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Συλλογή I. Σερπιέρη

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

*2* Καί νά πού φθάσαμε στό κα
τώφλι των δωδεκάχρονωνίίΜέ  

βήμα σταθερό ,μέ  τά^έμπόδια νάχουν  
περάσει  στό χώρο τών^Αναμνήσεων,ή 
πορεία  του π ε ρ ιο δ ικ ο ύ  κ λ ε ί ν ε ι  ένα  
άκόμα κύκλο δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς , τ ό ν  έ ν δ έ -  
κατο ,ύποσχόμενη στούς χ ι λ ι ά δ ε ς  Α
ναγνώστες της ένα καλύτερο α ύ ρ ιο ,  
ένα^νέο  πνευματικό  άνέβασμα,προσ
φορά Αγάπης Αλλά καί εύθύνης .

Στό νέο  κύκλο της π ο ρ ε ία ς  
τ η ς ,  ι*ι"’Επιθεώρηση Χωροφυ

λακής" φ ι λ ο δ ο ξ ε ί  νά παρουσιαστε ί  
Ανανεωμένη καί Ικανή νά κ ε ρ δ ίσ ε ι  
τή μάχη κατά της φθοράς τού χρό
ν ο υ ,τ ο ύ  π ιό  έ π ικ ίν δ υ ν ο υ  έχθρού  
κάθε έ ν τ υ π ο υ .Ν έες  σ τ ή λ ε ς , ν έ ο ι  συ
ν ε ρ γ ά τε ς  θά προστεθούν με τήν π ί 
στη πώς θά δώσουν νέα πνοή στην 
πορεία  τού π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ .

jL· Μέσα στά πλαίσ ια  αύτών τών 
διαφοροποιήσεων έντάσσετα ι  

καί Α κατάργηση της στήλης αύτής .  
Τά "ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ" πού 
πρωτοεμφανίστηκαν τό 1 9 7 3 , ά γ γ ιξ α ν  
μέ τό λ ι τ ό  καί Απόλυτα καθορισμέ
νο ύφος τους θέματα σημαντικά γ ιά  
τό π ε ρ ι ο δ ι κ ό  καί τούς Αναγνώστες  
του^καί Αποτέλεσαν την επίσημη  
φωνή της Συντάξεως.

^  Στά όκτώ χρόν ια  τη ς ,  ή στήλη 
έδωσε δ , τ ι  μπορούσε νά δώ

σε ι  στούς Αναγνώστες της καί τώρα 
Απέρχεται γ ιά  νά έ π α ν έ λ θ ε ι , ί σ ω ς  , 
στό μέλλον μέ κάποια άλλη μορφή.
’Α π ο χ α ι ρ ε τ ά ,λ ο ι π ό ν , τ ό  Αναγνωστικό  
της κ ο ιν ό  μέ τ ί ς  λ ί γ ε ς  αυτές  λ έ -  
ξ ε ι ς - Α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς  λ α κ ώ ν ι κ ό ς ,λ ι 
τός  δπως καί ή δλη δομή τ η ς - κ α ί  
ταυτόχρονα τό ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί  γ ιά  την  
Αγάπη μέ τήν δποία την π ε ρ ιέ β α λ ε .

Η "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

Ε Τ Η Σ ΙΕ Σ ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Αξιωματικοί - Άνβυπααπιατές Δρ. 2 5 0

Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες ,, S 2 0

Π ο Λ ι τ. ΎπάΛΛηΛοι - Ιδιώτες « 250

Σύλλογοι - Σωματεία-’Οργανισμοί " 3 0 0
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Τ ΙΜ Η  
Κ ΑΙ ΑΟ ΞΑ 
ΣΤ Ο Υ Σ Η Ρ Ω ΙΣ  
ΤΟΥ
Μ ΑΚ ΡΥΓΙΑΝ Ν Η
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Η Μ ΕΡΗ ΣΙΑ  Α ΙΑ ΤΑ ΓΗ  
ΑΡΧΗ ΓΟ Υ ΧΟ ΡΟΦ ΥΑΑΚΗ Ζ 
ΓΙΑ ΓΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΙΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

’Α ξιω μ ατικ οί, ’Α νθυπα σ πισ τές, 'Ο πλίτες καί Π ολιτικοί 'Υ π ά λλ η λ οι,

Κάθε χ ρ ό ν ο , στις 3 Δ εκ εμ βρ ίου , ή ιστορική μνήμη στέκει μετέωρη πάνω  σε μια άπό τ ις  λαμπρότερες  
σελίδες τοϋ Σ ώ ματος της Ε λ λ η ν ικ ή ς  Χ ω ρ οφ υλα κή ς. Ή  ήμέρα αύτή υπήρξε καθοριστική για  τήν π ο 
ρεία τής Χ ω ροφ υλακή ς μέσα στο χ ρ ό ν ο , δπω ς υπήρξε επίσης καθοριστική για  τήν εθνική έλευθερία καί 
τή δημοκρατία τής Πατρίδος μ α ς.

Ή  3η Δ εκεμβρίου τοΰ 1944 αποτελεί ιστορικό σταθμό για  τή Χ ω ροφ υλακή χά ρις στον ήρωϊσμό  
καί τή θυσία έκ είνω ν , πού άν δεν υπήρχαν είναι άγνω στο ποια θά ήταν ή σημερινή θέση τής Ε λ λ ά δ ο ς  
στο σ ύγχρονο  κ ό σ μ ο .

Α ύτός ό ιστορικός σταθμός είναι δεμένος μέ τό κτίριο οπού στεγάζοντα ν τό Σ ύνταγμα  Χ ω ρ οφ υ
λακής Μ ακρυγιάννη καί τήν άμυνα μέσα σ’ αύτό τω ν άνδρών τής Χ ω ροφ υλακή ς πού εθελοντικά καί 
μέ πλήρη επ ίγνω ση τής απειλής τοΰ έσχατου κ ινδ ύνου , αποφ άσισαν νά  προτάξουν τά στήθη τους στήν 
λα ίλα πα  τοΰ άνα ρ χοκ ομ μ ουνισ μ οΰ .

’Α ποφ άσισαν οί άνδρες εκείνοι νά  διαλέξουν τό δρόμο τής θυσίας, παρά νά άπαρνηθοΰν τήν πίστη  
τους στά θεμελιώ δη δικαιώ ματα τοΰ άνθρώ που , πίστη πού διατήρησε ζω ντανό τό 'Ε λληνικό Έ θ ν ο ς ,  
άπό τότε πού πρω τοκατοικήθηκε τοΰτος ό τό π ο ς , μ έχρ ι σήμερα.

Οί λ ίγο ι άνδρες τής Χ ω ροφ υλακή ς πού άποφ άσισαν τότε νά άμυνθοΰν στο Σ ύνταγμα  Μακρυ- 
γιάννη  , στις Σ χολές  Χ ω ροφ υλακή ς , καθώς καί στά οικήματα μερικώ ν άλλω ν 'Υ πηρεσιώ ν τώ ν ’Αθη
ν ώ ν , γνώ ρ ιζαν δτι ύπερασπίζονταν μιά ερειπω μένη καί αίμορραγοΰσα Π ατρίδα, βάναυσα δοκιμασμένη  
άπό τή φασιστική β ία . Μιά Πατρίδα πού τήν ύπαρξή της άπειλοΰσε ένας καινούργιος εχθρός. Γ νώ ριζαν  
δτι άνήκαν στούς λ ίγους πού θά άποτολμοΰσαν νά  ά ντ ιμ ετω π ίσ ο υ ν, έστω α π ελπ ισ μ ένα , τήν άντεθνική  
επίθεση τής ξενοκίνητης άναρχοκομμουνιστικής β ία ς . Έ τ σ ι ή άπόφασή τους νά μείνουν άσυμβίβαστοι 
καί νά  πολεμήσουν γιά  δ ,τ ι  κάποτε ορκίστηκαν νά προστατεύσουν, άποτέλεσε εκείνη τήν ήμέρα τής 
3ης Δ εκ εμ βρ ίου , ένα ιδιόμορφο τραγικό ήρω ϊσμό, ίδιο μέ εκ είνο ν , πού π ολλές φ ορές κατά τό παρελ
θόν στεφ άνω σε δλες τις ανώ νυμ ες καί έπώ νυμες άγω νιστικές μορφ ές πού μέ τό αίμα τους έγραψ αν τήν  
ιστορία τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  Π ατρίδος.

Στον άνισο εκείνο ά γ ώ να , οί ολίγοι έκλεκτοί ύπερασπιστές τώ ν Δημοκρατικώ ν θεσμώ ν κατενί- 
κησαν τελικά τις ύπέρτερες δυνάμεις τοΰ σκότους πού είχα ν  έπιδοθεΐ σ ’ ένα λυσσαλέο άγώ να  γιά  τήν 
άνατροπή καί κατάλυση τοΰ πολιτικού καί κοινω νικού μας καθεστώ τος.

’Α ξιω μ ατικ οί, ’Α νθυπα σπιστές, 'Ο πλίτες καί Π ολιτικοί 'Υ π ά λλ η λ οι,

'Ο Δεκέμβριος τοΰ 1944 άς ενθυμίζει σ’ δλους εμάς δτι ή δύναμη τής ψ υχή ς είναι άκατανίκητη  
καί δτι τό δίκαιο πάντοτε θριαμβεύει.

Δ έν  πρέπει νά  ξεχά σ ουμ ε ποτέ τούς ήρωϊκούς νεκρούς μας καί άς τιμοΰμε πάντοτε τή μνήμη  
τ ο υ ς , διατηρώ ντας στις καρδιές μας αναλλοίω το τό δίδαγμα πού μάς άφ ησαν σάν κληρονομιά δτι έχ ο υ 
με χρέος καί καθήκον νά άγω νιζόμ αστε σ’ δλη μας τή ζωή μέ βαθειά πίστη καί θέληση γιά  τήν έλευθε
ρία καί τήν άξιοπρέπεια τής Πατρίδος μ α ς.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 

ΖΗΤΩ Η ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛΑΚ Η

'Ο ’Α ρχηγός
Μ ΙΛΤΙΑΔΗ Σ ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ  

’Α ντιστράτηγος
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Ε Π ΙΣ Η Μ Ο Σ  ΕΟ Ρ Τ Α ΣΜ Ο Σ
Τ Η Σ 3 6 - ΕΠ ΕΤΕΙΟ Υ 
Τ Η Σ  Μ Α Χ Η Σ
ΤΩΗ ΣΩ Μ Α ΤΩ Η  Α ΣΦ Α Λ Ε ΙΑ Σ

«Δέν είναι δυνατόν νά υπάρξει, κράτος 
έλεύθερον, άνεξάρτητον καί ύπερήφανον, 
χωρίς νά τιμά έκείνους πού έθυσίασαν 
τήν ζωήν των διά τήν ανεξαρτησίαν της 
πατρίδος καί τάς έλευθερίας τοϋ λαοϋ 
της... Λαοί μέ κάποια ιστορία, οί όποιοι 
τήν λησμονούν είναι καταδικασμένοι νά 
χαθούν. Ή  ιστορία έκδικεϊται τούς άρνη- 
τάς της...» τόνισε μεταξύ άλλων στις 
3-12-1980 ό Υπουργός Δημοσίας Τά- 
ξεως κ. Δημήτριος Δαβάκης, μιλώντας 
κατά τήν 36η επέτειο των μαχών των 
Σωμάτων ’Ασφαλείας κατά τό κίνημα 
τοϋ Δεκεμβρίου 1944.

Κατά τόν έορτασμό, πού έλαβε χώρα 
στό προαύλιο τοϋ Συντάγματος Χωρο
φυλακής Μακρυγιάννη, παραβρέθηκαν: 
'Ο ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος κ. κ. Σεραφείμ, ό Πρόεδρος καί 
ό Γ ’ ’Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. κ. Δη- 
μήτριος Παπασπύρου καί Άρίσταρχος 
Γκίλας, οί υπουργοί, Δημοσίας Τάξεως 
κ. Δημήτριος Δαβάκης, ώς έκπρόσωπος 
τής Κυβερνήσεως, ’Εθνικής Άμύνης κ. 
Εύάγγελος Άβέρωφ, ’Εσωτερικών κ. 
Χριστόφορος Στράτος, Δικαιοσύνης κ. 
Γεώργιος Σταμάτης καί ’Εμπορίου κ. 
’Αριστείδης Καλαντζάκος, οί ύφυπουργοί 
Οικονομικών καί Συγκοινωνιών κ. κ. 
Κων]νος Παπαρηγόπουλος καί Γεώργιος 
Μούτσιος, ό πρώην Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως — βουλευτής κ. ’Αναστάσιος 
Μπάλκος, οί βουλευτές κ. κ. Παπακων
σταντίνου καί Άποστολάκος, οί Γενικοί 
Γραμματείς τοϋ Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως κ. Κων]νος Σαψάλης καί ’Υπουρ
γείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Παύλος

Σαρλής, ό νομάρχης Άνατολ. Διαμερί
σματος ’Αττικής κ. Νικήτας Κωβαϊος κα! 
ό άναπλ. νομάρχης Πειραιώς κ. Παύλος 
Γ ερογιάννης.

Παραβρέθηκαν έπίσης 6 ’Αρχηγός Γ.Ε 
ΕΘ.Α. στρατηγός ’Αγαμέμνων Γκρά 
τσιος, οί ’Αρχηγοί, Γ.Ε.Σ. άντιστράτη 
γος κ. Ευθύμιος Καραγιάννης, Γ.Ε.Α 
άντιπτέραρχος κ. Δημήτριος Παπαγεωρ 
γιου καί τοϋ Γ.Ε.Ν. άντιναύαρχος κ 
Σπυρίδων Κονοφάγος, ό ’Αρχηγός τού 
Στόλου άντιναύαρχος κ. Θεόδωρος Ντε 
γιάννης, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής άντι 
στράτηγος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης. 
’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. 
Κων]νος Λεμονής, ό Ύπαρχηγός—άντ! 
τοϋ κωλυομένου ’Αρχηγού—τοϋ Πυρο
σβεστικού Σώματος κ. Δημήτριος Ξιφα- 
ράς, ό ’Αρχηγός τού Λιμενικού Σώματος 
άντιναύαρχος κ. ’Ιωάννης Χρυσανθακό- 
πουλος, οί Ύπαρχηγοί τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, ’Ανώτατοι ’Αξιωματικοί καί 
άντιπροσωπεΐες άνδρών καί γυναικών 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
’Ασφαλείας, έπιζώντες μαχητές τού Συν
τάγματος Χωρ]κής Μακρυγιάννη, συγ
γενείς τών πεσόντων καί πλήθος προσκε
κλημένων.

Στήν άρχή άναπέμφθηκε έπιμνημό- 
συνη δέηση ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών 
τών πεσόντων ύπερασπιστών τού Συντά
γματος μπρός στό κενοτάφιό τους, κατί 
τήν όποία χοροστάτησε ό Θεοφιλέστατοι 
βοηθός—έπίσκοπος Διαυλείας κ. ’Αλέ
ξιος, συμπαραστατούμενος άπό τόν προϊ
στάμενο τής Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
Χωροφυλακής άρχιμανδρίτη π. Ευσέβιο
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Πιστολή καί άλλους κληρικούς.
Στη συνέχεια μίλησε ό 'Υπουργός Δη

μοσίας Τάξεως, ό όποιος είπε καί τά 
έξης: «Εις τό τελεσθέν μόλις πρό όλίγου 
μνημόσυνον εις τον ιερόν τούτον χώρον, 
όστις καθηγιάσθη διά τοϋ αίματος των 
υπερασπιστών τοΰ Συντάγματος Χωρο
φυλακής Μακρυγιάννη καί τελούμενον 
κατά παράδοσιν άπό 25ετίας καί πλέον 
άπ’ όλας τάς έκάστοτε Κυβερνήσεις, άπο- 
σκοπεϊ κυρίως ν’ άποτίση φόρον τιμής 
πρός τούς ήρωϊκούς νεκρούς τών Σωμά
των ’Ασφαλείας, οί όποιοι έπεσαν υπέρ 
τής έλευθερίας μας, τής διατηρήσεως τοϋ 
φιλελευθέρου δημοκρατικού μας πολιτεύ
ματος καί τοϋ κοινωνικού μας καθεστώ- 
τος. _

Μας υπενθυμίζει άκόμη την επάρατον 
εχθρικήν κατοχήν, εις την όποιαν ήχθη 
ή Χώρα μας μετά σκληρόν καί άνισον άλ- 
λά ήρωΐκόν άγώνα, δστις προεκάλεσε τόν 
παγκόσμιον θαυμασμόν, εναντίον δύο παν- 
ισχύρων Αυτοκρατοριών έκφραζομένων 
διά δύο όμοειδών ολοκληρωτικών καθε
στώτων τοΰ Ναζισμοΰ καί Φασισμού, αί- 
μάσσουσα, έξουθενωμένη, άνοργάνωτος, 
άνίσχυρος καί άνυπεράσπιστος. Ώ ς νά μην 
έφτανε δέ ή φρικτή κατοχή, ήλθε μιά άλ
λη μορφή ολοκληρωτισμού, ό κομμουνι
σμός καί έκμεταλλευόμενος τόν πατριωτι
σμόν τών βασανισμένων άπό τόν Ναζι
σμόν καί Φασισμόν Ελλήνων, τάς φιλε- 
λευθέρας των πεποιθήσεις καί τάς δημο- 
Χρατικάς των άρχάς, έπεδίωξε νά έπι- 
Χρατήση διά μεθόδων αγνώστων εις την 
ελληνικήν πολιτικήν ζωήν καί νοοτρο
πίαν.

Είς τήν έπιδίωξιν αύτήν ό κομμουνι
σμός εδρε άντιμετώπους τούς άνδρας τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, οί όποιοι έκτε- 
λοΰντες ώς όργανα τής Τάξεως τό καθή
κον των, άντέστησαν δι’ όλων τών είς τήν 
διάθεσίν των έλλειπών μέσων, ύπείκοντες 
είς τάς έντολάς τής νομίμου Κυβερνήσεως 
τής Χώρας. Καί έξετέλεσαν τό καθήκον 
των είς τό άκέραιον, διότι άντέστησαν είς 
τήν έπιδίωξιν τών όπαδών ένός κόμματος 
νά καταλάβη βιαίως τήν έξουσίαν, ύπεστή- 
ριξαν τήν νόμιμον Κυβέρνησιν τής Χώρας 
καί ύπερασπίσθησαν τό νόμιμον καθε
στώς.

Τά όργανα τής Τάξεως δέν έκαμαν τί
ποτα περισσότερον ή όλιγώτερον άπό δ,τι 
έχουν χρέος πάντοτε νά κάνουν έναντίον 
όποιουδήποτε ήθελε επιχειρήσει κατάλυ- 
σιν τής όποιασδήποτε πολιτικής παρατά- 
ξεως, νόμιμον λαοπρόβλητον έξουσίαν διά 
τής βίας.

Έχουν άκουσθή είς τό παρελθόν έπι- 
κρισεις, δτι δήθεν τό μνημόσυνον αύτό 
αποτελεί" άναμόχλευσιν παθών καί καλλι
εργεί τό μίσος καί διαιωνίζει τά πάθη. 
Θά ήθελα, άπαντών, νά σημειώσω δτι ή 
τελετή αύτή μάς θυμίζει καί μάς διδάσκει 
δτι δλοι οί "Ελληνες πρέπει νά είμεθα είς 
έξαιρετικάς καί κρίσιμους έθνικάς περι
στάσεις, δπως αί τής έποχής έκείνης, άδελ- 
φωμένοι, μακράν προκαταλήψεων καί 
πολιτικών παθών, τά όποια μόνον συμ
φοράς μπορούν νά φέρουν.

Δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξη κατά τήν 
γνώμην του Κράτος ’Ελεύθερον, άνεξάρ- 
τητον καί ΰπερήφανον, χωρίς νά τιμά

έκείνους πού έθυσίασαν τήν ζωήν των, διά 
τήν άνεξαρτησίαν τής ΙΙατρίδος καί τάς 
έλευθερίας τοΰ λαού της. Είναι χρέος μας 
νά τιμώμεν τούς ’Έλληνας πού έπεσαν 
μαχόμενοι είς τάς έπάλξεις τοΰ καθήκον
τος καί θεωρώ άναγκαϊον νά τονίσω δτι 
μόνον λαοί, οί όποιοι ίστορικώς ξεκινούν 
άπό τό μηδέν δέν τελούν παρόμοια μνη
μόσυνα. Λαοί μέ κάποια ιστορία —μικρή 
δι’ άλλους, μεγάλη διά τούς "Ελληνας—οί 
όποιοι τήν λησμονούν, είναι καταδικα
σμένοι νά χαθούν. Ή  Ιστορία έκδικεΐται 
τούς άρνητάς της.

Θά πρέπει, συνεπώς, νά ένθυμούμεθα 
δτι διά τήν άνεξαρτησίαν τής Χώρας μας, 
τήν ύπεράσπισιν τών λαϊκών έλευθεριών, 
τήν διατήρησιν καί έπιβίωσιν τών δημο
κρατικών Θεσμών, ήγωνίσθησαν καί έθυ- 
σιάσθησαν κατά τήν έποχήν έκείνην τοϋ 
Δεκεμβρίου 1944 οί ύπερασπισταί τού 
Συντάγματος Μακρυγιάννη, οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής, τής ’Αστυνομίας τών 
Πόλεων καί τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος 
και δι* αύτό είναι άξιοι τής εύγνωμοσύνης 
τοΰ Έθνους. Εύγνωμοσύνην τήν όποίαν 
εκφράζω ώς μέλος τής ’Εθνικής ’Αντι
προσωπείας, άποτίων ώς 'Υπουργός τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως, φόρον τιμής 

πρός τούς ήρωϊκούς νεκρούς τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας».

Τήν όμιλία τοΰ κ. 'Υπουργού άκολού- 
θησε κατάθεση στεφάνου άπό τόν ίδιο 
στό κενοτάφιο τών πεσόντων ύπερασπι- 
στών, τηρήθηκε ένός λεπτού σιγή καί ή 
τελετή έκλεισε μέ τήν άνάκρουση τοΰ 
’Εθνικού μας "Υμνου.
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Πανοσ. 'Αρχιμανδρίτου ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗ 
Μοιράρχου — Ίεροκήρυκος - Χωροφυλακής.

Καθώς πλησιάζουν τά Χριστούγεννα, 
ή Μεγάλη Γιορτή της Χριστιανοσύνης, 
οί ψυχές μας προετοιμάζονται διά νά 
άκούσουν καί δεχθούν το μέγα Μήνυμα 
της άγάπης τοϋ Θεοΰ: «Έτέχθη ΰμϊν σή
μερον Σωτήρ», «’Επί γης ειρήνη, έν άν- 
θρώποις εύδοκία». Επιθυμούμε νά έμβα- 
θύνουμε εις την ούσία τοΰ μοναδικού γε
γονότος' ό Θεός ταπεινώνει τον Εαυτό 
Του, γίνεται άνθρωπος, «λαμβάνει δού
λου μορφήν» διά νά μάς έλευθερώση άπό 
τήν δουλεία τής άμαρτίας.

Προσπαθούμε νά μή άρκεσθοΰμε εις τήν 
επιφανειακή χαρά τήν όποια μας προσφέρει 
ό έξωτερικός διάκοσμος, οί επισκέψεις, 
τό καλοστρωμένο τραπέζι. . . θέλουμε νά 
βιώσουμε τή λατρευτική πανδαισία, τούς 
κατανυκτικούς ύμνους, τήν προσέλευσί 
μας είς τήν θείαν Κοινωνία.

Καί περισσότερο, ίσως, μας συγκι- 
νεϊ τό άγγελικό μήνυμα της «επί γης ειρή
νης». Μάς χαρίζει ήρεμία και άσφάλεια ή 
συνειδητοποίησι τοϋ γεγονότος δτι τό 
θείο Βρέφος τής Βηθλεέμ, πού φαντάζει 
αδύναμο μέσα είς τήν Φάτνη, είναι, έν 
τούτοις, ό «’Άρχων τής Ειρήνης».

Π ό σ η  ά ν ά γ κ η  δ ε ν  έ χ ο υ μ ε  ά π ό  
τ ή ν  ε ΐ ρ ή ν η τ ή ς  κ α ρ δ ι ά ς  μ α ς !

"Ολοι επιθυμούμε τήν ειρήνη: δλοι ό
μως δέν ζητούμε έκεϊνο πού χορηγεί τήν 
άληθινή ειρήνη. Ό  «'Άρχων τής ειρήνης» 
μάς βεβαίωσε μέ τον πλέον κατηγορημα
τικό τρόπο, δτι ή ειρήνη Του είναι μέ έκεί- 
νους πού είναι πράοι καί ταπεινοί, πού 
έχουν υπομονή.

Πώς μπορούμε νά άποκτήσουμε αύτή 
τήν ειρήνη έμεϊς οί ταραγμένοι, οί πάντα 
βιαστικοί, οί άγχώδεις, οί άπληστοι, οί 
νευρικοί, οί φιλοχρήματοι, οί όλιγόπιστοι;

Ά ν  προσέχουμε σέ δ,τι κάνουμε καί σέ 
δ,τι λέμε. Ά ν  δέν κρίνουμε έπιπόλαια τά 
λόγια καί τις πράξεις των άλλων. Ά ν  δέν 
άναμιγνυόμαστε σέ πράγματα πού δέν 
μάς άνέθεσαν, τότε, σπάνια θά ταρασσώ- 
μαστε. Ά ν  άφήσουμε τόν έαυτό μας νά 
τόν καταλάβη ή απληστία, ώστε νά μή 
είναι εύχαριστημένος μέ δσα έχει, τότε, 
σύντομα θάγίνουμε δυστυχισμένοι. ’Ενώ ή 
αύτάρκεια καί ή έμπιστοσύνη στήν πρόνοια 
τού Θεού, μάς χαρίζει ήρεμία καί γαλήνη.

Ά ς  μή νομίζουμε δτι στήν παρούσα 
ζωή είναι δυνατόν νά μή περάσουμε πό
νους καί άρρώστειες ή άλλες στενοχώρειες- 
αυτό είναι γνώρισμα τής αιωνίου ζωής, δχι 
τής παρούσης.

"Ομως ό χριστιανός πού πιστεύει είς 
τόν χορηγόν τής έσωτερικής ειρήνης, τόν 
Χριστόν, δέχεται καί τήν ειρήνη πού τού 
προσφέρει Εκείνος: «ειρήνην τήν έμήν 
δίδωμι ύμϊν, οΰ καθώς ό κόσμος δίδωσιν, 
έγώ δίδωμι ύμϊν» (Ίω. 14, 27).

Π ό σ η  ά ν ά γ κ η  δ έ ν  έ χ ο υ μ ε  ά π ό  
τ ή ν  ε ΐ ρ ή ν η τ ή ς ο ί κ ο γ ε ν ε ί α ς μ α ς !

Ζοΰμε σέ μιά περίοδο πού ό ιερός 
θεσμός τής οικογένειας κλονίζεται. « Μον
τέρνες» άντιλήψεις, καινοφανείς θεωρίες, 
άδίστακτη πολεμική, χτυπούν άλύπητα 
τήν οικογενειακή εστία. Τή θεωρούν 
«ξεπερασμένο» θεσμό. Προτείνουν νά 
δοκιμάσουμε «νέα μοντέλλα», πιό «φι
λελεύθερα». Καί τό άποτέλεσμα είναι 
νά φυγαδευθή ή ειρήνη άπό τήν οικογέ
νεια. «Πέντε έν ένί οϊκω διαμεμερισμένοι» 
(Λουκ. 12, 52). Οί σύζυγοι καί τά παι
διά βρίσκονται σέ πολεμική έτοιμότητα. 
Έξέλιπε ό σεβασμός, ή τιμή, ή άγάπη, 
ή κατανόησι, ή ύποχωρητικότητα, ή
διάθεσι προσφοράς__ Επικρατεί ό έγωϊ-
σμός, τά πείσματα, τό άτομικόν συμφέ
ρον, ή άδιαφορία, ή περιφρόνησι__

Πώς θά σωθή ή οικογένεια; Πού θά 
ξαναβρή τήν χαμένη ειρήνη; Μόνο κοντά 
στον «Άρχοντα τής Ειρήνης», τόν ’Ιη
σού. Αυτός διδάσκει τό σεβασμό καί τήν 
άγάπη, τήν ταπείνωσι καί τή θυσία, τήν 
υπομονή καί τήν προσφορά. Αυτός έμπνέει 
καί άπαιτεΐ τήν πίστι, τήν ορθή άνατροφή 
τών παιδιών, τή στοργή. Είναι 6 μόνος 
πού έχει τή δύναμι νά προσφέρη είς τήν 
οικογένεια «τήν ειρήνην διά παντός» (Β’ 
Τιμ. 3, 16).

