολογημένες κλίμακες είναι 
τοποθετημένα στο εμπρόσθιο μέρος 
της θήκης αυτής. Μερικές συσκευές 
έχουν τον μετρητή της ταχύτητας 
τοποθετημένο πάνω στην θήκη, καί

γ )  'Ο μετρητής της ταχύτητας 
σέ παλαιότερες συσκευές είναι άνε- 
ξάρτητος.

Οί κατασκευαστές τοϋ R A D A R  
έγγυώνται ακρίβεια +  1 ο]ο. Δηλ. 
δταν ένα αυτοκίνητο τρέχει μέ τα
χύτητα 100 χ]ω  ή συσκευή είναι

δυνατόν νά καταγράψει ταχύτητα 
μικρότερη μέχρι 99 χ]ω  ή άνώτερη 
101 χ]ω .

Για νά λειτουργήσει σωστά τό 
R A D A R  είναι άπαραίτητο νά είναι 
γνωστός ό τρόπος μετρήσεως τής 
ταχύτητας τών οχημάτων. 'Ο πο
μπός τοϋ R A D A R  έκπέμπει ήλεκ- 
τρομαγνητικά κύματα υψηλής συ
χνότητας. 'Η κεραία κατευθύνει 
τά κύματα αυτά σέ μιά δέσμη, 
δπως άκριβώς ένας κοινός φακός 
εστιάζει τό φώς.

Ή  δέσμη αύτή τών άκτίνων έκ- 
πέμπεται σέ ευθεία γραμμή καί 
μπορεί :

α) Νά άνακλασθεΐ καί νά έπι- 
στρέψει πίσω.

β) Νά διαθλασθεΐ σέ άλλη κα
τεύθυνση, δταν συναντά εμπόδιο.

γ )  Νά άπορροφηθεΐ άπό ορισμένα 
υλικά, ή τέλος.

δ) Νά μεταδοθεί άπό άλλα υλικά.
’Αδιαφανή υλικά, δπως τά μέ

ταλλα, οί πέτρες, τό ξύλο καί τό 
τσιμέντο άντανακλοΰν τή δέσμη 
τών άκτίνων. Διαφανή υλικά, δπως 
τό γυαλί καί ορισμένα πλαστικά 
έπιτρέπουν, πρακτικά, τή δίοδο ολό
κληρης τής δέσμης καί άντανακλοΰν 
μικρή μόνο ποσότητα άκτίνων. "Αλ
λα έμπόδια, δπως άμμος, χώμα καί 
μερικά ινώδη υλικά, διαχέουν τή 
δέσμη.

'Η ποσότητα τής άνακλωμένης 
δέσμης έπιστρέφει στο δέκτη τής

συσκευής καί χρησιμεύει γιά τον 
υπολογισμό τής ταχύτητας τοϋ άν- 
τικειμένου προς τό όποιο είχε έκτο- 
ξευθεΐ. ’Ηλεκτρονικά κυκλώματα, 
καθώς καί άλλα δργανα τοϋ RA
D A R  ενεργοποιούν τόν μετρητή, ό 
όποιος καταγράφει τήν ταχύτητα 
τοϋ κινουμένου σώματος.

'Οπωσδήποτε ή διάταξη αύτή 
μετρά τήν ταχύτητα τών άντικειμέ- 
νων τά οποία κατευθύνονται προς 
τό σημείο πού είναι εγκατεστημένη 
ή συσκευή ή άπομακρύνονται άπό 
αύτή. Πρακτικά, δμως, τό RA
D A R  έπισημαίνει ένα κινούμενο 
μεταλλικό δγκο. Δύναται νά κατα
γράψει τήν ταχύτητα ογκωδών οχη
μάτων ως Λεωφορείων, Φορτηγών

κ.λ.π., καθώς καί μικρών αυτοκι
νήτων. "Ενα μοτοποδήλατο ή μία 
μοτοσυκλέττα, δμως, πρέπει νά εί
ναι πολύ κοντά στο R A D A R  γιά 
νά καταστεί δυνατή ή καταγραφή 
τής ταχύτητάς του.

Μόνο μία μικρή ποσότητα τής 
δέσμης ή οποία προσκρούει σέ ένα 
δχημα έπιστρέφει πίσω, γιατί τό 
σχήμα τοϋ οχήματος άνακλά μέρος 
τής δέσμης. 'Ένα άλλο μέρος τής 
δέσμης διέρχεται άπό τά ύάλινα 
μέρη τοϋ αύτοκινήτου καί διαχέεται. 
To R A D A R  καταγράφει τήν τα
χύτητα δλων τών οχημάτων πού κι
νούνται προς αύτό ή άπομακρύνον- 
ται άπό αύτό. Έ φ ’ δσον τό δχημα 
εύρίσκεται μέσα στο βεληνεκές τοϋ

Το ραντάρ είναι τό αποτελεσματικότερο 
μέσο ελέγχου τής ταχύτητας στους ’Εθνι
κούς μας δρόμους.

R A D A R  θά καταγραφεί οπωσδή
ποτε μία ταχύτητα. Ή  συσκευή, 
δμως, δέν είναι σέ θέση νά καθο
ρίσει έάν τό δχημα έρχεται ή άπο- 
μακρύνεται άπό αύτή. To R A D A R  
βασικά εντοπίζει μεταλλικές μάζες 
πού βρίσκονται σέ κίνηση.

Επιλογή τόπου λειτουργίας.
Γιά τήν έγκατάσταση καί λει

τουργία τοϋ R A D A R  σέ μία όδ&
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πρέπει νά συντρέχει τουλάχιστον 
μία άπό τις κατωτέρω προϋποθέ
σεις :

α) ’Επιτήρηση τής ταχύτητας 
γενικά.

β) Τοποθεσίες πού έχουν λάβει 
χώρα πολλά δυστυχήματα τα όποια 
οφείλονται στον παράγοντα ταχύ
τητα.

γ )  Παράπονα πολιτών γιά υπέρ
βαση τοϋ ορίου ταχύτητας άπό 
πολλούς οδηγούς.

δ) ’Ασυνήθεις τοποθεσίες, καί
ε) Ειδικός έλεγχος τής ταχύτη

τας.
'Η χρησιμοποίηση τοϋ R A D A R  

γιά τον έλεγχο τής ταχύτητας είναι 
μέρος τής άποστολής των οργάνων 
τοϋ περιπολικοΰ πού φέρει τή συ
σκευή ή είναι δυνατό νά είναι μόνο 
αύτή ή άποστολή του. Τις πληρο
φορίες σχετικά μέ τις τοποθεσίες 
δπου παρατηρούνται πολλά δυστυ
χήματα, λόγω τής ταχύτητας, μπο
ρούμε νά τις έχουμε άπό τον χάρτη 
άτυχημάτων καί άπό τά στατιστικά 
στοιχεία τής υπηρεσίας. 'Ο έλεγχος 
τής ταχύτητας στις περιπτώσεις 
αύτές πρέπει νά γίνεται τις ημέρες 
καί ώρες τής έβδομάδας κατά τις 
όποιες έχουν σημειωθεί τά περισ
σότερα δυστυχήματα. Τά παρά
πονα των πολιτών γιά υπερβολική 
ταχύτητα μπορούν νά διαπιστω
θούν μέ τον έλεγχο στην συγκεκρι
μένη τοποθεσία. ’Ασυνήθεις τοπο
θεσίες είναι έκεΐνες πού βρίσκονται 
κοντά σέ σχολεία, σέ έργα, σέ δια
βάσεις πεζών, σε διασταυρώσεις 
σιδηροδρόμων σέ στροφές κ.λ.π.

Ειδικός έλεγχος τής ταχύτητας 
γίνεται στις εξής κυρίως περιπτώ
σεις :

α) "Οταν τό όριο ταχύτητας πα- 
ραβιάζεται σέ μιά δεδομένη χρονική 
περίοδο.

β) Γιά τον καθορισμό τής ταχύ
τητας άνάλογα μέ τήν κατηγορία 
κάθε οχήματος, καί

γ )  "Οταν ή ταχύτητα κυμαίνεται 
άνάλογα μέ τήν ώρα, τήν ήμέρα ή 
τήν έβδομάδα.

Οί πληροφορίες πού δίνονται άπό 
τούς ειδικούς ελέγχους μπορούν νά 
χρησιμοποιηθούν γιά μελέτες σέ 
θέματα κυκλοφοριακής τεχνικής, 
όπως γιά τον καθορισμό άνώτατου 
ορίου τής ταχύτητας σέ ένα δρόμο.

Έλεγχος ενδείξεων μετρητή,

Τά έξαρτήματα τού R A D A R  
πρέπει νά τοποθετηθούν μόνιμα στο 
αύτοκίνητο. 'Οπωσδήποτε, δταν αύ-

τό δέν είναι πρακτικά δυνατό υπάρ
χουν ειδικές βάσεις στηρίξεως. 'Ο 
μετρητής πρέπει νά τοποθετείται 
στά δεξιά τού χειριστοΰ, ώστε νά 
είναι σέ θέση νά τον διαβάζει άμέ- 
σως. ’Επίσης, ό μετρητής πρέπει 
νά εγκαθίσταται τόσο κοντά, ώστε 
μέ ένα βλέμμα νά παρατηρεί τό 
δρόμο καί τό μετρητή μέ μεγάλη 
εύκολία.

To R A D A R  συνοδεύεται μέ ένα 
ειδικό έξάρτημα συντονισμού γιά τή 
βαθμολόγηση τού μετρητή.

’Επίσης είναι άπαραίτητο ένα 
μικρό δργανο γιά τήν ρύθμιση τού 
δείκτη τού μετρητή (μηχανικό μη
δέν).

'Η προβλεπόμενη διαδικασία βα- 
θμολογήσεως τού μετρητή γίνεται 
ώς εξής :

α) Περιστρέφεται ή κεραία προς 
τά άνω.

β) Φέρεται τό έξάρτημα συντο
νισμού οριζόντια μέ τό ένα σκέλος 
νά άντιστοιχεΐ στο κέντρο τής κε
ραίας, άφοΰ πρώτα δοθεί μέ κτύπη
μα δόνηση στο σκέλος αύτό.

γ )  'Ο μετρητής πρέπει νά κατα
γράψει τήν ταχύτητα τού συντονι
στή.

’Εάν ό συντονιστής έχει βαθμο
λογηθεί στά 65 χ]ω , θά πρέπει καί 
ό μετρητής νά δώσει τήν ένδειξη 
65 χ]ω . "Αν δέν δώσει τήν ένδειξη 
αύτή επιβάλλεται ή ρύθμιση. 'Ορι
σμένες συσκευές έκ κατασκευής 
μπορούν νά έλεγχθοΰν μέσα άπό 
τό αύτοκίνητο. Σέ ορισμένους τύ
πους άπαιτεΐται ό χειριστής νά 
πιέσει ένα πλήκτρο καί ή ορισμένη 
ένδειξη θά καταγραφεΐ στον μετρη
τή-

"Οταν δέν κυκλοφορούν αύτοκί- 
νητα γιά μία ορισμένη χρονική πε
ρίοδο στο δρόμο ό μετρητής πρέπει 
νά βρίσκεται στήν ένδειξη 0. "Οταν 
δέν ύπάρχει καμμιά ένδειξη στο 
μετρητή καί δέν περνούν αυτοκίνη
τα, είναι ή κατάλληλη στιγμή γιά τον 
χειριστή νά σκοπεύσει μέ τήν κε
ραία. ’Εάν όμως υπάρχει μία μικρή 
ένδειξη στο μετρητή καίτοι δέν 
κυκλοφορούν αύτοκίνητα ενδέχεται 
νά υπάρχουν παρεμβολές στο RA
D A R  ή νά έχει βλάβη. Συχνά έάν 
μετακινήσουμε λίγο τή συσκευή ή 
παρεμβολή εξαφανίζεται.

Πρόσθετα έξαρτήματα.

’Αρκετές συσκευές είναι έφοδια- 
σμένες μέ πρόσθετα όργανα τά 
όποια εξυπηρετούν τον χειριστή 
μέ πολλούς τρόπους.

Ό  σταθεροποιητής τού δείκτου 
τού μετρητού άκινητοποιεΐ τον με
τρητή στήν ταχύτητα πού έχει κα
ταγραφεΐ. Τό χαρακτηριστικό αύτό 
είναι χρήσιμο, γιατί ό χειριστής 
είναι σέ θέση νά άποδείξει τήν τα
χύτητα τού αύτοκινήτου στον οδηγό 
πού έλέγχεται. 'Η προεκλογή τού 
ορίου ταχύτητας έπιτρέπει στον χει
ριστή νά έπιλέγει τό επιτρεπόμενο 
όριο ταχύτητας γιά κάθε περίπτω
ση. "Οταν κάποιο αύτοκίνητο ύπερ- 
βεΐ τό όριο δίδεται ένα χαρακτη
ριστικό ήχητικό ή οπτικό σήμα. 
’Επίσης ό σταθεροποιητής τού με
τρητή έπιτρέπει άκινητοποίηση τού 
δείκτου στό σημείο τής παραβά- 
σεως. "Ενα άλλο έξάρτημα παρέχει 
τή δυνατότητα στον χειριστή νά 
άκούει τον βόμβο ένός αύτοκινήτου 
πού πλησιάζει, ώστε νά μή είναι 
υποχρεωμένος νά παρατηρεί συνε
χώς τό δρόμο.

'Ο καταγραφέας τής ταχύτητας 
είναι ένα άλλο βοηθητικό έξάρτημα 
πού συνδέεται μέ τό R A D A R . 
'Ο καταγραφέας άποτυπώνει . σέ 
ταινία όλες τις ταχύτητες πού έχει 
συλλάβει ή συσκευή. Μιά ακίδα 
σύρει γραμμή πάνω σέ κινούμενη 
ταινία πού είναι βαθμολογημένη 
σέ χ]ω.

Ή  κ ε ρ α ί α .
&

'Η κατεύθυνση τής κεραίας τού 
R A D A R  πρέπει νά είναι τέτοια 
ώστε νά ελέγχει είτε τά οχήματα 
πού πλησιάζουν είτε έκεΐνα πού 
άπομακρύνονται. To R A D A R  δέν 
καθορίζει διεύθυνση καταγράφει μό
νο κίνηση. 'Η σπουδαιότητα τής 
κατευθύνσεως τής κεραίας γιά κάθε 
τοποθεσία είναι κάτι πού συχνά 
άγνοεΐται. Προσεκτική κατεύθυνση 
τής κεραίας έχει ώς άποτέλεσμα 
τήν καλύτερη καταγραφή τής τα
χύτητας ένός έκάστου αύτοκινήτου. 
Στήν πράξη, οί έξασκημένοι χει
ριστές είναι σέ θέση νά έπιλέγουν 
καί νά σκοπεύουν τό· αύτοκίνητο 
πού έπιθυμοΰν καί αν άκόμη αύτό 
κινείται δίπλα σέ άλλο όχημα. 
'Οπωσδήποτε κεραίες διαφορετικού 
τύπου δέν παρουσιάζουν τά ίδια 
χαρακτηριστικά, ώς προς τό μήκος 
καί τό πλάτος τής έκπεμπομένης 
δέσμης. Ό  χειριστής είναι άπαραί
τητο νά γνωρίζει τά ιδιαίτερα χα
ρακτηριστικά τής συσκευής τήν 
όποια χρησιμοποιεί καί αύτό επι
τυγχάνεται μέ τή συνεχή χρήση. 
’Επιπροσθέτως καμιά τοποθεσία δέν
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Το φορητό ραντάρ είναι πιο άπλο στη 
χρήση τον και ή επιλογή τής θέσεως πιο 
εύκολη.

έχει τά ίδια χαρακτηριστικά μέ μία 
όίλλη.

'Ο στόχος της κεραίας περιλαμ
βάνει δύο στοιχεία: α) Τήν διεύ
θυνση καί β) Τήν κλίση.

Τό στοιχείο της διευθύνσεως 
απλώς χρησιμεύει να κατευθύνουμε 
την κεφαλή της κεραίας προς ένα 
καθορισμένο σημείο. Τό στοιχείο 
της κλίσεως έχει σχέση μέ τήν 
μετακίνηση του έμπροσθίου μέ
ρους τής κεφαλής τής κεραίας προς 
τά άνω ή κάτω, έν σχέσει μέ τό κα
θορισμένο σημείο καί δέν πρέπει 
νά συγχέεται μέ τήν άλλαγή τοϋ 
ύψους τής κεραίας σέ σχέση μέ τό 
επίπεδο τής όδοϋ. Μερικές συσκευές 
είναι έφοδιασμένες μέ μηχανισμό 
πού διευκολύνει τήν άκριβή σκό
πευση.

Ό  χειριστής πρέπει νά σκοπεύει 
μέ τήν κεραία τό κέντρο τής ύπό 
παρακολούθηση τοποθεσίας. Μία κα
κή σκόπευση έχει ώς άποτέλεσμα 
μέρος τής δέσμης των άκτίνων νά 
διαχέεται σέ παρακείμενες τοπο

θεσίες. Γιά σωστή σκόπευση ό χει
ριστής κατευθύνει τήν κεραία προς 
τά άνω ή κάτω. Ή  κατεύθυνση 
προς τά άνω αυξάνει τό βεληνεκές 
τής δέσμης ένώ ή κατεύθυνση προς 
τά κάτω τό ελαττώνει. 'Η υπερ
βολική όμως κλίση προς τά κάτω 
αντανακλά τήν δέσμη στο οδόστρω
μα μέ άποτέλεσμα τό πολύ μικρό 
βεληνεκές. 'Η σκόπευση μέ τήν 
κεραία είναι ουσιώδης καί άπαιτεΐ 
έξειδίκευση. Ό  χειριστής επιβάλ
λεται νά πειραματίζεται, ώστε νά 
μπορεί νά σκοπεύει άκριβώς τό 
αυτοκίνητο πού έπιθυμεί.

Γ ω ν ί α  λ ά θ ο υ ς .

To R A D A R  θά καταγράψει τήν 
ταχύτητα τοΰ οχήματος μόνο έάν τό 
όχημα κινείται κατ’ εύθεΐαν προς 
τήν κεραία. Γ ιά νά έξασφαλισθεΐ 
αύτή ή θέση, πρέπει ή κεραία νά 
έχει τοποθετηθεί στον άξονα πορείας 
τοϋ αυτοκινήτου. ’Επειδή αύτό στήν 
πράξη είναι αδύνατο ή κεραία μέ 
τήν συσκευή εγκαθίσταται έκτος 
τοΰ οδοστρώματος. 'Η τοποθέτηση 
αύτή δημιουργεί μία γωνία μετα
ξύ τοΰ άξονα τής δέσμης καί τοΰ 
άξονα κινήσεως τοΰ οχήματος.

'Η γωνία αύτή πρέπει νά είναι, 
όσο τό δυνατόν μικρότερη γιά νά

επιτυγχάνουμε άκριβέστερη μέτρη
ση. Τό σφάλμα στήν μέτρηση πού 
προκύπτει άπό τή γωνία αύτή προς 
όφελος τοΰ όδηγοΰ τοΰ οχήματος. 
Μέ άλλα λόγια ό μετρητής κατα
γράφει ταχύτητα μικρότερη άπό 
τήν πραγματική. Τό λάθος αυτό 
λόγω γωνίας ή συνημιτονικό λάθος, 
όπως λέγεται τεχνικά, είναι πιθανόν 
νά άποτελέσει λόγο άμφισβητήσεως 
τής άκριβείας τοΰ R A D A R  
ένώπιον τοΰ δικαστηρίου καί επι
βάλλεται οί τροχονόμοι νά γνωρί
ζουν τό στοιχείο αύτό γιά νά δίδουν 
σαφείς επεξηγήσεις.

Μήκος δέσμης - βεληνεκές.

Είναι σφάλμα νά συγχέεται τό 
μήκος των άκτίνων μέ τό βεληνεκές 
καί νά πιστεύεται ότι είναι τό ίδιο 
πράγμα. Τό μήκος τής ακτίνας 
είναι απεριόριστο, έκτος έάν μία 
αδιαφανής επιφάνεια μεγαλυτέρων 
διαστάσεων, σέ ύψος καί πλάτος, 
άπό τήν δέσμη παρεμβληθεί στήν 
πορεία της. 'Ο παράγων αύτός 
δέν είναι δυνατόν νά έλεγχθεΐ άπό 
τον χειριστή. Τό βεληνεκές όμως 
τής κεραίας είναι καθορισμένο καί 
δύναται νά έπιλεγεΐ άπό τον χειρι
στή. Τό μέγεθος ένός αύτοκινήτου 
καθορίζει τήν άπόσταση άπό τήν
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οποία υπάρχει δυνατότητα να κα
ταγράφει. “Εχει λεχθεί, ότι γιά 
ένα ορισμένο βεληνεκές ένα μεγάλο 
αυτοκίνητο μπορεί νά καταγραφεΐ 
άπό μεγαλύτερη απόσταση άπ’ ό,τι 
ενα μικρό.

Τό είδος τής όδοΰ είναι σημαν
τικός παράγων γιά την έπιλογή του 
καταλλήλου βεληνεκοϋς. ’Αστικοί 
δρόμοι, έκτος των οδών ταχείας 
κυκλοφορίας, άπαιτοϋν μικρότερο 
βεληνεκές άπό τούς δρόμους έκτος 
κατωκημένων περιοχών, λόγω τών 
μικροτέρων ταχυτήτων καί τής πυ
κνότητας τής κυκλοφορίας. Οί πε
ρισσότεροι δρόμοι είναι διπλής κα- 
τευθύνσεως καί κάθε ρεϋμα πολλές 
φορές έχει περισσότερες άπό μία 
κυκλοφορίας. ’Ανάλογα μέ τον άρι- 
θμό τών λωρίδων κάθε ρεύματος 
κυκλοφορίας,, ή σκόπευση μέ την 
κεραία πρέπει νά γίνεται κατά τρό
πο ώστε νά άποφεύγεται ή διάθλαση 
τών άκτίνων στο άντίθετο ρεϋμα 
κυκλοφορίας. Μία ιδανική εκλογή 
του βεληνεκοϋς είναι αύτή πού έλα- 
χιστοποιεϊ τη διάθλαση τών άκτί
νων μέ άποτέλεσμα νά υπάρχει 
άρκετός χρόνος γιά την καταγραφή 
τής ταχύτητας.

Π α ρ ε μ β ο λ έ ς .

Τό θέμα τών παρεμβολών είναι 
μία περίπτωση ή οποία συχνά συ- 
ζητεΐται καί τήν οποία πολλές 
φορές επικαλούνται οί οδηγοί. 'Η 
παρεμβολή πού επηρεάζει τήν ακτί
να είναι δυνατόν νά εισχωρήσει στο 
σύστημα άπό τον αγωγό συνδέσεως 
τοϋ ρεύματος. Πρέπει νά διευκρινι- 
σθεΐ οτι οί ένδείξεις τών παρεμ
βολών δέν προστίθενται στις εν
δείξεις τής ταχύτητας. Οί παρεμβο
λές έχουν σάν άποτέλεσμα τήν λαν
θασμένη ένδειξη τοϋ μετρητή. 'Ο 
βαθμός τής παρεμβολής έξαρτάται 
άπό τήν άπόσταση πού υπάρχει 
μεταξύ τής συσκευής καί τής πη
γής τών παρεμβολών. Μερικά είδη 
παρεμβολών είναι πολύ ισχυρά καί 
μποροϋν νά επηρεάσουν τό R A D A R  
άπό μεγάλη άπόσταση. 'Η παρεμ
βολή πού οφείλεται στο ήλεκτρικό 
σύστημα τών αύτοκινήτων μπαίνει 
στο σύστημα μέσω τοϋ καλωδίου 
τό όποιο ρευματοδοτεΐ τή συσκευή. 
'Η παρεμβολή αυτή είναι πολύ 
σπάνια.

Τά είδη τών παρεμβολών είναι 
δύο: α) Οί Φυσικές καί β) Οί τε
χνητές.

Οί φυσικές παρεμβολές, βασικά, 
διαθλοΰν καί έκτρέπουν τήν άκτίνα 
τοϋ R A D A R  σέ διαφορετικές κα
τευθύνσεις όπως π .χ. μεγάλα δέν
δρα καί θάμνοι πού κινούνται άπό 
τον άνεμο καθώς καί πτηνά πού 
ύπερίπτανται. Επίσης ή βροχή καί 
ή χιονόπτωση μποροϋν νά έπηρεά- 
σουν τήν άκτίνα. Μερικοί δρόμοι 
καί τοποθεσίες προκαλοΰν παρεμ
βολές οί όποιες έμφανίζονται μέ τις 
άκυρώσεις τής άκτΐνος π .χ. όταν 
ένα όχημα μπει στήν άκτίνα, παρά
γει ένδειξη στον μετρητή 70 χ]ω . 
’Απότομα ό δείκτης κατεβαίνει στή 
μηδενική ένδειξη. Στήν συνέχεια, 
ένώ τό αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα 
στο πεδίο τής άκτίνας, ό δείκτης 
έπανέρχεται στήν ένδειξη 70 χ]ω . 
Τά φαινόμενα αύτά παρατηρούνται 
σέ άρκετά μεγάλες εύθεΐες τοϋ όδι- 
κοΰ δικτύου καί σέ τοποθεσίες μέ 
τις όποιες γειτνιάζουν κτίρια ή 
υψηλές περιφράξεις.

Οί τεχνητές παρεμβολές προέρ
χονται άπό μεγάλες διαφημίσεις 
πού περιστρέφονται ή μετακινούνται 
προς τά άνω ή κάτω. Ή  ταχύτητα 
μέ τήν οποία κινείται μία διαφημι
στική έπιγραφή επηρεάζει τήν έν
δειξη τοϋ μετρητή. Μεγάλοι ανε
μιστήρες άνακλοΰν τήν άκτίνα καί 
προκαλοΰν ένδείξεις στο μετρητή 
πού είναι άνάλογες μέ τήν ταχύτητα 
περιστροφής τών άνεμιστήρων. Αυ
τοί οί άνεμιστήρες άνήκουν συνή
θως σέ συστήματα κλιματισμού τά 
όποια τοποθετούνται στις οροφές 
τών κτιρίων. Συνήθεις φωτεινές 
επιγραφές είναι επίσης ενδεχόμενο 
νά έπηρεάσουν τήν άκτίνα έάν βρί
σκονται κοντά στή συσκευή. Οί πα
ρεμβολές αυτές είναι δυνατόν νά δώ
σουν στο μετρητή ένδειξη ταχύτη
τας άπό 45—60 χ]ω . Τά μηχανή
ματα άκτίνων X καί διαθερμιών 
καθώς καί άγωγοί μεταφοράς ρεύ
ματος υψηλής τάσεως, έφ’ όσον οί 
μονώσεις τους είναι έλαττωματικές 
μπορούν νά έπηρεάσουν τήν άκτίνα 
τού R A D A R .

Φωτογράφιση αυτοκινήτων 
πού ελέγχονται.

Τό σύστημα τής φωτογραφικής 
μηχανής μέ τό φλάς είναι ενα έπί 
πλέον καί προαιρετικό εξάρτημα.

Τό διάφραγμα τής φωτογραφικής 
μηχανής άποδεσμεύεται, όταν τό 
όχημα εγκαταλείπει τή δέσμη τοϋ 
R A D A R . Μέ τον τρόπο αύτό ή 
πίσω πλευρά όλων τών οχημάτων

πού φωτογραφίζονται, έμφανίζετα1 
στήν φωτογραφία. Σέ ορισμένους 
τύπους συσκευών άπεικονίζονται 
στήν φωτογραφία περισσότερα άπό 
ένα αυτοκίνητα.

'Υπάρχει όμως δυνατότητα σέ 
άλλες συσκευές όταν στήν δέσμη 
τών άκτίνων βρίσκονται περισσό
τερα άπό ενα οχήματα νά μή γίνει 
καταγραφή, έκτος έάν ή διαφορά 
τής ταχύτητας μεταξύ όλων αυτών 
τών οχημάτων είναι +  2 χ]ω . Τό 
πρώτο σύστημα έξυπηρετεϊ μηχα
νολογικές μελέτες τής κυκλοφορίας 
καί έπανδρωμένους έλέγχους τής 
ταχύτητας. Τό δεύτερο σύστημα 
συνιστάται γιά αύτόματη καταγρα
φή τών παραβάσεων ταχύτητας καί 
έχει τό πλεονέκτημα νά εκμηδενίζει 
τήν πιθανότητα άμφισβητουμένων 
ένδείξεων.

Μέ τον συνδυασμό φωτογραφικής 
μηχανής καλής λειτουργίας καί δο
κιμασμένης άξίας συστημάτων R A 
D A R , έξασφαλίζεται ένας έξοπλι- 
σμός, μέ τον όποιο μπορούμε νά 
έχομε σαφείς ένδείξεις τών παρα
βάσεων τής ταχύτητας τόσο κα
τά τή διάρκεια τής ήμέρας, όσο 
καί κατά τήν νύκτα. Οί διάφοροι 
αυτοί τύποι τών φωτογραφικών συ
σκευών συναρμολογοΰνται σέ ισχυ
ρές προστατευτικές θήκες, οί όποιες 
είναι άνθεκτικές στις καιρικές συν
θήκες καί τούς ισχυρούς κραδα
σμούς. ’Επίσης έχουν ένσωματω- 
μένο ένα φλάς μακράς διάρκειας, 
τό όποιο μπορεί νά αντικαθίσταται 
εύκολα.

Ε π ί λ ο γ ο ς .

'Ο καθημερινός αιματηρός άπο- 
λογισμός τών θυμάτων τής άσφάλ- 
του έπιβάλλει τήν άποτελεσματική 
άντιμετώπιση τών αιτίων του. Ή  
υπερβολική ταχύτητα τών οχημά
των είναι άπ’ τούς σημαντικότε
ρους συντελεστές σοβαρών τροχαίων 
άτυχη μάτων.

’Α π’ όλες τις μεθόδους έλέγχου 
τής ταχύτητας τών οχημάτων, τό 
R A D A R  είναι τό αποτελεσματι
κότερο μέσο καί παρέχει μεγάλες 
δυνατότητες γιά τήν καταστολή 
τών παραβάσεων αυτών άλλά καί 
γιά τήν έξαγωγή χρησίμων συμπε
ρασμάτων κυκλοφοριακής τεχνικής.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Στά 150 χρόνια τοΰ ελεύθερου 
ελληνικού βίου υπάρχουν ορισμέ
να γεγονότα πού άποτελοϋν ορό
σημα στήν πολιτική ιστορία τοΰ 
τόπου μας. ’Αναμφισβήτητα τα 
γεγονότα πού οδήγησαν στήν 
πτώση τοΰ Όθωνικοΰ καθεστώτος 
άποτελοϋν σημαντικό σταθμό στήν 
εξελικτική πορεία τοΰ έθνους. 'Η 
τριακονταετία τοΰ Ό θω να χαρα
κτηρίζεται άπό τις συγκρούσεις καί 
άντιθέσεις δύο διαφορετικών κό
σμων (1). 'Ο ένας κόσμος, πού 
είχε τις ρίζες του στο μακρινό 
έλληνικό παρελθόν, έξέφραζε τον 
Ελληνικό τρόπο ζωής όπως διαμορ
φώθηκε στούς αιώνες τής άκμής 
(Ελληνική άρχαιότητα — Βυζάν
τιο) άλλα καί τής παρακμής (Τουρ
κοκρατία).

*0 κόσμος αύτός ζοΰσε μέ τό 
συναίσθημα καί δεν ήταν διατεθει
μένος να δεχθεί άλλαγές πού θά τοΰ 
άλλοίωναν τήν εθνική του φυσιογνω
μία. Ό  άλλος κόσμος πού έξέφραζε 
τό ψυχρό καί πειθαρχημένο πνεΰμα 
τής Βαυαρίας, μέ όλες τις καλές του 
προθέσεις καί τις πολλές προσπά

θειες πού κατέβαλε, δέν κατόρθωσε 
ποτέ νά καταλάβει τον "Ελληνα καί 
να εΐσέλθει στήν Ελληνική ψυχο
λογία. Γι’ αυτό έμεινε ξένος προς 
κάθε τι τό Έλληνικό καί άθελά του 
έβλαψε αντί νά ωφελήσει.

Σήμερα, πού ό συναισθηματισμός 
έχει περάσει, διακρίνουμε καθαρό
τερα τις σοβαρές καί ειλικρινείς 
προσπάθειες πού κατέβαλαν οΐ Βαυ- 
αροί συνεργάτες τοΰ "Οθωνα γιά νά 
έπιτύχουν τήν πρόοδο καί τον εκσυγ
χρονισμό τής χώρας μας (2). 
Προσπάθειες όμως πού έρχονται σέ 
άντίθεση μέ τό λαϊκό αίσθημα καί τό 
προσβάλλουν βάναυσα είναι καταδι
κασμένες σέ άποτυχία (3). "Ετσι 
τό χάσμα πού έχώριζε τον Έλλη
νικό λαό άπό τον ήγεμόνα του συ
νεχώς μεγάλωνε καί τελικά κατέ
ληξε στήν γνωστή έκρηξη. ’Αλλά 
πριν εΐσέλθουμε στήν κύρια εξέ
ταση τοΰ θέματός μας, άς ρίξουμε 
μιά σύντομη ματιά στά αίτια πού 
οδήγησαν σέ άποτυχία τήν πολιτική 
τής Μεγάλης ’Ιδέας τοΰ "Οθωνα, 
ή χρεοκοπία τής οποίας έσήμανε καί 
τό τέλος τής Βασιλείας του.

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΔΕΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΔΙΕ

ΞΟΔΟ ΤΟ ΟΘΩΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Τά στενά έδαφικά όρια μέσα στά όποια 

είχαν καταδικάσει οί Μεγάλες Δυνάμεις 
τό νεοσύστατο Έλληνικό κράτος, μέ τό 
πρωτόκολλο τού Λονδίνου τοΰ 1829 δέν 
παρείχαν σέ αύτό περιθώρια όμαλής άνα- 
πτύξεώς του. Αύτό είχε γίνει συνείδηση 
στήν ιθύνουσα πνευματική τάξη τού τόπου, 
τή στρατιωτικοπολιτική ήγεσία τής έπο- 
χής καί στούς άνακτορικούς κύκλους 
τοϋ βασιλικού οίκου τής Βαυαρίας.

Ό  Όθωνας, άκολουθώντας τή συνταγή 
τοΰ φιλέλληνα πατέρα του Λουβοδίκου Α’ 
τής Βαυαρίας (4) καί μή θέλοντας νά 
έλθει σέ άντίθεση μέ τό λαϊκό αίσθημα, 
είχε στηρίξει τήν πολιτική του στή δια
δοχική έπέκταση τών έδαφικών όρίων 
τής έπικρατείας τοΰ άναιμικοΰ κράτους 
του καί είχε πιστέψει συνειδητά ότι μέ 
τήν πάροδο τοΰ χρόνου τό κράτος του θά 
έφθανε τά παλαιά όρια τής Βυζαντινής 
Αύτοκρατορίας. Ή  πολιτική αύτή, πού 
στήν Ιστορία είχε περάσει μέ τό όνομα 
Μεγάλη ’Ιδέα, άποδείχτηκε όνειρο άπρα- 
γματοποίητο. ’Αλλά παρ’ όλες τις άδυνα- 
μίες πού παρουσίαζε στήν πρακτική έφαρ- 
μογή της δέν έπαυσε ποτέ νά σαγηνεύει 
καί νά συγκινεί τόν Ελληνισμό τής τρια
κονταετίας (5) τοΰ Όθωνα καί τών πρώτων 
δεκαετιών τοΰ Γεωργίου Α'.

Ή  φορά τών πραγμάτων μποροΰσε νά 
ήταν διαφορετική καί ή πολιτική τοΰ 
Όθωνα νά έδικαιωνόταν, έάν στήν Ε λ 
ληνοτουρκική διένεξη δέν είχαν έμπλακεΐ 
οί Μεγάλες Δυνάμεις, (6) πού ή κάθε μία 
ένδιαφερόταν γιά τό δικό της πολιτικό
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ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ 
ΤΟΥ ΟΘΩΝΙΚΟΥ 
ΔΡΑΜΑΤΟΣ

συμφέρον και άδιαφορούσε γιά τά δίκαια 
τού Ελληνισμού. Στον άνταγωνισμό τών 
Μεγάλων Δυνάμεων γιά τή λεία τοϋ «Με
γάλου ’Ασθενούς», όπως όνομαζόταν τότε 
ή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία, περισσότερο 
άτύχησαν στήν πολιτική τους οί Δυτικές 
Δυνάμεις πού δέν είχαν άμεσες έδαφικές 
διεκδικήσεις καί δέν μπόρεσαν νά άντι- 
ληφθοΰν ότι ή άποχώρηση τής Τουρκίας 
άπό τήν Εύρώπη ήταν ζήτημα χρόνου.

Ή  κακή, λοιπόν έκτίμηση τής πολιτι
κής καταστάσεως άπό τις Δυτικές Δυ
νάμεις έδωσε καιρό στή Ρωσσία νά άφυ- 
πνίσει τό Σλαβικό στοιχείο τής Βαλκανι
κής καί νά τό ρίξει στή σκακιέρα των 
άνταγωνισμών, γιά τό δικό της πολιτικό 
συμφέρον. Σήμερα ή 'Αγγλία είσπράττει 
τούς καρπούς τής τότε κοντόφθαλμης πο
λιτικής της. Οί άγώνες της, γιά τή διατή
ρηση τού νεκρού ’Οργανισμού τής ’Οθω
μανικής Αύτοκρατορίας, δέν άπότρεψαν 
τό μοιραίο, κατέστρεψαν όμως τό όραμα 
τής Μεγάλης ’Ιδέας καί προλείαναν τό 
έδαφος γιά νά περιέλθει ό ζωτικός χώρος 
τής Βαλκανικής στό Ρωσσικό έλεγχο καί 
νά διαταραχθεΐ ή παγκόσμια Ισορροπία.

’Από τήν έπισκόπηση τής όλης κατα
στάσεως γίνεται άντιληπτό ότι, άπό Ε λ 
ληνικής πλευράς, ή πολιτική πού άκολού- 
θησε ό Όθωνας γιά τήν υλοποίηση τών 
σκοπών τής Μεγάλης ’Ιδέας, ήταν καθό- 
λα λανθασμένη. Δέν είναι βέβαια άληθινό 
ότι ή πολιτική τής Μεγάλης ’Ιδέας ήταν 
ένα όπλο στά χέρια τού Όθωνα γιά νά 
στρέψει άλλοΰ τήν προσοχή τού Ελληνι
κού λαοΰ.(7) Αύτό δέν γίνεται πιστευτό 
ούτε άπό έκείνους πού προσπαθούν μέ 
τά σημερινά κριτήρια νά έρμηνεύσουν τήν 
τότε έποχή. Αάθη μπορούμε νά καταλογί
σουμε στόν Όθωνα, άκόμη καί άνικανό- 
τητα, κακή όμως πρόθεση όχι. Ό  ίδιος ό 
Όθωνας έργάστηκε συνειδητά γιά τήν 
πραγματοποίηση τών έθνικών πόθων, ό 
πόνος τού λαού γιά τήν άνάκτηση τής 
προγονικής κληρονομιάς ήταν καί δικός 
του πόνος. Έπόνεσε άληθινά τή Μεγάλη 
’Ιδέα (8) ό Όθωνας, έδάκρυσε καί έκλαυσε 
σάν μικρό παιδί καί είχε τήν άτυχία νά 
παραμείνει «μικρό παιδί» στή σκέψη σέ 
όλη τήν πολιτική του σταδιοδρομία, γιαυ- 
τό καί δέν μπόρεσε νά συλλάβει τό θέμα 
στις πραγματικές του διαστάσεις.

Ή  άποτυχία τής πολιτικής έπάνω στήν 
όποια είχε στηρίξει τό θρόνο του ό Όθω
νας ήταν άναπόφευκτο νά όδηγήσει καί 
στήν έκπτωσή του.Στήνέργασία αύτή δέν 
είναι δυνατό νά γίνει άνάλυση καί παρου
σίαση τών έπί μέρους στοιχείων πού όδή- 
γησαν σέ άποτυχία τήν πολιτική τής 
Μεγάλης ’Ιδέας τού Όθωνα, γιατί κάτι 
τέτοιο θά έξέφευγε τού σκοπού μας. ’Επι
σημαίνουμε μόνον ότι έφ’ όσον οί οικονο
μικές δυνατότητες τής χώρας δέν έπέ- 
τρεπαν τή δημιουργίαάξιόμαχου Ελληνι
κού Στρατού κάθε προσπάθεια έπιβολής 
δυναμικής λύσεως στήν Τουρκία ήταν κα
ταδικασμένη σέ άποτυχία. Τό θέμα δηλαδή 
όπως παρουσιαζόταν τότε δέν ήταν στρα
τιωτικό άλλά διπλωματικό. Λύση θά 
έπρεπε νά άναζητηθεϊ μέ τή μεσολάβηση 
τών Δυτικών Δυνάμεων. Έφ’ όσον οί τε

λευταίες έπείθονταν ότι ή παράταση τής 
έκκρεμμότητας εύνοοΰσε τά Ρωσσικά σχέ
δια θά άντιδροΰσαν καί οί ίδιες θά άναζη- 
τούσαν διαφορετική λύση τού όλου προ
βλήματος. Μία 'Ελληνοτουρκική προσέγ
γιση—μέ τή μεσολάβηση Ούδετέρων Δυ
νάμεων—θά μπορούσε νά δώσει Ικανοποιη
τική λύση καί στά δύο ένδιαφερόμενα μέρη. 
Κάτι τέτοιο όμως ήταν άσύλληπτο στήν 
’Οθωνική διπλωματία. Έτσι τό όλο 
θέμα δέν τοποθετήθηκε σέ όρθή βάση.

Ή  πολιτική τών πολεμικών προπα- 
ρασκευών καί τού κλίματος όξύτητας 
πού καλλιεργούσε ό Όθωνας όδήγησαν 
σέ άδιέξοδο. Στό έσωτερικό οί άσκοπες 
πολεμικές προετοιμασίες έφθειραν τήν 
οικονομία (9) τής χώρας καί δέν τής 
έπέτρεψαν ποτέ νά όρθοποδήσει μέ μοι
ραίες συνέπειες γιά τά λαϊκά στρώματα 
καί τούς πενόμενους άγωνιστές. Στό έξω- 
τερικό ό Όθωνας παρουσιαζόταν στά 
μάτια τής Εύρωπαίκής διπλωματίας (10) 
σάν ό άντάρτης τής ’Ανατολής πού μέ τις 
άδεξιότητες τής πολιτικής του άπειλοΰσε 
τήν παγκόσμια ισορροπία καί είρήνη.

Ή  κατάληψη τού Πειραιά άπό τούς Άγ- 
γλογάλλους καί ή μέ τήν πίεσή τους άπο
τυχία τής Μεγάλης Ήπειροθεσσαλικής 
Έπαναστάσεως τού 1854 έκοψαν τά 
φτερά τού Όθωνα καί τόν προσγείωσαν 
στήν πραγματικότητα. Τό χειρότερο άπ’ 
όλα γιά τόν Όθωνα ήταν ότι οί Δυτικές 
Δυνάμεις τόν είχαν διαγράψει άπό τόν κα
τάλογο (11) τών «έστεμμένων» τής Εύρώ- 
πης. ΓΤ αύτό ό,τι χαρακτηρίζει τήν πολιτι
κή τού Όθωνα μετά τό 1854 είναι ή σπα- 
σμωδικότητα καί ό έκνευρισμός σέ όλες 
του τίς έκδηλώσεις, στήν εύαίσθητη ψυ
χή του είχε πεθάνει ή πολιτική τής Με
γάλης ’Ιδέας καί μαζύ της είχε ένταφια- 
στεΐ καί τό δικό του πολιτικό μέλλον (12) 
σάν Βασιλιά. Τά πολιτικά γεγονότα τής 
τελευταίας τριετίας τής Βασιλείας του 
δείχνουν ότι είχε χάσει τόν έλεγχο τών 
πράξεών του (13). Όλους τούς έβλεπε μέ 
καχυποψία καί σέ κανένα δέν είχε έμπι- 
στοσύνη. Σιγά σιγά άπομονώθηκε (14) 
άπό τούς φίλους του, τούς άγωνιστές, τό 
Στρατό, τή Χωροφυλακή καί άπό όλους 
έκείνους τούς παράγοντες πού τόσο πιστά 
είχαν ύπηρετήσει τήν πολιτική τήςΜεγά- 
λης ’Ιδέας. Καμμία δύναμη πλέον δέν 
μπορούσε νά σώσει τό θρόνο τού Όθωνα. 
Δέν έλειπε παρά μόνον ό σπινθήρας πού 
θά προκαλοΰσε τή μεγάλη έκρηξη καί τό 
σπινθήρα τόν έθεσε ό ίδιος ό 'Οθωνας μέ 
τήν άνάμειξή του στήν πολιτική διαμάχη.

Η ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΝΙΚΟΥ 
ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ή  βασιλική άνάμειξή στή «βορβορώ- 
δη» έκλογική πάλη τών Βουλευτικών έκλο- 
γών τού 1861 άποτέλεσε τό έναυσμα τής 
μεγάλης έκρήξεως πού συνέτριψε τόν 
Όθωνα καί τό καθεστώς του. Στήν έργα- 
σία αύτή δέν θά άσχοληθοΰμε μέ τά κα
θόλου γεγονότα πού όδήγησαν στήν έκπτω 
ση τής πρώτης Δυναστείας. 'Απλώς θά 
παραθέσουμε, θά άναλύσουμε καί θά σχο
λιάσουμε μερικά άνέκδοτα Ιστορικά στοι
χεία, πού σχετίζονται μέ τήν άλληλογρα- 
φία, πού άντάλλαξαν δύο διάσημοι άνδρες 
τής έποχής καί όπου μέσα άπό αύτά πα
ρουσιάζεται τό ’Οθωνικό δράμα σέ όλη 
του τήν έκταση. Ή  παρουσίαση είναι χρή

σιμη όχι μόνο στούς είδικούς μελετητές 
τής Ιστορίας άλλά καί στούς πολιτευο- 
μένους καί στόν κάθε Έλληνα πού 
θέλει νά έχει άμεση γνώση τών συμβάντων 
τού παρελθόντος τού τόπου μας. ’Ακόμη 
είναι κατατοπιστική γιά τίς άντιδράσεις 
πού παρατηρούνται στούς κόλπους τών 
όργάνων τής έκτελεστικής έξουσίας όταν 
έκβιαστικά τούς έπιβάλλονται ύποχρεώ- 
σεις παράνομες καί άσχετες μέ τά κύρια 
καθήκοντά τους. Είναι λανθασμένη ή 
άποψη ότι τά όργανα τής έκτελεστικής 
έξουσίας ύπηρετοΰν τυφλά άνήθικες κα
ταστάσεις. Τό άντίθετο άκριβώς συμβαίνει: 
κάθε τι πού έρχεται σέ άντίθεση μέ τό 
δημόσιο αίσθημα γίνεται άντιληπτό πρώ
τα άπό τά όργανα τής έκτελεστικής έξου
σίας καί καταπολεμάται άπό αύτά μέ όλα 
τά «άθέατα» μέσα πού ύπάρχουν στή διά
θεσή τους. Πολλές δέ άσύμφορες κατα
στάσεις γιά τό έθνος καί τό λαό θά είχαν 
άποφευχθεϊ, τόσο στό μακρυνό όσο καί 
στό πρόσφατο παρελθόν, έάν τά μηνύματα 
πού έπαιρναν οί πρώτοι τους άποδέκτες 
(τά έκτελεστικά όργανα) έξετάζονταν καί 
έρμηνεύονταν όρθά άπό τούς άσκοΰντες 
τήν πολιτική έξουσία (συμπολιτευομέ- 
νους καί άντιπολιτευομένους). Δυστυχώς 
όμιλοΰμε γιά τό παρελθόν-κάτι τέτοιο δέν 
συνέβαίνε. Οί άσκοΰντες τήν έξουσία 
ήθελαν τά όργανα τής έκτελεστικής έξου
σίας κυβερνητικό φέουδο γιά θεμιτούς καί 
άθεμίτους σκοπούς, μεταπίπτοντας στήν 
άντιπολίτευση ζητούσαν τήν έκμηδένισή 
τους καί έπανερχόμενοι στήν κυβέρνηση 
έπεδίωκαν μέ κάθε τρόπο τήν άλωσή τους 
καί ή ίστορία έπαναλαμβανόταν.

Μέσα άπό τά άτομικά άρχεία τών ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής (15) πού βρίσκον
ται σέ Κρατικά ’Αρχεία ή καί σέ Ιδιωτι
κές συλλογές παρουσιάζεται άνάγλυφη ή 
εικόνα τής πολιτικής καταστάσεως τών 
150 χρόνων ζωής τού έλευθέρουΈλληνικοΰ 
Κράτους. Ή  συστηματική μελέτη τών 
πηγών αύτών άπό τούς ιστοριογράφους θά 
φέρει σέ φώς άγνωστες πτυχές τής ιστο
ρίας τού τόπου μας καί θά διαλύσει πολ
λές πλάνες καί προκαταλήψεις σέ βάρος 
θεσμών, προσώπων καί καταστάσεων.

Στή συνέχεια πού άκολουθεϊ παραθέ
τουμε άποσπάσματα άπό άνέκδοτα Ιστο
ρικά έγγραφα, πού άνασύραμε άπό τό 
άτομικό άρχείο τού Συνταγματάρχου 
Χωροφυλακής Γεωργίου Κροκίδα, πού 
φυλάσσεται στά Γ ενικά ’Αρχεία τού Κρά
τους (Φ.190 Συλλογή Βλαχογιάννη) καί 
όπου σχετίζονται, σύμφωνα μέ τόν χα
ρακτηρισμό πού έδωσε ό ίδιος ό Κροκί- 
δας, μέ «τήν βορβορώδη έκλογική πάλη» 
τών βουλευτικών έκλογών τού 1861. Ό  
Γεώργιος Κροκίδας ύπηρετούσε τότε μέ 
τό βαθμό τού Ταγματάρχου Χωροφυλακής 
ώς Διοικητής τής Μοιραρχίας (16) ’Αρκα
δίας.

Τήν 24ην Φεβρουάριου 1861 ό Κροκίδας 
παίρνει τήν άπό 22 Φεβρ. 1861 έπιστολή 
τού έξαδέλφου του (17) Λέοντος Μελά 
(πρόκειται γιά τόν συγγραφέα τού Γερο- 
στάθη καί παλιό συμφοιτητή τού Κροκίδα 
στήν Ίόνιο ’Ακαδημία), τήν όποια πα
ραθέτουμε αύτούσια:

«Τή 22 Φεβρ. 1861 έν Άθήναις
Φίλτατέ μοι Γεωργάκη

είς Τ ρ ί π ο λ ι ν.
Είς τό ύπ’ άρ. 44 φύλλον τής Φωνής τής 

Ελευθερίας κατεχωρήθη ή έσώκλειστος 
έπιστολή, ήτις σέ άφορά. 'Υποθέτω ότι 
τήν συνέταξε καί τήν έδημοσίευσεν
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ύπουργικός τις προβλέπων άποτυχίαν ώς 
έκ τής δικαιοσύνης καί εύθύτητός σου, 
καί έπιθυμών ή νά σέ έκδικηθή ή νά σέ 
άπομακρύνη αύτόθεν ώς μή συναινοΟντα 
εις αίσχρουργίας καί παρανομίας· άλλα 
ρύσαι ήμδς άπό τής πονηρίας τών συγχρό
νων μας! Σοΐ τήν στέλλω λοιπόν πρός γνώ- 
σιν σου καί διά νά γράψης έάν τό νομίσης 
άναγκαϊον τά δέοντα όπου δεί.

Εύχομαι όγλήγωρα νά ήσυχάσης άπό 
τήν έκλογικήν άηδίαν καί αισχρότητα. 
Εύτυχής ό καλός Χαραλάμπης ό άνακλη- 
θεϊς ένταύθα, καθώς καίόΓενοβέλης (18). 
Ελπίζω ότι κατά τήν ύγεία είσθε καλά, είς 
αύτάς τάς περιστάσεις αύτό είναιτό ούσιω- 
δέστερον. 'Ημείς έστέ εύτυχώς όλοι 
καλά, πρό τινων ήμερών ήμην είς Σύραν 
(19), καί έκεϊ όλονέν προβαίνει είς άνάρ- 
ρωσιν ό σιόρ Μανολάκης—πιθανόν τόν 
7βριον νά τούς άποκαταστήσωμεν είς 
’Αθήνας διά ν’ άπομακρύνωμεν άπό τό 
έμπόριον τόν σιόρΜανολάκην· ή μητέρα 
είς Κων]πολιν· άκόμη δέν έγέννησεν ή 
Φρόσω (20) μας.

Πολιτικά δέν γνωρίζω ούτε έσωτερικά 
ούτε έξωτερικά. Έπανάστασις λέγουν είς 
Βαρσοβίαν—ή Τουρκία έκπνέει οίκονο- 
μικώς , άλλά τί ώφελεΐ όταν καί ήμεΐς έκ- 
πνέωμεν πολιτικώς ώς έκ τής κακοκε- 
φαλιάς μας. Ύγίαινε καί εότύχει· όλοι 
όλους σάς άσπαζόμεθα έγκαρδίως καί 
ιδίως ό Σός Λέων..
Υ.Γ. Είς τόν Γ. Βασιλείου (21) έκαμα τάς 
άναγκαίας παρατηρήσεις διά τήν δημο- 
σίευσιν τής περί ής ό λόγος έπιστολής 
είς τήν ύπ’ αότού προστατευομένην ώς 
έντιμον έφημερίδα».

Τήν έπιστολή ΛέοντοςΜελά συνόδευε 
άπόκομμα τής έφημερίδας Φωνή τής 
’Ελευθερίας (άριθ. φύλλου 44 τής 17 
Φεβρουάριου 1861) στήν όποια δημοσιευ
όταν άνώνυμη έπιστολή σέ βάρος τού 
Κροκίδα καί τού Ταμία Τριπόλεως γιά 
δήθεν μεροληπτικές τους ένέργειες έναν- 
τίον τών κυβερνητικών όποψηφίων. Τήν 
παραθέτουμε καί αυτήν αυτούσια:
«ΈνΤριπόλειτήνΙΙην Φεβρουάριου 1861 
Φίλτατε!

Πάντες διαρρηγνύουν τά ίμάτιά των έν 
άπάσαις ταΐς έπαρχίαις, ότι δήθεν ή Κυ- 
βέρνησις έπεμβαίνουσα άναιδώς κάμνει 
χρήσιν θεμιτών καί άθεμίτων, όπως άνα- 
δειχθώσι βουλευταί οί ύποψήφιοί της 
πολεμούσα τούς τού λαού, ένφ ούδαμοΰ 
συμβαίνει τοιοΰτόν τι έκ μέρους τών έν- 
ταΰθα άρχών μας.

Δέν δυνάμεθα ή νά έπαινέσωμεν τήν 
άδιαιρορίαν καί άμεροληψίαν τών άρχών 
μας, αΐτινες κυρήττουσι ότι ή κυβέρνησις 
άδιαφορεΐ τις έκ τών ύποψηφίων άμφοτέ- 
ρων τών μερών θέλει άναδειχθή βουλευτής. 
’Εκ τούτων ένοεϊτε ότι άπό τοΰδε άπό καρ
διάς σας συγχαίρω διά τήν έπιτυχίαν τών 
κ.κ. Ρήγα Παλαμήδη, Ταμπακοπούλου καί 
Μανέτα- περί τών λοιπών ούτε γνωρίζω τί 
θά γενή, ούτε ένδιαφέρομαι.

Μάθε δέ προσέτι ότι ήμεΐς πρέπει νά 
όφείλομεν πολύ είς τόν άξιότιμον μοίραρ
χον κ. Κροκίδαν, όστις μάς χορηγεί τήν 
συνδρομήν του, ώσαύτως καί είς τόν κ. 
Ταμίαν, οίτινες έκ συμφώνου ένεργοΰντες 
φέρουν τό καλλίτερον ύπέρ ήμών άποτέ
λεσμα. Οί συμπολιτευόμενοι τά έχασαν, 
διότι είς τούς Δήμους διετάχθησαν εισπρά
ξεις, καί άπειλοΰνται ύπό τε τών είσπρα- 
κτόρων καί άποσπασματαρχών τής χωρο
φυλακής οί φίλοι τού Βάρβογλη, ίνα ούτω 
καταναγκαζόμενοι ψηφοφορούν ύπέρ ή

μών, οί δέ ψηφοφόροι όλων τών Δήμων 
ήρχησαν νά φοβούνται, διότι άπό τήν 
Πέμπτην έστείλαμεν είς έκαστον Δήμον, 
άπό 5—6 παληκαράδες, οίτινες οικονομούν 
... τούς άντιθέτους· άλλ’ ό άφοσιωμένος κ. 
Σακόραφος διέταξεν νά συληφθώσιν, άλλ’ 
όμως ένόσω έχομεν τόν λαμπρόν άνθρω
πον κ. Κροκίδαν τίποτε δέν θά δυνηθή νά 
κατωρθώση.

Τέλος έως σήμερον ύπάγομεν πολύ 
καλά· αύριον (Κυριακήν) θέλομεν ίδεί 
σχεδόν τό άποτέλεσμα , καί τήν Δευτέραν 
θά σάς γράψω μέ χρυσά γράμματα.

Ό  φίλος σας Δ.Α.».
Ό  Γεώργιος Κροκίδας άφοΰ έλαβε τήν 

έπιστολή καί τό συνημμένο σέ αυτήν 
άπόκομμα τής έφημερίδας Φωνής τής 
’Ελευθερίας, πού άναφερόταν στό πρό
σωπό του, άπαντά στό έξάδελφό του 
(ΛέονταΜελά) μέ τήν άπό 24 Φεβρουάριου 
1861 έπιστολή του καί καταρρίπτει έναν 
πρός έναν τούς κακόβουλους σέ βάρος του 
ύπαινιγμούς τού άνωνυμογράφου. Πα
ραθέτουμε αύτούσια τήν έξασέλιδη χει
ρόγραφη έπιστολή τού Κροκίδα:

«Τρίπολις τή 24 Φεβρουάριου 1861 
Φίλτατε Λέων!

Ούδέποτε ήσθάνθην έν τή καρδίμ μου 
τοσαύτην άηδίαν καί άθυμίαν όσην άφ’ 
ότου ήρξατο ή βορβορώδης έκλογική πά
λη κατά τόν Νομόν τούτον ή δέ άπελπι- 
σία μου διά τήν θεραπείαν τής οίκτράς 
κοινωνικής καταστάσεώς μας έστηρίχθη 
έτι μάλλον ύπό τής γενικής ήθικής κα
ταστροφής καί τής διαλύσεως παντός κοι
νωνικού θεσμού!

Ή  καταχωρηθείσα είς τό 44 φύλλον 
τής Φωνής τής ’Ελευθερίας έπιστολή 
είναι βεβαίως έπινόημα σατανικόν, έξελ- 
θόν άπό τά έργοστάσια ίσως τής Οικονο
μίας, καθότι είς αύτήν βλέπω άναμεμι- 
γμένον τ’ όνομα τού ένταύθα Ταμία, ύπό 
δυσμένειαν διατελοΰντος τής Οικονο
μίας- άνθρωπον σχολαστικόν, μονάζοντα 
ύποχονδριακόν, είς ούδένα άναμιγνυόμε- 
νον καί τόν όποιον, έπί τέλους, άπαξ είδον 
άφ’ ότου εύρίσκομαι είς Τρίπολιν καί 
ούτε κάν ένα λόγον συνάλλαξα μετ’ αύτοΰ 
περί τών άηδεστάτων έκλογικών.

Ούδόλως σκοπόν έχω νά γράψω πρός 
ούδένα, διότι άρκετά καί εϊπον καί έγραψα 
έπισήμως τε καί ήμιεπισήμως, κι έπραξα 
έντός τών όρίων τής τιμής καί πρός έκ- 
πλήρωσιν τής ύποσχέσεως ήν έδωσα, τού 
νά ύποστηρίξω ήθικώς τόν συνδυασμόν, 
τήν έπιτυχίαν τού όποιου ή Κυβέρνησις 
έπεθύμει- έχω δέ πληρέστατα άναπαυμέ- 
νην τήν συνείδησίν μου, καθ’ όσον μάλι
στα διά τής ειλικρινούς καί άμερολήπτου 
διαγωγής μου καί αύτής τής Κυβερνή- 
σεως τήν ύπόληψιν έπροφύλαξα κατά κυ
ρίας προσβολής, μήν ένδώσας είς μωρός 
Kt άνηθίκους άπαιτήσεις άνθρώπων τινων 
ούδένα έχόντων Ιερόν καί έπί τών κεφαλών 
αυτών τών Ιδίων προσώπων, άτινα σήμε
ρον άπαρτίζουσι τήν Κυβέρνησιν, μετ’ 
άδιαφορίας δυναμένων νά πατήσωσιν 
όπως φθάσωσιν όπου σκοποΰσιν, άν καί 
δέν ύπήρχεν ούδεμία άνάγκη τής χρήσεως 
μέσων βιαίων, παρανόμων καί άνηθίκων 
πρός έπιτυχίαν τού συνδυασμού αυτού, 
ήτις έπιτυχία ήτον άφευκτος καί είναι νο
μίζω τόιαύτη. Περί τούτων άπάντων έχω 
είς χείρας μου τά μέσα τής άποδείξεως καί 
δύσκολον δέν είναι νά όμολογηθή παρά 
πάντων πρός όντινα έχει τήν άδολον θέ- 
λησιν νά μάθη τήν άλήθειαν, ότι άνευ τής

προτροπής έμοΰ καί τής φρονίμου ήθικής 
ένεργείας μου οί δύο τούλάχιστον υπο
ψήφιοι, ό Κος Βάρβογλης καί ό Κος Ρε- 
βελιώτης, ήθελον ήδη άποτύχει έντελώς, 
διότι άμφότεροι, κατά τό μάλλον ή ήττον, 
μεγίστας έχουν τού τόπου τάς άντιπαθείας. 
Ά λλ’ οί ώνομασθέντες, ούτοι Κύριοι, διά 
νά άποδείξωσι ψευδή καί άνυπόστατα όσα 
ό Χαραλάμπης είχε γράψει περί αύτών, 
ότι δήθεν δέν έχουσι είς τόν τόπον ούδε- 
μίαν έπιρροήν άλλά μάλλον άντιπαθείας, 
άφ’ οΰ προηγουμένως διαβολικώς έσυκο- 
φάντησαν τούτον κι’ έκατώρθωσαν τήν είς 
’Αθήνας άνάκλησίν του, ήρχισαν νά ζη- 
τώσι διά παντοίων μέσων καί ύποκρύφως 
ψήφους έκαστος δι’έαυτόν, όλίγον φρον- 
τίζοντες διά τούς λοιπούς συντρόφους 
των κι’ (δυσανάγνωστη λέξη) μάλιστα 
είς τινα μέρη αύτούς,·διά νά φανώσι κατά 
τό άποτέλεσμα ύπερτεροϋντες πάντων 
κατά τάς ψήφους. Ή  δόλια αύτη ένέρ- 
γεια, μιμηθείσα καί παρά τών άλλων 
συνυποψήφιων των, έφερε τήν μεταξύ των 
δυσπιστίαν, ήτις έπεκατέστη φανερά πλέ
ον έπιβουλή, ή δέ έπιβουλή ήπείλησε τόν 
κίνδυνον μιάς άποτυχίας. ’Εντεύθεν αί 
άλλεπάλληλοι, άντιφατικαί, παράλογοι 
καί παράνομοι άπαιτήσεις- έκ τούτου τά 
παράπονα κατ’ έμοΰ μή ένδίδοντος είς 
αύτάς· έκ τούτου αί μύριαι άφορμαί δο- 
θεΐσαι είς τούς Παλαμίδαν καί Ταμπακό- 
πουλον διά νά έχωσιν είς χείρας των λό
γους κατά τήν βεβαίαν άποτυχίαν των, νά 
διακηρύξωσιν ότι δήθεν αί παρανομίαι καί 
ή βία έφερον τήν άποτυχίαν των έκ τού
του καί ή παραζαλισμένη όδός τής διευ- 
θυνούσης διοικητικής άρχής καί τά πα
ρόμοια! Άλλά πρός τί χρησιμεύει ή έξι- 
στόρησις τούτων άπάντων όταν ύπάρχη 
πρόθεσις έκ μέρους τών Κων Βάρβογλη 
καί Ρεβελιώτη νά μέ παραστήσουν είς τήν 
Κυβέρνησιν ώς τόν αίτιον τής μή δι* 
ύπερβαλούσης πλειονοψηφίας έπιτυχίας 
των! όταν άλλα άνθρωπάρια εύτελή' καί 
κακοήθη, τών όποιων τάς κακουργίας 
περιέστειλον πάντοτε, προσκολληθέντα 
είς τούς δύο τούτους Κυρίους, παραγεμί
ζουν τάς κεφαλάς αύτών μέ μυρίας δσας 
αίσχράς συκοφαντίας καί άναίσχυντα 
ψεύδη, ούτοι δέ διαβιβάζοντες αύτά αύτό- 
θι ζητούν τήν κεφαλήν μου έπί πίνακι; Τό 
κύριον ζήτημα είναι έάν ,πρώτον, οί Κοι 
ύπουργοί καί προπάντων ό κοινός φίλος 
μας Κος Βότζιαρης (δέν όμιλώ περί τού 
Ποτλή, διότι ούτος καί τήν φιλίαν θεωρεί 
Μασκαραλίκι) θά κόψουν τήν κεφαλήν 
μου χωρίς νά ζητήσωσι προηγουμένως 
τήν άπολογίαν μου έπί ώρισμένων κατη
γοριών δεύτερον, έάν ή κεφαλή μου κώ- 
πτεται ευκόλως καί τρίτον έάν ή τιμή μου 
ήτις δι’ έμέ είναι τό άκριβότερον τών 
άξιωμάτων, δέν θά μείνη, ώς πάντοτε» 
άκηλίδωτος. Βεβαίως δέν θά είναι εύχά- 
ριστον δι’ έμέ νά ύποκύψω είς νέα έξοδα 
καί ζημίας, καταξοδεύων τόν μισθόν, ύπό 
μόνου τού όποιου ζώ, είς μεταθέσεις και 
όδοιπορίας, άλλ’ όταν είναι πεπρωμένον 
νά ύποφέρω ταΰτα, ύπουργοΰντος τού φί
λου μας Κου Βότζαρη, θά ύποκύψω καί είς 
τούτο άγογκίστως μέν άλλά μετά λύπης, 
καθόσον, μάλιστα δέν ήξεύρω κατά πόσον 
τό τοιοΰτον δύναται νά είναι ώφέλιμον είς 
πρόσωπα τοιαΰτα όποια είναι τά συγκρο. 
τοΰντα τό σημερινόν ύπουργείον, καί μετά 
τών όποιων μέ συνδέουν παί αιαί φιλικαί 
σχέσεις.
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ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟΝ ΑΣΜΑ 
ΤΟΥ ΟΘΩΝΙΚΟΥ 
ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Ά λλ’ έπανέρχομαι εις τήν έπιστολήν 
τής Φωνής τής ’Ελευθερίας. 'Οποία δια
βολική καί καταχθόνιος κεφαλή συνέλαβε 
τήν ίδέαν ταύτην! όποια ψεύδη! λέγει ότι 
έγώ έκ συμφώνου ένεργών μετά τού Ταμία 
(τόν δυστυχή τούτον άνθρωπον, τόν όποι
ον άπαξ μόνον είδον, ώς προεΐπον, άφ’ 
ότου εύρίσκομαι είς Τρίπολιν), άπεστεί- 
λαμεν τούς είσπράκτορας καί τούς χωρο
φύλακας διά νά καταθλίψουν τούς άνή- 
κοντας εις τόν Βάρβογλην ψηφοφόρους! 
Κι’ έν τούτοις ούδείς τών είσπρακτόρων 
έξήλθε τής Τριπόλεως άφ’ ότου εύρίσκο- 
μαι ένταΰθα· πρός τούτοις κοινώς όμολο- 
γούμενον είναι ότι άπαντες οί είσπράκτο- 
ρες άνήκουν εις τούς συμπολιτευομένους 
υποψηφίους, ώστε ούτοι τούς άντιπάλους 
αύτών ήδύναντο μάλλον νά καταθλίψουν 
παρά τούς λίαν εύαρίθμους τού Κυρίου 
Βάρβογλη. Τέλος πάντων διά τών έπισή- 
μων έγγράφων άποδεικνύεται ότι, πολύ 
πριν άρχίσουν αί έκλογικαί έργασίαι, έγώ 
άπέσυρον τούς χωροφύλακας άπαντας άπό 
τούς είσπράκτορας κι’ έπαυσα πάσαν κα- 
ταδίωξιν, κατά συνεννόησιν μετά τού 
Νομάρχου, διά νά μή άποδοθή είς τήν 
Κυβέρνησιν πρόθεσις βιαίας έπεμβά- 
σεως. Δέν μέ φαίνεται παράδοξον πώς ό 
Βάρβογλης άποδέχεται τά τοιαΰτα ψεύδη 
καί δέν έρυθρυά- δέν μέ φαίνεται παράδοξον 
πώς οί αντιπολιτευόμενοι δέν διαψεύδουν 
αύτά, διότι καί ούτοι τού αύτοΰ φυράματος 
είναι, καί μάλιστα ό Κος Ρήγας, μετά 
τού όποιου πρό καιρού πολλοΰ ήλθον είς 
ρήξιν δι’ όσα πολλάκις σέ διηγήθην, 
ίσως εύχαριστεΐται νά μέ βλέπη πολε- 
μούμενον άπ’ άμφοτέρων τών μερών 
λέγω άπ’ άμφοτέρων τών μερών, διότι θά 
ίδής ότι καί ούτοι θέλουν έκφράσει παρά
πονα κατά τών ύπό τήν όδηγίαν μου τού- 
λάχιστον, άν όχι άπ’ εύθείας κατ’ έμοΰ· 
μέ φαίνεται όμως πολύ παράδοξον πώς ό 
Γεωργάκης, ίδών τό όνομά μου τούτον 
διαβολικώς καταχωρημένον είς τήν παρ’ 
αύτοΰ προστατευομένην έφημερίδα, δέν 
είπε πρός τόν άγαθόν νέονΜαυρογιάννην, 
ότι έγένετο θύμα μιάς σατανικής ραδιουρ
γίας καί δέν ή ννόησεν ότι ύπό τήν φαινομέ- 
νην άφελή έκείνην έπιστολήν ύπεκρύπτετο 
Ιοβόλος κακοήθεια! ’Εάν όμως ό Γεωργά
κης φρονεί ότι τό «LA POLITIQUE 
SANS MORALE EST UNE SCIENCE 
TROMPEURE» είναι μύθος, τόν συγχαί
ρω· έπειδή όμως ούτε καν δύναμαι νά 
φαντασθώ τό τοιοΰτον, άπαιτώ παρ’ αΰ- 
τοΰ νά μάθη παρά τού Κου Μαυρογιάννη 
όποιος είναι ό έπιστολογράφος, διά νά 
ένεργήσω τά δέοντα. ’Από σέ άπαιτώ νά 
λάβης μίαν έξήγησιν μετά τού Βότζαρη 
περί όλων αύτών τών πραγμάτων καί νά 
μέ γράψης τό άποτέλεσμα πρός όδηγίαν 
μου.

Ήναγκάσθην νά γράψω άσυναισθήτως 
τήν άπέραντον ταύτην έπιστολήν διά νά σοί 
έξιστορήσω, είλικρινώς, τόν τρόπον καθ’ 
δν προσεφέρθην καί είς αύτήν τήν περί- 
στασιν καί ώς υπάλληλος καί ώς τίμιος 
άνθρωπος. Μή βαρεθής λοιπόν νά τήν 
άναγνώσης καί παράβλεψον όσα τυχαίως 
παρεισέφρησαν λάθη είς αύτήν!