*  *  *

Π ό σ η  ά ν ά γ κ η  δ έ ν  έ χ ο υ μ ε  ά π ό  
τ ή ν  ε ι ρ ή ν η  σ τ ή ν  έ ρ γ α σ ί α μ α ς !

*0 άνταγωνισμός, ή άδικία, ή παραγνώ- 
ρισι τής προσφοράς, ή προαγωγή άνι- 
κάνων, οί «γνωριμίες», ή συκοφαντία, οί 
ταπεινώσεις, ή συμπεριφορά τών άλλων, 
οί πιέσεις, ή έλλειψι εύθύτητος καί τόσα 
άλλα, μάς κουράζουν, μάς ταράσσουν, 
μάς άπογοητεύουν, φυγαδεύουν τήν ειρή
νη μας. Τότε είναι πού άποζητοΰμε τόν 
ισχυρό φίλο, έκεϊνον πού θά μάς στηρίξη, 
θά μάς τονώση, θά γαληνέψη τή ψυχή μας, 
θά μάς χαρίση τήν ειρήνη. Τότε άς προ
στρέχουμε είς Εκείνον ό όποιος είναι 
«ή ειρήνη ήμών» (Έφεσ. 2, 14). Είναι ό 
«Άρχων Ειρήνης», ό χορηγός τής ειρήνης.

Π ό σ η  ά ν ά γ κ η  δ έ ν  έ χ ο υ μ ε  ά π ό  
τ ή ν  ε ι ρ ή ν η  σ τ ο ν  κ ό σ μ ο  μ ας !

Σήμερα έχει τόση έπικαιρότητα τό 
άγγελικό μήνυμα «καί έπί γής ειρήνη, 
έν άνθρώποις εύδοκία». Σήμερα πού σέ 
τόσα σημεία τής γής μαίνονται τοπικοί 
πόλεμοι. Πού δέν έχουν άκόμη έπουλωθή 
τά τραγικά τραύματα άπό τούς δύο παγκο
σμίους πολέμους. Πού ξοδεύονται δισε
κατομμύρια διά τήν παραγωγή τών πλέον 
καταστρεπτικών δπλων. Πού ζοΰμε μέ τό 
άγχος τοϋ _ ψυχρού καί τοϋ θερμού πο
λέμου. Πού ή βία καί τό δίκαιον τοϋ 
ίσχυροτέρου γίνεται ρυθμιστής τών δια
φορών. Πού καταπατοΰνται χωρίς δι
σταγμόν τά άνθρώπινα δικαιώματα. Σή
μερα νοιώθουμε πιό βαθειά τήν άξία καί 
σημασία τοϋ «έπί γής ειρήνη». Μάς έγγί- 
ζει περισσότερο ή ικεσία τής ’Εκκλησίας 
μας «ύπέρ τής ειρήνης τοΰ σύμπαντος κό
σμου». Καί παρακαλοΰμε τόν «Άρχοντα 
τής^ Ειρήνης», τό θείο Βρέφος τής Βη
θλεέμ, νά μή έπιτρέψη ποτέ πιά νά δοκι- 
μάση ή άνθρωπότητα τή φρίκη τοΰ πο
λέμου.

’Αλλά πώς θά πραγματοποιηθή αύτό; 
Μόνον δταν γίνη συνείδησι δλων μας, τών 
άδυνάτων καί τών ισχυρών, τών μικρών 
καί τών μεγάλων, δτι «ή βασιλεία τοΰ 
Θεού είναι δικαιοσύνη καί ειρήνη» (Ρωμ. 
14, 17 ) . Πώς θά έπικρατήση ή ειρήνη, 
δταν άπουσιάζη ή δικαιοσύνη; Καί πώς 
θά βασιλεύση ή δικαιοσύνη, χωρίς τόν 
φόβον τοΰ θεοΰ; Καί πώς θά άποκτηθή ό 
φόβος τοΰ Θεοΰ, χωρίς τήν Πίστιν;

*  *  *

Ό  «Άρχων τής Ειρήνης» δέν ύπόσχεται 
μόνο. ’Αλλά καί χορηγεί «ειρήνην τοϊς 
μακράν καί ειρήνην τοϊς έγγύς» (Έφεσ. 
2, 17).

Ποθείς, άγαπητέ άναγνώστα, Χριστού
γεννα ειρηνικά; Θέλεις ή ζωή σου νά είναι 
λουσμένη άπό τό ιλαρό φώς τής ειρήνης; 
’Επιθυμείς στήν καρδιά σου, στήν οίκο- 
γένειά σου, στήν έργασία σου, στήν κοι
νωνία μας καί στόν κόσμο ολόκληρο νά 
βασιλεύη ή ειρήνη τοΰ Θεοΰ, «ή πάντα 
νοΰν ύπερέχουσα» (Φιλιπ. 4, 7);

Τότε δέν έχεις παρά νά προσπαθήσης 
νά γίνης ένας είρηνοποιός. Γιά σένα ό 
Άρχων τής Ειρήνης, έχει διακηρύξει: 
«Μακάριοι οί είρηνοποιοί, δτι υιοί Θεοΰ 
κληθήσονται» (Ματθ. 5, 9).
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Τό Ελληνικό θαύμα, τό θαύμα του πολιτισμού πού 
άνθισε στήν άρχαία Ελλάδα, δέν φεγγοβόλησε μόνο 
μέσα στην εποχή του καί μέσα στή χωρά που γεν
νήθηκε. Για χιλιάδες τώρα χρόνια παίρνει απο  ̂ την 
λάμψη του ό παγκόσμιος πολιτισμός, αλλα και για χ ι
λιάδες χρόνια μένει άσβηστο τό φως του στη γη που 
τό γέννησε. Μπορεί ν’ άλλαξαν οί άνθρωποι, μπορεί 
να μάς χτύπησαν καταιγίδες, να μάς ρήμαξαν οι βάρ
βαροι, άλλα ή ψυχή μας είναι πάντα ψυχή_ ελληνική, 
όπως ήταν στα χρόνια του 'Ομήρου και του Περικλή, 
ίπω ς ήταν στις Θερμοπύλες καί στην Κωνσταντινού
πολη. Κι’ αν μερικοί επιπόλαιοι ή μισέλληνες υποστή
ριξαν κάποτε ή καί υποστηρίζουν άκόμα πως το θαύμα 
τού έλληνικοϋ πολιτισμού ήταν ένα μαγικό όνειρό που 
έσβησεν οριστικά με την κατάκτηση της Ελλαόος 
άπύ τούς Ρωμαίους, δέν έχουν παρά νά σκυψουν πάνω 
στήν ελληνική παράδοση για να δουν οτι  ̂τίποτα δέν 
ένει άλλάξει ό πανδαμάτωρ χρόνος σ αυτό το λαο, 
τό λαό της Ελλάδος. Ζεΐ στον ίδιο τόπο, εχει τον 
ίδιο έθνικο χαρακτήρα, τίς ίδιες συνήθειες, την ίδια 
ψυγή, τήν ίδιαν άνθρωπιάκαι ευγένεια. Ενα από τα πολ
λά παραδείγματα αύτοϋ τοϋ άδιαίρετου εθνικού μας 
βίου είναι τά-άρχάϊα Ελληνικά Κάλαντα.

Τ ο 0 Α γ γ έ λ ο υ  Λ Α Υ Ρ Α  
Λ ο γ ο τ έ χ ν η

Τά Κάλαντα είναι λέξι Λατινική. Καλένδες λέγανε 
οί Ρωμαίοι τίς πρώτες μέρες των μηνών τους. Σ αυτές 
κανόνιζαν νά πληρώσουν τά χρέη τους και να κάμουν 
τίς συμφωνίες τους. Οί άρχαΐοι "Ελληνες δεν είχαν 
Καλένδες στό ημερολόγιό τους, είχαν όμως τις «Νου
μηνίες», τίς νέες ημέρες τού μήνα. ,

Τήν έποχή πού οί Ρωμαίοι γιόρταζαν τις Καλένδες 
τους οί κρατικές ύπηρεσίες άργοϋσαν, τά δικαστήρια 
κλείνανε, τά σχολειά δέν λειτουργούσαν κι ολοιω  κά
τοικοι τής άπέραντης ρωμαϊκής αύτοκρατοριας ζουσαν 
μέσα σέ μιά πανηγυριώτικη άτμόσφαιρα. Πλούσιοι 
καί φτωχοί, άστοί καί άγρότες, θαλασσινοί και οδοι
πόροι ώς κι αυτοί άκόμα οί δούλοι και οί φυλακισμένοι, 
χαροκοπούσαν, στόλιζαν τά σπίτιά τους, μασκαρευον- 
ταν και τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια τις νύχτες. 
Τά τραγούδια αύτά τά είπανε Κάλαντα.

"Οταν ό Χριστιανισμός έπεκράτησε σαν καινούργια 
θρησκεία, προσπάθησε νά καταργήσει αυτές τις γιορ
τές, πού θύμιζαν είδωλολατρεία καί  ̂που έφερναν σ 
ενα Διονυσιακόν έκτραχηλισμό. Ματαια όμως.  ̂Ο 
λαός έννοοϋσε νά κόβει τήν μονότονη ζωή του μ ενα 
έορταστικό ένδιάμεσο οπού άφηνε τήν ψυχή του ναξεσπαει 
στή χαρά καί στήν ευθυμία. ’Ανάμεσα στις εορταστικές 
αύτές έκδηλώσεις πού εφθασαν ως στην έποχη τού 
Βυζαντίου, διασώθηκαν καί τά Κάλαντα.'Ο Βυζαντινός 
μάλιστα χρονογράφος Τζέτζης, που εζησε το δωδέκα
τον αιώνα, μάς άφησε μιά περιγραφή τών Καλαντών, 
πού νομίζει κανείς πώς τό πέρασμα τού χρονου δεν την 
άλλαξε άπό τή βυζαντινή παράδοσι:

«'Οπόσοι περιτρέχουσι χώρας καί προσαιτοϋσι 
καί όσοι κατ’ άρχίμηνον τού Ίανουαρίου _  ̂
καί τή Γεννήσει τοϋ Χριστού και Φωτων τή ήμερα, 
όπόσοι περιτρέχουσι χώρας και προσαιτοϋσι 
μετά ειδών καί επωδών καί λόγων εύγνωμόνων».
’Αλλά τό έθιμο αύτό τών Καλάντων δσο κι άν ήρθε 

άπό τή Ρώμη στό Βυζάντιο κι από το Βυζάντιο περασε

στήν έποχή τής Τουρκοκρατίας κι έφθασε ώς στήν 
έποχή μας, δέν είναι ρωμαϊκό. Είναι πανάρχαιο έθιμο 
ελληνικό, πού έκαμε ένα μεγάλο κύκλο άνάμεσα στούς 
αιώνες καί τούς λαούς καί μένει κι αυτό σάν δείγμα 
τοϋ άδιαίρετου ελληνικού λαϊκού πολιτισμού μας.

"Ας δούμε άπό πότε καί πώς ξεκινά. Στούς βίους τοϋ 
'Ομήρου, πού έχουν έκδοθή άπό τό Πανεπιστήμιο τής 
’Οξφόρδης, διαβάζουμε τήν άκόλουθη περιγραφή: 

«Παραχειμάζων δέ ό "Ομηρος έν τή Σάμω ταΐς νου- 
μηνίαις, προπορευόμενος προς τάς οικίας τάς εύδαιμο- 
νεστάτας, έλάμβανέ τι άείδων τά έπεα τάδε, ά καλείται 
Είρεσιώνη, ώδήγουν δέ αυτόν καί συμπαρήσαν αεί τών 
παίδων τινές τών έγχωρίων». Δηλαδή, «Σάν περνούσε 
τό χειμώνα στή Σάμο ό "Ομηρος, πήγαινε στ άρχοντι- 
κά σπίτια κι έπαιρνε κάποιο φιλοδώρημα τραγουδών
τας αυτά τά τραγούδια πού τά λένε Ειρεσιωνη, και 
τον ώδηγοϋσαν κι ήταν πάντοτε συντροφιά τους μερικά 
παιδιά ντόπια».

Διαβάστε στήν ίδια τήν ομηρική γλώσσα τα τραγού
δια πού έλεγεν ό "Ομηρος:

«Δώμα προσετραπόμεσθ’ άνδρός μέγα δυναμένοιο, 
δς μέγα μέν δύναται, μέγα δέ βρέμει , δλβιος αΐεί. 
Αύταί άνακλίνεσθαι θύραι πλούτος γάρ έσεισι 
πολλός, σύν πλούτω δέ καί ευφροσύνη τεθαλυία, 
ειρήνη τ’ άγαθή. "Οσα δ’ άγγεα μεστά μέν εΐη, 
κύρβαιη δ’ αίεί κατά καρδόπου έρποι μάζα, 
νϋν μέν κριθαίην εύώπιδα σησαμόεσαν, 
ήμίονοι δ’ άξουσι κραταίποδες ές τόδε δώμα,
Τού παιδός δέ γυμνή κατά διφράδα βήσεται υμμιν, 
αύτή δ’ ιστόν υφαίνει έπ’ ήλέκτρω βεβαυΐα».
Γιά νά καταλάβουμε δμως πόση σχέση έχει αύτό τό 

τραγούδι πού έλεγεν ό "Ομηρος μέ τά σημερινά Κάλαντα, 
πρέπει νά τό δούμε καί στή μετάφρασί του. Μπορούμε 
άκόμα καί νά τό τραγουδήσουμε μ’ ένα τρίγωνο, δπως 
κάνουν καί τά παιδιά πού λένε σήμερα τά Κάλαντα:

«Σ’ αύτό τό σπίτι πούρθαμε τ’ άρχοντικό καί μέγα, 
τρανός άφέντης κάθεται, τρανός κι εύτυχισμένος. 
’Ανοιχτέ πόρτες διάπλατα πλούτια πολλά νά μπούνε, 
κι αντάμα ξεφαντώματα κι ειρήνη εύτυχισμένη.
Κι άν είναι τά πιθάρια σας γεμάτα, πάντα νάναι, 
μέ τά καλά πού δίνει ή γής, Κριθάρι καί σουσάμι,
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καί νάν’ καί τά μουλάρια σας βασταγερά κι άλέστα. 
Καί τοϋ σπιτιού ή νοικοκυρά, πού κάθεται καί υφαίνει 
σ’ έλεφαντένιον άργαλειό, να ζήσει ευτυχισμένη».

"Ετσι μεταφρασμένο το τραγούδι τοϋ 'Ομήρου, 
νομίζει κανείς πώς πρόκειται για σημερινά Κάλαντα. 
'Η ομοιότητα είναι άλήθεια καταπληκτική. ’Αρχίζει 
όπως άρχίζουν σήμερα καί τά κάλαντα των χωριών μας, 
πού πρώτα πρώτα παινεύουν το σπίτι καί το νοικοκύρη 
τους κι υστέρα τοϋ δίνουν ευχές νά πλουτίσει:

«Σ’ αύτύ το σπίτι ποΰρθαμε πέτρα νά μη ραγίσει 
κι ό νοικοκύρης τοϋ σπιτιοΰ χρόνια πολλά νά ζήσει. 
’Αφέντη μου, πεντάμορφε, πέντε φορές άφέντη, 
ας ειν’ καλά τ’ άλέτρι σου κι ό Θεός νά το παχαίνει, 
γιά νά θερίζεις σταυρωτά, νά δένεις άντρειωμένα, 
νά κοσκινίζεις το φλουρί, νά πέφτει το λογάρι...».

"Υστερα άπευθύνονται στη νοικοκυρά τοϋ σπιτιοΰ.
«Κυρά ψηλή, κυρά καμαρωμένη,
εσένα πρέπει σου κυρά σαΐτα διαμαντένη.
"Ανοιξε το πουγκάκι σου τ’ άργυροχρυσωμένο 
κι άπλωσε το χεράκι σου το μοσχοβολισμένο 
κι άν ειν’ άσήμι, ρίξε το, άφέντη, νά το δοΰμε, 
γιατί δέν ήρθαμεν έδώ νά φάμε καί νά πιοΰμε, 
μόνο σάς άγαπούσαμε κι ήρθαμε νά σάς δοΰμε».
Ούτε ή μορφή, ούτε το περιεχόμενο, τών τραγουδιών 

πού τραγουδούσε ό "Ομηρος στη Σάμο δέν έχουν άλλά- 
ξει άπύ τά σημερινά Ελληνικά Κάλαντα. Γιά νά πάρουν 
καί σήμερα τά παιδιά καί οί μεγάλοι άκόμα ένα φιλο
δώρημα άπο τά σπίτια τά τραγουδάνε. Κι άξίζει νά 
προσέξουμε άκόμα μιά σύμπτωση, πού την άναφέρει ο 
Πλούταρχος: Στήν άρχαία ’Αθήνα, λέει, οί άπόγονοι 
τοϋ 'Ηρακλή, καταδιωγμένοι καί άτυχοι, τραγουδού
σαν την Είρεσιώνη γιά νά τούς τρέφουν οί ’Αθηναίοι. 
’Αλλά άπο τον Πλούταρχο μαθαίνουμε καί όλες τις 
λεπτομέρειες τοϋ άρχαίου αύτοϋ ελληνικού ’Εθίμου: 

"Οταν, λέει, ό άρχαΐος ήρωας τών ’Αθηνών Θησεύς, 
γύρισε νικητής άπο την Κρήτη, γιά νά τον τιμήσουν οι 
συμπατριώτες του, άποφάσισαν νά κάνουν τη γιορτή 
τοϋ Πυανεψιώνα, πού άρχιζε τον ομώνυμο μήνα, πού 
άντιστοιχεϊ μέ τό δικό μας Νοέμβριο. Σ’ όλο αύτο τύ 
διάστημα τοϋ Πυανεψιώνα οί ’Αθηναίοι νήστευαν, 
όπως άκριβώς κι έμεϊς στο Σαραντάμερο πριν άπύ

τά Χριστούγεννα. "Επιναν μονάχα ένα ζουμί άπο κου
κιά κι άλλα όσπρια καί τή παραμονή τής γιορτής τών 
Πυανεψίων έσφαζαν άρνιά, έπιναν κρασί καί έτερπαν 
τον ’Απόλλωνα μέ άθλήματα, χορούς καί άγερμικά 
τραγούδια. Τότε τά παιδιά τής ’Αθήνας περιφέρανε 
στήν πόλι τήν «Είρεσιώνη», ένα κλαδί ελιάς στολι
σμένο μέ άσπρο μαλλί κι έχοντας κρεμασμένους έπάνω 
λογής—λογής καρπούς!...

Νά λοιπόν άπο ποΰ ξεκινά, μπορεί νά πει κανείς, καί 
το έθιμο τοϋ Χριστουγεννιάτικου δέντρου. ’Από τήν 
άρχαία ελληνική «Είρεσιώνη».

Σήμερα τά παιδιά πού γυρνούν στις γειτονιές κρα
τούν άκόμα στά χέρια τους, άντί γιά κλαδί τής ελιάς, 
ένα φωτισμένο καραβάκι. Αύτή είναι ή μόνη διαφορά 
άπο τά παιδιά πού κρατούσαν τήν Είρεσιώνη.
Σήμερα τά Κάλαντα, τά άγερμικά παιδικά τραγούδια 
δηλαδή, δέν τά λένε μονάχα στις μεγάλες γιορτές τοϋ 
Δωδεκαημέρου στήν Ελλάδα, άλλά καί τήν Ά νοιξη , 
τοϋ Λαζάρου, καί τήν Πρωτομαγιά, άκόμα καί τήν 
πρώτη Σεπτεμβρίου. "Ετσι καί στήν άρχαία 'Ελλάδα. 
’Εκτος άπο το άγερμικο τραγούδι τής Είρεσιώνης, πού 
το λέγανε τον Νοέμβριο, ε’ίχανε κι ένα άλλο, το τραγού
δι τής «Κορώνης», πού το λέγανε τήν "Ανοιξη. Τ’ όνομα 
«Κορώνη» το πήρε άπο τ’ ομώνυμο πουλί πού κρατού
σαν «κορωνιστές».

Διαβάστε τώρα καί το άρχαΐο ελληνικό τραγούδι 
τών «κορωνιστών»:

«Γιά δόστε μας, καλότυχοι, σέ τοΰτο τύ κιουπάκι, 
γιά τύ παιδί τ’ ’Απόλλωνα, γιά τούτη τήν κουρούνα, 
κριθάρι, γιά ψωμί ξερύ, γιά λίγο παξιμάδι, 
ό,τι καθένας σας ποθεί κι δ,τι καθένας έχει.
Καί τύ πληγούρι τ’ άγαπά, μά κι άπύ τ’ άλλα τρώει, 
κι αλάτι όποιος μάς έδωσε ,άς δώσει καί κερήθρα. 
"Ανοιξε, άγόρι τοϋ σπιτιού, γιά νάμπει ό πλοΰτος

[μέσα
κι έσύ, κοπέλα, φέρε μας γιά τή κουρούνα σύκα. 
Πάντα, νά δώσουν οί θεοί, τιμή στή θυγατέρα 
καί ναϋρει ξακουστό γαμπρό γιά ταίρι της μιά μέρα, 
νά δώσει στύ πατέρα της τύ γέρον έγγονάκι, 
κι ή μάνα της στά γόνατα νά βάλει κοριτσάκι».
Αύτύ είναι σέ άπόδοσι τύ τραγούδι τών αρχαίων 

'Ελλήνων «Κορωνιστών». Καί νομίζουμε ότι μιλεϊ 
μόνο του γιά τήν σχέση πού έχει μέ τά σημερινά Κά
λαντα πού λένε στά χωριά μας τά παιδιά. ’Εκείνο όμως 
πού έχει άκόμα σημασία γιά τά άρχαία καί τά νέα Ε λ 
ληνικά Κάλαντα είναι ότι τύ έθιμο αύτύ δέν έχει τύ 
παρόμοιο του σέ άλλους λαούς. Και δέν ύπάρχουν 
άλλα χριστιανικά έθνη πού νά έχουν νά έπιδείξουν κάτι 
άνάλογο μέ τά δικά μας Κάλαντα. Κάτι, πού νά ξεπερ
νά σέ πλούτο, σέ θρησκευτικότητα, σέ άνθρώπινο πε
ριεχόμενο, σέ τέχνη, σέ καλαισθησία, άλλά καί σέ ιστο
ρική διάρκεια καί προέλευσι. Μπορεί σέ διάφορα μέρη 
τής Ελλάδος, καθώς καί σέ κάθε γή πού υπήρξε κάπο
τε έλληνική, τά Κάλαντα νά μήν τά τραγουδούν κατά 
τύν ΐδιο τρόπο. Ά λλά  όπως κι άν έχει τύ πράγμα τά 
Κάλαντά μας, είτ εκείνα πού λένε στις πολιτείες, εΐτ’ 
εκείνα πού λένε στά χωριά, ε’ίτ’ έκεϊνα πού λένε στήν 
Βόρειο "Ηπειρο,στήν Ανατολική Ρωμυλία,τά Κάλαντα 
τά Ελληνικά, πού έμειναν καί τραγουδιώνται άκόμα 
στήν Νότιο ’Ιταλία, στήν Σικελία, στήν Βαλκανική 
ολόκληρη καί στήν Κύπρο, είναι τύ ΐδιο φώς άπύ τύ 
έλληνικύ θαύμα πού δέν έπαψε νά φέγγει άπύ τήν 
άρχαιότητα μέχρι σήμερα, άσβεστο άστέρι τής έλληνι- 
κής διάρκειας καί τού ελληνικού πνεύματος.
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Λέμε συνήθως, δτι ή λαμπρότητα 
τού γιορτασμού των Χριστουγέν
νων, πού δσο προχωρούν τά χρόνια  
γίνεται κοσμικότερη καί πιό φαν
τασμαγορική, είναι κάτι πού μας 
έχει έρθει άπό τή Δ ύση-ή  πιό πρόσ
φατα από τήν ’Α μερική-κι’ έχει 
συνεπάρει μέ τις πρώιμες έκδηλώ- 
σεις της τά παλιά έθιμά μας, πού 
άλλοτε μόνο στή μέρα τής Πρωτο
χρονιάς συγκέντρωναν τϊς μεγά
λες χαρές μας.

Ή  παρατήρηση φαίνεται σωστή, 
άν στηριχθοϋμε στις παλιότερες 
άναμνήσεις των άστών, πού γιόρτα
ζαν μέ ξεχωριστά καλλιτεχνικά 
στοιχεία τή γιορτή τής Πρωτο
χρονιάς κι υποδέχονταν τόν Νέο 
Χρόνο μέ πολλά άπό τά κοσμικά 
σύμβολα, πού οι Εύρωπαΐοι τά 
χρησιμοποιούσαν, βιαστικότεροι, 
άπό τις μέρες κιόλας των Χριστου
γέννων.

’Αλλά μπορούμε νά σκεφτοΰμε 
παράλληλα: α) δτι καί οί Ευρωπαίοι 
(ή οί ’Αμερικανοί), πριν φτάσουν

στήν πλουσιότερη οικονομία τους 
στή βιομηχανοποιημένη προβολή 
των δώρων καί των παιγνιδιών 
τους, περιορίζονταν κι αύτοί στον 
θρησκευτικό έορτασμό των Χρι
στουγέννων, μέ μόνη κοσμική πολυ
τέλεια τό στολισμένο «δένδρο» 
καί τό νυχτερινό γλέντι τής παρα
μονής (REVEILLON), ύστερ’ άπό 
τήν εκκλησιαστική τους άκολουθία. 
Καί β) δτι άν ψάξουμε κι’ έμεΐς βα
θύτερα στά έλληνικά έθιμα-αύτά 
πού μάς περισώζει ή αγροτική 
παράδοση —θά δούμε δτι πολλά  
στοιχεία άπό τά δυτικά καί τά μον
τέρνα κρύβονται σάν πυρήνες στις 
απλές έμπνεύσεις καί στις τελετές 
τους. Κι αύτό δείχνει τή σχετική 
παγκοσμιότητα των Χριστουγεν
νιάτικων εθίμων, πού τά προσδιο
ρίζουν ή τά ξεχωρίζουν στούς χρι
στιανικούς λαούς οί τρεις μεγάλοι 
παράγοντες: ό έποχικός, ό έκκλη- 
σιαστικός καί ό οικονομικός.

Μπορούμε νά τό σημειώσουμε 
αμέσως, δτι μάς έχώριζαν πάντα 
άπό τούς δυτικοευρωπαϊκούς λα
ούς οί τρεις αύτοί παράγοντες, κι 
έκαναν διαφορετικά τά δικά μας 
Χριστούγεννα άπό τά δικά τους. Ό  
πρώτος ήταν τό διαφορετικό άτμο- 
σφαιρικό κλίμα, ό βαρύς χειμώνας 
τού Βορρά μέ τά χιόνια και τό

Χριστουγεννιάτικο δένδρο, τοϋ Ζωγράφου 
Γεωργίου Οικονόμου. Συλλογή Ε. Κοντλί- 
δη. '

άθέατο πράσινο, πού έφερε στά 
εύρωπαϊκά σπίτια τό Χριστουγεν
νιάτικο Δένδρο καί τήν κλειστή 
οικογενειακή συγκέντρωση. Ό  δεύ
τερος ήταν τής έκκλησιαστικής 
ακολουθίας, πού τήν τελούν οί 
Καθολικοί τά μεσάνυχτα (δπως 
έμεΐς τήν ’Ανάσταση) καί πού τούς 
δίνει τήν ελευθερία έπειτα νά ξενυ- 
χτήσουν μέ φαγοπότι καί νά χορέ
ψουν ώς τό πρωί. Κι ό τρίτος ήταν 
ή οικονομική άνεση κι ή τεχνική 
δυνατότητα τών ευρωπαϊκών λαών 
νά χαρίσουν πλουσιοπάροχα δώρα, 
νά σκεφτοΰν, έξω άπό τήν πείνα 
καί τό ντύσιμο, τήν ψυχαγωγία τού 
παιδιού, καί νά τό νοιαστούν πολύ 
πριν άπό τά Χριστούγεννα, μέ τόν 
Ά ϊ —■ Νικόλα προσωποποιημένο, 
σάν πρόδρομο καί συνεργάτη τού 
κυρίαρχου R ER E NOEL.

'Α ν άφαιρέσουμε τά στοιχεία 
αύτά, θά δούμε δτι τά άλλα πούάπο- 
μένουν είναι κοινά, κι δτι θά μπο
ρούσε καί τό δικό μας έθιμολόγιο 
νά είχε άναπτυχθεΐ πανηγυρικά καί 
φαντασμαγορικά, άκολουθώντας
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Το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι αποτελεί μια δμορφη στιγμή για κάθε 'Ελληνι
κή οικογένεια.

μέσα στην ίδια ατμόσφαιρα τά δικά 
του μοτίβα.

Έ χουμε κι εμείς τήν διάθεση 
των Χριστουγεννιάτικων δώρων στά 
παλιά έθιμά μας. Μόνο, πού οί 
άμεσες άνάγκες έφερναν τούς γο
νείς στά πρακτικά δώρα, στό καλό 
ντύσιμο καί στά καινούργια πα
πούτσια, πού θά όδηγοϋσαν τά 
βήματα των παιδιών τους στον πρωι
νό όρθρο τής εκκλησίας καί στις 
επισκέψεις τών συγγενών. Δώρα 
επίσης διατροφής, γλυκίσματα καί 
φρούτα καί κρασί, άντάλλαζαν μέ 
τήν αγάπη τους οί συγγενείς καί οί 
γείτονες.. .

’Εχουμε κι εκκλησιαστικούς ύ
μνους, ξεχωριστούς σέ μελωδία καί 
κείμενα, πού μόνο γιατί δέν τούς 
πρόβαλαν έξωεκκλησιαστικά οί 
μουσουργοί μας, δέν είναι γνω
στοί. Έ χουμε τούς παιδικούς ύ
μνους τών Καλάντων, τούς γνω
στούς τών αθηναϊκών δρόμων, αλ
λά κι άλλους τών χωριών μας άγνω
στους, πού άπηχοϋν βυζαντινά προ- 
τουρκικά μέλη, κι άξιζαν νά είχαν 
εναρμονιστεί, γιά τή Χριστουγεν
νιάτικη ψυχαγωγία μας. Έ χουμε  
καί τή θύμιση τού πράσινου στις 
χειμωνιάτικες ώρες, μέ τά κλαδιά 
τής μυρτιάς καί τής ελιάς ή τής

καρυδιάς, πού στήνουν στά σπίτια 
τους καί στή γωνιά οί χωρικοί, 
κάποτε μάλιστα κρεμώντας φρού
τα στά κλαδιά, πού είναι ή πρωτό
γονη μορφή τού έλατόδενδρου μέ 
τά χρωματιστά γλομπάκια.

Τά πνεύματα τού δάσους τών 
Δυτικών, τούς Νάνους καί τούς 
Λυκανθρώπους, τούς βρίσκουμε 
στά δικά μας Καλικαντζάρια, πού 
είναι πολύ πλουσιότερα στις μορ
φές, στά επεισόδια καί στούς θρύ
λους. Οί έλληνικοΓΚαλικάντζαροι, 
συμβολικοί ή χιουμοριστικοί, θά 
είχαν πολύ έμπνεύσει τούς δυτι
κούς καλλιτέχνες καί διακοσμητές, 
άν έπλαισίωναν τά δικά τους Χρι
στούγεννα.

Έ χουμε καί τή σπιτική συγκέν
τρωση τής βραδυάς τών Χριστου
γέννων, μέ έθιμα μεγαλόπρεπα καί 
«έστιακά». Ή  άσβηστη φωτιά τής 
έστίας, πού ανάβεται μέ τά ζευγα
ρωμένα κούτσουρα τού δάσους 
(μέ τό «πάντρεμά» της), καί κρατά 
όλο τό Δωδεκαήμερο, είναι αρχαϊ
κός συμβολισμός τής οικογενεια
κής άσφάλειας, άλληλεγγύης καί 
θαλπωρής, στις κακές ώρες τού 
χειμώνα. Κι ή σπονδή τού κρασιού 
πού γίνεται τό ίδιο βράδυ (τής πα
ραμονής) πάνω άπό τή «χριστοζύ-

μωτη» «κουλούρα τής γωνιάς», 
είναι έλληνική συνέχεια λατρείας 
τού θεού καί τών προγόνων.

Μέ τό θαμπό άκόμα ξημέρωμα 
σημαίνουν οί καμπάνες γιά τον 
πρωινόν Ό ρθρο στήν έκκλησιά, 
κι οί πιστοί συγκεντρώνονται, ακο
λουθώντας τό βυζαντινό παρακέ- 
λευσμα «Δεύτε ίδωμεν πιστοί, πού 
έγεννήθη ό Χριστός». ’Ανάγλυφη 
φάτ νη (G R Ε G Η Ε) δέν υπάρχει στή ν 
έλληνική έκκλησία. Δείχνει όμως 
γραφικά τό «τοπίο» της ή ζωγρα
φική παράσταση τής Γέννησης, 
πού στήνεται συνήθως στή μέση 
τού ναού, ή στέκει τοιχογραφη
μένη στούς θόλους καί «ίστορεϊ» 
τό περιστατικό.

Αύτό τό περιστατικό έχει έντυ- 
πωσιάσει τή σκέψη τών καλών 
γυναικών μας, πού συλλογίζονται 
μαζί μέ τό θεϊκό βρέφος καί τήν 
ανθρώπινη μητέρα του. Ό  συμμε- 
ρισμός τού τοκετού καί τών πόνων 
τής Παναγίας δέν παρουσιάζεται, 
έτσι λαογραφικά έκδηλος, σέ άλ
λους λαούς. Γιά τήν Παναγία «λε
χώνα», οί Έλληνίδες φτιάχνουν 
άλευρόπιτες, πού τις λένε «σπάρ
γανα τού Χριστού», καί τραγου
δάνε λυσίπονους στίχους, σάν νά 
πρόκειται γιά έπίτοκο συγγενή 
τους:

«Κυρά Θεοτόκο έκοιλοπόνα, 
έκοιλοπόνα καί παρεκάλιε:
—Βοηθήσετέ με αυτήν τήν ώρα, 
τή βλογημένη καί δοξασμένη 
μαμή νά πάτε, μαμή νά φέρτε...».

(Νά ένα στοιχείο, πού θά μάς 
οδηγούσε νά ορίζαμε πιό επίκαιρα 
τή Γιορτή τής Μητέρας).

Στό μεσημεριανό Χριστουγεν
νιάτικο τραπέζι προσπαθούσαν πάν
τα καί οί παλιότεροι νά συγκεν
τρώσουν ό,τι πιό πλουσιοπάροχο 
καί καλομαγειρεμένο μπορούσαν 
νά διαθέσουν, πλούσιοι καί φτω
χοί. ’Αρχίζοντας άπό τό άρχαϊκό 
«Χριστόψωμο» μέ τά καρύδια, περ
νώντας άπό τό θερμαντικό χοιρινό  
(πού τό σφάξιμό του είναι άλλη 
τελετή) ή άπό τή βραστή όρνιθα 
(ή γαλοπούλα μάς ήρθε άπό τούς 
δυτικούς) καί φτάνοντας στά λογής 
γλυκά, πού καμάρωνε νά παρου-
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σχάζει ή νοικοκυρά, έκαναν τή 
χειμωνιάτικη εύωχία τους ώς τό 
βράδυ, έτρωγαν καί χόρταιναν τό
σο, πού χρησιμοποιούσαν παροι- 
μιακά τή φράση «κάνω Χριστού
γεννα», γιά τό καλό φαγοπότι.

’Από τήν άνάγκη τού φαγητού, 
όπως καί τού καλοϋ— ζεστού ντυ
σίματος τής ήμέρας των Χριστου
γέννων έχει τήν άρχή της κι ή 
πλατιά άσκηση τής φιλανθρωπίας, 
στις μέρες αυτές. Ί ο  δώρο (κόσμη
μα ή παιγνίδι) ήταν συμπλήρωμα 
πολυτέλειας μπροστά στις πρα
κτικές άνάγκες τής παλιότερης 
κοινωνίας, πού χρειαζόταν πρώτα 
νά φάει καί νά ντυθεί. Γι’ αύτό 
μπορεί νά χαρεϊ κανείς σήμερα 
τήν έκλαΐκευση τού «περιττού» δώ
ρου, πού δείχνει οικονομικό άνέ- 
βασμα καί συμμετοχή τού μεγάλου 
κοινού στά άστικά έθιμα.

Έ χουμε άκόμα πλήθος μικρο- 
συνθέσεις στους έλληνικούς τό
πους, πού ξεκινούν άπό δοξασίες 
θρησκευτικές (π.χ. τά μεσάνυχτα 
άνοίγουν οί ούρανοί) ή άπό σκέ
ψεις μαγείας καί μαντικής, με 
φυσιολατρικές έκδηλώσεις καί γε
ωργική φροντίδα. . .

Ή  συζήτηση δεν γίνεται γιά ν ’ 
άνακόψουμε τό μεγάλο ρεύμα τού 
διεθνούς Χριστουγεννιάτικου γι
ορτασμού, ρεύμα εύχάριστο, πού 
συνθέτει ολόκληρο τό Δωδεκαή- 
μερο, καί πού τό κάνει πια ασταμά
τητο ή όμαδική μίμηση καί ή έμπο- 
ρική π ρ οβ ολή .. .  Ενδιαφέρει ό
μως νά σκεφτόμαστε με εθνική πα
ρακολούθηση, τί πρέπει νά κρα
τηθεί άπό τά δικά μας, μέσα στά 
έθιμα αύτά, καί τί είναι υπερβολικά 
ξένο, ώστε νά τού άντιστεκόμαστε 
με άξιοπρέπεια. Στήν πλατύτερη 
έθιμική βάση τους τά «Ελληνικά  
Χριστούγεννα» κρατάνε γερά. Ό  
κίνδυνος όμως έρχεται άπό τήν 
έμπορική πρωτοβουλία, πού έχει 
άμεσότερη έπίδραση στό λαό.

Ά ς  πάρουμε μερικά παραδεί
γματα. ’Εμείς γιορτάζουμε τά Χρι
στούγεννα, ύστερ’ άπό μιά έλαφρά 
σαρακοστή (μιλούμε γιά τήν παρά
δοση) καί πάμε στήν έκκλησιά τό 
χάραμα τής Γιορτής, μέ τις καμπά
νες τού 'άρθρου. Πώς δικαιολο
γείται λοιπόν τό ξενικό «ρεβεγιόν»

τής Παραμονής, πού τόσο διαφη
μίζουν οί κατά τά άλλα «θεοσεβού- 
μενοι» έπιχειρηματίες;Καί θά έμπό- 
διζε νά μεταφέραμε τό νυχτερινό 
γλέντι στήν ίδια τή βραδιά τής 
Γιορτής, όπως γινόταν καί στά 
σπίτια μας παλιότερα; Θά παρακο
λουθούσαν τότε μ’ εύχαρίστηση 
καί οί «ξένοι» τά έλληνικά μας 
Χριστούγεννα.

'Ας έρθουμε στό «Δέντρο». Ά 
ρεσε ή φαντασμαγορία του καί, 
καθώς γινόταν οικονομικά προσιτό, 
έπικράτησε. 'Ωραία ή πρασινάδα 
στό χειμωνιάτικο σπίτι, καί μά
λιστα όταν τήν διακοσμούμε μέ 
χρώματα καί μέ φώτα. Α λ λ ά  γιατί 
νά μήν τήν ποικίλλουμε θαρετά καί 
μέ τις έλληνικές πρασινάδες, πού 
μέ παραδοσιακό ένστικτο προσφέ
ρουν στήν άγορά οί χωρικοί μας; 
Μυρτιά στολισμένη μέ πορτοκάλι, 
τί συμβολικότερο, άντίκρυσμα τής 
έπιθυμητής βλάστησης στήν Ε λ 
λάδα; Καί πόσο άνόητη καί ψυχρή 
άποβαίνει ή άλλη συνήθεια μερι
κών νά γεμίζουν τά «δέντρα» τους 
μέ φαρμακευτικό μπαμπάκι, γιά νά 
θυμίζει τό. . .  χιόνι τής Παλαιστί
νης καί τής Ελλάδας!!!

Σκέφτομαι τις φάτνες (GRECHES) 
πού μέ άπομίμηση τών καθολικών 
άναγλύφων μοιράζουν στά παιδιά 
οί χαρτοπώλες μας. Παντού ή δυ
τική παράσταση μέ τούς Μάγους—  
βασιλείς καί τόν Αιθίοπα. Πουθενά 
δέν είδαμε πρωτοβουλία βυζαντι
νής άναπαράστασης (άν καί έχουμε 
χαρτοτεχνικές δυνατότητες), μιά 
Γέννηση π.χ. έμπνευσμένη άπό τό 
Δαφνί, ή άπό τό Βαρλαάμ τών Με
τεώρων.

Οί έμποροι βγάζουν στούς τοί
χους καί στις βιτρίνες τους Νά
νους τού εύρωπαϊκοΰ δάσους, πού 
τά παιδιά μας τούς βλέπουν περισ
σότερο σάν παραμύθι, παρά σάν 
Χριστούγεννα. Τούς Καλικαντζά
ρους όμως θά τούς καταλάβαιναν 
άμέσως, όπως θά χαίρονταν καί 
σκηνές άπό τά παιδικά κάλαντα, 
πού δέν τά βλέπουμε πουθενά σέ 
διάκοσμο, ούτε κάν μέ τόν παραδο
σιακό πίνακα τού Λύτρα. Διαφημι
στική Εταιρία στόλισε παλιότερα 
τούς ήλεκτρικούς στύλους τών 
δρόμων τής πρωτεύουσας μέ άνέκ- 
φραστα σχήματα καί άδύναμο 
φώς. Ά λ λ ο ι  δρόμοι φωτίστηκαν μέ 
βενετσιάνικα φανάρια. Ποιά είναι 
ή έλληνική νότα, πού θά τήν άνα- 
ζητήσουν κι οί ξένοι, στον άθη- 
ναϊκό μας διάκοσμο; Ά ς  πλαισί

ωναν τουλάχιστο τό συμβολικό 
άπαραίτητο Ά σ τρ ο  μέ σιλουέτες 
καί σχήματα άπό τήν παράδοσή 
μας, μέ σύμβολα άπό τή λαϊκή 
τέχνη μας, μέ τρίγωνα καί καρα- 
βάκια Καλαντιστών, μέ κλαδιά 
δάφνης κι έλιάς καί μέ ώραιόσχημα 
έλληνικά φρούτα. . .

Μπορούμε νά δώσουμε έπαινο 
σ’ έναν έλληνικά έμπορικό χώρο, 
πού διατηρεί πάντα καί προβάλλει 
τή Χριστουγεννιάτικη παράδοση 
μέ σπιτικό σεβασμό. Είναι τά Ζα
χαροπλαστεία καί τ’ άντίστοιχα  
Α ρτοποιεία μας. Αύτά έξακολου- 
θοΰν νά ζυμώνουν «μέ τά χέρια τής 
μητέρας καί τής γιαγιάς» καί ν ’ 
άραδιάζουν στά τραπέζια καί στις 
προθήκες τους διακοσμητικά γλυ
κίσματα (μορφή παραδοσιακής τέ
χνης) τών ήμερών αύτών, άπό τά 
κουλουράκια καί τούς χιονισμένους 
κουραμπιέδες, ώς τά μελίπηκτα φοι
νίκια, τις δίπλες καί τά χριστό
ψωμα.

Ά ξιοπρόσεχτη είναι κι ή προσ
φορά τών Σχεδιαστών μας στις 
Χριστουγεννιάτικες κάρτες καί στις 
σελίδες ήμερολογίων, πού δίνουν 
τήν άτμόσφαιρα τής έλληνικής 
γιορτής, χαρά γιά τόν ξένο καί γιά 
τόν μετανάστη, πού τ’ άναζητοΰν.

Τό αίτημα τής παραδοσιακής 
προσοχής στις γιορτές καί στις 
έκδηλώσεις μας είναι έθνικό μαζί 
καί ψυχολογικό. ’Εθνικό, γιατί δέ
νει τήν ιστορική μας συνέχεια καί 
στηρίζει τήν αύτοτέλεια μέ τά 
μέσα τής ήθικής καί καλλιτεχνικής 
κληρονομιάς· ψυχολογικός γιατί 
ζεσταίνει τήν αυτοπεποίθηση καί 
τήν έθνική άγάπη, συγκρατεϊ τό 
ίδιο τό λαό στά πατροπαράδοτα, 
καί στέλνει μηνύματα στούς ξενι
τεμένους τού Έθνους, ότι έδώ στή 
Γενέτειρα τούς περιμένει πάντα ή 
πατρική άνάμνηση, έξελιγμένη ί
σως στις μορφές της, άλλά πιστή 
στήν άρχική σύνθεση, στό ιδιό
τυπο πνεύμα, στό κλίμα, στήν πα
ράδοση καί στούς θεσμούς.

’Απ’ τό βιβλίο του «Χριστουγεννιά
τικα καί τών γιορτών».

Εκδόσεις: ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, 
’Αθήνα 1979.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Η

Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α 5 Q X P 0
Συμπληρώθηκαν φέτος πενήντα 

χρόνια άπό τή σύσταση τής Πολε
μικής μας ’Αεροπορίας σαν ξεχω
ριστού κλάδου των Ένοπλων Δυνά
μεων τής χώρας.

Στά χρόνια αυτά — δπως καί 
στα προηγούμενα — ή ’Αεροπο
ρία μας έδωσε τό δυναμικό της πα
ρόν, πάντα δταν καί δπου την κα- 
λοΰσε ή φωνή τής Ελλάδας. 'Ο ρό
λος της στους άγώνες τής πατρίδας 
γιά τήν εθνική άνεξαρτησία καί τήν 
έσωτερική ειρήνη υπήρξε καθορι
στικός. Τό ’ίδιο παρόν έδωσε καί 
στο διεθνή χώρο, πάντα στο πλευρό 
του Ελεύθερου Κόσμου. Τά έλλη- 
νικά φτερά έγραψαν σελίδες δόξας 
οχι μονάχα στο γαλάζιο ουρανό τής 
Μεσογείου, άλλ’ έφτασαν — απαν
τώντας σέ πρόσκληση του Ο .Η .Ε.— 
μέχρι καί τις χώρες τοΰ «άνατέλ- 
λοντος ήλιου». Οί έλληνες ίκαροι, 
πιστοί πάντα στό ΑΙΕΝ ΥΨΙΚΡΑ- 
ΤΕΙΝ, άποτελοϋν τήν άτσάλινη άσ- 
πίδα πού υπερασπίζει τούς ούρανούς 
τής πατρίδας μας άπό κάθε έπιβου-
λή·

Μέ ευκαιρία τό γεγονός αύτό τό 
Περιοδικό μας παρουσιάζει, σ’ ένα 
σύντομο άφιέρωμα, τήν ιστορική 
εξέλιξη καί τή δράση τής Ελληνικής 
Πολεμικής 'Αεροπορίας, έλάχιστο 
φόρο τιμής γιά τήν τόσο σημαντική 
προσφορά της στους άγώνες τοΰ 
’Έθνους.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Ή  κατανόηση τής σπουδαιότη- 

τας τοΰ άεροπλάνου σάν πολεμικού 
μέσου, στις άρχές τοΰ 20οϋ αιώνα, 
οδήγησε τις κυβερνήσεις τών Εύρω- 
παϊκών χωρών στήν άπόφαση γιά 
ίδρυση ’Αεροπορικών 'Υπηρεσιών 
Στρατού.

'Η Ελληνική Κυβέρνηση, άκο- 
λουθώντας τήν ίδια πολιτική, κατά
βαλε άπό τό 1911 σημαντικές προσ
πάθειες γιά τή δημιουργία τής κατάλ
ληλης υποδομής γιά τήν ίδρυση 
Στρατιωτικής ’Αεροπορικής 'Υπη
ρεσίας. Τήν οργάνωσή της άνέλαβαν 
Γάλλοι ειδικοί, ένώ στό τέλος τοΰ
1911 στάλθηκαν γιά έκπαίδευση στή 
Γαλλία οί πρώτοι "Ελληνες άξιω- 
ματικοί. Παράλληλα καταβλήθηκαν 
προσπάθειες γιά τήν προμήθεια άε- 
ροπορικοΰ υλικού.

'Η πρώτη εμφάνιση τής Στρα
τιωτικής ’Αεροπορίας στήν Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαίου
1912 στά πλαίσια τών μεγάλων 
στρατιωτικών γυμνασίων πού έγι
ναν στήν ’Αττική. Πρωταγωνιστής 
ό Ύπολοχαγός Α. Καμπέρος, πού 
πέταξε μέ άεροσκάφος HENRY  
FARM AN. Λίγες μέρες άργότερα 
(27 Μαίου) σέ επίσημη τελετή δό
θηκαν τά ονόματα στά τέσσερα (4) 
πρώτα έλληνικά στρατιωτικά άερο- 
πλάνα.

Στό μεταξύ άρχισε νά ωριμάζει 
ή ιδέα τής δημιουργίας Ναυτικής 
’Αεροπορικής 'Υπηρεσίας καί στις 
22 ’Ιουνίου 1912 τό πρώτο στρατιω- 

,τικό αεροπλάνο μετατράπηκε σέ 
υδροπλάνο καί άποθαλασσώθηκε ά
πό τον δρμο τοΰ Παλαιού Φαλήρου 
μέ πιλότο τον Καμπέρο.

Τό ίδιος έτος συμπεριλήφθηκε 
στον όργανισμό Στρατού, γιά πρώ
τη φορά, καί ό Λόχος ’Αεροπορίας 
πού υπαγόταν στό Τάγμα Συγκοι
νωνιών τοΰ Μηχανικού μέ έδρα τή 
Λάρισα. 'Η άρχική σύνθεση τοΰ Λό
χου ήταν ή έξής: α) Τέσσερις (4) 
άξιωματικοί χειριστές (Καμπέρος, 
Μουτούσης, Νοταράς, Άδαμίδης), 
β) Έ νας Γάλλος άερομηχανικός, γ )  
Μερικοί τεχνίτες τοΰ Μηχανικού, 
δ) Πενήντα (50) οπλίτες ώς βοηθη
τικό προσωπικό καί ε) Τέσσερα (4) 
άεροσκάφη, τύπου HENRY F A R 
MAN, μέ κινητήρα δύναμης 50 ίπ
πων.

Γεγονός είναι πάντως δτι οί πολε
μικές δυνατότητες τών άεροπλάνων 
αύτών ήταν σχεδόν άνύπαρκτες, ό
πως άποδείχτηκε καί στις πρώτες 
έπιχειρήσεις τών Βαλκανικών πολέ
μων. Έ τσι τό Νοέμβριο τοΰ 1912 
ή χώρα έφοδιάστηκε μέ νεώτερα άε
ροσκάφη, τύπου M AURICE F A R 
MAN, μέ κινητήρα δύναμης 80 ίπ
πων, πού μπορούσαν νά μεταφέρουν 
καί παρατηρητή.
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ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ 
ΠΟΛΕΜΟΣ

Οί Βαλκανικοί πόλεμοι υπήρξαν 
ή άφετηρία τής πολεμικής δράσης 
τής Ελληνικής ’Αεροπορίας. Θά 
πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πώς 
οί 'Έλληνες ήσαν οί πρώτοι πού 
χρησιμοποίησαν ουσιαστικά γιά πο
λεμικούς σκοπούς το άεροπλάνο, κα
θώς καί οί πρώτοι πού έκμεταλλεύ- 
τηκαν την άεροπορία γιά ναυτική 
συνεργασία. Συγκεκριμένα στις 5 
’Οκτωβρίου 1912 έκτελεΐται ή πρώ
τη αποστολή στο μέτωπο τής Θεσ
σαλίας καί άργότερα άλλες, άναγνω- 
ριστικές καί βομβαρδιστικές, στο 
’ίδιο καί σέ άλλα μέτωπα. Επίσης 
στις 24 ’Ιανουάριου του 1913 πρα
γματοποιείται ή πρώτη άποστολή 
ναυτικής συνεργασίας πάνω άπο τά 
Δαρδανέλλια. Μετά τούς Βαλκανι
κούς πολέμους καί μέχρι τήν είσοδο 
τής Χώρας στον Α ' παγκόσμιο πό
λεμο ή έλληνική άεροπορία κινδύ
νεψε νά διαλυθεί άπό οικονομικές 
δυσχέρειες, καθώς καί τήν ουδετε
ρότητα τής Ελλάδας.

Μέ τήν είσοδο τής Χώρας στον Α' 
παγκόσμιο πόλεμο, στο πλευρό τών 
Συμμάχων, τον ’Ιούνιο του 1917, 
άρχισε μέ γαλλική πρωτοβουλία ή 
άνασυγκρότηση τής πολεμικής μας 
αεροπορίας. 'Η Στρατιωτική ’Αε
ροπορία τέθηκε ύπό τήν ’Ανώτατη

Γαλλική Διοίκηση τών Συμμαχικών 
στρατευμάτων τοϋ Μακεδονικού Με
τώπου, ένώ ή Ναυτική ύπό τήν ’Α 
νώτατη ’Αγγλική Διοίκηση ναυτι
κών καί άεροπορικών δυνάμεων Με
σογείου. 'Η πρώτη περιλαμβάνει τις 
531, 532, 533 καί 534 Μοίρες Δίω
ξης, ’Αναγνώρισης καί Βομβαρδι
σμού μέ άεροσκάφη NIEU PO BT, 
SPA D  καί BREG UET—14. 'Η 
δεύτερη αρχικά διέθετε προσωπικό 
στήν ’Αγγλική Μοίρα Θάσου, ένώ 
άργότερα συγκροτήθηκε ή Μικτή 
Μοίρα Θάσου (H i Μοίρα Θάσου καί 
Η2 Μοίρα Μούδρου), πού εφοδιά
στηκε μέ άεροσκάφη FARM  ΑΝ  
155, BRISTOL, DH4, DH9, SO- 
PW ITH  PU P καί SOP WIT Η 
CAMEL. 'II συμβολή τής έλληνι- 
κής πολεμικής άεροπορίας στις πο
λεμικές αυτές επιχειρήσεις υπήρξε 
πολύτιμη γιά τούς Συμμάχους. Χά
θηκαν όμως σ’ αύτές οί άεροπόροι 
Άργυρόπουλος, Χαλκιάς, Λάζαρος, 
Χάμπας καθώς καί ό αρχηγός τής 
Ναυτικής ’Αεροπορίας, Πλωτάρχης 
Ά . Μωρα'ιτίνης, πού ύπήρξαν τά 
πρώτα θύματα τής πολεμικής μας 
άεροπορίας.

ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Μετά τή λήξη τού Α' παγκόσμιου 

πόλεμου καταβλήθηκαν προσπάθειες 
γιά άναδιοργάνωση τής Ελληνικής 
’Αεροπορίας σύμφωνα μέ τά Εύρω-

παϊκά πρότυπα. ’Ανασυγκροτήθη
καν οί ’Αεροπορικές Μοίρες, ένώ 
εκπαιδεύονταν προσωπικό στή 
«Στρατιωτική Σχολή ’Αεροπορίας» 
στο Σέδες καί στά Ναυτικά ’Αερο
πορικά Κέντρα στο Τατόϊ καί τό 
Παλαιό Φάληρο. "Οταν τά έλληνικά 
στρατεύματα στις 2 Μαΐου 1919 
αποβιβάστηκαν στήν Σμύρνη καί 
άρχισαν οί έπιχειρήσεις τής Μικράς 
’Ασίας, ή Στρατιωτική μας ’Αερο
πορία διέθετε 70 άεροσκάφη τύπων 
τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου, ένώ 
ή Ναυτική 50. Συγκροτήθηκαν τότε 
4 Μοίρες Στρατιωτικής ’Αεροπο
ρίας (8—12 άεροπλάνα ή κάθε μιά) 
καί μιά ’Αεροπορική Δύναμη Ναυ
τικού μέ 15 άεροσκάφη, πού βρί
σκονταν μόνιμα σέ ένέργεια. Ή  άερο
πορία μας στις έπιχειρήσεις αύτές 
ύποστήριξε τις στρατιωτικές δυνά
μεις ξηράς καί ανάπτυξε άξιόλογη 
δράση σέ άναγνωρίσεις, πολυβολι
σμούς, ομαδικούς βομβαρδισμούς καί 
αερομαχίες, δράση πού τής κόστισε 
μιά εικοσάδα ήρωϊκούς ικάρους. 
Τό άξιοσημείωτο είναι ότι έκεΐ εγ
καινιάστηκε ή τακτική χρησιμο
ποίησης τής ’Αεροπορίας γιά ομα
δικούς βομβαρδισμούς.

ΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΑΙΑΣΤΗΜΑ 
(1922 -  1940)

Ή  Μικρασιατική καταστροφή,



οί οικονομικές δυσχέρειες καθώς καί 
τδ κλίμα άφοπλισμοϋ, πού επικρα
τούσε στο διεθνή χώρο, έδρασαν άνα- 
σταλτικά για την έξέλιξη τής πολε
μικής άεροπορίας μας. ’Έγιναν ό- 
μως προσπάθειες άξιόλογες γιά άνα- 
συγκρότηση. Στά 1923 παραλήφθη- 
καν άπό τήν ’Αγγλία τα πρώτα και
νούργια αεροσκάφη τύπου MARS. 
Στά 1925 άρχισε νά λειτουργεί στο 
Φάληρο εργοστάσιο άεροπλάνων πού 
άρχικά έκμεταλλεύονταν αγγλική έ- 
ταιρεία. Κατασκευάστηκαν τότε τά 
υδροπλάνα VELOS. Τήν ίδια εποχή 
παραλήφθηκαν νέα άεροσκάφη, τά 
γαλλικά BREG UET—19, MORA- 
ΝΕ καί H ENRIO T καί τά άγγλικά 
ATLAS, FA IR E T  IIIF, H O R 
SLEY  καί AVRO. 'Η Στρατιωτι
κή ’Αεροπορία συγκρότησε 3 συν
τάγματα άεροπλάνων ενώ ή Ναυτική 
2 Σμηναρχίες. 'Ο διαχωρισμός ό
μως τής πολεμικής άεροπορίας σέ 
2 κλάδους δημιουργούσε προβλή
ματα στήν οργάνωση καί στήν εκ
παίδευση τού προσωπικού. 'Η έξέ
λιξη τών άεροπορικών κατασκευών, 
καθώς καί τών πολεμικών δυνατο
τήτων τοΰ άεροπλάνου έκαναν τά 
προβλήματα αυτά πιο άμεσα καί 
καυτά.