Κάμε δέ τήν παρατήρησιν είς δντινα 
άνήκει ότι δυσχερώς άποκαθίσταται ή 
θέσις οίασδήποτε Κυβερνήσεως ένδι- 
δούσης εύκόλως είς τάς άπαιτήσεις ευτε
λών άνθρώπων καί καταφερομένης ένεκα 
τούτου κατά τών υπαλλήλων της καί μάλι
στα υπαλλήλων ύπέρ τής άκεραιότητος 
τού χαρακτήρος τών όποιων έχει μύρια 
δείγματα.

Χαίρομαι διότι άπαντες ύγιαίνετε, καθώς 
καί οί έν Σύρω καί Κωνσταντινουπόλει 
ίδικοί μας· καί ήμεΐς έπίσης άπό ύγείαν 
εϊμεθα καλά.

Σάς άσπάζομαι άπαντας άπό καρδίας, 
ό σός

Γεώργιος Κροκίδας».
Στήν έπιστολή του αύτή ό Κροκίδας 

άναφέρεται στις άήθειες Κυβερνητικών 
καί Άντικυβερνητικών υποψηφίων καί μέ 
τήν άμερόληπτη στάση του καί τήν κριτι
κή του διάθεση μάς δίνει πιστή εικόνα τού 
γενικού κλίματος τής έποχής του. Περισ
σότερο κακίζει τούς Κυβερνητικούς υπο
ψηφίους (Βάρβογλη καί Ρεβελιώτη) πού, 
έκτος άπό τό άλληλοφάγωμά τους, μέ τίς 
άπρεπεϊς τους ένέργειες έδωσαν όπλα 
στους πολιτικούς τους άντιπάλους (Ρήγα, 
Παλαμήδη, Ταμπακόπουλο καί Μανέτα) 
νά τούς κατηγορήσουν ότι μέ άθέμιτα μέ
σα έπέτυχαν τήν έκλογή τους. ’Ακόμη πα
ρατηρεί ότι οί Κυβερνητικοί υποψήφιοι 
έξέθεσαν τήν Κυβέρνηση καί έμείωσαν 
ήθικά τά κρατικά όργανα μέ τίς προσπά- 
θειές τους νά τά ρίξουν στήν κομματική 
διαπάλη γιά νά έπιτύχουν έκεΐνο πού μπο
ρούσαν νά έπιτύχουν καί μόνοι τους καί 
χωρίς τόν διασυρμό τών κρατικών όργά- 
νων.

Ό  Κροκίδας είναι κατηγορηματικός, 
όμολογεϊ ότι είχε άναλάβει ήθική δέσμευ
ση έναντι τών Κυβερνητικών ύποψηφίων, 
άλλά ή δέσμευσή του αυτή έφθανε στά 
όρια μιάς εύχής γιά τήν έπικράτησή τους 
καί όχι στό στραπατσάρισμα τής συνει- 
δήσεώς του. Ή  σήψη όμως είχε προχωρή
σει πολύ στόν ’Οθωνικό ’Οργανισμό καί ή 
φωνή τής λογικής τού Γεωργίου Κροκίδα 
καί τών λοιπών συναδέλφων του πού έδέ- 
χοταν τίς ίδιες άφόρητες πιέσεις (στήν 
έπιστολή Λ. Μελά γίνεται λόγος γιά διώ
ξεις καί άνακλήσεις ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής έπειδή άρνιόνταν τήν κομμα
τικοποίησή τους—βλ. έπιστολή Λ. Μελά) 
δέν μπορούσε νά άκουστεΐ σ’ έναν κόσμο 
πού διακατεχόταν άπό τό αίσθημα τής 
αύτοκαταστροφής.

Ό  Κροκίδας άγανακτεϊ ιδιαίτερα μέ τίς 
κακοήθειες τών Κυβερνητικών ύποψηφί
ων, πού τήν άμερόληπτη στάση τών κρα
τικών όργάνων καί τήν άπόφασή τους νά 
μείνουν έξω άπό τήν κομματική διαπάλη, 
τήν παρουσίαζαν διαστρεβλωμένα σάν 
ένδειξη εύνοιας πρός τούς πολιτικούς 
άντιπάλους τής Κυβερνήσεως. Ή  δημο
σίευση τής άνωνύμου έπιστολής στήν 
έφημερίδα Φωνή τής ’Ελευθερίας μέ τά 
στοιχεία Δ.Α. πού χαλκεύτηκε άπό τούς 
Κυβερνητικούς ύποψηφίους άποσκοποΰσε 
νά τρομοκρατήσει, νά έκβιάσει καί νά 
έξαναγκάσει τά κρατικά όργανα νά άφή- 
σουν τήν άμερόληπτη στάση τους καί νά 
άναμιχθοΰν στά έκλογικά γιά νά υποστη
ρίξουν τήν πολιτική έπικράτηση τής Κυ
βερνητικής παρατάξεως.

Τά ίδια έκβιαστικά καί άνήθικα μέσα 
μεταχειρίστηκαν οί ’Οθωνικοί ύποψήφιοι 
καί στις άλλες έπαρχίες τού Κράτους (22). 
Ό  ίδιος ό Όθωνας πρωτοστατούσε στις 
έκλογικές παρανομίες. Ή  έκλογική πα

ρωδία έτελείωσε καί όπως ήταν έπόμενο 
οί έκλεκτοί τού 'Οθωνα, παρά τή θέληση 
τού λαού, έπικράτησαν σέ όλη τή χώρα. 
Ή  νίκη τους όμως ύπήρξε Πύρεια, γιατί 
ό άναβρασμός πού άκολούθησε τό βιασμό 
τής λαϊκής θελήσεως προεκάλεσε θύελ
λα έξεγέρσεων πού συνέτριψε τόν 'Οθωνα 
καί τή φατριαστική συντροφιά του.

Άπό τήν παρουσίαση αύτή διαφαίνεται 
ότι τά κρατικά όργανα έκαναν διάκριση 
τών ύποχρεώσεων τους έναντι τής ’Οθω
νικής Κυβερνήσεως. Είχαν συνείδηση 
ότι ήσαν υποχρεωμένα νά υπηρετούν τήν 
Κυβέρνηση στις νόμιμες ύπηρεσιακές 
διαδικασίες, άλλά άρνιόνταν νά μεταβλη- 
θοΰν σέ κομματικά της φερέφωνα. Ή  
έπίσημη έπί τού θέματος βιβλιογραφία 
είναι έλλειπής καί άδικεϊ κατάφορα τά 
κρατικά όργανα ταυτίζοντάς τα μέ τό 
’Οθωνικό καθεστώς στήν έποχή τής πα
ραφοράς του. Είναι άλήθεια ότι τά πε
ρισσότερα κρατικά όργανα (23) ύπό τό 
βάρος τής άφορήτου πιέσεως άναγκάστη- 
καν νά άκολουθήσουν τήν Κυβέρνηση 
στόν καταστρεφτικό της κατήφορο. Υ 
πάρχει όμως ένας κανόνας άπαράβατος, 
πού ισχύει σέ όλες τίς έποχές, σύμφωνα 
μέ τόν όποιο: Οί ήμέρες ένός καθεστώτος 
μετριούνται άπό τή στιγμή πού τό καθε
στώς αύτό θά έκβιάσει τά κρατικά όργανα 
γιά νά τό κρατήσουν μέ τή βία στήν έξου- 
σία. Στήν περίπτωση αύτή τό καθεστώς 
μοιάζει μέ τόν άνθρώπινο όργανισμό πού 
άδυνατεΐ νά άφομοιώσει ξένες τροφές καί 
τρέφεται μέ τίς δικές του σάρκες. Έτσι 
καί τό ’Οθωνικό καθεστώς μέ τά έργα του 
έδειξε τήν άδυναμία τής αύτονομίας του. 
Τά κρατικά όργανα ήσαν έκεΐνα πού τό 
άπογύμνωσαν.

Οί Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής 
δέχτηκαν τό μεγαλύτερο βάρος τών Κυ
βερνητικών πιέσεων καί πολλά καταλογί
στηκαν άνεύθυνα σέ βάρος όλοκλήρου 
τού σώματος τής Χωροφυλακής. Τά άνέκ- 
δοτα όμως έγγραφα μαρτυρούν τό άντίθετο. 
Ή  πατριωτική στάση τών λαμπρών 
Ταγματαρχών Χωροφυλακής Γεωργίου 
Κροκίδα (24) καί Κων]νου Γενοβέλη (25), 
πού διώχτηκαν άπό τό ’Οθωνικό καθεστώς 
γιατί άρνήθηκαν νά ύποκύψουν στόν κομ
ματικό έκμαυλισμό τού άνηθίκου καθε
στώτος, λέγει πολλά. Δέν είναι δέ τυχαίο 
τό γεγονός τής άντιδράσεως αύτών, γιατί 
καί οί δύο τους είχαν λαμπρή προϊστορία. 
Νεαρά παιδιά φοιτούσαν στό Νομικό Τμή
μα τής Ίονίου Ακαδημίας όταν ό άπόη- 
χος τής κλαγγής τών όπλων άπό τήν έπα- 
ναστατημένη 'Ελλάδα τούς έκανε νά 
άφήσουν τά φοιτητικά θρανία καί νά σπεύ- 
σουν σέ βοήθεια τής Πατρίδος τους πού 
έκινδύνευε άπό τίς ορδές τών Άραπάδων 
τού Ίμπραήμ. Ακολούθησαν διαφορετι
κούς δρόμους στόν άγώνα καί κατάφορτοι 
άπό δάφνες άλλά καί άπό άφθονα τραύμα
τα σμίγουν καί πάλι σάν έπίλεχτα στελέ
χη τής Χωροφυλακής άπό τά πρώτα χρό
νια τής ίδρύσεως της. Διακρίθηκαν σάν 
Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής στόν το
μέα τής τάξεως καί άσφαλείας καί στή με
γάλη Ήπειροθεσσαλική έπανάσταση τού 
1854 πού τούς άνατέθηκαν θέσεις κλειδιά. 
Ό  Κροκίδας άπό τή Λαμία καί ό Γενοβέ- 
λης άπό τή Δυτική Ελλάδα είχαν άναλά- 
βει άντίστοιχα τό συντονισμό τών έπι- 
χειρήσεων τών Άτάκτων Σωμάτων γιά 
τήν άπελευθέρωση τής Θεσσαλίας καί τής 
’Ηπείρου.

Άνδρες μέ τέτοιο λαμπρό παρελθόν 
δέν ήταν δυνατό νά ύποκύψουν στήν Κυ-
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βερνητική βία καί νά μεταβληθοϋν σέ 
τυφλά όργανα τοΰ καταρρέοντος ’Οθωνι
κού καθεστώτος. Τό παράδειγμα τών Κρο- 
κίδα καί Γενοβέλη ύπήρξε καθοδηγητικό 
γιά τούς βαθμοφόρους τής Χωροφυλακής 
όχι μόνο στή δική τους έποχή άλλά καί

Π Η Γ Α Ι  -  Β Ο Η Θ Η Μ Α Τ Α
1) Τις αντιθέσεις αυτές παρουσιάζει με 

ένάργεια ό Α. Σ. Σκανδάμης στην εργασία 
του: Ή  Τριακονταετία τοΰ Όθωνος, Άθήναι 
1962.

2) 'Ιστορία 'Ελληνικού ' Εθνους. ‘Εκδο
τική 'Αθηνών Α.Ε. τόμος ΙΣΤ' σελ. 16—17.

3) 'Ιστορία ’Ελληνικού "Εθνους. ’Εκδο
τική 'Αθηνών Α.Ε. τόμος ΙΣΤ' σελ. 50—51.

4) Γεωργίου Α. Χριστοδούλου: Ό  "Οθων 
καί ή Μεγάλη Ιδέα, σελ. 51, Αελτίον τής 
'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 
'Ελλάδος, τόμος δέκατος ένατος.

5) Γεωργίου Α. Χριστοδούλου: Ένθ' 
ανωτέρω, σελίδες 52—56 καί Θωμαΐδη Γ. 
Ή  ιστορία τοΰ Όθωνος, Άθήναι 1895.

6) 'Ιστορία 'Ελληνικού Έθνους: "Ενθ’ 
ανωτέρω, σελάδες 63 καί 123—124.

7) Γεωργίου Α. Χριστοδούλου: Ένθ’ 
ανωτέρω, σελίδα 65.

8) Στην προσπάθεια του ό Όθων γιά τήν 
ύλ,οποίηση τών σκοπών τής Μεγάλης 
'Ιδέας είχε θερμό συμπαραστάτη καί τήν 
σύζυγό του ’Αμαλία. (Βλ. Σοφίας Άλιμπέρ- 
τη: «’Αμαλία, ή Βασίλισσα τής Ελλάδος»)

9) Σπ. Β. Μαρκεζίνη: Πολιτική 'Ιστορία 
τής Νεωτέρας Ελλάδος, Άθήναι 1966, 
τόμος Α' σελίδες 120—122 καί 212.

10) 'Ιστορία 'Ελληνικού Έθνους: Ένθ’ 
ανωτέρω, σελάδες 63 καί 123—124.

11) Γεωργίου Α. Χριστοδούλου: Ένθ’ 
ανωτέρω, σελίδες 62—63.

12) Γεωργίου Α. Χριστοδούλου: "Ενθ’ 
ανωτέρω, σελίδα 61.

13) Σπ. Β. Μαρκεζίνη: Ένθ' ανωτέρω, 
σελάδα 246.

14) Σπ. Β. Μαρκεζίνη: Ένθ' ανωτέρω, 
σελίδες 257—264 καί Εύαγγελίδη Τρ.:

στούς μεταγενέστερους χρόνους. Σέ άνά- 
λογες περιπτώσεις ό κάθε βαθμοφόρος τής 
Χωροφυλακής μεταβάλλεται σέ Κροκίδα 
καί Γενοβέλη καί τό μόνο πού σκέφτεται 
καί επιδιώκει είναι τό πώς «ή τιμή του θά 
βγει άκηλίδωτος» άπό τή δίνη τής έκλογι-

Ή  ιστορία τοΰ Όθωνος 1832—1862, Ά 
θήναι 1893.

15) Ό  αναγνώστης θά πρέπει νά έχει 
υπόψη του δτι χωρίς τό ατομικό αρχείο τοΰ 
Άντ]ρχου Χωρ]κής Πέτρου Βακάλογλου 
(Φ.Κ. 24 Γενικών Αρχείων τοΰ Κράτους, 
ΓΑΚ) ή μελέτη τής ληστείας στή χώρα μας 
θά παρουσίαζε πολλές ελλείψεις. 'Ομοίως, 
χωρίς τά ατομικά αρχεία τών Αξιωματικών 
Χωροφυλακής: α) Γεωργίου Κροκίδα (Φ. 
190 ΓΑΚ) καί β) Νικολάου Φιλαρέτου 
(Κ. 113 ΓΑΚ) ή μελάτη τής Μεγάλης Ήπει- 
ροθεσσαλικής Έπαναστάσεως τοΰ 1854 
θά παρουσίαζε πολλές δυσχέρειες καί θά 
άφηνε κενά.

16) Ή  τότε Μοιραρχία Χωροφυλακής 
ίσοδυναμεί μέ τή σημερινή Διοίκηση Χωρο
φυλακής (Προϊσταμένη Αρχή Χωροφυλ.ακής 
Νομοΰ).

17) Γιά τή συγγενική σχέση Δέοντος Γ. 
Μελά καί Γεωργίου Κροκίδα βλέπε:

α) Δέοντος I. Μελά: ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕ
ΝΕΙΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, Άθήναι 1967, σελί
δες 129—130 καί

β) Ναπολ,έοντος Σταμ. Δοκανάρη: ΑΙ 
ΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ πε
ριοδικό ’Ηπειρωτική ΕΣΤΙΑ, τεύχος 309— 
310]1978, σελίδα 2.

18) Πρόκειται γιά τον τότε Ταγματάρχη 
Χωροφυλακής Κων]νο Γενοβέλη που είχε 
μετατεθεί στήν Αθήνα καί είχε άντικαταστα- 
θεΐ άπό τον Γεώργιο Κροκίδα. Οί Λέων 
Μελάς, Γεώργιος Κροκίδας καί Κων]νος 
Γενοβέλης υπήρξαν συμφοιτητές στό Νομικό 
Τμήμα τής Ίονίου Ακαδημίας γιαυτό καί 
άναφέρεται ό Γενοβέλης στήν επιστολή 
Δέοντος Μελά.

19) Στή Σύρο ό Δέων Μελάς είχε συγ

κής διαμάχης, όπως έπιγραμματικά τονί
ζει ό Γεώργιος Κροκίδας στήν έπιστολή 
του. ’Αλλά τό θέμα αυτό είναι εύρύτερο 
καί μόνον ό άδέκαστος Ιστορικός τού μέλ
λοντος θά μπορέσει νά τοποθετήσει τά 
πράγματα στή σωστή τους βάση.

γενικούς καί φιλικούς δεσμούς, διότι ό πα
τέρας του Γεώργιος Μελ.άς άπό τό έτος 1829 
είχεν εγκατασταθεί οΐκογενειακώς εκεί καί 
είχε χρηματίσει γιά μακρό χρονικό διάστημα 
Πρόεδρος τοΰ Έμποροδικείου Σύρου. (Βλέπε 
Δέοντος I. Μελά, ένθ' ανωτέρω σελίδες 
217—234).
20) Πρόκειται γιά τήν Εύφορσύνη Γ. Μελά, 

άδελ.φή τοΰ Δέοντος καί σύζυγο τοΰ Άνδρέα 
Βαλλιάνου—άδελφοΰ τών ευεργετών Παναγή 
καί Μαρή Βαλλιάνου—(Βλέπε Δέοντος I. 
Μελά, ένθ' ανωτέρω, σελίδα 235).

21) Αφορά τόν Γεώργιο Βασιλείου έξά- 
δελφο τοΰ Λ. Μελά άπό τή μητέρα του. Ή- 
Έλένη σύζ. Γεωργίου Μελά ήταν θυγα
τέρα τοΰ άπό τό Αργυρόκαστρο τής Βο
ρείου ’Ηπείρου μεγαλεμπόρου Μιχαήλ Βα
σιλείου. Γιά τις διακλαδώσεις τής οικογέ
νειας Βασιλείου, βλέπε Δέοντος I. Μελά, 
ένθ’ ανωτέρω, σελίδες 236—239.

22) Γιά τό εκλογικό όργιο τών βουλευτι
κών εκλογών τοΰ 1861 καί τή στάση τής 
Χωροφυλακής σέ αυτές, βλέπε Κων]νου Σ. 
Αντωνίου: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, Άθήναι 
1964, τόμος Α' σελίδες 387—389.

23) Αγορεύσεις Ελληνικού Κοινοβου
λίου, τόμος Α'.

24) Βιογραφικά Γεωργίου Κροκίδα βλέπε 
α) 'Εφημερίδα ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 
φύλ.λ.ο 33 τής 30 Απριλίου 1893 καί β) 
Ναπολέοντος Σταμ. Δοκανάρη: ΣΥΓΧΡΟ
ΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Θεσ]νίκη 1978, 
σελίδες 32—33.

25) Βιογραφικά Κων]νου Γενοβέλη: (Φ. 
147—ύποφάκελλος «Άρχαιότης Αξιωμα
τικών»—'Οθωνικού Αρχείου 'Υπουργείου 
Εσωτερικών τών ΓΑΚ).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΟΒΕΛΗΣ
Ό  Κων]νος Γενοβέλης γεννήθηκε τό 

έτος 1806 στήνΠρέβεζα. Τέκνο τής γνωστής 
’Ηπειρωτικής οικογένειας Γενοβέλη πού 
έδωσε επίλεκτα μέλη στή διάρκειατοΰάγώνα. 
Ό  Κων]νος Γενοβέλ.ης έσπούδασε Νομικά 
στήν Ίόνιο Ακαδημία. (Βλ. μελέτη Βάσως 
Γ. Σαλβάνου: ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΡΑΣΙΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΙΟ- 
ΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, περιοδικό ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟ ΥΡΓΙΑ, έτος Β' τεΰχος 31 τής 
15 Μαίου 1949, σελίδα 811: «. . . .γ) Τούς 
στρατιωτικούς ή άλλως πως ΰπηρετήσαντας 
τήν Πατρίδα Κων]νον Γενοβέλ.ην, Μ. Τολ- 
μίδην, ...» ) . Τό έτος όμως 1825 άφησε 
τήν Ίόνιο Ακαδημία καί κατετάγη εθελον
τής στον Τακτικό Στρατό. Τόν Φεβρουάριο 
1826 προβιβάστηκε σέΛοχία Σιτιστή, τόν 
Ιούνιο τοΰ 1827 σέ Έπιλοχία, τήν 29 ’Ια
νουάριου τοΰ 1828 σέ Άνθυπολοχαγό τών 
Επιτελών—' Υπασπιστής τοΰ Στρατηγού 
Φαβιέρου—καί τήν 18 Σεπτεμβρίου τοΰ 
1829 σέ Ύπολοχαγό τοΰ Πεζικού. Τό 1833 
προσελήφθη ώς ’ Υπασπιστής τοΰ Στρατη
γού Γεράρδ καί λ.όγω τής έπιτελ.ικήζ του 
μορφώσεως έχρησιμοποιήθη ώς οργανωτής 
τοΰ μεταπελ,ευθερωτικοΰ τακτικού Έλλ.η- 
νικοΰ Στρατού. Στή διάρκεια τοΰ αγώνα 
λ.όγω τοΰ ήθους καί τής μορφώσεώς του

χρησιμοποιήθηκε στις πιο λεπτές καί επι
κίνδυνες άποστολές. Τό 1825 έπελέγη στό 
επίλεκτο Σώμα πού είχε σταλεί γιά νά υπε
ρασπίσει τις Σπέτσες άπό τήν άπειλουμένη 
απόβαση τοΰ Ίμπραήμ. Τό 1826 στάλθηκε 
στήν "Υδρα πού άπειλοΰταν επίσης μέ άπό- 
βαση τοΰ Ίμπραήμ. Στό τέλος τού ίδιου 
έτους έλ,αβε μέρος στήν εκστρατεία τών 
Αθηνών κατά τοΰ Κιουταχή καί διακρίθηκε 
στή μάχη τοΰ Χαϊδαρίου. Έζησε τό δράμα 
τής περί τήν Ακρόπολη πάλης. Είσήλ.θε 
στήν Ακρόπολη μεταφέροντας πολεμοφόδια 
στούς ώμους του καί ύπέστη άλες τις κακου
χίες τής πολιορκίας μέχρι τής παραδόσεώς 
της. Υπερασπίζοντας τήν 'Ακρόπολη δέ
χθηκε πολλά τραύματα καί τιμήθηκε μέ τό 
Άργυροΰν Άριστεϊον. 'Ως 'Υπασπιστής τοΰ 
Φαβιέρου έλαβε μέρος στήν εκστρατεία τής 
Χίου τά έτη 1827—1828. Τό 1828 έλαβε 
μέρος στήν καταδρομική επιχείρηση κατά 
τοΰ Τσεσμέ τής Μικρασιατικής άκτής πού 
έγινε σέ άντιπερισπασμό γιά νά άποσπάσει 
τήν προσοχή τών Τούρκων άπό τήν πολιορ
κία τοΰ Φρουρίου τής Χίου. Χαρακτηριστικό 
τής όρθοφροσύνης του είναι καί τό εξής 
περιστατικό: Τόν Αύγουστο τοΰ 1831 προ- 
βλέποντας τήν έκρηξη εμφυλίου πολ,έμου καί 
μή θέλοντας νά άναμιχθεΐ στον άδελφοκτόνο 
σπαραγμό παραιτήθηκε άπό τήν υπηρεσία 
τοΰ I. Καποδίστρια καί άπό τό στράτευμα. 
Μετά όμως τήν εκλογή τοΰ Όθωνα, ώς

Βασιλέως τών Ελλήνων, επανήλθε στήν 
υπηρεσία καί τοΰ άνατέθηκε ή τιμητική θέση 
τοΰ Ύπασπιστοΰ τής Κυβερνήσεως μέχρι 
τής άφίξεως τοΰ Βασιλέως. Τήν 29 Σεπτεμ
βρίου 1834 κατετάγη στή Χωροφυλακή μέ τό 
βαθμό τοΰ 'Υπομοιράρχου Α' τάξεως. Στή 
Χωροφυλακή εξάντλησε όλους τούς βαθμούς 
τής ιεραρχίας καί τελικά έγινε καί Ύπαρ- 
χηγός τοΰ Σώματος. Διακρίθηκε γιά τό ήθος 
τή φρόνηση καί τή μόρφωσή του.

Ό  Κων]νος Γενοβέλης ύπήρξε άσυμβί- 
βαστος στήν εκτέλεση τοΰ υπηρεσιακού του 
καθήκοντος καί ουδέποτε ύπέκυψε σέ πολι
τικές πιέσεις γιά νά άναμιχθεΐ υπέρ ή κατά 
τών άντιμαχομένων πολιτικών παρατάξεων. 
Χαρακτηριστικό τής εύθύτητός του είναι καί 
τό εξής περιστατικό: Στις πρώτες βουλευ
τικές εκλογές τοΰ έτους 1844, πού υπηρε
τούσε μέ τό βαθμό τοΰ Μοιράρχου ώς Διοι
κητής τής Μοιραρχίας Πρωτευούσης, άρνή- 
θηκε νά μεταβληθεϊ σέ κομματικό όργανο 
τοΰ Κυβερνητικού συνασπισμού καί γιά τό 
λόγο αυτό διώχτηκε—προσωρινά μάλιστα 
φυλακίστηκε — καί μετατέθηκε δυσμενώς 
στήν Επαρχία. (Βλέπε καί Νικολάου Σ. 
Κτενιάδη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, Άθήναι 1960, 
σελίδες 247—248).

Ό  Κων]νος Γενοβέλης άπεβίωσε τήν 16 
Απριλίου 1871 μέ τό βαθμό τοΰ Συνταγμα
τάρχου Χωροφυλακής έ.ά.
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Η ΙΝ Τ ΕΡ Π Ο Λ  ΓΙΑ ΤΑ Ν Α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Α  ΣΤ Η Ν  ΕΥΡ Ω Π Η

Η ΕΛΛΠΑΠ ΣΤΟ ZTBVPOflPOiTlI 
ΙΟΝ ΕΙΪΙΠΟΡΙΙΝ ΝΠΡΚΟΤΙΚΟΝ

κ. Νικολάου ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Τ α γ μ α τ ά ρ χ ο υ  

Τοϋ Ε.Κ.Γ. ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ελλάδος.

Η ΙΝΤΕΡΠΟΛ στά πλαίσια τού 
σχεδίου προγραμματισμένης κα- 
ταπολεμήσεως των ναρκωτικών στό 
γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος, 
έδειξε Ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τό 
ρόλο πού παίζει ή χώρα μας στή 
διεθνή συνεργασία γιά τήν κατα
πολέμηση τών ναρκωτικών, ύστερα 
μάλιστα άπό τις συνεχείς επιτυ
χίες τών Ελληνικών 'Υπηρεσιών 
διώξεως ναρκωτικών καί έζήτησε 
τήν προαγωγή κάθε θεσμού, πού 
θά μπορούσε νά διευκολύνει τήν 
στενότερη συνεργασία στόν τομέα 
αύτό.

Σέ μιά πρόσφατη συνάντηση, 
μέ άρμόδιους υπηρεσιακούς παρά
γοντες, έξετάσθηκε ή διακίνηση 
καί έμπορία ναρκωτικών στόν διε
θνή χώρο καί είδικώτερα στήν Ευ
ρώπη, καί ή διαμόρφωση τών τά
σεων πού παρατηρούνται διεθνώς.

Κατά τήν έκτίμηση αύτών τών 
καταστάσεων διαπιστώθηκαν τά 
άκόλουθα:

Οί κατασχέσεις ήρωΐνης, πού 
προέρχονται άπό τήν ’Εγγύς καί 
Μ. ’Ανατολή, παρουσιάζουν διαρ
κώς έξαρση. Τά στατιστικά στοι
χεία, πού συγκεντρώθηκαν άπό 
τήν 1η ’Ιανουάριου 1980 μας έπι- 
βεβαιώνουν τήν σοβαρότητα τής 
άνωτέρω διαπιστώσεως. Τό 87 % 
τής ήρωΐνης πού κατασχέθηκε προ
έρχεται άπό τήν ’Εγγύς καί Μ. 
’Ανατολή καί τό 13% άπό τήν Ν.Α. 
’Ασία. Διαπιστώθηκε δτι στις χώ
ρες τοΰ Πακιστάν, ’Αφγανιστάν 
καί Περσίας, ή παραγωγή σέ δπιο 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο καί 
έφθασε τούς 1.000 τόννους. Στις 
χώρες αύτές άλλά καί στήν Τουρ

κία άνακαλύφθησαν παράνομα έρ- 
γαστήρια έπεξεργασίας όπίου.

Οί άκόλουθες κατασχέσεις δια
γράφουν, κατά κάποιο τρόπο εύγ
λωττα, τις τρέχουσες τάσεις στό 
χώρο τής έμπορίας τών ναρκω
τικών. Τήν 24-1-80 κατασχέθηκαν 
στό GLANGOOR τοΰ Πακιστάν 
250 κιλά μορφίνης. Τήν 20-2-80 
κατασχέθησαν στό PESHAWAR  
τού Πακιστάν 40 κιλά μορφίνης. 
Τήν 20-1-80 στήν Τεχεράνη κατα
σχέθηκαν 106 κιλά ήρωΐνης.

Διαπιστώθηκε ή ύπαρξη παρα
νόμων έργαστηρίων έπεξεργασίας 
ναρκωτικών στήν ’Ιταλία καί Ν.Α. 
Γαλλία. Ή  διαπίστωση αύτή όδη- 
γεϊ στό συμπέρασμα δτι άναπυρώ- 
νονται «οί γαλλοϊταλικές διασυν
δέσεις» οί όποιες στό πρόσφατο 
παρελθόν είχαν άποδυναμωθεΐ.

Γιά τήν τροφοδότηση τών έργα
στηρίων αύτών, μέ «άκατέργαστο» 
υλικό βάσεως μορφίνης, έχει όργα- 
νωθεΐ μία «γέφυρα» μεταφοράς 
άπό τήν ’Εγγύς καί Μ. ’Ανατολή 
πρός Γαλλία, διά μέσου τής Κων
σταντινουπόλεως.

Ή  έμπορία τής κοκαΐνης άπό 
τήν Ν. ’Αμερική παρουσιάζει όλο- 
ένα καί μεγαλύτερη αύξηση. Οί 
’Ιταλοί λαθρέμποροι φαίνεται, δτι 
παίζουν τό σοβαρότερο ρόλο στήν 
διακίνηση τών ναρκωτικών αυτών 
στό χώρο τής Εύρώπης.

Σέ άρκετές χώρες τής ’Αφρικής 
καί είδικώτερα στήν Γκάνα καί 
Νιγηρία διαπιστώνεται άνησυχη- 
τική έμπορία χασίς πρός τήν Εύ- 
ρώπη, τό όποιο άνταλλάσεται μέ 
ψυχοτροπικές ούσίες, οί όποιες 
παράλληλα μεταφέρονται στις χώ

ρες τής ’Αφρικής άπό τήν Εύρώπη. 
Σημειώνεται βέβαια δτι οί «παρα
δοσιακές» χώρες τής ’Εγγύς—Μ. 
’Ανατολής καί Μαρόκου, πού μέ
χρι τώρα έφοδίαζαν τήν κατανά
λωση μέ χασίς έξακολουθοΰν άκό- 
μη νά παίζουν πρωτεύοντα ρόλο.

ΟΙ ΔΥΟ πρώτες άπό τις άνωτέρω 
τάσεις έπηρεάζουν όπωσδήποτε καί 
τήν 'Ελλάδα. Έ χει διαπιστωθεί 
δτι οί μεγαλύτερες ποσότητες ήρω
ΐνης καί βάσεως μορφίνης πού 
προέρχονται άπό τήν ’Εγγύς καί Μ. 
’Ανατολή, μέ προορισμό τήν Δ. 
Εύρώπη μεταφέρονται διά μέσου 
τής ξηρας καί δτι τό όδικό δρομο
λόγιο: Κων]πολη — Σόφια — Βελι
γράδι, δέν είναι πλέον τό μοναδικό 
πού χρησιμοποιείται άπό τούς λα
θρέμπορους. 'Ο μεγάλος άριθμός 
τών προσφάτων κατασχέσεων άλλά 
καί οί έκτιμήσεις τών 'Υπηρεσιών 
διώξεως ναρκωτικών μάς όδηγοΰν 
στό συμπέρασμα δτι οί λαθρέμποροι 
άρχισαν νά προτιμούν καί τό δρο
μολόγιο: Τουρκία — Ελλάς (διά 
μέσου τής Ν. Γέφυρας Κήπων— 
Έβρου) — Γιουγκοσλαυΐα—Δ. Εύ
ρώπη.

Ή  έκτίμηση αύτή ένισχύεται 
άπό τις άκόλουθες χαρακτηριστικές 
κατασχέσεις:

Τήν 9-1-80 κατασχέθηκαν στούς 
Κήπους Έβρου (Ελληνοτουρκική 
μεθόριο) 9 κιλά καί 155 γραμ. ήρω
ΐνης καί συνελήφθησαν δύο'Ολλαν- 
δοί. Τήν 6-4-1980 κατασχέθηκαν 
80 κιλά ήρωΐνης στήν Γευγελή 
(Γιουγκοσλαυο — ελληνική μεθό
ριο) καί συνελήφθησαν δύο Γερ
μανοί. Τον ’Ιούνιο τού 1979 κατα
σχέθησαν ποσότητες βάσεως μς>ρ-
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φίνης στούς Κήπους "Εβρου καί 
στην Γευγελή καί συνελήφθησαν 
Γάλλοι καί ’Ιταλοί έμποροι ναρ
κωτικών, οί όποιοι όπως άποκα- 
λύφθηκε είχαν διασυνδέσεις μέ τόν 
ύπόκοσμο τής Μασσαλίας καί ’Ι
ταλίας πού παρήγαγε ήρωΐνη.

Κάτω άπό τίςαύτές προϋποθέσεις, 
άν καί οί πληροφορίες δεν έχουν 
ακόμη διαπιστωθεί άπόλυτα, είναι 
πιθανόν οί έμποροι των ναρκωτικών 
πού άκολουθοϋν τό ανωτέρω δρο
μολόγιο νά έχουν ήδη επαφές στις 
χώρες διελεύσεως ή νά άποπει- 
ραθοϋν νά οργανώσουν τέτοιες δια
συνδέσεις μελλοντικά. Αυτό επιβε
βαιώνουν καί οί παρακάτω χαρα
κτηριστικές περιπτώσεις.

Τήν 5-2-1979 κατασχέθηκαν στην 
Φραγκφούρτη τής 'Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας τής Γερμανίας 2 κιλά 
ήρωΐνη καί συνελήφθη ό "Ελ
ληνας υπήκοος Β.Β. Οί έρευνες πού 
ακολούθησαν άπεκάλυψαν, ότι ό 
"Ελληνας αύτός είχε διασυνδέσεις 
μέ άλλους συμπατριώτες του οί 
όποιοι είχαν κριθεΐ ύποπτοι διενερ- 
γείας εμπορίας ναρκωτικών στό 
Βέλγιο καί τήν 'Ολλανδία. Σέ μιά 
άλλη υπόθεση πού έπελήφθη. ή Δα
νική άστυνομία άποκαλύφθηκε μιά 
μεγάλη σπεΐραέμπόρων ναρκωτικών 
πούδιεξήγαγελαθρεμπόριοήρωΐνης 
σέ μεγάλη κλίμακα καί στήν όποια 
συμμετείχαν καί "Ελληνες.

'Ως πρός τόν τρόπο μεταφοράς 
τών ναρκωτικών διαπιστώθηκε ότι 
ένώ πλαιότερα οί μεγαλύτερες πο
σότητες πού προέρχονταν άπό τήν 
’Εγγύς καί Μ. Ανατολή διεπε-

ραιώνονταν στήν Ευρώπη μέ σκά
φη, τελευταία παρατηρεΐται ότι ένα 
μεγάλο μέρος τους μεταφέρεται μέ 
φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μετα
φορών (Τ.Ι. R.).

Τά φορτηγά αύτά, πού σφραγί
ζονται άπό τις Τελωνειακός αρχές 
τοϋ τόπου φορτώσεως καί απο
σφραγίζονται στόν τόπο έκφορτώ- 
σεως, χρησιμοποιούν τήν θαλάσ
σια γραμμή Βόλου—Συρίας, μέ 
άποτέλεσμα ή Ελλάδα νά γίνεται 
χώρα «τράνζιτ» στή διακίνηση 
τών μεταφορών.

ΩΣ ΠΡΟΣ τή δίωξη τών ναρκω
τικών στήν Ευρώπη τά στοιχεία 
πού συγκέντρωσε τό Α' τρίμηνο 
τοϋ 1980 ή ΙΝΤΕΡΠΟΛ, αποκα
λύπτουν, ότι κατασχέθηκαν (σέ 14 
συνολικά χώρες) 411 κιλά καί 213 
γραμ. ήρωΐνης καί συνελήφθηκαν 
445 άτομα, πού είχαν έμπλακεΐ σέ 
192 περιπτώσεις διακινήσεως-έμπο- 
ρίας ήρωΐνης.

Οί μεγαλύτερες ποσότητες ήταν 
προελεύσεως ’Εγγύς καί Μέσης 
’Ανατολής, 357 κιλά καί 718 γραμ.

Στή Γ ιουγκοσλαυΐα κατασχέ
θηκαν οί μεγαλύτερες ποσότητες 
187 κιλά καί 350 γραμ., όλες προε
λεύσεως ’Εγγύς καί Μέσης ’Ανα
τολής. ’Ακολουθεί ή Δυτ. Γερμα
νία, πού ■ κατάσχεσε 90 κιλά καί 928 
γραμ., ή Ιταλία μέ 58 κιλά καί 503 
γραμ., ή Τουρκία μέ 20 κιλά καί 795 
γραμ. κ.ά.

Στήν 'Ελλάδα, τό πρώτο τρίμηνο 
τοϋ 1980, κατασχέθηκαν 9 κιλά καί

715 γραμ. ήρωΐνης καί συνελήφθη
καν 9 άτομα, πού είχαν έμπλακεΐ 
σέ 4 περιπτώσεις. Τά 9 κιλά καί 355 
γραμ. ήταν προελεύσεως Εγγύς 
καί Μέσης ’Ανατολής.

Γιά τή διακίνηση τοϋ χασίς τά 
στοιχεία τοϋ Α' τετραμήνου άπο- 
καλύπτουν πώς ένεργήθηκαν 715 
συνολικά κατασχέσεις (σέ 19 χώρες 
τής Εύρώπης) καί συνελήφθηκαν 
858 άτομα. Οί ποσότητες πού κατα
σχέθηκαν άνήλθαν σέ 7.938 κιλά 
καί 558 γραμ.

’Από πλευράς έθνικότητας τά 
κανονικά στοιχεία δείχνουν πώς τό 
13,4% τών συλληφθέντων ήταν 
Ισπανοί, τό 9,6% Γερμανοί, τό 
8,3% Νιγηριανοί, τό 7,1 % Βρε- 
ταννοί, τό 6,9% Γάλλοι, τό 5,8 % 
’Ιταλοί, 5, 6% Τούρκοι, τό 5,1 % 
Μαροκινοί, τό 3,1 % ’Ολλανδοί, τό 
2,9 % Λιβανέζοι, τό 2,9 % Α μ ε
ρικανοί κ.λπ.

Γιά τήν Ελλάδα οί άριθμοί δεί
χνουν ότι κατασχέθηκαν σέ 10 
περιπτώσεις 100 κιλά καί 478 γραμ. 
χασίς καί συνελήφθηκαν 15 άτομα 
άπό τά όποια οί 6 ήταν Γερμανοί, 
Βρεταννοί, Λιβανέζοι καί Αιγύ
πτιοι άπό 2 καί άνά ένας Γάλλος, 
Τοϋρκος καί ’Ινδονήσιος.

’Επίσης άπό ’Αστυνομίες τής 
Εύρώπης συνελήφθησαν 3 "Ελλη
νες.

Οί μεγαλύτερες ποσότητες κατα
σχέθηκαν στήν ’Αγγλία, 2.224 κιλά 
καί 227 γραμ., καί στήν Γαλλία 
2.015 κιλά καί 12 γραμ.

Ή  Τουρκία είχε τις λιγότερες 
κατασχέσεις μέ 1.027 γραμμάρια.
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Ό Κ ρ η τ ικ ό ς
ν ό μ ο ς

Τής Δ Ω Ρ Α Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  ^
Μαθήτριας Λυκείου.

Η  'Ελληνική παράδοση και ό λαϊκός μας πολι
τισμός είναι γεγονός δτι περισσότερο από 
κάθε τι άλλο μάς βοηθούν νά γνωρίσουμε 

τον εαυτό μας καί την πορεία τής φυλής μας μέσα από 
τούς αιώνες. Είναι οι αστείρευτες πηγές τής ζωής πού 
έχουν τη δύναμη νά κρατούν πάντα νέο τον 'Ελληνισμό. 
Γι’ αυτούς ακριβώς τούς λόγους ή μελέτη τους και ή 
προσπάθεια για τη διάσωσή τους αποτελεί εθνικό 
μέλλημα και ευθύνη κάθε νεοέλληνα.

Ή  Κρήτη είναι σήμερα μια από τις λίγες περιοχές 
τής 'Ελλάδας πού κρατάει ακόμα γερά τά μετερίζια 
τού λαϊκού πολιτισμού και αντιστέκεται—συχνά μέ 
πείσμα—στην εισβολή τών φθοροποιών στοιχείων πού 
εμφανίζονται ντυμένα μέ τον μανδύα τής εξέλιξης.

'Η  φύση της, ή μορφολογία τού εδάφους της, ή 
κρητική αντιμετώπιση τής ζωής και τού θανάτου, 
καλούν τον σύγχρονο άνθρωπο σέ μιά επιστροφή στις 
ρίζες του καί στις ζηλευτές πατρογονικές κληρονομιές.

Μιά από τις πλέον σημαντικές πτυχές τού λαϊκού 
της πολιτισμού, είναι ό γάμος, <5 τόσο γραφικός «κρη- 
τικός γάμος», δπου μέσα τον συνυπάρχουν τά στοιχεία 
εκείνα πού διατήρησαν τήν κρητική γενιά ζωντανή από 
κάθε θανατογόνα επίδραση.

Ή  Κρήτη μέ τό εξαίσιο παρελθόν της τό γεμάτο 
δράση, ομορφιά, αγάπη, λεβεντιά, από τούς μακρινούς 
χρόνους τής μυθολογίας είδε τον γάμο σάν τό πιο ιερό 
μυστήριο τής ζωής. Σύμφωνα μέ μαρτυρία τού Διόδω
ρου τού Σικελιώτη στον ποταμό Θήρωνα ή Θήροντα 
πού διέσχιζε τή Κνωσσό, στο ναό πού ήταν χτισμένος 
εκεί, παντρεύτηκε ό Δίας, ό βασιλιάς τών θνητών καί 
τών θεών, τήν "Ηρα. Σ ’ αυτό άκριβώς τό 'ιερό οι Κρήτες 
γιόρταζαν κάθε χρόνο μέ θυσίες καί πανηγύρια τήν 
ευτυχία τών θεών τους.

Τήν οικογένεια τήν θεωρούσαν στολισμό στις ευτυ
χισμένες, φωτεινές μέρες τής νιότης, καταφύγιο καί 
παρηγοριά στο χειμώνα τών γηρατιών. Τά παιδιά θα 
τούς έκλειναν τά μάτια, θά τούς συνώδευαν στήν 
τελευταία κατοικία τους καί θά έκτελοϋσαν τό θρη

σκευτικό χρέος γιά τήν ανάπαυση τής ψυχής τους. 
Στις κρίσιμες τής ιστορίας της στιγμές, στά ζοφερά 
χρόνια τής σκλαβιάς, ή Κρήτη διατήρησε ολοζώντανη 
τήν εθνική συνείδησή της, ακέραια καί άμόλυντη από 
κάθε χυδαιότητα. Τά περήφανα καί άγνά ήθη, τά 
πατροπαράδοτα έθιμα, ή άσβηστη φλόγα τής αγέ
ρωχης Κρητικής ψυχής πού δέ δέχτηκε ποτέ συμβι
βασμό καί δέσμευση, στάθηκαν πάντα ή ασπίδα τους.

Τά πιο σπουδαία χαρακτηριστικά τού γνήσιου 
Κρητικού γάμου, ή αγνότητα κι 6 σεβασμός, ή σεμνό
τητα καί ή γεμάτη χάρη σεμνοτυφία ποΰκανε τά μά
γουλα τής κόρης νά κοκκινίζουν, ή άφατη συγκίνηση 
μπρος ατό υπέροχο μυστήριο τής ζωής, ή πλούσια, 
μεστή σέ συμβολισμούς τελετή, οί μαντινάδες, οι 
λεβέντικοι χοροί, ή άtμόσφaιρa τού κεφιού καί τής 
ακράτητης χαράς, διαπερνούν τούς αιώνες απαράλ
λαχτα σχεδόν, γιά νά συνεχιστούν στο σήμερα, τό 
αύριο. . . . Τό ίδιο καί οί γεμάτες αφέλεια προλήψεις, 
οί μνστικισμοί, ή επίκληση τού θείου —ακόμα καί τής 
μαγείας—γιά τήν εκδίωξη κάθε κακού πνεύματος, πού 
απειλεί ζηλότυπα νά καταατρέψει τήν ευτυχία τού 
καινούργιου σπιτικού.

Προπαρασκευαστικό στάδιο τού κρητικοϋ γάμου 
είναι ή «προξενιά», ή σύναψη δηλαδή συμφωνίας ανά
μεσα στο γαμπρό καί τή νύφη γιά μιά κοινή ζωή. Τήν 
προξενιά προτείνουν ατούς μελλόνυμφους οί γονείς ή, 
αν αυτοί έχουν «άποθάνει», οί κηδεμόνες ή οί συγ
γενείς. 'Η  συμφωνία τούτη —χωρίς συμβολαιογρα
φικά έγγραφα ή άλλες επίσημες πράξεις—είναι ιερή, 
απαραβίαστη, τελεσίδικη καί ή νέα ανήκει πιά ατό 
σύντροφο ολάκερης τής υπόλοιπης ζωής της.

'Ο προμνήστορας (προξενητής), ή ή προμνήστρια 
(προξενήτρα)—μπάρμπας, ή θεία, ξάδελφος ή ξα- 
δέλφη, συγγενής γενικά, ή φίλος «γκαρδιακός» τον 
γαμπρού—σοβαρός, μετρημένος, μέ καλή εμφάνιση 
καί γενική εκτίμηση—κατά προτίμηση παντρεμένος— 
φέρνει τό προξενιό ( τήν πρόταση )τού γαμπρού ατούς 
γονείς τής νύφης. Σάν εγγύηση αφήνει στή νέα δακτυ-
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λίδι, ή φλουριά, ή κοσμήματα, το λεγόμενο «σημάδι». 
Ά π α ν τά  οι δυο νέοι ονομάζονται πια «λογοστεμένοι».

"Οταν 6 προξενικής πετύχει στην αποστολή τον— 
πάρει δηλαδή απ’ τους γονείς τής νύφης απάντηση 
καταφατική—ορίζεται αμέσως ή ημερομηνία τής 
μνηστείας.

«Μνηστεία», ή αρραβώνας, ή χάρτωμα, ή λογό- 
στεμα, ή δακτυλίδωση. είναι το προανάκρουσμα τον 
γάμου.

Οι γονείς τοϋ γαμπρού μέ το γνιό τους, στενούς 
συγγενείς, φίλους καί ένα παπά πηγαίνουν στο σπίτι 
τής νύφης μέ πολλά δώρα ( χαρίσματα) καί μέ το 
δακτυλίδι (βέρα), σύμβολο αγάπης καί πίστης. Ξεχω
ριστή θέση έχει καί το «μανιάκι» ένα κόσμημα μεγάλο 
πού άπά τή μια μεριά έχει το Χριστά καί από τήν άλ
λη τήν Παναγία. Τό δίνει ή πεθερά στή νύφη λέγοντάς 
της «άπά γενιά ίσαμε γενιά, κειμήλι τά κρατούμε καί 
τσι πρωτονυφάδες μας οί ίδιες τό κρεμούμε».

Μέρα ιδανική γιά τή τέλεση τον γάμου θεωρείται 
ή Κυριακή, ή άλλη μέρα γιορταστική. Ή  Τρίτη θεω
ρείται μέρα σκοτεινή, καί ή Τετάρτη όχι τυχερή. Τό 
μήνα Μάη ή λαϊκή δεισιδαιμονία άπότρεψε νά γίνονται 
γάμοι, γιατί έχουν κακά τέλος. 'Η  ίόια λαϊκή πρόληψη 
επικρατεί καί γιοι τό δίσεκτο έτος, επίσης καί γιά τό 
τελευταίο τέταρτο τής σελήνης, πού στήν Κρήτη λέ- 
λεται «λίγωοη», ακόμα καί γιά τό μήνα Σεπτέμβρη 
τό τρυγητή, γιατί τρυγά τή χαρά τον ζευγαριού.

Οί προετοιμασίες τοϋ γάμου γίνονται ο τή Κρήτη 
οχτώ μέρες πριν άπά τή καθορισμένη γιά τή τέλεσή 
του ημερομηνία. Είναι τά λεγάμενα «προαύλια» των 
αρχαίων. Μιά βδομάδα πριν, δυά άντρες μεσόκοποι, 
συγγενείς τον γαμπρού καί τής νύφης, οι «καλεστάδες» 
ή «καλεστόί», όπως λέγονται, κρατώντας άπά ένα 
ιδιόρρυθμο ραβδί (στραβόβεργα) καί φορώντας δια
φορετικά υποδήματα ή κάλτσες, μόλις δύσει 6 ήλιος, 
«άφτόματα λύχνων» κατά τή τοπική διάλεκτο, περιέρ
χονται τά σπίτια των συγγενών καί φίλων τού μελλον
τικού ζευγαριού καί τούς καλούν στά γάμο μέ στερεό

τυπη πρόσκληση : «’Επαδάστε νοικοκυροί; Χαιρε
τισμούς άπά τον τάδε (πατέρα τού γαμπρού) καί τον 
τάδε (πατέρα τής νύφης). Τήν ερχόμενη Κυριακή θά 
στεφανώσουμε τά άντρόννό τους, κιανέ θέτε νάρθετε 
στσή χαρές τους νά φάμε καί νά πιούμε καί νά διασκε
δάσουμε».

'Ο κάθε νοικοκύρης τότε ευχαριστεί καί εύχεται 
«νά ζήσει τ  άντρόννό», «καί ατών παιδιών σας», άν 
οί καλεστάδες έχουνε παιδιά ή «στσή χαρές σας» άν 
είναι λεύτεροι. Οί καλεστάδες τότε εύχονται κι αυτοί: 
«χαρές καί καμάρια νάχεις» ή «νά χαίρεσαι οπ 
άγαπάς καί καμαρώνεις».

"Ολοι μετά θά ζυμώσουν τά γαμοκούλουρα, θά 
σφάξουν τά ζιοο τους, θά διαλέξουν τά δώρο πού θά 
χαρίσουν και γενικά θά προετοιμαστούν γιά τά γάμο 
Σ ’ δλη τήν διάρκεια τής βδομάδας τά κορίτσια τοϋ 
χωριού, νύχτα καί μέρα πηγαίνουν στο σπίτι τής νύ
φης, γιά νά τή βοηθήσουν στήν ετοιμασία των προι
κιών, νά πλύνουν, νά σιδερώσουν, νά ράψουν, νά πλέ
ξουν, νά κεντ ήσουν καί νά κατατάξουν σέ κατηγορίες 
το ρουχισμό. Τά στρώμα θά τό γεμίσει παντρεμένη 
καί απίκραντη γυναίκα κι έπειτα θά κυλήσει πάνω 
ένα αρσενικό παιδί, για νά γεννήσει ή νύφη αρσενικό 
το πρώτο παιδί.

Στή συνέχεια θά ρίξει στά στρώμα κουφέτα, κα
ρύδια, νομίσματα, θά τό τυλίξει σέ ρόλο καί θά δέσει 
στήν άκρη ένα μαντηλάκι. Αυτό είναι τά δώρο κείνου 
πού θά τά μεταφέρει στο σπίτι τοϋ γαμπρού. Επίσης 
στο σπίτι τοϋ γαμπρού, οί φίλοι του τάν βοηθούν γιά 
νά συμπληρωθούν οί ελλείψεις (ασπρίσματα κ.λ.π.).

"Ολη αυτή τή γνήσια, γιορταστική ατμόσφαιρα 
τοϋ γάμου θά τή ζήσουμε στή μικρή πολιτεία καί πιό
τερο στήν ύπαιθρο, στο ειδυλλιακό καί γιομάτο δρο
σιές κι ευωδιά κρητικά χωριό. Στή μικρή αυτή γωνιά 
τής ελληνικής γής ό γάμος είναι απ’ τις πιά όμορφες 
μέρες ζωής, όχι μονάχα τών μελλονύμφων, μά κι όλων 
εκείνων πού κατοικούν σ' αυτήν.
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Ή  χαρά τού ζευγαριού γίνεται χαρά και πανηγύρι 
ολόκληρον τον χωριού ή τής μικρής πολιτείας. Γιατί 
στις χαρούμενες, φωτεινές αυτές στιγμές, βρίσκει ό 
άνθρωπος την ευκαιρία να ξεφύγει για λίγο από τον 
αγώνα, τή μιζέρια και τη ρουτίνα τής καθημερινής 
ζωής. Οι απάντρευτοι νέοι κι οί κοπελούδες θά κλεί- 
σονν τά μάτια καί θά ονειρευτούν τις δικές τους χαρές, 
οι γέροι θά ξαναζήσουν γιά λίγο τό μεγάλο γεγονός
τής νιότης. ,

Την Πέμπτη καί την Παρασκευή ετοιμάζονται τα 
γαμοκούλονρα μέ «σταρένιο αλεύρι» από τις λεγάμενες 
«κονλουροκόμιαες». Τό σπάσιμο καί μοίρασμα τού 
πρώτου γαμοκούλουρου, ή λαϊκή πρόληψη δέν τό θέλει 
κομμένο μέ μαχαίρι, γιατί τό ζευγάρι δέν θά ζήσει 
πολλά χρόνια. f r /

Ή  μεταφορά των προικιών τής νύφης, «η πρώτη 
συνεπαρσά» στο σπίτι τού γαμπρού, γίνεται δυο μέρες 
πριν από τή τέλεση τού γάμου, από συγγενείς καί φί
λους τού γαμπρού μέ τις ανάλογες μαντινάδες καί τήν 
συνοδεία λύρας. Μέσα στους σάκκους όπου έχουν 
τοποθετηθεί τά προικιά έχουν ριχτεί σακκουλάκια μέ 
ξηρούς καρπούς, σταφίδα, ή φρούτα τής εποχής.

Πριν ξεκινήσει ή γαμήλια πομπή γιά τήν εκκλησία 
ή νύφη δίνει ή Ιδια σέ κάθε άτομο από ένα κομμάτι 
ρούχο ή έπιπλο και στα πιο σπουδαία εχει προστεθεί 
ένα μαντηλάκι, δώρο τής νύφης. Μπροστά πηγαίνει 
τό εικόνισμα (συνήθως τής Παναγίας), που θά τοπο
θετηθεί στο εικονοστάσι τού νέου σπιτιού. ’Ακολουθεί 
ένα σταμνί γεμάτο στάρι κι ή πομπή συνεχίζει την 
πορεία μέ τις άνάλογες μαντινάδες καί τή συνοδεία 
λύρας.

«Τ’ άντρόϋνο πού θά γενεϊ είναι δικολογιά μου 
Θέ μου καί νά περνά καλά νά χαίρετ ή καρδιάμου»

ή
«Μιά μαντινάδα θέ νά πώ απάνω στο κεράσι 
τ’ άντρόϋνο πού θά γενεϊ, νά ζήσει νά γεράαει»

Βαδίζουν πάντα δεξιά, έστω κι αν υπάρχει πιο σύντο
μος δρόμος. Μόλις φτάσει ή πομπή τών προικιών, 
ρίχνονται ντουφεκιές κι ένας - ένας δίνει στο γαμπρό 
τό αντικείμενο πού μετέφερε μέ τήν ευχή: «Καλορίζικα, 
γαμπρέ». Ό  γαμπρός τούς προσφέρει ρακί ή κρασί 
μέ ξηρούς καρπούς, φρούτα κ.λ.π.

Μά ή σπουδαιότερη πριν από τή στέψη τελετή είναι 
ή διακόσμηση τού σπιτιού τής νύφης και ιδιαίτερα τού 
νυφικού θαλάμου καί τού κρεβατιού, τού «παστού».

'Ο παστός ή παστάς όπως ονομάζεται ό νυφικός 
θάλαμος, στολίζεται από κοπέλες τού χωριού «καλο- 
φερμένες» μέ φύλλα καί άνθη λεμονιάς, βασιλικού, 
μυρτιάς, μέ ρύζι, κουφέτα, κλώνους καί βλαστούς 
βάτου πού συμβολίζουν τή σταθερότητα, τη στερεό
τητα τού γάμου, τήν εύτεκνία καί τή γονιμότητα τών 
μελλονύμφων.

Παστάς είναι επίσης ή στολισμένη καί κατασκευα
σμένη από παραπετάσματα σκηνή, πού θά χρησιμέψει 
γιά νυφικό κρεβάτι. Στο στόλισμα τού σπιτιού τής 
νύφης οί κοπέλες τραγουδούν μαντινάδες σάν κι αυτές.

«Φέρετε τούς βασιλικούς κι όμορφους καντιφέδες 
καί τό παστό στολίσετε ρόδα καί μενεξέδες»
Τά υπέροχα υπόλοιπα δωμάτια οδηγούν στο νυφι

κό θάλαμο πού βρίσκεται στον πάνω όροφο.
Βρακοφόροι νέοι καί κοπέλες μέ Κρητικές ενδυ

μασίες στέκονται από τήν παραμονή στήν είσοδο τού 
σπιτιού καί γραφικοί γέροντες τής υπαίθρου προσπα

θούν νά διαβάσουν τά σπλάχνα τών σφαγμένων γιά 
τό γάμο ζώων καί νά μαντέψουν τή μελλοντική ζωή 
τού ζευγαριού — επιβίωση τής αρχαίας οίωνοσκο- 
πίας.

Τό πρωί τής Κυριακής, αυγή ακόμα, κόβονται 
τά κρέατα, ανάβονται φωτιές καί στά μεγάλα καζάνια 
αρχίζει τό μαγείρεμα τών κρεάτων. Παράλληλα ετοι
μάζεται καί τό μέρος όπου τό βράδυ θά γίνει τό γλέντι. 
Πολύχρωμες βελέντζες, πατητές, χιράμια — σέ μιά 
εντυπωσιακή υπεροχή τού κόκκινου — απλώνονται 
πίσω ακριβώς από τά καθίσματα τών καλεσμένων. 
Μπροστά στήν είσοδο στρώνονται γιά τό γεύμα τών 
επισήμων καί τών οικογενειών τού γαμπρού καί τής 
νύφης μεγάλα τραπέζια μέ άσπρα ’φαντά τραπεζο- 
μάντηλα. Κι από τις δυο μεριές τοποθετούνται ξύλινοι 
καναπέδες, σκαλιστοί, ή άπλοι σέ παλιό αρχοντικό 
ρυθμό, μέ πολύχρωμα φαντά καί μαξιλαράκια.

Στο χώρο τής «πίστας» τού χορού, γιορταστικό 
καί συνάμα λεβέντικο τόνο δίνουν οί μυρτιές, ενώ τά 
χωριάτικα παλιά φαναράκια μέ τό αχνό φώς δημιουρ
γούν μιά ρομαντική νότα.

Στις δυο περίπου τό μεσημέρι κοπέλες τού χωριού 
κι οί φίλες τής νύφης, άρχίζουν τό στόλισμά της 
μέ χαριτωμένες καί μεστές σέ συναισθήματα αγάπης 
καί παινέματα μαντινάδες :

«’Όντε σ’ έγέννα ή μάνα σου ό ήλιος έκατέβει 
καί σού ’δώσε τήν ομορφιά καί πάλι μετανέβει»

ή
«Νύφη μου πλούσα νά γενεϊς καί πλούσα νά γερά-

[  σεις
καί στο νοικοκεράτο σου δούλες καί δούλους νάχεις»

Τήν ίδια ώρα γίνεται μέ μαντινάδες καί συνοδεία λύρας 
τό «ξύρισμα» τού γαμπρού από συγγενείς καί φίλους.

«Ωσάν τό Τίμιο Σταυρό πούναι στο περιγιάλι 
έτσά ’ναι κι ό γαμπρός καλός κι άνέ προβάλει» 

V
«Καλή ’ναι ή νυφούλα μας μά κι ό γαμπρός μας

[ δμως
μοιάζει σά νάναι βασιλιάς καί κάθεται στο θρόνο»

«'Ως τρέχει τό κρυγιό νερό καί κάνει βολιτάδες 
έτσά νά τρέξουν τού γαμπρού οί κόκκινοι παράδες».

Στή φάση αυτή πολλά είναι τά παρατηρήματα κι οί 
λαϊκές δεισιδαιμονίες. ”Ετσι κατά τό στολισμό τού 
γαμπρού δέν επιτρέπεται νά είναι όλα τά ρούχα και
νούργια. Συγκινητική είναι ή σκηνή τού αποχωρισμού 
τής νύφης από τούς γονείς, τούς συγγενείς καί τις 
φίλες της μέ τά ανάμικτα κι έντονα συναισθήματα 
τής λύπης καί τής χαράς.

«Σήκω κι άποχαιρέτηξε τή συγγενολογιά σου 
καί ναρχεσαι νά τή θωρεϊς πάντα μέ τήν ύγειά σου».

Τό ίδιο συγκινητική είναι καί ή σκηνή αποχαιρετισμού 
τού γαμπρού. Τήν στιγμή αυτή πριν φύγουν από τά 
παλιά τους σπίτια — γιά τή καινούργια ζωή ό γαμ
πρός κι ή νύφη φιλούν τά χέρια (παλαιότερα καί τά 
πόδια) τών γονιών τους.

Στις 4 μετά τό μεσημέρι αρχίζει ή πρώτη φάση 
τής τελετής δηλαδή τής μεταφοράς τών προικιών από 
τό σπίτι τής νύφης στο σπίτι τού γαμπρού Κοπέλες 
μέ τις γραφικές κρητικές στολές καί νέοι βρακοφόροι— 
ό πρώτος κρατά τό εικόνισμα τής Παναγιάς — απο
τελούν τήν πρώτη «συνεπαρσιά» καί προχωρούν κρα-
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τώντας στους ωμούς τους τα προικιά και τραγου
δώντας μέ τους γλυκούς ήχους τής λύρας δμορφες 
μαντινάδες, άψύ ροδόσταγμα τής θερμής Κρητικής 
ψυχής.

«Τ’ άνεφαλάκι πού περνά βαστά νερό και χιόνι 
πού νάναι καλορίζικο τής νύφης τό σεντόνι».
Μετά από είκοσι λεπτά περίπου ξεκινά ή δεύτερη 

πομπή (συνεπαρσιά), τοϋ γαμπρού, από τό σπίτι του 
γιά την εκκλησία, ενώ άκούγονται πυροβολισμοί. 
Μπροστά πηγαίνει ένας έφιππος λεβέντης βρακοφόρος 
μέ τό «μπαϊράκι», τή σημαία τοϋ γάμου και μέ ένα 
γαμοκούλουρο επάνω ατό κοντάρι. ’Ακολουθούν κι 
άλλοι καβαλάρηδες βρακοφόροι, κοπέλες και γερόντισ- 
σες μέ κρητικές στολές, «κοϋδες» και «αακοφούστα- 
να». Στη μέση 6 γαμπρός κι ή συνοδεία μέ τά δργανα 
(λύρα, λαούτο) συνθέτουν μιά εικόνα λεβεντιάς καί 
ζωντάνιας.

’Από τούς εξώστες και τά παράθυρα πέφτουν 
μαζί μέ τά μυρωδικά μικρά κομμάτια από ευωδιαστά 
άνθη καί φύλλα, ενώ οι κοπέλες τής συνοδείας σκορπί
ζουν τό κουλούρι πεταχτά ατούς θεατές.

«Σήμερα λάμπει 6 ουρανός, σήμερα λάμπει ή μέρα, 
σήμερο στεφανώνεται αητός τή περιστέρα».
Σέ λίγο ξεκινά καί ή τρίτη πομπή (συνεπαρσιά) 

τής νύφης, από τό σπίτι τους γιά τήν εκκλησία μέ τον 
ίδιο τρόπο. Ό  έφιππος πού πηγαίνει μπροστά έχει 
δυο κουλούρια στο κοντάρι. Ή  νύφη μέ τήν εντυπω
σιακή της «κούδα» κι ή χαριτωμένη συνοδεία της 
χαρίζουν μιά εικόνα ρομαντισμού, κομψότητας κι 
ομορφιάς.

«Νύφη μου κερά νύφη μου, μεταξωτή μας σκέπη 
ό νέος πού αοϋ πήραμε ήντα καλά σοϋ πρέπει»
Στή διαδρομή βαδίζουν πάντα δεξιά (γιά νάναι 

δλά στή ζωή τους δεξιά, ρόδινα, αρμονικά) κι άπό 
δρόμους διαφορετικούς (πράγμα πού συμβολίζει τήν 
άγνότητα καί τό σεβασμό).

Πρώτη φθάνει στήν εκκλησία ή συνοδεία τοϋ 
γαμπρού. Στήν είσοδο τής εκκλησίας ό γαμπρός παίρ
νει τή νύφη άπ’ τό πατέρα της, αφού φιλήσουν τά χέρια 
τών γονιών τους κι οι δυό, ενώ παράλληλα άκούγονται 
στον αέρα δέκα πυροβολισμοί. Κατόπιν μπαίνουν μέσα 
γιά νά ζήσουν τήν πιο μεγάλη καί ιερή στιγμή τής ζωής 
τους. Στο «χορό τοϋ Ήσαΐα» τό ευτυχισμένο επιστέ
γασμα τής χαρμόσυνης τελετής, οι παρευρισκόμενοι 
ραίνουν μέ μυρωδικά, ζαχαρωτά καί ρύζι τούς νεό
νυμφους ( σύμβολο σταθερής, γλυκειάς, αρμονικής 
ζωής, γονιμότητας καί αφθονίας άγαθέϋν).

Πρώτος ό κουμπάρος, μετά οι γονείς, οι συγγενείς 
κι οι υπόλοιποι καλεσμένοι φιλούν τό ζευγάρι, τοϋ 
εύχονται καί τού προσφέρουν πλούσια δώρα. Δέν 
επιτρέπεται νά φιλήσει τά στεφάνια άτομο μαυροφο- 
ρεμένο ,πενθισμένο γενικά, άν δέν σκεπάσει τό κεφάλι 
του μέ ένα λευκό μαντήλι ( γιατί θάναι κακό γιά τή 
καινούργια ζωή). Γεμάτη χάρη καί αφέλεια ή λαϊκή 
πρόληψη ή σχετική μέ τό πάτημα τοϋ ποδιού τοϋ 
γαμπρού άπό τή νύφη τή στιγμή πού άκούγεται ή 
φράση τής άποστολικής περικοπής: « Ή  δέ γυνή ϊνα 
φοβήται τον ανδρα». "Αν ή νύφη τό πετύχει, πιστεύε
ται πώς στήν οικογενειακή ζωή αυτή θά κυβερνά.

Στά κουφέτα τού δίσκου ή αυτά πού σκορπίζονται 
κατά τό «χορό τοϋ Ήσαΐα» αποδίδει ή λαϊκή δοξασία 
ικανότητες μαντικές. "Αν οι άγαμοι τοποθετήσουν 
τρία άπ’ αύτά κάτω άπό τό μαξιλάρι τους τρεις

νύχτες συνέχεια, θά δουν στ δνειρό τους τό μελλοντικό 
σύντροφο. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τά μυρωδικά. 
Στούς νεόνυμφους δίνονται άπό τούς γονείς ή παπου- 
δογιαγιάδες τά «μπατίκκια» (συνήθως ένα, τό καλ
λίτερο δένδρο στά κτήματά τους). Μετά τις ευχές 
προαφέρονται στούς καλεσμένους άμ υγδαλόκαρποι 
μέ μέλι. Τό άντρόγυνο βγαίνει άπό τήν εκκλησία καί 
προχωρεί γιά τό σπιτικό του, γιά τή καινούργια ζωή 
πού μόλις άνατέλλει.

Ή  πομπή άκολουθεϊ. Ευχές ολόψυχες, μοίρααμα 
τοϋ κομμένου γαμοκούλουρου άπό τις κοπέλες τής 
συνοδείας κι άπό τήν "ίδια τήν νύφη, μουσική, μαντινά
δες, γέλιο, χαρούμενες φωνές.

Στο κατώφλι τοϋ σπιτιού ή νύφη μέ δυό κεριά 
άναμμένα χαράζει τρεις φορές τό σημείο τοϋ Σταυρού, 
τά σβήνει καί μέ τό δεξί της πόδι περνά τό κατώφλι. 
" Υστερα προσφέρει μέλι στή πεθερά ( γιά νά τά πηγαί
νουν πάντοτε καλά καί νάναι άγαπημένες). Τό ίδιο 
κάνει καί ή πεθερά. ’Επίσης μέλι προσφέρεται στο 
γαμπρό, καί στον κουμπάρο. Ή  πεθερά δίνει στή νύφη 
τό πατροπαράδοτο ρόγδι, πού ή τελευταία προσπαθεί 
μέ ένα δυνατό πέταγμα νά τό σπάσει καί νά τό σκορ
πίσει, (γιά νά σκορπίζονται τά καλά στο σπίτι τους, 
καί ναχει άφθονα τά άγαθά). Στο τέλος ή νύφη στο
λίζει τό κεφάλι τοϋ κουμπάρου μέ άσπρη πετσέτα. 
Οί μαντινάδες τοϋ παστού, οι ευχές κι οί συμβουλές 
δέν έχουν τελειωμό.

«"Ως τρέχει τό κρυγιό νερό στο πέτρινο μας τούτο 
έτσά νά τρέχουν τά καλά στ’ άντρόγυνό μας τούτο».
Στο χώρο πού έχει ετοιμαστεί γιά νά γίνει τό γα

μήλιο γλέντι καί έχει στρωθεί «ή τάβλα τοϋ γάμου», 
προσμένει τό ζευγάρι τούς καλεσμένους γιά τό μεγάλο 
ξεφάντωμα. Σέ λίγο δλων τά μάτια καρφώνονται 
στή πόρτα άπ’ δπου προβάλλει τό ζευγάρι τών νεο- 
νύμφων μέ τον κουμπάρο. ’Ακολουθεί τό γαμήλιο 
γεύμα. Ή  μερίδα άποτελεϊται άπό κρέας βραστό μέ 
πατάτες, συκώτι τηγανητό, γαμοκούλουρο, κρασί 
καί τό πατροπαράδοτο «ζορπά». 'Ο κουμπάρος ση
κώνει τό ποτήρι καί εύχεται στο καινούργιο ζευγάρι : 

«Τ’ άντρόγυνο πού γίνηκε άπόψε στο χωριό μας, 
δλοι νά τό τιμήσετε νά μπήτε στο χορό μας».