’Έτσι στά 1930 (Νόμος 4451 ] 
23-12-1929) ιδρύθηκε τό 'Υπουρ
γείο ’Αεροπορίας, στο όποιο έντά- 
χθηκαν οί δυνάμεις τόσο τής Στρα
τιωτικής όσο καί τής Ναυτικής Ά -  
ροπορίας. Τό 1931 ιδρύεται στο 
Τατόϊ Σχολή ’Αξιωματικών ’Αερο
πορίας, στήν οποία θά λειτουργή
σουν άργότερα τμήματα 'Ιπταμένων 
'Υπαξιωματικών καί ’Αξιωματικών 
Μηχανικών. Ταυτόχρονα στέλνον
ται στήν ’Αγγλία στελέχη γιά μετεκ
παίδευση καί τά όποια θά άποτε- 
λέσουν τούς έκπαιδευτικούς πυρήνες 
τής ’Αεροπορίας μας. ’Από τό 1935 
ή Ελληνική Πολεμική ’Αεροπορία 
άρχίζει νά έφοδιάζεται σταδιακά μέ 
νέα άεροσκάφη, βομβαρδιστικά
BLENHEIM , FA IR EY  BATTLE  
καί ΡΟΤΕΖ 63, δίωξης P.Z.L., 
άναγνώρισης RENSCHEL, ναυτι
κής συνεργασίας AVRO ANSON  
καί D O R N IE R  22 καί εκπαιδευ
τικά AVRO.

’Αντιπροσωπευτικοί τύποι αεροσκαφών 
πού χρησιμοποίησε κατά καιρούς ή Πο
λεμική μας ’Αεροπορία. Κατά σειρά δια- 
κρίνονται: To HENRY FARMAN (1912- 
—1913), τό D H —9 (Μικρά ’Ασία), τό 
P.Z.L. (1 9 4 0 -1 9 4 1 ), τό SPITFIRE 
(1941—1949) καιτόσύγχρονο PHANTOM 
R F—4Ε.
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ΠΟΛΕΜΟΣ 1940 -  1941
Ή  28η ’Οκτωβρίου 1940 βρήκε 

τήν πολεμική μας αεροπορία συγκρο
τημένη σέ 2 ’Ανώτερες Διοικήσεις, 
μιά τής Στρατιάς (Α ΔΑ Σ) καί μιά 
τοΰ Ναυτικού (Α ΔΑ Ν ). Στήν πρώ
τη υπάγονταν οί Μοίρες Μάχης καί 
Στρατιωτικής Συνεργασίας, ενώ στή 
δεύτερη οί Μοίρες Ναυτικής Συνερ
γασίας. Τήν άεροπορία μάχης άπο- 
τελοΰσαν 3 Μοίρες βομβαρδισμού 
(27 άεροσκάφη) καί 4 δίωξης (31 
άεροσκάφη), ένώ ή άεροπορία στρα- 
τιωτικής συνεργασίας διάθετε 1 
Μοίρα έλαφροΰ βομβαρδισμού καί 
άναγνώρισης (16 άεροσκάφη) καί 3 
παρατήρησης (35 παλιά άεροσκά
φη). Οί 3 Μοίρες Ναυτικής Συνερ
γασίας διάθεταν 32 άεροσκάφη (τά 
12 υδροπλάνα). Σ ’ αύτά θά πρέπει 
νά προστεθούν καί τά 5 μεταφορικά 
JUNKERS τής Πολιτικής ’Αερο
πορίας πού έπιστρατεύτηκαν.

Αύτή ή δύναμη κλήθηκε νά αντι
μετωπίσει πάνω άπό 500 σύγχρονα 
ιταλικά άεροσκάφη μάχης πού ένι- 
σχύονταν άπό 80 γερμανικά μετα
φορικά, χωρίς βέβαια νά ύπολογί- 
ζονται οί ’Ιταλικές αεροπορικές δυ
νάμεις Δωδεκανήσου καί Λιβύης. 
Οί ’Ά γγλοι άρχικά μάς ένίσχυσαν 
μέ 12 άεροσκάφη δίωξης G LA D IA - 
TOR καί 6 βομβαρδισμού BLEN
HEIM, ένώ λίγο άργότερα έστειλαν 
1 Μοίρα βομβαρδισμού μέ τά πλη- 
ρώματά της.

Ή  μαχητικότητα όμως καί τό 
σθένος τών έλλήνων αεροπόρων κά
λυψαν αύτή τή δυσαναλογία, παρά 
τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
Τόσο κατά τήν περίοδο τών άμυν- 
τικών επιχειρήσεων όσο καί κατά 
τις επιθετικές κινήσεις τοΰ Στρα
τού μας ή δράση τους υπήρξε άξιο- 
σημείωτη καί αναρίθμητες οί πρά
ξεις ήρωϊσμοΰ, μέ τίμημα τή ζωή 
68 ήρωϊκών Αξιωματικών καί 'Υ- 
παξιωματικών. Μέ τήν έμπλοκή, 
όμως, τής γερμανικής άεροπορίας 
ή έλληνική ήταν φυσικό νά καμ
φθεί. Ά λ λ ’ αύτό δέν ήταν τό τέλος. 
Αντίθετα, ήταν μιά αρχή άλλων έν
δοξων σελίδων, σέ ξένους όμως ούρα- 
νούς.

ΣΤΗ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ 
( 1 9 4 1 -  45)

Ά π ό  τις πρώτες μέρες τής εχθρι
κής κατοχής τής χώρας μας ή Έ λ 
ληνική Άεροπορία άρχισε νά άνα- 
συγκροτεΐται στή Μέση Ανατολή, 
μέ πρώτο πυρήνα πέντε άεροσκάφη 
τύπου ANSGN τής 13ης Μοίρας



Ναυτικής Συνεργασίας ποδχαν κα- 
ταφύγει εκεί μέ άνάλογο τεχνικό 
καί ιπτάμενο προσωπικό. 'Ένας νέος 
άγώνας άρχιζε, σέ ξένους ουρανούς 
πιά, στο πλευρό των Συμμάχων, 
εναντίον τής φασιστικής καί ναζι- 
στικής άπειλής. Κάθε φύσης προ
σωπικό συγκεντρώνονταν άρχικά 
στην άεροπορική μονάδα, στη Γάζα 
τής Παλαιστίνης, καί άπ’ έκεϊ κατα- 
νέμονταν άνάλογα, ένώ παράλληλα 
λειτουργούσαν εντατικά σχολεία εκ
παίδευσης καί μετακπαίδευσής του 
(τεχνικών καί ιπταμένων).

’Έτσι ή οργάνωση τής πολεμικής 
μας άεροπορίας στη Μ. ’Ανατολή 
είναι ή εξής: Τό 'Υπουργείο ’Αερο
πορίας, μέ οργάνωση άντίστοιχη 
μ’ εκείνη τού Βρεττανικοϋ ’Αρχη
γείου, έχει έδρα τό Κάϊρο. ’Έχουν 
συγκροτηθεί τό ’Αεροπορικό ’Από
σπασμα Γάζας Παλαιστίνης, ή Ε λ 
ληνική ’Εκπαιδευτική Μοίρα Γάζας, 
τό Ελληνικό ’Εκπαιδευτικό Τμήμα 
Νότιας Ροδεσίας, τό Ελληνικό ’Εκ
παιδευτικό Τμήμα Ν. ’Αφρικής, 
καθώς καί ή Μονάδα Τεχνικής Έ κ- 
παιδεύσεως (Γάζα) καί άλλες βοη
θητικές 'Υπηρεσίες. Συγκροτούνται 
έπίσης καί τρεις πολεμικές Μοίρες
(13 Ν. Σ., 335 Μ. Δ. καί 336 Μ .Δ .).

'Η 13η Μοίρα (Ν .Σ .) μέ τα 5 
ANSON άρχισε άπό τήν πρώτη 
στιγμή νά έκτελεΐ άποστολές. ’Αρ
γότερα θά έκτελέσει άλλες άποστο
λές γιά λογαριασμό τής 201ης Συμ
μαχικής Σμηναρχίας καί τό Δεκέμ
βριο τού 1941 θά ένταχθεΐ στή RAF, 
οπότε καί θ’ άρχίσει ή άντικατάστα- 
ση τού πτητικού υλικού της μέ BLE
NHEIM γιά τήν έκτέλεση άποστο- 
λών άνθυποβρυχιακής ερευνάς. Στά 
1943 θά εφοδιαστεί μέ άεροσκάφη 
BALTIM OR καί θά μετατραπεϊ 
σέ Μοίρα ’Ελαφρού Βομβαρδισμού 
γιά νά άναλάβει άνάλογες άποστολές 
στο θέατρο έπιχειρήσεων τής Μεσο
γείου.

'Η πρώτη έλληνική Μοίρα Δίω
ξης (335 Μ. Δ .)  συγκροτήθηκε στο 
άεροδρόμιο Ά κίρ τής Παλαιστίνης, 
στις 7-10-1941, καί στήν αρχή 
έφοδιάστηκε μέ 18 άεροσκάφη HU R- 
RI CANES I, ένώ στά τέλη τού ’41 
μέ H U R R IC A N ES II. Τό ιπτά
μενο καί τό τεχνικό προσωπικό 
προσαρμόστηκαν άμέσως στά νέα 
αύτά άεροσκάφη καί γρήγορα άνέ- 
λαβαν άποστολές στή δυτική έ'ρημο 
καί Βόρεια ’Αφρική. Στήν έρημο 
έπίσης άνέλαβε άποστολές καί ή 
δεύτερη Μοίρα Δίωξης (336 Μ .Δ .), 
πού συγκροτήθηκε στο Κάϊρο τό 
Φεβρουάριο τού 1943 μέ H U R R I
CANES II.

Καί οί 3 αύτές μοίρες έντάχτη- 
καν στήν RAF καί έδρασαν άπό 
κοινού μέ τούς Συμμάχους σέ ποι
κίλες άποστολές, όπως συνοδείες 
νηοπομπών, άνθυποβρυχιακές έρευ
νες, επιθετικές περιπολίες καί άνα- 
γνωρίσεις, βομβαρδισμοί, πολυβο
λισμοί, άναχαιτίσεις εχθρικής άερο
πορίας, κ. ά. Στά τέλη τού ’43 τά 
H U R R IC A N ES II άντικαταστά- 
θηκαν μέ SPITFIR ES. Μετά τή 
νίκη στή Λιβύη οί 3 αύτές Μοίρες 
μετακινήθηκαν (Μάιος καί Σ]βριος 
1944) στήν ’Ιταλία, άπ’ όπου έκτέ- 
λεσαν πολλές άποστολές στήν Ε λ 
λάδα, τήν ’Αλβανία καί Γιουγκο
σλαβία. 'Η δράση τους υπήρξε εξαι
ρετική καί οί έκθέσεις τους εγκω
μιαστικές, έτσι πού ό ’Ά γγλος 
'Υπουργός ’Αεροπορίας θά γράψει: 
«...Δράττομαι καί πάλιν τής εύκαι- 
ρίας νά σάς έκφράσω έκ μέρους τής 
RAF καί εμού τήν εύγνωμοσύνην 
ήμών διά τήν άνεκτίμητον βοήθειαν, 
τήν όποιαν ή Έλληνική ’Αεροπορία 
παρέσχε, καί τον θαυμασμόν ήμών 
διά τήν άξίαν καί τήν ικανότητα 
αύτής...»

ΑΠ' ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

Μετά τήν άπελευθέρωση ή παρα
πάνω δύναμη, ένισχυμένη μ’ ένα 
σμήνος μεταφορικών άεροσκαφών 
ANSON έπέστρεψε στή χώρα. ’Ε 
νώ ό άγώνας εναντίον τών κατα- 
κτητών συνεχιζόταν φθάσαμε στά 
Δεκεμβριανά (1944). 'Η προσπάθεια 
άνασυγκρότησης πού άρχισε άμέ
σως μετά διακόπηκε άπό τά γεγο
νότα τού 1946—1949. Στις επι
χειρήσεις τών χρόνων αύτών ή πο
λεμική μας άεροπορία, ένισχυμένη 
μέ άεροσκάφη SPITFIR ES IX  
καί XVI, O X FO R D , ANSON, 
DACOTA καί τέλος HELL D I
V E R S, πραγματοποίησε πάνω άπό 
23.000 πολεμικές άποστολές καί 
συνέβαλε σημαντικά στήν άποκατά- 
σταση τής έσωτερικής ειρήνης. Στήν 
περίοδο αύτή οί νεκροί της άεροπό- 
ροι, ’Αξιωματικοί καί ύπαξιωματι- 
κοί, έφθασαν τούς 53. ’Έτσι στά 
τέλη τού 1949 ή δύναμή της άνέρ- 
χονταν σέ 3 Μοίρες Δίωξης, 3 
Σμήνη ’Αναγνώρισης, 1 Μοίρα ’Ε
λαφρού Βομβαρδισμού καί 1 Μετα
φορών.

Πριν πάψουν νά καπνίζουν τά 
έρείπια στο έσωτερικό τής χώρας 
μας ή Έλληνική ’Αεροπορία βρέ
θηκε στους ούρανούς τής μακρυνής 
Κορέας. ’Απαντώντας σέ προσκλη

τήριο τού ΟΗΕ, ή 'Ελλάδα έστειλε 
στήν Κορέα Τμήμα Στρατού καί 
Σμήνος ’Αεροσκαφών. Πράγματι 
στις 4-11-1950 τό 13ο Σμήνος 
Μεταφορών (DACO TA) έφθασε 
στήν Κορέα, όπου προσκολλήθηκε 
άρχικά στήν 21η καί άργότερα στήν 
6461 ’Αμερικανική Μοίρα ’Αερο
σκαφών, κι άρχισε τήν έκτέλεση 
άποστολών (μεταφορές, ρίψεις εφο
δίων καί πυρομαχικών, άνεφοδια- 
σμοΰ καί συλλογής έπιχειρησιακών 
πληροφοριών). Έκτέλεσε συνολικά 
2.916η πολεμικές άποστολές, στις 
όποιες έχασαν τή ζωή τους 6 άξιω- 
ματικοί καί 6 οπλίτες τής Πολεμι
κής μας ’Αεροπορίας.

'Η δράση τών άεροπόρων μας 
προκάλεσε τό θαυμασμό τών υπό
λοιπων συμμάχων, ένώ άπό τούς 
Προέδρους τής Νότιας Κορέας καί 
τών Η .Π .Α ., άπονεμήθηκαν τιμη
τικές διακρίσεις στο Ελληνικό Σμή
νος.

ΑΠ’ ΤΟ 1950 ΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ά π ό  τό 1950 άρχισε προσπάθεια 
έκσυγχρονισμοΰ καί άνάπτυξης τής 
Ελληνικής ’Αεροπορίας μέ τή βοή
θεια τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής 
στήν Ελλάδα καί μέ βάση σχέδιο, 
τού όποιου ή έφαρμογή άρχισε άπό 
τό 1952 μέ τήν ένταξη τής Χώρας 
στο ΝΑΤΟ. Τότε άρχισε νά παρα- 
δίδεται τό υλικό πού προβλεπόταν 
στο πρόγραμμα βοήθειας τών Η ΠΑ.

Σήμερα ή οργάνωση τής Ε λλη
νικής Πολεμικής ’Αεροπορίας περι
λαμβάνει τό Γενικό Επιτελείο ’Αε
ροπορίας, τό ’Αρχηγείο Τακτικής 
’Αεροπορικής Δυνάμεως, τή Διοί
κηση τής ’Αεροπορικής Έκπαι- 
δεύσεως (ΔΑΕ) καί τή Διοίκηση 
’Αεροπορικού 'Υλικού (Δ Α Υ ), μέ τις 
άντίστοιχες μάχιμες Εκπαιδευτι
κές καί Διοικητικής Μερίμνης Μο
νάδες.

Παρακολουθώντας συνέχεια τήν 
έξέλιξη τού άεροπορικοΰ 'Όπλου 
άνανέωσε τό άεροπορικό υλικό— 
πτητικό καί έδάφους— καί συγκρό
τησε νέες πολεμικές Μοίρες έξο- 
πλισμένες μέ τελειοτάτου τύπου 
άεροσκάφη PHANTOM, MIRAGE  
A—7, F -1 0 4 G , C—130 καί άλλα, 
τά όποια σέ συνδυασμό μέ ένα άρτιο 
Σύστημα ’Αεράμυνας έγγυώνται τήν 
άσφάλεια τής άκεραιότητας τής Χώ
ρας μας καί κατατάσσουν τήν Ε λ 
ληνική Πολεμική ’Αεροπορία μετα
ξύ τών πιο άξιομάχων ’Αεροποριών 
τού Κόσμου.
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I l I C Z A  Π Ι Α Ζ Ι Η Η Σ
Σύγχρονες τάσεις 
των μέσων μαζι
κής Ένημερώσε- 
ως καί Επικοινω
νίας (Τύπος, Ρα- 
διόφωνον, Τηλεό- 
ρασις, Κινηματο
γράφος).
Τοϋ κ. Ίωάυ. ΠΑΠΑΜΙΧΑ- 
ΛΑΚΗ, Δ.Π.Ε., C.A.M.

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ

Έ χει επικρατήσει εις την καθη
μερινήν ζωήν, νά έννοοϋμεν λέγοντες 
Τύπον, μόνον άπό τά καλούμενα 
έντυπα μέσα μαζικής έπικοινωνίας, 
τον ημερήσιον καί τον περιοδικόν 
Τύπον. Αύτό είναι μία πλάνη. Έ ν  
τη εύρεία τοΰ ορού έννοια, Τύπος 
νοείται τό σύνολον των κλασσικών

μέσων μαζικής επικοινωνίας, δηλαδή 
τόσον τοϋ Τύπου, ύπό τήν στενήν 
έδώ έννοιαν τοΰ όρου, ήμερησίου καί 
περιοδικού, όσον καί τής Ραδιοφω
νίας, Τηλεοράσεως καί τοΰ Κινη
ματογράφου. Έλέχθη ότι πρόκειται 
περί κλασσικών μέσων έπικοινωνίας, 
δεδομένου 6τι ή σύγχρονος τεχνο
λογία έχει θέσει εις τήν διάθεσιν 
τής κοινωνίας καί άλλα μέσα, διά 
τών οποίων έπιτυγχάνεται έπίσης 
μαζικόν άποτέλεσμα έπαφής, έπι- 
κοινωνίας καί ένημερώσεως. 'Ως 
τοιαΰτα είναι δυνατόν νά χαρακτη- 
ρισθοΰν τά Computers (’Ηλεκτρο
νικοί Ύπολογισταί), τά όποια εις 
τάς προσφάτους έφαρμογάς των 
χρησιμοποιούνται ως μέσα ταχείας 
έπεξεργασίας τών πληροφοριών, 
τών ειδήσεων. Τοΰτο άποτέλεσε καί 
τό σοβαρώτερον μέσον άντιμετω- 
πίσεως τής Τηλεοράσεως ή καί 
τής Ραδιοφωνίας, αί όποϊαι ώς 
γνωστόν έχουν τήν δυνατότητα αυ
τόχρημα μεταδόσεως τοΰ γεγονό
τος. Μία άλλη έφαρμογή τών ήλε- 
κτρονικών διερευνητών προέρχεται 
έκ τής απεριορίστου δυνατότητος 
έναποθηκεύσεως γνώσεων καί χρη-

σιμοποιήσεως κατά περίπτωσιν αυ
τών. Πρόκειται διά τάς ήλεκτρο- 
νικάς βιβλιοθήκας, αί όποϊαι συμ
βάλλουν τά μέγιστα εις τάς συγχρό
νους έξελίξεις καί προς άνταπόκρι- 
σιν τών μέσων μαζικής έπικοι- 
νωνίας εις τάς συγχρόνους άπαιτή- 
σεις τής τεχνολογικής έποχής μας. 
Δεν θά άναφερθώ εις μικροτέρας 
σημασίας μέσα μαζικής έπικοινω- 
νίας, όπως χαρακτηρίζονται αί μη- 
χαναί μεταδόσεως σταθερών εικό
νων, αί όποϊαι κυρίως χρησιμο
ποιούνται δι’ έκπαιδευτικής «ρύ
σεως έκπομπάς.

'Υπό τον ορον έφημερίς νοείται 
τό έντυπον έκεϊνον μέσον, τό έκδι- 
δόμενον καθ’ ήμέραν ή καί κατ’ 
άραιότερα διαστήματα τό όποιον 
κυκλοφορεί ή έκτίθεται δημοσίως 
καί εις τό όποιον εΰρίσκονται κατα- 
χωρημέναι πρόσφατοι ειδήσεις γενι- 
κωτέρου ένδιαφέροντος. Ύ πό τήν 
έννοιαν αυτήν, ή έξέλιξις τής έφη- 
μερίδος ύπήρξεν στατική, παρ’ ολον 
δέ ότι ή ιστορία τοΰ Τύπου άνευρί- 
σκεται εις τά βάθη τών αιώνων ώς 
βιοψυχολογική άνάγκη, έν τούτοις 
ή καλλιέργεια καί άνάπτυξις αύτοΰ
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ε  ν Η ί ΐ ι ε Ρ Ω Σ ε Ω Σ
φαίνεται δτι έναπετέθη καί έκείνη 
είς τούς ώμους της έποχής μας.

Δεν θά άναφερθώ είς ήμερομηνίας 
ή καί μέ ιστορικήν άναδρομήν είς 
τήν έξέλιξιν τοϋ ήμερησίου καί περι
οδικού Τύπου. Τά πράγματα πάν
τως φαίνεται έν πάση συντομία δτι 
διεμορφώθησαν ώς έξης: ’Έχομεν 
τήν λιθίνην περίοδον τοϋ Τύπου, κα
τά τήν όποιαν είς τήν προϊστορίαν 
αύτοΰ έχαράσσοντο σπουδαίας κοι
νωνικής σημασίας ειδήσεις προς 
ένημέρωσιν τοϋ κοινοΰ. Δηλαδή άπό 
ένωρίς έγένετο άντιληπτή καί έμε- 
λετήθη ή έπίδρασις τοϋ Τύπου 
είς τήν διαμόρφωσιν της κοινής 
γνώμης, περί τής όποιας θά άνα
φερθώ άμέσως. Τά θέματα δημο
σίου ενδιαφέροντος καί κοινής ωφέ
λειας, άρχισαν σύν τώ χρόνιο νά 
πλαισιοΰνται καί άπό ειδήσεις προ
σωπικού ένδιαφέροντος, νά έμφανί- 
ζεται ή άνάγκη εύρείας κυκλοφο
ρίας των άτομικών πεποιθήσεων, 
νά έπιτρέπεται ή άσκησις κριτικής 
έπί των γεγονότων καί νά δημο
σιεύονται έμπορικαί πληροφορίαι. 
’Αργότερα συναντώμεν τήν έμφά- 
νισιν τής διαφημίσεως. Αυτά άπο-

τελοΰν μίαν σύντομον εισαγωγήν είς 
τό θέμα, καί μ’ αυτά θά ήμποροΰσε 
κάλλιστα ένας δημοσιολόγος νά κλεί
ση ή νά περιορίση τό περιεχόμενον 
τοϋ θέματος τούτου, έάν τό ανέ
πτυσσε πριν μόνον δέκα έτη.

Η ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ 

ΕΠΟΧΗΝ

'Η αποστολή των έντύπων καί 
λοιπών όπτικο—ακουστικών μέσων 
μαζικής έπικοινωνίας καταφαίνεται 
είς τήν σύγχρονον εποχήν έκ τής 
καταπληκτικής δυνατότητος καί τών 
άπεριορίστων έφαρμογών, αί όποΐαι 
επιδιώκουν ένα συγκεκριμένον σκο
πόν, τήν διαμόρφωσιν τής περιφή- 
μου κοινής γνώμης. Είς δλας τάς 
περιπτώσεις τών μέσων μαζικής έπι- 
κοινωνίας συναντώμεν τά ίδια στοι
χεία, δηλαδή τήν πνευματικήν άλ- 
ληλεπίδρασιν, ή όποια άποτελεΐ τό 
πρωτογενές στοιχεΐον διά τήν έξέ- 
λιξιν τοϋ κοινωνικού βίου, τήν ομα
δικήν συνείδησιν, πού άποτελεΐ τό 
δευτερογενές στοιχεΐον καί πού δια

μορφώνει τήν ομαδικήν μνήμην, 
καί τέλος, τό τριτογενές στοιχεΐον 
τοϋ κοινωνικού βίου, τό όποιον 
μαζί μέ τά δύο προηγούμενα όρι- 
στικοποιεΐ καί διαμορφώνει, ώς 
παράγων, τήν κοινήν γνώμην. Πα- 
ρατηρεΐται έδώ δτι, σύγχρονος τά- 
σις τού ύπό τήν εύρεΐαν τού δρου 
έννοιαν Τύπου είναι ή προσπάθεια 
διά τον έ π η ρ ε α σ μ ό ν  δσον τό 
δυνατόν περισσοτέρου κοινού, τοϋ 
όποίου τον π ρ ο σ ε τ α ι ρ ι σ μ ό ν  
έπιδιώκομεν. Έρωτάται δμως, πό
σοι προσεταιρισμοί έπιδιώκονται ά- 
νά στιγμήν; Άναμφιβόλως τήν με- 
γαλυτέρα μερίδα κατέχει ή πολι
τική, ή οικονομία καί ή μικροοικο
νομία, ή όποια συνταυτίζεται μέ τό 
άτομικόν κέρδος καί τό έμπορικόν 
οφελος. "Αραγε ή πολιτική ή οικο
νομία καί τό κέρδος άποτελοΰν τά 
στοιχεία μόνον, πού προσδίδουν τήν 
σύγχρονον έξέλιξιν καί αποστολήν 
τών μέσων μαζικής επικοινωνίας; 
’Ασφαλώς οχι. 'Η σύγχρονος άπο- 
στολή τών μέσων μαζικής έπικοι- 
νωνίας καί αί μέθοδοι έμφανίσεως 
αυτής περιέχουν άπειρα στοιχεία, 
τά όποια δέν θά ήταν καν δυνατόν
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νά άπαριθμηθούν είς ένα εισαγω
γικόν σημείωμα. Θά ήθελα πάντως 
νά σταματήσω είς ένα, τό όποιον 
προέρχεται άπό μίαν γενικωτέραν 
άναγνώρισιν τοΰ π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ  
σ τ ο ι χ ε ί ο υ  των μέσων επι
κοινωνίας, καί εις τό όποιον συνή
θως καταλήγει καί ευρίσκει άνά- 
παυσιν καί δικαίωσιν ό σύγχρονος 
άνικανοποίητος άνθρωπος. Προ και
ρού, ό άείμνηστος Πρόεδρος Τίτο 
κάτω άπό τό ίδικόν του πρίσμα, 
καθώρισε σάν άποστολή των συγ
χρόνων μέσων μαζικής επικοινωνίας 
«τήν συστηματικήν επιδίωξιν τής 
διαδόσεως τής τεχνολογικής προό
δου καί των επιστημονικών άνα- 
καλύψεων, προκειμένου τά οφέλη 
έκ τούτων νά καταστούν παγκόσμιον 
κτήμα καί νά άποφευχθή ό κίνδυ
νος δημιουργίας μιας τεχνολογικής 
άποικιοκρατίας!». Τοϋτο, κατά τον 
Πρόεδρο Τίτο, θά ήτο δυνατόν νά 
έπιτευχθή άπό ένα διεθνές Πρακτο- 
ρεΐον διά τήν έξασφάλισιν καί διο- 
χέτευσιν έπιστημονικών πληροφο
ριών εις τάς ύπό άνάπτυξιν χώρας 
διά τών μέσων μαζικής έπικοινω- 
νίας.

Έ ξ  άλλου ό άείμνηστος επίσης 
Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρα
τίας Ζώρζ Πομπιντού, όμιλών είς 
τό Γαλλικόν Κοινοβούλιον επ’ εύ- 
καιρία τής όρκομωσίας του, είπε 
μεταξύ άλλων: «Όφείλομεν νά δια- 
τηρήσωμεν τήν προσέγγισιν καί τήν 
συνεργασίαν μεθ’ όλων τών λαών. 
Νομίζω, ειπεν ό Πρόεδρος Πομπι- 
ντού, ότι ή άπόκτησις τής πραγμα
τικής ισχύος δεν είναι δυνατόν, παρά 
νά έπιτευχθή διά τής χρησιμοποιή- 
σεως τής ’Επιστήμης καί διά τής 
συμμετοχής όλων τών κοινωνικών 
τάξεων όχι μόνον είς τήν προσπά
θειαν, αλλά καί είς τούς καρπούς 
τής προσπάθειας. Τούτο όμως δεν 
είναι δυνατόν νά έπιτευχθή, είμή 
μόνον διά τής συνεχούς ένημερώσεως 
καί έπικοινωνίας πού εξασφαλίζει ό 
Τύπος».

Μέ τά δύο αυτά μόνον, ήμποροΰ- 
με νά καθορίσωμεν τήν άποστολήν 
τών συγχρόνων μέσων έπικοινωνίας, 
η όποια συνίσταται είς τήν άξιο- 
ποίησιν τών έπιστημονικών καί τε
χνολογικών επιτεύξεων είς εσωτε
ρικόν καί διεθνές επίπεδον ώς άναγ- 
καίου στοιχείου διά τήν ευημερίαν 
τών λαών.

Είς τον τομέα τής πολιτικής θά 
ήθελα νά μή καθορίσω προσωπικώς 
τήν θέσιν μου, άλλά νά άξιολογήσω 
τήν σύγχρονον άποστολήν τών μαζι
κών μέσων έπικοινωνίας άπό στοι

χεία τά όποια προέρχονται έκ τού 
στόματος πολιτικών προσωπικοτή
των.

Αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Α 
μερικής καί ή Σοβιετική Ένωσις 
είναι βασικώς αί χώραι έκεϊναι αί 
όποΐαι καθορίζουν έν πολλοΐς «τό 
λάξευμα» τής διεθνούς πολιτικής.

Αί 'Ηνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Α 
μερικής, είναι ή κατ’ εξοχήν χώρα, 
είς τήν όποιαν ή πολιτική κυκλο
φορεί διά τής καλουμένης έλευθερο- 
επικοινωνίας καί κοινωνικής συναλ
λαγής, τήν οποίαν έπιδιώκουν αί Δη- 
μόσιαι Σχέσεις χρησιμοποιοΰσαι κα
τά βάσιν τήν τεχνικήν τών μέσων 
μαζικής επικοινωνίας. Κάποτε διά
βαζα λόγον τοΰ πρώην ’Αμερικα
νού 'Υφυπουργού τών ’Εξωτερικών 
κ. Ρίτσαρτσον επί τής συγχρόνου 
πορείας τής εξωτερικής πολιτικής 
τών Η .Π .Α. Έ κεΐ λοιπόν ό ’Αμερι
κανός 'Υπουργός, διαγράφων τήν 
σημασίαν τήν οποίαν άποδίδει ό 
Πρόεδρος είς τήν ένημέρωσιν τοΰ 
κοινού εντός καί έκτος τής ’Αμερι
κής, είπε: «Είμαι υποχρεωμένος νά 
άπογοητεύσω τούς Δημοσιογρά
φους έκείνους, οί όποιοι άρέσκονται 
είς τήν ύποδαύλισιν εχθροτήτων. 
Σήμερον τά αισθήματα τής προο
πτικής καί αί μακρόπνοοι άπόψεις 
διά νά καταστήσουν βιώσιμον τήν 
πολιτικήν, πρέπει νά βασίζωνται είς 
τάς προσωπικάς σχέσεις, αί όποΐαι 
είναι ίσχυραί καί έποικοδομητικαί 
καί αί όποΐαι λαμβάνουν ιδιαιτέρως 
ύπ’ οψιν τά εθνικά καί άτομικά συμ
φέροντα. ’Εκείνο τό όποιον ζητοΰ- 
μεν σήμερον είναι ή σταθερότης καί 
οχι ή έπικράτησις τοΰ πνεύματος 
τής περιπετείας. 'Η διαπίστωσις 
αύτή έπέδρασεν ιδιαιτέρως έπί τής 
ιδιοσυγκρασίας τοΰ Προέδρου τών 
Η .Π .Α . ’Επί πλέον, ή πολιτική 
αυτών κατατείνει είς τήν αυξησιν 
τής επικοινωνίας, γεγονός τό όποιον 
δέν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή άλ- 
λέως, παρά μόνον διά τών δυνατο
τήτων πού επιτρέπουν τά μέσα μα
ζικής επαφής».

Έάν όμως οΰτω πως έμφανίζε- 
ται ή θέσις τής πολιτικής είς τά 
πλαίσια τής συγχρόνου δημοσιογρα
φίας, άναλόγως θά πρέπει νά άνα- 
ζητηθή καί ή θέσις τής οικονομίας 
εντός αύτής κατά τήν σύγχρονον 
έποχήν. 'Η σύγχρονος οικονομία 
εξελίσσεται σήμερον πλέον έπί τή 
βάσει τών υπεραγορών, οί δέ στό
χοι τής οικονομικής άναπτύξεως 
έναποθέτουν τάς έλπίδας των είς τήν 
διεύρυνσιν τών δυνατοτήτων τής 
παιδείας καί τήν άναπροσαρμογήν 
τοΰ προσανατολισμού τής παραγω-

γικότητος ώστε, είς μέν τάς προη- 
γμένας χώρας αί εύκαιρίαι νά έπι- 
λέγουν παραγωγικάς έπενδύσεις, είς 
δέ τάς άναπτυσσομένας χώρας ή οι
κονομική πολιτική νά περιορίζη τάς 
άσκοπους έπιδιώξεις είς αμφιβό
λους παραγωγικάς τοποθετήσεις.

'Η οικονομία καί ή τεχνολογία 
έχουν ώς άνάγκην τήν αύτόματον, 
θά έλεγα, διάδοσιν τών έπιτεύξεων 
διά τής μαζικής έπικοινωνίας, έφ’ 
όσον κινούνται έπί διεθνών συνθη
κών καί έφ’ όσον είναι σχεδόν αδύ
νατος ή διά τής άπομονώσεως αξιο
ποίησές τών έφαρμογών έκ τής έρεύ- 
νης.

Κατ’ αυτήν τήν έννοιαν ή σύγχρο
νος έξέλιξις τών μέσων μαζικής 
έπικοινωνίας είς τήν πολιτικήν καί 
τήν οικονομίαν εύρίσκονται είς τό 
σημεΐον, όπου συναντάται ή συνει
δητοποίησα τής παγκοσμίου άλλη- 
λεξαρτήσεως.

Ά λ λ ’ ό άνθρωπος δέν ζή μό
νον μέ τό ψωμί.

Καί τά μέσα μαζικής έπικοι- 
νωνίας έχουν σάν κύριο διακριτι
κόν τους στοιχεΐον τό πνευματικόν 
των περιεχόμενον, τήν πνευματικήν 
των άποστολήν.

Προ έτών είχα τήν ευκαιρία νά 
άκούσω είς μίαν συνεστίασιν τής 
«Ελληνικής Εταιρείας Δημο
σίων Σχέσεων» ένα θέμα έκτά- 
του ένδιαφέροντος. Είχε τον τίτλο 
«ή μετάφρασις». Τό θέμα τούτο 
άνέπτυξε ένας έκ τών κορυφαί
ων συγχρόνων μεταφραστών, διε
θνούς κύρους Συγγραφεύς καί Λογο
τέχνης ό Κίμων Φράγιερ, ό όποι
ος έπέτυχε νά μεταφράση σχεδόν 
τό σύνολον τών Ελλήνων λογο
τεχνών είς τήν ’Αγγλικήν γλώσ
σαν (Ή  μεγαλύτερη έπιτυχία τού 
Φράγιερ ήταν νά άποδώση έμμε
τρα, σέ μετάφραση, τήν «’Οδύσ
σεια» τοΰ Νίκου Καζαντζάκη). 
'Η ομιλία αύτή τού κ. Φράγιερ 
άποτέλεσε σπάνια εύκαιρίαν άξιο- 
λογήσεως τής συγχρόνου άπο- 
στολής τών μέσων μαζικής έπικοι- 
νωνίας είς όλην τήν πνευματικήν 
τους μεγαλοπρέπειαν. 'Η τεχνική 
τοΰ χειριστοΰ τής δημοσιότητος 
είχε σάν στόχο μέχρι σήμερα τήν 
διοχέτευσιν άπόψεων, είτε διά τον 
προσεταιρισμόν, είτε διά τήν δη
μιουργίαν ένός κλίματος άμοι- 
βαίας κατανοήσεως καί έμπιστο- 
σύνης, άνευ τών όποιων δέν είναι 
δυνατόν νά έπιτευχθή συνεργασία.

Καί ή μία καί ή άλλη άποψις, 
καί ή μία καί ή άλλη έργασία, έχουν 
σάν τελευταίο στόχο τήν έξασφά- 
λισιν συνθηκών διά τήν προώθησιν
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της παραγωγικότητος καί δι’ αύτής 
τοϋ συμφέροντος. Εκείνο όμως τό 
όποιον έχει ιδιαιτέρως σπουδαιότη- 
τα, είναι τό γεγονός ότι, πρέπει 
κάποτε νά άποδώσωμεν καί άναγνω- 
ρίσωμεν εις τήν ζωήν τους τό πνευ
ματικόν τους περιεχόμενον. 'Η έννοια 
τοΰ συμφέροντος λαμβάνει άλλην 
μορφήν μέ τό μάτι τής πνευματικής 
θεωρήσεως. Μέχρι σήμερον τά μέσα 
μαζικής επικοινωνίας έξυπηρε- 
τοΰσαν τά συμφέροντα. Σήμερον 
καλούνται νά έπιστρέψουν εις τήν 
πνευματικήν τους ούσίαν καί κα
ταγωγήν διά τής επικοινωνίας καί 
διαδόσεως τής πνευματικής έργα- 
σίας εις ένα σύγχρονον κόσμον.

'Η μετάφρασις σάν κείμενο εις 
τις Εφημερίδες, είναι μέσον επι
κοινωνίας, τό όποιον, λέγει ό Φρά- 
γιερ, προσδίδει εις τά μέσα τής 
δημοσιότητος μίαν ιδιαιτέραν επο
χήν, κατά τήν όποιαν τό έξέχον 
χαρακτηριστικόν είναι ή κόπωσις 
έκ τής έπιδιώξεως τοΰ ύλικοΰ συμ
φέροντος.

’Αλλά σκοπός των μέσων μαζι
κής έπικοινωνίας είναι ή καλλιέρ
γεια τής κοπώσεως, ή ή άνάτασις 
τοΰ πνεύματος καί τής ψυχής;

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΝ 

ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προκειμένου νά διαπιστώσωμεν 
τήν σύγχρονον σημασίαν, άπό κοι
νωνικής άπόψεως, των μέσων μα
ζικής επικοινωνίας, θά πρέπει νά 
έξετάσωμεν τά πεδία, οπού βα- 
σικώς ή έπίδρασις των μέσων αύτών 
καθιστά αποφασιστικήν τήν δια- 
μόρφωσιν των πραγμάτων. ’Αλλά 
τά μέσα μαζικής επικοινωνίας έπε- 
κτείνουν τό ένδιάφερον των, πλήν 
των πεδίων τής πολιτικής φύσεως, 
ιστορίας, γεωγραφίας κ.λ.π. 'Ο οι
κονομολόγος έξετάζει τά επί μέ
ρους σημεία έκ τής δημοσιότητος, 
πού άφοροΰν π .χ. τήν επιχειρημα
τικήν σκοπιμότητα, τάς οίκονομι- 
κάς έπιπτώσεις έκ τής οικονομικής 
πολιτικής, τήν χρηματοδότησιν, τον 
ρυθμόν τής παραγωγής, τό κόστος, 
τήν κατανομήν τής έργασίας, τήν 
όργάνωσιν των μεγάλων καί μικρών 
έπιχειρήσεων κ.λ.π. Κατ’ αύτήν 
τήν έννοιαν ή νομική επιστήμη, ή 
ιστορία, ή ψυχολογία, ή γεωγραφία 
καί αί πολιτικαί έπιστήμαι ένδια- 
φέρονται καί έρευνοΰν κατά τήν πε
ρίοδον αύτήν τάς επιπτώσεις έκ τής 
λειτουργίας των μέσων δημο

σιότητος εις τήν σύγχρονον ζωήν. 
Τά μέσα επομένως μαζικής επικοι
νωνίας, εις τελευταίαν άνάλυσιν, 
έχουν ύπεισέλθει εις όλας τάς άνάγ- 
κας τής εποχής, μέχρι σημείου πλέ- 
νον νά μελετώνται καί ώς άντι- 
κείμενα πού έπιδροΰν άποφασιστι- 
κώς εις τήν κοινωνικήν συμβίω- 
σιν.

Τό φοβερόν όμως, τό όποιον έπέ- 
φερον τά μέσα μαζικής έπικοινω- 
νίας εις τήν σύγχρονον εποχήν, είναι 
ή προετοιμασία τοΰ ύλικοΰ τής ζωής 
μέχρι σημείου νά όδηγήση τον άν
θρωπον εις άδράνειαν, έφ’ όσον κυ- 
ριολεκτικώς «τό μάννα πίπτει έκ 
τοΰ ούρανοΰ».

Ή  κοινωνική σημασία των μέ
σων μαζικής έπικοινωνίας είναι γι- 
γαντιαία, ιδίως έκ τοΰ γεγονότος 
τής ταχείας έξαπλώσεως καί χρη- 
σιμοποιήσεως τούτων. Τά πλεονε
κτήματα όμως έχουν καί άντίστοιχα 
μειονεκτήματα. Καί ενα φοβερόν 
μειονέκτημα πού εύρίσκεται είς όλα 
τά μέσα μαζικής έπικοινωνίας είναι, 
ότι άφ’ ενός παρέχει έτοιμον τρο
φήν, πού είναι δυνατόν, ώς προελέ- 
χθη, νά όδηγήση εις τήν άδράνειαν, 
καί άφ’ ετέρου περιορίζει καθημερι
νά τον διάλογον, ό όποιος έπιτρέ- 
πει τήν κατανόησιν καί «βαστάζει 
τούς άνθρώπους», καθώς χαρακτη
ριστικά λέγει ό ’Ακαδημαϊκός κ. 
Θεοδωρακόπουλος.

Τά μέσα δηλαδή μαζικής έπι- 
κοινωνίας διά τής έξαπλώσεώς των 
έπέτυχον είς τήν σημερινήν έποχήν 
νά θέσουν είς τό άκρον τον λόγον, 
ό όποιος διά τοΰ διαλόγου καί τής 
σωματικής συμπαρουσίας προσαρ
μόζει καί συγκερνά τάς άπόψεις μέ 
άμοιβαίας κατανοήσεις, παραχωρή
σεις ή άποδοχάς. ’Άνευ τής διά λό
γου έπικοινωνίας δεν είναι δυνατόν 
νά ύπάρξη έλεύθερον λογικόν σχή
μα. Ή  μετάδοσις καί ή διάδοσις 
πού έπιτυγχάνουν τά σύγχρονα μέ
σα μαζικής έπικοινωνίας είς όλους 
τούς τομείς τής ζωής, έχει ώς άπο- 
τέλεσμα τήν βιαίαν έπιβολήν, έφ’ 
οσον έλλείπει τό στοιχεΐον τής έρω- 
τήσεως καί τής άπαντήσεως, έκ 
των όποιων έξάγεται άβιάστως τό 
συμπέρασμα καί πραγματοποιείται 
ή τοποθέτησις τής άπόψεως.

’Επιστρέφω καί πάλιν είς τον 
Καθηγητήν κ. Θεοδωρακόπουλον 
προκειμένου έκ τοΰ βιβλίου του «'Η  
Φιλοσοφική θεώρησις τής έποχής 
μας» νά σάς μεταφέρω ένα μικρό 
σημείο: «'Η άντινομία, λέγει, ή 
όποια έγεννήθη άπό τήν έλλειψιν 
τεχνικών εύκαιριών διαλόγου, τον 
όποιον άποκλείουν τά μέσα μαζικής

έπικοινωνίας, παρ’ ολον ότι εύρισκό- 
μεθα είς καταπληκτικήν άνάπτυξιν 
τής τεχνικής, όδηγοΰν τον άνθρωπον 
είς θέσιν τραγικήν διότι τον καθι- 
στοΰν άλογον, βουβόν προς τον έαυ- 
τόν του καί θαυμαστήν τών έξω 
λεγομένων».

Ή  έργασία μου αύτή δεν είναι 
διδακτική, άλλά ένημερωτική. Ύ π ’ 
αύτήν τήν έννοιαν σάν ’Εκδότης— 
Δημοσιογράφος καί Σύμβουλος Δη
μοσίων Σχέσεων, θά ήθελα νά τονίσω 
ιδιαίτερα τήν άνάγκην τής χρησιμο- 
ποιήσεως τών μέσων μαζικής έπι- 
κοινωνίας διά πνευματικάς έπιδιώ- 
ξεις.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΛΕΟΝ

Τά μέσα μαζικής έπικοινωνίας 
δίδουν τήν άξίαν τοΰ άνθρώπου καί 
πρέπει νά είναι άξιά του.

Τά έλαττώματα πού προανέφερα 
μειώνονται είς τό έλάχιστον καί 
περιορίζονται είς τον χώρον τής 
τεχνικής άτελείας, πού δεν έπιτρέ- 
πει ώς ένα σημείον τήν ΰπαρξιν 
εύκαιριών διαλόγου.

Τά έμπόδια όμως τίθενται είς τό 
περιθώριον, έάν τά μέσα έπικοι- 
νωνίας περιορισθοΰν είς τήν πνευ
ματικήν των αποστολήν καί είς τήν 
άντικειμενικήν άπεικόνισιν τών γε
γονότων. Καί θά τό έπιτύχουν αύτό 
μόνον όταν παντοΰ καί πάντα μετα
δίδουν τήν άλήθειαν, ή όποια άποτε- 
λεΐ μοναδικόν όρον διά τήν έπιβίω- 
σίν των.

«Γνωρίσατε τήν άλήθειαν καί ή 
άλήθεια θά έλευθερώση υμάς», εΐπεν 
ό θείος Παΰλος. Διαφορετικώς, κά
ποτε τό ένα μετά τό άλλο θά κλεί
νουν τά κανάλια τής Ραδιοφωνίας 
καί Τηλεοράσεως, ό Κινηματογρά
φος θά παύση νά έχη άκόμη καί 
ψυχαγωγικόν ένδιαφέρον καί τά 
έντυπα μέσα θά κλονισθοΰν. Αύτό 
ήδη συνέβη καί είς τήν ’Αμερικήν 
όπου σύν τοΐς άλλοις καί τό πλήθος 
τών διαφημίσεων πού παρεμβάλλοντο 
κατά τήν μετάδοσιν τών γεγονότων 
έπέφερε κόπωσιν καί άποστροφήν 
τής άκροάσεως μέ μοιραία συνέπεια 
τήν πτώσιν τής άκροαματικότητος.

859



II
άναντικατάστιτη
ΒίΐϊΐρΟφΟΟ
καί παιΙαγωνό!
Τοϋ κ. Ίωάν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Καθηγητοΰ
Σχολήs Κοιν. Ε ργασίας — 
Διακονίσσων.

Α' Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, παρά τδ γε
γονός, δτι σήμερα διέρχεται σέ πολ
λές χώρες κρίση ή εύρίσκεται σέ 
μεταβατικό στάδιο διαμορφώσεώς 
της άπδ τήν παραδοσιακή μορφή 
σέ νέα σχήματα, δπως στη χώρα 
μας, έξακολουθεΐ ν’ αποτελεί οχι 
μόνο μια βιολογική, άλλα και βιο
τική κοινότητα (1 ). Δηλαδή είναι 
κέντρο ζωής, πού περιλαμβάνει όλες 
τις έκδηλώσεις καί λειτουργίες τοΰ 
άνθρώπινου καί πολιτιστικού βίου 
καί συγκεκριμένα τήν θρησκευτική,

τήν ήθική, τήν οικονομική, τήν 
δικαστική, τήν πολιτική, τήν έπαγ- 
γελματική, τήν παιδαγωγική (2 )  
καί φυσικά έχει τεράστια άποφα- 
σιστική έπίδραση στήν άγωγή καί 
γενικά τήν διαμόρφωση της προ
σωπικότητας τοϋ παιδιού, μέ ισό
βιες έπιπτώσεις καί τούτο γιατί, 
κατά κανόνα, γιά τδ άτομο άποτε- 
λεϊ, στήν βρεφική καί τήν πρώτη 
παιδική ήλικία, τδ άναγκαστικδ 
περιβάλλον, μέσα στδ όποιο άνα- 
πτύσσεται τούτο (3 ).

Συγκεκριμένα ή ομαλή οικο
γένεια έπιδρά στδ παιδί : α) Στήν 
ψυχοσωματική του άνάπτυξη, ώστε 
αύτή νά είναι άπρόσκοπτη καί φυ
σιολογική (4 ). β) Στήν διανοητική 
του έξέλιξη, ιδιαίτερα στήν προσχο- 
λική ήλικία, μέ τήν δημιουργία 
των πρώτων πραγματικών παρα

στάσεων, των βασικών έμπειριών 
της ζωής, τοϋ πλουτισμού τής 
γλώσσας μέ λέξεις καί τής διά
νοιας μέ ποικίλου περιεχομένου 
γνώσεις (5 ). γ ) Στήν εισαγωγή του 
στδ πνεύμα τοΰ λαού καί τής Κοι
νότητας πού άνήκει, μέ τήν άμεσο 
επαφή πρδς τά αγαθά τοΰ τεχνικού 
πολιτισμού καί τήν μετάδοση σ’ 
αύτδ τών συνηθειών, τών ήθών καί 
τών εθίμων, τών άντιλήψεων, τών 
σκέψεων, τών ιδεών καί γενικά τών 
άξιών τών παλαιοτέρων γενεών, 
συνδέοντας έτσι τδ παρελθδν μέ τδ 
μέλλον (6 ). δ) Στήν κοινωνικο
ποίησή του, άκόμη καί σήμερα, 
εΐσάγουσα τούτο φυσικά καί άβία- 
στα στήν κοινωνία, μαθαίνοντάς το 
νά είναι κοινωνικδ (7 ) . ε) Στήν 
διάπλαση τής βουλήσεως καί τοΰ 
χαρακτήρα του, καλλιεργώντας τήν

1. — Ά ντ. Δελώνη, Ή  Οικογένεια ώς πα
ράγων αγωγής, περ. «’Αστυνομικά 
Χρονικά», τόμ. Κ', σελ. 114.

2. — ’Αντ. Τσιρίμπα, Γενική Παιδαγω
γική, Άθήναι 1975, σελ. 106.

3. — Κ.Γαρδίκα,’Εγκληματολογία, τόμ. Α'
«Τά Γενικά καί τά άτομικά αίτια τών 
εγκλημάτων», έκδ. Ε ', Άθήναι 1966, 
σελ. 569.—Ί . Παπαζαχαρίου, Οικο
γενειακή κατάσταση καί έγκληματι- 
κότης, περί τοϋ φαινομένου τής οικο
γένειας, ’Επιστ. Έπετηρΐς ΝΟΕ Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. ΙΔ', 
τεΰχος Α', Θεσσαλονίκη 1966, σελ. 
378.—Μιν. Πόθου, Έγκληματικαί 
περιοχαί καί συμμορίαι άνηλίκων, 
Άθήναι, ΕΚΚΕ 1971, σελ. 83.—Ν. 
Σκόπα, Προβλήματα προσαρμογής 
τοΰ παιδιού, έκδ. Ί .  Σιδέρη, Άθήναι 
χ.χ., σελ. 40, 43.— Ίριδος Αύδή—

Καλκάνη, Ή  ’Επαγγελματική έργα- 
ζομένη Έλληνίδα, έκδ. Παπαζήση, 
Άθήναι 1978, σελ. 152.—Ά ρτ. ’Εμ
μανουήλ, Θεμελιώσεις τής Κοινωνιο- 
λογίας, Πειραιεύς 1974, σελ. 172. 
J. QUINN—A RTH U R REPKE, 
Ή  ζωή εις τον κοινωνικόν κόσμον, 
έκδ. Γ ', έκδοσις Μ. Πεχλιβανίδη, 
Άθήναι χ.χ., σελ. 236 έπ.—Έμμ. 
Βρυζάκη, Ή  Οικογένεια διαμορφω
τής τών νέων καιρών, περιοδικό 
«Έπιθεώρησις Χωροφυλακής», τόμ. 
Ζ’, σελ. 12.—Τοΰ Ίδίου, Ματιές 
στά σύγχρονα θέματα, Άθήναι 1973, 
•— σελ. 103.—Γ. Δημοπούλου, Κατ’ 
Οίκον ’Εκκλησία, Ή  Οικογένεια, 
έκδ. Αδελφότητος Θεολόγων «Ό  
Σωτήρ», έκδ. Γ ', Άθήναι 1974, σελ. 
136.—Γιόζεφ Ράττνερ, Ανατρέφω 
σωστά τό παιδί μου, έκδ. Μπουκου-

μάνη, Άθήναι 1967, σελ. 23, 24.-Τοΰ 
Ίδιου, Ατομική Ψυχολογία, έκδ. 
Μπουκουμάνη, Άθήναι 1970, σελ. 
70.—Λάμπρου Κατσίκη, Γάμος καί 
διαζύγιο, έκδ. «Νέα Σκέψη», Ά θή
ναι 1974, σελ. 81.—Άθ. Καραντώνη, 
Τό παιδί καί τό οικογενειακό περι
βάλλον, περιοδικό «Ακτίνες», τόμ. 
ΙΓ ' (1950), σελ. 496.—Γ. Κυριαζο- 
πούλου, Συναισθηματικοί δεσμοί γο
νέων καί παιδιών κατά τήν βρεφική 
ήλικία, περ. «Ελληνοχριστιανική 
άγωγή», τεΰχος 279380 σελ. 44. 
—Γ . Κανάτσιου, ’Εγκληματολογία, 
έκδ. Β', Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 
214.

4.— Δαμιανοΰ Στρουμπούλη, Ή  ’Επανά
σταση τών νέων, περ. «Αστυνομικά 
Χρονικά», τόμ. ΚΒ', σελ. 393.— 
Κ. Κωνσταντινίδου, Τά ψυχοπαθο-
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εύπείθεια, την ύπκκοή, την σεμνό
τητα, την φιλαλληλία, την άλληλεγ- 
γύη, την πίστη, τον σεβασμό, την 
άγάπη πρός τον Θεό καί τον συ
νάνθρωπο καί τίς άλλες ήθικές 
άξιες της ζωής, ένώ ταυτόχρονα 
εδραιώνει σ’ αύτό καί τό αίσθημα 
άσφαλείας (8 ). στ) Στην καλλιέρ
γεια τοϋ πνεύματος τής έργασίας 
καί την δημιουργία τής άνάγκης τοϋ 
επαγγέλματος (9 ) .

Για νά έπιτύχει ή οικογένεια 
όμως τούς σκοπούς τής άγωγής των 
νεαρών μελών της πρέπει νά συν
τρέχουν σ’ αύτή ορισμένες βασικές 
προϋποθέσεις, γιατί σ’ άντίθετη πε
ρίπτωση τ’ άποτελέσματα είναι εν
τελώς άρνητικά καί συγκεκριμένα: 
α) Πρέπει νά υπάρχει στούς γονείς 
έκτος τής ψυχοσωματικής ύγείας 
καί τής πνευματικής καλλιέργειας 
καί τής ολοκληρωμένης προσωπι
κότητας καί πλήρης αρμονία στις 
σχέσεις των καί ιδιαίτερα ή όλη 
στάση καί συμπεριφορά των πρέπει 
ν’ άποτελεΐ τό παράδειγμα πρός 
μίμηση. Λόγια καί ύποδείξεις ή 
προσπάθεια δυναμικής έπιβολής ά- 
πόψεων στά παιδιά, χωρίς ζωντανό 
παράδειγμα είναι τελείως άνωφε- 
λή (10). β) Νά ύπάρχει τό συναί
σθημα τής ευθύνης ως πρός τό 
σοβαρό καί θεμελιώδες έργο πού 
έχουν άναλάβει οί γονείς, δηλαδή 
τής διαπαιδαγωγήσεως τών παι
διών (1 1 ). γ) 'Η άγωγή νά άσκεΐ- 
ται μέ άγάπη, καλωσύνη, υπομονή, 
στοργή καί διαρκές ενδιαφέρον καί 
φροντίδα, μέ βάση, κατά τήν γνώμη 
μας, τά διδάγματα τής Χριστιανι
κής διδασκαλίας (12).