Στά μέσα τοϋ γλεντιοϋ ένας καλεσμένος χαιρετά μέ τά 
λόγια :

«Άρχόντοι, όμορφαρχόντισαες, παπάδες, δεσπο-
[ τάδες

χίλια καλώς έσμίξανε σέ τουτεσές τσι τάβλες 
τσί πλουμισμένες μέ παλιά, χιλιών λογιών στρω

σίδια
καί μ’ δλα τά πρεπούμενα τοϋ γάμου τά στολίδια

"Ολοι καλώς ώρίσατε καί φίλοι καί δικοί μας 
κι άν δέ χωρήτε καθιστοί, πάνω στή κεφαλή μας».
Ό  Κρητικός γάμος στά παλιά χρόνια γινόταν, 

δπως περίπου προσπάθησα νά περιγράφω, μέ μεγα
λοπρέπεια, χαρές καί ξεφαντώματα. Πάντοτε δμως 
μέσα στά αυστηρά πλαίσια τοϋ άλληλοσεβασμοϋ καί 
τής τηρήσεως τών εθίμων, μιά καί γιά τον Κρητικό, 
ο γάμος ήταν καί θά είναι τό ιερότερο μυστήριο τής 
ζωής.

Γιατί άπό τό γάμο ακριβώς πηγάζει ολόκληρη 
ή κοινωνική ευεξία κι ή ζωτικότητα τοϋ έθνους, άφοϋ 
μ ’ αυτόν πλάθεται τό αιώνιο κι ατράνταχτο θεμέλιό 
του, ή οικογένεια.
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ΑΠΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΟΙΟΥ
ΤοΟ κ. J Ο Η Ν P O W E L L .

Έάν μπορούσαμε νά συγκρί- {.
νουμε μια άνθρώπινη ύπαρξη μέ ένα ρ 
δένδρο, θά βρίσκαμε κάτω άπό το c
έδαφος τουλάχιστο πέντε κύριες 
ρίζες. Αύτές οί ρίζες τρέφουν καί Λ 
τείνουν νά καθορίσουν τή συνολική 7 
άνάπτυξη τοϋ προσώπου. Περιλαμ-  ̂
βάνουν την βιολογική του κλήρο- ) 
νομιά, τή σωματική του διαιτητική,  ̂
το μεταβολισμό του, το κοινωνικό , 
του περιβάλλον καί μία μοναδική ι
δομή της προσωπικότητάς του. Ό λ α  , 
αύτά επηρεάζουν σέ μεγάλο βαθμό , 
τον τρόπο μέ τον όποιο ό άνθρωπος 
άντιλαμβάνεται τον έαυτό του καί { 
τον κόσμο γύρω του. (

'Υπάρχει μία άναμφίβολη, άν ^
καί κάπως μυστηριώδης, άλληλε- ί
πίδραση σώματος καί πνεύματος. 
Είναι άναμφισβήτητο δτι οί ψυχικές ’·
καί συναισθηματικές καταστάσεις *
επηρεάζουν τήν υγεία τοϋ σώματος. *
Τό άγχος μπορεί νά έπισπεύση μία (
προσβολή άσθματος. Πιστεύω δτι 
ή υγεία είναι βασικά μία έσωτερική 1 
στάση. Παρ’ δλα αύτά δέν υπάρχει * 
άμφιβολία δτι οί σωματικές κατα
στάσεις, άπ’ τήν άλλη μεριά, μπο
ρούν νά επηρεάσουν ψυχολογικές |
καταστάσεις. 'Η άναιμία ή μία '
άνισορροπία στή χημεία τοϋ έγκε- ι
φάλου μποροΰν νά φέρουν κατά- |
θλίψη. Αυτή ή σωματικής προε- ί
λεύσεως κατάθλιψη μπορεί έν συ- ι
νεχεία νά παραμορφώση τον τρόπο 
μέ τον όποιο κάποιος άντιλαμβά- 
νεται τήν πραγματικότητα. Μέ άλ- ι 
λα λόγια ή άντίληψη τοϋ έαυτοΰ

μας καί τοϋ κόσμου γύρω μας μπο
ρεί νά έπηρεασθοΰν βασικά άπό 
σωματικούς παράγοντας.

Καθώς τά νήπια—καί άργότερα 
τά παιδιά—άρχίζουν νά άνακαλύ- 
πτουν καί νά ερμηνεύουν τήν πρα
γματικότητα, άποκτοΰν μία άντί- 
ληψη ή οποία φορμάρεται κατά 
μεγάλο μέρος άπό δσα προσλαμβά
νουν άπ’ τούς γονείς καί άπό τά 
άλλα μέλη της οικογένειας τους. Τά 
παιδιά μπορεί νά διαστρεβλώσουν 
μερικά οικογενειακά μηνύματα καί 
τά πιο εντυπωσιακά γι’ αύτά στά
δια μπορεί δυστυχώς νά συμπέ
σουν μέ τις σκοτεινές μέρες στή 
ζωή των οικογενειών τους. Μπο
ρεί νά μήν άκοΰν τί θά ήθελαν νά 
τούς ποΰν οί άλλοι ή μπορεί νά είναι 
περισσότερο εύπρόσδεκτα σέ περιό
δους πού αύτοί είναι λιγότερο σέ 
θέση νά μεταδώσουν μία σωστή 
άποψη. Πάντως, ή πρώτη άποψη 
τοϋ παιδιού γιά τή ζωή καί τον 
κόσμο θά είναι σ’ ένα μεγάλο μέρος 
έπηρεασμένη άπό αύτή τών γονέων 
του καί τής οικογένειας του.

Τά παιδιά θ’ άρχίσουν νά φο
βούνται τά πράγματα πού οί γο
νείς τους φοβούνται, νά άγαποΰν 
έκεΐνα, πού αύτοί άγαποΰν, νά έκτι- 
μοϋν δ,τι αύτοί έκτιμοΰν. Αύτή ή 
διαδικασία προσροφήσεως κατά τήν 
οποία τά παιδιά απορροφούν μέσα 
τους τήν εικόνα πού έχουν οί γο
νείς τους γιά τήν πραγματικότητα, 
άρχίζει μέ τις ένδομήτριες ή προγε- 
νετικές εμπειρίες. 'Π ήρεμία ή ή

άναστάτωση μιας μητέρας δσο διά
στημα φέρει τό παιδί της, έπηρε- 
άζει τό έμβρυο. Τό παιδί κατα
γράφει αύτά τά μηνύματα στά 
άναπτυσσόμενα εγκεφαλικά του κύτ
ταρα καί τό νευρικό του σύστημα. 
'Η ήρεμία τής μητέρας καί τά 
τραύματά της γίνονται καί δικά του. 
'Η μητέρα λέει στο παιδί της μέ 
αύτά τά σωματικά μηνύματα, δτι ό 
κόσμος είναι άσφαλής καί ειρηνικός 
ή δτι είναι έπικίνδυνος καί άνασφα- 
λής. Σέ κάποιο βαθμό, τουλάχιστον, 
αύτά τά μηνύματα θά επηρεάσουν 
τήν εκτίμηση τής πραγματικότητας 
άπό τό παιδί καί θά αποτελόσουν 
τό ύπόστρωμα πάνω στο όποιο 
θά κτίση τή ζωή του.

"Εχουμε ήδη περιγράψει τά νεο
γέννητα σάν ζωντανά ερωτηματικά. 
’Από τήν πρώτη στιγμή πού τά 
παιδιά παίρνουν τό δώρο τής ζωής, 
άρχίζουν συγχρόνως νά λαμβάνουν 
άπαντήσεις καί νά κάνουν άξιολο- 
γήσεις. Αύτές οί άπαντήσεις καί 
άξιολογήσεις έχουν καί μία συναι
σθηματική χροιά «'Η ζωή σ’ 
αυτόν τον κόσμο είναι δύσκολη· ή 
σωστή άνταπόκριση σ’ αύτήν είναι 
ή κατάθλιψη», ή «'Η ζωή είναι 
μία ένθουσιώδης περιπέτεια, ή σω
στή άνταπόκριση είναι ή προθυμία 
καί ό ένθουσιασμός». Τά παιδιά 
είναι γενικά επιδεκτικά καί έτοιμα 
νά δεχθούν τις αξιολογήσεις καί τις 
συναισθηματικές άντιδράσεις τών 
γονέων τους.
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’Από τις πρώτες μέρες 
του, το παιδί έπρεπε νά 
μάθη βαθμούς προσεγ- 
γίσεως και άπομακρύν- 
σεως ώς προς τον κα
θένα γύρω του. Έπρε
πε νά μάθη ποιόν μπο
ρούσε νά έγγίση, σε 
ποιου άγκάλες μπορού
σε νά άποβλέπη γιά 
άνεση καί ζεστασιά, 
πότε ή άπόσταση ήταν 
ό άσφαλέστερος δρόμος.

M A RG ARET MEAD

’Ασφαλώς αυτές οί άντιλήψεις, 
οί ερμηνείες καί οί συναισθηματικές 
άντιδράσεις δέν δημιουργούν άμέ- 
σως κατάσταση στην ψυχή του 
παιδιού. 'Η επανάληψη είναι ή μη
τέρα της μαθήσεως. 'Η πορεία της 
άναπτύξεως μιας άντιλήψεως είναι 
ή έξης : 'Ένα παιδί σέ μία συγκεκρι
μένη άνθρώπινη κατάσταση καί ά- 
πέναντι σέ συγκεκριμένους ερεθι
σμούς κάνει μία ορισμένη σκέψη: 
«’Εγώ δέν άξίζω τίποτε. Ή  μόνη 
μου άξια είναι νά άρέσω στους άλ
λους». Σέ άλλεπάλληλες, επανα
λαμβανόμενες παρόμοιες καταστά
σεις, τό παιδί κάνει τήν ίδια σκέψη, 
συνεχώς άντιλαμβανόμενο τό υπο
τιθέμενο γεγονός της προσωπικής 
άναξιότητάς του καί τής άνάγκης 
νά άρέση. Ή  αρχική άντίληψη ένι- 
σχύεται άπό κάθε παρόμοιο συμ
βάν. ’Έπειτα άπό άρκετές επανα
λήψεις κάτι πού στήν άρχή μία 
σκέψη καί μόνο ένα αμφίβολο γε
γονός, γίνεται στάση καί πεποίθηση.

"Οταν αύτό συμβή, ή άρχική 
άντίληψη έχει γίνει μέρος τής γενι
κής άντιλήψεως τοϋ παιδιού γιά τή 
ζωή καί τον κόσμο. Οί συναισθη
ματικές του άντιδράσεις καί ή 
συμπεριφορά του θ’ άνταποκρίνοντο 
σ’ αύτήν τήν έκ συνήθειας άντίληψη. 
Θά είναι λυπημένο καί συνεχώς θά 
ζητάη τήν έγκριση τών άλλων. 
Είναι ένα άκόμη παράδειγμα τοΰ 
γεγονότος ότι πολλά πράγματα στήν 
ζωή μας είναι έξεις. Οί συνήθειές μας 
μάς καθορίζουν. Οί σκέψεις μας
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άποκρυσταλλώνονται σέ στάσεις καί 
οι στάσεις μας συνενώνονται σέ ένα 
έκ συνήθειας πλαίσιο άναφοράς, σ’ 
έναν τρόπο να βλέπουμε τά πρά
γματα, να βλέπουμε τή ζωή καί 
τόν κόσμο.

Καί στην μετάδοση μηνυμάτων 
καί στους τρόπους μέ τούς οποίους 
αύτά συλλαμβάνονται, οί συνδυα
σμοί καί οί παραλλαγές είναι άπει
ρες. Κάθε άνθρωπος έν τούτοις, μέ 
τη δική του πείρα καί τήν εσωτε
ρική διάθεση άναπτύσσει μια μονα
δικότητα στήν άντίληψή του γιά 
τή ζωή καί δρά εντελώς διαφορε
τικά άπό τούς άλλους.

Σέ σχέση μέ το σύνολο της ζωής 
οί πρώτες άντιλήψεις είναι έξαιρε- 
τικά σπουδαίες.

Ά π ό  τά πρώτα ήδη χρόνια του 
το παιδί ζητεί νά έπιβάλη τό έαυτό 
του σάν πρόσωπο. Ή  σωστή άγω- 
γή θά παίξει καί εδώ τό ρόλο της. 
"Αν τό παιδί έκτιμηθή άπό τούς 
μεγάλους μέ ένα σεβασμό γι’ αύτό 
πού είναι καί όχι γι’ αύτό πού έχει, 
άναπτύσσεται ομαλά καί ισορροπη
μένα.

’Επίσης μέ τό ίδιο ενδιαφέρον 
τό παιδί άναζητεΐ νά τοποθετηθή 
άπέναντι στο συνάνθρωπο, στο «σύ».

Ποιος είμαι, ποιος ό άλλος, ό διπ
λανός μου; Αύτοί είναι οί δύο πόλοι 
γύρω άπό τούς οποίους στρέφεται 
αύθόρμητα τό ενδιαφέρον του. Καί 
έδώ οί γονείς καί τό οικογενειακό 
περιβάλλον γενικά παίζουν τό ρό
λο τους. ’Επίδραση τρομερή άσκεΐ 
τό παράδειγμα. Τά παιδιά προσέ
χουν καί άφουγκράζονται τό παν. 
Προσέχουν τις έκφράσεις στά πρό
σωπα τών γονέων τους καί άκοΰνε 
τόν τόνο τής φωνής τους καθώς 
μιλούν σέ άλλους καί γιά άλλους 
άνθρώπους. Οί άντιδράσεις τών γο
νέων έπαναλαμβάνονται" τά μηνύ
ματα ισχυροποιούνται' οί σκέψεις 
του παιδιού γίνονται στάσεις τού 
ένηλίκου. Τελικά ξέρουν: οί άλλοι 
άνθρωποι είναι βασικά καλοί ή 
κακοί, συνεργάτες ή άνταγωνιστές, 
φιλικοί ή εχθρικοί, αξιόπιστοι ή 
ύποπτοι, άσφαλεΐς ή έπικίνδυνοι. 
Αισθάνονται άσφαλεΐς μ’ αύτές τις 
γνώσεις. ’Εάν δέν έμπιστευθής στούς 
γονείς σου, σέ ποιούς θά έμπιστευ- 
θής; ^

Πάλι πρέπει νά σημειώσουμε δτι 
οί συνδυασμοί καί οί παραλλαγές 
είναι άπειροι. Π .χ. α'Η οΐκογένειά 
μας καί οί συγγενείς μας είναι καλοί, 
ένώ οί άλλοι είναι ύποπτοι». "Η 
«δλοι οί άνθρωποι είναι βασικά

καλοί καί κωθώς πρέπει, έάν τούς 
μεταχειρίζονται καλά». "Η «μερικοί 
άνθρωποι είναι εντάξει, άλλά είναι 
άσφαλής κανόνας νά τούς δοκιμά
ζουμε καλά πριν τούς εμπιστευ
τούμε». "Η «οί άνθρωποι θά είναι 
καλοί, έάν είσαι καί σύ καλός μαζί 
τους». ’Ή  «βεβαιώσου δτι έχεις 
ζυγαριά μαζί σου, δταν συναλλάσ
σεσαι μέ άλλους άνθρώπους- μ’ 
αυτόν τόν τρόπο μπορείς νά με- 
τρήσης προσεκτικά τί δίνεις καί τί 
παίρνεις. Μήν είσαι κορόϊδο».

Τρίτη κατηγορία γιά τή γενική 
άντίληψη πού άνοίγει ή κλείνει ένα 
πρόσωπο στήν πληρότητα τής ζωής, 
είναι ή ίδια ή ζωή. Τό παιδί ρωτά: 
Τί είναι ή ζωή; Ποιος είναι ό έπι- 
τυχημένος καί ποιος ό άποτυχη- 
μένος στή ζωή; Ποιο είναι τό πιο 
σπουδαίο πράγμα πού οφείλει κα
νείς νά κάνη στή ζωή καί μέ τή 
ζωή; Πότε ή ζωή είναι πλήρης καί 
ικανοποιητική; Οί άπαντήσεις πού 
θά πάρη πάνω σ’ αύτό τό θέμα θά 
γίνουν ένα άναπόσπαστο μέρος τής 
άντιλήψεως καί άξιοποιήσεως τής 
πραγματικότητας. Οί πρώτοι στόχοι 
καί φιλοδοξίες τού παιδιού θά έπη- 
ρεασθοΰν άπ’ αύτό τό πλαίσιο άνα- 
φοράς.

Ή  στάση γενικά καί τό σύστημα 
άξιών τών γονέων άποκρυπτογρα- 
φοΰνται άπό τις πράξεις δπως καί. 
άπό τις διδαχές τους, άπό τις άντι- 
δράσεις τους στις ικανοποιήσεις καί 
τις απογοητεύσεις τους δπως καί 
άπό τις αρχές τους. Τό παράδειγμά 
τους περισσότερο παρά τά λόγια 
τους θά μεταδώση ένα άνεξίτηλο 
μήνυμα στο άναπτυσσόμενο παιδί 
γιά τή φύση καί τούς σκοπούς τής 
ζωής.

Ό  τρόπος ζωής τών γονέων σ’ 
αύτά τά άρχικά χρόνια τής διαπλά- 
σεως τού παιδιού είναι πολύ σπου
δαίος. Μπορεί οί γονείς νά είναι 
γενικώς καλά προσαρμοσμένοι καί 
νά διέπονται άπό λογικούς στόχους 
καί συστήματα άξιών. ’Αλλά μπορεί 
επίσης οικονομικές άναποδιές, προ
βλήματα υγείας, τά χρόνια τής εμ
μηνόπαυσης στή μητέρα, ή ένα άπό 
τά πολλά πιθανά τραύματα νά τούς 
άφαιρή τήν ισορροπία γιά μακρο
χρόνιο διάστημα. Τά μηνύματα γιά 
τή ζωή πού μεταδίδονται στά παι
διά τους σ’ αύτές τις περιόδους κατά 
πάσαν πιθανότητα θά είναι παρα
μορφωμένα.

Οί πρώτες κληρονομημένες εικό
νες πού καταγράφηκαν στο μυαλου- 
δάκι του γιά τό τί είναι ό άνθρωπος, 
ή ζωή, ό ίδιος ό έαυτός του, άλλά

άκόμη καί ό φυσικός κόσμος πού τό 
περιβάλλει, έχουν τοποθετήσε ιμέσα 
του μιά στάση ζωής. Ευλογημένα 
είναι τά παιδιά πού παίρνουν μιά 
ζωοποιό, ένεργοποιό εικόνα τού σύ- 
μπαντος. Θά διδαχθούν νά διερω- 
τώνται, νά γεμίζουν περιέργεια, νά 
θαυμάζουν. 'Π άναψυχή τους θά 
είναι οί περίπατοι στήν φύση, τό 
κοίταγμα τών άστρων, θά χαίρονται 
φυτεύοντας κήπους, κοιτώντας τά 
πουλιά καί συλλέγοντας πετρώματα 

'ή  κογχύλια. Θά μάθουν νά φρον
τίζουν τά ζώα τους, νά διακρίνουν 
τά είδη τών λουλουδιών καί τών 
δένδρων καθώς καί τούς σχηματι
σμούς άπό τά σύννεφα.

Δυστυχισμένα είναι τά παιδιά 
τών γονέων πού δέν έχουν καιρό γιά 
τέτοιες «άπολαύσεις». Δυστυχώς, 
πολλοί γονείς ξέρουν δτι ήρθε τό 
καλοκαίρι μόνο, επειδή κάποιος ά
νοιξε τόν κλιματισμό. Τέτοιοι άν
θρωποι είναι άπορροφημένοι μέ τό 
νά κερδίζουν τά πρός τό ζήν, φρον
τίζοντας νά τά βολέψουν άπό πλευ
ράς οικονομικής καί μέ τό νά βλέ
πουν μάτς στήν τηλεόραση. «Μέη- 
μπλ, άκουσες τί είπε τό παιδί; Θέ
λει ένα καινούργιο ζευγάρι κυάλια 
γιά νά παρακολουθή τά πουλιά! Καλό 
κι αύτό! Τό δικό μου παιδί ποτέ 
δέν θά γίνη παρατηρητής πουλιών». 
Τό παιδί τέτοιων γονέων θά άρχίση 
τή ζωή μέ περιωρισμένο ορίζοντα. 
Θά άκούη μόνο τόν ήχο τού κλιμα
τισμού καί τήν φωνή τού σπήκερ, 
άτέλειωτα περιγράφοντας έναν άγώ- 
να πού κάποιοι άθλητές παίζουν κά
που σέ ένα γήπεδο. . . κάπου πού 
αυτός δέν είναι. Θά μυρίζει μόνο 
τή μυρωδιά ξεθυμασμένης μπύρας 
καί πούρων.

Τέλος, τό παιδί θά δεχθή μία 
πρώτη κληρονομημένη άντίληψη πε
ρί Θεού. Οί άνθρωποι έχουν διαφο
ρετικές άπόψεις σ’ αύτό τό θέμα. 
Θά ασχοληθώ έδώ μόνο μέ μία 
άλήθεια περί Θεού, ή οποία είναι 
άναμφισβήτητο στοιχείο τής Πα- 
λαιάς καί Καινής Διαθήκης, μέ τήν 
άγάπη τού Θεού γιά μάς.

'Υπάρχουν δύο τρόποι γιά νά 
παρουσιασθή ό Θεός. Ό  ένας είναι 
πολύ υγιής. Θά διαβεβαιώση τό παι
δί καί θά τό προσκαλέση νά ζή 
σωστά. 'Ο άλλος είναι άρρωστη- 
μένος- μπορεί μόνο νά φοβίση τό 
παιδί καί νά μειώσει τις προσδο
κίες του άπό τή ζωή.

Ή  άλήθεια γιά τό Θεό, δπως τήν 
βρίσκω στήν Χριστιανική διδασκα- 
λαί καί δπως προσωπικώς πιστεύω.

794



είναι δτι ό Θεός μας άγαπα χω 
ρ ί ς  ο ρ ο ύ ς .  Λέγει διά μέσου 
τοΰ προφήτου Του Ή σαΐα: «Σάς 
έχω άγαπήσει μέ αιώνια άγάπη. . . 
Έ άν μιά μητέρα ξεχάση τδ παιδί 
τής κοιλιάς της, έγώ ποτέ δεν θά 
ξεχάσω. ’Έ χω χαράξει τ’ ονομά σας 
στις παλάμες των χεριών μου κι 
έτσι ποτέ δέ θά σάς ξεχάσω». Ε μ είς  
βέβαια άπδ την πλευρά μας μπο
ρούμε ν’ άρνηθοϋμε τδ Θεδ καί νά 
άπορρίψουμε τήν άγάπη Του. Έάν 
ποτέ προσέφερες τήν άγάπη σου σέ 
κάποιον πού δέν τήν ήθελε, θά ξέ- 
ρης τί σημαίνει αυτό. Τέτοια άπόρ- 
ριψη τής άγάπης τοΰ Θεοϋ αποτελεί 
τήν πραγματικότητα τής άμαρτίας 
Παρ’ δλα αυτά, ό Θεδς άδιάκοπα 
συνεχίζει νά μάς προσφέρη τήν άπα- 
ράμιλλη άγάπη Του. Δέν μειώνεται 
μέ κανένα τρόπο ή δική Του Ά γάπη  
άπδ τή δική μας άπόρριψη. Τά χέρια 
Του είναι πάντοτε άνοικτά γιά νά 
μάς δεχτούν.

'Η ιδέα τής χωρίς ορούς άγάπης 
συνειδητοποιήθηκε σέ μένα άπδ τήν 
παρακάτω ιστορία. 'Ένα έγγαμο 
ζεύγος πού είχε φασαρίες συμβου
λεύτηκε ένα σύμβουλο, πασίγνωστο 
ψυχολόγο. Ή  σύζυγος παραπονύ
θηκε δτι ό συζύγός της τήν άγα- 
ποΰσε μόνο δταν είχε τδ σπίτι σέ 
τέλεια τάξη. Ό  άνδρας ομολόγησε 
δτι αύτδ ήταν άλήθεια, άλλά έπέμενε 
δτι είχε δίκιο νά άναμένη ένα σπίτι 
σέ τέλεια τάξη, δταν γυρνοΰσε άπδ 
τήν σκληρή έργασία τής ήμέρας. Η 
γυνίκα άπάντησε: «Μά θέλω νά
ξέρω δτι μέ άγαπάει, άσχέτως αν 
τδ σπίτι είναι καθαρό ή δχι, άκρι- 
βώς γιά νά έχω τή δύναμη νά καθα
ρίζω τδ σπίτι». 'Ο σύμβουλος ψυχο
λόγος συμφώνησε μαζί της.

Τά παιδιά δέν πρέπει νά μαθαί
νουν δτι οφείλουν νά κερδίζουν τήν 
άγάπη ή νά είναι άξια άγάπης — 
είτε τής άγάπης τού Θεού είτε τής 
άγάπης των γονέων. 'Η πραγματική 
άγάπη είναι δώρο. 'Η πραγματική 
άγάπη είναι χωρίς δρους. Δέν υπάρ
χουν ψιλά γράμματα στδ συμβό
λαιο. Δέν υπάρχει τιμή εισόδου. 
Α πλώ ς: «Σ’ άγαπώ!».

Τδ παιδί πρέπει νά μάθη άπδ 
τούς πρώτους δασκάλους του «τρό
πους προσεγγίσεως καί άποξενώ- 
σεως. . . . Σέ ποιόν μπορεί νά άκου- 
μπήση, σέ ποιοΰ άγκάλες μπορεί νά 
άποβλέπη γιά άνεση καί ζεστασιά, 
καί πού ή άπόσταση είναι ό άσφα- 
λέστερος δρόμος». Τά παιδιά μα
θαίνουν ποιά είναι καί τί άξίζουν, 
ποιοι είναι οί άλλοι καί τί άξίζουν. 
Τά παιδιά μαθαίνουν νά χαίρονται 
τή ζωή σάν μιά όμορφη ευκαιρία ή

νά τήν περιφρονοΰν σάν μιά άθλιό- 
τητα. ’Ανακαλύπτουν δτι ό κόσμος 
είναι πλατύς καί ζεστός καί όμορ
φος ή βαδίζουν μέ χαμηλωμένα 
μάτια σ’ έναν κόσμο πού δέν μπο
ρούν νά εξηγήσουν.
’Αναμφισβήτητα τά παιδιά θά με
ταφέρουν στήν δική τους ζωή αύτδ 
τδν κληρονομημένο πλούτο, άρνη- 
τικδ ή θετικό. Οί δικές τους παρα
τηρήσεις καί έμπειρίες σέ κάποια 
έκταση θά άντιφάσκουν, θά διευ
ρύνουν καί θά άλλάζουν τις εικόνες, 
πού στά παιδικά τους χρόνια είχαν 
δεχθή γιά νά έπιβεβαιώσουν μέ τδ 
δικό τους τρόπο καί μέ τά δικά τους 
έξοδα τήν ’Αλήθεια γιά τή ζωή. 
Έδώ θά πρέπει νά υπενθυμίσουμε 
πώς τδ κλειδί γιά τήν άναθεώρηση 
καί άναπροσαρμογή τής πρώτης 
εικόνας γιά τήν έπιβεβαιώση τής 
’Αλήθειας, τδ κλειδί γιά τήν πνευ
ματική άνάπτυξη ένδς άτόμου, είναι 
ή προσωπική του τιμιότης καί ή 
ειλικρίνεια, χωρίς σκοπιμότητες έξω 
τερικές γιά μιά γνήσια καί άληθινή 
π ρ ο σ ω π ι κ ή  ζωή.

’Απαιτείται δμως άγώνας γι’ 
αύτδ καί έξαρτάται κατά πολύ, άπδ 
τήν γνωριμία μέ τδν εαυτό μας, άπδ 
τή σωστή γνώση τοΰ εσωτερικού 
μας κόσμου. Ξεγελιόμαστε πολύ 
εύκολα άπδ τούς μηχανισμούς άμύ- 
νης τοΰ έγώ μας. Κάθε ένας άπδ 
μάς έχει νά άγωνισθή μέ τις άπάτες 
ένδς ψεύτικου έαυτοΰ, τοΰ προσώπου 
πού θά θέλαμε νά δοΰν καί νά δεχθούν 
οί άλλοι. Είναι δύσκολο γιά τούς 
περισσοτέρους άπδ μάς νά διακρί
νουμε αύτδν τδν ψεύτικο άπατηλδ 
έαυτό μας άπδ τδν άληθινό, άλλά 
άπωθημένο.

Τδ πιδ σοβαρό πρόβλημα γιά τήν 
άλλαγή πιθανώς βρίσκεται σέ ένα 
άκόμη βαθύρερο έπίπεδο. 'Η εικόνα 
πού έχω πλάσει γιά τδν έαυτό μου 
μού δίνει σιγουριά καί μιά βάση γιά 
προσαρμογή στήν πραγματικότητα. 
Μέ τήν εικόνα μου μπορώ καί τά 
καταφέρνω στή ζωή. Έάν τήν παρα
τηρήσω, προκειμένου νά άναζη- 
τήσω μιά νέα πιδ άληθινή, πρδς 
στιγμήν θά βρεθώ μετέωρος στδ 
κενό. Ά π δ  πού θά κρατηθώ; Ά λλά  
έδώ χρειάζεται άνδρεία. Είναι ήρωϊ- 
σμδς υψηλής ποιότητας νά άποδε- 
χθής τδν άληθινδ έαυτό σου έτσι 
όπως είναι καί νά ξεκινήσης άπδ 
εκεί γιά κάθαρση καί δλοκλήρωση. 
Είναι ό δρόμος τής επιστροφής καί 
τής προσωπικής συμμετοχής στήν 
’Απόλυτη Αλήθεια καί τήν Ά γάπη .

Ά πδ τδ περιοδικό « Ό  Κόσμος 
τής Έλληνίδας».

ΕΝΔΟ

Τ Ο Ν Ο Σ

Συμβαίνουν μερικά περίεργα πρά
γματα μέ τις λέξεις. Περιέχουν δχι 
μόνο μηνύματα άλλά καί διακλαδωτές 
έρμηνεϊες οί όποιες καλύπτουν ένα 
εύρύτατο πλαίσιο στίς ανθρώπινες 
σχέσεις.

Ό  Τόνος άνήκει σ’ αύτή τήν συνο
μοσπονδία των λέξεων πού έπιτρέπει 
έλεύθερα σέ κάθε συγκεκριμένη περί
πτωση , διαφορετικό χρωματισμό.

Άλλοτε γίνεται μονάδα βάρους, 
κάποτε είδος ψαριού, τώρα τελευ
ταία δυσεύρετο , καί, συνήθως , τό 
γνωστό σημείο στά γραπτά κείμενα.

Τώρα θά μού πήτε τί σημασία έχουν 
δλα αύτά τά παιγνίδια των λέξεων.

Νομίζω σπουδαία γιά μερικούς 
άπλοΰς λόγους, πού θά σάς έξηγήσω .

Παρέλειψα βεβαίως νά μνημονεύ
σω τον Τόνο τής φωνής, ό όποιος 
έχει τόσες ποικιλίες, δσες ίσως οί 
ψυχές στόν Πλανήτη.

Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο νά 
περιορίσουμε τόν Τόνο σέ ώρισμένο 
έπίπεδο. Πλανάται άόρατος παντού 
καί πάντοτε άπό τίς αισθήσεις μας 
μέχρι τόν δυνατό θόρυβο, πού μπορεί 
καμιά φορά νά ύποστηριχθεΐ δτι τέλος 
πάντων μοιάζει σάν τόνος άλλαγής.

Σ’ αύτή τήν εύκολία τής άλλαγής 
άθέλητα ό Τόνος κυκλοφορεί πότε σάν 
κλόουν στίς σκέψεις μας, πότε σάν 
δυνάστης καί σέ διαστήματα σάν φυ
σικό γεγονός.

"Ομως οί μεταβολές αύτές στόν 
Τόνο δέν είναι άσχετες μέ τόν έπη- 
ρεασμό τής συμπεριφοράς μας.

'Ο έσωτερικός Τόνος δίνει φαίνεται 
γενικές καί ειδικές έντολές γιά νά 
παρουσιάζεται ή δλη προσωπικότητα . 
Τά έξωτερικά γνωρίσματα είναι ορα
τά καί κατατάσσουν τόν όποιοδήποτε 
τονιζόμενο σέ μιά κατηγορία δμοια μέ 
τήν δική μας, ή τίς περισσότερες φο
ρές άντίθετη .

Ά ν  δέν ύπάρχουν στούς Τόνους 
μεγάλες διαφορές, ό συμβιβασμός 
είναι ή λύση. Τά μικρολάθη, δπως 
στήν όρθογραφία δέν ένοχλοΰν.

’Όμως, δταν ή έλεύθερη ερμηνεία 
στόν Τόνο άλλάζει τελείως τό περιε
χόμενο αύτό, σάν μονάδα βάρους, 
δηλαδή σάν χίλια κιλά, πέφτει έπάνω 
στό κεφάλι μας καί προκαλεΐ βαρειές 
διασείσεις.

Μεταξύ των γνωστών τόνων καί 
τών νέων παρατηρούνται τέτοιες 
έμπλοκές στά γρανάζια τής συμπε
ριφοράς ώστε είναι άκατόρθωτη ή 
συνεννόηση .

. . .  Είχα παλαιότερα τήν έντύπωση 
δτι έτσι τυχαία προήλθε ή λέξη. 
Τώρα χωρίς νά είμαι γλωσσολόγος 
άρχισα νά πιστεύω δτι είναι μάλλον 
σύνθετος άπό τό τί — δνος !

. . .  Ά λλά γιά τόν συσχετισμό μου 
αύτό ζητώ συγνώμη άπό τό συμπαθές 
τετράποδο !

. . .  Τό δνομά του μπερδεύει στά 
σοβαρά τήν συμπεριφορά μας !

_________________  Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ -----
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Του κ. Φ Ω Τ Η  Β Ι Τ Τ Η

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ καί παραδοσιακή 
άφετηρία για τδ γνωστό αύτδ χειρο- 
ποδοκίνητο υφαντικό ΰπεργο, τον 
γνωστό άργαλειό, δπως διαβάζουμε 
καί μελετούμε στα διάφορα άρχαΐα, 
μά καί σύγχρονα, κείμενα, άπδ τον 
"Ομηρο μέχρι καί τδ δημοτικδ τρα
γούδι, συνδέεται αναπόσπαστα μέ 
αρκετά εΐδωλολατρικά, δεισιδαιμο- 
νικά καί θρησκευτικά πρδ παντός, 
θέματα.

Ά π δ  δλα αύτά, τά περισσότερα 
διατηρούνται άνέπαφα μέχρι σήμερα 
στα ορεινά χωριά τής Δυτικής Μα
κεδονίας δπως στή Βλάστη, τή 
Σιάτιστα, τή Σαμαρίνα, τδ Περι
βόλι, τή Σμίξη, τδ ’Ά ργος Ό ρε-  
στικό, τήν Κλεισούρα, τδ Νυμφαίο 
καί τδ έρειπωμένο δυστυχώς, σήμερα, 
Πισοδέρι.

Συνήθεια παραδοσιακά καθιερω
μένη, τήν ώρα πού δέναν οΐ ύφάν- 
τρες τούς πρώτους κόμπους τού στη-
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μονιού νά τούς έλαφροκαψαλίζουν μέ 
φλόγα κεριού τής Λαμπρής. Ε π ί 
σης καί ή πρώτη ύφαντική κλωστή 
ήταν βαμμένη κόκκινη μέ μπακα- 
μομπογιά των αύγών τής Λαμπρής. 
Πίστευαν πώς έτσι μονάχα δέν θά 
κόβονταν οί κλωστές τού στημονιού 
κατά τήν ύφανση, μά καί ή σαΐτα μέ 
το ύφάδι θά περνούσε άεροπετώντας 
εύκολα καί άνεμπόδιστα. Μ’ αύτές 
τις προϋποθέσεις καί μέ τήν παρά
κληση μεσολάβησης τής Μεγαλό
χαρης τής Παναγίας γιά γρήγορο 
τελειωμό, άρχιζε πάντα ή δουλειά 
στδν άργαλειό.

Γενικά ή ύφανση ήταν μιά τέχνη 
πού χρειαζόταν ταλέντο έμπνευσης, 
γούστου καί αισθητικής. ΓΓ αύτδ 
καί προστάτιδα τού άργαλειοΰ στήν 
άρχαιότητα ήταν ή θεά Άθηνά πού 
άποκαλοΰνταν καί Έργάνη. "Οπως 
παρατηρούμε στήν ’Οδύσσεια τού 
'Ομήρου ή Θεά Άθηνα προστάτευσε 
καί τήν Πηνελόπη τού Όδυσσέα, 
στήν Ιθάκη, μέ τήν υπόδειξη τήν 
ή μέρα νά ύφαίνει στδν άργαλειό της 
καί τή νύχτα νά ξεϋφαίνει δλο τής 
μέρας τδ ύφαντό. ’Έτσι τδ ύφαντδ

δέν τέλειωνε καί ξεγελιώνταν οί 
ανυπόμονοι καί άπαιτητικοί ύπο- 
ψήφιοι μνηστήρες.

'Η Θεά Καλυψώ στδ παραδει- 
σένιο νησί της, έκτδς άπδ τή θελγη- 
τρική προσφορά καί τις άλλες πρδς 
τον Όδυσσέα περιποιήσεις της, άκό- 
μα καί μέ τήν ύφαντική της τέχνη 
στον άργαλειό, προσπαθεί άνώφελα 
νά τδν κατακτήσει καί νά τδν κρα
τήσει γιά πάντα κοντά της.

Στά γυναικεία Μοναστήρια, τήν 
τιμητικώτερη θέση κατέχουν καί 
σήμερα άκόμα οί ύφάντρες καλό
γριες. Στδν άργαλειδ ύφαίνοντας οί 
λεύτερες κοπέλλες μέ τδ μεθυστικδ 
« τ ά κ ο  υ—τ ά κ ο υ», πλάθαν τά 
πιδ γλυκόποθα δνειρα, ξέσπαγαν 
τούς καημούς καί καταπράϋναν τδν 
νοσταλγικδ πόνο καί τδν ποθητδ 
όραματισμδ τραγουδώντας:

«Πέτα σαΐτα μου άργυρή, 
χτύπα χρυσό μου χτένι 
νά ετοιμάσω γρήγορα 
τά δμορφα προικιά μου, 
γιατί ό καλός μου έρχεται, 
βιάζεται νά μέ πάρει. . .»

υ



Μά καί o', μικροπαντρεμένες μέ 
τά ξενιτεμένα ταίρια τους τραγου
δούσαν κι αυτές:

«’Έλα, καλέ μου σύντροφε, 
έλα σέ καρτεράω 
νά μου χαρίσεις ένα γιό, 
για νάχω συντροφιά μου. . .»

Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ άναμφισβήτητα 
άποτέλεσε άρχικά τον πρόδρομο τής 
βιοτεχνίας και άργότερα τής οργα
νωμένης βιομηχανίας. Νυχτοήμερα 
ύφαΐναν στον άργαλειό οΐ νοικοκυρές 
τά γνωστά γ  ρ α β α ν ά πού τά 
παίρναν πραματευτάδες και τά διέ
θεταν στή Βιέννη και στις άλλες 
παραδουνάβειες πόλεις τής κεντρικής 
Ευρώπης μέ άντάλλαγμα άλλα άπα- 
ραίτητα βιομηχανικά είδη. Ό νο- 
μαστά ήταν, προ παντός, τά Βλα- 
τσιώτικα λουλουδένια χαλιά πού μέσα 
τους διάβαζε κανείς, μαύρους καη- 
•μούς, λαχτάρες, πόνους καί έλπίδες 
γραμμένες μέ τό υπέροχο τής τέχνης 
βλατσιώτικο χρυσόχερο. ’Από κεΐ 
πρέπει νά προήλθε καί τό γνωστό: 
«'Η κακιά μου μοίρα δέν μ’ άφησε 
νά γελάσω, μά τά χρυσά μου χέρια

δέν μ’ άφησαν νά πεινάσω». Δέν 
υπήρχε άρχοντικό πού νά μην λαχτα
ρούσε νά τ’ άποχτήσει, όπως γίνεται 
καί σήμερα μέ τά χειροποίητα υφαν
τά χαλιά, τις φλοκάτες καί τ’ άλλα 
έργα τής λαϊκής τέχνης.

’Ακριβώς γι’ αυτό καί ή Φιλαν
θρωπική Σουηδική ’Οργάνωση 
«Σ τ α ύ ρ ο ς »  προτίμησε τή Βλά- 
στη τής Δυτικής Μακεδονίας, 24 
χιλιόμετρα έξω άπό την Πτολεμαΐδα, 
γιά τήν έγκατάσταση τού εργοστα
σίου 'Υφαντουργίας πού βγάζει μάλ
λινα υφαντικά κομψοτεχνήματα τά 
όποια στέλνονται στο έξωτερικό μέ 
σκοπό τήν οικονομική ένίσχυσι τής 
Βλάστης καί τήν διάδοση σέ διεθνή 
κλίμακα τής παραδοσιακής μας τέ
χνης στην υφαντική.

Παρ’ όλο πού όσο τά χρψνια 
περνούν καί διαβαίνουν οί καιροί 
τόσο αυξάνει καί ό καλπασμός τής 
καταναλωτικής κοινωνίας, μιας κοι
νωνίας πού μέ τήν είσοδο τής χώρας 
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινό
τητα, θά παρουσιάζεται ολοένα καί 
πιο έντονη, ό άνθρωπος θά προσπα
θεί νά πλησιάζει περισσότερο τήν

όμορφη παραδοσιακή εποχή καί μέ 
τον νοσταλγικό άργαλειό καί τ’ 
άπαραίτητα συντρόφια του, όπως 
τή ρόκα, τό τσικρίκι, τό λανάρι, τή 
σβάρνα καί τό βαφοκάζανο. Γιατί 
καί τά πιο πετυχημένα υφαντά τής 
μαζικής βιομηχανίας δέν θά μπο
ρέσουν ν’ άντικαταστήσουν τού σπι
τικού άργαλειού τά γεμάτα ζωή, 
τέχνη καί ψυχή καί ζεστασιά δημι
ουργήματα.

Σ ’ όλα τά μεγάλα ελληνικά έτή- 
σια πανηγύρια, σήμερα, τή πιο περί
βλεπτη θέση κρατούν τά χειροΰφαντά 
τού άργαλειού κελλίμια καί οί βε- 
λέντζες. Γιατί μονάχα αύτά μπο
ρούν νά στολίζουν έντυπωσιακά καί 
νά ζεσταίνουν τό σπιτικό, φτωχικό 
ή άρχοντικό.

’Έ τσι τό: «Τ ό ΰ φ α ν α, τό 
κ έ ν τ η σ α  μ έ  τ ά  χ ρ υ σ ά  μου 
χ έ ρ ι α »  θά μείνει άδιάφθορο άπό 
τό χρόνο καί ίσως μοναδικό άπομει- 
νάρι μιας πτυχής τού λαϊκού μας 
πολιτισμού δεμένης περισσότερο άπό 
κάθε άλλη μέ τήν πορεία τής φυλής 
μέσα στους αιώνες.
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01 Ε Τ Η Σ Ι Ο Ι  Α Γ Ο Ν Ε Σ  Σ Τ Ι Β Ο Υ  Ε . Λ.  Κ Α Ι  Σ . Α .
Λαμπρή ή εμφάνιση τής Χωροφυλακής.

ΔΙΕΞΗΧΘΗΚΑΝ άπό 19 μέχρι 21 
Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Δρά
μας οί ετήσιοι άγώνες στίβου μεταξύ 
άθλητών των Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας.

Θαυμάσια ή έμφάνιση τών άθλητών 
τοΰ Σώματος.

Ή  άντιπροσωπευτική ομάδα της Χω
ροφυλακής ϊλαβε μέρος μέ 15 άθλητές σέ

Στούς άγώνες, πού διοργανώθηκαν μέ 
έξαιρετική έπιτυχία άπ’ τό 65ο Σύνταγμα 
Πεζικού, πήραν μέρος 98 συνολικά 
άθλητές τού Στρατού, τής ’Αεροπορίας, 
τής Χωροφυλακής, τής ’Αστυνομίας Πό
λεων καί τοΰ Λιμενικού Σώματος.

Την έναρξη τών αγώνων κήρυξε ό Διοι
κητής τής 11ης Μεραρχίας 'Υποστράτη
γος κ. Πανουργίας, παρουσία έκπροσώ- 
πων τών Στρατιωτικών, ’Αθλητικών καί 
λοιπών τοπικών ’Αρχών, πολλών άλλων 
έπισήμων καί πλήθους φιλάθλων.

Οί στρατευμένοι άθλητές ικανοποίησαν 
άπόλυτα τό φίλαθλο κοινό, τόσο για τό 
ύψηλό καί καθαρό άθλητικό καί άγωνιστι- 
κό τους πνεύμα, δσο καί για τις ωραίες 
επιδόσεις τους, οί όποιες κυμάνθηκαν 
μέσα στα μέτρα τών ικανοτήτων τους.

16 άπ’ τα 20 άγωνίσματα πού περιλαμβά
νονταν στο πρόγραμμα τών άγώνων. Δέν 
θάταν> ύπερβολή να τονίσουμε δτι δλοι 
τους άγωνίστηκαν θαυμάσια καί πρόσφε- 
ραν δ,τι καλύτερο μπορούσαν άπό άγω- 
νιστικής πλευράς. Αύτός ήταν καί ό λόγος 
πού άπέσπασαν τα κολακευτικότερα σχό
λια μεταξύ τών έπισήμων καί τών φιλάθ
λων, πού παρακολούθησαν μέ ζωηρό έν- 
διαφέρον τούς άγώνες. ’Αξίζει έδώ να 
σημειωθεί δτι μετά τό τέλος τών άγω
ν ισμάτων τής πρώτης μέρας, ό ’Αρχηγός 
τής άποστολής τοΰ Σώματος καί Διοικη- 
τής τής Υ Φ A Α Ταγματάρχης κ. ’Ιωάν
νης Κονταρίδης, μετά άπό Ιδιαίτερη 
πρόσκληση τοΰ Διοικητή τής 11ης Μεραρ
χίας καί τοΰ Διοικητή τής διοργανώτριας 
Μονάδας Συνταγματάρχη κ. Μιχαλό- 
πουλου, δέχτηκε τά συγχαρητήρια καί τό 
θαυμασμό τους γιά τη λαμπρή έμφάνιση 
τών άθλητών τής όμάδας.

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α :
Έ νω μ. I . Δήμος — Τσόλης 
Πολ. Ύ πάλ. Σπ. Τζέτζιας

Ή Χωροφυλακή πρώτη μέ 17 
μετάλλια.

Παρά την άπουσία τοΰ τραυματία 
πρωταθλητή μας Χωροφύλακα Γιώργου 
Βαμβακα, ή οποία στοίχισε τήν άπώλεια 
δυό άκόμη χρυσών μεταλλίων (έμπόδια, 
σκυταλοδρομία 4X100) ή Χωροφυλακή 
κατέλαβε την πρώτη θέση στήν ανεπίσημη 
βαθμολογία τών τριών πρώτων νικητών 
μέ 35 βαθμούς, έναντι 34 τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, 26 τού Στρατού καί άπό 10 
τής ’Αεροπορίας καί τού Λιμενικού, πού 
έλαβαν  ̂μέρος στούς άγώνες μέ 28,25,22 
καί 8 άθλητές άντίστοιχα.

Πώ έντυπωσιακό δμως είναι τό γεγο
νός δτι ή όμάδα τού Σώματος, παρά τήν 
άπουσία τού Βαμβακα καί τή μικρή συμ
μετοχή άθλητών σέ σύγκριση μέ τίς άλλες 
όμαδες, κατόρθωσε νά συγκεντρώσει 17 
συνολικά μετάλλια, έναντι 17 τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων, 11 τού Στρατού, 7 τοΰ 
Λιμενικού καί 4 τής ’Αεροπορίας.

ΧΡΥΣΑ μετάλλια γιά τή Χωροφυλακή 
κατέκτησαν :

Ο Χωροφύλακας Δημ. Πατρώνης στό 
ύψος μέ έπίδοση 2,13 μέτρων,

Ό  Χωροφύλακας Παναγιώτης Στεφα- 
νόπουλος στά 400 μέτρα άπλά μέ χρόνο 
48"8,

Ό  Χωροφύλακας Θεόδωρος Γκάτζιος 
στά 100 μέτρα μέ χρόνο 11",

Ό  Χωροφύλακας Στέφανος Συμεωνί- 
δης στό άλμα είς μήκος μέ έπίδοση 7,09 
μέτρων καί

Ή  όμάδα σκυταλοδρομίας στά 4X400 
μέτρα μέ χρόνο 3'20". (Τήν όμάδα άπο- 
τελοΰσαν οί Χωροφύλακες Παξινός, Σουλ- 
τάνης, Μανδέλλος καί Στεφανόπουλος).

ΑΡΓΥΡΑ μετάλλια κέρδισαν :
Ο Χωροφύλακας ’Άγγελος Σουλτάνης 

στά 400 μέτρα άπλά μέ χρόνο 49"1, 
Ό  παλαίμαχος πρωταθλητής μας Υπε

νωμοτάρχης Γεώργιος Μπαμπανιώτης στή 
σφυροβολία μέ έπίδοση 62,88 μέτρων, 

Ό  Χωροφύλακας Θεόδωρος Γκάτζιος 
στά 200 μέτρα μέ χρόνο 22",

Ό  Χωροφύλακας Άγγελος Νικολαί- 
δης στή δισκοβολία μέ έπίδοση 49,54 
μέτρων,

Ό  Χωροφύλακας Δημ. Κυτέας στό 
(άλμα έπί κοντώ μέ έπίδοση 5 μέτρων, 

Ό  Χωροφύλακας ’Ιωάννης Μανδέλλος 
στά 400 μέτρα μετ’ έμποδίων μέ χρόνο 
54"2,
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Ό  Δόκιμος Χωροφύλακας Γεώργιος 
Μυλωνάς στον ακοντισμό μέ έπίδοση 
59,70 μέτρων καί

‘Η ομάδα σκυταλοδρομίας στα 4X100 
(μέ τούς Χωροφύλακες Πολυχρονάκη, 
Σ,υμεωνίδη, Παπανικολάου, Γκάτζιο) μέ 
χρόνο 44".

ΧΑΛΚΙΝΑ, τέλος, μετάλλια κέρδισαν:
Ό  Χωροφύλακας Πέτρος Παπαγεωρ- 

γίου στο δρόμο των 10 χιλιομέτρων μέ 
χρόνο 32'16"8,

Ό  Χωροφύλακας Νικ. Παπανικολάου 
στα 110 μέτρα μ’ετ’ έμποδίων μέ χρόνο
15'Ί,

Ό  Χωροφύλακας /Αθανάσιος Παπα
θανασίου στόν άκοντισμό μέ επίδοση 
57,44 μέτρων καί

*0 Χωροφύλακας Παναγιώτης Στε- 
φανόπουλος στα 800 μέτρα μέ χρόνο 1'54".

Αισιοδοξία για τό μέλλον .

Ή  πρωτοφανής αύτή συγκομιδή με
ταλλίων χάρισε στή Χωροφυλακή μιά 
άκόμη διάκριση σέ επίπεδο στρατιω
τικών άγώνων. Μιά διάκριση — άποτέ- 
λεσμα τής προγραμματισμένης προετοιμα
σίας καί της συνέπειας πού διέκρινε τούς 
άθλητές.

Α Γ Ο Ν Ε Σ  Σ Κ Ο Π Ο Β Ο Λ Η Σ
Εξαιρετική ή εμφάνιση των 
σκοπευτών του Σώματος.

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ άγώνες μέ τή συμ
μετοχή 25 επίλεκτων σκοπευτών άπ’ δλα 
τά Σωματεία της χώρας, πραγματοποιή
θηκαν στίς 12 ’Οκτωβρίου, στο Σκοπευ
τήριο της Καισαριανής. Οί άγώνες διορ- 
γανώθηκαν μέ επιτυχία άπ’ τήν ΣΚ.Ο.Ε 
κι έγιναν σέ άντικατάσταση τών φετεινών 
Βαλκανικών ’Αγώνων Σκοποβολής, πού

τελικά δέν πραγματοποιήθηκαν λόγω τών 
γεγονότων στήν Τουρκία, ή οποία είχε 
οριστεί διοργανώτρια.

Ή  εμφάνιση τών σκοπευτών της Χω
ροφυλακής πού πήραν μέρος στούς άγώνες 
ήταν υπέροχη. Μεταξύ αύτών διακρίθηκαν 
ιδιαίτερα καί εντυπώσιασαν :

Ό  πρωταθλητής μας Χωροφύλακας 
Πελοπίδας Ήλιάδης, πού ήρθε πρώτος 
στο άγώνισμα τής Καραμπίνας γονυπετώς 
μέ 382J400 βαθμούς,

Ή  Χωροφύλακας Μαρία Χατζή, πού 
ήλθε πρώτη στο άγώνισμα τοϋ τυφεκίου] 
0,22 πρηνηδόν, μέ τήν εξαιρετική έπίδοση 
τών 589J600 βαθμών καί

Ή  Χωροφύλακας Ζαχαρούλα Μπίρη, 
πού στο Ιδιο μέ τή Χατζή άγώνισμα κα- 
τετάγη δεύτερη μέ 575]600 βαθμούς.

Φ Ι Λ Ι Κ Ο Ι  Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Ι  Α Γ Ο Ν Ε Σ
Χωροφυλακή — . 
Χωροφυλοκή — .

ΔΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ νίκες πέτυχε 
πρόσφατα ή ποδοσφαιρική δμάδα τοϋ 
Σώματος σέ ισάριθμους φιλικούς άγώνες 
πού έδωσε στήν επαρχία.

Στό πρώτο παιγνίδι, άντίπαλός της 
ήταν ή ομάδα τοϋ Α.Ο. Σπάρτης, τήν 
όποια καί κατανίκησε μέ σκορ 5—2. Ό  
άγώνας έγινε στό ’Εθνικό Γυμναστήριο 
Σπάρτης παρουσία τοϋ Δημάρχου τής 
πόλεως, τοϋ Διοικητοΰ τής Δ.Χ. Σπάρτης, 
άλλων επισήμων, έκπροσώπων τών τοπι
κών ’Αρχών καί 2.500 περίπου φιλάθλων. 
Οί ποδοσφαιριστές τής Χωροφυλακής 
άνέπτυξαν ένα έκπληκτικό σέ ταχύτητα, 
όμαδικότητα καί θέαμα παιγνίδι, πού 
άσφαλώς θά θυμούνται γιά πολύ καιρό οί 
φίλαθλοι πού τό παρακολούθησαν.

Ή  δμάδα τοϋ Σώματος άγωνίστηκε 
μέ τούς: Κυριαζή Σ., (στό 60' Τουρκομέ-

. Ο. Σπάρτης 5 -2  

. Ο. Πάτραν 2 - 0

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ καί στό 
δεύτερο άγώνα της έξοχη έμφάνιση ή 
δμάδα ποδοσφαίρου τής Χωροφυλακής 
νίκησε τόν πανίσχυρο Α.Ο. Πάτραι στό 
γήπεδό του, μέ σκόρ 2—0.

Ό  άγώνας έγινε γιά τήν οικονομική 
ένίσχυση τοϋ τοπικού συλλόγου καί πα
ρά τό φιλικό του χαρακτήρα ήταν συναρ
παστικός, μέ ωραίο παιγνίδι κι άπ’ τίς 
δυό πλευρές καί πολλές πλούσιες φάσεις 
μπροστά καί στίς δυό έστίες. Οί φίλαθλοι 
ένθουσιάστηκαν άπ’ τό θέαμα πού πρόσ- 
φεραν καί οί δυό ομάδες καί χειροκρότη
σαν ιδιαίτερα τή «Χωροφυλακή», ή οποία, 
καθοδηγούμενη άπ’ τούς φορμαρισμένους 
ποδοσφαιριστές της Καρούλια καί Σπυ- 
ρόπουλο, είχε περισσότερη μεθοδικότητα, 
άπλότητα καί άποτελεσματικότητα στίς 
κινήσεις της άπ’ τόν άντίπαλό της, τόν 
όποιο τελικά νίκησε μέ γκόλ τοϋ Καρούλια

νης) Ζερβουδάκη (στό 60' Κοντογιώργος) 
Θεοδωρόπουλο, Καρούλια, Σταθόπουλο— 
Κυριαζή I., Σταματόπουλο (στό 60' 
Ρεμοΰνδος), Ρομπόκη — Σπυρόπουλο, 
Λεμονή καί Γεωργιάδη.

Τά γκόλ πέτυχαν, οί : Ζερβουδάκης (2 ), 
Σπυρόπουλος (2), καί Γεωργιάδης. Οί 
εισπράξεις τοϋ άγώνα διατέθηκαν έξ 
ολοκλήρου γιά τήν οικονομική ένίσχυση 
τοϋ Α.Ο. Σπάρτης, τό Διοικητικό Συμ
βούλιο τοϋ όποιου επιφύλαξε συγκινητική 
υποδοχή στά μέλη τής άποστολής καί 
τούς χάρισε μιά άξέχαστη φιλοξενία. 
’Ανάλογα υποδέχτηκαν καί διευκόλυναν 
τήν ομάδα τοϋ Σώματος καί ό Διοικητής 
μέ άντιπροσωπεία άνδρών τής Δ.Χ. Σπάρ
της. ’Αρχηγός τής άποστολής στή Σπάρτη 
ήταν ό Διοικητής τής Υ Φ A Α Ταγμα
τάρχης κ. Κονταρίδης καί ’Αρχηγός τής 
ομάδας ό Υπομοίραρχος κ. Έλευθεριά- 
δης.

καί τοϋ Ρεμούνδου. Ό  «Α.Ο. Πάτραι» 
έδειξε ότι διαθέτει ένα άξιόλογο, καλά 
γυμνασμένο καί πειθαρχημένο σύνολο, 
πού σίγουρα θά πρωταγωνιστήσει στό 
πρωτάθλημα τής κατηγορίας του.

Τή σύνθεση τής Χωροφυλακής άποτε- 
λοΰσαν οί :
Κυριαζής Σ., Κοντογιώργος, Θεοδωρό- 
πουλος, Κυριαζής I, Σταθόπουλος — 
Καρούλιας, Σταματόπουλος, Ζερβουδά
κης — Σπυρόπουλος, Γεωργιάδης (στό 
75 Ρομπόκης) καί Ρεμοΰνδος.

Τόν άγώνα παρακολούθησαν, ό Υπο
διοικητής τής Α.Δ.Χ. Δυτικής 'Ελλάδος, ό 
Διοικητής καί ό 'Υποδιοικητής τής Δ.Χ. 
Άχαΐας, άλλοι επίσημοι καί πολλοί φί
λαθλοι.

"Οπως είναι γνωστό, τήν ποδοσφαιρι
κή ομάδα τής Χωροφυλακής προπονεί ό 
’Ενωμοτάρχης κ. Λεωνίδας Άδαμαντίδης, 
παλιός ποδοσφαιριτσής τής Α.Ε.Κ.
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KOCHI JIC
° j i i T m j i o c
Τοϋ Μοιράρχου κ. Χ ρ ή σ τ ο υ  Ρ έ ππ α .

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ή  βιβλιογραφία γιά τόν Κοσμά τόν 
Αίτωλό είναι άρκετά μεγάλη. Μέχρι τό 
1973 είχαν καταγραφεϊ 63 αύτοτελεΐς 
έκδόσεις (μαζί μέ τις έπανεκδόσεις) καί 
882 δημοσιεύματα καί άναφορές σέ έφη- 
μερίδες, περιοδικά, καί βιβλία γενικού 
περιεχομένου1. ’Από τότε καί μέχρι τόν 
Αύγουστο τού 1979, προστέθηκαν τούλά- 
χιστον δυό νέες έκατοντάδες2. Λίγα 
όμως άπό τά κείμενα αότά άποτελοΰν 
συμβολές γιά τή ζωή καί τό έργο τού 
μεγάλου έκείνου 'Ιεραπόστολου καί ’Ε
θναπόστολου. Τά περισσότερα βασίζον
ται σέ θρύλους καί νεφελώματα παρα
δόσεων, καθώς καί σέ διάφορες υποκει
μενικές κρίσεις ή ιστορικά άνεπιβεβαί- 
ωτες πληροφορίες παλαιοτέρων έρευ- 
νητών.

Ό  ίστορικός τού νέου Ελληνισμού 
καθηγητής Άπ. Βακαλόπουλος, έχει 
έπισημάνει τήν άνάγκη νά γραφτεί μιά 
νέα μελέτη γιά τόν Κοσμά, πού νά στη
ρίζεται σέ τεκμηριωμένα ιστορικά κεί
μενα. Στό συμπέρασμα αυτό όδηγήθηκε 
κρίνοντας τήν τυπωμένη (1940) σέ βιβλίο 
άξιόλογη μελέτη τοϋ Φάνη Μιχαλόπου- 
λου, πού είναι γραμμένη—όπως παρατή

ρησε—μέ θερμή πνοή καί φαντασία, μέ 
άποτέλεσμα νά υπάρχει σ’ αύτή πολύ 
ύποκειμενικό στοιχείο8.

Ό  Μιχαλόπουλος κάλυψε τά πολλά 
κενά πού έντοπίζει ή Ιστορική έρευνα 
καί κριτική σέ κάθε βήμα τής ζωής τού 
άγιου—ιδιαίτερα στις περιοδείες του— 
χρησιμοποιώντας γιά ύλικό διάφορες 
άχρονολόγητες παραδόσεις ή χρονικά 
παράλληλες, άλλα άσχετες μέ τό θέμα 
Ιστορικές ειδήσεις. Ό  ίδιος συγγραφέας, 
χωρίς νά στηρίζεται σέ άδιαφολονίκητα 
ιστορικά στοιχεία, παρουσίασε τόν Κο
σμά βασικό καθοδηγητή στήν προπαρα- 
σκευή καί έκδήλωση τών Όρλωφικών, 
στενό πάντοτε συνεργάτη τών κλεφταρ- 
ματολών, καί γενικά άνυποχώρητο έπα- 
ναστάτη, φτάνοντας μάλιστα στό σημείο 
νά τόν άποκαλέσει «παιδί τής άστραπής 
καί τής θύελλας»4.

'Ο χώρος πού έχουμε στή διάθεσή μας 
δέν μάς έπιτρέπει νά παραθέσουμε μιά 
σειρά άπό άδιάσειστα ιστορικά στοιχεία, 
μέ τά όποια άποδεικνύεται ότι οί άπόψεις 
αυτές είναι άβάσιμες. Γι’ αύτό καί θά 
άρκεστοΰμε σέ μερικές γενικές παρατη
ρήσεις. Μετά τά Όρλωφικά, μέ φερμάνι 
τοϋ Σουλτάνου Μουσταφά Γ', πού έκδό- 
θηκε (1774) ύστερα άπό εισήγηση τού 
Πατριάρχη Σωφρονίου Β', ό Κοσμάς

πήρε τήν άδεια νά περιοδεύσει στήν 
'Ελληνική χρεσόνησο «όπως έξημερώση 
τούς έξαγριωθέντας έπαναστάτας διά 
συστάσεως Σχολείων, καί τής άνιδρύ- 
σεως τών πυρποληθέντων ναών αύτών»5. 
Ή  ύπαρξη τής άδειας αύτής, άναφέρεται 
σέ έπιστολή τού Κοσμά6, καθώς καί σέ 
γραφτή μαρτυρία πιστού του άκόλουθου7.

Ά ν λοιπόν είχε πάρει μέρος στήν 
προετοιμασία καί τήν έκδήλωση τών 
Όρλωφικών ή τόν θεωρούσαν ύποπτο 
γιά έπαναστατική δράση, είναι αυτονό
ητο ότι δέν θά τού δινόταν ή άδεια αύτή. 
Ά ς σημειωθεί, ότι άνθρωποι άπό τό στε
νό του περιβάλλον, όπως ό άδελφός του 
Χρύσανθος8, ό έξόριστος στό "Αγιο 
όρος Πατριάρχης Σεραφείμ Β'9, καί 
ό δάσκαλός του στήν Άθωνιάδα ’Ακα
δημία Εύγένιος Βούλγαρης10, κατα- 
διώχθηκαν άπό τήν Πύλη γιά φιλορω- 
σική καί φιλεπαναστατική δράση. Γιά 
τήν ίδια αιτία, τόν ’Απρίλιο τού 1769, 
καθαιρέθηκε, φυλακίστηκε, βασανίστηκε, 
καί έξορίστηκε στή Μυτιλήνη ό Πατρι
άρχης Μελέτιος Β'11.

Τέσσερα χρόνια ένωρίτερα (1765) στό 
Μαυροβούνιο, ό Στέφανος Πίκκολος, 
ένας "Ελληνας μοναχός καί φανατικός 
ρωσόφιλος, άποκεφαλίστηκε μαζί μέ 
τούς στενούς συνεργάτες του, έπειδή

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Σ υ ν τ ο μ ο γ ρ α φ  1ες

ΝΚ = NEON ΚΡΑΤΟΣ
HE — ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΕΜΑ — ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΗΧ -— ■ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΝΚ ΕΦΗΜ. ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝ]ΠΟΛΕΩΣ
ΝΕ = ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ
ΜΕΕ — ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΑ — ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΣ = ΜΝΗΜΗ ΣΟΥΛΙΟΥ
ΝΓ = ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Π]Π = ΠΕΡΙΟΔ. ΠΛΑΤΩΝ
ΦΗ = ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π]ΑΠ = ΠΕΡΙΟΔ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1.— Κώστα Σαρδελή: ’Αναλυτική βιβλιογραφία Κοσμά τοϋ 

Αίτωλοϋ, 1765—1973, Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη, 
’Αθήνα 1974 σσ. 1—200.

2. — Ίωάννου Β. Μενούνου: Κοσμά τοϋ Αίτωλοϋ διδαχές και
βιογραφία, ’Αθήνα 1979 σ. 7 σημ. 4.

3. — Ά π. Ε. Βακαλόπουλου: 'Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού,
τ. Δ', Θεσσαλονίκη 1973, σ. 363 σημ. 4.

4. — Φάνη Μιχαλόπουλου: Κοσμάς δ Αίτωλός, ’Αθήνα 1940
σσ. 58, 59, 60, 66, 67, 69, 85, 96—Πρβλ. μελέτη τοϋ 
ίδιου συγγραφέα «Κοσμάς δ Αίτωλός ’Εθναπόστολος 
καί μάρτυς 1714—1779 —Οΐ Μεγάλοι μας Άναγεννη- 
ταί» ΝΚ τεύχη Μαΐου —Νοεμβρίου 1938.

5. — Β.Δ. Ζώτου Μολοττοϋ: ’Ακολουθία της Άγιας Μεγαλο-
μάρτυρος καί Πανσόφου Αικατερίνης —Έ κ της Σιναϊ- 
τικής έκτης έκδόσέως τοϋ άπδ Σιναίου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ. έκδοσις 7η, Άθήναι 1900 
σ. 58 —Πρβλ. ίδιου Λεξ. τών Ά γ. Πάντων της ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας, κ.λπ. Άθήναι 1904 σσ. 614—615.

6. — Ήλία Τσιτσέλη: Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τ.Α', Άθήναι
1904 σ. 273.

7. — Άρχιμ. Σωφρονίου Παπακυριακοΰ (Ίεροκήρυκος): Κο
σμά τοϋ Αίτωλοϋ ίερομάρτυρος καί ίσαποστόλου, διδαχαί, 
έπιστολαί καί μαρτύριον, Άθήναι 1953 σ. 175 —Πρβλ.
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«μετέβη εις τήν χώραν ταύτην κηρύττων 
ότι έπήλθεν ή ώρα τής άποτινάξεως τού 
ΤουρκικοΟ ζυγού»12. Στό άποκορύφωμα 
τών Όρλωφικών (1770), έμαρτύρησε καί 
ό Χίος Κοσμάς, δάσκαλος καί ιεροκή
ρυκας στό νησί αυτό13. 'Οπως άλλωστε 
είναι έξακριβωμένο, στό Διβάνι ήταν 
γνωστή άπό πολύ ένωρίς ή προετοιμασία 
τών Όρλωφικών. Γι’ αυτό καί ό Σουλ
τάνος είχε διατάξει τόν άφοπλισμό τών 
Χριστιανών14. Κάτω άπό αύτές τις συν
θήκες, όποιαδήποτε ιριλορωσική δραστη
ριότητα τού Κοσμά, ήταν άδύνατο νά 
περάσει άπαρατήρητη άπό τις Τουρκικές 
άρχές, καί πολύ περισσότερο νά μείνει 
άτιμώρητη.

Ή  κατά τά άλλα άξιόλογη μονογραφία 
τού Μιχαλόπουλου, στάθηκε αιτία νά 
δεχτούν άνεπιφύλακτα πολλοί νεώτεροι 
μελετητές τού Κοσμά, όλες τις έκτροπές 
της άπό τήν ιστορική πραγματικότητα. 
Έκτροπές τού είδους αύτοΰ έπισημαί- 
νονται καί σέ πολλά άλλα παλαιότερα 
ή μεταγενέστερα κείμενα. Στά κείμενα 
αύτά ό Κοσμάς παρουσιάζεται σάν ένας 
μαχητικός καί άνεξάρτητος ιεροκήρυκας, 
πού έφτανε στό σημείο νά γκρεμίζει έκ- 
κλησιές καί νά χτίζει στ ή θέση τους 
σχολεία.

Οί θιασώτες τής γνώμης αύτής παρα
σύρθηκαν άπό μιά άόριστη καί άμφίβολη 
γιά τήν γνησιότητά της παράδοση, πού 
δημοσίευσε έδώ καί 100 χρόνια ό Ί. 
Λαμπρίδης. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση 
αύτή,ό Κοσμάς παρακίνησε τούςΧειμαρ- 
ριώτες νά γκρεμίσουν όλες τις έκκλησιές 
τους έκτος άπό μία—τών Αγίων Πάντων 
—καί νά διαθέσουν τά εισοδήματα άπό 
τις περιουσίες τους γιά τή συντήρηση 
σχολείου15. Όπως όμως προκύπτει 
άπό έπιστολή τού Κοσμά πρός τούς 
Χειμαρριώτες, πού γράφτηκε λίγες ήμέρες 
πριν άπό τό μαρτυρικό του θάνατο, τό 
σχολείο τους έγινε «κατά δύναμιν καί 
προαίρεσιν τών Χριστιανών έξ ιδίων 
πόρων» άπό συνεισφορές καί άπό τά 
«βακούφια»16, δηλαδή άπό τά έσοδα 
μοναστηριακών κτημάτων.

Ό  Μιχαλόπουλος17, θεωρώντας τήν 
παράδοση τού Λαμπρίδη αύθεντικό Ιστο
ρικό γεγονός, παραπέμπει σέ σχετικό 
δημοσίευμα τού Σπ. Λάμπρου. Στό κεί
μενο όμως τού τελευταίου, πού ούσιαστι- 
κά άποτελεΐ παράφραση τής παραπάνω 
έπιστολής τού Κοσμά, άναφέρεται ότι τό 
σχολείο συστήθηκε ύστερα άπό προτρο
πή του μέ συνεισφορές τών κατοίκων καί 
«έκ τών οικείων προσόδων τών Μονών 
τής Χειμάρρας»18. Έτσι άπό μιά άπλή 
στοματική διήγηση προκλήθηκε τόσο

μεγάλη ιστορική σύγχυση, ώστε νάέχει 
δημιουργηθεί σήμερα ή πεποίθηση ότι 
τό σύνθημα τού Κοσμά ήταν «γκρεμίστε 
έκκλησιές καί χτίστε σχολειά!» όπως 
άναφέρεται συχνά σέ διάφορα «λογο- 
τεχνίζοντα» παραϊστορικά κείμενα. Στά 
χρόνια όμως τού Κοσμά, τά σχολεία δέν 
«χτίζονταν» άλλά στεγάζονταν πρόχειρα 
στούς νάρθηκες τών έκκλησιών ή άλλα 
έκκλησιαστικά καί κοινοτικά κτήρια. 
Ά ς σημειωθεί άκόμη ότι ό μελετητής 
τού Κοσμά, Ν. Μυστακίδης, ένώ υιοθε
τούσε (1895) χωρίς κριτικές παρατηρήσεις 
τήν παράδοση τού Λαμπρίδη, ώστόσο 
έξηγοΰσε ότι στή Β. 'Ηπειρο άπό τήν 
έποχή τού Κοσμά «χρονολογείται ή 
ΐδρυσις τών πλειόνων έν τοΐς χωρίοις 
έκκλησιών, ώς τούτο ή παράδοσις μνη
μονεύει καί αί σωζόμεναι χρονολογίαν 
αύτών έπιμαρτυροΰσιν»19. Ό  ίδιος ό 
Κοσμάς στις διδαχές του συνιστοΰσε τόν 
τακτικό έκκλησιασμό λέγοντας ότι ή έκ- 
κλησία «είναι ώσάν ή μάνα» καί άκόμη ότι 
«είναι μία πηγή καί ποτίζει όλους τούς 
διψασμένους». Δέν παρέλειπε άκόμη νά 
τιμά τούς ίερείς συνιστώντας στούς πι
στούς νά τούς περιβάλλουν μέ άπεριό- 
ριστο σεβασμό20.

Σύμφωνα μέ διηγήσεις Παργινών πρός 
τόν Περραιβό, όταν ό Κοσμάς πέρασε 
άπό τήν πόλη τους, είπε ότι οί πολλές 
έκκλησιές δέν διατηρούν ούτε ένισχύουν 
τήν πίστη, άν οί πιστοί δέν είναι φωτι
σμένοι άπό τις παλιές καί τις νέες γραφές. 
Γι’ αύτό καί τούς παρακίνησε νά συστή
σουν άμέσως Ελληνικό σχολείο «πρός 
διαφύλαξιν τής πίστεως καί έλευθερίαν 
τής πατρίδος»21. Ό  Περραιβός στό ίδιο 
κείμενό του παρατηρεί ότι οί δέκα έκ- 
κλησίες πού υπήρχαν τότε στήν Πάργα, 
ήταν πάρα πολλές γιά μιά πόλη μέ 4.000 
κατοίκους. Οί πολλές έκκλησιές μέ τό 
άγράμματο έκκλησίασμα, δημιουργούσαν 
μιά κατάσταση όξύμωρη καί συνάμα 
έπικίνδυνη γιά τήν ’Ορθοδοξία καί τόν 
Ελληνισμό. Ό  Κοσμάς λοιπόν, χωρίς 
νά ύποτιμήσει τήν άξία τής έκκλησίας, 
θέλησε νά καλύψει τό κενό αύτό μέ 
τήν ίδρυση σχολείου στή βενετοκρατού- 
μενη τότε Πάργα. Άλλωστε είναι γνω
στό ότι γιά τό λόγο αύτό είχε δώσει προ
τεραιότητα στήν παιδεία. Σέ μιά παιδεία 
Χριστοκεντρική καί Ελληνοκεντρική 
όπως προκύπτει άπό πολλά σημεία τών 
διδαχών του22. Σέ σωζόμενες έπιστολές 
του23 άναφέρεται ότι έσύστησε σχολεία 
γιά νά διαβάζουν τά παιδιά «χωρίς πλη
ρωμήν». Μέ άλλα λόγια ό Κοσμάς είναι 
ό πρώτος έφαρμοστής τού συστήματος 
τής δωρεάν παιδείας. Σέ μιά άλλη έπι

στολή του24 πού έγραψε (2 Μαρτίου 1779) 
πρός τόν άδελφό του Χρύσανθο, τόν 
πληροφορούσε ότι «έως τριάκοντα έπαρ- 
χίας περιήλθον, δέκα σχολεία Ελλη
νικά έποίησα, διακόσια διά τά κοινά 
γράμματα». ’Αριθμοί έντυπωσιακοί πού 
τονίζουν τήν τεράστια προσφορά τού 
Κοσμά στήν παιδεία καί μάλιστα σέ μιά 
έποχή κρίσιμη γιά τήν Εθνική μας έπι- 
βίωση.

Όπως προκύπτει άπό άρχειακές πη
γές25, ό Κοσμάς γιά κάθε του κήρυγμα 
ζητούσε άδεια άπό τις Τουρκικές θρη
σκευτικές άρχές. Ή  τακτική του αύτή 
θεωρήθηκε μιά «άπό τις πιό άρνητικές 
μαρτυρίες τής ιδεολογίας του» καί συγκρί- 
θηκε μέ τό «πνεύμα έθελοδουλείας» τών 
Πατριαρχικών καί Μητροπολιτικών έγ- 
κυκλίων τής Τουρκοκρατίας26. Ή  άποψη 
αύτή είναι άνεδαφική. Γιατί ή άγάπη καί 
ή αύτοταπείνωση άποτελοΰν δυό θεμε
λιακές άρχές τού Χριστιανισμού, πού 
έπικράτησε χωρίς τήν έλάχιστη χρήση 
βίας, καί μέ τόν ίδιο τρόπο ξεπέρασε 
καρτερικά τούς άγριους διωγμούς τών 
Ρωμαίων αΰτοκρατόρων. Πάνω στις άρχές 
αύτές στηρίζεται καί ή διδασκαλία τού 
Κοσμά27, πού θεωρούσε λιγώτερο έπικίν
δυνη τήν ύποταγή τού Έθνους στούς 
Τούρκους, έξηγώντας ότι «τά άλλα Έθνη 
θά μάς έβλαπταν εις τήν πίστιν, ό δέ 
Τούρκος άσπρα άμα τού δώσης κάμνεις 
ό,τι θέλεις»28.

Δέν παρέλειπε όμως νά μιλάει πάντα 
γιά «τό ποθούμενον»29 δηλαδή τήν άπε- 
λευθέρωση ,νά χαρακτηρίζει «άντίχρι- 
στους» τό Σουλτάνο καί τόν Πάπα30, 
καί νά κατηγορεί τούς Εβραίους χρησι
μοποιώντας μάλιστα σκλη ρές έκφράσεις31 
'Ωστόσο συνιστοΰσε στούς άκροατές 
του νά μήν άδικοΰν Τούρκους, Εβραίους 
καί Φράγκους32, καταδίκαζε τή ληστεία 
καί γενικά τήν ένοπλη βία33, καλοΰσε 
σέ άρμονική συνεργασία τούς προεστούς 
καί τό λαό34, καί γενικά προσπαθούσε νά 
έξασφαλίσει μετά τή θύελλα τών Όρλω
φικών τήν θρησκευτική, ήθική, πνευμα
τική, κοινωνική, καί οικονομική άνα- 
σύνταξη καί άνόρθωση τού Έθνους, καθι
ερώνοντας έτσι μιά καινοτομία—σταθμό 
στήν ιστορία τού Ελληνορθόδοξου δια
φωτισμού.

Ή  άνασύνταξη πού έπιδίωξε ό Κοσμάς 
έγινε πραγματικότητα καί μάς όδήγησε 
στόν ξεσηκωμό τού ’21 μέ σημαιοφόρο 
τήν άλύγιστη Χριστιανική πίστη, πού 
ύπήρξε στά χρόνια τής σκλαβιάς «πράμα 
τζοβαϊρικό πολυτίμητο» όπως έγραψε 
χαρακτηριστικά ό Μακρυγιάννης35. Τό 
ότι ή διδασκαλία τού Κοσμά άγκάλιασε
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τή λαϊκή ψυχή προκαλώντας παντού 
έκδηλώσεις θρησκευτικής καί έθνικής 
λατρείας, τό φανερώνουν καί οί μυστικές 
έκθέσεις Βενετσιάνων άξιωματούχων καί 
Έλληνα πράκτορα τους86. Όλες τους 
είναι διάχυτες άπό άνησυχία ύστερα άπό 
τήν έμφάνιση τού Κοσμά στην Ήπειρο 
καί τά 'Επτάνησα. Ενδεικτικά σημειώ
νουμε έδώ ότι σέ μιά άπό αΰτές άναφέ- 
ρεται δτι ό Κοσμάς είναι «όξυνούστατος 
καί έμπλεως μεγάλων Ιδεών». ’Ακόμη δτι 
έχει «άξιοθαύμαστον τρόπον νά είσδύη 
είς τήν ψυχήν οίουδήποτε» σέ τόσο με
γάλο βαθμό, ώστε κάθε ένέργειά του 
νά γίνεται είσακουστή «μετά τού έπι- 
βαλλομένου σεβασμού παρά τής όλό- 
τητος»·7.

Ό σο γιά τό θρυλούμενο «πνεύμα έθε- 
λοδουλείας» τού άνώτερου κλήρου, μάς 
άρκεΐ νά σημειώνουμε δτι ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης σέ όλόκληρο τό διάστημα 
τής Τουρκοκρατίας ώς ’Εθνάρχης (Μι- 
λέτ—Μπασί) είχε πάντοτε προσωπική 
εύθύνη γιά τή νομιμοφροσύνη τού- 
Έθνους, καί ίδιαίτερα τών Μητροπολι
τών καί Επισκόπων πού τόν άντιπροσώ- 
πευαν καί είχαν στά χέρια τους κάθε 
άρμοδιότητα ώς πρός τήν Ιδιωτική ζωή 
όλων τών Χριστιανών. Σύμφωνα μέ τήν 
άντίληψη αύτή, όδηγήθηκε στήν άγχόνη 
ό Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' ώς ύπεύ- 
θυνος γιά τήν ’Επανάσταση τού ’21, άνε- 
ξάρτητα άν είχε ή δχι πραγματική σχέ
ση μέ αύτή38.

Κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες, τό 
Πατριαρχείο πολλές φορές βρέθηκε στήν 
άναπόφευκτη καί σκληρή άνάγκη νά 
ύποκύψει στις πιεστικές άξιώσεις τών 
Σουλτάνων, πού είχαν τήν άνεξέλεγκτη 
δυνατότητα νά μειώνουν, νά άποδυνα- 
μώνουν ή άκόμα καί νά καταργούν τά 
περίφημα προνόμια39. ’Ακόμη χειρό
τερη ήταν ή κατάσταση στις έπαρχίες, 
όπου οί άσύδοτες Τουρκικές Αρχές έφτα
ναν στό σημείο νά άγνοοΰν Ακόμη καί τίς 
Σουλτανικές διαταγές. Στήν περίπτωση 
τού Κοσμά, τό φερμάνι τού Σουλτάνου 
πού έπικύρωνε τήν άδεια τού Πατριαρ
χείου, δέν έμπόδισε ούτε τίς Τουρκικές 
άρχές νά ματαιώσουν τό κήρυγμά του σέ 
μερικές περιοχές, ούτε τούς Ανθρώπους 
τού Κούρτ πασά νά τόν όδηγήσουν (24 
Αύγούστου 1779) στήν άγχόνη.

Μεγαλύτερη Αντίδραση συνάντησε ό 
Κοσμάς στά Επτάνησα άπό τίς έκεϊ 
Βενετσιάνικες άρχές, έπειδή τό κήρυγμά 
του δέν έξυπηρετοΰσε τά συμφέροντα τού 
φεουδαρχισμού, μιάς άπό τίς κύριες αί
τιες τής κοινωνικής παρακμής δχι μόνο 
στις Τουρκοκρατούμενες καί Βενετο-

κρατούμενες περιοχές, άλλά καί σ’ αύτά 
άκόμη τά άνεξάρτητα Εύρωπαϊκά κράτη, 
δπου ό λιμπεραλισμός καί οί κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις άρχισαν νά παίρνουν κά
ποιες συγκεκριμένες μορφές μόλις στά 
τέλη τού 18ου αίώνα μετά τή Γαλλική 
Επανάσταση. Ό  Κοσμάς ύπήρξε δχι 
μόνο ό πρώτος, άλλά καί ό Ιδανικός 
έκφραστής τού συνθήματος «ίσότης— 
άδελφότης—δικαιοσύνη» πού ξεπήδησε 
άπό τή Γαλλική έπανάσταση.

Σέ μιά έποχή πού στήν «έλεύθερη» 
Εύρώπη οί σοφοί σέρνονταν μπροστά 
στήν 'Ιερά ’Εξέταση, ό Κοσμάς φρόντιζε 
γιά τήν άληθινή, τήν πνευματική Απελευ
θέρωση τών ύπόδουλων άδελφών του 
καί μάλιστα κάτω άπό τό πέλμα ένός 
βάρβαρου καταΚτητή. «Ό καθένας άπό 
λόγου σας—τούς έξηγούσε—είναι τιμι- 
ώτερος άπό δλον τόν κόσμον»40, άνα- 
γνωρίζοντας έτσι τά άτομικά τους δικαι
ώματα. ’Αλλού θά πει δτι «είμεθα δλοι 
Αδελφοί δλοι ίσοι»41. Σέ μιά έποχή πού 
ό φεμινισμός ήταν κάτι τό άδιανότητο, ό 
Κοσμάς βροντοφωνοΰσε: «Ίσια τήν έκα- 
μεν ό Θεός τήν γυναίκα μέ τόν άνδρα, δχι 
κατωτέραν». Καί δχι μονάχα αύτό. ’Ενώ 
θεωρούσε τή μοιχεία λόγο διαζυγίου, 
διατύπωνε τό άκόλουθο τολμηρό έρώ- 
τημα: «Άμή είναι τρόπος ή γυναίκα σου 
νά πορνεύση μέ άλλον καί νά τήνσυγ- 
χωρήσης;». «Είναι!»42, άπαντοΰσε 6 
ίδιος, δίνοντας έτσι μιά συγκλονιστική 
γιά κάθε έποχή έρμηνεία στή σημασία 
τής άληθινής, τής Χριστιανικής μετα
μέλειας, καθώς καί στήν Ιστορική σημα
σία καί τήν Ιερότητα τού θεσμού τής 
οικογένειας. Γενικά οί διδαχές του είναι 
διάχυτες άπό μυνήματα άγάπης, κοινω
νικής δικαιοσύνης στήν κατανομή τών 
βαρών, πειθαρχίας στις ήθικές άρχές τού 
Εύαγγελίου, ισότητας τών δικαιωμάτων, 
όλιγάρκειας, κοινωνικής άλληλεγγύης 
καί μόρφωσης43.

Καί νά σκεφτεΐ κανείς δτι δλα αύτά 
λέγονταν σέ μιά έποχή πού στένευαν 
άπελπιστικά τά περιθώρια γιά κοινωνική, 
οικονομική καί πνευματική άνάπτυξη 
στήν υπόδουλη Ελλάδα, δπου δμως άπό 
τίς άρχές τού 18ου αίώνα είχε άρχίσει νά 
διαφαίνεται ή άρχή τού τέλους τής Τουρ
κικής παντοδυναμίας. Ή  δράση λοιπόν 
τού Κοσμά πρέπει νά έξετάζεται πάντα 
σέ συνδυασμό μέ τήν Αμείλικτη αύτή 
ιστορική πραγματικότητα, καθώς καί μέ 
τίς κάποιες περιστασιακές ευνοϊκές συνθή 
κες πού βοήθησαν τό κήρυγμά του πριν 
άπό τά Όρλωφικά (άποκορύφωμα τής 
στροφής τού Ελληνισμού πρός «τήν όμό- 
δοξον Ρωσίαν»—Ρωσόφιλοι Πατριάρχες).

Οί ίδιες περίπου συνθήκες διαμορφώ
θηκαν άπροσδόκητα ύστερα άπό τή 
συνθήκη τού Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) 
δταν ό Τσάρος άνέλαβε τήν προστασία 
τών Χριστιανικών πληθυσμών τής Βαλ
κανικής44. Αύτό έξυπηρετοΰσε άμεσα 
τά συμφέροντα τής Πύλης, έπειδή ό διω
γμός τών Χριστιανών θά δημιουργούσε— 
δπως είχε συμβεΐ παλαιότερα —βίαιους 
ή καί θεληματικούς γιά τήν άποφυγή 
τών δεινών έξισλαμισμούς μέ άποτέλε- 
σμα νά λιγοστέψουν οί ραγιάδες καί μαζί 
τους τά κρατικά έσοδα άπό τήν άγρια 
φορολογία45. Ωστόσο οί διωγμοί συνε
χίστηκαν, ίδιαίτερα στή δυτική καί με- 
σοδυτική ήπειρωτική Ελλάδα, δπου ή 
τυραννική καί άνεξέλεγκτη Άλβανιτο- 
κρατία, δημιουργούσε τίς προϋποθέσεις 
γιά νά ριζώσει έκεϊ ό ένοχλητικός γιά τήν 
Πύλη θεσμός τού «Ντερέμπεη», πού βρή
κε λίγο άργότερα (δανικό έκφραστή στό 
πρόσωπο τού Άλή Πασά.

Ό  Κοσμάς διαβλέποντας τόν κίνδυνο, 
έσπευσε νά έπισκεφθεϊ τίς περιοχές αύτές, 
δπου καί άφιέρωσε τό μεγαλύτερο μέ
ρος τής κοντά τετράχρονης (1775—1779) 
περιοδείας του. ’Από τήν περιοδεία του 
αύτή έχουν διασωθεί κείμενα μέ διδαχές 
του, λαϊκές «ένθυμήσεις» καί ένα πλήθος 
άπό παραδόσεις. Χάρη στήν «’Αναλυτική 
Βιβλιογραφία Κοσμά τού Αίτωλοΰ» τού 
Κώστα Σαρδελή, πού κυκλοφορεί σέ 
δεύτερη συμπληρωμένη έκδοση, άπλου- 
στεύεται ή διαδικασία τής συγκέντρωσης 
ύλικοΰ, άπό όποιον θελήσει νά γράψει 
μιά νέα έξαντλητική καί τεκμηριωμένη 
βιογραφία τού 'Αγίου.

Ή  έργασία αύτή θά παρουσιάζει βέ
βαια άρκετά κενά. Ωστόσο θά έχει δια
χωρίσει τήν Ιστορική άλήθεια Από τό 
μύθο. Ό  μύθος, έλεγε ό άείμνηστος καθη
γητής Σπ. Μαρινάτος, μοιάζει μέ τήν 
άρχικά καμωμένη άπό ένα μικρό λιθαράκι 
χιονοστιβάδα, πού παίρνει δλο καί με
γαλύτερο δγκο, καθώς κατρακυλάει δρμη- 
τικά στήν άπότομη βουνοπλαγιά. Καί 
έξηγούσε δτι ό πυρήνας της, τό μικρό 
αύτό λιθαράκι είναι ή Ιστορική άλήθεια, 
ή κρυμμένη στό βάθος τού μύθου, πού 
κι’ αύτός άλλάζει διαστάσεις καί σχή
ματα μέ τό κύλισμα τού χρόνου. "Ας κα- 
ταχωρηθοΰν λοιπόν οί θρύλοι καί οί ιστο
ρικά άδιασταύρωτες παραδόσεις γιά τόν 
Κοσμά σέ είδικό παράρτημα τής μελλον
τικής βιογραφίας του, μιά καί Αποτελούν 
ένα κομμάτι λαϊκής δημιουργίας. Ίσως 
κάποιες άπό τίς στοματικές αύτές διηγή
σεις έπιβεβαιωθοϋν κάποτε άπό άγνωστα 
σήμερα έγγραφα τής έποχής έκείνης. Μέ 
τήν ευκαιρία θά πρέπει νά σημειωθεί δτι
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τά τελευταία χρόνια 6γιναν έλάχιστες 
Ανακοινώσεις Ανεκδότων έγγραφων μέ 
ειδήσεις γιά τόν Κοσμά καί τό έργο του. 
Μέ αύτό όμως δέν πρέπει νά σημαίνει 
ότι έπαψαν πιά νά υπάρχουν. Προσωπικά 
έχω σοβαρές ένδείξεις γιά τήν ύπαρξη 
τέτοιων έγγράφων σέ άρχεΐα τοϋ έξωτε- 
ρικοϋ. "Οσο γιά τό έσωτερικό, δέν έγινε 
ποτέ συστηματική Αναζήτησή τους, ώστε 
νά ύποστηριχθεϊ σήμερα μέ βεβαιότητα 
ότι ή έρευνα πρός τήν κατεύθυνση αύτή 
έχει έξαντληθεΐ. Γιά τά χειρόγραφα πού 
είναι γνωστά άπό διάφορα δημοσιευμένα 
κείμενα, ή μακροχρόνια έρευνα τοΰ Ί. 
Μενούνου, δέν Απέδωσε ουσιαστικά Απο
τελέσματα46.

Μερικά άπό τά χειρόγραφα αυτά θά 
μπορούσαν νά μας δώσουν πολύτιμες 
πληροφορίες. Αίφνης τό χειρόγραφο 
μιας διδαχής πού κατείχε ό Σάθας, θά 
μπορούσε νά μας διαφωτίσει γιά τό αν ή 
γραμμένη σ’ αύτό σημείωση, σύμφωνα 
μέ τήν όποια ό Κοσμάς κήρυξε (13 ’Οκτω
βρίου 1771) στό Γαλαξείδι47, είναι σύγ
χρονη, ή Αποτελεί μεταγενέστερη προσ
θήκη. Έξ ίσου ένδιαφέρον θά ήταν καί 
τό χειρόγραφο Γ. Κρέμου μέ τις πέντε 
διδαχές48. Πριν άπό ένα περίπου χρόνο, 
σέ προθήκη κεντρικού ’Αθηναϊκού βι
βλιοπωλείου είδα ένα παλιό ξενόγλωσσο 
βιβλίο. Στό πρώτο του έσώφυλλο υπήρ
χε άποτύπωμα σφραγίδας μέ τήν ένδειξη 
«Γεωργίω Κρέμω Ανήκει καί τόδε». 
’Αν τό βιβλίο αύτό προέρχεται άπό έκ- 
ποίηση τού περιεχομένου τής βιβλιο
θήκης Κρέμου (προσωπικά δέν γνωρίζω 
ποιά ήταν ή τύχη της) τότε ό Αγοραστής 
ή οί Αγοραστές θά κατέχουν τό παραπά
νω χειρόγραφο.

'Ο Μιχαλόπουλος έχει γράψει ότι 
«στήν οικογένεια Τδρωμένων στήν Κέρ
κυρα σώζεται σχετικός φάκελλος χει
ρογράφων γιά τή δράση τού Κοσμά στήν 
Πάργα όπου μίλησε»49. Σύμφωνα μέ τις 
πληροφορίες πού πήρε ό Ί. Μενοΰνος, 
«τέτοιος φάκελλος δέν ύπάρχει σήμερα 
καί ότι άν υπήρξε θά καταστράφηκε κατά 
τή διάρκεια τής Κατοχής»50. Ό  φάκελλος 
αύτός πρέπει νά υπάρχει χωρίς νά τό γνω
ρίζουν οί Απόγονοι τοΰ ιερέα Άνδρέα 
Ίδρωμένου, δάσκαλου καί άρχειοφύλακα 
στήν Πάργα στό διάστημα 1773—1803 
δηλαδή51, καί στήν έποχή πού πέρασε 
άπό έκεϊ ό Κοσμάς. Στό συμπέρασμα αύτό 
καταλήγουμε κρίνοντας άπό τά κείμενα 
των Σπ. Λάμπρου52, Δ. Σάρρου58, καί 
Β. Κραψίτη54.

Ή  έπίμονη λοιπόν βιβλιογραφική — 
άρχειακή έρευνα, άποτελεΐ Απαραίτητη 
προϋπόθεση γιά τή συγγραφή μιας νέας 
βιογραφίας τού Κοσμά. Μιάς βιογραφίας, 
στήν όποια πρέπει νά άνατραποϋν μέ 
άκαταμάχητα ιστορικά στοιχεία οί μο
νόπλευρες Ανιστόρητες, καί άσχετες 
μέ τό θέμα κρίσεις διαφόρων «μελετη
τών» τού Κοσμά, πού έπιχείρησαν νά 
παραμορφώσουν μέ τόν τρόπο αύτό μιά 
άπό τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες τού 
'Ελληνορθόδοξου διαφωτισμού. Τοΰ γνή
σιου φορέα «τοΰ ’Ορθοδόξου πνεύματος 
έπΐ τοΰ κοινωνικού πεδίου» πού έδειξε 
«κατά ποιον τρόπον ή ’Ορθόδοξος Με
ταφυσική ύλοποιεΐται εις κοινωνικόν 
δέον55» όπως έγραψε χαρακτηριστικά 
ένας άπό τούς σύγχρονους μελετητές του.

II. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Ή  χρονολογία γεννήσεως τού Κοσμά 

τοΰ Αΐτωλοΰ, δέν σημειώνεται στις ιστο
ρικές πηγές. Ό  σύγχρονός του καί πρώ
τος βιογράφος του Νικόδημος Αγιορεί
της (1749—1809) πού τόν είχε γνωρίσει 
σέ μεγάλη ήλικία άπό κοντά56, γράφει 
ότι έμαρτύρησε «όντας εις ήλικίαν έξήν- 
τα πέντε χρόνων57». Οί ιστορικοί, συν
δυάζοντας τήν πληροφορία αύτή μέ τή 
γνωστή ήμερομηνία τού μαρτυρίου του 
(24 Αύγούστου 1779) συμπεραίνουν ότι 
γεννήθηκε στά 1714. Ή  χρονολογία αύτή 
θεωρείται καί ή σωστή.

Ωστόσο δέν έλλειψαν καί οί κάποιες 
έπιφυλάξεις. Πρώτος τήν Αμφισβήτησε 
ό Τ. Εύαγγελίδης58, κρίνοντας άπό ένα 
Απόσπασμα διδαχής τοΰ Κοσμά όπου ό 
ίδιος Αναφέρει ότι Αναχώρησε άπό τήν 
ιδιαίτερη πατρίδα του πριν άπό «σαρά
ντα —πενήντα χρόνους». Τό άπόσπασμα 
αύτό δημοσίευσε (1871) ό Ά. Δημητρα- 
κόπουλος59 άπό τό χειρόγραφο Γ. Κρέ
μου, γιά τό όποιο μιλήσαμε παραπάνω, 
διευκρινίζοντας ότι ή διδαχή αύτή έκφω- 
νήθηκε (1777) στήν Κεφαλληνία.

Ό  Εύαγγελίδης συνδυάζοντας όπως 
φαίνεται τό κείμενο καί τή χρονολόγηση 
τής διαδαχής αύτής μέ τήν πληροφορία 
τού Κ. Σάθα60, σύμφωνα μέ τήν όποια ό 
Κοσμάς Αναχώρησε άπό τό χωριό του 
γιά τις πρώτες σπουδές του σέ ήλικία 8 
χρονών, άφησε νά έννοηθεΐ ότι γεννή
θηκε πολύ Αργότερα άπό τά 1714. Ή  
άποψη όμως αύτή δέν έχει ιστορικό έρει
σμα έπειδή ή πληροφορία τοΰ Σάθα δέν

προέρχεται άπό Ιστορικές πηγές άλλά 
«έξ έπιτοπίων παραδόσεων» όπως ό 
ίδιος διευκρινίζει στό σχετικό κείμενό 
του61. Πέρα όμως άπό αύτό, τό χειρό
γραφο Κρέμου, όπως είδαμε, σήμερα έχει 
χαθεί. "Ετσι δέν μποροΰμε νά ξέρουμε 
μέ ποιά Ακριβώς κριτήρια προσδιορίστη
καν ό τόπος καί ή χρονολογία πού έκφω- 
νήθηκε ή διδαχή αύτή. "Ας σημειωθεί 
ότι ή ίδια διδαχή, πού έχει τυπωθεί πολ
λές φορές μέ διάφορες παραλλαγές στό 
κείμενό της62, έχει χαρακτηριστεί ώς 
«τελευταία», μέ τή διευκρίνηση ότι έκ- 
φωνήθηκε (4 Αύγούστου 1779) στά Γιάν
νενα63.

Όμως, τό πότε καί πού έκφωνήθηκαν 
οί γνωστές διδαχές τοΰ Κοσμά, καθώς 
καί τό πότε έγινε ή καταγραφή ή ή Αντι
γραφή τών κειμένων τους πού σώζονται 
σήμερα, όλα αύτά, συνθέτουν ένα άλυτο 
πρόβλημα. Γι’ αύτό καί δέν πρέπει νά 
ΰπολογίζεται ή χρονολογία γεννήσεώς 
του σέ συνδυασμό μέ τις χρονολογίες 
πού σημειώνονται σέ χειρόγραφα διδα
χών η μέ τις πιθανές σέ διάφορα στάδια 
τής ήλικίας του Αναχωρήσεις του άπό 
τό χωριό τής καταγωγής του.

Ό  Σ. Παπακυριακοΰ64 έπισήμανε ένα 
άπόσπασμα τής παραπάνω διδαχής, κατα- 
χωρημένης στόν χαμένο σήμερα65 κώ
δικα Μπιστρέκη66, όπου ό Κοσμάς 
Αναφέρει ότι «έφθειρα τήν ζωή μου 45 
σαράντα πέντε χρόνους». Στόν Αριθμό 
αύτό προσθέτει τά 25 χρόνια πού έζησε— 
όπως πιστεύει—ό "Αγιος στήν πατρίδα 
του, σχηματίζοντας έτσι τόν άριθμό 70. 
Μέ βάση τούς Αριθμούς αύτούς καί μέ 
δεδομένο ότι ή διδαχή αύτή έκφωνήθηκε 
(1777) στήν Κεφαλληνία, συμπεραίνει 
ύστερα άπό διάφορες προσθαφαιρέσεις, 
ότι ό Κοσμάς γεννήθηκε στά 1707 καί 
έμαρτύρησε σέ ήλικία 72 χρόνων.
’Από καμμιά όμως ιστορική πηγή δέν προ
κύπτει καί έπομένως είναι άγνωστο πόσα 
χρόνια Ακριβώς έζησε ό Κοσμάς στήν 
ιδιαίτερη πατρίδα του. Ό  Νικόδημος 
γράφει ότι έφυγε άπό τό χωριό του γιά νά 
διδαχτεί (;)—τό έρωτηματικό αύτό θά τό 
έξετάσουμε σέ έπόμενο Κεφάλαιο—τά 
«γραμματικά» σέ ήλικία «χρόνων είκοσι 
ίσως καί έπέκεινα». Άπό τόν υπολογισμό 
όμως αύτό μέχρι τόν Απόλυτο άριθμό 25 
τοΰ Παπακυριακοΰ, ή Απόσταση είναι 
μεγάλη.

Ό  Παπακυριακοΰ67, έπισήμανε άκόμη 
μιά περικοπή κειμένου τοΰ Νεόφυτου 
Δούκα68, όπου άναφέρεται ότι ό Κοσμάς
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56. — Νέον Μαρτυρολόγιον ήτοι μαρτυρία τών νεοφανών μαρ

τύρων κ.λπ. συνταχθέν παρά τοϋ Όσιου Νικοδήμου τοΰ 
Αγιορείτου Άθήναι 1961 σ. 202.

57. — Νέον Μαρτυρολόγιον σ. 201.
58. — Τρύφωνος Εύαγγελίδου: Κοσμάς ό Ίσαπόστολος (1714—

1779)—Βίος καί έργα αύτοϋ, Άθηναι 1897 σ. 7 σημ. 1
59. — Βλ. ππ. σημ. 48.
60. — Κ.Ν. Σάθας: Βιογραφίαι. . . σ. 487
61. — Κ.Ν. Σάθας: Βιογραφίαι. . . σ. 487 σημ. 2.
62. — Κ.Σ. Κώνστα: Μία «διδαχή» τοϋ Αγίου Κοσμά άπό

’Ηπειρώτικου κώδικα τοΰ 1814 HE 12(1963) σ. 615.
63. — Δ. Σαλαμάγκα—Κ. Φωτόπουλου: Ή  τελευταία «διδαχή»

τοΰ Όσιομάρτυρος πάτερ Κοσμά HE 2(1953) σ. 780.
64. — Σ. Παπακυριακοΰ: Συμβολή είς τόν βίον Κοσμά τοΰ

Αΐτωλοΰ 'Ιερομάρ. καί Ίσαποστόλου Άθηναι 1953 σ. 16.

65. — Βλ. ππ. σημ. 62.
66. — Γεώργιος Ζήκου Μπιστρέκης: Πιστός ακόλουθος τοΰ Κο-

σμα και συντάκτης τοΰ ομώνυμου κώδικα πού περιείχε μιά 
διδαχή, περιγραφή τοΰ μαρτυρίου τοΰ Κοσμά, καί διά
φορα άλλα θρησκευτικά κείμενα (Βλ. περιεχόμενα στοΰ 
Σ· Παπακυριακοΰ: Κοσμά 'Ιερομάρτυρος. .\  σ. 174). 
Τό κανονικό του επώνυμο πρέπει νά ήταν Μπιστρένης, 
παραγωγό άπο το Μπιστρένιον της σημερινής Αλβα
νίας, έδρας τής παλιάς Μητροπόλεως Δαρδανίας, όπως 
σημειώνεται απο τον Β.Δ. Ζώτο Μολοσσό (’Ηπειρωτικά 
Μελετήματα τεΰχος Α’ Άθηναι 1878 σ. 105). Σύμφωνα 
με τήν τότε συνήθεια τών Αλβανών, οποίος ζοΰσε 
μακρυα από τον τοπο καταγωγής του έπαιρνε έπώνυμο 
παραγωγό από αυτόν (Βλ. Τ. Λάππα: Απομνημονεύ
ματα Αοιδωρίκη HE 4(1955) σ. 876).

67. — Σ.Παπακυριακοΰ: Συμβολή.... σ. 17.
56· Νεοφύτου Δούκα: Έπιστολαί πρός τινας έν διαφόροις 

περιστασεσι κ’λπ· τ ' Α ’ έν Λιγίνη 1839 σσ. 133—134.
69- ■ Α. Δημητρακόπουλος: δπ. ππ. σ. 85.
70.—- Νεον Μαρτυρολόγιον σ. 201.
Ί ·  Λάμπρου: Κατάλογος τών κωδίκων τής Ίεράς Μο

νής Προυσοΰ ΝΕ (10) 1913 σ. 314.
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Προοχννητάρι —ΕΊοοδοζ τον χοίρον ojtov βριοχοτον το οτιιτι τον Ayiov KotJ/xo.

γεννήθηκε 60 χρόνια πριν άπό αυτόν, 
δηλαδή στά 1700. Ή  περικοπή αύτή 
περέχεται σέ μιά κοινή έπιστολή τοϋ 
φανατικού άρχαϊστή Δούκα, στήν όποια 
ό Κοσμάς καί ό Κοραής κατηγοροϋνται 
ότι μέ τή διδασκαλία τους «ένεκόλαψαν 
κηλίδας» γιά τό "Εθνος. Άφοϋ λοιπόν 
ό Δούκας θεωρούσε—τόσο άδικα—Εθνι
κά έπιζήμια τή διδασκαλία τοϋ Κοσμά, 
ήταν φυσικό νά μήν είχε καμμιά άπολύτως 
διάθεση νά συγκεντρώνει γι’ αυτόν στοι
χεία καί μάλιστα βιογραφικά. Μέ άλλα 
λόγια ή πληροφορία του αύτή δέν άπο- 
τελεϊ τό καταστάλαγμα ειδικής ερευνάς, 
άλλά ένα πρόχειρο ύπολογισμό τής 
στιγμής.

Συμπέρασμα: Ό  Κοσμάς γεννήθηκε 
στά 1714. Χρονολογία πού προκύπτει 
έμμεσα άλλά σαφέστατα άπό τό κείμενο 
τοϋ πρώτου βιογράφου του Νικόδημου 
'Αγιορείτη.

III. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
Ή  καταγωγή τοϋ Κοσμά τοποθετείται 

άπό τόν ίδιο μέσα στό γενικώτερο γεω
γραφικό της πλαίσιο. Σέ διδαχή του άνα- 
φέρει ότι «ή πατρίδα μου ή ψεύτικη, ή 
γήινος καί ματαία είναι άπό τοϋ Άγιου 
"Αρτης καί άπό τήν έπαρχίαν Άπόκου- 
ρο»69. Ό  Νικόδημος γίνεται πιό συγκε
κριμένος, γράφοντας ότι ό Κοσμάς «ήταν 
άπό τήν Αιτωλίαν άπό ενα μικρόν χωρίον 
όνομαζόμενον Μέγα Δένδρον»70. Ή  
ίδια πληροφορία βρέθηκε καταχωρημένη 
στόν κώδικα τής Μονής Προυσοΰ καί 
πρωτοδημοσιεύθηκε (1913) άπό τόν Σπ. 
Λάμπρο71. Μέχρι τότε είχαν γράψει ότι 
ό Κοσμάς γεννήθηκε στό Μ. Δένδρο καί 
οί Μ. Παρανίκας72, Κ. Σάθας73, Ά . Άλε- 
ξούδης71, Ν. Μαυροκορδάτος75, Π. Άρα- 
βαντινός76 καί Β. Δ. ΖώτοςΜολοσσός77.

’Αρκετά χρόνια άργότερα, ό Μιχαλό- 
πουλος ύποστήριξε ότι ό Κοσμάς δέν 
γεννήθηκε στό Μ. Δένδρο, άλλά στό 
γειτονικό χωριό Ταξιάρχης 79. Στό συ
μπέρασμα αυτό όδηγήθηκε κρίνοντας 
άπό ένα άπόσπασμα τής διαθήκης τοϋ 
Χρύσανθου τοϋ Αίτωλοϋ, άδελφοϋ τοϋ 
Κοσμά, πού πέθανε (1785) στή Νάξο. 
Στό κείμενο αύτό ό Χρύσανθος αύτοχα- 
ρακτηρίζεται «Έσωχωρίτης έκ τής έπαρ 
χίας Ναυπάκτου καί Άρτης έκ χωρίου 
Ταξιάρχης»79. Ό  χαρακτηρισμός «έσω
χωρίτης» έσήμαινε τότε τόν καταγόμενο 
άπό τήν περιοχή τοϋ Άπόκουρου, όπως

αποκαλοϋσαν μέ παραφθορά τής άρχαιο- 
λληνικής της όνομασίας80 τήν όρεινή 
ένδοχώρα τής Ναυπακτίας, ξεχωρίζον- 
τάς την άπό τό παραλιακό «Βενέτικο», 
δηλαδή τήν περιοχή πού έξουσίαζαν πα
λιά οί Βενετσιάνοι. Ό  Χρύσανθος ήταν 
μεγαλύτερος στήν ήλικία άπό τόν Κοσμά. 
Σύμφωνα μέ μιά τοπική παράδοση, ή 
οίκογένειά του κατοικούσε άρχικά στόν 
Ταξιάρχη. ’Αργότερα μετακινήθηκε καί 
έγκαταστάθηκε στό Μ. Δένδρο όπου 
γεννήθηκε ό Κοσμάς81.

Ό  Παπακυριακοΰ82 ύποστήριξε ότι 
ή παράδοση δέν συγκρότησε τόν Ταξι

άρχη γιά γενέτειρα τοϋ Κοσμά, έπειδή τό 
χωριό αύτό ήταν μικρό καί έπομένως 
άγνωστο στούς ξένους, ένώ τό Μ. Δένδρο 
ήταν έδρα τών Τουρκικών άρχών τής 
περιοχής, καί γνωστό ώς γενέτειρα τοϋ 
όνομαστοϋ Εύγενίου τοϋ Αίτωλοϋ. Ό  
τελευταίος όμως έμεινε γνωστός—όπως 
καί ό Κοσμάς—ώς «Αίτωλός» καί όχι 
ώς «Μεγαδενδρίτης». Πέρα όμως άπό 
αύτό, είναι γνωστό ότι στά χρόνια τοϋ 
Κοσμά, τό Μ. Δένδρο ήταν ένας μικρό 
συνοικισμός, καί έτσι δέν μπορούσε νά 
άποτελεΐ έδρα Τουρκικών άρχών. Συγ
κεκριμένα γιά τό χωριό αυτό ό Άναστά-

72. — Ματθαίου Κ. Παρανίκα: Σχεδίασμα της έν τώ Έλλη-
νικώ Έθνει καταστάσεως τών 'Ελληνικών γραμμάτων 
άπδ' της άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1453) 
μέχρι τών άρχών της ένεστώσης ΙΘ' έκατονταετηρίδος, 
Έν Κων]πόλει 1867 σ. 90 σημ. 1.

73. — Κ. Ν. Σάθας: Βιογραφίαι. . . σ. 487.
74. — ’Ανθίμου Άλεξούδη: Σύντ. περιγρ. τήςΊεράς Μητροπό-

λεως τών Βαλλεγράδων κ.λπ. έν Κέρκυρα 1868 σσ. 81-82.
75. — Άλεξ. Νικ. Μαυροκορδάτου: Ψόγος Νικοτιανής καί

έπιστολή προς Μητροφάνην τόν διάκονον κ.λπ. έν Βενε
τία, αωοστ', 30—31.

76. — Π. Άραβαντινοϋ: Βιογραφική Συλλογή λογίων της
Τουρκοκρατίας έπιμέλεια —εισαγωγή Κ.Θ. Δημαρά 
’Ιωάννινα 1960 σ. 6.

77. — Β.Δ. Ζώτου Μολοττοϋ: Λεξικόν Ά γ. Απάντων σ. 613.
78. — Φ. Μιχαλόπουλος: δπ. ππ. σ. 7.
79. — Π.Γ. Ζερλέντη: Διαθήκη διδασκάλου Ναξίας Χρύσανθού

Αίτωλοϋ Π]Π 7(1885) σ. 300.
80. — Στήν άρχαιότητα «Κουρήτις» ονομαζόταν ή περιοχή

της Αιτωλίας γύρω άπό τήν πόλη Πλευρώνα, που την 
είχε χτίσει δίπλα άπό τόν ποταμό Εΰηνο ό Πλευρών, γιος

τοϋ Αίτωλοϋ καί της Προνόης (Βλ. Νικ. Λωρέντη: Λε
ξικόν τών άρχαίων μυθολογικών, ιστορικών και γεωγρα
φικών κυρίων ονομάτων, έν Βιέννη 1837 σσ. 287—288, 
450). ’Έτσι ό καταγόμενος «άπό Κουρήτιδος» έγινε 
«Άποκουρίτης» καί ή περιοχή «Άπόκουρο».

81. — Μ. Γκιόλιας: δπ. ππ. σ. 56.
82. — Σ. Παπακυριακοΰ: Συμβολή. . . σ. 15.
83. — Ά . Γορδίου: Βίος τοϋ έν μακαρία τή λήξει γενομένου

σοφωτάτου τε καί λογιωτάτου έν ίερομονάχοις κύρ—Ευγε
νίου Ίωαννουλίου τοϋ έξ Αιτωλίας ΝΕ 4 (1907) σ. 34.

84. — Β.Δ. Ζώτος Μολοττός: Λεξικόν. . . σ. 613.
85. — Δημ. Λουκόπουλου: Ή  θρησκευτική φυσιογνωμία τοϋ

Κοσμά τοϋ Αίτωλοϋ ΝΓ 2 (1928) σ. 318.
86. — Άρχιμ. X. Δ. Βασιλόπουλου: Κοσμάς ό Αίτωλός Άθήναι

1955 σ. 13.
87. — Γεωργίου Πάστρα: ΙΙατροκοσμάς ό Αίτωλός καί σύντ.

σκιαγραφία Εύγεν. τοϋ Αίτωλοϋ, Αγρινιον 1950 σ. 16.
88. — Μητροπολίτου Σεραφείμ Ξενοπούλου (Βυζαντίου): Δοκί-

μιον ιστορικής τινός περιλήψεως τής ποτέ άρχαίας και 
έγκριτου πόλεως ’Άρτης καί τής ωσαύτως νεωτέρας 
πόλεως Πρεβέζης κ.λπ., Άθήναι 1884 σ. 113
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σιος Γόρδιος (1654—1729) έγραψε ότι 
στις ήμέρες του ήταν ένας «συνοικισμός 
μάλα συνεσταλμένος καί άνδράσιν εύα- 
ρίθμοις πενία προσταλαιπωροΰσιν έσχα
τη»83. Ύστερα άπό αύτό, ή πληροφορία 
τοΰ Β.Δ. Ζώτου Μολοσσοΰ, ότι ό Κοσμά 
καταγόταν άπό εύπορη οίκογένεια84, 
άποδεικνύεται άβάσιμη. Ό  χαρακτηρι
σμός τοΰ Μ. Δένδρου ώς «μάλα συνε
σταλμένου», δημιουργεί τήν ύποψία ότι 
ίσως νά άποτελοΟσε συνοικισμό τοΰ πολύ 
κοντινού του Ταξιάρχη, καί έτσι έξη- 
γεϊται γιατί ό Χρύσανθος προτίμησε νά 
σημειώσει γιά γενέτειρά του τό δεύτερο 
αύτό χωριό.

Σύμφωνα μέ μιά παράδοση πού διά
σωσε ό Δ. Λουκόπουλος85, οί γονείς 
τοΰ Κοσμά ήταν ξερριζωμένοι Ήπει- 
ρώτες «άνυφαντάδες», πού έγκαταστά- 
θηκαν άρχικά στό χωριό Χαλίκι τού 
’Αγρίνιου. Άλλες παραδόσεις τούς πα
ρουσιάζουν νά καταφεύγουν στόν Τα
ξιάρχη γύρω στά 1700 έχοντας έγκατα- 
λείψει τά Γραμμενοχώρια τής ’Ηπείρου 
στή μιά περίπτωση86, καί τή Σκουλη- 
καριά τής Άρτας στήν άλλη87. Ά ς ση
μειωθεί άκόμη ότι ό Μητροπολίτης 
Άρτης Σεραφείμ, έγραψε στά τέλη τού 
περασμένου αιώνα, δτι ό Κοσμάς ήταν 
«Ήπειρώτης τφ γένει»88. Είδαμε παρα
πάνω δτι ό Κοσμάς σέ διδαχή του είπε 
ότι «ή πατρίδα μου είναι άπό τού Αγίου 
Άρτης καί άπό89 τήν έπαρχίαν Άπό- 
κουρο». Ή  διατύπωση τής φράσης αυτής 
καί τό γεγονός δτι Μητροπολίτης Άρτης 
στό διάστημα 1769—1779 ύπήρξε ό 
’Ιάκωβος Β' «ό άπό Ζαγορίου τής ’Η

πείρου»90, μάς όδηγεΐ στή διατύπωση 
τής γνώμης δτι ό Κοσμάς θεωρούσε τό 
Άπόκουρο δεύτερη πατρίδα του μετά τό 
Ζαγόρι τής ’Ηπείρου.

Άπό τήν περιοχή αύτή φαίνεται δτι 
ξερριζώθηκαν οί παλιοί του πρόγονοι γιά 
νά άποφύγουν άγνωστο ποιούς άκριβώς 
διωγμούς, άκολουθώντας άπό τότε τή νο
μαδική ζωή. Όπως είναι γνωστό, μιά 
άπό τις άπασχολήσεις των κτηνοτροφών 
ήταν—καί έξακολουθεΐ νά είναι—ή ύφαν- 
τική. Τό δτι οί γονείς τοΰ Κοσμά άσκοΰ- 
σαν τήν τέχνη αύτή, προκύπτει άπό μιά 
«ένθύμηση» τοΰ 1777, πού βρέθηκε στό 
κεφαλοχώρι Τσαμαντάς τής Θεσπρωτίας, 
άπ’ δπου πέρασε ό Κοσμάς τόν Απρίλιο 
τοΰ χρόνου αύτοΰ. Στό κείμενό της άνα- 
φέρεται γιά τόν Ά γιο δτι «τά πατρικά 
του ήταν άπό χώραν ήγουν άπό τό Βρα- 
χώρι καί ή γενεά αύτοΰ ήταν άνυφαντά
δες». Ή  «ένθύμηση» καταλήγει μέ τήν 
έξήγηση δτι αυτά «τά είπεν μέ τό ίδιον 
του στόμα»91.

Τά «πατρικά», δηλαδή οί γονείς τοΰ 
Κοσμά, είχαν γεννηθεί στό Βραχώρι, ό
πως όνομαζόταν τότε τό ’Αγρίνιο, πού 
μαζί μέ τή γειτονική περιοχή τοΰ Βλο- 
χοΰ, άποτελοΰσε τότε τόπο ξεχειμάσμα- 
τος τών «Βλάχων» όπως άποκαλοΰσαν 
χωρίς διάκριση έκείνα τά χρόνια92 —καί 
άποκαλοΰν καί σήμερα — τούς συστη
ματικούς κτηνοτρόφους. Έτσι έπιβεβαι- 
ώνεται μέ ιστορικά στοιχεία ή παράδοση 
πού διάδωσε 6 Λουκόπουλος γιά τούς 
«άνυφαντάδες» γονείς τοΰ Κοσμά, πού 
έγκαταστάθηκαν άρχικά στό Χαλίκι τοΰ 
’Αγρίνιου.

Παλαιός ναός τοΰ χωριού Μέγα Δένδρο 
αφιερωμένος στη μνήμη τον Άγιον Κοσμά.

Τό χωριό Μ. Δένδρο δπου γεννήθηκε 
ό Κοσμάς, φαίνεται νά έχει όνομαστική 
προέλευση άπό τήν Ήπειρο. ’Εκεί συν- 
νατάμε περιοχές μέ όνομασίες παρμένες 
άπό μεγάλα μοναχικά δέντρα. Στό Ζαγόρι 
υπάρχει χωριό Μονοδένδρι ή Μαναδέν- 
δρι, γενέτειρα τοΰ Κοσμά κατά τόν Π. 
Χιώτη,93, πού πήρε τήν όνομασία της 
αύτή άπό ένα τεράστιο έλατόδεντρο, πού 
σωζόταν μέχρι τά 184094. ’Επίσης στό 
Δελβινάκι άναφέρεται παλιά τοποθεσία 
«Μεγάλο Δένδρο», πού όνομάστηκε έτσι 
«έκ πελώριας τινός δρυός»95. Στήν Ή 
πειρο μέ τό χαρακτηρισμό «δέντρα» έν- 
νοΰνται πρώτιστα οί βελανιδιές καί τά 
ψηλόκορμα συγγενικά τους είδη, τό πι- 
θανώτερο άπό μιά συνήθεια πού φαίνεται 
νά έχει τις ρίζες της στήν άρχαιότητα96.

Στά χρόνια τοΰ Κοσμά, στις περιοχές 
τής Ναυπακτίας, τής Αιτωλίας καί τής 
’Ακαρνανίας, άφθονοΰσαν τά δάση μέ 
βελανιδιές97. Άπό κάποια πελώρια καί 
μοναχική, πήρε ίσως τήν όνομασία του 
τό χωριό. Μ. Δένδρο άπό ξερριζωμένους 
Ήπειρώτες, πού έφτασαν άγνωστο πότε 
άκριβώς στό Άπόκουρο. Είναι γνωστό 
άλλωστε δτι έκείνα τά χρόνια οί Ήπει
ρώτες φυγάδες— όπως καί οί Μικρασιά- 
τες πρόσφυγες τοΰ 1922 —έδιναν τήν 
όνομασία τής χαμένης ιδιαίτερης πατρί
δας τους σέ κάθε τόπο πού στέριωναν. Γι’ 
αύτό καί στις περιοχές Μαλακασίου, 
Τζουμέρκων, Σκουληκαριάς, Άγράφων, 
Άσπροποτάμου κ.λ.π. συναντάμε χωριά 
καί συνοικισμούς μέ όνομασίες άντίστοι- 
χων χωριών καί συνοικισμών τής Β. 
Ηπείρου.

Ή  Ηπειρωτική ρίζα τοΰ Κοσμά δια- 
φαίνεται καί στις σωζόμενες διδαχές του, 
δπου χρησιμοποιεί συχνά τό Ηπειρω
τικό λεξιλόγιο. Ή  πληροφορία δτι τό 
έπώνυμό του ήταν Ανυφαντής ή Δημη- 
τρίου, δέν είναι άξιόπιστη έπειδή προέρ
χεται άπό πολύ μεταγενέστερες καί ιστο
ρικά άνεπιβεβαίωτες στοματικές διηγή
σεις. Διασώθηκε μόνο τό μικρό κοσμικό 
του δνομα, πού ήταν «Κώνστας»98. Από
γονοι τής οικογένειας του οποιοσδήποτε 
γραμμής, δέν έχουν έπίσημα έντοπιστεϊ. 
Πάντως άπό σωζόμενη έπιστολή του μέ 
ήμερομηνία 2 ’Απριλίου 1779, πού άπευ- 
θύνεται στόν άδελφό του Χρύσανθο, 
μαθαίνουμε δτι στήν πατρίδα του κατοι
κούσαν τότε συγγενείς καί φίλοι τους99. 
Στό Μ. Δένδρο σωζόταν στά τέλη τοΰ 
περασμένου αιώνα τό σπίτι τοΰ Κοσμά100. 
Σήμερα έχει άπομείνει ένα κομμάτι άπό 
τήν τοξωτή του είσοδο. 'Ολόκληρος ό 
γύρω χώρος είναι περιφραγμένος καί άπο 
τελεί σημείο λαϊκού προσκυνήματος.

89. — Οί υπογραμμίσεις δικές μου.
90. — Σ. Ξενόπουλος: όπ. ππ. σσ. 112—113.
91. — Ν. Νίτσου: Μονογραφία της έν Ήπείρω κώμης Τσα-

μαντά Άθηναι, 1926 σ. 30.
92. — Νικ. Κασομούλη: ’Ενθυμήματα Στρατιωτικά έκδοση X.

Κοσμαδάκη τ. Α', σ. 106.
93. — Π. Χιώτου: Ιστορικά απομνημονεύματα Επτάνησου τ.

ΣΤ ', έν Ζακύνθφ σ. 150.
94. — Δ. Σάρρου: Ζαγοριακών θεσμίων έρευνα ΗΧ 2(1927)

σσ. 292—293.
95. — Άντ. Γεωργίου: Πολιτικόν κάτοπτρον τών πολιτικών

της Ελλάδος κατά τόν έν έτει 1877 Ρωσοτουρκικόν 
πόλεμον, Άθηναι 1880 σ. 305 σημ. 6.

96. — Στην άρχαιότητα «δενδρεών» έσήμαινε τό δάσος, τό
άλσος και γενικά τόν τόπο τόν κατάφυτο άπό δένδρεα». 
Στήν ’Ήπειρο άφθονοΰσαν οί βελανιδιές πού έμεναν στό

Δια. Σέ αρχαίο Ηπειρωτικό νόμισμα ή κεντρική του 
παράσταση (ταύρος) περιβάλλεται άπό δυο κλωνάρια 
βελανιδιάς σέ διάταξη στεφανίου.

92. Φ. Μιχαλοπουλος: όπ. ππ. σ. 9 δπου καί σχ. βιβλιογραφία
98. — Νέον Μαρτυρολόγιον σ. 201.
99. — Κ.Ν. Σάθας: Βιογραφίαι. . . σ. 492.
100. Θ.Α. Χαβελλα: Ιστορία τών Αίτωλών άπό τών άρχαιο- 

τάτων χρόνων μέχρι τοΰ 1829 Άθηναι 1883 Β' σ. 45.
101. — Νέον Μαρτυρολόγιον σ. 201.
102. Με τίτλο « Ακολουθία καί βίος τοΰ οσίου καί Θεοφόρου 

πατρός ήμών Κοσμά τοΰ ίερομάρτυρος καί Ισαποστό- 
λου ψαλλομένη κατά τήν κδ' τοΰ Αύγούστου μηνός— 
Πόνημα Σάπφειρου Χριστοδουλίδου τοΰ έκ Γραμμένου. 
’Εκδίδεται ύπό Π. Σεκοπούλου. Έν Πάτραις 1878». 
Ή  βιογραφία τοΰ Κοσμά στις σσ. 16—29.
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IV. 01 ΠΡΩΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ

Ό  Νικόδημος γράφει ότι μόλις ό Κοσ
μάς ήταν «είκοσι έτών ίσως καί έπέκεινα» 
άρχισε νά διδάσκεται τά «γραμματικά» 
δηλαδή τά μαθήματα τοΟ μέσου κύκλου 
σπουδών, «ύπό κάτω είς τόν ίεροδιάκο- 
νον Άνανίαν τόν καλούμενον Δερβι- 
σάνον»101. Στην έπανέκδοση τό 1878102 
τής άνατυπωμένης στά18141°3 βιογραφίας 
τού Κοσμά πού τύπωσε τό 1799104 ό Νι
κόδημος, άπό τόν Σ. Χριστοδουλίδη, ση
μειώνεται ότι ό Κοσμάς «άρχισε νά δι
δάσκει τά γραμματικά ύπό κάτω κ.λ.π.»1 °5. 
Δέν έχουμε πρόχειρες τήν πρώτη έκδοση 
τού Χριστοδουλίδη, ούτε τήν πρώτη 
(1799) καί δεύτερη (1856) τοϋ γραμμένου 
άπό τόν Νικόδημο «Νέου Μαρτυρολο
γίου» όπου περιέχεται ή βιογραφία τού 
Κοσμά, γιά νά συγκρίνουμε τά κείμενα.

'Ωστόσο καί άπό τά κείμενα πού έχουμε 
στή διάθεσή μας προκύπτει μέ σαφήνεια 
πώς ό Νικόδημος έννοεΐ ότι ό Κοσμάς 
άρχισε νά διδάσκεται καί όχι νά διδά
σκει τά «γράμματικά» μέ τήν ιδιότητα 
τού «ύποδιδασκάλου» όπως έγραψε ό όπω- 
σδήποτε έπηρεασμένος Σάθας άπό τό 
κείμενο τού Νικόδημου. Καί αύτό έπει- 
δή άμέσως έξηγεϊ ότι ένφ βρισκόταν 
κοντά στόν Δερβισάνο, πήγε στήν Άθω- 
νιάδα ’Ακαδημία όπου «έτελείωσε τά 
γραμματικά ύπό κάτω είς τόν διδάσκα
λον Παναγιώτην Παλαμάν». Αύτό όμως 
είναι άδύνατο νά έγινε όταν ό Κοσμάς 
βρισκόταν στήν ήλικία τών 20—25 χρο- 
νών, δηλαδή στήν 5ετία 1734 —1739. 
Γιατί όπως θά δούμε στό έπόμενο Κεφά
λαιο ή Άθωνιάδα ’Ακαδημία ιδρύθηκε 
στά 1749, ένώ ή έκεΐ διδασκαλική παρου
σία τοϋ Παλαμά, έντοπίζεται άπό τις 
πηγές στόν έπόμενο χρόνο106.

Κατά τόν Σάθα1 °7, ό Κοσμάς σέ ήλικία 
8 χρονών (δηλαδή στά 1722) πήγε στή 
Σεγδίτσα τής Παρνασσίδας, όπου μα
θήτεψε γιά δέκα χρόνια (δηλ. μεταξύ 
1722—1732) κοντά στόν —Ήπειρώτη 
άπό ότι φαίνεται108 —ιεροδιδάσκαλο 
Γεράσιμο Λύτσικα, πού ήταν ένας άπό 
τούς πιό ικανούς λόγιους κληρικούς τού 
18ου αίώνα109. "Υστερα γύρισε στό χω
ριό του, γιά νά καταλήξει μετά άπό δύο 
χρόνια (δηλ. στά 1734) στό σχολείο τής 
Λομποτινάς, όπου δίδασκε ό Ήπειρώ- 
της Άνανίας Δερβισάνος. Ό  τελευταίος 
πρέπει νά καταγόταν άπό τή Δέρβη ή 
Δερβήσανη τοϋ ’Αργυρόκαστρου, όπως 
σημειώνεται σέ γεωγραφικό κείμενο τοϋ 
περασμένου αίώνα11 °.

Ό  Κοσμάς σέ διδαχή του άναφέρει ότι 
«έφθειρα τήν ζωήν μου είς τήν σπουδήν 
45 σαράντα πέντε χρόνους»111. Όπως 
είδαμε στό προηγούμενο Κεφάλαιο112,

γιά τή διδαχή αύτή, έχει ύποστηριχθεϊ 
ότι έκφωνήθηκε (1779) στά Γιάννενα. 
Ά ν άφαιρέσουμε τόν άριθμό 45 άπό τά 
1779, προκύπτει ή χρονολογία 1734, "Ετσι 
άπό τρία διαφορετικά κείμενα, προκύ
πτει ότι ό Κοσμάς άρχισε νά σπουδάζει 
τά «γραμματικά» στά 1734 σέ ήλικία 20 
χρονών. Θά πρέπει ώστόσο νά παρατηρη
θεί, ότι στήν παραπάνω διδαχή του ό Κοσ
μάς αύτοβιογραφεϊται λέγοντας ότι «έμα
θα καί έγώ πεντέξη γράμματα, έγινα καί 
ίερεύς άνάξιος, έγινα καί καλόγηρος, έπή- 
γα και είς τό "Αγιον "Ορος». Στή συνέχεια 
άναφέρει συνοπτικά τούς έπόμενους κύ
ριους σταθμούς τής ζωής του, μέ τή σει
ρά πού είναι γνωστή άπό διάφορα βιο- 
γραφικά του κείμενα113. Ή  τήρηση τή 
σειράς αύτής, μάς έπιτρέπει νά όποθέ- 
σουμε ότι προτοϋ νά πάει στό Ά γιο Ό 
ρος, θά είχε χειροτονηθεί Ιερέας —ίσως 
στό χωριό του —γιά νά καταλήξει στή 
συνέχεια σέ κάποιο γειτονικό μοναστήρι, 
τό πιθανώτερο στή «Μονή ή μάντρα τοϋ 
Παλαιό—Ταξιάρχη» όπως τό άποκαλεΐ 
ό Πουκεβίλ, πού έπισκέφθηκε έκείνη τήν 
περιοχή. Ό  ίδιος συγγραφέας έξηγεϊ ότι 
τό είχε άνακαινίσει ό Κοσμάς114, έπει- 
δή —προσθέτουμε έμεϊς —είχε πνευματι
κό δεσμό μαζί του.

Διψώντας γιά άνώτερη μόρφωση, θά 
πήγε —γύρω στά 1749 —σέ μοναστήρι 
τής περιοχής Λομποτινάς όπου φαίνεται 
νά δίδασκε ό Δερβισάνος, μιά καί ή όνο- 
μαστή Σχολή στό κεφαλοχώρι αύτό Ιδρύ
θηκε άργότερα. Αύτή τήν έξήγηση μπο
ρούμε νά δώσουμε στις άχρονολόγητες 
πληροφορίες τοϋ Νικόδημου. Διαφορε
τικά φαίνεται άδιανόητο νά άρχισε ό 
Κοσμάς τις σπουδές του στά 1734 σέ 
ήλικία 20 χρονών, καί νά μήν τίς είχε 
τελειώσει όταν άρκετά χρόνια άργότερα 
άνοιξε τίς πύλες της ή ’Αθωνιάδα ’Ακα
δημία. Βέβαια, ό Νικόδημος γράφει ότι 
έγκαταλείποντας τήν ’Ακαδημία, πήγε 
στήν Άγιορείτικη Μονή τοϋ 'Αγίου 
Φιλοθέου, όπου «έκουρεύθη» μοναχός, 
καί στή συνέχεια χειροτονήθηκε ιερέας. 
Όπως θά δούμε όμως στό έπόμενο Κε
φάλαιο, όλα αύτά έγιναν σέ πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα. Ά ς σημειωθεί ότι 
σύμφωνα μέ τίς σχετικές κανονικές δια
τάξεις, ή περιβολή τοϋ μοναχικού σχή
ματος, προϋποθέτει προηγούμενη μακρο
χρόνια δοκιμασία.

Ή  προέλευση τοϋ Κοσμά άπό τήν ’Αθω
νιάδα ’Ακαδημία, δέν μπορούσε νά άπο- 
τελέσει λόγο μή έφαρμογής τών κανό
νων τοϋ μοναχισμού. Στό συμπέρασμα 
αύτό καταλήγουμε κρίνοντας άπό τό γε
γονός ότι στή Σχολή αύτή φοιτούσαν καί 
κοσμικοί, όπότε είναι ευνόητο ότι ή έκεΐ 
διαβίωσή τους δέν είχε άσκητικό χαρα
κτήρα. Ά ν είχε, τότε ή έγκατάλειψή της

άπό τόν Κοσμά θά δημιουργούσε κώλυμα 
τούλάχιστον γιά τή χειροτονία του σέ 
Ιερέα. Σύμφωνα μέ τόν «Νομοκάνονα» 
δηλαδή τόν πανδέκτη Βυζαντινής προέ
λευσης διατάξεων έκκλησιαστικοϋ καί 
ιδιωτικού δικαίου, πού ϊσχυε στά χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας, ό ίερέας, όταν άλλα
ζε τόπο κατοικίας, μπορούσε νά ύπηρε- 
τήσει όποιοδήποτε ναό, άρκεϊ μόνο νά 
είχε στά χέρια του άποδεσμευτική — 
συστατική άπόλυση τοϋ Μητροπολίτη 
τής περιοχής, όπου άσκοΰσε πρώτα τά 
έφημεριακά του καθήκοντα.

Ό  Κοσμάς λοιπόν είναι πολύ πιθανό 
νά είχε περιβληθεϊ διαδοχικά τό Ιερα
τικό καί μοναχικό σχήμα προτοϋ νά φοι
τήσει στήν Άθωνιάδα Ακαδημία. "Οσο 
γιά τή φράση τοϋ Νικόδημου «έκουρεύ
θη μοναχός» στή Μονή τοϋ Άγιου Φι- 
λοθέου, πρέπει νά άποτελεϊ ένα άπό τά 
πολλά σχήματα λόγου πού διακρίνει 
κανείς στή βιογραφία του, όπου συντο
μεύονται στήν έξελικτική τους πορεία 
γεγονότα πού προϋποθέτουν μεγάλη χρο
νική διάρκεια. Ή  σπουδή τοϋ Κοσμά 
στά «γραμματικά» προϋποθέτει προηγου- 
μένη φοίτησή του σέ κατώτερο σχολείο. 
Ή  —σύμφωνα μέ τόν Σάθα —ΙΟετία τής 
φοίτησής του στό σχολείο τής Σεγδί- 
τσας, φαίνεται ύπερβολική γιά όλοκλή- 
ρωση κατώτερου κύκλου σπουδών. ’Εκ
τός πιά άν τό διάστημα αύτό άντιπροσω- 
πεύει προετοιμασία του γιά τό ιερατικό 
στάδιο. Ά ς  σημειωθεί ότι σύμφωνα μέ 
τήν άφήγηση τοϋ Θανάση Λοιδωρίκη, 
έκείνη τήν έποχή στά σχολεία τής Δυτι
κής Στερεάς φοιτούσαν όσοι προορί
ζονταν γιά τό στάδιο αύτό116.

Ό  Μιχαλόπουλος116 θεωρεί άπίθανο 
νά λειτουργούσε τότε σχολείο σ’ ένα τόσο 
μικρό χωριό σάν τή Σεγδίτσα. Όπως όμως 
είναι έξακριβωμένο, στό μικρό χωριό 
Αγία Ευθυμία τής Φωκίδας, σχολείο είχε 
άνοίξει ό Νικόδημος Καβάσιλας (1595— 
1652) μόλις άποφοίτησε άπό τό σχολείο— 
τό πρώτο πού λειτούργησε στή Στερεά 
'Ελλάδα—τής Ιστορικής Μονής τής Βαρ- 
νάκοβας117. Ό  Καβάσιλας, πού πρέπει 
νά είχε ’Ηπειρωτική καταγωγή118, ήταν 
ένας άπό τούς πιό Ικανούς λόγιους κλη
ρικούς τού Που αίώνα 110.

Ή  παρουσία τών όσων προαναφέραμε 
’Ηπειρωτικής καταγωγής λογίων κληρι
κών στή Δυτική Στερεά, άποτελεϊ μιά 
άκόμη έπιβεβαίωση γιά τήν έγκατάσταση 
στήν περιοχή αύτή Ήπειρωτών προσφύ
γων, πού δέν παρέλειψαν νά Ιδρύσουν 
σχολεία σέ μιά έποχή Ιδιαίτερα κρίσιμη 
γιά τήν έθνική μας έπιβίωση. Στό σχο
λείο τής Σεγδίτσας φοίτησε σύμφωνα μέ 
τίς Ιστορικές είδήσεις ό άδελφός τού 
Κοσμά Χρύσανθος, πού συνέχισε τίς 
σπουδές του στις άνώτερες σχολές τής

103. — Μέ τόν ίδιο τίτλο καί τήν ένδειξη «Έν Βενετία παρά
Νικολάω Γλυκεϊ τω έξ Ίωαννίνων».

104. — Κ. Σαρδελής: ’Αναλυτική Βιβλιογραφία. . . σ. 45—46,
δπου ή περιγραφή τής έκδοσης καί τών έπανεκδόσεων.

105. — Σ. Χριστοδουλίδου: ’Ακολουθία καί βίος. . . δπ. ππ.
σημ. 102 σ. 16.

106. — Μ. Παρανίκας: δπ. ππ. σ. 94.
107. — Κ.Ν. Σάθας: Βιογραφίαι. . . σ. 487.
108. — Φαίνεται δτι τό έπώνυμό του ήταν παράγωγο άπό τό

δνομα τοϋ Γιαννιώτικου βουνού της Όλύτσικας καί- 
έγινε «Λύτσικας» μέ άποβολή τοϋ πρώτου γράμματος 
«χάριν ευφωνίας» στήν έναρθρη προφορά του (Πρβλ. Ό  
Όδυσσέας — ‘Ο ’Δυσσέας).

109. — Γνωστά έργα τοϋ Γ. Λύτσικα είναι ή «Γραμματική»
καί τά «'Ιερά άπανθίσματα».

110. — Β.Δ. Ζώτος Μολοσσός: Ήπειρωτικαί Μελέται. . . σ. 82,
111. — Κ.Σ. Κώνστσα: Μιά «διδαχή». . . . σσ. 629—630.
112. — Δ. Σαλαμάγκα —Κ. Φωτόπουλου: Ή  τελευταία «δι

δαχή. . . σ. 780. Βλ. καί ππ. σημ. 63.
113. — Κ.Σ. Κώνστας: Μία «διδαχή». . . σ. 619.
114. — Φ. Μιχαλόπουλος: δπ. ππ. σ. 8 δπου σχετ. βιβλιογραφία·
115. — Τ. Λάππας: ’Απομνημονεύματα. . . σ. 876.
116. — Φ. Μιχαλόπουλος: δπ. ππ. σ. 18.
117. — Π. Καλονάρου: Ή  'Ιερά Μονή της Ύπεραγίας Θεο

τόκου ή έπιλεγομένη Βαρνάκοβα, Άμφισσα 1957 σ. 99. 
Α.Κ.’Ορλάνδου: ΉΜονή Βαρνάκοβας,’Αθήναι 1922 σ. 3.

118. — Γενάρχης της ’Ηπειρώτικης οικογένειας Καβάσιλα,
φαίνεται δτι υπήρξε ό ’Αλέξιος Καβάσιλας, στρατηγός 
τοϋ αύτοκράτορα Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ, πού πολέμησε 
μέ τούς ’Αλβανούς δυό φορές (1081 καί 1107 —1108).

807



Γούβας στήν 'Αγία Παρασκευή τών Βραγ- 
γιανών, τής Μπαλαναίας στά Γιάννενα 
(πριν άπό τά 1744) καί τής Πατριαρχικής 
στήν Κωνσταντινούπολη μετά τά 1759120. 
Δέν άποκλείεται, οί πρώτες σπουδές τού 
Χρύσανθου νά άποδόθηκαν άπό τήν το
πική παράδοση, πού έπικαλεΐται όπως 
είδαμε ό Σάθας, στόν Κοσμά. Γιά τόν 
τελευταίο, νεώτεροι βιογράφοι του έγρα
ψαν ότι φοίτησε στή Σχολή τών Βραγ- 
γιανών, έπαναλαμβάνοντας έτσι τις άσυ- 
νόδευτες άπό ιστορικές άποδείξεις πλη
ροφορίες τοΰ Μιχαλόπουλου.