Β' ΓΙΑ τήν μεγάλη άποστολή 
τής οικογένειας, τήν άγωγή τών 
παιδιών, άπαιτεΐται όπως ό πατέρας 
καί ή μητέρα συνεργάζονται αρμο
νικά, πλήν όμως οφείλομε νά ομο

λογήσουμε ότι ή ψυχή καί ό στυλο- 
βάτης της είναι ή «Γ υ ν α ί κ α», 
μέ τήν ιδιότητα τής Μητέρας, τής 
φίλης καί τής συζύγου (13).

Γιά τον χαρακτήρα, τίς Ιδιότη
τες καί τήν επίδραση γενικά τής γυ
ναίκας, στήν διαδρομή τών αιώνων 
πολλά έλέχθησαν καί λέγονται. Με
ρικοί τής καταλόγισαν τά φοβερό
τερα τών έλαττωμάτων καί τήν 
χαρακτήρισαν ώς πηγή κάθε κακοΰ 
(πϋρ - γυνή καί θάλασσα), άλλοι 
όμως τήν θεωρούν ότι είναι πηγή 
κάθε καλοϋ καί κάθε προόδου. Ό  
διάλογος μεταξύ τοϋ αύτοκράτορα 
Θεοφίλου καί τής Κασσιανής άπο- 
δίδει παραστατικότατα τίς προα- 
ναφερθεΐσες γνώμες :
«Θεόφιλος: Ώ ς  άρα διά γυναικός 

έρύη τά φαΰλα (εννοώντας τήν 
Ευα).

Κασσιανή: ’Αλλά καί διά γυναικός 
πηγάζει τά κρείττονα (έννο- 
οΰσα τήν Παναγία).

Ή  πραγματικότητα είναι ότι ή 
δύναμη τής γυναίκας είναι τεράστια 
καί ή συμβολή της στήν άγωγή τών 
μελών τής οικογένειας, ιδιαίτερα 
τών παιδιών καί κατ’ επέκταση 
τής κοινωνίας είναι θεμελιώδης (14).

Ειδικότερα τό παιδί, άγόρι ή κο
ρίτσι, στο μεγάλο βασικό σχολείο 
τής οικογένειας θά διαμορφώσει 
τήν προσωπικότητά του καί θά λά
βει τίς πρώτες ήθικές άρχές άπό 
τήν μητέρα του, ή όποια έχει μιά 
πολυμερή παιδαγωγική σχέση πρός 
αύτό. Ά π ό  τήν γέννησή του τό παιδί 
καί γιά πολλούς μήνες έξαρταται 
σχεδόν ολοκληρωτικά άπό τήν μη
τέρα του, πού άποτελεΐ γι’ αυτό τό 
κέντρο όλων τών σχέσεων μέ τό πε
ριβάλλον καί πού πρώτη θά τοϋ 
κινήσει τά ένδιαφέροντά του καί 
θά τοϋ προσαρμόσει, έξασκήσει καί 
εκπαιδεύσει κάθε τάση πού αύτό 
έχει κληρονομήσει καί θά τοϋ άνα-

πτύξει τήν κοινωνικότητά του, στρέ
φοντας τό κοινωνικό του ενδιαφέ
ρον αρχικά πρός τον πατέρα καί 
στήν συνέχεια πρός άλλα πρόσωπα, 
άποτελοΰσα έτσι τήν γέφυραν πρός 
τήν κοινωνική ζωή, γι’ αύτό καί 
οί δεξιότητές της ή ή έλλειψή τους 
έχουν ανάλογο επίδραση σ’ αύτό(15). 
Στήν Μητρική άγκαλιά άποκτα τό 
παιδί τό πρώτο αίσθημα άσφαλείας 
καί σ’ αύτή εύρίσκει καταφύγιο καί 
αντλεί δύναμη σ’ όλες τίς δύσκολες 
στιγμές , σέ όποια ήλικία κι’ αν 
εύρίσκεται (16), έστω καί μέ τήν 
άπλή έπίκληση τής λέξεως «Μάνα». 

«Μάνα κράζει τό παιδάκι 
μάνα, ό νιος καί μάνα ό γέρος 
μάνα, άκοϋς σέ κάθε μέρος 
ά ! τί όνομα γλυκό».

(Γερ. Μαρκορα « Ή  Μάνα) 
Παιδιά πού είχαν τήν ευτυχία νά 
έχουν Μητέρες, άξιες τοϋ ονόματος 
καί τής άποστολής των άπόκτησαν 
ακλόνητα έφόδια καί είσήλθαν στήν 
βιοπάλη πανέτοιμα, ώστε νά μεγα
λουργήσουν στήν συνέχεια, ένώ αντί
θετα παιδιά τών οποίων ή Μητέρα 
δέν είχε μ’ αυτά τον σύνδεσμο πού 
έπρεπε ή άποδείχθηκε άνάξια τοϋ 
ρόλου της καί ούδεμία κατέβαλε 
προσπάθεια γιά τήν άνατροφή των, 
κατά κανόνα, γίνονται προβλημα
τικά καί άποτυγχάνουν στήν ζωή 
ή εξελίσσονται σέ άντικοινω- 
νικά στοιχεία (17). Τά παρα
δείγματα τής άνατροφής άπό έξαι- 
ρέτους Μητέρες τών μεγάλων Πα
τέρων τής ’Εκκλησίας Μ. Βασιλείου 
(Έμμέλεια), Ίωάννου τοϋ Χρυσο
στόμου (Άνθοϋσα) καί Τιμοθέου, 
τοϋ Κάντ καί πλήθους άλλων άν- 
δρών καί ή έπιρροή πού άσκησαν 
στήν διαμόρφωση τοϋ μέλλοντος 
των άποτελεΐ τήν πλέον σπουδαία 
άπόδειξη τής ορθής καί ιδιαίτερα 
τής χριστιανικής μητρικής διαπαιδα- 
γωγήσεως, πράγμα πού προκάλεσε,

λογικά φαινόμενα της συγχρόνου 
κοινωνίας, Άθήναι, έκδ. ’Ιωνία, 
σελ. 1 1 9 .-  J. QUINN—ARTHUR 
REPKE, ένθα άν.,σελ. 239 έπ — 
Διον. Φαραζούλη, Ή  Χριστιανική 
Οικογένεια, έκδ. ’Αδελφότητος Θεο
λόγων « Ή  Ζωή», έκδ. Ζ ', ’Αθήναι 
1969, σελ. 122 έπ.—’Αντ. Τσιρίμπα, 
ένθα άν. σελ. 113.—Ί .  Χαραλαμπο- 
πούλου, Γενική Παιδαγωγική, ’Αθή
ναι, 1975, σελ. 224, 225, 230—232.

5. —’Αντ. Δελώνη, ένθα άν. σελ. 115. — 
’Αντ. Τσιρίμπα, ένθα άν. σελ. 113. 
Ί .  Χαραλαμποπούλου, ένθα άν. σελ. 
231.

6. —’Αντ. Τσιρίμπα , ένθα άν. σελ. 114.
7. —JAMES QUINN — ARTHUR

REPKE, ένθα άν. σελ. 241. — 
Συγκριτική ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 
Ζ ', σελ. 267. — ’Αντ. Δελώνη, ένθα

άν. σελ. 115. — Δαμ. Στρουμπούλη, 
Οικογένεια, περ. «’Αστυνομικά Χρο
νικά», τόμ. ΚΒ', σελ. 773. — ’Αντ. 
Τσιρίμπα, ένθα άν. ,σελ. 114. — Ί .  
Χαραλαμποπούλου, ένθα άν. σελ. 
234. — Γιόζεφ Ράττνερ, ’Ανατρέφω 
σωστά τό παιδί μου, ’Αθήναι, έκδ. 
Μπουκουμάνη, 1969, σελ. 100.

8. —JAMES QUINN -  ARTHUR
REPKE, ένθα άν. σελ. 235. — Διον. 
Φαραζούλη, ένθα άν. σελ. 151 έπ. 
’Αντ. Τσιρίμπα, ένθα άν. σελ. 114.— 
Ί .  Χαραλαμποπούλου, ένθα άν. σελ. 
233, 235.

9. —’Αντ. Δελώνη, ένθα άν., σελ. 115.—
Γ. Δημοπούλου, ένθα άν. σελ. 143.— 
Διον. Φαραζούλη, ένθα άν., σελ. 
126. — ’Αντ. Τσιρίμπα, ένθα άν. 
σελ. 114.

10. —Γ. Περρή, Οί γονείς καί ή άγωγή
τών παιδιών, περ. «Συζήτησις», 
τόμ. ΙΑ', σελ. 28. — Κ. Κωνσταν- 
τινίδου, ένθα άν. σελ. 119. — Γ. Δη
μοπούλου, ένθα άν. σελ. 150. — Διον. 
Φαραζούλη, ένθα άν. σελ. 146 έπ. — 
’Αντ. Τσιρίμπα, ένθα άν., σελ. 117.— 
Ί .  Χαραλαμποπούλου, ένθα άν. σελ. 
229. — Ί .  Παπαζαχαρίου, Μελέται 
έκ τοϋ Δικαίου ’Ανηλίκων, τεύχος 
Δ', σελ. 251. — Δ. Παναγιωτοπού- 
λου, Ή  Χριστιανική άνατροφή, έκδ. 
’Αδελφότητος Θεολόγων «Ό  Σω- 
τήρ», έκδ. ΣΤ ', ’Αθήναι 1973, σελ. 
21. — Γ. Κανάτσιου, ένθα άν. σελ. 
210.

11. —A RTH U R LEADER, Ή  έννοια
τής ύπευθυνότητας στή θεραπευτική 
τής οικογένειας, περιοδικό «’Εκλογή 
Θεμάτων Κοιν. Προνοίας», τεύχος

861



στην περίπτωση τοϋ Ίωάννου Χρυ
σοστόμου, τον θαυμασμό τοϋ σοφι- 
στοϋ Λιβανιού (18). ’Ακόμη και ή 
διαμόρφωση στους άνδρες της νοο
τροπίας περί υπεροχής των καί περί 
μειονεκτικής θέσεως των κοριτσιών, 
σέ πολλά μέρη τής Ελλάδας, οφεί
λεται στην Μητέρα καί όχι στον 
Πατέρα, γιατί ή Μητέρα είναι εκείνη 
πού μέ διάφορο μέτρο άφ’ ενός μέν 
κατευθύνει τα παιδιά της, άνάλογα 
μέ τό φϋλο τους καί άφ’ ετέρου κρί
νει τις διάφορες πράξεις των.

Τον διαπαιδαγωγικό ρόλο τής 
γυναίκας ώς Μητέρας, πολύ γλα
φυρά τονίζει ό άείμνηστος καθηγ. 
τοϋ Πανεπιστ. ’Αθηνών καί ’Ακα
δημαϊκός Κ. Χωρέμης γράφοντας: 
« Ή  παρουσία τής Μητρός άρχικώς 
άλλά καί τοϋ Πατρός κατόπιν, εκ
προσωπεί διά τό παιδί τον προ
στάτην καί τό στήριγμα, την ιδα
νικήν δυάδα, ή οποία έξασφαλίζει 
την διατροφήν του καί έγγυάται 
την άσφάλειάν του, τάς δύο πρω- 
τεΐκάς άνάγκας του. Ή  άνευ περιο
ρισμού καί κατ’ άνεπιφύλακτον τρό
πον προσκόλλησις τοϋ παιδιού προς 
την Μητέρα του έκμηδενίζει σχεδόν 
την μεταξύ αύτών άπόστασιν καί 
επαυξάνει την εύθύνην της. Τό προς 
αυτό ένδιαφέρον της, καί όταν άκόμη 
τό παιδί μεγαλώση καί άπομακρυνθή 
τής οικογένειας, δεν θά έκλειψη, άλ
λά μέρος τής ευθύνης θά μετατεθή 
οπωσδήποτε είς τό σχολεΐον, τον 
διδάσκαλον καί την κοινωνίαν.

Ό  θηλασμός, περί τοϋ οποίου 
έπιστεύετο ότι ικανοποιεί μόνον τάς 
σωματικάς άνάγκας τοϋ βρέφους, 
έχει άποδειχθή ότι έπί πλέον δια
σφαλίζει την συνεχή έπικοινωνίαν 
τής μητρός προς τό τέκνον της. 
Καί αν ίσως ή στέρησις τοϋ θηλα
σμού χάρις εις την πρόοδον τής

τεχνητής διατροφής έχει εξαφα
νίσει πολλά άπό τά δύσκολα εκείνα 
προβλήματα, τά όποια άνέκυπτον 
κατά τό παρελθόν, ή άπομάκρυνσις 
τοϋ βρέφους έκ τής μητρός του προ- 
καλεϊ τραΰμα καί διανοίγει χάσματα 
μεταξύ των δύο τούτων υπάρξεων, 
των οποίων ή γεφύρωσις δεν είναι 
εύκολος πάντοτε είς τό μέλλον.

’Ά ν  καί είναι παράτολμον νά 
έκφράσωμεν γνώμην περί των άπω- 
τέρων συνεπειών έκ τοϋ χωρισμού 
τούτου, νομίζομεν ότι δεν άφιστά- 
μεθα τής πραγματικότητας, έάν 
μέρος τούλάχιστον τών νευρώσεων, 
αί όποΐαι λυμαίνονται σήμερον τήν 
παιδικήν ήλικίαν δεν θά άπεδίδομεν 
είς τον χωρισμόν τοΰτον. ’Έχομεν 
γράψει άλλοτε: «άπό τήν κοιλιά τής 
μάννας γεννιέται τό παιδί, άλλά στην 
άγκαλιά της γίνεται άνθρωπος» (19).

Κατά συνέπεια δεν είναι ύπερ- 
βολή τό ύποστηριζόμενον ότι άλη- 
θινός πολιτισμός δεν δύναται νά 
υπάρξει χωρίς την Μητέρα καί ότι 
γιά τήν σημερινή ήθική κρίση τοϋ 
πολιτισμού πού μαστίζει τήν άνθρω- 
πότητα, μεγάλο μέρος ευθύνης φέρει 
καί ή γυναίκα πού ξέφυγε, ένσυνεί- 
δητα ή άσυνείδητα τού Θείου ρόλου 
τής Μητέρας, ή έπιπόλαια ή μέ άνω- 
ριμότητα άσκεΐ τούτο. Ό  "Αγιος 
Αύγουστΐνος, έπισημαίνοντας τήν 
αναμφισβήτητη αύτή άλήθεια έλεγε: 
«Δώσατέ μου καλές Μητέρες καί θά 
σάς άλλάξω τήν 6ψη τοϋ κόσμου (20).

Μέ τά προαναφερθέντα δέν ύπο- 
στηρίζεται φυσικά ότι ή γυναίκα 
πρέπει νά έπανέλθει άποκλειστικά 
καί μόνο στον ρόλο νά γεννά καί νά 
άνατρέφει παιδιά, γιατί κάτι τέτοιο 
θά ήταν άνεδαφικό στήν σημερινή 
εποχή, όπου αυτή ισότιμα μέ τον 
άνδρα διεκδικεΐ τά δικαιώματά της 
καί προσφέρει τό ίδιο άξιόλογο έργο

στον επαγγελματικό καί επιστημο
νικό τομέα, καθώς έπίσης στήν πολι
τική, τις τέχνες καί τά γράμματα. 
’Αντίθετα φρονούμε ότι ή γυναίκα 
δικαιούται άπολύτου σεβασμού σέ 
όλα της τά δικαιώματα καί τις 
άπολαυές, ισότιμα προς τον άνδρα, 
τόσο στήν κοινωνία, όσο καί στον 
έπαγγελματικό στίβο. Καί όχι μόνο 
τούτο άλλά δικαιούται καί μεγαλύ
τερης, άν όχι προνομιακής, μετα- 
χειρίσεως καί σεβασμού όταν έκτος 
τής έπαγγελματικής της άπασχο- 
λήσεως, έπιβαρύνεται καί μέ τό 
άνεπανάληπτο παιδαγωγικό έργο τής 
Μητέρας. Δέν είναι δυνατό νά άπαι- 
τούμε άπό τήν γυναίκα νά είναι 
Μητέρα—παιδαγωγός καί ταυτόχρο
να νά συμβάλλει μέ τήν εργασία της 
στον οικογενειακό προϋπολογισμό 
καί τήν κοινωνική δραστηριότητα, 
γιατί δέν πρόκειται περί ισοτιμίας, 
άλλά περί έσκεμμένης έξοντώσεώς 
της. "Οπως πολύ ορθά παρατηρεΐται, 
άλλο ισοτιμία, πού άποτελεΐ άναγ- 
καιότητα καί άλλο συνταύτιση. Τό 
πρώτο άναμφιβόλως έπιβάλλεται, 
τό δεύτερο καθίσταται άδύνατο, 
γιατί ή ίδια ή φύση καθορίζει τά 
σχετικά όρια πού δέν μπορούμε νά 
μεταβάλουμε ή νά ύπερβοΰμε (21).

Ά λλά τό παιδαγωγικό έργο τής 
γυναίκας συνεχίζεται καί όταν ό 
ρόλος της σάν Μητέρας μέ τήν ένη- 
λικίωση τών παιδιών (22) ή τήν 
άπομάκρυνσή των, κατά κάποιο 
τρόπο έξασθενίζει καί τούτο γιατί 
καί πάλιν γιά τον άνδρα τούλά
χιστον, είτε σάν φίλη, είτε σάν σύ
ζυγος διαδραματίζει καθοριστικό ρό
λο στήν μετέπειτα έξέλιξη καί στα
διοδρομία του. Ή  ιστορία τών λαών 
τής γής είναι γεμάτη άπό παραδεί
γματα άνδρών, πού είτε διέπρεψαν 
στις τέχνες, τά γράμματα, τον έπαγ-

49)1979, σελ. 11 έπ. — Χαρ. Ζιανί- 
κα, Τό μέλλον τών παιδιών μας καί 6 
ρόλος της οικογένειας, περιοδικό 
«Αστυνομικά Χρονικά», τόμ. ΚΖ', 
σελ. 547 έπ. — Έμμ. Βρυζάκη, ένθα 
άν. σελ. 15.

12. —Ά ντ. Δελώνη, ένθα άν. σελ. 115. —
Στεφ. IIουλή, Ή  σπουδαιότητα της 
οικογένειας στην ανατροφή τών παι
διών, περ. «’Αστυνομικά Χρονικά», 
τόμ. ΚΖ' (1979) σελ. 512. — Γιό- 
ζεφ Ράττνερ, ’Ανατρέφω σωστά τό 
παιδί μου, έκδ. Μπουκουμάνη, Ά θή- 
ναι 1967, σελ. 57. — Γ. Δημοπού- 
λου, ένθα άν., σελ. 146. — Ί .  Χαρα- 
λαμποπούλου, ένθα άν. σελ. 229, 
233. — CHARLOTTE TOWLE, 
Κοινές άνθρώπινες άνάγκες, μετά
φραση Λίνας Κασδάγλη, ’Αθηναι 
1961, σελ. 95. — Λάμπρου Κατσίκη, 
Γάμος καί Διαζύγιο, έκδ. Νέα Σκέ
ψη, ’Αθηναι 1974, σελ. 81.

13. —Ν. Σκόπα, ένθα άν., σελ. 44.
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14. —Λ. Κατσίκη, ένθα άν. σελ. 81.
15. —’Άλφρεντ ’Άντλερ, *Η Μητέρα, ό

Πατέρας, τό παιδί, άπό τό βιβλίο 
«’Αγάπη», έκδ. Μπουκουμάνη, 
’Αθήνα 1974, σελ. 31. Τοϋ Ίδιου, 
Τό Κοινωνικό ένδιαφέρον, έκδ. Μπου
κουμάνη, ’Αθηναι 1974, σελ. 198. 
Τοϋ Ίδιου, Τά Προβληματικά παι
διά, έκδ. Μπουκουμάνη, ’Αθηναι 
1974, σελ. 19, 23, 217. — Γιόζεφ 
Ράττνερ, ’Ανατρέφω σωστά τό παιδί 
μου; έκδ. Μπουκουμάνη, ’Αθηναι, 
1967, σελ. 16,27. — Τοϋ Αύτοΰ, 
’Ατομική Ψυχολογία, έκδ. Μπου
κουμάνη, ’Αθηναι 1970, σελ. 72. — 
CHARLOTTE TOW LE, ένθα άν., 
σελ. 92.

16. —Ί . Χαραλαμποπούλου, ένθα άν. σελ.
227. — Άντ. Τσιρίμπα, ένθα άν. σελ. 
108. — CHARLOTTE TOW LE, 
ένθα άν., σελ. 93.

17. —Άλφρεντ Άντλερ, Ή  Μητέρα, ό
Πατέρας, τό παιδί, άπό τό βιβλίο

«’Αγάπη», έκδ. Μπουκουμάνη, ’Αθή
να 1974, σελ. 34.

18. —Ί .  Χαραλαμποπούλου, ένθα άν.
σελ. 227.

19. —Κ. Χωρέμη, Παιδιατρική, τόμος Α’
’Αθηναι 1966, σελ. 281.

20. —Ί .  Χαραλαμποπούλου, ένθα άν. σελ.
227. — Έ μμ. Βρυζάκη, ένθα άν. 
σελ. 13. — Άλφρεντ Άντλερ, Τό 
κοινωνικό ένδιαφέρον, έκδ. Μπου
κουμάνη, ’Αθηναι 1974, σελ. 199.— 
Γιόζεφ Ράττνερ, ’Ατομική Ψυχολο
γία, έκδ. Μπουκουμάνη, Αθηναι 
1970, σελ. 72.

21. —Έμμ. Βρυζάκη, ένθα άν., σελ. 14. —
Β. Παπαδάκου καί Κ. Παπαφωτίου— 
Παπαδάκου, Ή  Μητέρα καί τό παι
δί της, ’Αθηναι 1964, σελ. 18. — 
BOVET ΤΗ., Ό  Γάμος, μετ. Τά
σου Ζαννή, έκδ. «Ή  Έλαφος», 
’Αθηναι 1968, σελ. 32.

22. —Ν. Σκόπα, ένθα άν. σελ. 44.
23. —Ώ ς κλασσικό παράδειγμα άναφέρε-



γελματικό στίβο καί τήν πολιτική 
καί πού έπηρέασαν τις τύχες της 
άνθρωπότητας, γιατί το έμφυτο 
ταλέντο των ή ή πηγαία δημιουρ
γική δράση τους είχε τήν τύχη να 
σμιλευθεΐ άπό μια άξια σύντροφο 
(φίλη—σύζυγος) (23), είτε άπέ- 
βησαν άντικοινωνικά στοιχεία γιατί 
ή σύντροφός των ήταν άνάξια της 
άποστολής της.

Το πόσο μπορεί να επηρεάσει μιά 
γυναίκα, προς το καλό καί το κακό, 
τόν άνδρα, παραστατικότατα το προ
σδιορίζει ή δημώδης σοφία τοϋ 'Ελ
ληνικού Λαού, πού δέχεται ότι: 
α.— «’Ά ς  βλέπει ή γυναίκα μου

καί άς είν καί κρατημένη» (24). 
β.— «Γυναίκα μέ μυαλό

στο σπίτι θησαυρό» (25). 
γ.— «'Η Γυναίκα κάνει το άντρα»

(2 6 ).

δ.— «Πές μου άπο ποδναι ή γυ
ναίκα σου

να σοΰ πώ άπο πούναι το 
χωριό σου» (27), καί 

ε.— Σπίτι χωρίς γυναίκα έκκλησιά 
χωρίς παπά» (28).

Τά περί ισχυρού φύλου, για τον 
άνδρα, είναι φθηνή φιλολογία γιατί 
στήν ούσία ή δύναμη βρίσκεται στην 
πλευρά τής γυναίκας, πού κατα τον 
Πατέρα τής Νίκης Ούΐνστων Τσώρ- 
τσιλ «Κυβερνά καί θά έξακολουθεΐ 
νά κυβερνά τον κόσμο», ενώ συγ
χρόνως παρατηρεΐται ότι άπο πλευ
ράς θέσεως στήν οικογένεια καί τήν 
κοινωνία τοποθετείται στήν κορυ
φή των γιατί κατέχει, άποκλειστικα. 
το Θείο δώρο τής Μητρότητας (29). 
'Ως λέγει ό ποιητής γιά τήν Μάνα: 

«Γιά σέ το πρώτο κλάψιμο 
γιά σέ το πρώτο γέλιο 
έσύ ’σαι το θεμέλιο 
πού χτίζεται ή ζωή».

(Γ. Άθάνα, «'Ύμνος στήν Μητέρα»)

ται ό «Γκαΐτε» πού το κλασσικό 
έργο του φέρει τήν σφραγίδα δύο 
γυναικών, της Σαρλύτ Φον Στάϊν 
καί της μετέπειτα συζύγου του Χρι- 
στιάνας Βούλπιους (Γιόχαν Γκαΐτε, 
Φάουστ, μετάφραση Κ. Χατζοπούλου, 
Άθήναι, ϊκδ. Διεθνής Λέσχη Βιβλίου·, 
χ.χ., σελ. 253, 256.

24. —Καί παράλυτος οικοδέσποινα κατά
τήν παροιμία άνίκανη νά έργασθεΐ 
δύναται νά διοικεί καλά το σπίτι, 6 
δέ σύζυγος δύναται νά είναι άμέριμνος 
στήν έργασία του (Ν. Πολίτου, Πα- 
ροιμίαι, τόμ. Δ', Έ ν Άθήναις 1902, 
σελ. 190).

25. —Ν. Πολίτου, ένθα άν. σελ. 195.
26. —Ν. Πολίτου, ένθα άν. σελ. 208.
27. —Ν. Πολίτου, ένθα άν. σελ. 238.
28. —Μαρ. Μηλολιδάκη ·— Κώτσηρα,

Παροιμίες τοϋ Κρητικού Λαοϋ, ’Αθή
να 1975, σελ. 73.

29. —Λ. Κατσίκη, ένθα άν. σελ. 83.

Ν Ε Α
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΣΤ ΙΑ ΣΗ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ τό>ν μελών κα'ι φίλων 

τοϋ Ελληνικού Τμήματος τής Διεθνούς 
Ένώσεως ’Αστυνομικών πραγματοποιή
θηκε στις 27 Νοεμβρίου σέ κοσμικό κέν
τρο τής Κηφισίας.

Στή συνεστίαση παραβρέθηκαν, ό Γενι
κός Γραμματέας τοϋ 'Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως κ. Κων]νος Σαψάλης, ό 
‘Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτη
γος κ. Μιλτιάδης Άργιάννης καί περισ
σότερα άπό 400 μέλη καί φίλοι τής Ι.Ρ.Α.

Στήν άρχή τής έκδηλώσεως ό Πρόε
δρος τοϋ Έλληνικοϋ Τμήματος τής 
Ι.Ρ.Α., 'Υποστράτηγος έ.ά. κ. ’Αντώνιος 
Δεμέστιχας έξέφρασε τις ευχαριστίες του 
πρός τούς κ.κ. Γενικό Γραμματέα καί 
’Αρχηγό Χωροφυλακής γιά τήν τιμητική 
παρουσία τους στήν έκδήλωση καί τήν 
κατανόηση καί συμπαράσταση πού δεί
χνουν στά προβλήματα πού άντιμετωπί- 
ζει τό Τμήμα. Γιά τή συμπαράστασή τους 
αύτή τούς πρόσφερε έκ μέρους τής Ι.Ρ.Α. 
άπό ένα άναμνηστικό πιάτο πού άπεικονί- 
ζει τό σήμα τοϋ Έλληνικοϋ Τμήματος.

’Ακολούθως μέ σύντομο χαιρετισμό 
του ό κ. Γενικός εύχαρίστησε τά μέ
λη τοϋ Τμήματος γιά τήν τιμητική πρόσ
κληση πού τοϋ έκαναν νά παραβρεθεί 
στήν έκδήλωση καί εύχήθηκε εύόδωση 
τών σκοπών τής Ένώσεως. ’Ανάλογο χαι
ρετισμό άπηύθυνε στή συνέχεια ό κ 
’Αρχηγός, ό όποιος, άφοΰ έξήρε τούς 
σκοπούς τής Ι.Ρ.Α., πού όπως χαρακτηρι
στικά τόνισε είναι ή άγάπη καί φιλία με
ταξύ τών άστυνομικών όλου τοϋ κόσμου, 
εύχαρίστησε μέ τή σειρά του τήν Ένωση 
γιά τήν τιμητική πρόσκληση πού τοϋ 
έκανε καί εύχήθηκε πραγματοποίηση 
τών εύγενικών της σκοπών.

Ή  συνεστίαση συνεχίστηκε μέ άφθο
νο κέφι καί έγκάρδια φιλικά αισθήματα 
πού έπικράτησαν μεταξύ όλων τών παρευ- 
ρεθέντων καί ή βραδυά κύλισε μέ ώραία 
μουσική καί χορό. Στή διάρκειά της τά 
μέλη καί οί φίλοι τοϋ Τμήματος βρήκαν 
τήν ευκαιρία νά γνωριστούν καλύτερα 
μεταξύ τους καί νά περάσουν μιά άξέ- 
χαστη βραδυά.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τό Ελληνικό Τμήμα τής Ι.Ρ.Α. γνωρί

ζει στά μέλη του, ότι παραλήφθηκαν τά 
νέα δελτία ταυτότητος πού είναι ένιαίου 
τύπου γιά όλα τά Εθνικά Τμήματα.