Ό  Νικόδημος γιά τό θέμα αύτό δέν 
άναφέρει τό έλάχιστο, ένώ ό Παρανίκας 
πού τό έθιξε πρώτος, γράφει ότι ό Κο
σμάς «πιθανώς»121 νά φοίτησε στή σχο
λή αύτή, χωρίς όμως νά τεκμηριώνει τήν 
άποψη αύτή έστω καί μέ κάποιες Ιστορι
κές ένδείξεις. Ό  Μιχαλόπουλος ύπολο- 
γίζει ότι ό Κοσμάς κάπως μεγάλος άρχι
σε νά μορφώνεται συστηματικώτερα κον
τά στόν Δερβισάνο, παραλείποντας νά 
έξηγήσει ποιος καί πού τοΰ έδωσε τις 
πρώτες στοιχειώδεις γνώσεις. Ό  ίδιος 
συγγραφέας πιστεύει άνεπιφύλακτα ότι 
άφοΰ φοίτησε στή σχολή τών Βραγγια- 
νών, γύρισε στή Λομποτινά, όπου διορί
στηκε δάσκαλος έχοντας διευθυντή τόν 
Δερβισάνο, πού τόν είχε παρακινήσει νά 
στραφεί πρός τις άνώτερες σπουδές. "Αν 
όμως ό Κοσμάς τελείωνε τις σπουδές του 
στή σχολή αύτή, θά ήταν φυσιολογικό 
νά τις συνεχίσει σέ άλλες άνώτερες όπως 
ό άδελφός του Χρύσανθος καί τόσοι 
άλλοι. Ό  Μιχαλόπουλος συνδυάζει τήν 
παραπάνω πεποίθησή του μέ τή διαπί
στωση δτι ό Κοσμάς είχε άσπαστεί τις 
ιδέες τών διδασκάλων τής σχολής τών 
Βραγγιανών ’Αναστασίου Γορδίου καί 
Θεοφάνους «τού έξ Άγράφων». Ό  ίδιος 
συγγραφέας έπισημαίνει Ακόμη καί τό 
γεγονός δτι ό Κοσμάς είχε μεγάλες θερα
πευτικές Ικανότητες, έξηγώντας δτι τις 
είχε άποκτήσει στή Σχολή τών Βραγγια- 
νών, πού έδινε —δπως έξηγεΐ —στους 
μαθητές της κάποιες γνώσεις ιατρικής122.

Πρώτα θά πρέπει νά παρατηρήσουμε 
δτι οί άρχές τού Κοσμά ήταν πρωτοπο
ριακές γιά τήν έποχή του καί τοποθετη
μένες πάνω σέ δικές του ρεαλιστικές βά
σεις. Ύστερα, ό ίδιος ό Μιχαλόπουλος 
ύπογραμμίζει άλλου δτι ό Κοσμάς ήταν 
προσωπικότητα «έντελώς ιδιόρρυθμη, άνε 
νεπηρέαστη καί πρωτότυπη128». Δέν 
ύπάρχει λοιπόν ταύτότητα άρχών άνά- 
μεσα στόν άεικίνητο λαϊκό διαφωτιστή 
Κοσμά, καί τούς βαθυστόχαστους δασκά
λους—άναχωρητές τής Σχολής τών Βραγ- 
γιανών. Ό σο γιά τις ιατρικές γνώσεις του 
δέν είναι ύποχρεωτικό νά τις πήρε άπό 
τή σχολή αύτή. "Οπως άναφέρει σέ δι
δαχή του, έμεινε 17 όλόκληρα χρόνια στό 
Ά γιο Ό ρος124.

Στά Μοναστήρια δέν έλλειψαν ποτέ 
οί άσκητές μέ τις πολλές έμπειρικές γνώ
σεις Ιατρικής καί βοτανολογίας, βασι
σμένες στή γραφτή καί άγραφτη θερα
πευτική παράδοση τών αιώνων. Φυσικό 
ήταν λοιπόν νά κατέχει καί ό Κοσμάς 
τήν παράδοση αύτή, δίνοντάς της μέ τό 
φωτεινό του πνεύμα νέες καί μεγάλες δια
στάσεις. Άλλωστε ή ρίζα τής γενιάς του 
κρατούσε δπως είδαμε άπό τό Ζαγόρι 
τής Ηπείρου, άπό δπου προέρχονταν 
τά χρόνια έκείνα οί έμπειρικοί θεραπευ
τές πού έμειναν στήν ιστορία γνωστοί μέ 
τήν όνομασία «κομπογιαννίτες» ή «βι- 
κογιατροί»125.

V. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Α0Ο- 
ΝΙΑΔΛ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Οί αύθεντικές πληροφορίες γιά τις σπου 
δές τοΰ Κοσμά στήν Άθωνιάδα Ακαδη
μία είναι έλάχιστες καί άχρονολόγητες. 
Ό  Νικόδημος, άναφερόμενος στό θέμα 
αύτό, γράφει δτι διδασκόταν τά «γραμμα
τικά» άπό τόν Άνανία Δερβισάνο, Αλλά 
«έπειδή κατά τούς χρόνους έκείνους άρχι
σε μέ φήμην μεγάλην εις τό σχολεΐον 
τοΰ Βατοπεδίου τοΰ Αγίου Όρους, μετέ- 
βη εις έκεΐνο μέ άλλους έδικούς του συμ- 
μαθητάς ούκ όλίγους. ’Εκεί έτελείωσε 
τά γραμματικά ύπό κάτω είς τόν διδάσκα
λον Παναγιώτην Παλαμάν»126.

Ή  Άθωνιάδα Ακαδημία ιδρύθηκε στά 
1749 μέ ένέργειες τών Πατριάρχου Κυ
ρίλλου Ε', Αλεξάνδρου Μαυροκορδά- 
του καί Μελετίου, ήγουμένου τής Μο
νής τοΰ Βατοπεδίου. Είχε έννέα συνολικά 
τάξεις στις όποιες φοιτούσαν μοναχοί 
καί κοσμικοί. Στις τέσσερις πρώτες δι
δάσκονταν μαθήματα άνώτερου κύκλου 
σπουδών, ένφ στις ύπόλοιπες πέντε, τό 
έπίπεδο ήταν, δπως θά λέγαμε σήμερα, 
Πανεπιστημιακό. Τόν πρώτο χρόνο τής 
λειτουργίας της ξεκίνησε μέ 7 μόνο σπου
δαστές12’, πού στά 1753 είχαν φτάσει 
τούς 20128.

Οί άριθμοί αύτοί είναι Ικανοί νά μάς 
πείσουν δτι ό Κοσμάς καί οί«ούκόλίγοι» 
συμμαθητές του, ήταν άδύνατο νά άπο- 
τελοΰσαν τήν πλειοψηφία άνάμεσα στούς 
πρώτους καί λιγοστούς σπουδαστές τής 
Ακαδημίας. ΓΓ αύτό ή φράση αύτή τοΰ 
Νικόδημου πρέπει νά θεωρηθεί σχήμα 
λόγου. Αντίθετα είναι ένδιαφέρουσα ή 
διευκρίνισή του δτι ό Κοσμάς τελείωσε 
στήν Άθωνιάδα τά «γραμματικά» δηλα
δή τις τέσσερις πρώτες τάξεις τοΰ άνώ
τερου κύκλου σπουδών. Αύτό άποτελεϊ 
μιά άκόμη άπόδειξη δτι δέν είχε φοιτή
σει ποτέ στή σχολή τών Βραγγιανών, 
δπου ό κύκλος τών σπουδών ήταν άνω- 
τέρου έπιπέδου.

Οί σπουδές του στήν Άθωνιάδα πρέπει 
νά άρχισαν στά 1750129, έπειδή τόν ίδιο 
χρόνο έντοπίζεται άπό τις πηγές δάσκα
λος έκεϊ ό Παλαμάς, πού ήταν νεώτερος 
τοΰ Κοσμά κατά 8 χρόνια καί είχε άπο- 
φοιτήσει άπό τή σχολή τών Βραγγια- 
νών. Ό  Νικόδημος Αφήνει νά έννοηθεϊ 
δτι ό Κοσμάς παρακολούθησε καί τόν 
Πανεπιστημιακό κύκλο σπουδών τής 
Ακαδημίας, γράφοντας δτι «παρέλαβε 
καί τήν Λογικήν άπό τόν διδάσκαλον 
Νικόλαον Τζαρτζούλιον τόν έκ Μετζό- 
βου, δστις έσχολάρχησε μετά τόν σο- 
φώτατον Εύγένιον». Ό  ίδιος συγγραφέας 
έξηγεΐ δτι «έπειδή δέ πάλιν κακή τή τύχη 
ή περίφημος έκείνη σχολή, Αναχωρή- 
σάντων τών διδασκάλων, έρημώθη, καί 
κατήντησε νά γένη ώς τό άπ’ άρχής», 
ό Κοσμάς τήν έγκατέλειψε πηγαίνοντας 
στή γειτονική Μονή τοΰ Αγίου Φιλο- 
θέου, δπου πρώτα «έκουρεύθη» μοναχός 
καί στή συνέχεια χειροτονήθηκε ιερο
μόναχος1 8°.

Ή  διευκρίνηση τοΰ Νικόδημου δτι ή 
σχολή έρημώθηκε «πάλιν», μάς ύποχρεώ- 
νει νά άναφερθοΰμε μέ χρονολογική σει
ρά στις άναταραχές πού σημειώθηκαν 
κατά καιρούς στούς κόλπους τής Ακα
δημίας. Ή  πρώτη έκδηλώθηκε στά 1758, 
άνάμεσα σέ συντηρητικούς καί νεωτερι- 
στές131, χωρίς δμως νά σημειωθούν 
άποχωρήσεις διδασκάλων. Ή  δεύτερη 
έκδηλώθηκε στις άρχές Φεβρουάριου 
1759, δταν ό σχολάρχης άπό τά 1753 
Εύγένιος Βούλγαρης, άναγκάστηκε νά 
έγκαταλείψει βιαστικά τή θέση του χωρίς 
νά προλάβει νά πάρει μαζί του τά προσω
πικά του άντικείμενα, ύποκύπτοντας έτσι 
στις άφόρητες πιέσεις τοΰ Πατριάρχη 
Κυρίλλου Ε', πού βρισκόταν τότε έξόρι- 
στος στό Ά γιο "Ορος καί έπιδίωκε νά 
ταύτίσει τόν έαυτό του μέ τήν ύπαρξη 
καί λειτουργία τής Ακαδημίας132. Τέ
λος ή τρίτη σοβαρή άναταραχή σημειώ
θηκε στά 1761, δταν άποχώρησαν άπό 
τήν Ακαδημία οί διδάσκαλοι Τζερτζού- 
λης καί Παλαμάς, έπειδή οί σπουδαστές 
ζητούσαν έπίμονα νά ξαναγυρίσει ό 
Βούλγαρης στή θέση τοΰ σχολάρχη183.

Ή  άναταραχή αύτή έσήμανε καί τήν 
έρήμωση τής Ακαδημίας δπως γράφει ό 
Νικόδημος. Δέν μπορούμε δμως νά τοπο
θετήσουμε στή χρονιά αύτή τήν έγκα- 
τάλειψη τής Ακαδημίας άπό τόν Κοσμά, 
έπειδή στά 1761 είχε άρχίσει τήν πρώτη 
περιοδεία του. Δέν Απομένει λοιπόν παρά 
νά τοποθετήσουμε τό γεγονός αύτό στά 
1759, δταν έκδιώχθηκε άπό τήν Ακα
δημία ό Βούλγαρης. Στά μέσα τοΰ 1759 
στή θέση τοΰ σχολάρχη τής Ακαδημίας 
τοποθετήθηκε ό Τζερτζούλης, γεγονός 
πού μάς έπιτρέπει νά συμπεράνουμε μέ 
άσφάλεια δτι δέν ύπήρξε διδάσκαλος τοΰ 
Κοσμά στό μάθημα τής Λογικής. Άπό

’Απόγονός του πρέπει νά «ήταν ό γνωστός άρχοντας 
τής Ηπείρου ’Αλέξιος Καβάσιλας», πού κατέφυγε στήν 
Κέρκυρα (1355). Άπό παρακλάδι τής ίδιας οικογέ
νειας πού θά εκπατρίστηκε κατηφορίζοντας^ στην 
’Ακαρνανία, προέρχονται ασφαλώς οί περίφημοι Άκαρ- 
νάνες κληρικοί μέ τό έπώνυμο Καβάσιλας (Γεώργιος, 
Νείλος, Νικόδημος, Νικόλαος, καί τελευταίος ό Συμεών, 
πού φάνηκαν μεταξύ 14ου καί 16ου αί.).

119. — Γνωστά έργα τοΰ Νικόδημου Καβάσιλα (1595̂  1652)
είναι ή «Συλλογή άπορημάτων παλαιών τε και νέων», 
«ή ακολουθία τοΰ Αγίου ’Αρσενίου τοΰ εκ,Καρύων», οί 
βιογραφίες τών διδασκάλων του Χριστόφορου και Καλ
λινίκου, εκκλησιαστικοί λόγοι καί έπιστολές.

120. — Βασ. Βλ. Σφυρόερα: Άνέκδ. έπιστολαι... σ. 198 σημ. 26.
121. — Μ. Παρανίκας: οπ. ππ. σ. 92.

122. — Φ. Μιχαλόπουλος: οπ. ππ. σσ. 18—19.
123. — Φ. Μιχαλόπουλος: οπ. ππ. σ. 26;
124. — Κ.Σ. Κώνστας: Μιά «διδαχή». . .. σ. 619.
125. — Δ. Σάρρος: Ζαγοριακών θεσμίων. . . σ. 293 σημ. 3.

Πρβλ. καί Περ. Βυζουκίδου: ’Ηπειρωτικών θεσμίων 
έρευνα ΗΧ 2 (1927) σ. 19 σημ. 2. Ί . Λαμπρίδου: 
’Ηπειρώτικα Μελετήματα (Ζαγοριακά) τεΰχος 8ο 
Μέρος Α’ Άθήναι 1889 σ.78 σημ. 1. «Κομπογιαννίτης»: 
άπό τό ρ. «κομπώνω» έξαπατώ, καταφέρνω, ξεγελάω. 
«Γιαννίτης», «Βικογιατρός» ό θεραπευτής μέ βότανα 
άπό τήν περιοχή τοΰ όνομαστοΰ γιά τήν πλούσια χλω
ρίδα καί ομορφιά φαραγγιοΰ τοΰ Βίκου Ζαγορίου.

126. — Νέον Μαρτυρολόγιον σ. 201.
127. — Ά π. Ε. Βακαλόπουλος: όπ. ππ. σ.333 δπου σχ. βιβλιογρ.
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τήν άπομάκρυνση τοΰ Βούλγαρη κα'ι μέ
χρι τότε, υπάρχουν σοβαρές ένδείξεις 
ότι τή θέση αύτή κατείχε ό ’Αθανάσιος 
Πάριος434, μαχητικός — όπως κα’ι ό 
Νικόδημος—έκπρόσωπος τοΟ κινήματος 
των «κολλυβάδων» όπως όνομάστηκαν 
έκείνη τήν έποχή οί αύστηρά προσηλω
μένοι στους παλιούς δογματικούς τύπους, 
καί στή γνήσια κατά τις άπόψεις τους 
έκκλησιαστική παράδοση435.

’Από τή μελέτη των διδαχών τού Κοσμά 
προκύπτει ότι δέν συμμεριζόταν τις άπό- 
ψεις τοΰ νεωτεριστή Βούλγαρη, ούτε τις 
άκραϊες θέσεις τοΰ ύπερσυντηρητικοΰ 
Πάριου. Γι’ αύτό καί ή άποχώρησή του 
άπό τήν ’Ακαδημία πρέπει νά άποδοθεϊ 
στήν άπόφασή του νά βρεθεί έξω άπό 
τις άκαρπες διαμάχες πού συγκλόνιζαν 
τότε τήν ’Ακαδημία. Ό  Περραιβός, γρά
φοντας τήν σύντομη βιογραφία τοΰ Ρήγα 
Φερραίου, βρήκε τήν εύκαιρία νά ση
μειώσει στό παράρτημά της ότι στήν 
Άθωνιάδα «όμάς μαθητών τοΰ Εύγενίου, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Κοσμά, 
βλέπουσα τήν πολλήν άμάθειαν τοΰ "Ε
θνους των καί τόν έξ αυτής έπαπειλού- 
μενον κίνδυνον εϊς τε τήν ’Ορθοδοξίαν 
καί τόν ’Εθνισμόν, συνεφώνησαν όμοθυ- 
μαδόν καί έν όνόματι τής ’Αγίας Τριάδος, 
νά βοήθήση τό Έθνος διά τής μαθήσεως 
τών γραμμάτων. Μέλος τής άνωτέρω 
όμάδος ύπήρξε καί ό περί ού ό λόγος 
Κοσμάς, όστις ύπεσχέθη εις τούς συνε
ταίρους του νά γίνη ίεροκήρυξ εις όλην 
τήν ’Ελλάδα».436

Στό κείμενο αυτό κυριαρχεί ό έντονος 
ύποκειμενισμός, ύποταγμένος στό μεγάλο 
πατριωτισμό τοΰ συγγραφέα του, καθώς 
καί οί προσωπικές του έμπειρίες άπό τή 
μακροχρόνια συμμετοχή του στις δρα
στηριότητες τής Φιλικής ‘Εταιρίας. Όσο 
γιά τήν «ύπόσχεση» τοΰ Κοσμά νά γίνει 
ιεροκήρυκας σέ όλη τήν Ελλάδα, άπο- 
τελεΐ άσφαλώς ένα συλλογιστικό κατα
στάλαγμα τοΰ Περραιβοΰ, στήν προσπά- 
θειά του νά έξηγήσει τήν έκπληκτική 
έκείνη πορεία τοΰ Κοσμά άνάμεσα στον 
ύπόδουλο ’Ελληνισμό, παραλείποντας 
όμως νά έξηγήσει γιατί οί άλλοι ύποτι- 
θέμενοι «συνεταίροι» δέν άκολούθησαν 
τό παράδειγμά του.

Ό  Ά . Πατρίδης, έπηρεασμένος φαί
νεται άπό τό άσυνόδευτο μέ ιστορικές 
άποδείξεις κείμενο τοΰ Περραιβοΰ, έ- 
σπευσε νά συμπληρώσει ότι ό Βούλγαρης 
είχε ιδρύσει «τάξιν μεμυημένων έκ τριά
κοντα άτόμων»!37. Ό  Μιχαλόπουλος 
έπηρεασμένος άπό τή μεταγενέστερη 
φιλορωσική δραστηριότητα τοΰ Βούλ
γαρη καί δεσμευμένος άπό τήν Ιστορικά 
άβάσιμη όπως είδαμε πεποίθησή του γιά 
τή συμμετοχή τοΰ Κοσμά στά Όρλω-

φικά, προχώρησε άκόμη περισσότερο 
ύποστηρίζοντας ότι ό Βούλγαρης ύπήρξε 
«μεγάλος πολιτικός έμπνευστής τολμη
ρών ιδεών, πρωταγωνιστής στά πράγματα 
τής ’Ανατολής» 4 38 καί «ό πρώτος καί 
έπιβλητικώτερος εισηγητής τής Μεγά
λης ’Ιδέας»433. Βέβαια άπό τόν 16ο 
αιώνα είχαν άρχίσει νά συζητοΰνται τέ
τοιες ιδέες.140 Γιά τή συγκεκριμένη ό
μως περίπτωση, δέν ύπάρχουν όπως είπαμε 
Ιστορικές άποδείξεις. Θρύλοι γύρω άπό 
μυστικές έταιρίες καί όργανώσεις δημιουρ- 
γήθηκαν μετά τόν θάνατο τοΰ Ρήγα141.

Είναι γεγονός ότι ό Βούλγαρης, όπως 
καί όλοι σχεδόν οί λόγιοι καί μή κληρικοί 
τοΰ καιροΰ του, ύστερα μάλιστα άπό τις 
τόσες ύπονομευτικές ένέργειες σέ βάρος 
τής ’Ορθοδοξίας άπό πλευράς Καθολικής 
’Εκκλησίας, είχαν τή στερεότυπη πεποί
θηση ότι οί Έλληνες θά άποκτοΰσαν τήν 
έλευθερία τους μόνο μέ τή βοήθεια τής 
«όμοδόξου Ρωσίας». Όπως προκύπτει 
όμως άπό έπιστολή τοΰ Βούλγαρη, οί 
όπαδοί του μέσα στήν ’Ακαδημία, άπο- 
τελοΰσαν ένα κομμάτι τής «τετραχίας», 
δηλαδή τών ισάριθμων όμάδων, κάθε 
μιά άπό τις όποιες ήθελε νά πάρει στά 
χέρια της τή διοίκηση τοΰ πνευματικού 
αύτοΰ ίδρύματος142. Μέ άλλα λόγια ή 
όμάδα τοΰ Βούλγαρη δέν είχε τό χαρα
κτήρα τής «μυστικής έταιρίας» γιά εύρύ- 
τερους έκπαιδευτικούς καί πολύ περισσό
τερο γιά έπαναστατικούς σκοπούς. Πέρα 
όμως άπό αύτό, δέν ύπάρχει τό έλάχιστο 
ιστορικό στοιχείο, πού νά φανερώνει ότι 
ό Κοσμάς άνήκε σ’ αυτή τήν όμάδα.

Ό  Νικόδημος γράφει ότι ό Κοσμάς 
έφυγε άπό τή Μονή τοΰ Αγίου Φιλοθέου 
άποφασισμένος νά γίνει Ιεραπόστολος 
καί πήγε στήν Κωνσταντινούπολη «διά 
νά άνταμώση τόν άδελφόν του Χρύσανθον 
όστις καί τόν έδειξε καί μερικήν τινα 
τέχνην ρητορικήν, διά νά όμιλή τάχα μέ 
κάποιαν μέθοδον»443. Όπως είδαμε, 
ό τελευταίος έγκαταστάθηκε στήν Πόλη 
μετά τά 1759. Ό  Βούλγαρης όταν άπομα- 
κρύνθηκε (άρχές 1759) άπό τήν Άθωνιάδα 
’Ακαδημία, πήγε στήν Κωνσταντινού
πολη καί διορίστηκε δάσκαλος στήν 
έκεΐ Πατριαρχική ’Ακαδημία144. Ά ν ό 
Κοσμάς είχε τις ίδιες μέ έκεΐνον φιλορω- 
σικές πεποιθήσεις, θά τόν άκολουθοΰσε 
χωρίς καθυστέρηση καί θά ζητούσε τήν 
υποστήριξή του, χωρίς νά περιμένει νά 
έγκατασταθεΐ έκεϊ ό άδελφός του Χρύ
σανθος. Τόσο ό τελευταίος, όσο καί ό 
Βούλγαρης, καταδιώχθηκαν όπως είδαμε 
στήν άρχή γιά φιλορωσική δράση.

’Αντίθετα ό Κοσμάς, καί μετά τά Όρλω- 
φικά άρχισε νέες περιοδείες μέ τήν έγ
κριση τοΰ Σουλτάνου έπειδή θεωρήθηκε 
κατάλληλος γιά νά κατευνάσει τά έπανα-

στατημένα πνεύματα. Συμπερασματικά 
μποροΰμε νά καταλήξουμε ότι ό Κοσμάς 
χάραξε τόν πρωτοποριακό του δρόμο 
όχι γιατί, όπως γράφεται συχνά, είχε Ιδι
αίτερες διασυνδέσεις μέ φιλορωσικά στοι
χεία, ούτε γιατί άπογοητεύθηκε άπό τις 
διασπαστικές τάσεις πού έκδηλώθηκαν 
μέσα στους κόλπους τής Άθωνιάδας 
’Ακαδημίας. Έτσι καί άλλοιώς οί άπαγο- 
ητεύσεις δέν όδηγοΰν σέ μεγάλες άπο- 
φάσεις, καί μάλιστα άποφάσεις Ιστορικής 
σημασίας. Ό  Κοσμάς ήταν γεννημένος 
διαφωτιστής. Θεωρούσε—όπως καί ό 
Κοραής—ότι ή θρησκευτική, ήθική, κοι
νωνική, οίκονομική καί πνευματική άνα- 
γέννηση τοΰ Έθνους, θά άνοιγε διάπλατα 
τό δρόμο γιά τήν άπελευθέρωσή του άπό 
ένα τυραννικό καθεστώς, πού γιά πολ
λούς λόγους, άπό τις άρχές τοΰ 18ου αι
ώνα άργά άλλά σταθερά, είχε άρχίσει νά 
διολισθαίνει πρός τήν πλήρη άποσύν- 
θεση. Μέ μόνη τή διαφορά ότι ό Κοσμάς 
δέν ήταν λόγιος, άλλά ιεραπόστολος. Ό  
ίδιος—μάς πληροφορεί ό βιογράφος του 
Νικόδημος—έλεγε πολλές φορές ότι «οί 
άδελφοί μας Χριστιανοί έχουν μεγάλην 
χρείαν άπό λόγον Θεοΰ. Καί ότι χρέος 
έχουν έκείνοι όπού σπουδάζουν νά μή 
τρέχουν είς άρχοντικά καί αύλάς μεγάλων, 
καί νά ματαιώνωσι τήν σπουδήν τους, διά 
νά άποκτήσουν πλοΰτον καί άξιώματα, 
άλλά νά διδάσκωσι μάλιστα τόν κοινόν 
λαόν, όπού ζώσι μέ πολλήν άπαιδευσίαν 
καί βαρβαρότητα»145. Γι’ αύτό καί μετου- 
σίωσε σέ πράξη τις σκέψεις του αύτές, 
άποφασισμένος νά θυσιαστεί γιά τή 
σωτηρία τών πολλών. «Έγώ—είπε σέ μιά 
διδαχή του—έδώ πού περιπατώ, έχω τό 
κεφάλι μου μέσα είς τόν τροβά», γιά νά 
συμπληρώσει συνεπαρμένος άπό τό ξε- 
χείλισμα τής Χριστιανικής άγάπης στις 
ψυχές τών άκροατών του: «Μέ έσκλα- 
βώσατε, άδελφοί μου, τώρα όπού καί τό 
αίμα μου νά χύσω διά τήν άγάπην σας 
δέν μέ φαίνεται τίποτες». Γιά τό θρόνο, 
πάνω στόν όποιο πριν άπό κάθε κήρυγμα 
στήριζε τό Σταυρό, έλεγε πώς «είναι ό 
τάφος μου καί έγώ μέσα ό νεκρός όπού 
σάς όμιλώ. Ετούτος ό τάφος έχει τήν 
έξουσίαν νά διδάσκη βασιλείς καί πα- 
τριάρχας, άρχιερεΐς, Ιερείς, άνδρας καί 
γυναίκας, παιδία καί κορίτσια, νέους καί 
γέροντας καί όλον τόν κόσμον»146. Ό  
Κοσμάς ήξερε ότι άνεβαίνει στό δικό του 
Γολγοθά φορτωμένος τό Σταυρό τοΰ 
Μαρτυρίου, όπως καί οί άμέτρητοι μάρ. 
τυρες τοΰ Χριστιανισμού πού κήρυξαν 
όπως καί ό Κοσμάς μιά πανανθώπινη 
πνευματική έπανάσταση μέ έφόδια τήν 
άγάπη καί τήν αύτοταπείνωση. Έφόδια 
πού όλο καί λιγοστεύουν στή σημερινή 
έποχή τών πιό τραγικών άντιφάσεων καί 
παραισθήσεων στήν Ιστορία τής άνθρω- 
πότητας όλων τών έποχών.

128.— Κ.Δ. Μέρτζιου: Περί Εύγενίου τοΰ Βουλγάρεως —Διατί 
έγκατέλειψε τό 1759 τήν Άθωνιάδα Σχολήν HE 5 
(1956) σ. 419.

— Ί . Μενοϋνος: δπ. ππ. σ. 19. Πρβλ. καί Κ. Σάθα: 
Βιογραφίαι. . . . σ. 510—512.

130. — Νέον Μαρτυρολόγιον σ. 201.
131. — Φ. Μιχαλόπουλος: δπ. ππ. σ. 20, δπου σχετ. βιβλιογρ.
132. — Κ.Δ. Μέρτζιου: Βλ. ππ. σημ. 128.
133. — Ά π. Ε. Βακαλόπουλος: δπ. ππ. σσ. 334—335, δπου

σχετ. βιβλιογραφία.
134. — ’Αγγελικής Χατζημιχάλη: Οί έν τω Έλληνοσχολείω

Μετσόβου διδάξαντες καί διδαχθέντες ΗΧ 16 (1941) 
σ. 111—112.

135. — Μ. Γκιόλιας: "Οπ. ππ. σσ. 66-67, δπου σχετ. βιβλιογρ.
136. — X. Περραιβός: Σύντ. βιογρ. τοΰ άοιδίμου Ρήγα. σ. 50.

137. — Άθαν. Πετρίδου: Τό τυχηρόν του Άλή Πασά καί ή
ξηντάρα τοΰ παπα-Κώσταΐί ] ΑΠ 5 (1889) σ.868 σημ. 1.

138. — Φ. Μιχαλόπουλου: Τά Γιάννενα καί ή Νεοελληνική
Αναγέννηση (1648—1820), Αθήνα 1930 σ. 49.

139. — Φ. Μιχαλόπουλος: Κοσμάς. . . σ. 19.
140. — Άπ. Ε. Βακαλόπουλου: δπ. ππ. τ.Β', σσ. 240 κ.έ., 254

κ.έ. καί τ. Δ', σσ. 337—338, δπου σχετ. βιβλιογραφία.
141. — Μ. Γκιόλιας: δπ. ππ. σ. 66.
142. — Γερ. Σμυρνάκη: Τό Άγιον Όρος,Άθήναι 1903 σ. 142.
143. — Νέον Μαρτυρολόγιον σ. 201.
144. — Άπ. Ε. Βακαλόπουλος: δπ. ππ. τ. Δ', σ. 339 δπου σχετ.

βιβλιογραφία.
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Τ ο Ο  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η  Δ A M  I Α Ν Ι Δ Η .

Ο ΓΕΡΟ—Μανολιός έσκυψε κι Ελυσε 
τήν τριχιά άπ' τόν κορμό τής Ελιάς. Τό 
γέρικο ζώο σάν νά κατάλαβε πώς είχε 
φτάσει ή ώρα τοΟ γυρισμοΟ, κούνησε 
ζωηρά τό κεφάλι του καϊ στάθηκε ήσυχο. 
Ό  καλοκάγαθος γέρος Εσιαξε τό σαμάρι 
καί καβαλλίκευσε. Τό ζώο προχώρησε 
άργά άνάμεσα στις έλιές καί βγήκε στό 
χωραφόδρομο. Ή  Μαρία ή κόρη τοϋ 
γέρο—ΜανολιοΟ, πού είχε προχωρήσει 
μέχρι νά λύσει τό ζώο ό πατέρας της, 
στάθηκε καί περίμενε μέχρι νά τήν φτά
σουν. Είχε πέσει ή νύχτα καί οί σκιές, 
πού ερριχναν τά δένδρα στόν δρό- 
μο, τή φόβιζαν. Άλλη μιά μέρα είχε 
τελειώσει γι’ αύτήν. Σέ λίγο θά ξανά
βλεπε τό σκυθρωπό πρόσωπο τού άντρα 
της, θά προσπαθούσε καί πάλι μάταια 
νά συναντήσει τή ματιά του, θά ζητούσε 
άδικα τά χάδια του, θ' άκουγε τις πρό
στυχες βρισιές του καί θά βυθιζόταν, 
όπως κάθε βραδυά, στούς μισοπνιγμένους 
λυγμούς της γιά ν' άποκοιμηθεΐ καί πάλι 
άργά κατά τά χαράματα.

Προχώρησαν δίπλα—δίπλα στό δρόμο. 
Εκείνος, καβάλλα στό ζώο, μέ τό σαγόνι 

άκουμπισμένο στό στήθος, τά λευκά του 
μουστάκια, τά βαριά, άπ’ τά βάσανα, 
65 του χρόνια καθισμένα στις λιγνές 
πλάτες του. ’Εκείνη, πεζή. Λυγερόκορμη, 
ούτε 25 χρονών άκόμα, μέ μαύρα κυματι
στά στούς ώμους της μαλλιά κι Ενα βλέμ
μα νά πλανιέται άπό θλίψη σέ θλίψη. Μ’ 
Ενα πρόσωπο όλόγλυκο μέσα στήν πίκρα 
πού τής χάριζε ή άτεκνία. Μέ μιά σκέψη 
σκλαβωμένη στις θυμήσεις Εξη χρόνων 
γάμου, έξη χρόνων μακρυά άπ’ τή γαλήνη 
τής κυοφορίας, μέσα σ’ Εναν θεριεμένο 
πόθο γιά μητρότητα.

Κάθε βράδυ βάδιζαν, τό ίδιο μονότονα, 
τό ίδιο άμίλητα. Τις πιό πολλές φορές

ήταν μαζί τους καί ή Ζουμπουλιά, ή πιό 
μεγάλη κόρη, ή μεγαλύτερη άδελφή. 
’Εκείνη κόντευε τά 37. Μεστωμένη γυ- 
νίακα πιά, μέ κείνη τήν όμορφιά πού χα
ρίζει ή προσμονή τού νύμφιου. Γαλήνια, 
μέσα στή μοναξιά της, όνειρευόταν πάντα 
τό παλληκάρι πού θάρχόταν άπό μακρυά, 
νά τήν όδηγήσει καί κείνη στήν έκκλη- 
σιά. Μά τό παλληκάρι άργοΰσε, κι’ όσο 
τά χρόνια κυλούσαν—έκεΐνα πάντα κυ
λούσαν γρήγορα—τόσο αύτή κλεινόταν 
στόν Εαυτό της καί στή σιωπή. "Ετσι, 
είδε νύφη τήν άδελφή της τή Μαρία 
— δώδεκα χρόνια μικρότερή της—
πριν ή ίδια σταθεί ντυμένη στ’ άσπρα 
μπροστά στό καθρέφτη καί όνειρευτεΐ.

Μά κείνη τή μέρα ή Ζουμπουλιά έμεινε 
στό χωριό μέ τή γριά μάνα. «0ά μείνω», 
τής είπε τό πρωί. «Μπορεί νά ρθεί ό 
Λευτέρης. Μοΰ μήνυσε χτές τ’ άπό- 
γευμα πώς μετά τό φαγητό θάρθει γιά 
δουλειές». ΚΓ Εμεινε γιά τόν Λευτέρη, 
τόν ύπομηχανικό πού πριν Ενα χρόνο 
ήρθε στή περιοχή μέ τά συνεργεία τής 
Δ.Ε.Η. Γνωρίστηκαν όταν τό δικό του 
συνεργείο φύτευε τις κολώνες στά δικά 
τους κτήματα καί δούλευαν πέντ’—Εξη 
μέρες σχεδόν πλάϊ—πλάϊ. Κι ό Λευτέρης 
πού είχε πιάσει τά 46 του χρόνια, λέ
γοντας πώς δέν είχε βρει τόν καιρό γιά 
ν’ άνοίξει σπιτικό, όλο καί συχνοπή- 
γαινε άπό τότε στό χωριό. «Λές νάφτασε 
ή ώρα τους» συλλογιζόταν ή Μαρία, σάν 
τούς Εβλεπε νά σιγομιλοΰν στή μεγάλη 
σάλα μέ τά παληά έπιπλα, καθισμένοι 
μπροστά σέ δυό φλυτζάνια καφέ. «Ποιος 
ξέρει, ίσως....» , συμπλήρωνε πάλι μο
νάχη της.

Ή  μάνα δέν πήγαινε ποτέ μαζί τους. 
Μεγάλο τό σπίτι στό χωριό, πολλά τά 
ζώα καί τά πουλερικά πού είχε νά φρον

τίσει. Ήταν κι ό Γιάννης, ό γαμπρός 
της, ό άντρας τής Μαρίας, πού ήθελε τό 
φαγητό του ζεστό κάθε μεσημέρι. Αύτός 
ούτε ήξερε πού βρίσκονταν τά χτήματα· 
χασάπης ήταν. Πριν έξη χρόνια έγινε ό 
γάμος  ̂στό χωριό κι ό γέρο—Μανολιός 
τούς Εχτισε δικό τους σπίτι, τούς Εδωσε 
καί χτήματα. Μά κείνος ήθελε «Εμπόριο». 
Τοϋδωσε χρήματα ό πεθερός κι άνοιξε τό 
χασάπικο μαζί μέ τόν Κωνσταντή, τόν 
άνηψιό τού γέρου—Μανολιοΰ. Συνάμα 
έτρεχε καί στά γύρω χωριά, άγόραζε 
σφαχτά, τάστελνε στήν 'Αθήνα, στούς 
χοντρέμπορους κι έκανε—άλλες φορές— 
καί τόν μεσίτη. Τό μεσημέρι Ετρωγε στοΰ 
πεθερού. Τό βράδυ στήν ταβέρνα μέ τούς 
φίλους του. Τί κι άν μαγείρευε, κάθε πού 
γυρνοΰσε άπ’ τά χωράφια, ή Μαρία. 
'Αθικτο πέταγε στις κότες καί στις γάτες, 
τ’ άλλο πρωί, τό φαγητό. "Εκείνος γύριζε 
χορτάτος καί καλά πιωμένος, έτοιμος νά 
τής πετάξει κατάμουτρα τις βρισιές καί 
τά αισχρόλογά του. Γι’ αύτόν δέν ήταν ή 
Μαρία, άλλά ή «στείρα». 'Ετσι είχε συνη
θίσει ν’ άκούει όταν τή φώναζε. Κι’ Εκείνη 
σφράγιζε τά χείλη, χαμήλωνε τά μάτια 
καί γύρναγε κατά τόν τοίχο, νά σκου
πίσει κρυφά τά δάκρυα. Μέχρι πού Εκεί
νος πεισμωμένος άπ’ τή σιωπή της όρ- 
μοΰσε μέ τή γροθιά ψηλά. Γινόταν, τότε, 
τό δάκρυ άναφυλλητό καί ή άνάσα της 
βαριά, πνιγμένη στά βογγητά καί τόν 
πόνο.. . .

Στό γύρισμα αύτής τής θύμησης πίσω, 
στις νύχτες τις γεμάτες άπό πίκρα, άνα- 
τρίχιασε. Δέν τήν μπορούσε πιά τή ζωή 
της, άφόρητη είχε γίνει. Παρακαλοΰσε 
τό Θεό νά τή λυτρώσει, νά μήν βλέπει, 
νά μήν άκούει τίποτα. Προπαντός νά μήν 
άκούει. Τά λόγια του νά χάνονται, νά 
σκορπίζουν, νά μήν προφταίνουν νά τήν
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άγγίζουν. Νά μή καρφώνονται, νά μή 
μπήγονται μέσα της καί τή ματώνουν. 
Ήταν άπαίσιος ό ήχος τής φωνής του, 
σκοτεινός, πνιγμένος στή μπόχα τοϋ 
κρασιού, στην άσυναρτησία τής μέθης. 
Μιά άσυναρτησία πού άφησε διάφανα 
νά φανεί τό πάθος του γιά τήν Ζουμπου- 
λιά, τήν άδελφή της καί κουνιάδα του. 
Ένα πάθος πού όλημερίς σιγόκαιγε μέσα 
του καί φούντωνε μέ τό πρώτο ποτήρι 
κρασί, γιά νά γίνει χείμαρρος όταν τά 
μεθυσμένα του βήματα περνούσαν τό 
κατώφλι τού σπιτιού του, άργά μετά τά 
μεσάνυχτα. Κι αύτός ό χείμαρρος τήν 
έπνιγε, τήν κύκλωνε σάν χίλια φίδια καί 
νύχτα μέ νύχτα τήν θανάτωνε. "Οχι, δέν 
θά μπορούσε ποτέ νά φανταστεί τό άμό- 
λυντο κορμί τής Ζουμπουλιάς στήν βρώ
μικη άγκαλιά τού χτήνους πού κάποτε 
ήρθε κοντά της γιά άντρας της. Κι όμως, 
ό Γιάννης τήν ήθελε τή Ζουμπουλιά. Κι 
είχε τό θράσος νά πληγώσει καί τούς γο
νείς της, άπαιτώντας νά κλείσουν τά 
μάτια τους σ’ αύτό πού παθιασμένα ζη
τούσε τόν τελευταίο καιρό: νά κάνει δική 
του τή Ζουμπουλιά, νά κάνει ένα παιδί 
μαζί της, νά κορέσει τά ένστιχτα, σπά
ζοντας κάθε φραγμό τής άνθρώπινης 
τιμής.

Έκλεισε ένα λεπτό τά μάτια της σάν 
νάθελε νά σφραγίσει στή λήθη τό κάθε τι. 
Περπατούσε ύπνωτισμένη. Τά πρώτα φώ
τα τού χωριού είχαν φανεί. Σέ λίγο θά 
ξαναζούσε τό δράμα της. Λίγες στιγμές 
γαλήνης τής άπέμειναν κι αύτές σέ κάθε 
βήμα όλο καί λιγόστευαν.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ήταν, όπως κάθε βραδυά τού 
Φλεβάρη, σιωπηλό καί άπνοο. Πατέρας 
καί κόρη πέρασαν μέσα άπ’ τά στενοσό
κακα χωρίς ν’ άνταμώσουν ψυχή. «Θά σέ 
πάω στό στίτι σου» είπε ό γέρος καί 
πήρε πρώτος τήν κατηφοριά πού έβγαζε 
στή μικρή πλατεία. Διακόσια μέτρα μετά, 
περνούσαν στήν εύρύχωρη αύλή τού 
σπιτιού πού πρίν έξη χρόνια τής είχε 
δώσει προίκα ό γέρος.

Ή  Μαρία ‘άνέβηκε τήν ξύλινη σκάλα 
πού όδηγοΰσε στήν κύρια είσοδο τού 
σπιτιού. Έβαλε μηχανικά τό χέρι της 
κάτω άπ’ ένα μικρό φύλλο κουρελλοΰς 
πού ήταν άπλωμένο μπροστά στή πόρτα, 
ψάχνοντας γιά τό κλειδί. Ένα σφίξιμο 
έπνιξε γιά μιά στιγμή τήν καρδιά της. Τό 
κλειδί δέν βρισκόταν στή θέση του. 
Σήκωσε τήν κουρελλοΰ καί άρχισε νά 
ψάχνει πόντο μέ πόντο τό δάπεδο, μέσα 
στό σκοτάδι. Τίποτα όμως. Τό κλειδί 
έλλειπε. Γύρισε καί φώναξε τού πατέρα 
της. Ό  γέρο—Μανολιός ξεπέζεψε κι 
άνέβηκε κουρασμένα τά σκαλοπάτια. 
"Αναψε ένα σπίρτο καί δεύτερο καί τρίτο.. 
Τό κλειδί δέν υπήρχε. Έψαξαν μαζί στις 
δυό —τρεις γλάστρες τού μπαλκονιού, 
χωρίς, πάλι, άποτέλεσμα. Σίγουρα κά
ποιος τό είχε πάρει άπ’ τή θέση του.

Κατέβηκαν καί προχώρησαν πρός τό 
κατώγι. Δοκίμασαν ν’ άνοίξουν τή βαριά 
ξύλινη πόρτα, άλλά μάταια. Ήταν κλει
σμένη άπό μέσα, όπως πάντα.

Ό  γέρο—Μανολιός άπέμεινε συλλο
γισμένος. «Λές νάρθε ή Ζουμπουλιά καί 
φεύγοντας νά ξέχασε νά τό βάλει στή 
θέση του», είπε. Καί άμέσως μετά συμ
πλήρωσε: «Πάμε στό σπίτι νά ρωτήσουμε 
τή Ζουμπουλιά καί τή μάνα σου», έννο-

ώντας τό δικό του σπίτι, κάπου μισό 
χιλιόμετρο μακρυά.

Διέσχισαν γρήγορα τά στενά δρομάκια, 
βυθισμένοι στις σκέψεις τους. Στάθηκαν 
όμως έκπληκτοι μετά τήν τελευταία στρο
φή, πενήντα μέτρα μακρυά άπό τό σπίτι.

—Δέν έχει φώς.. . .
Ή  φωνή τού γέρο—Μανολιού έκανε 

τή Μαρία νά σηκώσει τρομαγμένα τά 
μάτια της άπό τις πλάκες τού λιθόστρω
του. ’Αναζήτησε μάταια νά βρει κάποιο 
φώς άναμμένο. Μέ μουδιασμένα βήματα 
βάδισαν τά πενήντα μέτρα πού τούς χώ
ριζαν καί πέρασαν στήν αύλή. Φώναξαν 
σ’ ένα τόνο άνήσυχο τά όνόματα τής 
μάνας καί τής Ζουμπουλιάς, χωρίς νά 
πάρουν καμμιά άπόκριση. Δοκίμασαν ν* 
άνοίξουν τις πόρτες, άλλά έμειναν πάλι 
έκπληκτοι. Ήταν κι αύτές κλειστές. 
Ο γέρο—Μανολιός άναψε δυό δεκάδες 
σπίρτα φέρνοντας γύρω όλόκληρο τό 
σπίτι. Ό λα ήταν κλειστά, καλά άμπα- 
ρωμένα άπό μέσα. Συνέχισαν νά φωνά
ζουν τά όνόματα. ’Απ’ τά διπλανά σπίτια 
ξεπρόβαλαν δυό—τρείς γειτόνισσες. Τις 
ρώτησαν άν είχαν δει όλο τό άπόγευμα 
τήν κυρά—Αενιώ καί τή Ζουμπουλιά. 
Όλες βεβαίωσαν πώς κατά τις 2 τό μεση
μέρι είδαν τή Ζουμπουλιά νά φεύγει καί 
ν’ άνηφορίζει πρός τό σπίτι τής άδελφής 
της. Τήν κυρά—Αενιώ δέν τήν είχαν δεί 
καθόλου.

—Πάμε στό μαγαζί, νά ρωτήσουμε τόν 
Γιάννη, είπε συλλογισμένος ό γέρο— 
Μανωλιός.

Βγήκαν γρήγορα στό δρόμο καί τρά
βηξαν κατά τήν πλατεία. Τό χασάπικο 
ήταν άκόμα άνοιχτό. Ό  Κωνσταντής 
σκυμμένος σ’ ένα παληό ξύλινο τραπε
ζάκι, πού χρησίμευε γιά γραφείο, πάλευε 
μέ τούς λογαριασμούς. Τόν ρώτησαν γιά 
τόν Γιάννη. «Λείπει άπ’ τό μεσημέρι, 
πού έφυγε γιά φαγητό. Δέν ξαναγύρισε», 
άποκρίθηκε ό άνηψιός τού γέρο—Μα- 
νολιοΰ καί σάν νά κατάλαβε τήν Ανησυ
χία τους, συμπλήρωσε: «Κάπου θάχει 
μπλέξει. Δέν τόν ξέρετε, τώρα, τό Γιάν
νη;», προσπαθώντας νά τούς καθησυ
χάσει.

Πατέρας καί κόρη κοιτάχτηκαν στά 
μάτια. Τί μπορούσε νάχε συμβεΐ; Τί σή- 
μαιναν τά δυό θεόκλειστα σπίτια; Πού νά 
είχαν πάει μάνα καί κόρη; Κανένα βράδυ 
τόσα χρόνια δέν είχαν λείψει. Περίμεναν 
πάντα στό σπίτι, έτοιμες νά ξεκουράσουν 
τόν γέρο—Μανολιό. Καί ό Γιάννης; 
Τέτοια ώρα πού γύριζε ό Γιάννης; Καί 
γιατί τό κλειδί έλλειπε άπ’ τήν πόρτα; 
Ό  γέρο—Μανολιός έτριψε τό μέτωπό του: 
«Πάμε στόν ’Αστυνόμο, Μαρία», ψιθύρι
σε,σάν νά φοβόταν μήν τόν άκούσει ξένο 
άφτί, σάν νά φοβόταν μήν αύριο μιλούν 
όλοι στό χωριό γιά ένα κακό πού προμάν
τευε καί πού ή συλλογή του τούσφιγγε 
όλο καί πιό πολύ τήν καρδιά.

Ο ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ Γεωργακάκης ά- 
κουσε μέ προσοχή τά όσα τού είπε ό 
γέρο—Μανολιός καί ένα λεπτό άργότερα 
όλοι μαζί ξεκινούσαν γιά τό σπίτι τής 
κόρης του. Μαζί τους άκολούθησε καί ό 
Πρόεδρος τής Κοινότητας, πού βρι
σκόταν στό Σταθμό μαζί μέ τόν ’Ενωμο
τάρχη. Φτάνοντας στό σπίτι ξανάψαξαν 
πάλι γιά τό κλειδί, χωρίς νά τό βρούν 
πουθενά! ’Αποφάσισαν νά παραβιάσουν 
τήν πόρτα. Πέντε λεπτά άργότερα βρί
σκονταν στήν άρχή τού διαδρόμου πού 
όδηγοΰσε στή σάλα καί στ’ άλλα δωμά
τια. Ή  Μαρία άναψε τή λάμπα τής κου

ζίνας καί προχώρησαν στό ύπόλοιπο 
σπίτι. Ψυχή δέν υπήρχε πουθενά. Ό  
’Ενωμοτάρχης Γεωργακάκης ρώτησε άν 
όλα τά πράγματα ήταν στή θέση τους ή 
είχε πειραχτεΐ κάτι. Τόν βεβαίωσε πώς 
όλα ήταν έντάξει. Δέν γύρισε όμως νά τήν 
κοιτάξει. Τά μάτια του είχαν καρφωθεί 
σέ μιά καφεηά κηλϊδα στήν άρχή τής 
έσωτερικής ξύλινης σκάλας πού όδηγοΰσε 
στό κατώγι. Έσκυψε καί πλησίασε τή 
λάμπα. Έμεινε ένα λεπτό σκεφτικός. 
Ήταν σίγουρος ότι βρισκόταν σέ μιά 
κηλίδα αίμα. Σήκωσε τή λάμπα καί άρχισε 
νά κατεβαίνει προσεχτικά τά σκαλιά. 
Άλλες τρεις κηλίδες ύπήρχαν στό πρώτο 
σκαλοπάτι. Γύρισε πρός τό βάθος τού 
κατωγιού, πάντα μέ τή λάμπα ψηλά, καί 
προχώρησε ένα—δυό βήματα. Τό φώς 
τής λάμπας τυλίχτηκε πάνω σ’ ένα σκού
ρο όγκο πεσμένο στό δάπεδο, δίπλα 
άκριβώς σέ κάτι τσουβάλια. Πλησίασε. 
Τά μάτια του γέμισαν μ’ ένα καταματω- 
μένο γυναικείο σώμα, μ’ ένα καταθρυμ- 
ματισμένο κεφάλι, μέ μιά εικόνα πού 
σκόρπιζε τόν άποτροπιασμό... Έκλεισε 
τά μάτια του κι άπλωσε τό χέρι του νά 
στηριχτεί στή στίβα άπ’ τά τσουβάλια 
τρομαγμένος άπ’ τό θέαμα πού πρόβαλε 
μπροστά του, τόσο ξαφνικά, μέσα άπ' 
τό πηχτό σκοτάδι τού κατωγιού.

Συνήλθε άμέσως άπ' τίς κραυγές τής 
Μαρίας καί τού γέρο—Μανολιού πού 
στό μεταξύ είχαν πλησιάσει.

Δέκα λεπτά άργότερα άφήνοντας τόν 
γέρο—Μανολιό καί τήν κόρη του, πού 

'έπαθαν νευρικό κλονισμό, στά χέρια τού 
άγροτικοΰ γιατρού καί τών συγχωριανών 
πού άνήσυχοι άπό τίς κραυγές έφτασαν 
στό σπίτι, έσπευδε μαζί μέ τόν Πρόεδρο 
τής Κοινότητας στό σπίτι τού γέρο— 
Μανολιού.

Μ’ έναν μεγάλο λοστό καί μέ τή βοή
θεια δυό—τριών συγχωριανών ή βαρειά 
ξύλινη πόρτα ύποχώρησε. Ανήσυχοι πέ
ρασαν στό έσωτερικό τού σπιτιού ψά
χνοντας γι’ αύτό πού ύποψιάζονταν πώς σέ 
λίγο θ’ άντίκρυζαν. Καί μέσα στήν κου
ζίνα, πεσμένη στό δάπεδο, δίπλα άκριβώς 
στό τραπέζι, μέ τά πόδια μπλεγμένα σέ 
μιά άναποδογυρισμένη καρέκλα καί τό 
κρανίο σχισμένο στά δύο, βρέθηκε ή 
κυρά—Αενιώ...  Ένα ματωμένο τσε
κούρι, ριγμένο βιαστικά σέ μιά γωνιά 
τής κουζίνας, συμπλήρωνε τό σκηνικό 
πού τόσο τραγικά άνοιγε τήν αύλαία 
έκείνης τής νύχτας...

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Χωροφυλακής Ρέ
θυμνου πού μιά ώρα μετά έφτασε στό 
χωριό φέρνοντας μαζί του δυό γιατρούς, 
άκουγε συλλογισμένος τήν άφήγηση τών 
γεγονότων άπό τόν ’Ενωμοτάρχη Γεωρ- 
γακάκη. Άκόμα οί γιατροί δέν είχαν τε
λειώσει τήν έξέταση τών πτωμάτων, 
ούτε ό γέρο—Μανολιός καί ή κόρη του 
Μαρία είχαν συνέλθει γιά νά μπορέσουν 
νά μιλήσουν. Έτσι τό μόνο πού μπο
ρούσε νά κάνει ήταν νά ζητήσει τή 
συγκέντρωση κάθε πληροφορίας πού 
είχε σχέση μέ τά θύματα, τήν ιδιωτική 
καί κοινωνική τους ζωή.

—Τελευταία, ή Ζουμπουλιά, τό ένα 
άπ’ τά θύματα, πού έλάχιστα έμφανίζοταν 
στό χωριό, είχε σχέσεις μ’ έναν ύπομη- 
χανικό πού δούλευε στά συνεργεία τής 
Δ.Ε.Η., τόν Λευτέρη Βέσκο, πού τό πρωί 
κατά τίς 10 τόν είδα στήν πλατεία τού 
χωριού, συμπλήρωσε τήν άφήγησή του 
ό ’Ενωμοτάρχης, τονίζοντας πώς τίποτα
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τό ύποπτο δέν είχε παρατηρήσει στή 
συμπεριφορά τού Βέσκου.

—Τι ώρα Εφυγε άπ’ τό χωριό;
—Κανείς δέν ξέρει, ούτε μπόρεσα νά 

τόν βρώ στό Διαλεχτό, πού νοικιάζει 
σπίτι.. .

—Είχε διαφορές ή οίκογένεια των 
θυμάτων μέ κάποιον άπ’ τούς συγχω
ριανούς;

—Παληότερα ό γέρο—Μανολιός είχε 
σχεδόν καθημερινές προστριβές μ’ έναν 
γείτονά του γιά κάποιες κτηματικές δια
φορές. ’Αλλά, πριν δυό μήνες ή ύπόθεση 
ξεκαθάρισε καί άπό τότε δέν ξαναμάλω- 
σαν. Μάλιστα, τελευταία, είχαν σχεδόν 
άποκαταστήσει τις σχέσεις τους καί 
μιά—δυό φορές τούς είδα μαζί στό καφε
νείο.

—Ποιος μπορεί νάχει συμφέρον άπ’ 
τόν θάνατό τους;

Ποιος, λοιπόν, είχε συμφέρον άπ’ τόν 
θάνατό τους; Ένα έρώτημα πού όσο κι αν 
έψαχνε κανείς δέν έβρισκε άπάντηση. 
Ούτε ή κυρά—Λενιώ, ούτε ή Ζουμπουλιά 
είχαν στ’ όνομά τους περιουσιακά στοι
χεία, γιά νά Επιδιώξει κάποιος νά τά 
έπωφεληθεΐ. ’Αλλά, ούτε διαφορές είχαν 
τά δυό θύματα μέ κανέναν, πού έστω άπό 
Εκδίκηση θά μπορούσε νά φτάσει στό 
έγκλημα.

Έπειτα ήταν καί οί τόποι των Εγκλη
μάτων αυτοί πού δυσκόλευαν τά πρά
γματα. Ή  Ζουμπουλιά βρέθηκε σκοτω
μένη στό κατώφλι τού σπιτιού τής άδελ- 
φής της καί ή κυρά —Λενιώ στήν κου
ζίνα τού σπιτιού της. Ό  δράστης μετά 
άπό κάθε έγκλημα, άφοΰ κλείδωσε τις 
πόρτες, πήρε μαζί του τά κλειδιά, ίσως 
προσπαθούσε νά καθυστερήσει τήν άνεύ- 
ρεση των πτωμάτων, κερδίζοντας ό ίδιος 
χρόνο, ή γιά ν’ άλλάξει ρούχα—πού 
έπρεπε νάχαν γεμίσει αίματα μιά καί οί 
γύρω χώροι βρέθηκαν όλοι πιτσιλισμένοι 
μέ αίμα, ή γιά νά δημιουργήσει κάποιο 
άλλοθι, ή γιά νά Εξαφανιστεί σέ περί
πτωση πού έχανε τήν ψυχραιμία του, ή 
ήταν σίγουρος γιά τήν άνακάλυψή του. 
Όμως ποιος μπορούσε νά ξέρει πού βρι
σκόταν ή Ζουμπουλιά; Βέβαια μπορούσε 
νά τήν είχε παρακολουθήσει, άλλά σ’ 
αύτή τήν περίπτωση τί λόγο θάχε νά 
σκοτώσει στή συνέχεια καί τήν μάνα της. 
’Εκτός άν ή κυρά—Λενιώ ήξερε τόν 
δράστη καί κείνος θέλησε νά τής κλείσει 
τό στόμα. Τό ματωμένο τσεκούρι πού 
βρέθηκε δίπλα στό πτώμα της μαρτυ
ρούσε πώς αύτή ήταν τό δεύτερο θύμα, 
Ενώ τό πρώτο ήταν ή κόρη της. Καί τί γύ
ρευε στό σπίτι τής άδελφής της ή Ζου- 
μπουλιά;

Ένα χτύπημα στήν πόρτα τού γραφείου 
τού Σταθμού, έκοψε τούς συλλογισμούς 
τού Άντισυνταγματάρχη Φουλάκη. Ή 
ταν οί γιατροί πού είχε φέρει μαζί του 
άπό τό Ρέθυμνο καί ό άγροτικός γιατρός 
τού χωριού.

—Τά Εγκλήματα πρέπει νάχουν γίνει 
κατά τις 3 μετά τό μεσημέρι καί μέ μικρή 
διαφορά τό ένα μέ τό άλλο. Είναι γεγονός 
ότι καί τά δυό θύματα χτυπήθηκαν μέ τό 
ίδιο τσεκούρι. Όμως τό σώμα τής Ζου- 
μπουλιάς έχει μικρογδαρσίματα μάλλον 
άπό νυχιές, στό στήθος καί στά χέρια. 
Πρέπει νά πάλεψε άρκετά μέ τόν δράστη 
πριν Εκείνος σηκώσει τό τσεκούρι καί 
τής καταφέρει τά θανατηφόρα χτυπήματα 
στό κεφάλι. Καί κάτι άλλο: βρέθηκε 
κόρη.

Ό  Άντισυνταγματάρχης Φουλάκης γύ
ρισε πρός τόν ’Ενωμοτάρχη;

—’Υπάρχει πιθανότητα νάχει πέσει 
θύμα βιασμού;

—Μόνο στήν περίπτωση πού οί σχέ
σεις της μέ τόν Λευτέρη Βέσκο είχαν 
χρώμα Ερωτικό. ’Αλλά ό Βέσκος είναι 
ένας άνθρωπος πολύ τυπικός καί ήρεμος 
καί ή συμπεριφορά του μπορεί νά χαρα- 
κτηρισθεί κάτι περισσότερο άπό άψογη. 
Έπειτα, πώς θάχε βρεθεί μαζί της στό 
σπίτι τής άδελφής της;

Ήταν πραγματικά παρακινδυνευμένο 
νά ύποθέσει κανείς πώς έστω κι άν είχαν 
κάποιο Ερωτικό δεσμό, τό θύμα θά όδη- 
γοΰσε τόν Βέσκο στό σπίτι τής άδελ
φής της. Άλλωστε μόνο καί μόνο τό ότι 
στά 37 της χρόνια βρέθηκε κόρη, έδειχνε 
πώς έπρεπε νά ήταν Επιφυλακτική στις 
σχέσεις της καί μέ ισχυρό ήθικό χαρα
κτήρα. ’Εκτός άν ό δράστης ήταν κά
ποιος άλλος, κάποιος πούκρυβε μέσα 
του ένα άθεράπευτο πάθος γιά τό θύμα, 
πάθος πού ίσως γνώριζε καί ή γριά μά
να. Μπορούσε όμως αυτό τό πάθος νά 
είχε σπρώξει τόν δράστη στό έγκλημα;

—Ό λα είναι πιθανά, μουρμούρισε ό 
Άντισυνταγματάρχης Φουλάκης.

Στό άνοιγμα τής πόρτας φάνηκε ένας 
ψηλός άνδρας, μέ άδρά χαρακτηριστικά 
πού έδειχνε νά πλησιάζει τά 45. «Είναι ό 
Λευτέρης Βέσκος», άνάφερε ό Χωροφύ
λακας ’Αντωνίου πού τόν συνόδευε.

Ό  Άντισυνταγματάρχης τού έδειξε ένα 
κάθισμα καί τόν ρώτησε άν ήξερε τήν 
αίτια πού τόν έφερε στό Σταθμό.

Ένα άνήσυχο «όχι» ήταν ή άπάντηση· 
«Γυρνοΰσα άπ’ τόν Μακρύχωρο καί μό
λις μπήκα στό χωριό μέ σταμάτησε ό 
Χωροφύλακας Αντωνίου καί μέ παρακά- 
λεσε νά ’ρθώ μέχρι έδώ. Μπήκε στό 
αύτοκίνητό μου καί ήρθαμε. Στό δρόμο 
μοΰ είπε πώς κάτι μέ θέλατε, σείς προ
σωπικά». Τό ύφος του έδειχνε πώς έλεγε 
τήν άλήθεια.

—Πού ήσουν μετά στις 3 τό μεσημέρι;
—Άπό τις 12.30’ ήμουν στό Μακρύ

χωρο. Πήγα νά δώ κάτι ύπόστεγα πού 
στήνουν τά συνεργεία μας γιά νά τοποθε
τήσουμε τά υλικά.

—Μέχρι τί ώρα ήσουν έκεΐ;
—Άπό τις 12.30’ μέχρι τις 5 εϊμασταν 

στήν περιοχή πού στήνονται τά ύπόστεγα. 
Μετά, όλο τό συνεργείο καί μαζί του καί 
γώ, γυρίσαμε στό Μακρύχωρο καί καθί
σαμε στό καφενείο. Πριν μισή ώρα πε
ρίπου έφυγα. Αύτό μπορούν νά τό βεβαι
ώσουν όλοι οί Εργάτες τών συνεργείων. 
Μά γιατί αυτές οί Ερωτήσεις;

—Γιατί ή Ζουμπουλιά βρέθηκε νεκρή, 
όπως νεκρή βρέθηκε καί ή μάνα της. . .

Ό  Λευτέρης Βέσκος άπόμεινε άναυδος. 
Ό χ ι δέν μπορούσε νά τό πιστέψει αυτό. 
Ό  ίδιος είχε δει καί τις δυό στις 11 τό 
πρωί. Είχε περάσει άπ’ τό σπίτι τους καί 
σταμάτησε νά πεί «καλημέρα». Συμπα
θούσε τή Ζουμπουλιά καί είχε μεταξύ 
τους άναπτυχθεϊ ένα ειδύλλιο πού σίγουρα 
θά κατέληγε στό γάμο. Ναί, σχέδιαζαν νά 
παντρευτούν. Άρκετά είχε κυλήσει ή 
ζωή τους μέσα στή μοναξιά. Άλλωστε 
αύτό ήταν καί ή Επιθυμία τής Ζουμπου- 
λιάς πού ίσως έβλεπε τό γάμο Επιπλέον 
καί σάν μιά διέξοδο καί λύτρωση άπό τις 
άνήθικες προτάσεις τού Γιώργη Αύγε- 
ράκη, Ενός συγχωριανού πού χρόνια τήν 
πολιορκούσε, άλλά καί τού γαμπρού της 
τού Γιάννη...

—Τού Αύγεράκη καί τού γαμπρού της;

ρώτησε μ’ έντονη περιέργεια ό Άντισυ' 
νταγματάρχης.

—Ναί, έτσι τουλάχιστον μοΰ έλεγε συ
χνά. ..

Καί ό Λευτέρης Βέσκος μέ φωνή πού 
είχε χάσει κάθε χρώμα καί σκορπιζόταν 
άπνοη στό μικρό γραφείο τού Σταθμού 
Χωροφυλακής άφηγήθηκε τά όσα τού 
είχε έκμυστηρευθεί τό θύμα, στις διά
φορες συναντήσεις τους. Ό  Γιώργος 
Αύγεράκης χρόνια τώρα τής έστελνε 
ένα μετά τό άλλο τά προξενιά κι έπαιρνε 
πάντα τήν ίδια άρνητική άπάντηση. Άπό 
τήν ώρα όμως πού κατάλαβε τήν συμπά
θεια πού είχε δημιουργηθεΐ μεταξύ Εκεί
νης καί τού Λευτέρη, έγινε φορτικός καί 
άπειλητικός. Τρεις φορές κατά τις τελευ
ταίες δέκα μέρες είχε παραφυλάξει γιά νά 
τή συναντήσει καί χωρίς προσχήματα 
τής είχε ζητήσει νά γίνει δική του.

’Εκείνη τού ξέφευγε κάθε φορά άπει- 
λώντας τον πώς θά έβαζε τις φωνές καί θά 
τόν διέσυρε στό χωριό. Καί τις τρεις 
φορές, ό Αύγεράκης, φεύγοντας τήν προ
ειδοποίησε πώς θά τήν «φάει τό χώμα».

Μετά τήν άφήγηση τού Λευτέρη Βέ
σκου γιά τις σχέσεις τού θύματος μέ τόν 
Αύγεράκη ό ’Ενωμοτάρχης Γεωργακάκης, 
χωρίς νά περιμένει ούτε καν ένα νεύμα 
τού Άντισυνταγματάρχη, βγήκε άπό τό 
γραφείο του καί χάθηκε στό σκοτάδι τής 
τής Φλεβαριάτικης νύχτας. Μόνο πού 
φεύγοντας ψιθύρισε στόν Μοίραρχο Βα- 
σιλειάδη, τό Διοικητή τής 'Υποδιοική- 
σεως, πού μέχρι Εκείνη τή στιγμή άκουγε 
σιωπηλός τά όσα είχαν ειπωθεί στό μικρό 
γραφείο, πώς θά γύριζε γρήγορα φέρ
νοντας μαζί του καί τόν Αύγεράκη. «Αύτό 
τό έγκλημα πρέπει νά Εξιχνιαστεί μέχρι 
τό πρωί», συλλογίστηκε ό Μοίραρχος. 
Κάτι τού έλεγε πώς ίσως όταν θά ξημέ
ρωνε ό δράστης νά ήταν πολύ μακρυά.

Ό  Λεύτερης Βέσκος, συνεχίζοντας τήν 
άφήγησή του, μίλησε καί γιά τήν παρά
ξενη στάση πού κρατούσε απέναντι στή, 
νεκρή πιά, Ζουμπουλιά ό γαμπρός της. 
Κάτι μισόλογα, τά συχνά προκλητικά 
βλέμματα πού τής έριχνε, ή Επιμονή τής 
άδελφής της νά τήν κρατάει μακρυά του, 
καθώς καί ένα σωρό άλλες Επιφυλάξεις, 
είχαν κάνει τό θύμα νά πιστέψει πώς τό 
μυαλό τού γαμπρού της τό βασάνιζαν 
έμμονες ιδέες. Όμως, ούτε ή ίδια ή 
Ζουμπουλιά ήξερε γύρω άπό τί στρέ
φονταν αύτές οί ιδέες.. .  .

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ γιατρός, πού στό με
ταξύ είχε φύγει νά δει κατά πόσο είχαν 
συνέλθει ό γέρο—Μανολιός καί ή κόρη 
του, φάνηκε στό άνοιγμα τής πόρτας.

—Έχουν συνέλθει άρκετά. "Ισως μπο
ρέσουν νά μιλήσουν.

Ό  Άντισυνταγματάρχης μέ τόν Μοί
ραρχο, άφήνοντας τόν Χωροφύλακας 
Αντωνίου στό Σταθμό μαζί μέ τό Λευ
τέρη Βέσκο, άκολούθησαν τό γιατρό. 
Ίσως άν δέχονταν νά μιλήσουν νά βρι
σκόταν ή λύση. . .

Δέν πέρασαν δυό λεπτά καί άγριες φω
νές ακούστηκαν στήν αύλή τού Σταθμού. 
Οί δυό άντρες είδαν μ’ έκπληξη τόν Γιώρ
γη Αύγεράκη νά μπαίνει μαινόμενος στό 
γραφείο, ένώ πίσω του άκολουθοΰσε σιω
πηλός ό ’Ενωμοτάρχης Γεωργακάκης.

—Αύτός τή σκότωσε, αύτός τήν έστειλε 
στό χώμα.. .

Ή  φωνή τού Αύγεράκη άντήχησε σάν 
λυσσασμένη στ’ άφτιά τού Λευτέρη Βέ
σκου, πού προσπαθούσε νά μείνει άτά- 
ραχος.
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—Τδξερα έγώ πώς θά χή σκότωνε. 
Μούχε πει πώς αύτός δέν τήν άφήνει νά 
μέ παντρευτεί. ’Εμένα ήθελε ή Ζουμπού
λια. . . .

Ό  ’Ενωμοτάρχης έκανε ένα νεύμα στόν 
Βέσκο νά περάσει στό διπλανό γραφείο 
καί χωρίς νά κοιτάξει οΰτε γιά μιά στιγμή 
τόν Αύγεράκη, τόν ρώτησε γιά τό ποΟ 
ήταν έκεΐνο τ’ άπομεσήμερο.

—Στό κτήμα μου, άπάντησε, συνεχί
ζοντας νά βρίζει τόν Λευτέρη Βέσκο, ένώ 
τά μάτια του είχαν πλημμυρίσει άπό 
άγριο μίσος.

—Λές ψέματα Γιώργη.
Ό  ’Ενωμοτάρχης δέν μπλόφαρε, ήταν 

σίγουρος γιά τό ότι ό Αΰγεράκης δέν 
έλεγε τήν άλήθεια. Λίγο πριν φτάσει στό 
σπίτι του είχε συναντήσει ένα συγχω
ριανό του, πού τόν είχε πληροφορήσει 
πώς όλο τό μεσημέρι, γυρόφερνε έξω άπό 
τό σπίτι τής Μαρίας.

—Τί γύρευες τό μεσημέρι έξω άπ’ τό 
σπίτι τής άδελφής της;

—Μήπως. . . νά τή βιάσεις; "Ηξερες 
πώς είχε πάει έκεϊ;

Ό  Γιώργης Αόγεράκης έσκυψε τό 
κεφάλι. Δέν χωρούσε άμφιβολία πώς 
κάποιος άπ’ αύτούς πού τόν είχαν δεί, 
είχε μιλήσει στόν ’Αστυνόμο.

—’Από μέρες τήν παρακολουθούσα. 
Ήθελα νά τής μιλήσω. Ό χι, όμως, νά τή 
σκοτώσω. Στις 1 τό μεσημέρι έφυγα άπ’ 
τό κτήμα μου καί ήρθα στό χωριό. Κατά 
τις 2 περνούσα έξω άπ’ τό σπίτι τής άδελ
φής της καί είδα τήν έξώπορτα άνοιχτή. 
Όμως, φεύγοντας άπ’ τό κτήμα είχα δε
τήν άδελφή της τή Μαρία καί τό πατέί 
ρα τους νά δουλεύουν στό δικό τους. 
Σκέφτηκα, λοιπόν, πώς θά έπρεπε 
μέσα στό σπίτι νάταν ή ό γαμπρός 
της ό Γιάννης, ή ή μάνα της ή ή ίδια. 
Έφυγα γρήγορα γιά τό σπίτι τού 
γέρο — Μανολιοΰ. Ά ν  ή μάνα της 
ήταν έκεϊ, θά πήγαινα μέχρι τήν πλατεία, 
στό κρεοπωλείο τού γαμπρού της, γιά νά 
βεβαιωθώ γιά τό αν ήταν στό μαγαζί ό 
Γιάννης, πράγμα πού σήμαινε πώς στό 
σπίτι ήταν ή Ζουμπουλιά, μιά καί άλλος 
δέν είχε τό θάρρος νά μπει. Έτσι δέν θά 
δυσκολευόμουν νά μπω καί νά τήν συναν
τήσω. Φτάνοντας, όμως, στό σπίτι τού 
γέρο—Μανολιοΰ, είδα νά βαδίζει πρός 
τά κεϊ ό γαμπρός του ένώ ή κυρά—Λενιώ 
βρισκόταν στήν έξώπορτα. Δέν χρειά
στηκε νά πάω μέχρι τό κρεοπωλείο καί 
βεβαιωμένος έπέστρεψα γρήγορα έξω 
άπ’ τό σπίτι τής άδελφής της. ’Αποφάσισα 
νά μπώ, άλλά τήν τελευταία στιγμή δί
στασα. Δέν ξέρω τί μέ κράτησε καί άφού 
περίμενα γύρω στά 20 λεπτά, έφυγα καί 
πήγα στό καφενείο. Τίποτα άλλο δέν 
έκανα, οΰτε καί ξέρω...

Ό  ’Ενωμοτάρχης Γεωργακάκης έμεινε 
συλλογισμένος. Κατά πόσο έλεγε τήν 
άλήθεια ό Αύγεράκης; Καί γιατί όλα αύτά 
νά μήν τά πει στήν άρχή καί προσπάθησε 
νά ξεπεράσει τήν έρώτηση λέγοντας πώς 
ήταν στά χτήματα; Όμως, άν ήταν αύτός 
ό δράστης, αν δηλαδή, είχε μπει στό σπί
τι καί στήν άποτυχημένη προσπάθειά του 
νά βιάσει τή Ζουμπουλιά, γιά νά τήν 
έκδικηθεΐ τή χτύπησε μέ τό τσεκούρι, 
πότε σκότωσε τή μάνα της; Ο ίδιος είπε 
πώς είχε δει τό γαμπρό της νά μπαίνει 
στό πατρικό τους σπίτι. Ά ρα γιά νά έπι- 
χειρήσει τό δεύτερο έγκλημα έπρεπε νά 
βεβαιωθεί γιά τό άν ό Γιάννης βρισκόταν

άκόμα, ή όχι, μέσα στό σπίτι μέ τήν πε
θερά του, πράγμα πού σήμαινε πώς ή θά 
παρακολούθησε τό σπίτι ή θά πήγε στό 
κρεοπωλείο νά δει άν έπέστρεψε πίσω. 
Σ’ αυτήν τήν περίπτωση κάποιος άπ’ 
τούς συγχωριανούς θά τόν έβλεπε.. . 
Πράγμα πού δέν έγινε, όμως. . . .

’Αλλά πού βρισκόταν ό Γιάννης, ό 
άντρας τής Μαρίας. Κανείς άπ’ τούς 
Χωροφύλακες πού είχαν βγει στό χωριό 
άναζητώντας τον δέν είχε άκόμα έπι- 
στρέψει. Γιατί δέν είχε βρεθεί; Ό  συνέ
ταιρός του είπε πώς έφυγε τό μεσημέρι 
γιά φαγητό καί δέν ξαναγύρισε. Ό  Γιώρ
γης Αόγεράκης ύποστήριξε πώς τόν είδε 
λίγο μετά τις 2 τό μεσημέρι νά κατευθύ- 
νεται πρός τό σπίτι τού πεθερού του. 
Οί γιατροί τοποθέτησαν τήν ώρα τών 
έγκλημάτων γύρω στις 3 μετά τό μεση
μέρι. Πού βρισκόταν έκείνη τήν ώρα ό 
Γιάννης; Κανείς μετά τις 2 δέν τόν είχε 
δεί.

Ό  ’Ενωμοτάρχης Γεωργακάκης κοί
ταξε τό ρολόγι του. Πλησίαζαν μεσά
νυχτα. Οί ώρες είχαν κυλήσει γρήγορα, 
τόσο γρήγορα πού νόμιζε πώς πίσω τους 
είχαν άφήσει ένα τεράστιο κενό, κάτι 
πού σκόρπιζε συνάμα τό άδιέξοδο. Προ
σπαθούσε νά μαντέψει τί θά έλεγαν ό 
γέρο—Μανολιός καί ή Μαρία στόν 
Άντισυνταγματάρχη καί τόν Μοίραρχο, 
μά τό μυαλό του καρφωμένο στό γεγονός 
τής όλήμερης άπουσίας τού Γιάννη, άδυ- 
νατοΰσε νά κάνει καί τήν παραμικρή 
ύπόθεση. Έμεινε νά κοιτάζει τό άδιαπέ- 
ραστο σκοτάδι άπ’ τό παράθυρο τού 
γραφείου του, ένώ μηχανικά τό χέρι του 
κινήθηκε πρός τ’ άχνισμένο τζάμι, γρά
φοντας μέ τό δάκτυλο: 18-2-1965. . . μιά 
ήμερομηνία τόσο διαφορετική άπό τις 
άλλες, γεμάτη αίμα, πολύ αίμα καί μίσος...

Ο ΜΟΙΡΑΡΧΟΣ Βασιλειάδης έκλεισε 
τόν χαρτοφύλακά του καί άκολούθησε τόν 
Άντισυνταγματάρχη Φουλάκη. Βγήκαν 
διακριτικά άπό τό σπίτι τού γέρο—Μανο- 
λιοΰ, άφήνοντάς τον μαζί μέ τήν κόρη του 
κι ένα πλήθος συγχωριανών νά θρηνή
σουν τόν άδικοχαμό τής κυρά—Λενιώς 
καί τής Ζουμπουλιάς. Ήταν περασμένες 
2 μετά τά μεσάνυχτα καί τό παγωμένο 
χιονόνερο πού είχε άρχίσει νά πέφτει 
πριν άπό λίγο, τούς δρόσιζε τό πρόσωπο. 
Πήραν τόν δρόμο γιά τόν Σταθμό γε
μάτοι σκέψεις, άπ’ τά όσα είχαν άκούσει.

Ανάμεσα άπ’ τούς λυγμούς τού πατέρα 
καί τής κόρης του, μέσα άπ’ τις σπασμένες 
λέξεις, μπόρεσαν καί σύνθεσαν μιά—μιά 
τις πτυχές πού άποτελοΰσαν τή ζωή τών 
δυό οικογενειών, τού γέρο—Μανολιοΰ 
καί τής κόρης του .Πτυχές κρυμμένες 
άπό τά μάτια τών συγχωριανών, σφρα
γισμένες έρμητικά μέ τήν ύπερηφάνεια 
καί άπ’ τήν ντροπή τής κοινωνιολόγησης. 
Ό χι, δέν θ’ άντεχε ποτέ ό γέρο —Μα- 
νιλιός, ν’ άκούγονταν στό χωριό οί άτι
μες προτάσεις τού γαμπρού του, ούτε θ’ 
άνεχόταν ποτέ νά «κλείσει» τά μάτια 
στό βρώμικο πάθος του.

Μά καί τό θύμα, ή Ζουμπουλιά, δέν 
θά δεχόταν ποτέ τό κορμί της νά τό λεκιά
σει ή μεθυσμένη άνάσα τού Γιάννη, τού 
άντρα τής άδελφής της. Ούτε ή μάνα της, 
οΰτε ή άδελφή της ή Μαρία. ..

Εκείνος όμως έπέμεινε. Χτυπούσε τό 
χέρι στό τραπέζι καί ούρλιαζε πώς σάν 
«δέν έκανε μαζί της παιδί, θάκανε μέ τήν 
άδελφή της». Λόγια πού άντήχησαν

σκληρά στ’ άφτιά τού Μοίραρχου Βασι- 
λειάδη, μά καί πού συνάμα γέννησαν μέσα 
του μιά σειρά άπό σκέψεις δεμένες, ή μιά 
μέ τήν άλλη, γύρω άπ’ τό παθιασμένο 
πρόσωπο τού Γιάννη...

Τήν πρότασή του αύτή τήν είχε έπα- 
ναλάβει καί στά πεθερικά του καί στή 
Ζουμπουλιά, ό άντρας τής Μαρίας. Δέ
χτηκε τότε τήν περιφρόνησή τους γι’ 
άπάντηση καί ένα «όχι» πού δέν χωρούσε 
άμφισβητήσεις. Τήν τελευταία φορά, ό 
γέρο—Μανολιός, τόν είχε άπειλήσει καί 
κείνος χολωμένος ούτε πού τού ξαναμί
λησε πιά. Πήγαινε όμως κάθε μεσημέρι 
κι έτρωγε στής πεθεράς του όταν ή γυ
ναίκα του φεύγοντας τό πρωί γιά τά 
κτήματα, δέν προλάβαινε νά τού μαγειρέ
ψει. Κι έβρισκε έτσι τήν εύκαιρία νά 
ρίχνει κλεφτές ματιές, μαχαιριές όλο 
πάθος, στό σιωπηλό πρόσωπο τής Ζου- 
μπουλιάς καί μέ θρασύτητα τό βράδυ νά 
άφηγεΐται τις όνειροφαντασιές του στήν 
άδελφή της καί γυναίκα του.

—Γιατί όμως νά τις σκοτώσει καί τις 
δύο, άφού ήξερε πώς τόσο ό πεθερός του, 
όσο καί ή γυναίκα του, θά άποκάλυπταν 
στοιχεία ίκανά γιά νά τόν στείλουν στή 
φυλακή;

Ή  φωνή τού Άντισυνταγματάρχη 
έβγαλε τόν Μοίραρχο άπ’ τις σκέψεις κι 
έσπασε τή σιγαλιά τού σκοταδιού. Έμεινε 
γιά λίγο σιωπηλός...

«Δέν ύπάρχει «γιατί;» δέν πρέπει νά 
ύπάρχει», είπε ένα λεπτό μετά, καί συνέ
χισε: «Γιά κείνον ήταν μιά στιγμή πά
θους. Ή  γυναίκα του είπε πώς κάθε μεση
μέρι, όταν ή ίδια έλλειπε άπ’ τό σπίτι, 
ή Ζουμπουλιά πήγαινε καί τάϊζε τά κου
νέλια καί έκανε διάφορες δουλειές στό 
σπίτι της. Αύτός τό ήξερε καί μιά καί ή 
Ζουμπουλιά ήταν όλομόναχη στό σπίτι, 
άποφάσισε δ,τι έλεγε μεθυσμένος, νά 
τό κάνει πράξη ξεμέθυστος. Καί έπιχεί- 
ρησε. ’Εκείνη, όπως φάνηκε άπ’ τις γρατ- 
ζουνιές καί τ’ άλλα σημάδια πού βρέ
θηκαν στό κορμί της, άντιστάθηκε. Ίσως 
νά τόν έβρισε κιόλας, μ’ άποτέλεσμα νά 
τόν έρεθίσει περισσότερο. Κι όταν είδε 
πώς άπότυχε ή άπόπειρά του, τυφλωμένος 
άπ’ τό πάθος του άρπαξε τό τσεκούρι. 
Άλλωστε ή γυναίκα του μάς βεβαίωσε 
πώς τό τσεκούρι ήταν δικό τους καί πώς 
τό φύλαγαν στό κατώγι, δίπλα στά τσου
βάλια. Άρα τό πάθος του είναι ή μόνη 
άπάντηση τού «γιατί;» καί τό μόνο κί
νητρο. . .»

Ό  Μοίραρχος συνέχιζε ν’ άκούει σιω
πηλός. Έφερνε στό νοΰ του τόν Γιάννη 
νά φεύγει σάν κυνηγημένος άπ’ τό σπίτι 
του, μέ κρυμμένο τό τσεκούρι κάτω άπ’ 
τό πανωφόρι του καί βιαστικά νά πη
γαίνει στό σπίτι τής πεθεράς του γιά νά 
όλοκληρώσει τό κακό. Μετά, νά πετάει 
τό τσεκούρι σέ μιά γωνιά τής κουζίνας 
ν’ άφήνει ένα δεύτερο πτώμα καί νά. . .

—Πού νάχει πάει άραγε; άναρωτήθηκε, 
αυτή τή φορά φωναχτά.

Είχαν πλησιάσει στό Σταθμό.Άνέβηκαν 
τά πέντε σκαλοπάτια τής κεντρικής πόρ
τας καί είδαν στό γραφείο τόν ’Ενωμο
τάρχη Γεωργακάκη μέ τούς δυό Χωρο
φύλακες, νά έχουν φορέσει μπότες καί νά 
δοκιμάζουν τούς φακούς τους.

—Τί συμβαίνει Αστυνόμε;
—Ό  Γιάννης άκόμα δέν έμφανίστηκε 

στό χωριό. Ίσως θά χρειαστούν αύριο 
άρκετοί άντρες γιά ένα—δυό άποσπάσμα- 
τα. Σίγουρα άπό μάς περιμένει πολλά τό 
χωριό.

Καί ό ’Ενωμοτάρχης συνέχισε, άνα-
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φέροντας τά δσα είχε καταθέσει ό 
Αύγεράκης καθώς και τις δικές του 
σκέψεις. Ό  Μοίραρχος Βασιλειάδης 
έτριψε τό μέτωπό του, ένώ στό μυαλό 
του τακτοποιούσε καί συσχέτιζε τις νέες 
πληροφορίες μέ τά όσα είχαν μάθει οί 
ίδιοι.

—Δέν μένει καμμιά άμφιβολία πιά. Ό  
Γιάννης πήγε κατά τις 2 τό μεσημέρι γιά 
φαγητό. Βρήκε μονάχη τήν πεθερά του 
καί κατάλαβε ότι ή Ζουμπουλιά ήταν στό 
σπίτι του. Άφοΰ έφαγε, έφυγε καί πήγε 
νά τήν συναντήσει. Ή  συνέχεια είναι 
γνωστή. Κανείς βέβαια συγχωριανός του 
δέν τόν πρόσεξε νά μπαίνει στό σπίτι 
του, γιατί άπλούστατα σέ κανέναν δέν 
κινεί τήν περιέργεια τό νά μπει κάποιος 
στό δικό του σπίτι.

ΜΕ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ τρεις δεκάδες 
Χωροφύλακες έφτασαν άπό τό Ρέθυμνο 
στό μικρό χωριό καί μέσα σέ λίγη ώρα 
έπαιρναν τά μονοπάτια πού όδηγοΰσαν 
στό βουνό. Δέν θάχαν άπομακρυνθεΐ 
περισσότερο άπό δυό χιλιόμετρα όταν 
ακόυσαν τό συνθηματικό σφύριγμα πού 
τούς καλούσε νά σταματήσουν. Λίγο 
άργότερα άπό τό στόμα του λαχανιασμέ
νου Χωροφύλακα ’Αντωνίου, μάθαιναν 
ότι ό γέρο—Μανολιός είχε άνακαλύψει 
πώς έλλειπε άπό τό σπίτι του ένα πυρο
βόλο όπλο μαζί μ’ όλες τις σφαίρες, πού 
άπ’ τόν καιρό τής κατοχής τόχε κρυμμένο 
κάπου στό κατώγι τού σπιτιού του... 
Τώρα όλοι ήξεραν πώς μέσα στό δάσος 
τούς περίμενε όπλισμένος ό δράστης. ..

Ό  Άντισυνταγματάρχης Φουλάκης 
κοίταξε στά μάτια έναν—έναν τούς άν
τρες του. Θά τούς ξανάβλεπε άραγε 
όλους; Αύτό τό άνέβασμα στό βουνό τί 
άποτέλεσμα θάχε;

Συνέχισαν άμίλητοι τήν πορεία τους. 
Πιθαμή μέ πιθαμή, μέτρο μέ μέτρο, βρά
χο μέ βράχο, λαγκαδιά μέ λαγκαδιά.... 
"Ενα «χτένισμα» πού κράτησε πέντε 
μερόνυχτα. Μιά πορεία· μέσα στήν άγω- 
νία, μέ τό κρύο καί τήν πείνα νά σφίγ
γουν τά γόνατα καί τό στομάχι.

Μιά άγωνία πού κορυφώθηκε όταν ό 
Μοίραρχος Βασιλειάδης καί ό ’Ενωμο
τάρχης Γεωργακάκης, πού βάδιζαν δίπλα 
—δίπλα, είδαν άπό τό άνοιγμα κάτι 
θάμνων νά τούς σημαδεύει μιά κάννη. . .

Σταμάτησαν. Τό πρόσωπο τού Γιάννη 
ψυχρό, μέ δυό μάτια κατακόκκινα άπ’ τό 
ξενύχτι καί τή δική του άγωνία, έστεκε 
είκοσι μέτρα μακρυά τους. Οί λέξεις πού 
βγήκαν άπό τό στόμα τού Μοίραρχου, 
ήταν άπλές, άχρωμες. . .

—Είσαι κυκλωμένος άπό παντού. Πέτα 
τό όπλο σου. "Ο,τι έγινε, έγινε. Είναι 
άσκοπο νά δυσκολέψεις άκόμα πιό πολύ 
τή θέση του. . .

Ή  κάννη τού όπλου τεντώθηκε, τά 
μάτια τού Γιάννη έσκυψαν πεισματικά 
πάνω στό σκόπευτρο. Οί δυό άντρες 
συνέχιζαν νά τόν κοιτούν κατευθείαν 
μέσα στά μάτια. Άραγε τό δάκτυλο θά 
πίεζε λίγο άκόμα τήν σκανδάλη; Οί άλ
λες όμάδες ήταν άρκετά μακρυά γιά ν’ 
άκούσουν ή νά δοΰν τό τί συνέβαινε. 
Κι ήταν κάτι πού ό Γιάννης σίγουρα τό 
ήξερε, μιά κι άπ’ τήν κρυψώνα του έπό- 
πτευε όλη τήν πλαγιά. . .

Ένα λεπτό άκόμα καί ή κάννη χαμή
λωσε. Τό όπλο πετάχτηκε μέσα στά 
θαμνόκλαδα καί μέ τά χέρια μπροστά ό 
Γιάννης προχώρησε δύο—τρία βήματα. 
’Αμίλητος, μέ τό βλέμμα χαμηλωμένο 
στό χώμα, μέ τή σκέψη σταματημένη 
στόν ήλιο πού έδυε.. .

Ν Ε Α
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Η 14Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.
Τό ’Αγγλικό Τμήμα τής Ι.Ρ.Α. οργα

νώνει κάθε χρόνο μιά διεθνή συνάντηση 
νέων. Ή  14η συνάντηση γιά τό 1980 
πραγματοποιήθηκε άπό τήν 26 ’Ιουλίου 
μέχρι τήν 9 Αύγούστου στό ΒΙRMIGHAM 
καί συμμετείχαν παιδιά άπό 12 χώρες. 
Σ ’ αυτήν πήραν μέρος καί δύο παιδιά με
λών τού Ελληνικού Τμήματος τής Ι.Ρ.Α. 
Ήταν ή ΜΑΤΖΑΡΑ Βασιλική κόρη Τα
ξιάρχου έ.ά., καί 6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώρ

γιος, γιος ’Ενωμοτάρχου, πού γύρισαν 
ένθουσιασμένοι άπ’ τήν φιλοξενία καί τήν 
τέλεια όργάνωση τού προγράμματος πού 
περιλάμβανε εκδρομές, επισκέψεις σέ 
αξιοθέατα, διαλέξεις κ.λ.π.

'Ο Ταξίαρχος έ.ά., κ. ΜΑΤΖΑΡΑΣ 
Γεώργιος μέ τήν ευκαιρία αύτή δώρησε 
μιά στολή συνταγματάρχου πού τοπο
θετήθηκε στό μουσείο τού ’Αγγλικού Τμή
ματος τής Ι.Ρ.Α.

* ■’ϊί»· * r , , T 2 J , * 4 Ϊ Α ίj/#j| W

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ ταξίδι έκπαιδευτικού χα

ρακτήρα πραγματοποίησαν τόν περασμέ- 
μο μήνα στήν Ελλάδα, 40 άνδρες τής 
Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής Αυσ
τρίας.

Τούς Αυστριακούς συναδέλφους υπο
δέχτηκαν κατά τήν άφιξή τους άνδρες 
καί γυναίκες τού Σώματος, οί όποιοι 
στή συνέχεια τούς ξενάγησαν σέ διάφορους 
τουριστικούς καί αρχαιολογικούς τόπους.

Στό χρόνο τής παραμονής τους στήν 
’Αθήνα, οί ξένοι έπισκέπτες παρακολού

θησαν ένδιαφέρουσα ένημερωτική διά
λεξη πού έγινε στις Σχολές Χωροφυλα- 
λακής ’Αθηνών άπό τούς Διοικητές τους, 
σχετικά μέ τόν τρόπο λειτουργίας τών 
Σχολών καί τά έκπαιδευτικά τους προ
γράμματα.

Προτού άναχωρήσουν γιά τή Βιέννη, 
οί Αυστριακοί Δόκιμοι έξέφρασαν τις 
θερμές τους εύχαριστίες προς τήν 'Ελ
ληνική Χωροφυλακή γιά τήν υποδοχή 
καί τή φιλοξενία πού τούς παρέσχε.

814



ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Πριν λίγο καιρό, μια όμάδα 

άντρων τοΰ Σώματος πού επι
χείρησε νά συλλάβει τέσσερις 
τοξικομανείς, δέχτηκε τήν έπί- 
θεση άλλων τοξικομανών πού 
έσπευσαν σέ συμπαράσταση των 
((ομοθρήσκων » τους. Ή  συμ
πλοκή είχε άποτέλεσμα τόν έπι- 
κίνδυνο τραυματισμό ένός συνα
δέλφου στο κεφάλι μέ φιάλη 
μπύρας, καθώς κι ένός άπ’ τούς 
προστρέξαντες για συμπαράστα
ση τοξικομανούς.

Τό έπεισόδιο αυτό, πού δέν 
είναι τό μοναδικό—άντίθετα συ
χνά επαναλαμβάνεται σέ ϊδια ή 
παρόμοια μορφή, κατά τήν εκτέ
λεση τών ύπηρεσιακών καθη
κόντων των άντρων τού Σώμα
τος—θά πρέπει νά προβλημα
τίσει τό κοινωνικό σύνολο, πού 
εύκαιριακά κλήθηκε άπό τό ϊδιο 
τό γεγονός, νά γευτεί τήν έπι- 
κινδυνότητα τοΰ άστυνομικοΰ 
λειτουργήματος, έπικινδυνό- 
τητα πού τήν προκαλεϊ ή συμπε
ριφορά άντικοινωνικών στοιχεί
ων , πού ζοϋν οχι πιά στο κοινω
νικό περιθώριο, άλλά δίπλα μας, 
μέσα στήν ϊδια τήν καρδιά τής 
κοινωνίας. Τ’ άτομα αύτά συν
δυάζουν τήν κακοποιό δραστη

ριότητα τους μέ μιά Ιδιόμορφη 
θρασύτητα καί δέν διστάζουν ν’ 
άναμετρηθοϋν δυναμικά μ’ ο
ποίον θελήσει νά τούς σταμα
τήσει. Κι δμως, δπως καθημε
ρινά άποδεικνύεται, οί άντρες 
της Χωροφυλακής έρχονται 
θαρραλέα άντιμέτωποι μ’ αύτά 
τ’ άντικοινωνικά στοιχεία, έστω 
κι άν γνωρίζουν εκ τών προτέ- 
ρων τό τί μπορεί νάχουν ώς 
έπακόλουθο οί ένέργειές τους. 
Γι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο ή 
προσφορά τους άποκτάει μιά 
άλλη διάσταση, πού άδίστακτα 
μπορεί νά χαρακτηρισθεϊ ώς αύ- 
ταπάρνηση καί—γιατί δ χ ι;—διά
θεση αύτοθυσίας.

Σ’ δλους αύτούς τούς συνα
δέλφους—συχνά άνώνυμους — 
πού παίζουν καθημερινά τή σω
ματική τους άκεραιότητα ((κο
ρώνα—γράμματα» — ϊσως αύ- 
τός ό χαρακτηρισμός είναι ό πιο 
ταιριαχτός—ή στήλη δέν μπορεί 
παρά νά έκφράσει τό θαυμασμό 
της καί νά τούς σφίξει νοερά τό 
χέρι, κάνοντας μόνο μιά εύχή, 
γιά άστείρευτο κουράγιο καί θάρ
ρος στο δύσκολο δρόμο πού βα
δίζουν .

Κ Α Π Ο Υ  Σ Τ Α  Ε Π Α Ρ Χ Ε Ι Α . . .
Ή  ύπόθεση δέν είναι πρόσφατη. Ή  

άρχή της έγινε έδώ καί πέντε μήνες πε
ρίπου, όταν οί άντρες τοΰ Τμήματος Ναρ
κωτικών — ’Αρχαιοκαπηλίας τής Υ.Α. 
Π.Π. είχαν τεθεί στά ίχνη ένός δικτύου 
τοξικομανών. Τότε, μετά άπό μιά έπιτυ- 
χημένη έπέμβαση, συνελήφθηκαν δυό 
όμορφα μαννεκέν, ή OBERJAENETTE 
MARIA, γερμανίδα, καί ή BELLMAN 
MONIKA - SABINE, έλβετίδα, καθώς 
καίόάδελφός τής πρώτης OBER PETER 
JOANNES, γιά κατοχή καί χρήση 
ήρωΐνης καί άλλων ναρκωτικών φαρμά
κων (έκουανίλ).

Στήν άνάκριση πού είχε γίνει τότε, ή 
OBER JANETTE — MARI Αεί χε άπο-

καλύψει, ότι τόν Μάρτιο τού ’80 είχε έπι- 
σκεφθεϊ τήν Ταϋλάνδη, όπου κάποιος 
"Ελληνας φίλος της, πού άκουγε στό 
όνομα Άχιλλέας ’Αλεξάνδρου, τήν προ- 
μήθευσε μέ ήρωΐνη. Ό  ’Αλεξάνδρου μά
ταια είχε άναζητηθεϊ στή Λ. Κατσώνη 
51, όπου παλιότερα έμενε. Έτσι ή ύπό- 
θεση αύτή έμεινε «άνοικτή» γιά τούς άν
τρες τού Τμήματος Ναρκωτικών, πού 
δέν σταμάτησαν νά τόν άναζητοΟν στά 
γνωστά στέκια τοξικομανών. Είναι γε
γονός ότι ό Άχιλλέας ’Αλεξάνδρου άπέ- 
φευγε μέ μαεστρία κάθε τι πού μπορούσε 
νά τόν φέρει άπέναντι στούς διώκτες του.

Πριν άπό λίγο καιρό δμως, θεάθηκε 
άπό τούς άντρες τής Υ.Α.Π.Π. κάπου

στά Έξάρχεια καί άρχισε ή παρακολού
θησή του. Αύτή τή φορά νέα πρόσωπα 
άπάρτιζαν τόν κύκλο του. Οί κινήσεις 
τοΰ ’Αλεξάνδρου καί τών φίλων του έδειχ
ναν καθαρά πώς προετοίμαζαν κάποια 
«δουλειά», άρκετά σοβαρή.

Τό Τμήμα Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π. 
άποφάσισε νά έπέμβει, μέ σκοπό τόσο 
νά σταματήσει τήν παράνομη δραστη- 
ριότητά τους, όσο καί νά συλλάβει τόν 
Άχιλλέα ’Αλεξάνδρου, πού τόσο καιρό 
άναζητοϋσε. Ή  «έπιχείρηση» έγινε στά 
Έξάρχεια τής ’Αθήνας, μέσα στά ίδια 
τους τά στέκια. Ή  όμάδα τών άντρών 
τού Τμήματος Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π., 
πού είχε άναλάβει τήν σύλληψη, έδρασε 
άστραπιαΐα. Άκινητοποιήθηκαν ό Άχιλ- 
λέας ’Αλεξάνδρου, ό Κων]νος Γκάβαλης 
καί ή Ελένη Καραπατάκη, καθώς καί ή 
Μαρία Τόλιου. Καί οί τέσσερις ήταν 
μέσα στό Ε.Ι. 8818 αύτοκίνητο, πού όδη- 
γούσε ό δεύτερος. Καί ένώ όλα φαίνον
ταν πώς είχαν τελειώσει, τήν στιγμή πού 
οί άνδρες τής Χωροφυλακής προσπαθού
σαν νά έπιβιβάσουν τούς συλληφθέντες 
στά ύπηρεσιακά αυτοκίνητα, έκεϊνοι 
άρχισαν νά καλούν σέ βοήθεια παρευρι- 
σκομένους φίλους τους. ’Αποτέλεσμα 
ήταν μιά όμάδα τοξικομανών, πού παρα
κολουθούσε τήν σκηνή, νά έπιχειρήσει 
ν’ άπελευθερώσει τούς συλληφθέντες. 
Συγκεκριμένα ό Γιάννης Παπαδόπουλος 
κτυπώντας μέ μιά φιάλη μπύρας στό κε
φάλι τόν άντρα τοΰ Τμήματος πού φρου
ρούσε τόν Άχιλλέα Αλεξάνδρου, τόν 
τραυματίζει έπικίνδυνα καί δίνει τήν 
εύκαιρία στον φίλο του ν’ άπελευθερωθεΐ 
καί νά έξαφανιστεΐ στά γύρω στενοσόκ- 
κακα. Στή συνέχεια ή συμπλοκή γενικεύ- 
θηκε μέ άποτέλεσμα νά συλληφθεΐ ό 
Γιάννης Παπαδόπουλος καί όλοι μαζί 
νά όδηγηθοΰν στήν Υ.Α.Π.Π.

Στήν άνάκριση, πού άκολούθησε, ό 
Κων]νος Γκάβαλης παραδέχτηκε ότι οί 
ποσότητες ήρωΐνης, πού βρέθηκαν έπά- 
νω του, καθώς καί στό σπίτι τής φίλης 
του Ελένης Καραπατάκη, άνήκαν στόν 
ίδιο, ένώ ή άλλη ποσότητα, πού βρέθηκε 
στό σπίτι του, ισχυρίστηκε ότι άνήκε 
σέ φίλο του, πού πέθανε πριν δυό μήνες 
καί πού έκεϊνος είχε φέρει άπό τήν Τουρ
κία. Ή  Ελένη Καραπατάκη παραδέχτηκε 
ότι κάνει χρήση κι αύτή χασίς καί ήρωΐ
νης καί άποκάλυψε πώς ή ήρωΐνη, οί 
σύριγγες καί τ’ άλλα σύνεργα χρήσης 
της, πού βρέθηκαν στό σπίτι της, άνήκαν 
στόν φίλο της Κων]νο Γκάβαλη. ’Επίσης 
άποκάλυψε πώς αύτή είχε νοικιάσει γιά 
λογαριασμό της, τό αυτοκίνητο πού όδη- 
γούσε χωρίς άδεια ό Γκάβαλης. 'Η Μαρία 
Τόλιου, πού άφέθηκε έλεύθερη, έπειδή 
είχε περάσει τό αυτόφωρο, άποκάλυψε 
πώς κι αύτή στό παρελθόν έκανε χρήση 
ήρωΐνης. Τέλος άποδείχτηκε πώς ό Άχιλ- 
λέας Αλεξάνδρου, πού τελικά διέφυγε 
τήν σύλληψη, καί ό Γιάννης Παπαδόπου
λος, κατά τήν στιγμή πού οί άντρες τοΰ 
Τμήματος Ναρκωτικών έπιχείρησαν τήν 
σύλληψή τους, διαπραγματεύονταν μέ 
τόν Κων]νο Γκάβαλη άγορά ναρκωτικού.

Έτσι γιά μιά άκόμα φορά ή ύπόθεση 
Αλεξάνδρου έμεινε «άνοικτή» γιά τούς 
άντρες τοΰ Τμήματος Ναρκωτικών τής 
Υ.Α.Π.Π......
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Ο Ι  Α Ε Φ Τ Α Δ Ε Σ

’Εντύπωση προκάλέσε στους άντρες 
τοϋ Τμήματος Προστασίας ’Εθνικού 
Νομίσματος τής Υ.Α.Π.Π. μιά τυχαία 
συζήτηση μεταξύ τού προσωπικού τού 
Δημοσίου Ψυχιατρείου γιά τά οικονομικά 
δυό άσθενών τους. Ό  SCHOBELRETO 
25 χρόνων καί ή JAKUBOWITSCH VE
RA 21 χρόνων, 'Ελβετοί, είχαν εΐσαχθεΐ 
— θεληματικά — γιά θεραπεία στό Δη
μόσιο Ψυχιατρείο, μετά άπό υπερβολική 
χρήση ναρκωτικών.

Κατά τή διαδικασία εισαγωγής τους 
παράδωσαν γιά φύλαξη ένα άρκετά με
γάλο χρηματικό ποσό σέ ξένα χαρτονο
μίσματα. Ή  «κινητή περιουσία» τους 
άνερχόταν σέ 268 δολλάρια, 22.000 γερ
μανικά μάρκα καί 26.400 έλβετικά φράγκα 
δηλαδή κάπου 1.300.000 έλληνικές δρχ. 
γεγονός πού φυσικό ήταν νά προκαλέσει

τά σχόλια τού προσωπικού, πού δέν άρ
γησαν νά φτάσουν στ’ «άφτιά» των άν- 
τρών τού Τμήματος Προστασίας ’Εθνι
κού Νομίσματος, πού προβληματίστηκαν 
άρκετά πάνω στήν προέλευση των χρη
μάτων καί άποφάσισαν νά έρευνήσουν 
διακριτικά τήν υπόθεση μέ τή βοήθεια 
τού Εθνικού Γραφείου τής INTERPOL 
Ελλάδας.

Τά στοιχεία πού συγκεντρώθηκαν δια
βιβάστηκαν ταχύτατα στό άντίστοιχο 
Γραφείο τής INTERPOL'Ελβετίας, άπ’ 
όπου τό ίδιο γρήγορα ήρθε ή άπάντηση: 
Ό  RETO SCHOBEL, ύπάλληλος Γρα
φείου Συναλλάγματος, στή Βασιλεία 
Ελβετίας, άναζητοΰνταν άπό τήν ’Αστυ
νομία τής 'Ελβετίας γιά ύπεξαίρεση μεγά
λου χρηματικού ποσού σέ βάρος τού 
Γ ραφείου όπου έργαζόταν. Ό  νεαρός το
ξικομανής Ελβετός, μέ τά ύπεξαιρεθέντα 
χρήματα στήν τσέπη του, άποφάσισε 
νά γνωρίσει καί άλλες χώρες πέρα άπό 
τήν πατρίδα του καί μέ συντροφιά τήν 
JAKUBOWITSCH VERA έφτασε στήν 
'Ελλάδα.

’Εδώ όμως σταμάτησε ή περιήγηση 
τών δυό φίλων μ’ ένα τέλος άρκετά δυ
σάρεστο καί γιά τούς δυό, άφοΰ οί ίδιοι 
συνελήφθησαν, ένώ τά χρήματα κατα
σχέθηκαν γιά νά σταλούν στήν 'Ελβετία. 
Βέβαια κέρδισαν καί κάτι : τήν γνώση 
πώς τ’ «άφτί» τών Ελλήνων ’Αστυνομι
κών, είναι άρκετά «μεγάλο» γιά ν’ άκούει 
πολλά —

Κ Α Λ Η  Α Ρ Χ Η
Τή στιγμή πού γράφονται αύτές οί 

γραμμές, έχει δέν έχει ένα μήνα άπό τή 
μέρα πού συστήθηκε καί λειτουργεί τό 
Τμήμα ’Ασφαλείας Σπάρτης. Μέσα σ’ 
αύτό τό λιγόχρονο διάστημα οί άντρες 
πού τό πλαισίωσαν έδωσαν όχι μόνο 
άπλά δείγματα φιλότιμης δραστηριο- 
ποίησης, άλλά έντυπωσιακά άποτελέ-

σματα πολύμοχθης καί δυναμικής κινη
τοποίησης. Ή  ύπευθυνότητα πού χαρα
κτήρισε τό πλέγμα τών πρώτων δραστη
ριοτήτων άποκλείει μέ σιγουριά τήν 
διάθεση προσφοράς τού νεοφώτιστου, 
πράγμα πού σημαίνει πώς ή καλή άρχή 
πού έγινε θά έχει καί καλή συνέχεια, 
στηριγμένη πάντα στήν έργατικότητα 
καί τήν συναδελφική σύμπνοια τού προ
σωπικού πού σφραγίζει καθημερινά τή 
νέα αυτή Υπηρεσία.

Ή  συγκομιδή τού πρώτου μήνα τής 
ζωής του, όπως καί πιό πάνω γράψαμε, 
ύπήρξε έντυπωσιακή. Δυό έπιτυχίες, μιά 
στό χώρο τής δίωξης τών ναρκωτικών 
καί μιά στό χώρο τής άρχαιοκαπηλίας, 
άποτέλεσαν τά ούσιαστικά του έγκαίνια. 
Καί οί δυό περιπτώσεις πού άποκα- 
λύφθηκαν — πέρα άπ’ τό τυπικό χαρα
κτήρα τού άδικήματος — έκλειναν μέσα 
τους όλα τά στοιχεία πού χαρακτηρίζουν 
δύσκολο ένα έγκλημα. "Ας δούμε όμως — 
έστω μέ συντομία — πώς έξελίχθηκαν 
τά πράγματα στήν Σπάρτη.

Οί ύποπτοι τουρίστες.
Ή  νεαρή τουρίστρια καί ό συνοδός 

της πού άλλοτε περιπλανιόνταν στούς 
δρόμους τής Σπάρτης καί άλλοτε σέ άπο- 
μακρυσμένα μέρη τών γύρω χωριών, 
χωρίς όμως νά δείχνουν κανένα ένδιαφέ- 
ρον γιά τις άρχαιότητες τής περιοχής ή 
γιά ό,τιδήποτε άλλο πού μπορεί νά έν- 
διαφέρει έναν τουρίστα, φάνηκαν άρκετά 
ύποπτοι στούς άντρες τού Τμήματος 
’Ασφαλείας Σπάρτης. "Ενα σκυλί πού 
τούς άκολουθοΰσε βήμα μέ βήμα καί τό 
γεγονός πώς δέν άφηναν ούτε γιά μιά 
μόνο στιγμή τις άποσκευές άπό τά χέρια 
τους, μεγάλωσαν τις υποψίες μ’ άποτέλε- 
σμα ν’ άρχίσει ή παρακολούθησή τους 
άπό τούς άντρες τής Χωροφυλακής. Ή  
πείρα τού προϊσταμένου τους συνδύαζε 
τήν μόνιμη συνοδεία τού σκύλου μέ τήν 
έμμονη άνασφάλεια πού νιώθουν οί πε-

ριπλανώμενοι τοξικομανείς, άνασφάλεια 
πού έκφραζόταν κι άπό τό ότι δέν άφηναν 
άπό τά χέρια τους τις άποσκευές τους.

Δέν άπαιτήθηκε μακρόχρονη παρακο
λούθηση γιά μιά άκόμα διαπίστωση : 
Ό  νεαρός καί ή νεαρή συνταξιδιώτισσά 
του, σέ συχνά διαστήματα, κάπνιζαν 
άπό τό ίδιο τσιγάρο, ένώ ένδιάμεσα άνα
βαν ό καθένας καί ξεχωριστό. Τί είδους 
τσιγάρο ήταν αύτό πού τό μοιραζόταν ;

Αύτό τό έρωτηματικό, καθώς καί δ,τι 
άλλο είχε γεννηθεί στις σκέψεις τών 
άντρών τού τοπικού Τμήματος ’Ασφα
λείας, άποφάσισαν νά τό λύσουν. Στήν 
έρευνα πού άκολούθησε διαπιστώθηκε 
ότι ό νεαρός δέν ήταν άλλοδαπός, άλλά 
"Ελληνας καί ότι μέσα στις άποσκευές 
του έκρυβε 14 γραμμάρια ινδικής καν- 
νάβεως σέ φούντα. ’Επίσης άλλα 300 
γραμμάρια σέ φούντα καί σέ σπόρους 
βρέθηκαν στις άποσκευές τής φίλης του.

’Από τήν άνάκριση άποκαλύφθηκε 
ότι τήν ινδική κάνναβι ό ’Αριστοτέλης 
Σαββίδης καί ή Άγγλίδα φίλη του Ντόριν 
Πάλμερ, είχαν περισυλλέξει άπό αυτο
φυή δεντρύλλια τής περιοχής τού Ζευ- 
γολατιοϋ καί τήν είχαν έπεξεργαστεΐ μό
νοι τους. ’Επίσης άποκαλύφθηκε πώς ό 
Σαββίδης είχε πίσω του ένα πλούσιο ποι
νικό παρελθόν καί σέ βάρος του έκκρε- 
μούσε καταδικαστική άπόφαση, ένώ ή 
φίλη του ζοΰσε στήν Ελλάδα παράνομα, 
άφοΰ ή άδεια παραμονής της είχε λήξει 
πριν άπό άρκετούς μήνες.

Έπαγγελματίες άρχαιοκάπηλοι.
Τήν πλούσια σέ άρχαιολογικούς θη· 

σαυρούς Λακεδαίμονα είχαν γιά στόχο 
τά παράνομα σχέδια δυό άρχαιοκαπήλων 
πού πίστευαν πώς θά μπορούσαν νά έπαγ- 
γελματοποιηθοΰν στόν τομέα αύτό καί 
νά έξασφαλίσουν μόνιμα τά οίκονομι- 
κά τους μέ τήν έμπορία τών πατρογονικών 
κληρονομιών τού Έθνους.

'Η ύπόθεση γιά τό Τμήμα ’Ασφαλείας 
Σπάρτης ξεκίνησε όχι τυχαία, άλλά 
μετά άπό σωστούς ύπολογισμούς τών 
άντρών του γιά τή σκοπιμότητα τών έπι- 
σκέψεων τού Παναγιώτη Μητράκου καί 
τού Γιώργου Καμπέρη σέ άρχαιολογικούς 
χώρους ή σέ χώρους άρχαιολογικών 
άνασκαφών, πάντοτε μετά τις άπογευμα- 
τινές ώρες. Συνδύασαν αύτές τις έπισκέ- 
ψεις μέ μερικές άπόλυτα έξακριβωμένες 
πληροφορίες, πού χαρακτήριζαν τούς 
δυό «άρχαιολάτρεις» ώς εύπορους οικο
νομικά, άλλά καί ώς άνεπάγγελτους, 
πράγμα πού σήμαινε πώς κάτι όχι καθαρό 
ύπήρχε στή μέση. Έτσι άποφάσισαν τήν 
διενέργεια έρευνας στό σπίτι τού Μη
τράκου, κατά τή διάρκεια τής όποιας 
βρέθηκαν 34, συνολικά, λίθινα καί πή
λινα άγγεΐα καί ειδώλια, άνάγλυφα όστρα
κα, λυχνάρια, μία σαρκοφάγος, τμήμα 
κούρου τής προϊστορικής περιόδου — 
πιθανότατα τής ύστερομυκηναϊκής — 
μεγάλης άξίας.

Ό  Μητράκος άποκάλυψε καί τόν συ
νεργάτη του Γιώργο Καμπέρη, στό σπίτι 
τού όποιου βρέθηκαν άλλα έπτά πήλινα, 
λίθινα καί μεταλλικά άρχαΐα άντικείμενα.

Στήν άνάκριση οί άρχαιοκάπηλοι άπο- 
κάλυψαν πώς άσχολούνταν μέ τή συλ
λογή τών άρχαίων άντικειμένων περίπου 
μιά δεκαετία, στό διάστημα τής όποιας
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είχαν τροφοδοτήσει μέ Αρχαία Αντικεί
μενα δώδεκα Αγοραστές, πού διατηρού
σαν παράνομες — Αδήλωτες — συλλογές. 
Μεταξύ τών εύρημάτων περιλαμβάνον
ταν όλόκληρες σειρές Αρχαίων, ρωμαϊ
κών καί βυζαντινών νομισμάτων, τά 
όποια καί κατασχέθηκαν.

Μιά νέα έπιτυχία τού Τμήματος Ναρ" 
κωτικών — "Αρχαιοκαπηλίας τής Υ.Α· 
ΙΊ.ΙΊ. — σέ συνεργασία μέ τό Τμήμα 
"Ασφαλείας Κορίνθου καί τό "Αστυνο
μικό Τμήμα Ξυλοκάστρου — σταμάτησε 
τήν παράνομη δραστηριότητα μιας Ακόμα 
σπείρας Αρχαιοκαπήλων, πού δροϋσε 
στό Νομό Κορινθίας καί μέρα τή μέρα 
άπλωνε έπικίνδυνα τά πλοκάμια της.

Οί πληροφορίες γιά τήν ύπαρξη τού 
παράνομου δίκτυου τών Αρχαιοκαπήλων 
ήταν έντελώς Αόριστες, Αλλά Αρκετές 
γιά νά κινήσουν τό ένδιαφέρον τού 
Τμήματος "Αρχαιοκαπηλίας τής Υ.Α.Π.Π 
πού χωρίς χρονοτριβή κινητοποίησε 
τούς άντρες του γιά τήν έντόπιση τής 
σπείρας. Μετά Από δυό διακριτικότα
τες μεταβάσεις στήν Κορινθία, τού προϊ
σταμένου τής 'Υπηρεσίας, μέ τήν προσ
ποίηση τού έμπορου Αρχαιοτήτων, κα

τορθώθηκε όχι μόνο ό έντοπισμός τών 
μεσαζόντων, Αλλά καί ή προσωπική έπα- 
φή του μαζί τους. Οί δύο μεσάζοντες, 
παίρνοντας όλα τ’ Απαραίτητα προφυ- 
λακτικά μέτρα, Αφού πρώτα βεβαιώθηκαν 
γιά τις «προθέσεις» τού υποψήφιου 
«Αγοραστή», προχώρησαν στή συμφωνία 
όρίζοντας τό χρηματικό ποσό τής συναλ
λαγής στά 2.000.000 δραχμές. Τόπος 
Αγοραπωλησίας όρίστηκε ένα ζαχαρο
πλαστείο κοντά στον "Ισθμό τής Κορίν
θου.

Ή  συνάντηση πραγματοποιήθηκε όπως 
Ακριβώς είχε καθορισθεϊ Από τήν προη
γούμενη έπαφή τών μεσαζόντων καί τού 
«Αγοραστή». Μόνο πού διακριτικά καί 
κάπου πολύ κοντά τους είχε «Ακροβολι
στεί» μιά όμάδα άντρών τού Τμήματος, 
πού δέν περίμενε παρά τήν συνθηματική 
κίνηση τού προϊσταμένου της γιά νά 
έπέμβει.

Είναι γεγονός ότι ό Τουρισμός, μαζί 
μ’ όλα τά καλά πού φέρνει σ’ ένα τόπο, 
κουβαλάει μαζί του καί Αρκετά κακά, 
ικανά νά διαβρώσουν ήθη καί χαρακτή
ρες, Αλλά καί νά διασαλεύσουν τήν κοι
νωνική ειρήνη. Συχνά δέ τά κακά είναι

Μέ τήν έπιτυχία του αύτή, τό Τμήμα 
"Ασφαλείας Σπάρτης, έθεσε τέρμα στό 
Αντεθνικό έμπόριο πού «άνθιζε» στή 
περιοχή καί ταυτόχρονα έδωσε υπεύθυνα 
διαπιστευτήρια πώς τό προσωπικό του 
θά συνεχίζει ν’ Αγωνίζεται τό ίδιο φιλό
τιμα γιά τή διαφύλαξη πολύτιμων Αξιών.

Ή  ώρα κύλησε γιά όλους Αργά μέσα 
σέ μιά συνεχώς αυξανόμενη Αγωνία, 
πού κορυφώθηκε όταν ό «Αγοραστής» 
άνοιξε τό βαλιτσάκι πού κρατούσε καί τά 
μάτια τών δυό μεσαζόντων γέμισαν μέ 
ζωντανές δεσμίδες χιλιάρικα. Λίγα λε
πτά Αργότερα οί ίδιοι έδειχναν στον 
«πελάτη» τους τό «έμπόρευμα» (έπιτύμ- 
βιες καί Αναθηματικές πλάκες Από μάρ
μαρο καί μπροΰτζο, Αρχαία μικροκοσμή- 
ματα, τεμάχιο μαρμάρινου Αγάλματος 
κ.ά.), καί Ακολουθούσε ή σύλληψή τους.

Μέ τά χέρια στις χειροπέδες μεταφέρ
θηκαν στό Τμήμα "Ασφαλείας Κορίν
θου, όπου ό Ήλίας Ζαχαρίας, 34 χρονών, 
γεωπόνος, καί ό Βαγγέλης Ματσούκας, 
43 χρονών κτηματίας — οί δυό μεσάζον
τες — ύποβλήθηκαν σέ Ανάκριση, κατά 
τήν όποια άποκαλύφθηκαν καί τ’ άλλα 
μέλη τής σπείρας. Στή συνέχεια άντρες 
τής Υ.Α.Π.Π. καί τού Τμήματος "Ασφα
λείας Κορίνθου έφυγαν γιά τή Νεμέα, 
όπου συνελήφθη ό Άνδρέας Χρυσόειδας 
καί κατασχέθηκε ένα κεφάλι Αρχαίου 
Αγάλματος πού βρέθηκε στήν κατοχή του.

Παράλληλα άλλοι άντρες τής Υ.Α.Π. 
Π. συνοδευόμενοι Από τόν Εισαγγελέα 
καί τόν Διοικητή τού Α.Τ. Ξυλοκάστρου 
έφυγαν γιά τό χωριό Πελλήνη τής Κο
ρινθίας πού φέρονταν ώς τόπος κατοικίας 
τών ύπόλοιπων μελών τής σπείρας. 
Νέα έμφάνιση ώς έμπορων — ύποψηφίων 
Αγοραστών Αρχαιοτήτων, τών άντρών τής 
Υ.Α.Π.Π., τούς φέρνει μπροστά σ’ άλ
λους τρεις άρχαιοκαπήλους καί σ’ ένα 
νέο μεσάζοντα. Ή  συμφωνία κλείνεται 
καί σέ λίγη ώρα βρίσκονται μπροστά σ’ 
ένα πλήθος Αρχαία νομίσματα, χρυσά, 
Ασημένια καί χάλκινα, 143 τόν Αριθμό 
καί άλλα Αρχαία Αντικείμενα, πήλινα 
Αγγεία, μεταλλικό καθρέφτη κ.ά. "Εκ
πληκτοι οί Βλάσης Γκόλιας, Σταύρος 
Λέκκας καί Γιάννης Γεωργίου, είδαν νά 
ξεπροβάλλουν στά χέρια τών ύποψήφιων 
Αγοραστών, ταυτότητες τής Χωροφυλα
κής, ένώ στά δικά τους νά περνιώνται 
οί χειροπέδες.

Αύτός ήταν καί ό έπίλογος τής «έκ- 
στρατείας» τών άντρών τού Τμήματος 
"Αρχαιοκαπηλίας τής Υ.Α.Π.Π. στήν 
Κορινθία, όπου μέ τή συνεργασία 
συναδέλφων τους τών τοπικών Υπηρε
σιών, σταμάτησαν τήν έπικερδή «έπι- 
χείριση» τής πολυπρόσωπης σπείρας 
πού χωρίς οίκτο ξεπουλούσε τις πατρο
γονικές κληρονομιές.

τέτοια πού εύκολα μπορούν νά δυσφημή
σουν τή χώρα στό έξωτερικό. Τά κρού
σματα αύτά παρουσιάζονται συχνότερα 
σέ περιοχές πού συγκεντρώνουν μεγάλα 
πλήθη τουριστών. 'Ενα πρόσφατο περι
στατικό πού έγινε στήν κοσμοπολίτικη

Ρόδο, είναι μιά μικρή Αλλά Απλή Από
δειξη αΰτών τών «δεινών». Βέβαια παρό
μοια περιστατικά δέν έχουν μόνο Αλλο
δαπούς δράστες — αύτοί είναι οί λιγό- 
τεροι — Αλλά καί Έλληνες. Όμως παρ’ 
όλο πού οί Αλλοδαποί δράστες είναι οί 
λιγότεροι, έπιτείνουν τό πρόβλημα, γιά 
τό λόγο Ακριβώς ότι είναι Αλλοδαποί 
καί δέν γνωρίζει κανείς τό παρελθόν 
τους.

Ή  υπόθεση έξελίχθηκε στήν περιοχή 
Ίαλυσοΰ τής Ρόδου. Τρία ζευγάρια 
"Αγγλων τουριστών παρουσιάστηκαν στό 
"Αστυνομικό Τμήμα τής Ίαλυσοΰ καί 
κατάγγειλαν ότι πριν 2 — 3 ώρες καί 
ένώ οί ίδιοι έκαναν μπάνιο στή θάλασσα, 
άγνωστος ή άγνωστοι έκλεψαν όλα τά 
ρούχα καί τ’ άλλα Ατομικά τους είδη, 
πού είχαν Αφήσει στήν παραλία. 'Η Απο
γοήτευση καί ή Αγανάκτηση τών ξένων 
γιά ό,τι είχε γίνει σέ βάρος τους ήταν 
μεγάλη. "Από τή μιά στιγμή στήν άλλη 
είχαν βρεθεί χωρίς ρούχα, χωρίς χρήμα
τα, διαβατήρια κ.λ.π., σ’ ένα τόπο Αρκετά 
μακρυά Απ’ τήν πατρίδα τους, χωρίς φί
λους γιά νά τούς συμπαρασταθούν.

Γιά τούς άντρες τού "Αστυνομικού 
Τμήματος Ίαλυσοΰ σήμανε συναγερμός. 
Ούτε οί ίδιοι δέν δικαιολογούσαν στούς 
έαυτούς τους έστω καί τήν παραμικρή 
Ανθρώπινη καθυστέρηση.

Ή ταχύτατη αύτή κινητοποίηση είχε 
θετικά Αποτελέσματα. Σέ λίγη ώρα είχαν 
πληροφορηθεΐ πώς κατά τό διάστημα 
τής κλοπής είχε θεαθεϊ νά κινήται ύπο
πτα ένα ιδιωτικής χρήσεως έπιβατηγό 
αύτοκίνητο μέ έπιβάτες τέσσερις άντρες 
καί μιά γυναίκα.

Μ’ έλάχιστα κι όχι Απόλυτα έξακρι- 
βωμένα στοιχεία γιά τό αύτοκίνητο, τό 
χρώμα, τόν τύπο κ.λ.π. έπέκτειναν τις 
έρευνες σ’ όλόκληρο τό νησί καί Ιδιαί
τερα στά γραφεία ένοικιάσεως αύτοκι- 
νήτων. Πράγματι, δέν άργησαν νά δια
πιστώσουν ότι ένα παρόμοιο αυτοκίνητο 
είχε νοικιάσει πριν μερικές μέρες Από 
Γραφείο Ένοικιάσεως Αύτοκινήτων ένας 
Ισπανός τουρίστας. Μέ βάση τά στοι
χεία πού είχε δηλώσει ό Ισπανός άνα- 
ζητήθηκε στό ξενοδοχείο όπου — κατά 
τή δήλωσή του — διέμεινε. Άδικα όμως. 
"Εκεί κανείς δέν τόν γνώριζε, γιατί ού- 
δέποτε είχε διαμείνει.

Στή συνέχεια τών έρευνών ένα Ακόμα 
περιστατικό έρχεται ν’ Απασχολήσει 
τις 'Υπηρεσίες τού Σώματος στήΡόδο. 
Τό βράδυ τής ίδιας μέρας πού έγινε ή 
κλοπή, σέ «ντισκοτέκ» τής Ρόδου, δη
μιούργησαν έπεισόδιο πέντε Αλλοδαποί, 
Από τούς όποιους οί τέσσερις ήταν άν
τρες καί μία γυναίκα. Τά χαρακτηριστικά 
τού ένός Από τούς πέντε Αλλοδαπούς 
πού συμπλάκησαν στή «ντισκοτέκ» ταί
ριαζαν Απόλυτα μέ τά χαρακτηριστικά 
τού Ισπανού πού είχε δώσει τό προσω
πικό τού Γραφείου Ένοικιάσεως Αύτο- 
κινήτων.

Μετά Απ’ αΰτό οί άντρες τού ’Αστυ
νομικού Τμήματος Ίαλυσοΰ σέ συνεργα
σία μέ τούς συναδέλφους τους τού Τμή
ματος ’Ασφαλείας Ρόδου, άρχισαν έκτε- 
ταμένες έρευνες στά ξενοδοχεία, τούς 
ξενώνες καί τις «πανσιόν», όχι μόνο 
τής Ρόδου, Αλλά καί τών γύρω περιοχών, 
γιά νά πληροφορηθοΰν ότι σέ κάποια 
πανσιόν «φιλοξενούνταν» μιά πενταμελής
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συντροφιά Αλλοδαπών, πού άπό τις πε
ριγραφές τών μελών τους, έπρεπε νάταν 
ή άναζητούμενη.

Δέν άπέμενε πιά παρά ή έντόπιση καί 
ή σύλληψή τους. Στό στάδιο αύτό δέν 
χρειάστηκαν μεγάλες προσπάθειες, γιατί 
γιά καλή τους τύχη δταν πλησίαζαν 
στήν πανσιόν, είδαν τήν συντροφιά των 
πέντε άλλοδαπών νά βγαίνει μέ τις βα
λίτσες στά χέρια. Ψύχραιμα τούς άκινη- 
τοποίησαν καί τούς όδήγησαν παρά τις 
έντονες διαμαρτυρίες τους στό Τμήμα 
’Ασφαλείας Ρόδου, όπου κατά τήν έρευνα 
τών άποσκευών τους βρέθηκαν όλα όσα 
είχαν κλαπεϊ άπό τά τρία ζευγάρια τών 
"Αγγλων τουριστών μιά μέρα πριν, καθώς 
καί άλλα άντικείμενα (χρυσαφικά, ρο-

γ Τ α  χ ί λ ι α
Ό  νεαρός DIAB HAMED άπ’ τό Πόρτ- 

Σάϊντ τής Αϊγύπτου, μέ πρόσωπο κατα- 
ματωμένο καί σώμα γεμάτο μώλωπες, 
κατατρομαγμένος άπ’ τήν άσχημη περι
πέτεια πού έχει ζήσει, προσπαθούσε μέ 
μισόλογα νά έξηγήσει στούς άνδρες τού 
Παραρτήματος Ασφαλείας Μεγάρων ό,τι 
τού είχε συμβεϊ. Ήταν όμως τόσο άσχη
μη ή ψυχολογική του κατάσταση ώστε 
δύσκολα μπορούσε νά δώσει νά καταλά
βουν έκεΐνοι πού τόν άκουγαν, όλες τις 
λεπτομέρειες αύτής τής άσχημης περι
πέτειας.

Σέ λίγη ώρα τήν ύπόθεση άνάλαβαν 
οί άντρες τού Τμήματος Διώξεως ’Αδι
κημάτων κατά Ζωής καί ’Ιδιοκτησίας 
τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Προ
αστίων Πρωτευούσης.Ό DIAB HAMED 
μέ τήν βοήθεια διερμηνέα διηγήθηκε 
πώς πριν άπό μερικές ώρες είχε γνωριστεί 
κάπου στήν Πλατεία Συντάγματος μ’ 
άλλους δυό άλλοδαπούς, πού πιθανόν 
ό ένας άπ’ αύτούς νά ήταν Λιβανέζος. Ή  
γνωριμία τους έξελίχθηκε γρήγορα σέ 
φιλία, μέ άποτέλεσμα, δταν έκεΐνος έκ- 
δήλωσε τήν έπιθυμία του νά γνωρίσει 
τήν ’Αθήνα, αύτοί προθυμοποιήθηκαν 
νά γίνουν ξεναγοί του καί νά τόν βοηθή
σουν σ’ ό,τι χρειαστεί. Γιά νά διευκολυν
θούν οί κινήσεις τους οί δυό «προθυμό
τατοι» φίλοι νοίκιασαν ένα αύτοκίνητο 
καί όλοι μαζί άρχισαν τις διαδρομές στήν 
’Αθήνα. Μετά όμως άπό άρκετή ώρα ό 
νεαρός Αιγύπτιος διαισθάνθηκε πώς εί
χαν άπομακρυνθεϊ άρκετά καί πώς βρι
σκόταν οπωσδήποτε σ’ έρημική περιοχή. 
Προσπάθησε νά διαμαρτυρηθεϊ καί νά 
ζητήσει έξηγήσεις, μά οί δυό «φίλοι» 
του είχαν διαφορετική γνώμη : Σταμά
τησαν τό αύτοκίνητο καί άρχισαν νά 
γρονθοκοποΰν άγρια τόν «φίλο». Στή 
συνέχεια άπειλώντας τον μ’ ένα μαχαίρι, 
τού πήραν όσα χρήματα είχε μαζί του 
— 1.200 δολλάρια — τό διαβατήριο, τό 
ρολόγι, καθώς καί τήν τσάντα μ’ όλα τ’ 
άτομικά του είδη καί έφυγαν μέ τό αυτο
κίνητο, έγκαταλείποντάς τον τραυματι
σμένο σ’ έρημική περιοχή τών Μεγάρων.

Γιά τούς άντρες τής Υ.Α.Π.Π. τό μόνο 
στοιχείο πού μπορούσε νά χρησιμεύσει 
γιά άρχή τών έρευνών ήταν τό αύτοκίνητο 
Γνωρίζοντας ότι άνήκε σέ Γραφείο Ένοι- 
κιάσεως Αύτοκινήτων, ύπολόγισαν πώς 
άν τελικά τό έβρισκαν, θά μπορούσαν 
νά μάθουν τήν ταύτότητα τών δραστών. 
"Ομως τό θύμα, τό μόνο πού θυμόταν ήταν 
ότι τό Γραφείο άπ’ όπου νοικιάστηκε τό 
αύτοκίνητο βρισκόταν κάπου κοντά σέ 
μερικές άρχαϊες κολώνες.

Ό  συνδυασμός τών άρχαίων κολώνων

λόγια, χρήματα, είδη ρουχισμού, φωτο
γραφικές μηχανές, στερεοφωνικό συγ
κρότημα, έπιταγές κ.λ.π.) πού, όπως οί 
ίδιοι όμολόγησαν, είχαν κλέψει άπό 
άλλες περιοχές πού οί περισσότερες κλο
πές δέν είχαν καν καταγγελθεί.

Έτσι στις «12 παρά 5'» — οί δράστες 
συνελήφθησαν μισή ώρα πριν άναχωρή- 
σουν Αεροπορικώς γιά τήν ’Αθήνα. 
Ή  σπείρα πού άποτελούνταν άπό δυό 
'Ισπανούς, 2 Χιλιανούς καί μιά Βενεζουε- 
λιανή, είδε νά σταματούν άδοξα οί έπι- 
χειρήσεις της καί νά παίρνει τό δρόμο 
γιά τίς έλληνικές φυλακές, χάνοντας όχι 
μόνο τό άεροπλάνο τής γραμμής, άλλά 
καί τήν έλευθερία....

Δ Ο Λ Λ Α Ρ Ι Α
μέ τήν ύπαρξη έκεϊ παρόμοιων Γ ραφείων 
όδήγησε τούς άντρες πού είχαν άναλάβει 
τήν έρευνα στις Στήλες τού ’Ολυμπίου 
Διάς καί στά Γραφεία Ένοικιάσεως Αύ- 
τοκινήτων στήν άρχή τής Συγγροΰ. Ή  
άναζήτηση άρχισε μέ βοηθητικό στοι
χείο ένα μέρος τού άριθμοΰ κυκλοφο
ρίας τού αύτοκινήτου. Μέ τή βοήθεια 
τών καταστηματαρχών διαπιστώνουν πώς 
κάποιος ’Ιταλός μέ τά στοιχεία Άλφρεντ 
Βιλμόντε — πού όμως τά χαρακτηριστι
κά του ταίριαζαν μ’ έκεΐνα τού Λιβανέ- 
ζου πού είχε περιγράφει τό θύμα — είχε 
νοικιάσει τήν προηγούμενη τό ΖΑ 7462 
αύτοκίνητο, πού μέχρι έκείνη τή στιγμή 
δέν τό είχε παραδώσει.

Μέ τά στοιχεία τού άλλοδαποΰ γνω
στά, άρχισε ή άναζήτηση τής διαμονής 
του. Μετά άπό έρευνες έντοπίζεται τό 
ξενοδοχείο όπου ήταν έγκαταστημένος 
ό Βιλμόντε. Μιά όμάδα άντρών τής 
Υ.Α.Π.Π. άναλαμβάνει τήν παρακολού
θηση τού ξενοδοχείου καί μετά άπό 24ωρη 
περίπου έναγώνια άναμονή — ό Βιλμόντε 
άπέφυγε νά έμφανιστεΐ στό ξενοδοχείο 
του τίς πρώτες τριανταέξη ώρες — ό 
άναζητούμενος Ιταλός ή Λιβανέζος συλ- 
λαμβάνεται. ’Επάνω του δέν βρέθηκαν 
χρήματα. Βρέθηκαν όμως, τό ρολόγι, τό 
διαβατήριο καί τ’ άλλα προσωπικά άν- 
τικείμενα τού θύματος, καθώς καί τό μα
χαίρι μέ τό όποιο άπείλησε τόν DIAB 
HAMED. Ό  Βιλμόντε, πού δέν άποκά- 
λυψε τόν σύνεργό του, όπως διαπιστώ
θηκε κατά τήν Ανάκριση, είχε γεννηθεί 
στό Λίβανο, άλλά κατοικούσε στή Ρώμη. 
Τό ποινικό του παρελθόν ήταν πλούσιο 
καί καταζητούνταν άπό τήν INTERPOL 
γιά άλλα Αδικήματα πού είχε διαπράξει 
σέ διάφορες χώρες τής Εύρώπης. Κυκλο
φορούσε άπό χώρα σέ χώρα μέ τά ψευ
δώνυμα BOYLBARA ΑΜΑΒΑ καί 
HAMZAUA καί ήταν ήδη σεσημασμέ
νος γιά άλλα άδικήματα στήν Ελλάδα 
άπό τίς έλληνικές Έγκληματολογικές 
'Υπηρεσίες, άλλά μέ τό όνομα RADIE 
MOHAMED. Τήν έπομένη τής συλλή- 
ψεώς του, βρέθηκε καί τό αύτοκίνητο 
πού χρησιμοποιήθηκε γιά τή ληστεία.

Έτσι, γι’ άρκετό, ίσως, καιρό, ό διε
θνής κακοποιός μέ τά τόσα όνόματα καί 
τίς τόσες παραλλαγές, τέθηκε «έκτος 
μάχης» άπό τούς άντρες τής Χωροφυλα
κής, πού έντυπωσίασαν μέ τήν ταχύτατη 
κινητοποίησή τους καί τή σωστή άξιο- 
λόγηση τών στοιχείων πού είχαν στή 
διάθεσή τους.

Ό  Ρεπόρτερ

Διευθυντής :
Ταγμ ]οχης Ευάγγελος ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
’Αρχισυντάκτης :
Ύπομίρχος 'Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ 
Βοηθός ’Αρχισυντάκτου :
Άνθ]στής Βασίλειος ΤΖΑΒΛΡΑΣ  

Σύνταξη—Ρηράίτερ—Διορθώσεις :
Άνθυπ. Παν. Π ΑΠ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

» Κων]νος ΑΑΝΟΥΣΗΣ 
Ένωμ. Ά γ γ .  ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ  

» 1. ΔΗΜΟΣ—ΤΣΟΛΙΙΣ
Δακτυλογράφηση Κειμένων :
Ένωμ. Λημήτριος ΡΗΓΑΣ  
Χωρ]λαί Π. Π Λ ΠΑΔΟΘΩΜΑ ΚΟΣ
Μακέττες :
Άνθυπ. Γεώργ. Π ΑΠ ΑΛΙΩΤΗΣ  
Πολ. ’Υπαλ. Σ. ΕΥΘΥΜΙΑΑΗ
Βιβλιοθήκη—’Αρχείο :
Ένωμ. I. ΔΗΜΟΣ—ΤΣΟΛΙΙΣ

Οικονομική Διαχείριση— 
Συνδρομητές :

Άνθυπ. Ναπολ. ΡΑΠΤΗΣ  
Ένωμ. Ηιχ· ΤΑΣΣΗΣ  
Διεκπεραίωση :
Ύπεν: Κων. ΖΩ ΤΟ Σ—

» Εύαγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
Στοιχειοθεσία Κειμένων :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής
’Αναπαραγωγή Φωτογραφιών 
—Μοντάζ — ’Εκτύπωση :
Γραφ. Τέχνες: Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ  
— Δ. ΧΑΤΖΗ ΣΤΥΛΗ Σ Ο. Ε. 
Κορυζή 23 - Τηλέφ. 34.66.310
Βιβλιοδεσία:
Γραφεμπορική Ο.Ε. Ταύρον 17 
Τηλέφ. 34.64.526.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χοϋν τις γνώμες καί τίς άπόψεις τον 
συγγραφέα ή συντάκτη καί δέν 
εκφράζουν τίς επίσημες θέσεις τον 
Σώματος. Κείμενα που δημοσιεύ
ονται ή όχι δέν έπιατρέφονται. Τά 
κείμενα πού άποστέλλονται γιά 
δημοσίευση πρέπει νά είναι δακτυ
λογραφημένα κατά προτίμηση καί 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω-
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ΗΤΟΙ KOI ΙΕΤΥΙΑΝ 
ΜΙΣ ΑΗΙΤΑΤΕΙ ΙΧΟΑΕΙ

80.482 υποψήφιοι δήλωσαν συμμετοχή 
στις φετεινές εισαγωγικές εξετάσεις 
των Άνωτάτων καί Άνωτέρων ’Εκπαι
δευτικών 'Ιδρυμάτων τής χώρας. Ά π ’ 
αύτούς, οί 48.270 διαγωνίστηκαν μέ τό 
νέο σύστημα επιλογής, τίς πανελλήνιες 
δηλαδή έξετάσεις Λυκείου, καί οί υπόλοι
ποι (32.212) μέ τό παλιό σύστημα εισα
γωγικών εξετάσεων.

Συνολικά οί νέοι φοιτητές καί σπου
δαστές, πού είσάγονται στίς ’Ανώτατες 
καί ’Ανώτερες Σχολές, άνέρχονται σέ 
25.409, έναντι 23.247 πού είσήχθηκαν 
πέρυσι. Μέ τό νέο σύστημα έπιλογής, 
9.685 είσάγονται στα ’Ανώτατα ’Εκπαι
δευτικά Ιδρύματα καί 7.520 στίς Σχολές 
Φυσικής ’Αγωγής, τίς Σχολές Έκπαιδεύ- 
σεως Διδακτικού Προσωπικού, τά ΚΑΤΕΕ 
καί τίς ύπόλοιπες ’Ανώτερες Τεχνικές 
Σχολές. Μέ τό παλιό σύστημα, 5.967 
είσάγονται στά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα καί 1.767 στά Κ Α Τ Ε Ε  καί 
τίς άλλες ’Ανώτερες Τεχνικές καί ’Επαγ
γελματικές Σχολές. ’Ακόμη, 470 είσά- 
γονται, χωρίς έξετάσεις, στίς Σχολές 
Έκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού 
άπ’ τήν κατηγορία τών άριστούχων.