Στό έπόμενο τεύχος τής ΕΠΙΘΕΩΡΗ- 
ΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ θά άνακοινω-

θεί ό τρόπος άντικαταστάσεως τών πα
λαιών δελτίων.

Τά μέλη πρέπει νά φροντίσουν *πό τώ
ρα γιά δυό φωτογραφίες τύπου ταυτότη
τος, κατά προτίμηση μέ πολιτική περι- 
βολή.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ι.Ρ.Α.
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ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΜΠΟΥΜΕ ΙΤΗ Ν  Ε.Ο.Κ.

Τ Ο  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Π Ν Ε Υ Μ Α
5H5 S5HSH5HSS5H5 HFaSH5 HSSSHSHSHSH5 H5H5H5HSH5H5H5 H5H5E5H5HSH5 H5HSH5H5H5

Τού κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΣΕΝΙΟΥ.
Λογοτέχνη

Βρισκόμαστε στα πρόθυρα εισό
δου μας στην Ευρωπαϊκή Οικονο
μική Κοινότητα ή τήν Ευρώπη, ό
πως λένε μερικοί. Νομίζω, πώς δεν 
έχουν δίκιο, όσοι παρουσιάζουν τήν 
είσοδό μας στήν μεγάλη Ευρωπαϊκή 
οικογένεια, σαν τήν πρώτη μέρα 
έρχομοϋ στο σχολείο τοϋ μικρού 
μαθητή. Τότε, πού το μικρό παιδά
κι, πάει συνεσταλμένο στο σχολείο, 
για να δεχτεί τα πρώτα φώτα τών 
δασκάλων του. ’Ό χι, δεν πρόκει
ται για κάτι τέτοιο.

Αυτός, πού τήν πρώτη ’Ιανουά
ριου τοϋ ’81 θά μπει στήν ΕΟΚ, δεν 
είναι μαθητής, άλλά δάσκαλος. Πα
λιός καί ξακουστός δάσκαλος, πού 
τον γνωρίζουν καλά, καί άπό τήν 
όψη καί άπό τήν κόψη, σ’ ’Ανατολή 
καί Δύση. Κυρίως στή δεύτερη. Τό 
φώς τό Ελληνικό, αύτό τό άνέσπερο 
φώς, τούς βοήθησε νά κάνουν δ,τι 
έκαναν καί νά προοδέψουν. ’Ά ν, 
μάλιστα, δέ σημείωναν παρεκκλί
σεις, τά έπιτεύγματά τους θά ήταν 
μόνο όσα υπηρετούν τον άνθρωπο 
καί όχι όσα τοϋ έτοιμάζουν μαζικά 
τήν καταστροφή του. Τό φώς, λοι
πόν, τό δικό μας εξημέρωσε τούς 
λαούς, πού μάς περιμένουν νά μάς

ύποδεχτοΰν, μέ τήν αύγή τοϋ και
νούργιου χρόνου. Αύτό τούς έδωσε 
τό πραγματικό νόημα τής ζωής. Τό 
ίδιο δίδαξε τή άρετή, έδωσε τό μέ
τρο, χάρηκε τό κάλλος, προσδιόρισε 
καί περιχαράκωσε τήν έλευθερία, 
έκαμε πράξη τήν εύθύτητα καί ειλι
κρίνεια, έξανθρώπισε, γενικά, τούς 
λαούς. Μπαίνουμε μέ τό κεφάλι 
ψηλά, χωρίς συστολές. ’Έχουμε 
πάρα πολλά νά προσφέρουμε, πού 
τά γνωρίζουν καλά, καλύτερα άπό 
μάς, οί αύριανοί έταΐροι μας. Κυ
ρίως, δεν έχουμε τίποτα νά φοβη
θούμε. Θά έπιπλεύσει καί θά άντέξει 
τό συναγωνισμό στον παραγωγικό 
καί εμπορικό τομέα τό Ελληνικό 
δαιμόνιο. Τό δίχως άλλο. Σέ πολ
λούς εμπορικούς καί παραγωγικούς 
τομείς, θά ωφεληθούμε. Οί περισ
σότεροι άπό μάς, αύτό σκέφτονται. 
Τί θά κερδίσουμε, τί θά πάρουμε 
άπό τήν ΕΟΚ. Τί θά δώσουμε καί 
τί περιμένουν άπό μάς οί λαοί της, 
ούτε πού τό σκεφτόμαστε. "Αν κάνα
με τήν άπλή σκέψη, ότι συνεταιρι
σμός, χωρίς ωφέλεια γιά όλα τά 
συμβαλλόμενα μέρη, δεν γίνεται, θά 
καταλαβαίναμε τοϋ λόγου τό άλη- 
θές. Γιά νά δώσουμε τήν άπάντηση, 
πρέπει νά δοΰμε πώς σκέφτονται 
καί τί ξέρουν γιά μάς οί φίλοι μας 
τής Εύρώπης. Ξέρουν πολύ καλά, 
γιατί σ’ όλα τά πανεπιστήμια τής 
Δύσεως διδάσκεται ή κλασσική Ε λ 

ληνική παιδεία, ότι ή καλλιέργεια 
τοϋ άνθρώπου, είναι ή κύρια άπο- 
στολή καί ό σκοπός τοϋ Ελληνικού 
πνεύματος. 'Η Ελληνική όραση 
είναι άνθρωποκεντρική. Κοντεύουν 
νά χάσουν άπό τά μάτια τους τήν 
καθαρή όψη τού ανθρώπινου προ
σώπου, παρασυρμένοι άπό τό ύλιστι- 
κό ρεύμα καί τή σύγχυση τών προ
βλημάτων της. Θέλουν, γιά τό λό
γο αύτό, νά ξαναφοιτήσουν στο σχο
λείο τής Ελλάδας. Τό Ελληνικό 
πνεύμα δεν είναι νεκρό, επειδή είναι 
άρχαίο. Είναι ζωντανό καί έπίκαιρο. 
Πάντα έπίκαιρο, γιά κάθε εποχή καί 
κάθε άνθρωπο. Γ ιά νά δεχτούν τό 
ζωογόνο φώς του, πρέπει ν’ άνοί- 
ξουν καλά τά μάτια τους. Γνωρί
ζουν, πώς ή Ελλάδα συνέλαβε καί 
κρατεί μέχρι σήμερα στήν κατοχή 
της, τήν ανώτερη μόρφωση τών λα
ών. Γιά τό Γ καίτε, τον πιο βαθύ ποι
ητή τού νεώτερου κόσμου, ό Ε λλη 
νισμός έγινε νόμος τής ζωής του καί 
κανόνας ομορφιάς. Δεν μπορεί νά 
ζήσει ό κόσμος χωρίς τον Ελληνι
σμό. Τό Ελληνικό πνεύμα, πού γεν
νήθηκε καί εκδηλώθηκε άπό τούς 
"Ελληνες, πού κατοικούσαν χώρες 
γύρω άπό τό Αιγαίο, είχε καρδιά 
του τήν ’Αθήνα. "Ομως, τό κατεί
χαν καί έξω άπό αύτή. Ό  Πίνδα
ρος άπό τή Θήβα, ό ’Αριστοτέλης 
άπό τά Στάγειρα, δ Θαλής άπό τήν 
Μ. ’Ασία, ό "Ομηρος. Οί "Ελληνες
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έφεραν μέσα τους δλη τήν άνθρω- 
πότητα. Τα έπιτεύγματα του Ε λ 
ληνικού πνεύματος είναι αιώνια κλη
ροδοτήματα στον κόσμο. Δέ λησμο
νούν δτι τό πνεύμα μας είχε υπόβα
θρο ήθικό. "Ενας αγώνας συνεχής, 
επίπονος, έπίμοχθος καί θριαμβευ
τικός για τήν άρετή. Γιά τήν ένδυση 
κάθε σκέψεως καί ενέργειας μέ τό 
ένδυμα της άρετής. Ποιος μπορεί 
άπό τούς σύγχρονους, οσο αύστηρός 
κριτής καί αν είναι, να μας άρνηθεΐ 
οτι ύπήρξαμε οί ήθικοί εύεργέτες τής 
άνθρωπότητας; Μπορεί νά ξεχάσει, 
πώς τό "Εθνος μας έδωσε τήν ’Αρι
στοτελική μεσότητα, τό Στωϊκό 
ιδανικό τής άρετής, τή φιλοσοφία 
τής ζωής; ’Ακόμη, πώς έδωσε στή 
Χριστιανική θρησκεία ένα σχεδία
σμα ήθικής; Πώς υπήρξε ένας τό
πος, δπου υπήρξε καί έλαμψε ή τε
λειότητα; Ό  τόπος αυτός ήταν ή 
’Αθήνα. 'Ο τόπος αυτός είναι κάτι 
πού μια φορά μόνο υπήρξε καί πού 
ποτέ άλλοτε δεν τον είδαν ούτε θά 
τον ξαναδοϋν οί άνθρωποι καί πού 
δλα τοϋτα, τό άποτέλεσμά του θά 
διαρκεΐ, σάν ένας τύπος αιώνιας 
ομορφιάς πανανθρώπινης, χωρίς κα
νένα τοπικό ή εθνικό σημάδι. Νά 
γιατί είναι πολύ έπικίνδυνο νά άρνη
θεΐ ό όποιοσδήποτε τό όποιοδήποτε 
χάρισμα στον πολύπλευρο 'Ελλη
νικό λαό.

Ξέρουν, άκόμη, δτι οί 'Έλληνες 
ήταν καί είναι έραστές τής τέχνης 
καί τής λογοτεχνίας καί πώς άκόμη 
τούς ένδιέφερε περισσότερο ή ζωή 
άπό τήν τέχνη. Δεν κάνανε τέχνη 
γιά τήν τέχνη. Παρ’ δλα αύτά, έκα
μαν τά πιο δμορφα άγάλματα, τά 
πιο δμορφα οικοδομήματα, τά πιο 
δμορφα ποιήματα στον κόσμο. Ποτέ 
δέν τούς έφτασαν στήν ομορφιά τής 
τέχνης καί τής λογοτεχνίας. 'Η πα
ράδοση διατηρείται μέχρι σήμερα.

Τό αίσθημα του ώραίου διέτρεχε 
ολόκληρη τή ζωή των Ελλήνων καί 
τήν μεταμόρφωνε σάν προζύμι. 'Ο 
Χάϊνε, μιλάει γιά τήν Ελληνική 
εύφροσύνη, τον έρωτα τοϋ κάλλους, 
τό θέλγητρο τής ζωής. Ό  Ρενάν γιά 
τήν έντύπωση πού τοΰ έκανε ή ’Αθή
να, τήν πιο μεγάλη στή ζωή του. Ό  
'Οράτιος, έδειχνε δτι οί Έλληνες 
ήταν άνώτεροι δάσκαλοι τής καλ
λιτεχνικής εύγλωττίας καί έλεγε 
στούς μαθητές του, μέρα καί νύχτα 
νά άναδιφάνε τά Ελληνικά πρότυπα.

Οί "Ελληνες αισθάνονται τήν ομορ
φιά περισσότερο άπό κάθε άλλο καί 
άνταποκρίνονται στήν παρουσία της 
μέ πολλή έτοιμότητα. Κοιτάζουν 
ίσια τή ζωή, δπως πραγματικά εί
ναι. "Εχουν τήν άνέφελη διαύγεια

τόϋ νοϋ, δπως θά έλεγε ό "Αρνολντ. 
"Εχουν άπεριόριστη, πραγματική έ- 
λευθερία, γιά θεώρηση τής ζωής. 
Τήν άπόκτησαν πρώτοι αύτοί. Εί
ναι έκπληκτικό, γιά πολλούς, πού 
τό Ελληνικό ’Έθνος τήν άπόκτησε 
τόσο νωρίς στήν ιστορία τής άνθρω
πότητας. Ή  άτομική έλευθερία καί 
ή ιερότητα τής προσωπικότητας 
τοϋ άτόμου καθιερώθηκαν άπό τήν 
εποχή τοϋ Περικλή, τότε πού ό νό
μος τής άμάθειας καί τής ζούγκλας 
κυριαρχούσε. Πέρασαν 2.500 χρό
νια άπό τότε. Τό ιδεώδες τής ’Αθη
ναϊκής δημοκρατίας, σώζεται άγέ- 
ραστο, σά χάρτης τής δημοκρατίας, 
σάν Καινή Διαθήκη τοΰ φιλελευθε
ρισμού.

Είναι άπλοι οί "Ελληνες. 'Απλοί 
καί παρθενικοί σάν παιδιά, πού έ
χουν τή δύναμη νά πηγαίνουν ίσια 
στο σκοπό. 'Η δροσερότητα μέ τήν 
οποία κοιτάζουν τά πιο κοινά πρά
γματα καί πηγαίνουν όρμέμφυτα προς 
τήν άλήθεια, είναι παιδική. Περισ
σότερο είναι παιδική ή εύθύτητα, 
πού βλέπει τά πράγματα τίποτε 
περισσότερο άπό δ,τι πραγματικά 
είναι. Μόνο πού είναι παιδιά μέ 
νοημοσύνη άνδρών. . .

Σ’ αύτήν τήν απλότητα τών Ε λ 
λήνων οφείλονται κατά πρώτο λόγο 
οί ιδιότητες μέ τις όποιες τόσο συχ
νά άσχολοΰνται οί θαυμαστές τους, 
ή διαύγειά τους, ή ικανότητα νά 
συλλάβουν τό συγκεκριμένο, ή ικα
νότητα νά προσδιορίζουν τό αιώνιο 
περίγραμμά τους, ή εύθύτητά τους. 
Ζοΰσαν μέσα σ’ ένα πραγματοποιη
μένο κόσμο, κρατώντας άνοιχτά καί 
τά δυό τους μάτια. "Ηξεραν δτι ή 
ζωή, δπως καί τό φώς, μπορεί ν’ 
αναλυθεί σέ πολλά χρώματα καί δέν 
ήταν ούτε λαμπερή ούτε μαύρη, άλλά 
πολύχρωμη. Κρατούσαν τή ζυγα
ριά τής ζωής,, κρατούσαν τά πόδια 
τους στή γή. Είχαν, γιά τή ζωή, τή 
σκοπιά πού έχει ό απλός, παιδικός 
νοΰς. "Ολα τά άπλά πράγματα, προσ
φέρουν στον "Ελληνα κάποια χαρά, 
προσφέρουν, στο σύνολό τους, τήν 
εύτυχία. Γ ιά τον "Ελληνα εύτυχία 
σήμαινε: 'Υγεία, καλό δνομα, καλοί 
φίλοι, καλή οικογένεια μέ παιδιά, 
γιά τή διαιώνιση τού ονόματος του, 
άπόκτηση στοιχειωδών άγαθών καί 
άποφυγή τής μεγάλης λύπης. 'Η 
δλη, ποτέ δέν ήταν αύτοσκοπός. 
"Αν είχε τήν τύχη νά έχει καί καλό 
τέλος, τότε μακαριζόταν. "Αλλος 
ορισμός τής εύτυχίας: Ή  ύπαρξη 
εύγένειας, πολυφιλίας, χρηστοφιλίας, 
εύτεκνίας, πολυτεκνίας, εύγηρίας, 
πλούτος—στά μέτρα εκείνης τής 
έποχής—άκόμη άρετής τοΰ σώμα

τος, δπως, υγεία, κάλλος, ισχύ, δύνα
μη άγωνιστική, τιμή, δόξα, άρετή. 
Μιά σύγκριση μέ τό τί θεωρούνε 
σήμερα εύτυχία οί προοδευμένοι οι
κονομικά λαοί, γιά νά καταλάβου
με τή διαφορά καί τήν παρέκκλιση. 
’Αναζητούν τήν εύτυχία μέσα στούς 
σωρούς τών ύλικών, έκεΐ άκριβώς, 
πού άποκλείεται νά βρεθεί, γιατί 
δέν ύπάρχει.

Γνώριζαν οί πρόγονοί μας δτι ή 
ζωή φέρνει τον άγώνα καί τήν πάλη. 
Περίμεναν δμως καί τό στεφάνι 
άπό κάθε άγώνα. "Οχι στεφάνι άπό 
κάτι πολύτιμο, άλλά άπό ένα κλω
νάρι άγριελιάς, δροσερό γιά τό κου
ρασμένο μέτωπο, μέσα σέ λίγα 
χρόνια ειρήνης. Πόσο, άλήθεια, ό
μορφη είναι ή ζωή, μόνο νά ξέρει 
νά τή ζεΐ κανείς. Καί πόσο ευτυχι
σμένη καρδιά, αισθήσεις καί ψυχή 
νά δουλεύουν ταιριαστά καί γιά  
πάντα στή χαρά! Τ ’ άπομνημονεύ- 
ματα τοΰ Ξενοφώντα, μάς παρέχουν 
τήν εικόνα τής ζωής στήν ’Αθήνα 
άνάμεσα στο 440 καί 400 π .χ. 
'Ομάδες νά συζητούν τό πρωί στήν 
άγορά, άλλες φορές σέ κάποιο γυ
μναστήριο ή κάποια στοά μέ τό Σω
κράτη, γιά τό νόημα τής θρησκείας, 
τής ζωής ή τής άθεΐας, γιά τό τί 
είναι δίκαιο, ώραΐο, άσχημο, αν
δρεία, γιά τό ποιές άρετές κάνουν 
καλούς τούς άρχοντες, γιά τό τί εί
ναι πόλη κλπ. 'Η γνώση ήταν άπα- 
ραίτητη στον καλόν κάγαθόν πολί
τη, ενώ ή άγνοια ήταν σημάδι σκλά
βου. Οί έκδηλώσεις τών Ελλήνων 
φανερώνουν ψυχική ύγεία καί πολυ- 
μέρεια. Τό ένστικτο τής πολυμέ- 
ρειας ρίζωσε βαθιά στήν ψυχή τού 
'Έλληνα καί διατυπώθηκε σάν φιλο
σοφική ιδέα. 'Η πρώτη άρχή τήν 
όποια έπινόησε ό "Ελληνας, γιά νά 
τον οδηγεί στή ζωή του ήταν τό 
«μηδέν άγαν». Τίποτε πάρα πολύ, 
καμιά ύπερβολή. Σέ δλα μέτρο. 
Πέτυχαν, χωρίς αμφιβολία, αύτό 
τό στόχο τους οί 'Έλληνες, ύστερα 
άπό αυστηρούς συλλογισμούς πάνω 
στή μοίρα άνθρώπων εύτυχισμένων, 
πού οί καρδιές τους μετατοπίστη
καν προς τή μωρία, άνθρώπων πού 
προχώρησαν πολύ μακριά καί έφτα
σαν σέ κακό τέλος. Τό ρητό μάς λέει 
πώς πρέπει νά βλέπουμε τή ζωή 
συνολικά καί άπό δλες τις πλευρές 
της. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλή
γουμε, αν εξετάσουμε καί τήν Ε λ 
ληνική άντίληψη γιά τή ζωή, τον 
άνθρωπισμό. Είσαι άνθρωπος; Νά 
είσαι άνθρωπος. 'Ο άνθρωπος έχει 
πολλές ικανότητες, πού ύπάρχουν 
γιά νά άναπτυχθοϋν. "Αν θέλεις νά 
γίνεις τέλειος, πρέπει νά τις χρη-
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’Άποψη τον Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ατό Στρασβούργο τής Γαλλίας.
ατμοποιήσεις δλες. Κανένα ανθρώ
πινο δεν πρέπει να θεωρείς ξένο. 
Δώσε στο κάθε τ'ι πού έχεις μέσα 
σου το μερίδιό του. Δώσε μια με
ρίδα στή θρησκεία, τήν πολιτική, 
την οικογένεια, τό νοϋ, το σώμα, 
το κράτος, τον έαυτό σου. Να είσαι 
νηφάλιος καί λογικός. Στις υλικές 
άνάγκες, δώσε μια σκοπιά, άλλα 
μετρημένη. Νά μήν είσαι ασκη
τικός, να μήν άγνοεΐς την άνθρώ- 
πινη φύση. Δώσε έλευθερία τέτοια, 
πού κανένα μέρος της νά μη μένει 
χωρίς ν’ άναπτυχθεΐ, άλλα καί κα
νένα της μέρος νά μή τυραννεϊ τον 
άλλο.

’Ίσως σήμερα δέ μπορούμε νά 
φέρουμε τη ζωή σ’ έκεϊνο τον ελ
ληνικό κόσμο, πού οί ποιητές ήταν 
στρατιώτες, οί πολιτικοί στρατη
γοί. κάθε άνθρωπος μέλος της Βου
λής καί ένορκος στά δικαστήρια, 
άλλά μπορούμε νά πιάσουμε ένα 
ποσοστό από τό πνεύμα τους. Θά 
άποφεύγαμε, έτσι, τή βασανιστική 
έξειδίκευση τού σύγχρονου κόσμου, 
πού οδηγεί στην άνία, τό άγχος, τό 
άδιέξοδο, τά ναρκωτικά, τή σχιζο
φρένεια. Κανέναν, τότε, δέν άπορρο- 
φούσε ολοκληρωτικά, όπως σήμερα, 
τό επιτήδευμά του, ή έργασία του.
Ό  άνθρωπος παρέμενε άνθρώπινο

δν καί έξασκοΰσε τά χαρίσματά του, 
δοκίμαζε τις άπολαύσεις, πού ται
ριάζουν στήν άνθρώπινη φύση. 'Ο 
βιοτέχνης δέν γινόταν μηχανή, ό 
καλλιεργητής δούλος. 'Η Ελληνική 
ζωή γοήτευε μέ τή λάμψη τών πολ
λών της χρωμάτων, πού δλα μαζί 
άποτελοΰν μιά λευκή άκτινοβολία 
τής αιωνιότητας.

Τό Ελληνικό πνεύμα υπήρχε πριν 
άπό τά θαυμαστά έπιτεύγματα τού 
Ελληνισμού τού 5ου π .χ. αιώνα. 
Πριν γεννηθεί ό Περικλής καί Πλά
τωνας. Ζοΰσε δταν συντάχτηκαν τά 
'Ομηρικά ποιήματα. "Ομως ό 5ος 
αιώνας τό έξωτερίκευσε, τό γενί- 
κευσε, τό έκανε κτήμα δλων. Ή  
’Αθήνα τού 5ου αιώνα, έγινε σκε- 
πτόμενο έθνος, κάτι πού δέν έχει 
τό ταίρι στήν παγκόσμια ιστορία. 
Παντρεύτηκε ή σκέψη μέ τήν ήθική 
καί ή σοφία μέ τήν άρετή.

’Από δώ ξεκινούν οί "Ελληνες, 
πνευματικοί δάσκαλοι τής άνθρω- 
πότητας πού πλανιέται καί παρα
παίει. Τήν παιδεύουν, τή δυναμώ
νουν καί τής δίνουν ένα νέο τρόπο 
ζωής.

*0 Σωκράτης καί ό Ευριπίδης 
βρίσκονται στήν άφετηρία, άπ’ δπου 
ξεκινούν τά ρεύματα τής Ευρωπαϊ
κής ζωής.

"Ολα αυτά τά ξέρουν καλύτερα 
άπό μάς, δπως είπα στήν αρχή, οί 
Εύρωπαΐοι. Βλέπουν πού οδηγή
θηκαν μέ τήν ύλιστική τους συμπε
ριφορά καί τις παρεκκλίσεις τους. 
Ψάχνουν, μά δέ βρίσκουν ευτυχία. 
Περιμένουν τή βοήθειά μας. "Οχι 
συνταγές, βέβαια, αλλά τό ζωντανό 
παράδειγμα, τον τρόπο τής Ε λλη 
νικής σκέψεως καί τής Ελληνικής 
ζωής. Μιας ζωής, πού δέν θά στηρί
ζεται σέ οίστρογόνες ορμόνες καί 
δέν θά άναζητά τά ναρκωτικά γιά 
διέξοδο. Μιά ζωή, πού θά έχει ισορ
ροπία καί ποικιλία. Ή  ’Αριστοτε
λική μεσότητα θά γίνει πάλι κανό
νας ζωής. Τά πνευματικά ένδια- 
φέροντα θά αναζωπυρωθούν. Τό νό
ημα τής ζωής, θά έπανέλθει στις 
πραγματικές του διαστάσεις καί στις 
ρίζες του.

Μάς δίνεται σπάνια εύκαιρία, νά 
φανούμε πάλι χρήσιμοι στήν άνθρω- 
πότητα. "Οπως καί τότε. Νά τήν 
οδηγήσουμε, νά τήν έπαναφέρουμε 
στόν ορθό δρόμο, άπό τον όποιο 
έπικινδύνως παρεξέκλινε, μέσα στή 
δίνη καί τή σύγχιση τών προβλη
μάτων τής ζωής. Ά ν  τό κατορθώ
σουμε, θά γίνουμε καί πάλι οί πρώ
τοι μεταξύ τών λαών καί θά άκτι- 
νοβολήσουμε δπως καί τότε. "Ισως 
καί περισσότερο.
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01 μέρες τών Χριστουγέννων φέρνουν μαζν τους 
μιαν Ατμόσφαιρα παραμυθιού. ’Έρχονται νά ξυπνήσουν 
μέσα μας δλη την ποίηση τής καλωσύνης και τής 
Αγάπης, και δλη μας τη χαμένη παιδικότητα. Σέ κά
νουν να θυμάσαι εκείνα πού έζησες μικρός, εκείνα που 
ακόυσες κι εκείνα που διάβασες στα βιβλία μέ τα 
γλυκά κείμενα και τις Αθώες εικόνες. Σέ κάνουν νά 
ονειρεύεσαι, καί γεμίζουν την ψυχή σου φως, δπως οι 
ώρες των παραμυθιών τής γιαγιάς γύρω στο παλιό, 
μεγάλο χωριάτικο τζάκι. Σέ μεταφέρουν πίσω ατά 
άσπρα χωριουδάκια μέ τά πολλά χιόνια καί τά καλόηχα 
μικρά καμπαναριά.

Ή  μνήμη σου πάει πίσω στις -καλοσυνάτες σελίδες 
τοϋ Παπαδιαμάντη, που σοϋ τις διάβαζε ό δάσκαλος 
στο σχολειό ή 6 πατέρας στο σπίτι, καί πού οι άν
θρωποί του σοϋ ήτανε άνθρωποι γνώριμοι σάν τούς 
συγχωριανούς σου. Ξεκουράζεσαι ν’ Αναθυμάσαι αυτές 
τις σελίδες, πού μοσχοβολάνε Από Αρώματα τής 
υπαίθρου καί την Αγαθότητα τής ψυχής. Νοιώθεις πώς 
είναι πάλι Χριστούγεννα καί ξαναγίνεσαι γιά λίγο παι
δί. Σκιές Απονήρευτες Αρχίζουν νά σέ πλησιάζουν. 
Είναι ή γιαγιά καί ό παππούς μέ τά πολλά τους παρα
μύθια, 6 πατέρας καί ή μητέρα , οί θείοι καί οί θείες καί 
ό καλάς νονός, πού σοϋ κομίζουν τά δώρα τους, σταλ
μένοι Από τον χαρούμενο "Αγιο καί τό μικρούλη Χριστό:

”Ολα δμως τόσο μακρυά καί σύ δέ χορταίνεις νΑ τά 
θυμάσαι. Παίρνεις τότε Από τό ράφι κάποιο παλιό βι
βλίο καί ξανανοίγεις, ϋστερ Από καιρό, τις λησμονημέ
νες σελίδες του. Κι ενώ Από κάποιο μάκρυνό εκκλησάκι 
φτάνει ώς τ’ αυτιά σου ή θερμή καί μαγευτική υπό
κρουση τής Χριστουγεννιάτικης καμπάνας εσύ διαβά
ζεις:

« . . . / / /  καμπάνα Χριστούγεννα χτυπάει 
καί μοϋ φτερώνει τήν ψυχή 
κι Ανοίγεται ή καρδιά μου καί σκορπάει 
θυμίαμα καί προσευχή.
"Αγιες Αγάπες τρισευλογημένες, 
πού τις καρδιές υψώνατε παρθένες, 
τών πρώτων, τών Αρχαίων χριστιανών, 
στ δνειρο τό τρανό τών ουρανών.
’Αγάπες, ώ! φανείτε πάλι εμπρός μου, 
αυγές τής πίστης, χρυσαυγές τοϋ κόσμου,

κι άς βλέπει μέ τό μάγο σας τό φώς
τον άνθρωπο κι ό πλούσιος κι δ φτωχός......