Μεγάλος ήταν γιά μιά άκόμη φορά 
ό άριθμός τών παιδιών τού Προσωπικού 
τής Χωροφυλακής πού πέτυχαν στίς φε- 
τεινές έξετάσεις τών Άνωτάτων καί 
Άνωτέρων Σχολών. Αρκετοί άπ’ τούς 
έπιτυχόντες ξεχώρισαν ιδιαίτερα γιά τήν 
καλή σειρά έπιτυχίας τους, ένώ είναι 
έντυπωσιακό τό γεγονός ότι τέσσερεις άπ’ 
αύτούς είσήχθηκαν πρώτοι σέ άντίστοιχες 
Σχολές.

Σέ όλους τούς έπιτυχόντες, τό Περιο
δικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» άλλά καί ολόκληρο τό Προσωπικό 
τού Σώματος έκφράζουν τά θερμά τους 
συγχαρητήρια καί παράλληλα τούς εύ
χονται νά άνταποκριθοΰν καί στίς σπουδές 
τους μέ έπιτυχία, δείχνοντας τό μεγαλύ
τερο δυνατό ζήλο καί φιλομάθεια. Τό 
κομμάτι τής ζωής πού άνοίγεται τώρα

μπροστά τους, άπαιτεϊ άοκνες, σκληρές, 
έπίπονες, έξαντλητικές πολλές φορές καί 
προπαντός σωστά προγραμματισμένες 
προσπάθειες. Προσπάθειες, πού μόνο 
αυτές θά τούς οδηγήσουν μέ σιγουριά 
στήν έπιτυχία πού όλοι περιμένομε, γιατί 
όλοι στηρίζομε τίς έλπίδες μας στούς 
άξιους έπιστήμονες καί τούς άριστους 
κοινωνικούς λειτουργούς. Άλλωστε, αυτοί 
είναι έκεϊνοι πού θά κρατήσουν στά χέρια 
τους τό πηδάλιο τού «αύριο». Καί πρέπει 
νάναι τό «αύριο» τού τόπου μας καλύτερο 
καί πιό δημιουργικό άπ’ τό «χθές» καί τό 
«σήμερα», γιά τούς ίδιους πρώτα, καί 
τά παιδιά τους άργότερα.

Βέβαια, οί χρυσές έλπίδες τού τόπου 
βρίσκονται στά χέρια όλων τών νέων τής 
Ελλάδος καί γιαυτό ή συμπάθεια καί οί 
ευχές όλων μας στρέφονται έξίσου καί 
σ’ αυτούς πού δέν πέτυχαν. Πιστεύομε 
άκράδαντα ότι οί τελευταίοι κρατούν στά 
χέρια τους ένα ικανότατο πνευματικό θη
σαυρό. Τό θησαυρό αύτό είναι υποχρεω
μένοι νά τον άξιοποιήσουν μέ τόν καλύ
τερο δυνατό τρόπο. Ά ς  μή άπογοητευ- 
τοΰν άπ’ τήν άποτυχία τους κι άς τή θεω
ρήσουν σάν ένα έμπόδιο πού μπορούν νά τό 
ξεπεράσουν. Πρέπει νά γνωρίζουν ότι 
στούς πνευματικούς διαγωνισμούς, άνε- 
ξάρτητα άπ’ τό τελικό άποτέλεσμα, όλοι 
είναι νικητές. Ά ς  μή καμφθούν, λοιπόν, 
κι άς ριχτούν άνεπηρέαστοι καί ψύχραιμοι 
σ’ ένα καινούργιο άγώνα μέ σκληρές καί 
άδιάκοπες προσπάθειες, μέ άνυποχώρητη 
θέληση, έπιμονή καί αισιοδοξία, καί νάναι 
σίγουροι ότι οί προσδοκίες τους, πού 
συνάμα είναι καί δικές μας προσδοκίες, 
στό τέλος θά δικαιωθούν.

Δημοσιεύομε, στή συνέχεια, σύμφωνα 
μέ τά στοιχεία πού έφτασαν στά Γραφεία 
τού Περιοδικού μέχρι τίς 15 ’Οκτωβρίου, 
τά ονόματα τών παιδιών τού Προσωπικού 
τής Χωροφυλακής πού πέτυχαν στίς φε- 
τεινές έξετάσεις. Γι’ αύτούς πού πρώ- 
τευσαν καί μάς έστειλαν φωτογραφίες, τίς 
δημοσιεύομε.

Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ·

ΜΠΑΚΟΥ Αικατερίνη τού Κων]νου, 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ, σειρά 27.

ΦΕΡΕΤΟΥ Αναστασία τού Κων]νου, 
θυγατέρα Υπομοιράρχου, σειρά 31.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ήλίας τού Νικολάου, 
γιός Ανθυπομοιράρχου έ.ά., σειρά 87.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Πελαγία τού Βα
σιλείου, θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου, σειρά 
131.

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ τού 
Κων]νου, γιός Ταγματάρχου, σειρά 151.

ΒΑΓΕΝΑ Κων]νιά τού Ίωάννου, θυ
γατέρα ’Ενωμοτάρχου, σειρά 283.

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Κων]νος τού Δη- 
μητρίου, γιός Ταγματάρχου.

ΝΙΑΡΟΣ Γεώργιος τού Κλεοβούλου, 
γιός Άντισυνταγματάρχου.

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Παναγιώ
της τού Εύθυμίου, γιός Άνθυπασπιστοΰ.

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Δημήτριος τού Χρή
στου, γιός Ανθυπομοιράρχου έ.ά.

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ Δημήτριος τού Νικολάου, 

γιός ’Ενωμοτάρχου, σειρά 127.
ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ’Ελευθέριος τού Νι

κολάου, γιός Άνθυπασπιστοΰ, σειρά 170.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗ Διαμάντω τού 

Νικολάου, θυγατέρα Υπενωμοτάρχου, σει
ρά 239.

ΚΟΤΟΥΑΑ Σταυρούλα τού Παντελή, 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ.

ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ Κων]νος τού Νικο
λάου, γιός ’Ενωμοτάρχου.

ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ειρήνη τού ’Εμμανουήλ, 
θυγατέρα Άντισυνταγματάρχου.

ΚΡΙΚΕΛΗ Ξανθίππη τού Λάμπρου, 
θυγατέρα Συνταγματάρχρυ.

ΤΜΗΜΑ Δ .Δ .Π ,Ε . ΑΘΗΝΩΝ

ΧΑΡΙΤΟΣ Λεωνίδας τού Όδυσσέως 
γιός ’Ενωμοτάρχου, σειρά 1.

ΚΑΖΑΝΤΖΗ Αικατερίνη τού Γεωρ
γίου, θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου, σειρά 12.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Νικόλαος τού Πε
λοπίδα, γιός ’Ενωμοτάρχου.

ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ Ειρήνη τού Σάββα, 

θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου, σειρά 494.
ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗ Καλλιόπη τού Νικο

λάου, θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου.
ΓΡΙΒΑ Μαρία τού Αναστασίου, θυ

γατέρα ’Ενωμοτάρχου.
ΠΡΙΝΟΥ Αρετή τού Παναγιώτου, 

θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ Σοφία τού ’Εμμα

νουήλ, θυγατέρα Ταγματάρχου, σειρά 15.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία τού Γεωρ

γίου, θυγατέρα Άνθυπασπιστοΰ, σειρά 55.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μαρία τού Εύθυμίου, 

θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου.
ΛΑΜΠΑΡΔΑΚΗ Άννα τού Μιχαήλ, 

θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου.
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ τού Προκο

πίου, γιός ’Ενωμοτάρχου.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ Άγορίτσα τού Βαΐου, 
θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου, σειρά 62.
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Σ Ε ΙΡ Α Γ Α Κ Η Σ  Γεώργιος
I
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Νικ.

ϊ  ' ι
ΧΑΡΙΤΟΣ Λεωνίδας ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Κωνστ.

ν ~ 7

Π ΑΠΑΡΗΣ Χρηστός ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Άθαν.ΑΓΑΠΑΚΗ Αίκατ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασ.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΤΡΑΚΗ Μαρία τοϋ Γεωργίου, θυ

γατέρα Ταγματάρχου.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ Παρασκευή τοϋ 
Σταύρου, θυγατέρα Άνθυπασπιστοϋ, σει
ρά 54.
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

ΓΡΟΜΙΤΣΑΡΗ Λουκία τοϋ Ίωάννου, 
θυγατέρα Υπομοιράρχου, σειρά 44.

ΜΑΛΛΙΟΥ Ζωίτσα τοϋ Γεωργίου, θυ
γατέρα Άνθυπασπιστοϋ.

ΜΑΛΛΙΟΥ Πατρούλα τοϋ Γεωργίου, 
θυγατέρα Άνθυπασπιστοϋ.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛ. ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θεμιστοκλής 
τοϋ Αθανασίου, γιος Ταξιάρχου, σειρά 9. 
(Ό  ίδιος μετείχε στίς εξετάσεις τοϋ Κολ- 
λεγίου Σπουδών Φραγκφούρτης γιά τον 
κλάδο Πολιτικής Οικονομίας καί πέτυχε 
πρώτος).

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ . ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος τοϋ 
Ελευθερίου, γιος Ταγματάρχου, σειρά 9.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Σωτήριος τοϋ Νι
κολάου, γιος ’Ενωμοτάρχου, σειρά 11.

ΝΑΥΠΗΓΩΝ Ε.Μ.Π.
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ Βασίλειος τοϋ Μήνα, 

γιος Συνταγματάρχου, σειρά 15.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντία τοϋ 
Δημητρίου, θυγατέρα Συνταγματάοχου, 
σειρά 1.

ΤΑΣΙΑΔΑΜΗ Παρασκευή τοϋ Αθα
νασίου, θυγατέρα Άντισυνταγματάρχου, 
σειρά 14.

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΛΠΑΚΟΥ Μαρία τοϋ Θεοδώρου, 

θυγατέρα Άντισυνταγματάρχου, σειρά 10.
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚ. ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΗΣ Κων]νος τοϋ Παναγιώτου, 
γιός Άνθυπασπιστοϋ, σειρά 16.

METΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ Ε.Μ.Π.
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ Γεώργιος τοϋ Χα

ριλάου, γιός Άνθυπασπιστοϋ.

ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τοϋ Νι

κολάου, γιός Ενωμοτάρχου.
ΚΑΤΙΚΑΡΥΔΗΣ Μύρων τοϋ Δημη

τρίου, γιός Άνθυπασπιστοϋ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Ευάγγελος τοϋ Χα- 
ραλάμπους, γιός ’Ενωμοτάρχου.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας τοϋ 

Κων]νου, γιός Άνθυπασπιστοϋ.
ΦΥΣΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΑΣΟΥΛΑ Βασιλική τοϋ Κων]νου, 
θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου, σειρά 112.

ΚΟΡΩΝΗ Μαριάνθη τοϋ Αναστασίου, 
θυγατέρα 'Υπομοιράρχου.

ΦΥΣΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΥΦΤΑΚΗΣ Ευστάθιος τοϋ Νικο

λάου, γιός Άνθυπασπιστοϋ, σειρά 7.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Αθανάσιος τοϋ Βασι

λείου, γιός ’Ενωμοτάρχου, σειρά 7.
ΧΗΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΚΙΚΑ Σοφία τοϋ Εύθυμίου, θυγατέρα 
'Υπενωμοτάρχου, σειρά 15.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δημήτριος τοϋ Ανα
στασίου, γιός ’Ενωμοτάρχου, σειρά ’65.

ΧΗΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ Γεώργιος τοϋ Βασιλείου, 

γιός Συνταγματάρχου.

ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΕΡΡΑΓΑΚΗΣ Γεώργιος τοϋ 

Ματθαίου, γιός ’Ενωμοτάρχου, σειρά 1.

ΓΕΩΠ0Ν0ΔΑΣ0Λ0ΓΙΚ0Σ ΚΥΚΛΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΤΖΑΛΗ Κυριακή τοϋ Αναστα

σίου, θυγατέρα Άνθυπασπιστοϋ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΠΠΑ Λαμπρινή τοϋ Χρήστου, 
θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου, σειρά 33.

Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΚΚΑΣ ’Ιωάννης τοϋ Κων]νου, 
γιός ’Ενωμοτάρχου, σειρά 97.

ΝΤΑΤΣΗΣ Αναστάσιος τοϋ Χρήστου, 
γιός ’Ενωμοτάρχου.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άθηνα τοϋ Αλε
ξάνδρου, θυγατέρα Άντισυνταγματάρχου, 
σειρά 19.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΠΟΓΚΑ Φρειδερίκη τοϋ Αθανασίου, 

θυγατέρα Άνθυπασπιστοϋ, σειρά 14.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρα 

τοϋ Δημητρίου, θυγατέρα Άντισυνταγμα- 
τάρχου, σειρά 15.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Νικόλαος τοϋ Στεφά

νου, γιός Ταγματάρχου.
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ΠΑΠΑ Δ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Θεμ.

ΜΠΟΓΚΑ Φρειδερίκη

ΚΑΑΠΑΚΟΥ Μαρία ΚΑΖΑΝΤΖΗ Αικατερίνη

ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ Σοφία ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ Βασ.

ΤΑΣΙΑΔΑΜ Η  Παρασκ.

ΓΚΙΚΑ Σοφία

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ  Κ Υ Κ Α Ο Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΞΕΝΟΣ Νικόλαος του Παναγιώτου, 

γιος Ενωμοτάρχου, σειρά 7.
ΚΑΠΟΓΛΟΥ Γεώργιος τοϋ Γρηγο- 

ρίου, γιος Ταγματάρχου.
Α Σ  Ο.Ε.Ε.  ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΡΟΙΙΟΥΛΟΣ Δημήτριος τοϋ 
Κων]νου, γιος Ενωμοτάρχου, σειρά 100.

ΓΚΙΚΑ Άνθούλα τοϋ Κων]νου, θυ
γατέρα Ενωμοτάρχου.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τοϋ 
Κων]νου, γιός Άνθυπασπιστοϋ.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Νικολέττα τοϋ 
Πέτρου, θυγατέρα Ενωμοτάρχου.

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ Μαρία τοϋ Νικο
λάου, θυγατέρα Ενωμοτάρχου.

ΦΛΟΤΡΗ Αικατερίνη τοϋ Φραγκιά, 
θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΟΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ τοϋ 

Ίωάννου, γιος Συνταγματάρχου, σειρά 14.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μαρία τοϋ Άνδρέα, 

θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου, σειρά 174.
ΒΟΥΤΣΑ Ευαγγελία τοϋ Πολυζώη, 

θυγατέρα 'Υπομοιράρχου.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Χρηστός τοϋ Θεο
δοσίου, γιος Άντισυνταγματάρχου, σειρά 
420.

ΑΓΑΘΟΣ Γεώργιος τοϋ Ίωάννου, 
γιος Άνθυπασπιστοϋ.

ΣΑΚΚΑ ’Αντωνία τοϋ Κων]νου, θυ
γατέρα Άντισυνταγματάρχου.

Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Ι Κ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ

Ε.Α.Σ.Α.  ΑΘΗΝΩΝ
ΓΑΚΗ Γεωργία τοϋ Σπυρίδωνος, θυ

γατέρα Ταγματάρχου.

Θ Ε 0 Λ 0 Γ Ι Κ 0 Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική τοϋ 

Ίωάννου, θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου, σειρά 
5.
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΑΤΣΑΜΑΚΗ Κυριακή τοϋ Αντω
νίου, θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου.

Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Κ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Ο Σ
ΠΑΙΔΑΓ . ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ ’Εμ
μανουήλ, γιος ’Ενωμοτάρχου, σειρά 17.

ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ Περικλής τοϋ Δη- 
μητρίου, γιός ’Ενωμοτάρχου, σειρά 23.
ΠΑΙΔΑΓ. ΑΚΑΔΗΜ. ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ

ΚΟΝΤΟΥΡΗ Άναργυρή τοϋ Ανα
στασίου, θυγατέρα Άνθυπασπιστοϋ, σει
ρά 4.
ΠΑΙΔΑΓ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΓΑΠΑΚΗ Αικατερίνη τοϋ ’Εμμα
νουήλ, θυγατέρα ’Ενωμοτάρχου, σειρά 2.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος τοϋ 
Γεωργίου, γιός ’Ενωμοτάρχου, σειρά 3.

ΣΟΥΦΛΗ Μαρία τοϋ Ίωάννου, θυγα
τέρα ’Ενωμοτάρχου.
ΠΑΙΔΑΓ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΓΚΑΝΑ Φωτεινή τοϋ Κων]νου, θυ
γατέρα Άνθυπασπιστοϋ, σειρά 5.
ΠΑΙΔΑΓ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σταυρούλα — 
Τριανταφυλιά τοϋ Νικολάου, θυγατέρα 
’Ενωμοτάρχου, σειρά 15.

Κ. A.  Τ.  Ε.  Ε.
ΑΘΗΝΩΝ

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ Παρασκευή τοϋ 
Ευσταθίου, θυγατέρα Ταγματάρχου (Σχο
λή ’Ηλεκτρονικών, σειρά 57).

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Κυριακή τοϋ Δημητρίου, 
θυγατέρα Ανθυπομοιράρχου (Νηπιοβρε- 
φοκομική Αθηνών «ΜΗΤΕΡΑ»).

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ξενιώ τοϋ Χρή
στου, θυγατέρα Άνθυπασπιστοϋ ('Υγ. 
Κοιν. Πρ.).

ΛΑΡΙΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος τοϋ Μιχαήλ, 

γιός ’Ενωμοτάρχου (Στελεχών ’Επιχει
ρήσεων, σειρά 33).

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Νικόλαος τοϋ Ανα
στασίου, γιός Άντισυνταγματάρχου (’Η 
λεκτρολόγων, σειρά 1).

ΑΤΣΑΒΕΣ Γεώργιος τοϋ Δημητρίου, 
γιός Άντισυνταγματάρχου (Μηχανολό
γων).

ΡΕΒΕΛΗΣ Παναγιώτης τοϋ Ήλία, 
γιός Άνθυπασπιστοϋ (’Ηλεκτρονικών).

ΠΑΤΡΩΝ
ΦΡΟΥΔΑΡΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ τοϋ 

Αλεξάνδρου, γιός ’Ενωμοτάρχου (Του
ριστικών ’Επαγγελμάτων).

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Σ Χ Ο Λ Ε Σ
ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΚΟΥΡΤΗΣ Αθανάσιος τοϋ Χαρα- 
λάμπους, γιός Άνθυπασπιστοϋ 102.
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΥΡΙΖΑΚΗΣ Χρηστός τοϋ Γεωργίου, 
γιός Άνθυπασπιστοϋ, Τμήμα Οικονομικό, 
σειρά 26.
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΑΠΑΡΗΣ Χρήστος τοϋ Αθανασίου, 
γιός τής Πολιτ. Υπαλλήλου Χωροφυλα
κής ΑΝΤΩΝΙΟΥ — ΠΑΠΑΡΗ ’Ιωάν
νας, σειρά 7.

ΣΧΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΛΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος τοϋ Δι

ονυσίου γιός Ταξιάρχου στή Σχολή Αε
ροναυπηγών Λονδίνου, σειρά 1.

821



----------Ι Τ Α Λ Ι Α -----------
Έ ν α  σ ύ γ χ ρ ο ν ο  χ α ρ έ μ ι .

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ στο Σαν Άγατάντι 
της Σικελίας ό 33χρονος άγρύτης Γκιου- 
ζέππε Φόντ, πού συζοϋσε μέ έφτά γυναί
κες. Στην παράξενη για τις μέρες μας 
ζωή τοϋ Φόντ υπήρχαν καί δώδεκα παι
διά πού άπόκτησε μέ τΙς γυναίκες του, 
μια όμως άπ’ τίς όποιες τελικά τόν «κάρ
φωσε» ΰποβάλλοντάς του μήνυση γιά νά 
τόν έκδικηθεΐ. Ό  λόγος, δτι τήν είχε 
πουλήσει στόν πατέρα του γιά ένα φορτηγό 
αυτοκίνητο!

’Αξίζει νά σημειωθεί δτι ή κουζίνα, 
οί δουλειές τοϋ νοικοκυριού καί ή συ
ζυγική τρυφερότητα μοιράζονταν «έκ 
περιτροπής», στο σύγχρονο μωαμεθανικό 
γυναικωνίτη τοϋ Φόντ καί δτι μετά τή 
σύλληψή του οί Καραμπινιέροι βρέθηκαν 
μπροστά σέ μιά πρώτου μεγέθους έκπλη
ξη: Ή  πολυμελής οικογένεια κήρυξε αμέ
σως άπεργία πείνας γιά νά τούς πιέσει 
νά τόν άφήσουν ελεύθερο!

----------- Ι Α Π Ω Ν Ι Α ----------
Μ ε ί ω σ η  τ ρ ο χ α ί ω ν  ά τ υ χ η -  
μ ά τ ω ν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΑΝ τήν άπλοχεριά τοϋ 
χάρου οί ’Αρχές τής ’Ιαπωνίας!!! Τό πέ- 
τυχαν μέ νέα άστυνομικά μέτρα περιορι
σμού τής ταχύτητας των τροχοφόρων (40 
χιλιόμετρα τήν ώρα στις πόλεις καί τήν 
ύπαιθρο καί 100 χιλιόμετρα τήν ώρα στούς 
μεγάλους αύτοκινητόδρομους).

Έτσι, ένώ τό 1972 οί νεκροί συνεπεία 
τροχαίων άτυχη μάτων άνέρχονταν σέ 
17.000, μέ τά καινούργια μέτρα μειώθη
καν τό 1977 σέ 9.000. Στήν ’Ιαπωνία των 
113 έκατομμυρίων κατοίκων, ύπάρχει 
άντιστοιχία 267 αύτοκινήτων στούς χί- 
λιους κατοίκους.

— ΤΑ Υ Λ Α Ν Δ Η η
’Ό ν ε ι ρ α __ τ έ λ ο ς .

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ είδηση πού έφτασε 
άπ’ τήν Ταϋλάνδη, ό Πρωθυπουργός τής 
χώρας έβαλε ό ίδιος φωτιά σέ 6,5 τόννους 
ναρκωτικών, συνολικής άξίας 500.000.000 
δολλαρίων, πού είχαν κατασχεθεί τελευ
ταία.

’Ανάμεσα στά ναρκωτικά αύτά πού 
κάηκαν βρίσκονταν καί 1.600 κιλά ήρω'ί- 
νης, προϊόν επεξεργασίας 165 τόννων (!) 
καθαροΰ δπιου, πού προέρχονταν άπ’ τό 
γνωστό «τρίγωνο τοϋ χρυσοΰ».

Στήν είδηση δέν άναφέρεται άν οί 
Ταϋλανδοί μελωδοί τραγούδησαν τήν και
νούργια συμφορά πού έπληξε τόν κόσμο 
των ναρκομανών, γιά παρηγοριά έστω . . , 
δπως έμεϊς έδώ μέ τό «έκ Περσίας καρά
βι».

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ή  ά π ο δ ο τ ι κ ό τ ε ρ η παραν ομί α .

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ παρανομία 
πού γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες 
τής ’Αμερικής είναι ή κλοπή αύτοκινή- 
των. Τόν τελευταίο χρόνο, στις Η.Π.Α. 
κλάπηκαν 985.500 αύτοκίνητα. Τό κόστος 
τους, τά έξοδα κινητοποιήσεως τής ’Αστυ
νομίας γιά τήν άνεύρεσή τους καί τά δι
καστικά έξοδα γιά τίς δίκες πού γίνονται 
δταν οί δράστες συλλαμβάνονται, άνέρ- 
χονται στό συνολικό ποσό τών 4.000.000. 
000 δολλαρίων!·!!

’Απ’ τό σύνολο τών κλεμμένων αύτο- 
κινήτων ύπάρχει πιθανότητα νά βρεθεί τό 
59 %. 'Υπολογίζεται δτι τό ύπόλοιπο 
ποσοστό (404.055 αύτοκίνητα) μέσα σέ 
24 ώρες άπ’ τήν κλοπή έχει γίνει κιόλας 
άνταλλακτικά αύτοκινήτων (μεταχειρι
σμένων) καί βρίσκεται στά καταστήματα, 
έτοιμο γιά τήν άνάλογη συναλλαγή.

Γύρω άπ’ τό άντικείμενο τών παραπάνω 
κλοπών ύπάρχουν καί δροΰν σήμερα στις 
'Ηνωμένες Πολιτείες πολλές οργανωμέ
νες συμμορίες κακοποιών — τό 60 % 
τών κρατουμένων στις φυλακές είναι 
κλέφτες αύτοκινήτων — πού σύμφωνα μέ 
στατιστικά στοιχεία τοϋ Έ φ—Μπί—Ά ί 
κερδίζουν άπό 35 μέχρι 40 χιλιάδες δολ- 
λάρια τή βδομάδα. ’Ενδεικτικά άναφέρε- 
ται δτι καλά οργανωμένα «συνεργεία» 
συμμοριών μποροΰν νά διαλύσουν ένα 
πολυτελέστατο αύτοκίνητο μέσα σέ δυο 
μόνο ώρες!!! Οί ίδιες ξεπέρασαν καί τό

έμπόδιο τής άλλαγής άριθμοΰ τοϋ κινη
τήρα, πού ώς τώρα άπαιτοΰσε τόν περισ
σότερο χρόνο. Σήμερα, μέ τή χρησιμο
ποίηση νέων ήλεκτρονικών συσκευών, ή 
άλλαγή τών άριθμών γίνεται μέσα σέ με
ρικά λεπτά, άν δχι δευτερόλεπτα.

Σ κ ι ά  ά π ό  σ φ α ί ρ ε ς .

ΣΟΒΑΡΑ άνησυχεΐ τίς άρμόδιες ’Αρ
χές ή αύξηση τών πυροβόλων δπλων πού 
κυκλοφορούν στις 'Ηνωμένες Πολιτείες 
τής ’Αμερικής, ό άριθμός τών οποίων σή
μερα ύπολογίζεται στά 50.000.000 ! 'Υπο
λογίζεται άκόμη δτι άν ή κατασκευή καί ή 
πώληση τών δπλων συνεχιστοϋν μέ τόν 
ίδιο ρυθμό, τό έτος 2.000, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες θά κυκλοφορούν 100.000.000 
δπλα__

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα δτι στή 
διάρκεια τού πολέμου τού Βιετνάμ, στις 
άντίστοιχες μάχες σκοτώθηκαν λιγότεροι 
’Αμερικανοί άπ’ δσους σκοτώθηκαν στις 
Η.Π.Α. άπό πυροβόλα δπλα. ’Ενδεικτικά 
άναφέρεται, άκόμη, δτι κάθε ώρα σκοτώ
νεται ένας ’Αμερικανός μέ πυροβόλο δπλο, 
δτι στήν ίδια χώρα γίνεται μιά ένοπλη 
ληστεία κάθε δυόμισυ λεπτά τής ώρας καί 
δτι κάθε χρόνο ύπάρχουν 25.000 νεκροί 
θύματα ένός άδικήματος — ό καθένας — 
πού διαπράχθηκε μέ τή βοήθεια ένός πυ
ροβόλου δπλου.

'Ο Θεός νά βάλει τό χέρι Του__

ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
’Ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς  σ τ ι ς  ζ ώ ν ε ς  
ά σ φ α λ ε ί α ς .

ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΑΝ μέ νομολογία άπ’ 
τόν 'Υπουργό Μεταφορών τής Δυτικής 
Γερμανίας τρεις περιπτώσεις, στις όποιες 
οί ζώνες άσφαλείας δέν είναι υποχρεωτικές 
κατά τήν οδήγηση.

Ή  έξαίρεση άφορά τά πρόσωπα πού 
έχουν ούλές άπό πρόσφατες έγχειρήσεις 
στήν κοιλιακή χώρα ή τίς πλάτες, τά 
άτομα πού είναι κοντότερα τού 1,5 μέτρου 
γιατί κινδυνεύουν νά στραγγαλιστούν άπ’ 
τή ζώνη καί, τέλος, τούς οδηγούς τών 
ΤΑΞΙ, επειδή ύποχρεώνονται νά σταματούν 
καί νά βγαίνουν άπ’ τ’ αύτοκίνητά τους.

Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή  γ ι ά  ν α ρ κ ω τ ι κ ά .
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ άνακοίνωση μιας ει

δικής έπιτροπής έρεύνης, τό 1978 υπήρχαν 
στή Δυτική Γερμανία 35.000 μέχρι 40.000 
τοξικομανείς. Τόν ίδιο χρόνο πέθαναν 
άπό υπερβολική δόση ναρκωτικών 400 
άτομα, άπ’ τά όποια τά 260 ήταν ήλικίας 
18 μέχρι 25 χρόνων. ’Επίσης, τό 1978 
βεβαιώθηκαν 42.500 παραβάσεις τής Νο
μοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο ί ν ο ς  ε ύ φ ρ α ί ν ε ι  κ α ρ δ ί α ς .

ΣΟΒΑΡΑ άνησυχεΐ τό Κεντρικό Πει
θαρχικό Συμβούλιο τής Δυτικής Γερμανίας 
γιά τήν αύξηση τού άλκοολισμοΰ πού 
έπικρατεΐ τόν τελευταίο καιρό μεταξύ τών 
δημοσίων υπαλλήλων τής χώρας.

’Ενδεικτικά άναφέρεται δτι τό 1978, 
στά 1.018 σοβαρά ύπηρεσιακά παραπτώ
ματα τά 689 διαπράχθηκαν άπό ύπαλλή- 
λους πού βρίσκονταν σέ κατάσταση μέθης.

Τ ό ν π ρ ό δ ω σ ε  ή κ ο ι λ ι ά .

ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ πολύ στενή γιά τά 
μέτρα του ή χαραμάδα κάποιου σούπερ— 
μάρκετ άπ’ τήν όποια επιχείρησε νά μπεί 
μέσα γιά τά «καθ’ έαυτώ» ένας ύπερβολικά 
κοιλαράς διαρρήκτης. Έτσι σφηνώθηκε 
στή χαραμάδα μέ άποτέλεσμα νά δυσκο
λευτούν άρκετά οί Πυροσβέστες πού δια- 
τάχθηκαν νά τόν.. . . άποσφηνώσουν.

’Ίσως κατά τήν έξάμηνη παραμονή του 
στό κελλί τής φυλακής, δπου τόν έκλεισε 
ή δικαιοσύνη τής χώρας του, σκεφτεϊ καί 
λίγο πώς τό πάχος μικραίνει τή ζωή καί 
τήν περιορίζει συνάμα.
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---------ΜΕΞΙ Κ □ ----------
Τό τ ρ α γ ι κ ό τ ε ρ ο  τ ρ ο χ α ί ο  
δ υ σ τ ύ χ η μ α .

ΤΟ ΠΙΟ τραγικό φετινό τροχαίο άτύ- 
χημα ήταν αύτό πού συνέβη λίγο έξω άπ’ 
τήν πόλη τοϋ Μεξικού, στίς άρχές τού 
χρόνου.

Μαθητές Δημοτικού Σχολείου της πό- 
λεως πραγματοποίησαν έκδρομή σέ λιβάδι 
τής περιοχής καί σέ μια άνάπαυλα τοϋ 
παιγνιδιού κάθησαν ξέγνοιαστα στη χλόη 
νά γευματίσουν μέ τούς δασκάλους τους. 
Σέ μιά στιγμή, ένα μεγάλο φορτηγό, πού 
μετέφερε οικοδομικά ύλικά, ξέφυγε λόγιρ 
βλάβης των φρένων του άπό παρακείμενη 
έθνική όδό καί έπεσε πάνω στή χαρούμενη 
παρέα μέ αποτέλεσμα νά βροΰν τό θάνατο 
19 παιδιά ήλικίας 6 μέχρι 10 χρόνων καί 
10 ενήλικοι.

’Ήταν ένα άπό τά πιό φοβερά τροχαία 
δυστυχήματα, πού θά μπορούσε νά άπο- 
φευχθεϊ αν ό οδηγός μέτριαζε τήν ταχύ
τητα τού φορτηγού του κι αν έκανε έλεγχο 
στά φρένα του προτού ξεκινήσει γιά τήν 
έργασία του.

Τό συμπέρασμα είναι ότι έμεϊς οί άν
θρωποι θέλουμε καί είμαστε πολλές φορές 
άνίκανοι νά χαλιναγωγήσουμε τά ίδια μας 
τά δημιουργήματα.

-ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-
Κ α τ α δ ι ω κ ό μ ε ν ο ς  κ α ί  δ ι ώ 
κ τ η ς .

ΕΚΠΛΗΚΤΟΙ έμειναν οί πελάτες 
μιας ύπεραγοράς τού Ντουρμπάν, όταν 
τήν ώρα πού ψώνιζαν, είδαν ξαφνικά ένα 
άτομο νά πέφτει μέσα στά καταψυγμένα 
κοτόπουλα άπ’ τήν οροφή τού καταστή
ματος. Ή  έκπληξη είχε καί συνέχεια 
όταν σχεδόν άμέσως έπεσε άπ’ τήν οροφή 
καί ένας οπλισμένος φύλακας πού χωρίς 
χρονοτριβή πέρασε χειροπέδες στον προη
γούμενο.

Τί είχε συμβεΐ; 'Απλούστατα, ένας 
συνηθισμένος κλέφτης καταδιωκόμενος 
άπό κάποιο φύλακα καί τό σκύλο του, 
προτίμησε νά άνεβεΐ γιά προστασία στήν 
οροφή τής ύπεραγοράς. Άκούγοντας μόνο 
τή φωνή τού καθήκοντος ό φύλακας συ
νέχισε τήν καταδίωξη άνεβαίνοντας κι 
αυτός στήν οροφή, οπότε, όταν ό κλέφτης, 
παραπατώντας σέ κάποιο μαδέρι, ρίχτηκε 
στο κενό (ό πνιγμένος πιάνεται άπ’ τά 
μαλλιά του), έκεΐνος τον άκολούθησε 
(ή άδιαφορία — κατά τήν Κέλλερ — καί 
ό συμβιβασμός άποτελοΰνε χάος).

Στήν είδηση δέν άναφέρεται άν ό σκύ
λος άκολούθησε τ’ άφεντικό του στήν 
πτώση (ή δόξα — κατά τον Ντέ Γκώλ — 
δίνεται μόνο σέ όσους τήν έχουν όνειρευ- 
θεϊ),______________________________

Ι Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ
Σ τ ρ α γ γ ά λ ι σ ε  300 α ν ή λ ι κ α  
κ ο ρ ί τ σ ι α .

ΣΤΝΕΛΗΦΘΗ, τελικά, στήν πόλη 
Άμπάτο τού ’Ισημερινού ό ήλικίας 31 
χρόνων Κολομβιανός πλανόδιος πωλητής 
Πέδρο Άλόνσο Λόπες, ό όποιος άπ’ τό 
1973 μέχρι τον περασμένο Μάιο βίασε 
καί μετά στραγγάλισε μέ τά χέρια του 
περισσότερα άπό 300 άνήλικα κορίτσια 
στήν Κολομβία, τό Περού καί τον ’Ιση
μερινό.

Τό «Κολομβιανό τέρας» ή ό «στραγ
γαλιστής των ’Άνδεων», όπως άποκα- 
λοΰνταν στίς παραπάνω χώρες ό άγνωστος 
δολοφόνος, άμέσως μετά τή σύλληψή του 
όμολόγησε μέ φοβερή άπάθεια 110 δολο
φονίες κοριτσιών στον ’Ισημερινό, άλλες 
τόσες στήν Κολομβία καί άνάλογες στο 
Περού. Μετά άπό υποδείξεις του, οί 
’Αστυνομικοί άνακάλυψαν στον ’Ισημε
ρινό λείψανα 53 άπ’ τά θύματά του, ένώ 
γιά τά υπόλοιπα πού δέν βρέθηκαν, είπε 
ό ίδιος μέ χαρακτηριστική στυγερότητα:

«__ μετά άπό τόσα κορίτσια, πού νά
θυμάμαι πού βρίσκεται τό καθένα;__ ».
Μιλώντας άκόμη γιά τά φρικτά καί άπαί- 
σια έγκλήματά του τό άνθρωπόμορφο 
αύτό τέρας είπε πώς πιστεύει ότι έκανε 
τό μεγαλύτερο κατόρθωμα πού κανένας 
δέν κατάφερε νά κάνει ως τώρα.

Τά περισσότερα άπ’ τά θύματά του 
είχαν ήλικία 8—10 χρόνων. 'Ο στραγγα
λιστής τά έπειθε νά τόν άκολουθήσουν 
σέ έρημικές τοποθεσίες, όπου τά έγδυνε, 
ικανοποιούσε μέ βαρβαρότητα πάνω τους 
κάθε σεξουαλική του έπιθυμία καί στή συ
νέχεια τά στραγγάλιζε μέ τά χέρια του 
καί έθαβε ή έκρυβε καλά τά πτώματά τους.

Γιά τήν ιστορία άναφέρομε ότι ό Λόπες 
είναι ένα άπ’ τά 13 παιδιά μιας πόρνης 
άπό έπαρχία τής Κολομβίας καί καθένα 
άπ’ τά παιδιά αύτά έχει καί διαφορετικό 
πατέρα. Οί παιδικές άσχολίες τού Λόπες 
ήταν πολλές καί διάφορες. Μέσα σ’ αύτές 
ξεχωρίζουν ή έργασία τού λούστρου, ή 
ζητιανιά καί ή κλοπή.

Γ Α Λ Λ Ι Α

’Α π α τ ε ώ ν α ς  — ν υ φ ί τ σ α ----
ΕΚΑΝΕ τό γύρο τής Εύρώπης, πλη

ρώνοντας — μέ τό παραπάνω — τά υπέ
ρογκα έξοδά του μέ πλαστές έπιταγές πού 
τύπωνε ό ίδιος! Διεθνής άπατεώνας ό 
«περί ού ό λόγος», Σουηδός «τή καταγω- 
γή», χειμώνων 41 «τή ήλικία» καί τό 
όνομα αύτοΰ . . . .  Τζώννυ Μίλς Ντέλλοου.

Ό  κύριος αύτός, δραπετεύοντας θεα
ματικά άπό φυλακή τής πατρίδας του, 
λυμαίνονταν, έπ’ι διετία, πόλεις τής Εύ
ρώπης, ξοδεύοντας, σύμφωνα μέ υπολο
γισμούς τής Γαλλικής ’Αστυνομίας, ή 
όποια τόν συνέλαβε σέ πολυτελέστατο 
Ξενοδοχείο των Καννών, 600 δολλάρια, 
κατά μέσο όρο, τή μέρα. Παρασταίνοντας 
τόν διπλωμάτη — έφτασε κι ως έκεϊ ή 
χάρη του — κατάφερε νά άγοράσει μέ 
πλαστά τσέκ τρία πολ.υτελή αύτοκίνητα. 
Μάλιστα, λίγες μέρες προτού διαβεΐ τις 
πόρτες τού κρατητηρίου, σχεδίαζε τήν 
άγορά πολυτελέστατης κατοικίας στίς 
Κάννες, άξίας ενός έκατομμυρίου δολλα- 
ρίων μέ άντίκρυσμα πλαστά τσέκ κ.λ.π.

’Ασφαλώς καί πέρασε σάν σέ όνειρο 
στο διάστημα τής μεγάλης του αύτής πε
ριοδείας ό Σουηδός άπατεώνας. Νά όμως
πού τ’ όνειρο τέλειωσε καί δέν τού----
βγήκε καί σέ καλό, άφοΰ γιά νά ξεμπλέξει 
άπό τις κατηγορίες γιά τις όποιες τόν 
καταζητούσαν οί ’Αστυνομίες Δανίας, 
Φινλανδίας, Νορβηγίας, Αύστρίας, Βελ
γίου καί Σουηδίας θά χρειαστεί νά περά

σει πολύς χρόνος, ή καλύτερα πάρα πολλά 
χρόνια.
’Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό ς  έ γ κ έ φ α λ ο ς  
έ κ δ ι κ ε ΐ τ α ι .

Πριν λίγο καιρό, μιά ομάδα Γάλλων 
’Αστυνομικών πήρε σήμα άπ’ τόν ήλεκ- 
τρονικό έγκέφαλο τού Υπουργείου ’Εσω
τερικών τής χώρας τους, πού τούς έδινε 
διαταγή νά καταδιώξουν κάποιο κλεμμένο 
αύτοκίνητο. Οί συνάδελφοι έστησαν ένέ- 
δρα σέ αύτοκινητόδρομο, λίγο έξω άπ’ 
τήν ’Ορλεάνη καί σέ λίγο πού τό αύτοκίνη
το φάνηκε μέ οδηγό ένα νεαρό τού έκαναν 
νόημα νά σταματήσει. Άφηρημένος εκεί
νος δέ σταμάτησε άμέσως καί τότε χά
νοντας ένας ’Αστυνομικός τήν ψυχραιμία 
του, έβγαλε τό περίστροφο καί τόν πυρο- 
βόλισε τραυματίζοντάς τον σοβαρά. ’Αμέ
σως μετά διαπιστώθηκε πώς ό νεαρός 
οδηγούσε κανονικά τό αύτοκίνητο του, 
πού φυσικά δέν ήταν κλεμμένο, όπως 
άμπελοσόφισε ό ήλεκτρονικός έγκέφαλος.

Οί ήλεκτρονικοί εγκέφαλοι «Μεγάλη ή 
χάρη τους», δέν πρόκειται νά μάς πεί- 
σουν ότι δέν κάνουν λάθη. Τό γιατί δέν 
είναι άλάθητοι όφείλεται σέ μάς τούς 
λογικούς, πού ή φύση μάς χρέωσε μέ άτέ- 
λειες καί άδυναμίες. Τις άτέλειές μας 
τις μεταβιβάσαμε στούς ήλεκτρονικούς 
εγκεφάλους καί τούς φορτώσαμε, επιπλέον, 
καί μέ σκληρές δουλειές, γιά τις όποιες 
κάποτε — κάποτε μάς έκδικοΰνται.

”Ας έχομε, λοιπόν, τό νοΰ μας.

Μ Π Α Ν Γ Κ Ο Γ Κ
-----A Υ ΣΤΡ Α Λ I Α —

Φ ύ λ α γ ε  τ ά . . . .  ρ ο ύ χ α  σο'υ__
ΑΠΟΘΗΚΗ τροφίμων διέρρηξαν στο 

Μπρίσμπαν άγνωστοι κακοποιοί, άλλά 
δέν πείραξαν τίποτα φαγώσιμο. Μέ προ- 
σοχή — όση χρειαζόταν — έβγαλαν καί 
πήραν τό ύπερσύγχρονο σύστημα συνα
γερμού, πού είχε στοιχίσει στο κατάστημα 
150.000 δραχμές γιά προστασία του άπό 
---- κλέφτες.

’Ήταν, άραγε, μιά άπλή επίδειξη δε- 
ξιοτεχνίας ή προετοιμασία τού εδάφους 
ένόψη μελλοντικών δραστηριοποιήσεων;

’Ε κ δ ι κ ή θ η κ ε  τ ή ν  κ ο ι ν ω ν ί α . .

13 ΑΤΟΜΑ έχασαν τή ζωή τους καί 
περισσότερα άπό 40 τραυματίστηκαν σέ 
πανηγύρι τής πόλεως Σακοναχόν τής 
Ταϋλάνδης, άπό έκρηξη χειροβομβίδας 
πού έρριξε έναντίον τους «γιά νά έκδικηθεϊ 
τήν κοινωνία» ό νεαρός Πρέξ Σρισουβάν.

Στή διάρκεια τού πανηγυριού, λίγο 
πριν συμβεΐ τό μοιραίο, ό νεαρός ερωτεύ
τηκε κεραυνοβόλα καί παράφορα μιά 
ωραία γυναίκα καί τής έγινε ένοχλητικός
κατά βήμα__  άκόλουθος, ώσπου εκείνη,
άγανακτισμένη, τού είπε «άσε με ήσυχη». 
Αύτό ήταν άρκετό γιά νά βγάλει «εκτός

έαυτοΰ» τόν Πρέξ, ό όποιος έτρεξε γρήγο
ρα στό σπίτι του, άρπαξε, κεραυνόπληκτος 
καθώς ήταν, μιά χειροβομβίδα καί έπέ- 
στρεψε στό πανηγύρι γιά τά περαιτέρω.. 
Ή  «ωραία» όμως δέν φαινόταν πουθενά 
οπότε, έκεΐνος, έξαλλος, πέταξε τή χει
ροβομβίδα στό πλήθος πού πανηγύριζε 
άμέριμνο__

Σκεφτήκαμε, λοιπόν, πόσο δίκηο είχε 
ό Γουΐλλιαμ Φώκνερ, όταν έγραφε ότι «ό 
κεραυνός καί ό έρωτας χτυπάνε έκεΐ πού 
δέν τό περιμένεις καί δέν χρειάζεται νά 
χτυπήσουν δυό φορές, γιατί, μέ τή μιά, 
κάνουν όλο τό κακό» !!! ι

Ο Περισκόπιος
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Εμείς καί oi 
αναγνώστες μας

Τό Περιοδικό μας άπευθύνεται σ’ ένα 
κοινό πάνω άπό 50.000 άτομα κα'ι έχει 
σάν βασικό στόχο του την ενημέρωση, τήν 
έπιμόρφωση και τόν προβληματισμό των 
άναγνωστών του, καθώς καί τη γνωριμία 
πολιτών κα'ι Χωροφυλακής καί τή σύσφιξη 
των δεσμών τους, μιας καί είναι πίστη 
κοινή πώς ή Χωροφυλακή, όντας ταγμένη 
στήν υπηρεσία τοϋ πολίτη, δέν μπορεί νά 
επιτύχει στό έργο της χωρίς τήν συμπα
ράστασή του.

Παρ’ όλο όμως πού φυσιολογικά θά- 
πρεπε—τό περιοδικό—νάναι πολύ έξει- 
δικευμένο, έν τούτοις ή πολύμοχθη προσ
πάθεια τών συνεργατών του κατορθώνει 
νά καλύπτει ένα άρκετά εύρύ φάσμα ενδια
φερόντων. Έτσι χωρίς νά παραμερίζεται 
ή ένημέρωση τών άναγνωστών πάνω σέ 
θέματα ύπηρεσιακής έπικαιρότητας καί 
άστυνομικοϋ ένδιαφέροντος, προσφέρει καί 
άρθρα μέ ποικίλο—επιμορφωτικό— περιε
χόμενο.

Ή  έπιλογή της όλης γίνεται πάντα 
σύμφωνα μέ τις βασικές αρχές λειτουργίας 
του καί τις έκτιμήσεις τής διευθύνσεώς του. 
Καταβάλλεται όμως συνεχής προσπάθεια 
γιά τό άνέβασμα τής ποιότητας τής ύλης

του μέ στόχο, πού ξεπερνά τήν ένημέρωση 
καί τήν έπιμόρφωση, καί μπαίνει στό 
χώρο τοϋ προβληματισμού. Στά πλαίσια 
αύτά περιλαμβάνεται καί ή παρουσίαση 
πολλές φορές άρθρων μέ περιεχόμενο πού 
άγγιζε1, τόν φιλοσοφικό στοχασμό. Στό
χος μας, λοιπόν, είναι νά άνεβαίνουμε όλο 
καί πιό ψηλά.

Γιά νά πετύχει όμως ή προσπάθεια 
αύτή είναι άναγκαία ή συνδρομή δύο 
παραγόντων. Νά διευρυνθεΐ, δηλαδή, άκό- 
μα περισσότερο ό κύκλος τών συνεργα
τών καί νά γίνουν γνωστές οί άπόψεις τών 
άναγνωστών μας πού ελπίζουμε θά άντα- 
ποκριθοΰν στό κάλεσμά μας καί θά βοη
θήσουν. Γιατί πιστεύουμε πώς χωρίς νά 
έχουμε μάθει τί σκέπτονται οί άναγνώστες 
μας καί πώς βρίσκουν τό περιοδικό καί 
τήν ΰλη του πού μέ κάθε καλή πρόθεση 
τούς προσφέρουμε, κάθε προσπάθειά μας 
καί τώρα καί μελλοντικά δέν θά φτάσει 
στήν όλοκλήρωσή της.

Ή  στήλη ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩ
ΣΤΕΣ μέ ευχαρίστηση θά φιλοξενήσει 
τις άπόψεις τους, καθώς καί τις συνερ
γασίες τους.
Περιμένουμε λοιπόν τή συμπαράστασή σας.

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΤΙΖΕΤΑΙ
«Ή  Θρησκευτική Υπηρεσία Χωρο

φυλακής μέ τήν βοήθεια τοϋ Κυρίου καί 
τή θερμή συμπαράσταση τοϋ ’Αρχηγείου 
καί τών άνδρών τοϋ Σώματος άνοικοδο- 
μεϊ Ιερό Ναό στό χώρο τών έγκαταστά- 
σεων Χωροφυλακής, στήν Άμυγδαλέζα 
’Αττικής, πρός τιμήν τής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου.

Ό  Ιερός Ναός θεμελιώθηκε άπό τόν 
’Αρχηγό Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγο 
κ. Μιλτιάδη Άργιάννη στις 3 Μαίου 1980 
σέ σεμνή τελετή κατά τήν οποία χοροστά
τησε ό Μητροπολίτης ’Αττικής κ. Δωρό
θεος. Οί έργασίες άρχισαν άμέσως, το

έργο προχώρησε καί έτσι τέλειωσε τώρα 
ή άνέγερση τής κυρίας φέρουσας κατα
σκευής (καρά—γιαπί), πού φαίνεται στή 
φωτογραφία καί έχει διαστάσεις 6X11 
μέτρα.

Οί δυσκολίες όμως γιά τή συνέχιση 
τών έργασιών είναι μεγάλες. “Ολοι μας 
πρέπει νά βοηθήσουμε. Κανείς δέν πρέπει

νά μείνει άμέτοχος. Όποιαδήποτε προσ
φορά — μικρή ή μεγάλη — είναι δεκτή, 
άρκεϊ νά γίνεται μέ ευχαρίστηση. Στό 
Σύνταγμα Χωροφυλακής ’Αθηνών υπάρ
χει μερίδα μέ τήν επωνυμία «Ιερός Ναός 
Ύπεραγίας Θεοτόκου» καί περιμένει».

01 Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ  
Μ Α Σ  Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ν

’Αγαπητή μου ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Είμαι μαθήτρια τής δεύτερης τάξης 
Γ υμνασίου.

Θέλω νά σ’ ευχαριστήσω, γιατί είσαι 
σχεδόν ή μόνη ύπεύθυνη πηγή ένημερώ- 
σεως, πάνω σέ καυτά προβλήματα, τά 
όποια άναλύεις σέ μέγεθος καί βάθος 
όπως π.χ. τά ναρκωτικά.

Θάθελα λοιπόν νά σέ παρακαλέσω νά 
αυξήσεις τά ένημερωτικά άρθρα σου πάνω 
στά ναρκωτικά γιατί πολλά παιδιά ζοϋν 
μέσ’ τά σκοτάδια τής άγνοιας καί μπο
ρούν νά γίνουν εύκολοι στόχοι τών προ
μηθευτών χασίς ή άλλων ναρκωτικών.

Μιά πολύ καλή άρχή ήταν ή έκθεση πού 
διοργανώθηκε άπό τόν Ο.Φ.Χ. τής Νέας 
’Ιωνίας, μά ή προσπάθεια γιά τήν κατα
πολέμηση τής άγνοιας γύρω άπ’ τά ναρ
κωτικά θά πρέπει νά συνεχισθεΐ καί στήν 
έπαρχία μέ άλλες εκθέσεις.

Πιστεύω έπίσης ότι γιά νά καταπολε
μηθεί τό πρόβλημα τών ναρκωτικών θά 
πρέπει νά κατατοπισθοΰν κατάλληλα οί 
νέοι, κάτι πού δέν γίνεται σέ μεγάλη 
έκταση.

Μέ πολλή έκτίμηση 
Καλλιόπη Λαζαρίδου 

Σουρμένων 15 Θεσ]νίκη.
Σ.Σ.

’Αγαπητή μας άναγνώστρια. Λόγοι κα
θαρά τεχνικοί δέν έπιτρέπουν πρός τό 
παρόν νά γίνουν τέτοιες έκθέσεις στήν 
έπαρχία. Πάντως τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής καί τό Περιοδικό μας καταβάλ
λουν καί θά συνεχίσουν νά καταβάλλουν 
κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τή διαφώ
τιση τής έλληνικής νεολαίας πάνω στούς 
κινδύνους πού έγκυμονοΰν τά ναρκωτικά. 

*  *  *
’Από τόν κ. Σταΰρο Νικολα'ίδη (Κου- 

φάλια Θεσ]νίκης) πήραμε έπιστολή μέ 
τήν όποια σχολιάζει έπιστολή άλλου άνα- 
γνώστη μας σχετικά μέ τήν «άπειθαρ- 
χία τών έλλήνων», πού δημοσιεύθηκε 
στήν στήλη μας στό τεύχος τοϋ Σεπτεμ
βρίου 1980. Ό  άναγνώστης μας άνάμεσα 
στά άλλα, άναφέρει ότι άπό τούς λόγους 
άπειθαρχίας τών Έλλήνων είναι καί τό 
άνεφάρμοστο τών νόμων, ή ιδιοσυγκρασία 
μας, τό άγχος τής καθημερινής ζωής καί 
τέλος τά πολλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
Συγκεκριμένα γράφει: «__ Στή Δυτική
Γερμανία, πρέπει νά ψάξεις πολύ γιά νά 
βρεις ταμπέλα μέ VORBOTEN, δηλαδή 
άπαγορεύεται. ’Αντί τοϋ άπαγορεύεται
συναντάς τό : «Δέν ή μή καπνίζετε__
κ.λ.π.», δηλαδή ύποδείξεις πού υπενθυμί
ζουν, δέν άπειλοΰν!!! Νά ποΰ στηρίζεται 
ή αύτοπειθαρχία τών πολιτών τής Δυτικής 
Γερμανίας, χώρας τής Δυτικής Ευρώπης!!
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Πρός : Τό Περιοδικό «’Επιθεώρηση
Χωροφυλακής».

Είμαι άναγνώστριά σου - μαθήτρια Α' 
Λυκείου καί Διαβάζω μέ μεγάλο ένδιαφέ- 
ρον την πλούσια ΰλη σου. Θέλω, λοιπόν, 
νά σοϋ έκφράσω τα θερμά συγχαρητήριά 
μου γιά τήν μεγάλη προσφορά σου στο 
χώρο τοΰ πνεύματος.

Τα προβλήματα πού θίγεις μέ τα 
άρθρα σου είναι καυτά καί ένδιαφέροντα. 
'Όλος ό άγώνας σου γιά τά ναρκωτικά — 
ή συνεχής ένημέρωση καί τά ντοκουμέντα 
γύρω άπ’ αύτά — είναι οπωσδήποτε μιά 
σπουδαία προσφορά γιά τούς νέους.

Σ’ εύχαριστώ καί σοϋ εύχομαι νά άνε- 
βαίνεις όλο καί πιύ ψηλά.

Μέ άγάττη
Κατερίνα Νεσλεχανίδου 

’Ίωνος Δραγούμη 2 — Έδεσσα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Λεκκάκη Γεωργίου : «'Ολλανδία, ή 

Χώρα των καναλιών». Εύχαριστοϋμε γιά 
τήν ωραία συνεργασία σας, άλλά το γε
γονός ότι δέν καλύπτει πλήρως τό θέμα 
δέν έπιτρέπει τη δημοσίευσή της. Μέ 
εύχαρίστηση νά φιλοξενήσουμε μιά άλλη 
πληρέστερη παρουσίαση τοΰ ίδιου, ή καί 
άλλου, θέματος.

Τιμοθέου Τιμοθεάδη: «Ή  εθνική ση
μασία της έκθέσεως ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΣ». Εύχαριστοϋμε γιά τό έξαίρετο 
άρθρο σας. Δυστυχώς όμως άπτεται θε
μάτων έξωτερικής πολιτικής τής Χώρας 
μας καί γι’ αύτό είναι έξω άπό τά πλαίσια 
στά όποια κινείται τό περιοδικό μας.

Βασιλείου Πατριαρχία : «Ή  28η
’Οκτωβρίου 1940 πηγή έμπνεύσεως — 
έλληνικής δόξης». Δυστυχώς τό άρθρο 
σας έφθασε πάρα πολύ καθυστερημένα, 
©ά άντιμετωπισθεΐ τό ένδεχόμενο δημο- 
σιεύσεώς του στο τεΰχος τοΰ επόμενου 
’Οκτωβρίου.

Δημητρίου Λιάπη : «Πάντοτε άγρυ
πνοι φρουροί τών έθνικών ιδεωδών». Δυ
στυχώς δέν είναι δυνατή ή δημοσίευση 
της συνεργασίας σας, καθ’ όσον άναφέρε- 
ται στήν πρόσφατη πολιτική ιστορία τοΰ 
τόπου.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Άναγνώστρια (Πάτρα): Γιά νά κατα- 
ταγεϊ μιά γυναίκα στή Χωροφυλακή 
πρέπει νά έχει συμπληρώσει τά 18 της 
χρόνια, νά έχει άνάστημα τουλάχιστον 
1,63 μέτρα καί νάναι άπόφοιτη Λυκείου. 
Προτιμοΰνται όσες έχουν πέρα άπό τά 
ανωτέρω κι άλλα προσόντα (π.χ. γνωρί
ζουν ξένες γλώσσες κ.λ.π.). ’Επίσης όσες 
γυναίκες χωροφύλακες συμπληρώνουν ένα 
χρόνο ύπηρεσίας στο Σώμα μποροΰν νά 
λάβουν μέρος στόν εισιτήριο διαγωνισμό 
γιά τή Σχολή Ύπαξιωματικών (Δοκίμων 
Ένωμ]ρχών),πού διενεργειται κάθε χρόνο.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ
’Από τόν τ. Ύπαρχηγό Χωροφυλακής, 

’Αντιστράτηγο έ.ά. κ. Παπαναστασίου 
έγινε ή παρατήρηση ότι ό Μοίραρχος 
Κωφίτσας Δημήτριος φονεύθηκε μέν στή 
Θεσσαλονίκη, στή γωνία Έγνατίας καί 
Άριστοτέλους, όχι όμως τήν κατοχή — 
όπως άναφέρθηκε στό τεΰχος τοΰ ’Οκτω
βρίου 1980 (σελ. 698 καί 703) — άλλά 
στίς 6 ’Οκτωβρίου 1946. Εύχαριστοϋμε 
τόν στρατηγό γιά τήν παρατήρηση.

ΕΚ
Δ Ο 
ΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, Γενικές άρχές, ’Οργά
νωση, Νομοθεσία.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ
Ταγματάρχου Χωρ)κής

Πρόκειται γιά ένα άξιόλογο βιβλίο πού έν- 
διαφέρει τόν οπουδήποτε άναγνώστη πού 
προβληματίζεται σοβαρά πάνω στό κοι
νωνικό φαινόμενο τοΰ Τουρισμοΰ. ’Εν
διαφέρει όμως περισσότερο όλους όσους 
ύπό όποιαδήποτε ιδιότητα εμπλέκονται στό 
τουριστικό κύκλωμα (τουριστικά επαγ
γέλματα, τουριστικές επιχειρήσεις κ.ά.) 
καί ιδιαίτερα τούς άνδρες τών ’Αστυνο
μικών Σωμάτων πού άσχολοΰνται μ’ αύτό.

Τό βιβλίο διακρίνεται σέ τρεις όργα- 
νικές ένότητες. Στήν πρώτη (σ.σ. 11—68).

όπου έξετάζεται ή έννοια τοΰ τουρισμοΰ, ό 
τουρισμός σάν κοινωνικό φαινόμενο, οί 
διάφορες διακρίσεις του, τά τουριστικά 
κίνητρα, οί έπιπτώσεις του στούς ποικί
λους τομείς τής κοινωνικής, οικονομικής, 
πολιτιστικής καί πολιτικής ζωής, τά 
χαρακτηριστικά τοΰ έσωτερικοΰ τουρι- 
σμοΰ καί οί δυσμενείς έπιδράσεις τοΰ του- 
ρισμοΰ γενικότερα. Στή δεύτερη (69— 
104), όπου παρουσιάζονται οί κρατικοί 
φορείς τουριστικής άναπτύξεως, ή όργά- 
νωση τών μεταφορών καί τών τουριστικών 
έπαγγελμάτων, ή τουριστική έκπαίδευση, 
προβολή καί διαφήμηση, ή τουριστική 
συνείδηση καί γενικά όλες οί προϋποθέσεις 
πού άφοροΰν τήν τουριστική άνάπτυξη. 
Στήν τρίτη (σ.σ. 105—154) έκτίθεται ή 
νομοθεσία πού διέπει τήν τουριστική γε
νικά βιομηχανία, καί συγκεκριμένα τά 
τουριστικά γραφεία, τούς τόπους διαμονής 
(ξενοδοχεία, ξενώνες, μοτέλς, ενοικιαζό
μενα δωμάτια, CAMPING κ.ά.), τούς 
ξεναγούς καί τίς άρχαιότητες. Τέλος (σ.σ. 
155 έπομ.) παρατίθεται άνάλυση τουρι
στικών όρων ξένης προελεύσεως καί βι
βλιογραφία.

Τό βιβλίο διατίθεται άπό τά κεντρικά 
βιβλιοπωλεία καί τόν ίδιο τό συγγραφέα 
(’Αθήνα, Κ. Πατήσια, Σημαντήρα άρ. 19, 
τηλέφ. 8013.238) στήν τιμή τών 200 
δραχμών, ειδικά γιά τούς άνδρες τοΰ 
Σώματος.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τά τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αλματώδης αύξηση της τιμής 
του τυπογραφικού χάρτου, καθώς καί τών τιμών τών υλικών που χρησι
μοποιούνται στίς γραφικές τέχνες (φίλμς, μελάνια, χημικά κ.λπ . ). ^

Οί άνατιμήσεις αυτές είχαν σάν συνέπεια τήν άντίστοιχη αύξηση 
τού κόστους έκδόσεως καί τήν άναπροσαρμογή τών τιμών δλων τών 
εντύπων.

'Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» καταβάλλει κάθε προ
σπάθεια νά συμπιέζει τό κόστος έκδόσεώς της γιά νά μπορεί νά κρατάει 
τίς συνδρομές στά χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

Πρέπει νά σημειωθεί, δτι ή συνδρομή της είναι άπ’ τίς κατώτερες 
μεταξύ τών όμοειδών έντύπων πού κυκλοφορούν κι αύτό γιατί δέν άπο- 
σκοπεϊ σέ κέρδος. Ά λλά  καί στήν περίπτωση πού άπό τήν έκδοση ύπάρ- 
χουν ένεργητικά ύπόλοιπα, αύτά διατίθενται γιά φιλανθρωπικούς σκο
πούς καί κυρίως γιά τήν ενίσχυση άναξιοπαθούντων ή γιά τίς δημόσιες 
σχέσεις τοΰ Σώματος.

Παρ’ δλες δμως τίς προσπάθειες συμπιέσεως τοΰ κόστους μετά 
τίς πρόσφατες άνατιμήσεις ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» 
είναι άναγκασμένη νά άναπροσαρμόσει τή συνδρομή για να μπορέσει να 
συνεχίσει τήν έκδοσή της.

Γιά τούς άνωτέρω λόγους καί μετά άπό άπόφαση της Διοικούσης 
Επιτροπής οί συνδρομές γιά τό έτος 1981 άναπροσαρμόζονται ώς έξής: 

'Υπαξιωματικών—Χωροφυλάκων δρχ. 320
’Ιδιωτών—’Αξιωματικών » 350
’Οργανισμών—Συλλόγων—Σωματείων » 450
Συνδρομητών ’Εξωτερικού » 1.000
Τιμή Τεύχους »  ̂ 30^

Διαβεβαιώνουμε τούς συνδρομητές μας δτι ή άνωτέρω αύξηση που είναι 
8 δρχ. τό τεΰχος είναι άπόλυτα άναγκαία καί έλπίζουμε δτι θά κατανο
ήσουν τήν άνάγκη αύτή καί θά εξακολουθήσουν να περιβάλλουν μέ την 
άγάπη τους τό Περιοδικό. Ά π ’ τήν πλευρά της η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» θά καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιά συνεχή βελ
τίωση τής ύλης καί τής έμφανίσεώς της ώστε να ικανοποιεί στον καλύ
τερο δυνατό βαθμό τίς άπαιτήσεις τών άναγνωστών της.

«Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΩΝ
Προήχθη πρόσφατα στο βαθμό τού 

Άντισυνταγματάρχου ό Ταγματάρχης 
ΧΡΤΣΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟΣ Διονύσιος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΞ)ΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Άποστρατεύθηκε μέ αίτησή του ό 
’Αντισυνταγματάρχης ΚΑΤΣΟΤΛΗΣ 
Εμμανουήλ.

Άποστρατεύθηκαν επίσης για διάφο
ρους λόγους ό άνθυπομοίραρχος: ΚΑΤΣΑ- 
ΡΟΣ ’Ιωάννης καί οί Άνθυπασπιστές: 
ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ Ευάγγελος, ΦΑΣΣΑΣ Γε
ώργιος, ΣΚΟΥΠΑΝΑΚΗΣ Ροϋσσος, 
ΜΑΝΤΑΣ Μιχαήλ, ΥΦΑΝΤΗΣ Περι
κλής, ΙΩΑΝΝΟΥ Σπυρίδων, ΣΑΚΕΛ- 
ΛΙΟΣ Γεώργιος καί ΜΠΑΤΣΗΣ Δημή- 
τριος.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σύμφωνα μέ τις διατάξεις της νομοθε
σίας περί προαγωγών, κατά τή διάρκεια 
τοΰ 2μήνου Σεπτεμβρίου — ’Οκτωβρίου 
1980 προήχθησαν στο βαθμό τοΰ Άνθυ- 
πασπιστοϋ 7 ’Ενωμοτάρχες, στό βαθμό 
τοΰ ’Ενωμοτάρχου 183 ‘Υπενωμοτάρχες 
καί στό βαθμό τοΰ 'Υπενωμοτάρχου 3 
Χωροφύλακες των γενικών καί ειδικών 
υπηρεσιών Χωροφυλακής.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΑΝΘΥΠΑΣΠ ΙΣΤΩΝ

Σύμφωνα μέ τό Πρόγραμμα ’Εκπαιδεύ
σεων - Μετεκπαιδεύσεων τοΰ ’Αρχηγείου, 
προσκλήθηκαν καί μετεκπαιδεύονται άπό 
τον περασμένο μήνα ’Οκτώβριο στη 
Σχολή ’Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύ- 
σεως Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής 
(Σ.Ε.Μ.Α.Χ.) για τήν περίοδο 1980— 
1981, κατά σειρά άρχαιότητος, οί κατω
τέρω τριάντα (30) Άνθυπασπιστές :

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ’Ιωάννης, ΒΑΑ- 
ΧΟΣ Κων]νος, ΚΟΝΙΣΤΗΣ Όδυσ- 
σεύς, ΜΑΡΙΝΟΣ Δημήτριος, ΣΤΑΜΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΑΙΙΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 
’Ιωάννης, ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Στυλιανός, 
ΝΤΑΡΑΡΑΣ Δημήτριος, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ Παναγιώτης, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Δημήτριοε, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Σωτήριος, ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Χρήστος, 
ΜΗΛΙΟΣ Γεώργιος, ΜΗΤΣΕΛΟΣ Χρή- 
στος, ΖΑΜΠΑΡΑΣ Γεώργιος, ΙΩΑΝ- 
ΝΙΔΗΣ Κων ]νος, ΛΙΑΣΚΟΣ ’Αθανά
σιος, ΛΥΚΟΣ Στέργιος, ΡΙΖΟΣ Χρί
στος, ΚΑΡ ΑΜΑΤΣΙΚΟΣ Οεόδωρος, 
ΜΠΑΚΟΛΑΣ Εύάγγελος, ΝΟΥΣΗΣ 
Κων ]νος, ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ Δούκας, ΓΙΑΝ- 
ΝΟΥΡΑΚΟΣ Κων ]νος, ΜΟΥΡΤΖΑ- 
ΚΗΣ Στυλιανός, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ’Ιωάννης, 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ’Επαμεινώνδας, 
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΖΙΜΠΙΛΙΔΗΣ 
Ζαχαρίας καί ΜΠΛΙΚΑΣ Νικόλαος.

Οί νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι πού άποφοί- 
τησαν άπό τη Σχολή ’Αξιωματικών καί στή 
συνέχεια υποβλήθηκαν στήν προβλεπό- 
μενη πρακτική έκπαίδευση στήν ’Αθήνα 
καί τη Θεσσαλονίκη μέ μέριμνα τής 
Δ.Α.Π.Π. καί τής Δ.Α.Θ. άντίστοιχα, 
τοποθετήθηκαν μέ τήν 302]4]15α έ.έ. 
διαταγή τοΰ ’Αρχηγείου σέ διάφορα 
’Αστυνομικά Τμήματα καί Τμήματα ’Ασ
φαλείας, κυρίως, ώς Β' ’Αξιωματικοί ή 
ώς Διοικητές ‘Υπηρεσιών, ώς κάτωθι :

Στή διάθεση τής Δ.Α.Π. Πρωτευού-
σης (49): ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργ., ΑΝΑ
ΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος, ΑΣΗΜΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων, ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ 
Κων]νος, ΒΑΧΛΑΣ Ευάγγελος, ΓΑΛ- 
ΛΙΚΑΣ Δημήτριος, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικό
λαος, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χρήστος, ΓΕΡΟΚΩ
ΣΤΑΣ ’Ιωάννης, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος, 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης, ΓΚΑΓΚΑ- 
ΡΕΛΗΣ Ευστάθιος, ΔΑΒΙΛΑΣ Νικό
λαος, ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΣ Γρηγόριος, 
ΖΟΥΜΠΟΣ Ευστάθιος, ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
Νικόλαός, ΘΕΟΧΑΡΗΣ Παναγιώτές, 
ΚΑΛΑ'ΡΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος, ΚΑΛΑΊ·- 
ΤΖΗΣ Βασίλειος, ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ 
Γεώργιος, ΚΑΡΑΒΟΚΙΡΗΣ Εύστράτιος, 
ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ Γεώργιος, ΚΑΡ- 
ΜΗΣ Σωτήριος, ΜΑΚΡΗΣ Χρήστος, 
ΜΑΛΛΙΟΣ Βασίλειος, ΜΟΣΧΟΝΑΣ Εύ
άγγελος, ΜΟΥΓΙΟΣ Πέτρος, ΜΠΑΛΑ- 
ΜΑΤΣΙΑΣ ’Ιωάννης, ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ 
Δημήτριος, ΝΤΟΒΟΛΟΣ Γεώργιος, 
ΝΥΧΤΗΣ Δημήτριος, ΠΑΛΗΟΚΩ- 
ΣΤΑΣ Χρήστος, ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Γε- 
ωργιος, ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης, 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΡΑ- 
ΔΕΙΣΑΣ ’Ιωακείμ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Λεω
νίδας, ΡΑΜΜΟΣ ’Ιωάννης, ΣΑΞΩΝΗΣ 
Γεώργιος, ΣΕΡΔΑΡΗΣ Βασίλειος, 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ’Απόστολος, ΤΕ- 
ΝΕΝΤΕΣ Περικλής, ΤΖΙΜΑΣ Κωνίνος 
ΤΡΙΓΑΖΗΣ Δημήτριος, ΤΣΩΛΗΣ Λεω
νίδας, ΧΑΛΟΥΛΟΣ Εύάγγελος, ΧΑ- 
ΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαος καί ΧΟΝ
ΔΡΟΣ Γεώργιος.

Στή διάθεση τής Δ.Α. Θεσσαλονίκης
(29): ΑΔΑΜΙΔΗΣ Παναγιώτης, ΑΝ
ΤΩΝΙΟΥ Παύλος, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
Στέργιος, ΓΚΡΑΝΑΣ Παναγιώτης, ΔΕ- 
ΜΕΡΤΖΗΣ Χρήστος, ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ 
Γεώργιος, ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ’Αθανάσιος, 
ΖΩΤΑΚΗΣ Σταύρος, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 
Χρήστος, ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Πολυδεύ
κης, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ’Αντώνιος, ΚΟ- 
ΝΙΑΡΟΣ Χρήστος, ΜΑΛΙΔΑΚΗΣ Σω
τήριος, ΜΟΊ Ρ ΑΤΙΔΗΣ Χαράλαμπος, 
ΜΠΑΛΚΟΥΔΙΙΣ ’Ιωάννης, ΜΠΕΛΛΟΣ 
Θεόδωρος, ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλίας, ΠΑΦΙΛΗΣ Δημήτριος, ΠΡΑ- 

ΤΣΙΝΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΡΑΔΟΙΪΟΥΛΟΣ 
Χρήστος, ΣΑΠΙΔΑΣ Εύστράτιος, ΣΙ
ΜΟΣ Εύάγγελος, ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ Δη- 
μήτριος, ΣΤΕΦΑΝΟΥ Χρήστος, ΤΑΚΑ- 
ΚΗΣ Παναγιώτης, ΤΣΑΚΑΛΟΣ Πανα

γιώτης, ΤΣΕΣΜ ΕΤΖΗΣ Γεώργιος, ΤΣΟ 
ΠΑΚΙΔΗΣ Χαράλαμπος καί ΦΡΑΓΓΟΣ 
Χρήστος.

τές (17): ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Μιχαήλ, ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ 
Ιωάννης, ΚΑΛΑΤ-ΤΖΑΚΗΣ ’Αντώνιος 

ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Νικόλαος, ΚΟΥΤΡΟΥ- 
ΜΑΝΗΣ ’Αθανάσιος, ΛΥΡΑΣ Σταύρος 
ΜΕΡΔΗΣ Νικόλαος, ΜΟΥΜΤΖΗΣ Δη-
Ρ π Τ Λ Α ^ υ τ Μν ΖΗ Σ Μαργαρίτης, ΞΕ- 
ΡΟΥΔΑΚΗΣ Χρηστός, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Δημητριος, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημή- 
τριος, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ’Απόστολος 
ΤΣΙΑΝΑΚΗΣ Παναγιώτης, ΦΡΕΣΚΑΣ 
Αθανάσιος, καί ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Δημήτριος.

Σέ ’Αστυνομικά Τμήματα ή Τμή
ματα Ασφαλείας, ώς Β' ’Αξιωμα
τικοί (104):

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Νικόλαος στό Α.Τ. 
Φλωρίνης, ΑΘΙΑΝΟΣ ’Ιωάννης στό Α.τ! 
Βέροιας, ΑΛΕΞΙΟΥ ’Αθανάσιος στό Τμή
μα ’Ασφαλείας Προαστ. Κερκύρας, ΑΜΑ- 
ΞΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος στό Τμήμα ’Ασ
φαλείας Όρεστιάδος, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ- 
ΔΑΣ Χρήστος στό Α.Τ. Ναούσης, ΑΡΑ
ΜΠΑΤΖΗΣ Γεώργιος στό Α.Τ. Πολυ- 
κάστρου, ΒΙΤΩΡΑΚΗΣ ’Αντώνιος στό 
Α.Τ. Έρμουπόλεως, ΒΟΤΣΗΣ Θεοφά
νης στό Β' A. Τ. Λαρίσης, ΒΡΑΧΛΑΣ 
Βασίλειος στό Α.Τ. Μεσσολογγίου, ΒΡΟΝ 
ΤΑΚΗΣ Κων]νος στό Α.Τ. Ρόδου, ΓΑ
ΛΑΝΟΣ ’Αντώνιος στό Α.Τ. ’Αταλάν
της, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Κων]νος στό Α.Τ. 
Μουδανιών, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ’Ιωάννης στό 
Τ.Α. Άλεξανδρουπόλεως, ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ 
Παναγιώτης στό Α.Τ. Κρανιδίου, ΓΙΑΝ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος στό Τ.Τ.Κ. Κό
ρινθου, ΓΚΟΥΝΗΣ Δημήτριος στό Α.Τ. 
Γλαυκου, ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ Παναγιώ
της στό Α.Τ. Καστοριάς, ΓΟΥΛΑΣ Χα
ράλαμπος στό Α.Τ. Γουμενίσσης, ΔΕΡ- 
ΜΕΝΟΥΔΗΣ Νικόλαος στό Α.Τ. Ξάνθης, 
ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Εύάγγελος στό Α.Τ. 
Κατερίνης, ΔΙΓΩΝΗΣ Στέφανος στό 
Τ.Α. ’Αγρίνιου, ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Γεώρ
γιος στό Α' Α.Τ. Καλαμάτας, ΔΟΛΑΠ- 
ΤΣΟΓΛΟΥ Σιδέρης στό Α' Α.Τ. Καβά
λας, ΔΟΥΤΣΙΝΗΣ ’Ιωάννης στό Α.Τ. 
Λαγκαδά, ΕΓΓΛΕΖΟΣ Στυλιανός στό 
Α.Τ. Σίνδου, ΖΕΑΚΗΣ Μιχαήλ, στό 
Β' Α.Τ. ‘Ηρακλείου, ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 
’Ιωάννης στό Τ.Α. ‘Ερμουπόλεως, ΚΑ- 
ΖΑΚΙΔΗΣ Γεώργιος στό Α.Τ. Σκόδρας, 
ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ Χαράλαμπος στό Τ. 
Τ.Κ. Κατερίνης, ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ’Ιωάν
νης στό Α.Τ. Άμφίσσης, ΚΑΤΣΙΡΟΣ 
’Αναστάσιος στό Α.Τ. Σχηματαρίου, 
ΚΗΤΤΑΣ Πασχάλης στό Τ.Τ.Κ. Χαλκί- 
δος, ΚΟΚΚΙΟΣ Βασίλειος στό Τ.Τ.Κ. 
Πρ. Πατρών, ΚΟΚΜΟΤΟΣ Δήμος στό 
Τ.Α. Θηβών, ΚΟΡΜΙΣΤΙΝΟΣ Θεόδω
ρος στό Τ.Τ.Κ. Καβάλας, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
Δημοσθένης στό Τ.Α. Σερρών, ΛΑΠΠΑΣ
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Γεώργιος στδ Α.Τ. Θάσου, ΛΕΚΚΑΣ 
Γεώργιος στο Β* Α.Τ. Ρόδου, ΛΟΤΚΑΣ 
Χρηστός στο Τ.Α. Ρόδου, ΛΟΥΡΑΚΗΣ 
Βασίλειος στό Τ.Α. Χανιών, ΛΟΥΡΑΝ- 
ΤΟΣ Δημήτριος στό Α.Τ. Καρπάθου, 
ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΥΔΗΣ Ζήσης στό Α.Τ. 
Κομοτηνής, ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ Δημήτριος 
στό Α.Τ. Λευκάδος, ΜΑΡΙΝΗΣ Πανα
γιώτης στό Α.Τ. ’Αμαλιάδος, ΜΑΡΚΟΤ 
’Ιωάννης στό Α.Τ. Μυρίνης, ΜΑΣΤΡΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Σπυρίδων στό Α.Τ. Πτολε- 
μαΐδος, ΜΑΤΡΕΛΗΣ ’Ιωάννης στό Α.Τ.
’ Αργοστολιού, ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Σταύρος 
στό Α.Τ. Νιγρίτης, ΜΙΣΙΔΗΣ Νικόλαος 
στό Τ.Α. Κομοτηνής, ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ- 
ΤΑΣ Δημήτριος στό Β' Α.Τ. Βόλου, 
ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Άντ. Τ.Τ.Κ. Σερρών, 
ΜΠΑΡΟΤΤΑΣ Βασίλειος στό Α.Τ. Έ - 
λασσόνος, ΜΠΑΤΡΑΣ ’Αθανάσιος στό 
Α.Τ. Ναυπάκτου, ΔΙΠΛΑΝΗΣ Νικόλαος 
στό Α.Τ. Χαλκίδος, ΜΠΟΤΖΑΤΖΗΣ 
’’Αρης στό Α.Τ. ’Αμυνταίου, ΜΠΟΊΓΟΥ- 
ΔΗΣ Δρόσος στό Τ.Α. Ρόδου, ΜΠΟΥ- 
ΛΟΥΤΑΣ Διονύσιος στό Τ.Α. Προαστ. 
Πατρών, ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ’Ιωάννης στό 
Α.Τ. Κοζάνης, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ή - 
λίας Α.Τ. Μεσσήνης, ΝΤΑΦΛΟΣ Παύ
λος στό Α.Τ. Ήγουμενίτσης, ΝΤΙΝΑΣ 
Βασίλειος στό Α.Τ. Σερβίων, ΝΤΟΜΑ- 
ΖΗΣ Κων]νος στό Α.Τ. Νέας Ζίχνης, 
ΝΤΟΥΣΚΑΣ Γρηγόριος στό Τ.Τ.Κ. 
Ίωαννίνων, ΞΥΝΟΣ Γεώργιος στό Α.Τ. 
Γυθείου, ΠΑΓΑΝΗΣ Διονύσιος στό Α.Τ. 
Πύργου Ηλείας, ΠΑΓΚΑΛΟΣ Μάρκος 
στό Τ.Τ.Κ. Ηρακλείου, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος στό Α.Τ. Μύκο
νού, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ’Αντώνιος στό 
Α.Τ. Βονίτσης, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Γρη
γόριος στό Α.Τ. Σάμου, ΠΑΠΑΔΟ- 
ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ στό Α.Τ. 
Σητείας, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
στό Τ.Α. Βέροιας, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Δημήτριος στό Α.Τ. Άρτης, ΠΑΣΤΡΑΣ 
Μιχαήλ στό Α.Τ. Έγλυκάδος, ΠΟΛΥ- 
ΧΡΟΝΑΚΗΣ Μιχαήλ στό Β' Α.Τ. Χα
νιών, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ’Αρτέμιος στό Α.Τ. 
Τριπόλεως, ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ’Αντώνιος 
στό Α.Τ. Ίεράπετρας, ΡΑΝΤΖΟΣ Νικό
λαος στό Τ.Τ.Κ. Λαμίας, ΡΑΦΑΗΛΙ- 
ΔΗΣ Στέφανος στό Α.Τ. Φλωρίνης, 
ΣΑΚΚΑΣ Γιαννίκας στό Τ.Α. Λεβαδείας, 
ΣΑΡΡΗΣ ’Αλέξανδρος στό Α.Τ. Προαστ. 
Πατρών, ΣΔΡΟΛΙΑΣ Παναγιώτης στό 
Τ.Α. Τρικάλων, ΣIΑΤΆΑΛΚΗΣ Στέ
φανος στό Τ.Α. Διδυμοτείχου, ΣΚΟΤΗΣ 
Στέφανος στό Α.Τ. Τρικάλων, ΣΟΛΔΑ- 
ΤΟΣ Κων]νος στό Α' Α.Τ. Ηρακλείου, 
ΣΠΑΝΟΣ Στρατής στό Τ.Α. Κοζάνης, 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ’Αθανάσιος στό Α.Τ. Προασ. 
Κερκύρας, ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ Κων]νος στό 
Τ.Α. Ξάνθης, ΤΖΑΑΑΑΣ Κων]νος στό 
Α.Τ. Δοξάτου, ΤΖΑΡΤΖΑΝΗΣ Θωμάς 
στό Α.Τ. Μυτιλήνης, ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ 
’Ιωάννης στό Τ.Τ.Κ. Λαρίσης, ΤΟΛΗΣ 
’Ιωάννης στό Α.Τ. Σαππών, ΤΡΑΟΥ- 
ΔΑΣ Βασίλειος στό Τ.Α. Πτολεμαΐδος, 
ΤΣΑΤΣΑΣ Ήλίας στό Τ.Α. Καρδίτσης, 
ΤΣΕΡΓΗΣ Κων]νος στό Α.Τ. Σοφάδων, 
ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ Πασχάλης στό Α.Τ. Δρά
μας, ΤΣΟΒΟΛΑΣ Χρηστός στό Τ.Τ.Κ. 
Προαστ. Κερκύρας, ΦΑΡΜΑΚΗΣ ’Αθα
νάσιος στό Α’ Α.Τ. Ρόδου, ΦΛΩΡΟΣ 
Παναγιώτης στό Τ.Α. Καλαμάτας, ΦΟΥ- 
ΤΣΗΣ Ήλίας στό Τ.Α. Σπάρτης, ΦΤΕΡ- 
ΓΙΩΤΗΣ ’Ιωάννης στό Τ.Α. Σίνδου, 
ΧΑΡΟΥΔΗΣ ’Ιωάννης στό Τ.Τ.Κ. Όρε- 
στιάδος, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ’Ιωάννης στό 
Α.Τ. Σαλαμϊνος καί ΨΥΧΑΡΗΣ Θεό
δωρος στό Τ.Α. Μυτιλήνης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Οί άνδρες τοϋ Σώματος πού άποχωροϋν 
φέτος άπό τήν ένεργό 'Υπηρεσία για 
όποιαδήποτε λόγο, μέ δικαιώματα συντα- 
ξιοδοτήσεώς τους άπό τό Δημόσιο,οφεί
λουν έγκαιρα να υποβάλουν στις άρμό- 
διες 'Υπηρεσίες Χωροφυλακής, τα προ- 
βλεπόμενα άπό τό Νόμο δικαιολογητικά, 
ώστε να κινηθούν ομαλά οί διαδικασίες 
για τήν απονομή τής συντάξεώς τους άπό 
τό Κράτος καί τήν είσπραξη τών βοηθη
μάτων καί τών μερισμάτων τους άπό 
τό Ε.Τ.Ε.Χ. τό Μ.Τ.Σ. καί τα Τ.Α.Α.Χ.— 
Τ.Α.Ο.Χ., άντίστοιχα, κατά λόγον άρμο- 
διότητος.

Για τ’ ανωτέρω έχουν έκδοθεϊ οί 509] 
4]11]1971, 509]4]25]1976, 509]1]71] 
79 καί 300]12]25]1979 διαταγές τοϋ ’Αρ
χηγείου οί όποιες περιέχουν άναλυτικές 
οδηγίες τόσο για τις υποχρεώσεις τών 
ένδιαφερομένων, όσο καί για τις άρμόδιες 
'Υπηρεσίες Χωροφυλακής πού θά συγκεν
τρώνουν τά δικαιολογητικά καί θά μερι
μνούν γιά τήν κανονική τους προώθηση 
πρός έκδοση τής Πράξεως άπονομής 
Συντάξεως άπό τό Γενικό Λογιστήριο 
τού Κράτους γιά κάθε δικαιούχο.

Μαζί, όμως μέ τά ύποβλητέα δικαιο-

λογητικά πού άναφέρονται στις άνωτέρω 
διαταγές τού ’Αρχηγείου, πρέπει κάθε 
ένδιαφερόμενος, νά ύποβάλει καί 'Υπεύ
θυνη Δήλωση στήν οποία, εκτός άπό τό 
δνοματεπώνυμο, τό πατρώνυμο καί τή 
μόνιμη διαμονή του, πρέπει νά δηλώνει 
έπί πλέον ότι:

1. Ή  ύπηρεσία του στό Σώμα γιά τήν 
όποία ζητάει τήν παροχή συντάξεως, δέν 
τού έχρησίμευσεγιάτήν άπόκτηση δικαιώ
ματος όμοιας συντάξεως άπό άλλη πηγή, 
ούτε είσέπραξε γι’ αύτήν έφάπαξ βοήθημα.

2. Μετά τήν άποχώρησή του άπό τήν 
ένεργό ύπηρεσία, δέν προσλήφθηκε πάλι 
στό Δημόσιο ή σέ θέση Ν.Π.Δ.Δ. καί 
δέν δικαιούται, ούτε λαμβάνει άλλη σύν
ταξη άπό τό Δημόσιο ή άπό Ν.Π.Δ.Δ.

3. ’Εφόσον τυγχάνει έγγαμος, ότι δέν 
λαμβάνει ό Ιδιος ή ή σύζυγός του επίδομα 
τέκνων καί επίδομα συζύγου άπό άλλη 
πηγή, καί

4. Τά προστατευόμενα μέλη τής οικο
γένειας του πού, κατά τό Φορολογικό 
Δίκαιο, τον έπιβαρύνουν καί συνοικούν 
μαζί του (ονοματεπώνυμο καί συγγενική 
σχέση κάθε προστατευόμενου μέλους τής 
δικής του ή τής πατρικής του οικογένειας).

Π Ε Ν Θ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
Μ ο ίρ α ρ χ ο ς

ΚΑΨΑΛΗΣ Θεόδωρος 
Χ ω  ρ ο φ ύ λ α κ α ς  

Τοΰ A. Τ. Ά γ . Βλασίου ’Ακαρνανίας .
Γεννήθηκε τό 1927 στό Τρίκορφο Δω- 

ρίδας. Κατατάχθηκε στό Σώμα τό 1950 
ώς Δόκιμος Χωροφύλακας καί έκπαιδεύ- 
θηκε στό Π.Σ.Ο.Χ. Πατρών. Ήταν άπό- 
φοιτος Γυμνασίου. Έκπαιδεύθηκε στή 
Σχολή Ύπαξιωματικών καί ονομάσθηκε 
'Υπενωμοτάρχης τό 1951. Προήχθη σέ 
’Ενωμοτάρχη τό 1955 καί τό I960 σέ 
Άνθυπασπιστή. Έφοίτησε στή Σχολή 
Μετεκπαιδεύσεως Άνθυπασπιστών. Προ- 
ήχθη σέ ’Ανθυπομοίραρχο τό 1971 καί σέ 
'Υπομοίραρχο τό 1974.

’Έλαβε μέρος σέ έπαγγελματικές με
τεκπαιδεύσεις στις όποιες σημείωσε καλές 
επιδόσεις. Υπηρέτησε σέ διάφορες 'Υπη
ρεσίες Χωροφυλακής (Π.Σ.Ο.Χ. Πατρών, 
Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, Στερεάς καί Δυτικής 
'Ελλάδος, Σύνταγμα Χωροφυλακής ’Αθη
νών καί Τ.Α.Ο.Χ.) καί διακρίθηκε γιά 
τήν εύσυνείδητη καί άποδοτική έκπλήρω- 
ση τών άστυνομικών του καθηκόντων. 
Γι’ αυτό τιμήθηκε μέ διάφορα μετάλλια.

Νυμφεύθηκε τό 1955 καί απόκτησε 
δυο παιδιά. Ήταν καλός οικογενειάρχης 
καί είχε άναπτύξει καλές έπαγγελματικές 
καί κοινωνικές σχέσεις στις περιοχές πού, 
κατά διαστήματα, ύπηρέτησε.

Άπεβίωσε στις 28-9-1980 στό 401 
Γ.Σ.Ν.’Αθηνών όπου νοσηλευόταν γιατί 
έπασχε άπό κίρρωση ήπατος.

Στή κηδεία του πού έγινε στις 29-9- 
1980 στόν 'Ιερό Ναό 'Αγίας Σοφίας Ψυ
χικού, παρέστησαν συγγενείς, φίλοι καί 
συνάδελφοί του καθώς καί πλήθος κόσμου. 
’Επίσης παρέστη άντιπροσωπεία ’Αξιω
ματικών καί άπόσπασμα τής Δ.Α.Π.Π. 
καθώς καί Τμήμα Μουσικής Χωροφυ
λακής πού άπόδωσαν τις κανονισμένες 
τιμές. Τον έπικήδειο έξεφώνησε ό Υπο
μοίραρχος τού Κ.Σ.Ν.Ε. Ντόβολος Βα
σίλειος πού κατάθεσε καί στεφάνι έκ μέρους 
τοϋ Σώματος.

Γεννήθηκε τό 1944 στήν Καμπή Ά ρ
τας καί κατατάχθηκε στό Σώμα τό 1968. 
Έκπαιδεύθηκε στό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου καί 
ονομάσθηκε Χωροφύλακας στις 2-2-69. 
’Απόκτησε τήν ειδικότητα τοϋ οδηγού 
αύτοκινήτου. 'Υπηρέτησε σέ διάφορες 
'Υπηρεσίες τών Α.Δ.Χ. Άνατ. Μακεδο
νίας καί Δυτικής 'Ελλάδος καί έδωσε 
δείγματα άφοσιώσεως στό ύπηρεσιακό 
του καθήκον. Νυμφεύθηκε τό 1973 καί 
άπόκτησε 2 κορίτσια. Ήταν εύπροσήγο- 
ρος καί άξιοπρεπής καί είχε δημιουργήσει 
καλές έπαγγελματικές καί κοινωνικές 
σχέσεις στις περιοχές πού ύπηρέτησε. 
’Απεβίωσε στις 31-8-1980 άπό τραυματι
σμό του σέ αύτοκινητιστικό δυστύχημα 
πού έλαβε χώρα στά Σιτόμερα Τριχωνί
δας. Στήν κηδεία παρέστησαν συγγενείς, 
συμπατριώτες, φίλοι καί συνάδελφοι τού 
μεταστάντα, καθώς καί άντιπροσωπεία 
άνδρών Χωροφυλακής πού συλλυπήθηκε 
τήν οίκογένειά του καί κατάθεσε στεφάνι 
έκ μέρους τοΰ Σώματος.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ

Στό τεύχος ’Οκτωβρίου 1980 τοΰ πε
ριοδικού, (σελίδα 753) άναφέρεται ανάμε
σα στούς πρόσφατα άποβιώσαντες άνδρες 
καί ό ’Ενωμοτάρχης ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ μέ 
τό όνομα Βασίλειος, δηλαδή τό πατρώνυ
μό του, άντί τού πραγματικού του όνό- 
ματος ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Συμπληρωματικά 
άναφέρεται δτι ή κηδεία του έγινε στή 
γενέτειρά του, δηλαδή στό Άνεμοχώρι 
Ηλείας μέ τή μέριμνα τών συγγενών 
του καί τή συμπαράσταση άντιπροσω- 
πείας άνδρών τής Χωροφυλακής ή όποία 
καί συλλυπήθηκε τήν οίκογένειά του, 
άπόδοσε τις κανονισμένες τιμές στόν 
νεκρό καί κατάθεσεστεφάνι στή σορό του 
έκ μέρους τοΰ Σώματος.
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Α Θ Η Ν Α

ΕΚΔΡΟΜΗ στη χώρα μας πραγμα
τοποίησαν τόν προηγούμενο μήνα, 53 
’Αστυνομικοί τής Δυτικογερμανικής πό- 
λεως Μπαϊρόϊτ μέ μέλη των οικογενειών 
τους.

Οί Γερμανοί συνάδελφοι—μέλη τής 
Διεθνούς 'ΕναΛϊεως Αστυνομικών —πα- 
ρέμειναν στην 'Ελλάδα δυο εβδομάδες 
και έπισκέφθηκαν πολλές άρχαιολογικές 
καί τουριστικές περιοχές τοϋ τόπου μας. 
Στις έπισκέψεις τους συνοδεύονταν άπό 
άνδρες τής Χωροφυλακής—μέλη τοϋ ’Ε
θνικού Τμήματος τής Ι.Ρ.Α.—ένώ στους 
κατά τόπους ’Αρχαιολογικούς χώρους ξε- 
ναγήθηκαν άπό άνδρες καί γυναίκες πού 
υπηρετούν στις αντίστοιχες 'Υπηρεσίες 
Τουρισμού τοϋ Σώματος.

Στις 23 Σεπτεμβρίου οί Γερμανοί 
’Αστυνομικοί έπισκέφθηκαν έθιμοτυπι- 
κά στο Γραφείο του τον ’Αρχηγό τοϋ 
Σώματος ’Αντιστράτηγο κ. Μιλτιάδη 
Άργιάννη, συνομίλησαν μαζί του μέ

έγκαρδιότητα θέματα αστυνομικού έν- 
διαφέροντος καί αντήλλαξαν εμβλήματα.

Δυό μέρες αργότερα, στις εγκαταστά
σεις τής Χωροφυλακής στην Άμυγδα- 
λέζα, παρακολούθησαν διάλεξη πού έδωσε 
ό_ Ταγματάρχης κ. Ευάγγελος Γεωργίου 
τής 'Υπηρεσίας Δημοσίων Σχάέσεων τοϋ 
Σώματος, ένημερώνοντάς τους σχετικά 
μέ την οργάνωση, καί την αποστολή 
τών 'Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής καθώς 
καί τό έργο τών άνδρών της. Μετά τή 
διάλεξη παρακαλούθησαν έπίδειξη τών 
άνδρών τής Μονάδος Ειδικών Αποστο
λών τοϋ Σώματος.

Οί ξένοι ’Αστυνομικοί άναχώρησαν γιά 
τή χώρα τους γοητευμένοι άπ’ τή φιλο
ξενία πού τούς χάρισε τό Προσωπικό 
τής Χωροφυλακής. Οί εντυπώσεις πού 
άποκόμισαν γιά τό Σώμα ήταν άριστες. 
Σ’ αύτό συνέβαλε σημαντικά ή προσφορά 
τοϋ ’Εθνικού μας Τμήματος τής Ι.Ρ.Α.. 
Σ αύτό οφείλεται καί ή άψογη οργάνωση 
τής διακινήσεως καί παραμονής τών έπι- 
σκεπτών στή χώρα μας.

Α Ρ Γ Ο ϊ

ΕΠΑΙΝΟ άπένειμε ό ’Ανώτερος Διοι
κητής Χωροφυλακής Πελοποννήσου Τα- 
ξιαρχος κ. Κων]νος Μπερούκας στον 
Ενωμοτάρχη κ. Διονύσιο Κατσιγιάννη 

καί τόν Χωροφύλακα κ. Κων]νο Βοργια, 
γιατί τις μεταμεσονύκτιες ώρες τής 30ης 
Αυγουστου 1980 άνέπτυξαν έξαιρετική 
δραστηριότητα γύρω άπ’ τήν έκτέλεση 
τών καθηκόντων τους, προσφέροντας σπου
δαιότατης καί έξαιρετικής σημασίας υπη
ρεσία άπό πλευράς δημοσίας τάξεως καί 
άσφαλείας.

Συγκεκριμένα, οί παραπάνω άνδρες 
που υπηρετούν στό Τμήμα ’Ασφαλείας 
’Άργους, έντόπισαν ύποπτο άτομο πού 
είχε μεταβεΐ σιδηροδρομικώς στό Άργος 
απ την Αθήνα καί τοϋ έκαναν τόν έν- 
δεικνυόμενο έλεγχο, μέ άποτέλεσμα νά 
βροΰν στις άποσκευές του υπερμεγέθη 
μάχαιρα καί νά τό οδηγήσουν στήν 'Υπη
ρεσία τους, όπου μετά άπό μεθοδική εξέ
ταση άποκαλύφθηκε ότι τό άτομο αύτό 
ήταν ό λίαν έπικίνδυνος κακοποιός Δήμος 
Τσιλιακούδης, πού στό πρόσφατο πα
ρελθόν είχε διαπράξει δεκάδες κλοπών καί 
διαρρήξεων στά Γιαννιτσά, τό Βόλο, 
τόν Πειραιά καί τήν ’Αθήνα. ’Επί πλέον, 
ήταν ό καταζητούμενος άγνωστος, ώς 
τότε, δράστης τής γνωστής ληστείας πού 
διαπράχθηκε στις 19 τοϋ περασμένου 
Αύγούστου στό Κουκάκι ’Αθηνών σέ βά- 
ρος τής 82χρονης ’Ιωάννας Φαραντάτου. 
Μέ τό θέμα τής συλλήψεως τοϋ κακοποιοΰ 
άσχολήθηκε έκτενέστερα ή στήλη «ΓΕ
ΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ» τοϋ προ
ηγούμενου τεύχους τοϋ Περιοδικοΰ.

Ν .  Ι Ω Ν Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΔΕΞΙΩΣΗ πρός τιμή τοϋ νέου Διευ- 
θυντοϋ τής 'Υποδιευθύνσεως ’Αστυνομίας 
Νέας ’Ιωνίας Άντισ]ρχου κ. Ίωάννου 
Ρούμπα δόθηκε στις άρχές τοϋ περασμέ
νου μήνα άπ’ τόν "Ομιλο Φίλων Χωρο
φυλακής Νέας ’Ιωνίας ’Αττικής.

Τόν νέο Διευθυντή καλωσόρισε ό Πρό
εδρος τοϋ 'Ομίλου κ. Σωκράτης Θεολο- 
γίτης ό όποιος καί τοϋ εύχήθηκε επιτυ
χία στά καινούργια του καθήκοντα καί 
ύποσχέθηκε ότι άπ’ τόν "Ομιλο θά βρει 
συμπαράσταση καί βοήθεια στό δύσκολο 
έργο του. Εύχαριστώντας, στή συνέχεια, 
γιά τήν τιμητική έκδήλωση ό Άντισυν- 
ταγματάρχης _ κ. _ Ρούμπας διαβεβαίωσε 
τα μέλη τοϋ 'Ομίλου ότι άπ’ τήν πλευ
ρά του θά καταβληθεί κάθε δυνατή προ
σπάθεια γιά άρμονική συνεργασία μέ τούς 
πολίτες. Ακολούθως μέ ζεστά λόγια 
κάλεσε τό προσωπικό τών Υπηρεσιών 
τής ‘Υποδιευθύνσεως νά δείξει κατα
νόηση στά προβλήματα τών πολιτών γιά 
νά συσφίξει τούς δεσμούς φιλίας καί 
συνεργασίας μαζί τους.
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ΔΕΞΙΩΣΗ πρός τιμή των νέων ’Ανθυ
πομοιράρχων, δόθηκε, τελευταία, μέ τήν 
ευκαιρία της λήξεως της πρακτικής τους 
έκπαιδεύσεως στη Θεσσαλονίκη. Στη 
δεξίωση, πού δόθηκε στη Στρατιωτική 
Λέσχη της συμπρωτεύουσας άπ’ τόν 
Διευθυντή ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Τα- 
ξίαρχο κ. ’Ιωάννη Τρύπη, παραβρέθηκαν, 
ό Πανοσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης π. 
Μεθόδιος, ώς έκπρόσωπος τοϋ Παναγιω- 
τάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, ό 
'Υφυπουργός Συγκοινωνιών κ. Γεώργιος 
Μούτσιος, ό Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. 
’Αλέξανδρος Τσάκωνας, Βουλευτές, ό 
Διοικητής τοϋ Γ' Σώματος Στρατού ’Αντι
στράτηγος κ. Δημήτριος Παναγόπουλος, 
ό Β' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. ’Ιωάννης Πάλλας, ό Πρύ- 
τανις τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Στεργιάδης, 
έκπρόσωποι Δικαστικών, Είσαγγελικών 
καί άλλων ’Αρχών, έν άποστρατεία καί

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ άτύχημα πού συνέβη 
τό 1969 τραυματίσθηκε σοβαρά ή Σωτη
ρία Βλάχου, θυγατέρα τοϋ 'Υπενωμοτάρ
χου κ. Γεωργίου Βλάχου ό όποιος υπηρετεί 
στό ’Αστυνομικό Τμήμα Κατσίκα ’Ιωαν- 
νίνων.

’Από τότε, ή 12χρονη σήμερα Σωτηρία, 
ύποβλήθηκε σέ ανεπιτυχείς μακροχρόνιες 
θεραπείες καί σήμερα ύποφέρει άπό σο
βαρής μορφής εγκεφαλική πάθηση πού 
μόνο στό εξωτερικό μπορεί νά θεροίπευ- 
θεϊ. Ή  άποστολή της, όμως, στό έξω- 
τερικό σταματούσε στό έμπόδιο τής οι
κονομικής άδυναμίας τής οικογένειας της. 
Μια άδυναμία πού ύποσκελίσθηκε γρή-

Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ

ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ καί τόν 'Υποδιοικη
τή τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Σερρών 
δεξιώθηκε στις άρχές τοϋ περασμένου 
μήνα, ό Πρόεδρος κ. Άχιλλέας Βαγγέας

ένεργεία ’Αξιωματικοί τοϋ Στρατοΰ καί 
τής Χωροφυλακής, έκπρόσωποι διαφόρων 
οργανώσεων καί συλλόγων καί πολλοί 
άλλοι προσκαλεσμένοι.

Τήν έπομένη τής δεξιώσεως, στή Λέ
σχη Χωροφυλακής τής πόλεως έγινε κοι- 
τική πάνω στήν πρακτική έκπαίδευση 
τών νέων ’Ανθυπομοιράρχων, πού είχε 
πραγματοποιηθεί σέ 'Υπηρεσίες τής Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκ-' ;.

Στήν άρχή τής κριτικής ό Α' Ίποδιευ- 
θυντής τής Διευθύνσεως Συνταγματάρχης 
κ. Ντούμας ανέλυσε τά συμπεράσματα 
τής πρακτικής έκπαιδεύσεως καί στή 
συνέχεια, ό Β' ’Επιθεωρητής Χωροφυλα
κής 'Υποστράτηγος κ. ’Ιωάννης Πάλλας 
άπηύθυνε συστάσεις καί παραινέσεις πρός 
τούς νέους ’Ανθυπομοιράρχους για νά 
έπιτύχουν στά δύσκολα πρώτα βήματα 
τής σταδιοδρομίας τους σάν ’Αξιωματικοί.

Παρόντες στήν κριτική ήταν άκόμη, ό 
Διευθυντής τής Δ.Α.Θ. Ταξίαρχος κ. I. 
Τρύπης, οί Διευθυντές 'Υποδιευθύνσεων 
καί άλλοι ’Αξιωματικοί.

γορα, χάρη στή συναδελφική αλληλεγγύη 
πού διακρίνει τό Προσωπικό τής Χωρο
φυλακής.

Οί συνάδελφοι τών 'Υπηρεσιών Άνω- 
τέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής ’Ηπείρου 
διενήργησαν μεταξύ τους προαιρετικό 
έρανο, πού άπέδωσε 129.250 δραχμές, 
οί όποιες προσφέρθηκαν στον πατέρα 
τής Σωτηρίας μαζί μέ τις θερμότερες 
ευχές τους γιά τήν άποκατάσταση τής 
ύγείας της.

Καί δέν ήταν ή πρώτη φορά πού οί συ
νάδελφοι τής Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου έκπλή- 
ρωναν στό άκέραιο τό άνθρωπιστικό τους 
χρέος. Γιά παρόμοιες ένέργειες τούς θαυ
μάσαμε όλοι πολλές φορές στό παρελθόν. 
Τούς άξίζει, λοιπόν, ένα μεγάλο «εύγε» 
γιά μιά άκόμη φορά!

καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Συνδέ
σμου Φίλων Χωροφυλακής Ήρακλείας 
Σερρών καί περιφερείας μέ τήν εύκαιρία 
τής άναλήψεως τών καθηκόντων τους.

Στή δεξίωση παραβρέθηκαν ό Μοίραρ
χος κ.’Αναστάσιος Τοπκαρίδης, Διοικητής

τοϋ Α.Τ. Σιδηροκάστρου, ό Διοικητής τοϋ 
Α.Τ. Ήρακλείας κ. Διαμαντής Χαλιάσιος, 
καί πολλά μέλη τοϋ Συλλόγου.

Στήν άρχή τής δεξιώσεως, ό Πρόεδρος 
τοϋ Συνδέσμου χαιρέτησε τούς νεοτοπο- 
θετηθέντες ’Αξιωματικούς, άναφέρθηκε 
μέ συντομία στις μέχρι τώρα δραστηριό
τητες τοϋ Συνδέσμου καί τις μελλοντικές 
έπιδιώξεις καί προοπτικές του καί έπέ- 
δωσε στόν Διοικητή τοϋ Α.Τ. Ήρακλείας 
μία φωτογραφική μηχανή μάρκας ΡΟ- 
LAROIT γιά τις άνάγκες τής 'Υπηρεσίας 
του. Εύχαριστώντας, στή συνέχεια, ό 
Διοικητής τοϋ ’Αστυνομικού Τμήματος 
τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, γιά 
τήν προσφορά καί τή διοργάνωση τής 
έκδηλώσεως, τούς συγχάρηκε γιά τίς 
πλούσιες δραστηριότητές τους καί τούς 
παρακάλεσε νά δραστηριοποιηθούν άκόμη 
περισσότερο σέ έργα κοινωνικής άλλη- 
λεγγύης.

Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α

ΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΟΜΗ έγκυκλοπαίδεια 
«ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ» δώρησε ό Διοικη
τής τής Διοικήσεως Χωροφυλακής Τρι
κάλων Άντισυνταγματάρχης κ. Παντελής 
Σελίμης στούς μαθητές τοϋ 7ου Δημοτι
κού Σχολείου Τρικάλων, γιά τόν έμπλου- 
τισμό τής Βιβλιοθήκης τού Σχολείου.

Ή  δωρεά έγινε στή διάρκεια ειδικής 
τελετής πού πραγματοποιήθηκε στό Σχο
λείο παρουσία τού Έπιθεωρητοΰ τής Γ’ 
’Εκπαιδευτικής ’Επιθεωρήσεως Στοι
χειώδους Έκπαιδεύσεως Τρικάλων κ. 
Κυρίτση, τού Διευθυντοΰ καί τών Διδασκά
λων τού Σχολείου. Σέ σύντομη ομιλία του 
ό Διοικητής Χωροφυλακής Τρικάλων 
είπε μεταξύ άλλων δτι ή προσφορά αύτή 
τού Σώματος είναι έκδήλωση άγάπης 
πρός τό παιδί καί μάλιστα τό παιδί τού 
φτωχού βιοπαλαιστή πού δέν έχει τήν 
ικανότητα νά έμπλουτίσει τή δική του 
φτωχή βιβλιοθήκη, άν τήν έχει κι αύτήν. 
Διευκρινίζοντας είπε δτι ή Χωροφυλακή 
δέν έχει οικονομικούς πόρους γιά μεγάλες 
προσφορές καί δτι τά χρήματα γιά τήν 
άγορά προέρχονται άπ’ τό Περιοδικό 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ». 
Καταλήγοντας συνέστησε στούς μαθητές 
νά έχουν ζήλο γιά μάθηση, ώστε νά γίνουν 
καλοί μαθητές καί ένάρετοι πολίτες. Τού
το — τόνισε χαρακτηριστικά — γιά τό 
συμφέρον σας, τό συμφέρον τής πολιτείας 
καί τήν ήθική Ικανοποίηση τών Διδασκά
λων καί τών γονέων σας.

Στή συνέχεια μίλησαν, ό ’Επιθεωρητής 
καί ό Διδάσκαλος κ. Νταλάσης, οί όποιοι 
έξέφρασαν τίς εύχαριστίες τους γιά τή 
δωρεά καί τήν πρωτοβουλία τού ’Αρχη
γείου Χωροφυλακής.

Κ Η Φ Ι Σ Ι Α

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ χειρουργήθηκε στό 
νεφρό, μετά άπό σοβαρή πάθηση, ή ήλι- 
κίας 3,5 χρόνων Ειρήνη Κωστοπούλου 
θυγατέρα Χωροφύλακος τού Τμήματος 
Τροχαίας Κηφισίας.

Ή  έγχείριση έγινε στήν Παιδιατρική 
Κλινική ’Αμαρουσίου καί λόγω τής σο- 
βαρότητάς της προέκυψαν έκτακτα οικο
νομικά προβλήματα, πού δμως δέν μπο
ρούσε νά άντιμετωπίσει ή οίκογένειά της. 
Ήταν ένα έμπόδιο πού ξεπεράστηκε εύ
κολα καί γρήγορα χάρη στή πρωτοβουλία 
πού άνέπτυξαν ό Α' 'Υποδιευθυντής τής
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'Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Προαστίων 
Πρωτευούσης Άντισυνταγματάρχης κ. 
Διομήδης Άναστόπουλος καί ό Διοικη
τής τοϋ τοϋ Τμήματος Τροχαίας Κηφισίας 
Ταγματάρχης κ. Δημήτριος Σπυρόπου- 
λος. Μετά άπό προαιρετικό έρανο πού διε- 
νεργήθηκε μεταξύ τοϋ Προσωπικού των 
Τμημάτων Τροχαίας Προαστίων Πρω
τευούσης, συγκεντρώθηκε τό άπαιτούμενο

150 ΦΙΑΛΕΣ αίμα πρόσφεραν για τήν 
Τράπεζα Αίματος της Χωροφυλακής, ισά
ριθμοι Δόκιμοι ’Ενωμοτάρχες πού εκπαι
δεύονται στη Σχολή 'Οπλιτών Χωροφυ
λακής ’Αθηνών. Ήταν μια λαμπρή προσ
φορά, με μόνο κίνητρο τήν άγάπη προς 
τον συνάνθρωπο.

Η αιμοληψία έγινε στό 'Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο Αθηνών, όπου μετέβησαν 
οί Δόκιμοι συνοδευόμενοι άπό ’Αξιωματι
κούς καί 'ϊπαξιωματικούς έκπαιδευτές 
τους.

Θά πρέπει να σημειωθεί δτι στήν 
Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη λειτουργούν 

Τράπεζες Αίματος τής Χωροφυλακής, 
οι οποίες έχουν σαν σκοπό τήν αντιμετώ
πιση περιστατικών έκτακτης ασθένειας 
άνδρών τοϋ Σώματος, καθώς καί άλλων 
συνανθρώπων πού έχουν άνάγκη άμεσης 
παροχής αίματος.

Στό μεταξύ, σύμφωνα μέ τά στοιχεία 
πού φθάνουν στα Γραφεία τοϋ Περιοδικού, 
πολλοί συνάδελφοι δίνουν, καθημερινά 
αίμα, σέ άτομα πού έχουν άνάγκη μεταγ-

χρηματικό ποσό καί έπιδόθηκε στον δο
κιμαζόμενο συνάδελφο.

’Ήδη ή μικρούλα Ειρήνη, μετά τήν 
έγχείρηση θεραπεύθηκε πλήρως. "Ενα 
μέρος τής εύγνωμοσύνης της, γ ι’ αυτό, 
τό όφείλει στούς συναδέλφους τοϋ πατέρα 
της. Ή  συμπαράστασή τους ήταν ολό
θερμη καί άστραπιαία. Τούς αξίζουν συγ- 
χαρητήρια.!

γίσεως. ’Ενδεικτικά δημοσιεύομε σχε
τική έπιστολή, πού άπηύθυνε στον κ. ’Αρ
χηγό ή Κα Λουκία Άμεραλή:

«Κύριε ’Αρχηγέ,
Βαθύτατα συγκινημένη, έπιθυμώ διά τής 
παρούσης μου έπιστολής νά έκφράσω 
τήν εύγνωμοσύνην καί τάς άπειρους ευ
χαριστίας μου προς τούς έν τή Διευθύνσει 
Έγκληματολογικών 'Υπηρεσιών ύπηρε- 
ροΰντας άνδρας τοϋ ενδόξου Σώματος 
τής Χωροφυλακής Ταγματάρχην κ. Βα
σίλειον Σταμάτην, 'Υπομοίραρχον κ. Χρι

στόφορον Μπούκαν, ’Ενωμοτάρχην κ. Ευ
θύμιον Καμπαφλήν καί Χωροφύλακα κ. 
Θεόδωρον Παναγιωτόπουλον, διότι, δια
κατεχόμενοι άπό ύψηλόν πνεΰμα άλτρουϊ- 
σμοΰ προσήλθον εις τό ΝΙΜΤΣ καί προ- 
σέφεραν δλως εύγενώς αίμα διά τάς άνάγ- 
κας σοβαράς έγχειρίσεως εις τήν οποίαν 
ύπεβλήθην.

Μετά τιμής
Λουκία Άμεραλή, Κάτω Ήλιούπολις

’Αττικής».

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η  Μ Α Θ Η Τ Ω Ν  
Σ Τ Η Ν  Τ Ρ Ο Χ .  Γ Λ Υ Φ Α Δ Α Σ

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ έκδήλωση έγινε 
πρόσφατα στό Τμήμα Τροχαίας Κινή- 
σεως Γλυφάδας ,στά πλαίσια τοϋ πολιτι
στικού προγράμματος πού καθιερώθηκε 
άπ’ τό 'Υπουργείο ’Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων γιά τούς μαθητές 
τών Δημοτικών Σχολείων τής Χώρας.

Συγκεκριμένα, τήν παραπάνω 'Υπη
ρεσία έπισκέφθηκαν οί μαθητές τής ΣΤ' 
τάξεως τοϋ Α' Δημοτικού Σχολείου Γλυ
φάδας, συνοδευόμενοι άπ’ τον δάσκαλό 
τους^καί ενημερώθηκαν γιά τήν άποστολή 
τής 'Υπηρεσίας καί τό έργο της. Ειδικό
τερα, ό Διοικητής τού Τμήματος Ταγμα
τάρχης κ. Διονύσιος Καλατζής καί ό 'Υπο
διοικητής του Μοίραρχος κ. ’Ιωάννης 
Δημάκης, άφοΰ υποδέχτηκαν τούς μι
κρούς μαθητές, τούς έξήγησαν τή σημασία 
τού άστυνομικοΰ έργου καί στή συνέχεια

τούς άνέλυσαν τον τρόπο λειτουργίας τής 
Τροχαίας γενικότερα καί τό σκοπό πού 
εξυπηρετεί. Στή συνέχεια έγινε προβολή 
ταινίας σχετικής μέ τήν κυκλοφοριακή 
διαπαιδαγώγηση, κατά τή διάρκεια τής 
τής όποιας δόθηκαν άνάλογες έπεξηγή- 
σεις καί λύθηκαν άπορίες τών μικρών 
μαθητών.

Ή  θαυμάσια αυτή έκδήλωση τελείωσε 
με μικρή δεξίωση. Στούς μαθητές έγινε 
διανομή δώρων καί έντυπου ύλικοΰ, τροχο- 
νομικου περιεχομένου.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Α ΙΜ Α Τ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ τελετή, πού πραγματο
ποιήθηκε στις 8 ’Οκτωβρίου στή Λέσχη 
Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, άρχισε ή 
λειτουργία τών Σχολών ώένων Γλωσσών 
Χωροφυλακής τής συμπρωτεύουσας, δπου 
36 ’Αξιωματικοί έκπαιδεύονται ήδη στήν 
’Αγγλική γλώσσα.

Πρίν^γίνει ή έναρξη τών μαθημάτων, 
ό Α' 'Υποδιευθυντής τής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Συνταγμα- 
τάρχης κ· Γεώργιος  ̂Ντούμας, σέ σύντομη 
ομιλία του, άναφέρθηκε στή σημασία 
τής λειτουργίας τών Σχολών καί στήν 
άνάγκη έκμαθήσεως Ξένων Γλωσσών 
άπ’ τούς ’Αστυνομικούς. Ειδικότερα ό κ.

'Υποδιευθυντής τόνισε δτι μέ τήν λει
τουργία  ̂τών Σχολών έπιδιώκεται ή από
κτηση ικανότητας άναγνώσεως καί συν
τάξεως κειμένων, καθώς επίσης καί ή 
ικανότητα προφορικού λόγου γιά νά 
μπορέσουν οί άνδρες καί γυναίκες τής 
Χωροφυλακής νά εκπληρώσουν καλύτερα 
τήν άποστολή τους, λαμβανομένου ύπ’ 
όψη καί τού μεγάλου άριθμοΰ αλλοδαπών 
πού έπισκέπτονται τή χώρα μας.

Στήν τελετή ήταν άκόμη παρόντες, ό 
αρμόδιος γιά τήν κανονική λειτουργία 
τών Σχολών, Β' 'Υποδιευθυντής τής 
Διευθύνσεως Συνταγματάρχης κ. Γεώρ
γιος Χατζημανωλάκης καί οί Καθηγητές 
’Αγγλικής Γλώσσας πού διδάσκουν στις 
Σχολές.



Β Κ Δ Η Λ Ω Σ Η  
Τ Η Σ
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Ε Τ  A  I P  I Α  Σ

ΕΙΔΙΚΗ εκδήλωση διοργανώθηκε άπ’ 
την Ελληνική Άντικαρκινική ^'Εταιρία 
πρδς τιμή των παραγόντων τοΰ τόπου, 
οί όποιοι συνέβαλαν στη μεγάλη έπιτυχία 
τοΰ φετινού άντικαρκινικοϋ εράνου.

'Η  εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 8 
’Οκτωβρίου τό βράδυ στην αίθουσα εκδη
λώσεων τοΰ Ξενοδοχείου ROTAL OLY
MPIC τής ’Αθήνας καί παραβρέθηκαν, 
ό Γενικός Διευθυντής τοΰ 'Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. ’Ιωακείμ Σαρ- 
φατής, ό Πρόεδρος τής ’Αντικαρκινικής 
Εταιρίας 'Υφηγητής κ. Βύρων Λισσαϊος, 
ό Γενικός Γραμματέας της 'Υφηγητής

κ. Δοντας, ό Διευθυντής της κ. Φραγκά- 
κης, τά μέλη τοΰ Διοικητικού της Συμ
βουλίου, ό Β' Ύπαρχηγός Χωροφυλα
κής 'Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Μάντης, 
ό 'Υπαρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
κ. Γ. ’Ακριβός, ό Διευθυντής τής Διευ- 
θύνσεως ’Αστυνομίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης Ταξίαρχος κ. ’Αθανάσιος Πα- 
παδημητρίου, ό ’Αστυνομικός Διευθυντής 
’Αθηνών κ. Μιχαήλ Λάος, οί Διοικητές 
τών ’Αστυνομικών Τμημάτων ’Αθηνών 
καί Προαστίων Πρωτευούσης καί άλλοι 
παράγοντες.

Ή  έκδήλωση άρχισε μέ ομιλία τοΰ κ. 
Λισσαίου, ό όποιος άναφέρθηκε ατό 
σκοπό καί τή σπουδαιότητα τών άντικαρ- 
κινικών εράνων, τονίζοντας χαρακτηριστι
κά δτι ή μεγάλη φετινή της έπιτυχία βα
σίστηκε, κυρίως, στήν έθελοντική προσ
φορά τών Διοικητών καί ’Οργάνων τών 
’Αστυνομικών Τμημάτων Χωροφυλακής 
καί ’Αστυνομίας Πόλεων, στις συγκινη
τικές προσπάθειες πού κατέβαλαν οί έπι- 
κεφαλής τών ερανικών κλιμακίων εθε
λόντριες γυναίκες, καθώς καί στήν σωστή 
προβολή τοΰ άντικαρκινικοϋ άγώνα άπό 
τά μέσα ένημερώσεως τοΰ τόπου. · 
’Ανάλογα μίλησε στή συνέχεια ό κ. Δον
τας, ό όποιος τόνισε ιδιαίτερα την έπιτυ
χία τοΰ εράνου, συγκρίνοντας τά στοιχεία 
του μέ τοΰ περυσινοΰ. ’Ακολούθως μίλησε 
ό κ. Σαρφατής καί άμέσως μετά έγινε 
απονομή τιμητικών διπλωμάτων στους 
τιμηθέντες παράγοντες.

"Οπως μάς γνώρισε ό Διευθυντής τής 
’Αντικαρκινικής 'Εταιρίας κ. Φραγκάκης, 
κατά τον φετινό άντικαρκινικό έρανο 
συγκεντρώθηκαν 96.000.000 δραχμές, έ
ναντι 68.000.000 τοΰ περυσινοΰ.

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προσωπικό τής Χωρο
φυλακής ή 40η επέτειος τοΰ ίστορικοΰ «ΟΧΙ». Στις έδρες τών Διοικήσεων Χωρο
φυλακής πραγματοποιήθηκαν σχετικές ομιλίες, ενώ όπως πάντα επίκεντρο των
έκδηλώσεων ήταν ή ’Αθήνα. _ .

Στις 27 ’Οκτωβρίου, στήν αίθουσα διαλέξεων τών Σχολών Χωροφυλακής Αθη
νών πραγματοποιήθηκε ομιλία μέ θέμα «Η  28η Οκτωβρίου 1940». Ομιλητής 
ήταν ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως ’Εσωτερικών Λειτουργιών  ̂τοΰ Αρχηγείου 
Χωροφυλακής Συνταγματάρχης κ. Άνδρέας Άνδριανόπουλος,^ ο οποίος, κάνοντας 
μιά σύντομη ιστορική άναδρομή στά γεγονότα πού διαδραματίστηκαν στον Ευρω
παϊκό χώρο προ τής 28ης ’Οκτωβρίου, άναφέρθηκε στή σημασία τοΰ ιστορικού 
«ΟΧΙ» για τήν τύχη τοΰ άγώνα έναντίον τών δυνάμεων τοΰ άξονα και̂  τόνισε ι
διαίτερα τόν ήρωϊσμό καί τήν ευψυχία τών Ελλήνων άγωνιστών, καθώς και τή 
συμβολή τής Χωροφυλακής στή μεγαλειώδη έποποιία. Μεταξύ άλλων ο Συνταγ
ματάρχης κ. Άνδριανόπουλος είπε: «...28 ’Οκτωβρίου 1940. Ενας Λαός ξεκι
νούσε να συναντήσει καί νά συνεχίσει τήν ιστορία του. Μια Φυλή βάδιζε κόντρα 
στή φθορά τών αιώνων. Γιά τήν άνθρωπότητα, έκείνη ή ήμερα, ήταν μια σελίδα 
τής νεώτερης τραγωδίας, μιά ήμέρα δοκιμασίας της. Για τήν Ειρηνη, εκείνη η 
ή μέρα ήταν μιά ήμέρα θανάτου. "Ομως, γιά κείνο τό Λαό, που ξύπνησε απ τον 
άχό τών πυροβόλων, έκεϊνο τό πρωί, ή ήμέρα αυτή, ήταν ή αρχή της Δόξας. Ηταν 
ή αρχή ενός τραγουδιού, πού απλώνονταν σέ λίγο άπό τις Ελληνικές μεθοριακές 
γραμμές, σέ ολη τή γή, γιά νά συναντήσει τήν πνευματική του παγκοσμιότητα 
καί νά διακηρύξει τή δύναμη τών αιώνων. Ή  άρχή ένός τραγουδιού που συγλονισε 
τις συνειδήσεις τών ελευθέρων άνθρώπων καί προβλημάτισε εκείνους που μέ το 
σίδερο καί τή φωτιά , θέλησαν νά σκοτώσουν τή Δικαιοσύνη......

Τήν ομιλία παρακολούθησαν, οί 'Υπαρχηγοί τοΰ Σώματος Υποστράτηγοι κ.κ. 
Σπυρίδων Πυρπίλης καί Γεώργιος Μάντης, ό Α' Επιθεωρητής Χωροφυλακής Ιπο- 
στράτηγος κ. Βασίλειος Βασιλόπουλος, ό Διευθυντής Όργανωσεως του Αρχηγείου 
Ταξίαρχος κ. ’Ιωάννης Παπακωνσταντίνου, ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. 
Νικόλαος Γαρνέλης, ό Διοικητής τής Σ.Α.Χ. Ταξίαρχος κ. Αριστομένης Γκριτζα- 
λης, ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Πειραιώς καί Νήσων 1 αξιαρχος κ. 
ωάννης Κουτούπης, ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευ
ούσης, Ταξίαρχος κ. ’Αθανάσιος Παπαδημητρίου, άντιπροσωπεΐες Αξιωματικών, 
'Οπλιτών καί Πολιτικών 'Υπαλλήλων άπό Ίττηρεσ.ες^ Χωροφυλακής τοΰ λεκανοπε
δίου ’Αττικής καί Δόκιμοι τών Σχολών Χωροφυλακής ’Αθηνών.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Εύχαρίστως άνακοινώνομε προς τούς συνεταίρους δτι τό κτήμα Καρύστου 
καλύφθηκε καί ήδη ύποβάλαμε αίτηση μέ ολα τά δικαιολογητικα στο Ιπουργειο 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ή οποία διαβιβάσθηκε στη Νομαρχία Χαλκιδος (Διεύθυνση 
Τεχνικών 'Υπηρεσιών) γιά εισήγηση συντάξεως μελέτης Πολεοδομίας. Ιαυτοχρονα 
υποβάλαμε λεπτομερή άναφορά στο 'Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και ΙΙεριβαλ- 
λοντος μέ δλα τά δικαιολογητικά καί άναμένομε τήν έγκριση ένταξεως του κτή
ματος στήν οικιστική ζώνη. , ,

’Επειδή αναμένεται ταχεία εξέλιξη καί σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της 
Γενικής Συνελεύσεως τής 5-6-1980, παρακαλοϋμε δπως μέχρι τέλους του 1980 
καταθέσετε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές γιά κάθε οικόπεδο (2 στρέμματα) στο 
λογαριασμό 3734439 τής ’Αγροτικής Τραπέζης, ώστε άμέσως μετά την έγκριση να
άρχίσουν χωματουργικά κ.λπ. έργα. _ ,

’Αντίγραφο τοΰ γραμματίου καταθέσεως να σταλη στό Συνεταιρισμό, όπως
έγινε καί μέ τήν κατάθεση τοΰ άρχικοΰ ποσοΰ. __ , _ ,

6 ί έλάχιστοι πού οφείλουν ορισμένα ποσά, παρακαλοΰνται να τα εξοφλησουν
τό συντομότερο. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΤΩΝ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ Τ Η Ι
ru im
υυ V
Χ· ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΕΙΑΕ ΤΑΞΕΙ

’Αξιωματικοί, ’ Ανθυπασπιστές, ‘Οπλίτες καί 'Υπάλληλοι των Σωμάτων ’Ασφαλείας
καί ’Αγροφυλακής.

, £ , Συμπληρώνονται σήμερα σαράντα χρόνια άπό τότε πού οί Έλληνες μέ ψυχική ένότητα, 
άδαμαστη αποφασιστικότητα καί άκλόνητο θάρρος, πού κατέπληξαν τόν κόσμο, άπάντησαν μέ 
υπερηφάνεια και χωρίς δισταγμό, στήν ύπουλη καί άνανδρη πρόκληση τού φασισμού, πού στη- 
ριζομενος στήν ύλική ύπεροχή του, άγνόησε τήν ιστορία τού Ελληνικού Έθνους καί τό πάθος 
του για τήν έλευθερία καί άνεξαρτησία καί προσπάθησε νά καταλύσει τά άγαθά μας αύτά.

Στα ’Αλβανικά βουνά δέν πολέμησαν δύο λαοί. Συγκρούστηκαν δύο ’ιδέες, ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , 
που είναι άπαραίτητη για τήν καταξίωση της προσωπικότητας τού άτόμου, μέ τό φασιστικό* 
όλοκληρωτισμο, στήν ιδεολογία τού όποιου, άποθεώνεται τό κράτος καί ισοπεδώνεται ή άτοαικύ 
προσωπικότητα. Καί ή ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ νίκησε. ^

Έτσι οί Έλληνες δημιούργησαν ένα νέο ιστορικό θαύμα, τήν πρώτη δόξα τού Β' Παγκο
σμίου πολέμου καί έδωσαν στούς συμμάχους τους τό πρώτο μήνυμα τής νίκης, πού θέρμανε τις 
παγωμένες ψυχές τους για τήν τελική νίκη.

Στόν πρωτοφανή έκεϊνο συναγερμό, δέν ήταν μόνο οί ένοπλες δυνάμεις, πού πρώτες 0έ_ 
βαια έκαναν τό καθήκον τους. "Ηταν ΟΛΟΙ οί Έλληνες καί μεταξύ τών πρώτων οί συνάδελφοί oac 
της έποχης έκεινης, πού πρόσφεραν τεράστιο έργο στή διατήρηση τού έσωτερικοΰ μετώπου , άλλά 
και στους αγώνες τής πρώτης γραμμής.

Δέν εΐναι ανάγκη νά ιστορηθεί έδώ τό έπος τού 1940. Είναι δμως άνάγκη, άπό τό έπος αύτό 
και τή μακραίωνη καί ένδοξη ιστορία μας, νά άντλήσουμε τά άπαραίτητα διδάγματα πού πρέπει 
να όδηγουν τα βήματά μας στο μέλλον.

Τό θαύμα τού έπους τού 1940 τό έπέτυχε ό Ελληνικός λαός γιατί είχε ψυχική ένότητα 
στό μέτωπο και στό έσωτερικό, γιατί είχε ένα έθνικό «πιστεύω» καί γιατί είχε μέσα του βαθειά 
ριζωμένο το αθανατο Αρχαίο Ελληνικό Δημοκρατικό Πνεύμα.

Η 28η Οκτωβρίου άνήκει στό Ελληνικό Έθνος, στή Δημοκρατία καί τούς μαχητές πού 
πραγμάτωσαν εκείνο τό θαύμα μέ τόν ήρωϊσμό, τήν εύψυχία, τήν άλύγιστη άντιφασιστική συνεί
δηση και τό αίμα τους. '

« . Τιμώντας σήμερα τή μνήμη τών γνωστών καί άγνώστων ήρώων τού έπους τού 1940 άς
υποκλιθουμε ευλαβικό μπροστά στις σκιές τους καί ας τούς ύποσχεθοΰμε δτι, ένωμένοι καί άδελ- 
φωμένοι, θα ακολουθήσουμε τόν ίδιο δρόμο πού άκολούθησαν καί έκεΐνοι, πιστοί στις έθνικές 
μας παραδόσεις, στή Δημοκρατία, στούς νόμους καί στις προσταγές τής πατρίδος μέ όδηγό πάν- 
τότε το «εις οιωνος αριστος αμύνεσθαι περί πάτρης».

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

‘Ο ‘Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ . ΔΑΒΑΚΗΣ
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28η:  Ο Κ Τ Ο Β Ρ Ι Ο Υ τ τ η

M m w
x.  ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

’Αξιωματικοί, Άνθυπασπιστές, ’Οπλίτες καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι.
Φόρο τιμής καί εύγνωμοσύνης άποτίει σήμερα ολόκληρο τό Έθνος στους αθάνατους ήρωες 

τοϋ άλησμόνητου έπους, πού άρχισε νά γράφεται στις βουνοκορφές τής Πίνδου τά ξημερώματα 
τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940.

Πριν σαράντα χρόνια σαν σήμερα δλοι οί Έλληνες, πιστοί στις παραδόσεις τής φυλής μας 
καί στα διδάγματα τής ιστορίας μας, άπέρριψαν μία ιταμή άξίωση καί άρνήθηκαν νά ύποστείλουν 
τή σημαία τοϋ έλεύθερου πνεύματος, τής ανεξαρτησίας καί τής άξιοπρέπειας πού ύψωσαν οί πρό
γονοί μας, δταν ξεκίνησαν έναν άλλο τιτάνιο καί έπικό άγώνα, τήν έπανάσταση τοϋ 1821.

Τό αθάνατο «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» τού Λεωνίδα καί τών τριακοσίων του, ασίγαστος άντίλαλος 
άπό τά βάθη τών αιώνων, ξαναζωντάνεψε καί πάλι στά ’Ηπειρωτικά καί Μακεδονικά βουνά, δταν 
βροντοφωνήθηκε στή φασιστική ’Ιταλία καί στή ναζιστική Γερμανία τό ύπέροχο «Ο X I» τών 
Ελλήνων τοϋ 1940—41.

Αυτό τό ιστορικό «Ο Χ  I» πού έδόνησε ξανά τούς έλληνικούς αιθέρες καί σάν εγερτήριο σάλ
πισμα άκούστηκε σέ δλα τά πέρατα τής οικουμένης, έπεσε στο πρόσωπο τοϋ θρασύτατου έχθροΰ σάν 
ράπισμα άνελέητο άπό τό αδυσώπητο χέρι τής 'Ιστορίας καίάντήχησε σάν ένα παγκόσμιο προσ
κλητήριο γιά μιά καθολική άντίσταση ύπέρ τής έλευθερίας καί άξιοπρεπείας τών Λαών.

Κατάπληκτοι οί Λαοί τής γής, έλεύθεροι καί σκλάβοι, έχθροί καί φίλοι, έστρεψαν τά βλέμ
ματά τους στή μικρή αυτή Χώρα, στήν ένδοξη Ελλάδα, τήν τόσο γνωστή σέ δλους άπό τήν ιστορία 
της, άπό τήν πνευματική δημιουργία καί προσφορά της προς τήν άνθρωπότητα καί άντλησαν θάρ
ρος καί δύναμη γιά νά συντρίψουν τούς άρνητές τών αιώνιων καί άκατάλυτων ιδεών, πού οί 
άρχαΐοι Έλληνες καθιέρωσαν σάν πρότυπα καί κανόνες ζωής καί άφησαν σάν κληρονομιά στις 
νεώτερες γενεές δλου τοϋ κόσμου.

Αξιωματικοί, Άνθυπασπιστές, 'Οπλίτες καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι.
Τό Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλακής νοιώθει ύπερήφανο, γιατί άπό τήν πρώτη στιγμή 

τοϋ έπικοΰ έκείνου άγώνα βρέθηκε δρθιο στις έπάλξεις τοϋ χρέους καί άγωνίστηκε ισάξια δίπλα 
στόν Ελληνικό Στρατό, γιά τήν τιμή τής Πατρίδας.

Στά βουνά τής Πίνδου, τής Βορείου ’Ηπείρου καί τής Μακεδονίας, μένει άκόμα χαραγμένη ή 
πορεία τών Τμημάτων τής Χωροφυλακής καί πάντα ζωντανή στήν ίοτορική μνήμη ή προσφορά 
τών άνδρών της στόν άνισο άγώνα τοϋ Έθνους, καθώς διάβαιναν τόν ’Αώο καί έστηναν τήν 
Ελληνική Σημαία στήν Κορυτσά, στό ’Αργυρόκαστρο καί στή Χιμάρα.

Καί σήμερα, έμεϊς οί συνεχιστές τής 'Ιστορίας, πού έκεΐνοι οί συνάδελφοι έγραψαν έκπλη- 
ρώνοντας τό χρέος τους προς τήν Πατρίδα, άναλογιζόμενοι μέ πόσες θυσίες θέριεψε τό δένδρο τής 
έλευθερίας, δίνουμε ύπόσχεση τιμής στόν Ελληνικό Λαό, πώς θά είμαστε πάντα δρθιοι στις 
έπάλξεις τοϋ καθήκοντος καί πάντα έτοιμοι νά άνανεώσουμε τις θυσίες καί τούς άγώνες τοϋ Σώ
ματος .

'Η ιστορική εύθύνη πού βαραίνει στούς ώμους μας θά μάς όδηγεΐ στούς δρόμους τής τιμής 
καί τής ’Εθνικής προσφοράς.

Ζ Η Τ Ω  ΤΟ Ε Θ Ν Ο Σ  
Ζ Η Τ Ω  Η 2 8 η  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  1 9 4 0

'Ο ’Α ρ χ η γ ό ς  
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ 

’Αντιστράτηγος

833

Ή
5Η

5Ε
5Ξ

5Ξ
5Ξ

5Η
5Η

5Η
5Η

5Η
52

5Η
5Η

52
52

5Ξ
5Ξ

5Ξ
5Η

5Η
5Η

5Ε
5Β

Ξ5
Ε5

Β
52

5Β
5Ε

5Β
5Ε

5Η
5Ξ

£ϊ
Ε5

Ξ5
Ξ5

25
Ξ5

ι



στιγμιότυπα 
άπό τή
μ ε γ α λ ε ι ώ δ η  
παρέλαση 
για τή 
συμπλήρωση 
4 0  χ ρ ό ν ω ν  
άπό τό
ιστορικό «ΟΧΙ»

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η
Ιδιαίτερα πανηγυρικός τόνος δό

θηκε φέτος στή Θεσσαλονίκη κατά 
τόν έορτασμό τών έπετείων άπελευ- 
θερώσεως τής πόλεως (1912) καί 
τοΰ «ΟΧΙ» τοΰ 1940. Συμπληρώ
θηκαν 68 χρόνια άπό τήν πρώτη καί 
40 άπ’ τή δεύτερη. Ή  Θεσσαλονίκη 
έπλεε κυριολεκτικά μέσα στά έθνικά 
χρώματα . Ή  παρουσία τοΰ Προέδρου 
τής Δημοκρατίας κ . Κων)νου Καρα
μανλή έδωσε ξέχωρο χρώμα στίς 
έκδηλώσεις, έκδηλώσεις στίς όποιες 
ή παρουσία τών κατοίκων τής πόλης 
καί τών γύρω περιοχών υπήρξε πρω

τοφανής . 'Αποκορύφωμα τών έκδη- 
λώσεων άποτέλεσε ή μεγαλειώδης 
παρέλαση τμημάτων — πεζοπόρων 
καί μηχανοκινήτων — τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 'Ασ
φαλείας , ένώπιον τού κ . Προέδρου 
τής Δημοκρατίας, μελών τής Κυβερ- 
νήσεως, τής στρατιωτικής ήγεσίας 
καί άλλων έπισήμων.

Οί άψογοι σχηματισμοί, ή τέλεια 
όργάνωση, ό σύγχρονος έξοπλισμός 
καί τό υπερήφανο παράστημα χα
ρακτήριζαν τά τμήματα πού έλαβαν 
μέρος στή μεγάλη αύτή παρέλαση,

γεγονός πού προκάλεσε ένθουσιασμό 
καί έθνική περηφάνεια, τόσο στούς 
έπισήμους όσο καί στούς Θεσσαλο- 
νικεΐς. Οί έντυπώσεις όλων ύπήρ- 
ξαν άριστες. Τόσο τά στρατευμένα 
νιάτα τής πατρίδας μας όσο καί οί 
άνδρες καί γυναίκες τών Σωμάτων 
Ασφαλείας γέμισαν έθνική συγκί
νηση τίς ψυχές τοΰ λαοΰ τής συμ
πρωτεύουσας. Τό λεβέντικο βάδισμά 
τους, ή άποφασιστικότητα ποΰταν 
χαραγμένη στά πρόσωπά τους καί ό 
σύγχρονος οπλισμός καί έξοπλισμός 
τους, έδιναν τό σχήμα καί τήν ισχύ
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τής αμυντικής ασπίδας τοΰ έθνους, 
έδιναν υπόσχεση στον ελληνικό λαό 
δτι είναι έτοιμοι νά θυσιαστούν, αν 
χρειαστεί, καί πάλι, γιά τούς βω
μούς καί τΙς εστίες τους.

’Ιδιαίτερη δμως συγκίνηση προ- 
κάλεσε στά πλήθη ή διέλευση άπό τό 
χώρο τής παρελάσεως τών πεζοπό
ρων καί μηχανοκινήτων τμημάτων 
τής ‘Ελληνικής Χωροφυλακής. ’Επι
κεφαλής τών τμημάτων ή πολεμική 
σημαία τοΰ Σώματος, ξεχωριστή 
διάκριση γιά ’Αστυνομικό Σ ώ μα . Ση
μαία πού ποτέ δέν ύπεστάλη άλλά

δντας πάντα «έν έπάρσει» υποδηλώ
νει τήν άκαμπτη θέληση δλων τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής γιά συνε
χή προσφορά στόν έθνικό καί κοινω
νικό χώρο. ’Ακολούθησαν τά πεζά 
τμήματα τοΰ Σώματος, τά περιπολι
κά τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως, οί 
μοτοσυκλέττες τών 'Υπηρεσιών Τρο
χαίας καί τά όχήματα μεταφοράς 
προσωπικού.

Τά τμήματα τής Χωροφυλακής 
άπόσπασαν τά θερμά χειροκροτήματα 
τών Θεσσαλονικέων καί τά συγχα
ρητήρια τών έπισήμων. Μέσα άπό

τίς θερμές έκδηλώσεις τοΰ λαού φά
νηκε γιά μία ακόμη φορά ή άπήχηση 
πού έχει στήν ψυχή του ή προσφορά 
τοΰ Σώματος . Οί ίδιες δμως έκδηλώ- 
σεις ήταν γιά μάς καί μιά ύπόμνηση 
τών ύποχρεώσεών μας άπέναντί 
του, ύποχρεώσεις στίς όποιες ύπο- 
σχόμεθα νά άνταποκριθοΰμε άπόλυτα .

Παραθέτουμε χαρακτηριστικά φ ω 
τογραφικά στιγμιότυπα άπό τή με
γαλειώδη αύτή παρέλαση καί ειδι
κότερα άπ’ τή διέλευση τών τμημά
των τής Χωροφυλακής μπρος άπό 
τό χώρο τών έπισήμων.
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