*Ιδιο μέ τό θείο κήρυγμα τοϋ Χριστοϋ—κήρυγμα 
Αγάπης καί καλωσύνης—είναι καί τό ποίημα αυτό τοϋ 
Κωατή Παλαμά, πού γεμίζει ξαφνικά τήν ψυχή μέ τά 
πιο μοσχοβολά λουλούδια τοϋ παραδείσου. Τήν Αγνή 
Αγάπη , τήν Ανθρωπιά καί τή συμπόνοια. Καί πονεϊ ό 
Παλαμάς καί υποφέρει, δταν μέσα σ’ αυτή τήν "Αγια 
Νύχτα, πού γεννιέται δ Θεός τής ’Αγάπης καί τής 
Καλωσύνης κι δλα είναι γεμάτα φώς καί χαρά, βρίσκον
ται πλάι μας κι άνθρωποι πού υποφέρουν...

« ....Ά λλ’ ένα βογγητό απ’ τή θύρα 
φτωχοϋ σπιτιού... Μέσ στήν καρδιά 
μέ τρώει... Ό  βόγγος Απ’ τή χήρα, 
τή χήρα μέ τά οκτώ παιδιά...
Ό  πόνος τήν καρδιά μου σκάφτει, ή λύπη 
μέ δάκρυα μέ πλημμυρεί, 
καί πιά δέ φτάνουν ώς τ’ αυτιά μου οί χτύποι 
τών Χριστουγέννων γιορτεροί...»

Γιά τά μεγάλα γεγονότα έρχονται οί μεγάλοι ποιηταί 
νά τά πλάσουν μέ τήν τέχνην τους, γιά νά τά κάμουν 
προσιτά σέ κάθε άνθρωπο. Ή  Γέννηση τοϋ Χριστοϋ, 
πούναι γέννηση τής Καλωσύνης καί τής ’Αγάπης, δέν 
μπορούσε ν’ Αφήσει Αδιάφορο καί τον πιο μεγάλο ποιη
τή. Σάν Αστέρι κι αυτός μάς δδηγεϊ μέ τό μαγικό τής 
τέχνης του φώς στον ίδιο δρόμο πού ώδήγησε καί τούς 
Μάγους τ’ Αστέρι τών Χριστουγέννων στή φάτνη τοϋ 
Θείου Βρέφους:

«... Τί φώς καί χρώμα κι ομορφιά νά σκόρπιζε τ’ Αστέρι 
δπού στήνκούνιατοϋΧριστού τούς Μάγους έχει φέρει; 
Ποιος άγγελος τό διάλεξε γιά τέτοιο ταχυδρόμο;
Τ’ άλλα τ’ Αστέρια θαβλεπαν τό φωτεινό του δρόμο 
κι Από τή ζήλεια θάτρεμαν... ’Αστέρι, σέ ποιά χώρα 
τοϋ Απεράντου σου τ’ ούρανοϋ νά λαμπυρίζεις τώρα; 
Ή  παντοδύναμη φθορά μήν έσβυσε τό φώς σου 
ή μήπως είσ’ Αθάνατο κι εσύ, σάν τό Χριστό σου; 
Αέν κατεβαίνει ή λάμψη σου εδώ ατά χώματά μας; 
Γιά δλα τ’ άστρα Αλλοίμονο! δέν είναι ή ματιά μας... 
Τι φώς καί χρώμα κ ομορφιά νά σκόρπιζε τ’ Αστέρι, 
δποϋ’ς τήν κούνια τοϋ Θεού τούς Μάγους έχει φέρει;»
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« Ή  Γέννησις» Τοιχογραφία από τό Μητροπολιτικό Ναό 
τής ’Άμφισσας.

Μ’ αυτό τό θεϊκό καί γλυκό αστέρι που φωτίζει τη 
γη καί τις ψυχές των Ανθρώπων την "Αγια Νύχτα τη 
Χριστουγεννιάτικη οδηγημένοι τώρα κι έμεϊς πλησιά
ζουμε ’Εκείνον ! Ή  λαχτάρα τής επιστροφής στην μό
νη καί αληθινή πηγή τής ζωής , στο μόνο καί αληθινό 
φως πού έλαμψε στή Βηθλεέμ μάς κάνουν να πούμε κι 
έμεϊς, όπως ό Παλαμάς:

«...Ναμουν τού σταύλον εν άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι, 
τήν ώρα π’ άνοιξε ό Χριστός στον ήλιο του τό μάτι! 
Να δώ τήν πρώτη του ματιά καί τό χαμόγελό τον, 
τό στέμμα των ακτινών του γύρω στο μέτωπό του. 
Να λάμψω Από τή λάμψη τον κι εγώ σά διαμαντάκι, 
κι από τή θεία του πνοή νά γίνω λουλουδάκι, 
καί νά μοοχοβολώ κι εγώ από τήν ευωδία, 
πού άναψε ατά πόδια του των μάγων ή λατρεία, 
νά ιδώ τήν ’ Αειπάρθενον, νά ίδώ τό πρόσωπό της 
πώς έκοκκίνησε, καθώς πρωτόειδε τό μικρό της, 
όταν λευκό, πανεύοσμο τό προσωπάκι εκείνο, 
τής θύμισ έτσι άθελα του Γαβριήλ τον κρίνο... 
Νάμουν τού σταύλον ένα άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι, 
τήν ώρα π’ άνοιξε ό Χριστός στον ήλιο τον τό μάτι!»

"Ολη ή λευκή ειρήνη τού Θεού Απλώνεται στή γή! 
"Ολοι τον οι λενκοφορεμένοι άγγελοι «μετά ποιμένων 
δοξολογονσι». Καί μονάχα έκεϊ μπορεί, αλήθεια, νά 
νοιώσει ακόμα ό άνθρωπος δλο τό μεγαλείο καί τήν 
ποίηση πού έχουν οι στίχοι τον ύμνωδού των Χριστου
γέννων: «Μυστήριον ξένον όρώ καί παράδοξον! Ουρα
νόν τό σπήλαιον, θρόνον Χερονβικώ τή Παρθένω! Τή 
φάτνη χωρίον, έν ω άνεκλίθη ό Αχώρητος Χριστός». Σ ’ 
αυτό τό βιβλικό, Αλλά καί γνήσια ελληνικό χριστουγεν
νιάτικο τοπίο, μάς όδηγεϊ με τούς στίχους του ό 
Αλησμόνητος Πέτρος Βασιλικός:

«...Μεσ’ στήν Αχνόφεγγη βραδυά 
πέφτει ψιλό, ψιλό τό χιόνι, 
γύρω οτήν άσπρη λαγκαδιά 
στρώνοντας κάτασπρο σεντόνι.
Οντε πουλιού γροικάς λαλιά, 
οντ’ ένα βέλασμα προβάτου, 
λες κι απλωμένη σιγαλιά 
είν έκεϊ ολόγυρα θανάτου.
Μά ξάφνου πέρ’ απ’ τό βουνό 
γλυκός σημάντρον Αχός γροικιέται,

ωσάν βαθειά Απ’ τον ουρανό 
μέσα στήν νύχτα νά σκορπιέται.
Κι Αντιλαλεί τερπνά, τερπνά 
γύρω στήν άφωνη τήν πλάση 
καί τό χωριό γλυκοξνπνά 
τήν άγια μέρα νά γιορτάσει...».

Μά ας ξαναγυρίσωμε πάλι στον Παλαμά. 'Η  βραδυά 
των Χριστουγέννων τού φέρνει στήν Ανάμνηση τή 
συγκέντρωση γύρω στο οικογενειακό τραπέζι καί γράφει 
γι’ αυτό μερικούς Από τούς πιο χαρακτηριστικούς 
στίχους του:

«"Αχ, άχ, Χριστουγεννιάτικο τής φαμελιάς τραπέζι 
πού ταϊρι—ταϊρ’ ή όρεξη με τήν Αγάπη παίζει!
Τά ποτηράκια ήχοϋν γλυκά, λαμποκοπούν τά πιάτα, 
γύρω φαιδρά γεράματα καί προκομμένα νειάτα! 
Κούρκος στή μέση όλόζεστος μοσχοβολά, ροδίζει, 
καί τρέχει όλοΰθε τό κρασί καί κελαδεϊ κι Αφρίζει.
Καί νά θωρής Αγνάντια σου γιά τό ξανθό παιδί σου, 
δυο χρόνων γυναικούλα σου, ό έρως τής ζωής σου. 
Καί νά σ’ Αρχίζει Ακούραστη ό πάππος φλυαρία,
Των Χριστουγέννων μιά γνωστή πανάρχαια ιστορία.. 
’Ά χ , άχ, Χριστουγεννιάτικο τής φαμελιάς τραπέζι 
Πού ταϊρι—ταϊρ’ ή όρεξη με τήν Αγάπη παίζει!».

Ά λ λ ’ Αλοίμονο! Τούτη ή πανανθρώπινη λαχτάρα νά 
ξαναγίνουμε Μάγοι καί Ποιμένες ήρθαν καιροί πικροί, 
πού δεν μπορούσε νά πραγματοποιηθεί! Ούτ’ ένα 
άπλό προσκύνημα στή Φάτνη δεν μπορούσαν νά κάμουν 
οί Χριστιανοί... Οι ταπεινοί καί πράοι ποιμένες τού 
Παπαδιαμάντη δεν έκαναν εκείνες τις σκληρές 
μέρες Χριστούγεννα. Τά παιδιά στους δρόμους τής 
’Αθήνας δεν βγήκαν νά χτυπήσουν τά σιδερένια τρίγωνά 
τους καί νά πούν «Καλήν 'Εσπέραν, άρχοντες, αν είναι 
ορισμός σας, Χριστού τήν θεία Γέννησιν νά πω στ’ 
Αρχοντικό σας»..."Οχι, ή ποίησις τής Καλωσννης καί 
τής ’Αγάπης είχε χαθεί!.... Χριστούγεννα τού 1940 
—1944. Καί ενώ ένας νέος κατακλυσμός Από αίμα καί 
δάκρυα κατάκλυζε τή γή, ένας άλλος ποιητής—αυτός 
πού γράφει τούτο τό κείμενο Αφήνει μιά έκ βαθέων 
προσευχή στο Θεό τής Ειρήνης καί τής ’Αγάπης:

«...Πώς θά κατέβεις Απόψε, Κύριε, 
με τόσο κρύο στή φάτνη σου, 
με τόσο αίμα στους δρόμους σου, 
με τόσα δάκρυα στα μάτια τών νηπίων;
Πώς θά κατέβεις απόψε, Κύριε,
χωρίς ν’ Ακούσεις τις φωνοϋλες τών παιδιών
έξω Απ’ τις πόρτες τής γειτονιάς
πού δεν είναι πιά
παρά γιά νά περνά 6 άνεμος καί νά στενάζει. 
’Απομάκρυνε Από τή μνήμη μας 
τού Κάϊν τό τρομερό πρόσωπο 
κι άνοιξε τά φτερά στα λευκά περιστέρια 
νά ρθοϋνε πάλι στήν παλιά στέγη μας 
καί μέσα Από τούς πράσινους ελαιώνες 
ν’ Ανεβαίνει ό καπνός στον ουρανό 
μαζί με τά τραγούδια τών παιδιών μας».

Καί ό Θεός τής ’Αγάπης ακούσε γιά μιά Ακόμα 
φορά τό τραγούδι τών Αθώων. Ή  Ειρήνη ξαναγύρισε 
στή γή καί τ’ Αστέρι τής Βηθλεέμ μάς ώδηγούσε πάλι 
στα φωτεινά τοπία τών Χριστουγέννων, όπως τά είχε 
δει κάποτε στήν παιδική του φαντασία ό καθένας μας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η Θ Υ Σ ΙΑ
ΤΟΥ
ΣΑΜΟΥΗΛ 
ΣΤΟ ΚΟΥΓΚΙ
Τοΰ κ. ΚΩΣΤΑ ΛΙΑΠΗ.

‘Η 18η Δεκεμβρίου τοϋ 1803 
έγγράφεται σά μια άπ’ τίς πιο 
τραγικές, άλλα καί πιδ δοξασμένες 
μέρες της ελληνικής ιστορίας καθώς 
επισφραγίζει μέ τδ άπαράμιλλο ολο
καύτωμα τοϋ καλόγερου Σαμουήλ 
στδ Κούγκι τδν τιμημένο άγώνα καί 
την ήρωϊκή πτώση τοϋ Σουλιοϋ.

Πολλά έχουν κατά καιρούς γρα
φεί γι’ αύτδ τδ άπίστευτο ματω
μένο «φινάλε», πού έκλεισε πάνω 
στδ ίερδ Κούγκι τδ κεφάλαιο της 
σουλιώτικης έποποιίας μ’ ένα τρόπο 
τρόπο πού πέρασε σά μοναδικά 
ήρωικδς στις σελίδες τής παγκό
σμιας ιστορίας. Τδ γεγονδς ξέφυγε 
μάλιστα μέ τά χρόνια άπ’ τδ χώρο 
τής Ιστορικής πραγματικότητας κι 
άγγιξε καί πέρασε τά 8ρια τοΰ 
θρύλου. ΤΗταν φυσικό αύτδ να γίνει. 
Μια τέτοια θυσία, σάν αύτή τοΰ 
Σαμουήλ, υπερφαλαγγίζει κάθε άν- 
θρώπινο μέτρο, ξεπερνάει κάθε λο
γική, δέν μπορεί να κρατηθεί σάν 
άπλδ ιστορικό γεγονδς άπ’ τδν 
άνθρώπινο νοΰ, δέ χωράει στδν 
κοινό ιστορικό χώρο.

Ποιά δμως είναι ή ψυχρή ιστο
ρική άλήθεια γύρω άπ’ τδ πολυθρύ
λητο αύτδ γεγονός; 'Υπήρξε πρα
γματικά τδ δοξασμένο τοΰτο ολο
καύτωμα ή δ,τι στις τραγικές έκεΐ- 
νες για τδ Σούλι ώρες διαδόθηκε 
ήταν τδ άποκύημα τής έξημμένης 
φαντασίας κάποιου μυθομανούς;

Ά π ’ δ,τι λοιπόν, άπδ ένα πλήθος 
Ιστορικών πηγών, στηριγμένων σέ 
ελεγμένα καί υπεύθυνα στοιχεία,

ύποστηρίζεται, ή άνατίναξη τής 
μπαρουταποθήκης στδ Κούγκι άπ’ 
τά ίδια τά ελληνικά χέρια κι ό 
ένδοξος χαμός τοΰ Σαμουήλ καί τών 
λιγοστών συντρόφων του είναι γε
γονδς αναμφισβήτητο.

’Εκεί πού διαφωνοΰν οί πηγές 
είναι σχετικά μέ τίς συνθήκες κάτω 
άπ’ τίς όποιες γράφηκε τοΰτος ό 
τραγικός επίλογος τής σουλιώτικης 
έποποιίας. Κι άκόμα στδ αν ήταν ό 
Σαμουήλ πού ’βάλε φωτιά στδ μπα
ρούτι τής θυσίας ή κάποιο άλλο 
προδοτικό χέρι.

Πριν δμως διερευνήσουμε, άνα- 
τρέχοντας στις πηγές, τδ έπίμαχο 
γεγονός, ας δοΰμε τι λένε οί ίδιες 
για τδν πρωταγωνιστή του.

Ά π ’ τδν Πρώσσο, λοιπόν, περιη
γητή Τζιάκομπ Μπαρτόλντι, πού 
συγκέντρωσε στήν Κέρκυρα πληρο
φορίες για τδν Σαμουήλ καί τδν 
θάνατό του στδ Κούγκι άμέσως 
σχεδόν μετά τήν πτώση τοΰ Σου- 
λιοΰ, μαθαίνουμε για τήν τραγική 
τούτη φυσιογνωμία τών σουλιώ- 
τικων άγώνων τοΰτα τά σημαντικά:

«Αύτδς ό καλόγερος πού κατα
γόταν άπδ τήν περιοχή τής Πρέ
βεζας είχε τδ παρανόμι «Δευτέρα 
Παρουσία»( 1 ) .'0  λαός τδν θεωρούσε 
θεόσταλτο, ένώ μερικοί "Ελληνες, 
καθώς δέ γνώριζαν λεπτομέρειες για 
τή ζωή του, ύποπτεύονταν πώς ήταν 
μυστικός πράκτορας, καί μάλιστα 
σπουδαίος, κάποιας ξένης χώρας.

Κατεχόταν άπδ τδν ενθουσιασμό 
πού εμπνέει τίς μεγάλες πράξεις

καί οδηγεί άς τήν έσχατη θυσία. 
Μιλοΰσε μέ έμπνευσμένο λόγο καί 
χρησιμοποιούσε πάντα χωρία τών 
Γραφών. Σύντομα άπόχτησε μεγάλη 
επιρροή καί κατόρθωσε να τεθή 
επικεφαλής τής 25άδας πού άπο- 
τελοΰσε τδ Συμβούλιο τών Σουλιω
τών. Οί άποφάσεις αύτοΰ τοΰ συμ
βουλίου έπρεπε πάντοτε να έγκρι- 
θοΰν άπδ τή λαϊκή συνέλευση. Είχε 
άναπτύξει τόσο έντονη δραστηριό
τητα πού έδινε τήν εντύπωση πώς 
τήν ίδια στιγμή βρισκόταν παντα- 
χοΰ παρών. "Αλλοτε ήταν άπασχο- 
λημένος μέ τήν άνέγερση πύργων 
καί χαρακωμάτων. "Αλλοτε διοι
κούσε τδ μικρό σουλιώτικο πυροβο
λικό. Τή μια μέρα έτρεχε να δια- 
πραγματευθή κάποια άγορά στήν 
Πάργα, τήν Παραμυθία ή τήν Πρέ
βεζά. Τήν άλλη βρισκόταν έπικε- 
φαλήςτών πιδ τολμηρών έφόδων»(2).

Σχεδόν δμως πανομοιότυπα μ’ 
αυτά πού μας γράφει ό ξένος περιη
γητής είναι τά σχόλια κι οί περι
γραφές, πού μάς δίνουν τδ πορτραΐτο 
τοΰ ήρωϊκοΰ καλόγερου καί τών 
άλλων έρευνητών. Μάλιστα ό Περ- 
ραιβός, συμπληρώνοντας τούτη τή 
βιογραφική παρουσία τοΰ Σαμουήλ, 
γράφει πώς «έφερε πάντοτε μαζί 
του τδ Εύαγγέλιον καί τήν Ά π ο -  
κάλυψιν τοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολό
γου, καί έξηγοΰσε τά νοήματά των, 
κατά τά περιστατικά, διά τοΰτο καί 
ό λαός τδν έσέβετο ως προφήτην» (3 ) .

"Ας δοΰμε δμως τώρα τί γρά
φουν γιά τήν έπίμαχη σκηνή τής
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άνατίναξης δσοι άπ’ τούς ερευνητές 
δυνήθηκαν νά στηριχτούν εΐτε στίς 
προσωπικές τους έμπειρίες εΐτε σέ 
άλλα υπεύθυνα καί διασταυρωμένα 
στοιχεία.

'Ο Μπαρτόλντι είχε τήν τύχη να 
συναντήσει στήν Κέρκυρα το φρου
ρό της μπαρουταποθήκης Σου
λιώτη, πού σώθηκε απ’ τήν άνατί- 
ναξη σαν άπύ θαύμα, μέ βαριά 
δμως έγκαύματα, παράλυτος καί 
σχεδύν τυφλός. Ά π ’ αύτόν, λοι
πόν, έμαθε πώς υστέρα απ’ τη 
συνθηκολόγηση τού Φώτου Τζα- 
βέλλακαίτήν καταφυγή μιας ομά
δας Σουλιωτών στήν Πάργα, πα- 
ρέμεινε στο Καύγκι μ’ έπικεφα- 
λής το Σαμουήλ, μια ομάδα μαχη
τών, άνάμεσα στούς όποιους κι οί 
Τζίμας Ζέρβας καί Δημο^— Δρά
κος, πού πολέμησαν τον Ά λή  σά 
λιοντάρια. Σαν δμως κι αύτουνών 
έξαντλήθηκαν τα εφόδια άναγκά- 
στηκαν να συνθηκολογήσουν καί ό 
Ά λή  Πασάς έστειλε τρεις Τούρ
κους να καταγράψουν καί να πα
ραλάβουν τις άποθήκες πολεμοφο
δίων στύ Κούγκι. Πήγαν οί τρεις 
τοΰρκοι, παρέλαβαν τις 375 οκάδες 
μπαρούτι πού ύπήρχε στή μεγάλη 
άποθήκη, θέλησαν να βάλουν στο 
χέρι καί μια ποσότητα 25 οκάδων 
πού φύλαγε ό Σαμουήλ στο κονά
κι του. Ό  καλόγερος στήν άρχή 
άντέδρασε, στο τέλος δμως πεί
στηκε να τήν παραδώσει. Μπήκαν 
στο κονάκι του, δίπλα στήν εκ
κλησία τής Α γία ς Παρασκευής 
οί Τούρκοι κι οί έλληνες κι έκεϊ 
ακούστηκαν σέ λίγο \ά  φιλονικούν. 
Λίγες στιγμές άργότερα μια τρο
μερή έκρηξη τίναξε τα πάντα έκεϊ 
μέσα στον άγέρα. Κι ό άνάπηρος 
Σουλιώτης, ό μόνος πού σώθηκε 
άπ’ τήν καταστροφή, κλείνοντας τή 
διήγησή του στύν Μπαρτόλντι, δια
τύπωσε τήν ύπόθεση πώς ό Σα
μουήλ πρέπει νά ήταν πού πυρο
βόλησε χολωμένος το μπαρούτι μ’ 
άποτέλεσμα νά χαθεί ό ίδιος, οί 
σύντροφοί του κι οί τοΰρκοι άπε- 
σταλμένοι.

Τύν ΐδιο Σουλιώτη έξάλλου συνάν
τησε τρεις μέρες μετά τήν άνατί- 
ναξη κι ό Χριστόφορος Περραιβος 
«ήμιφλογισμένον σχεδόν ύπο τής 
πυρίτιδος, ίστάμενον εκείνην τήν 
στιγμήν έκτος τής θύρας τής πυρι- 
ταποθήκης»(4). Διασταυρώνοντας, 
λοιπόν, τις πληροφορίες πού πήρε 
άπ’ αύτόν, μ’ εκείνες πού τού έδω
σαν δυο συγγενείς τού Σαμουήλ, ό 
Περραιβος διακινδυνεύει τήν παρα
κάτω άποψη γιά το ολοκαύτωμα:

«Καθ’ ήν στιγμήν», γράφει, «έγί- 
νετο ή παράδοσις, εις έκ τών τριών 
άπεσταλμένων Τούρκων διά τήν 
παραλαβήν τών πολεμοφοδίων, είπε 
πρδς τον Σαμουήλ: «Πόσα κολα
στήρια στοχάζεσαι, καλόγερε, θά 
σέ κάμη ό Βεζύρης, όπόταν σέ βάλη 
εις το χέρι, άπο τον όποιον δέν γλυ
τώνεις; » «Δέν είναι άξιος ό Βεζύ
ρης», άπεκρίθη ό Σαμουήλ, «νά 
πιάση άνθρωπον δστις, έκτος οπού 
δέν τον φοβείται, γνωρίζει καί άλλον 
δρόμον τού θανάτου». Έξελθόντων 
τούτων τών λόγων έκ τού στόματός 
του, μόλις παρήλθον δέκα λεπτά 
τής ώρας, ήναψεν ή πυρίτις, ή οποία 
καί τούς άπεσταλμένους καί τούς 
δύο Σουλιώτας καί τύν ίδιον τον 
Σαμουήλ κατέκαυσεν. Ό  τελευ
ταίος μάλιστα άφανής έγένετο, ίστά- 
μενος δρθιος έπί τι κιβώτιον πλή
ρες πυρίτιδος». Καί παρακάτω, 
άναφερόμενος λεπτομερειακότερα 
στίς συνθήκες τής άνατίναξης, ό 
Περραιβος θά προσθέσει πώς ό 
Σαμουήλ, κατά τήν τραγική έκεί- 
νη στιγμή, «βαστών κηρίον άναμ- 
μένον εις χεΐρας, άνέβη μετά τάς 
άπειλάς τού Τούρκου, έπί τίνος 
κιβωτίου, άφ’ δπου, δούς τήν άπάν- 
τησιν εις τον Τούρκον, έρριψεν 
ταυτοχρόνως το φυτήλι τού κηρίου 
έπί το έδαφος, έν’ ώ ύπήρχε δια
σκορπισμένη πυρίτις καί ουτω γέ- 
γονε δ γέγονε»(5).

Κι ένώ αύτά άποθησαυρίζουν γιά 
το ολοκαύτωμα τού Σαμουήλ ό 
Μπαρτόλντι καί ό Περραιβος, ό 
ραψωδός τού Ά λή  Πασά, Χατζή 
Σεχρέτης, έχει μιά άλλη έκδοχή, 
σχετική μέ τύ ήρωϊκο τούτο γεγο
νός, νά μάς παρουσιάσει. Συγκε
κριμένα ό ποιητής τούτο πιστεύει, 
πώς ή άνατίναξη τού Κουγκιοΰ 
κι ό θάνατος τού Σαμουήλ ήταν 
έργο τού Φώτου Τζαβέλλα, υστέρα 
άπύ σχετική πρόταση τού Ά λή  
Πασά, πού πρόσφερε σάν άντάλ- 
λαγμα τούτης τής πράξης τήν άπε- 
λευθέρωση τής αιχμάλωτης οικο
γένειας τού Φώτου.

Στο ποίημα πού έγραψε τότε ό 
Χατζή Σεχρέτης διαβάζουμε συγ
κεκριμένα άνάμεσα στ’ άλλα καί 
τούτα τά σημαδιακά:

« ..........μωρέ Φώτη
άπόψε τον καλόγερο νά κάμης

[ντότη,
αν είστε άληθινοί καί πιστεμένοι

[ φίλοι
στο Κούγκι, στο τζεμπεχανέ, 

νά βάλης το φυτίλι. 
Ά ν  κάμης τούτη τή δουλειά 

[παρακαλά το ξέρω

καί βέβαια τή φαμίλια σου θά 
στείλω νά σ’ τή φέρω»(6). 

'Η έκδοχή τούτη τού ραψωδού 
τού Ά λή  δέ φαίνεται καί τόσο 
αύθαίρετη σά διασταυρωθεί καί μέ 
κάποιες άλλες γραφτές ένθυμίσεις 
άπ’ τήν έποχή έκείνη. Καί, πρώτα 
—πρώτα μ’ αυτή πού άποθησαυ- 
ρίστηκε άπο τοιχογραφία έκκλη- 
σιάς τού ήπειρώτικου χωριού Σέ- 
λιανη τής Σωπικής καί πού άνα- 
φέρει συγκεκριμένα :

«1863 Δεκεμβρίου 3. Θύμηση 
όντας έπήρε το Σούλι ό βεζίρ 
Άλήπασας. Τότε είχε στειλμένον 
καί τον Ζήσον τύν υίύν τού κυρ 
πα(πα) Ίωάννου Οικονόμου άπύ 
τύ Σούλι μέ τούς έργάτας άπύ δλα 
τά βιλαέτια- μέ 600 έργάτες ήταν. 
Καί τύν έστειλεν ό Βελήπασας μέσα 
εις τύ Κούγκι μέ τύν πασόμπεγην 
διά νά εύγάλουν τύ καλόγερον οπού 
ήταν κλεισμένος μέσα. Καί τότες 
έβαλε φωτιά εις τύ μπαρούτι ό 
Φώτο Τζαβέλας, έκεϊ οπού έκου- 
βέντιαζεν ό Ζήσος μέ τύν καλό
γερον, καί τύν έκαψεν τύν κύρ 
Ζήσον μέ τύν καλόγερον. ΤΗταν 
καί ό Χρίστος τού Κυρίτζη Θανά
ση μέ τύν Ζήσον καί έκάηκε καί 
αύτύς μέσα μαζί μέ τύν άφέντη 
του. Καί οποίος λειτουργήσει έδώ 
νά τούς μνημονεύει καί έχει τύν 
μισθύν τοϋ Θεοΰ»(7).

'Η θύμηση δμως γιά τύ χαμύ 
τού Σαμουήλ διαιωνίστηκε καί τύ 
δημοτικύ τραγούδι :
«Πήραν τύ Σούλι, πήρανε κι αύτύν 

[τύν Άβαρίκο. 
Πήραν τήν Κιάφα τήν κακή, έπή- 

[ραν καί τύ Κούγγι 
κι έκαψαν τύ καλόγερο μέ τέσσε- 

[ρους νομάτους». 
Ποιύς δμως «έκαψε» τύ Σαμου

ήλ; ’Ιδού ή απάντηση σ’ ένα άλλο 
δημοτικύ τραγούδι πού άποθησαύ- 
ρισε ό Λαμπρίδης στά «’Ηπειρω
τικά Μελετήματα» (τεύχος 10, σελ. 
50):
«Τί χάλεβες, Φώτο μ’ στά Γιάννινα, 

[στήν πόρτα τού βεζύρη 
καί πρόδωκες τύν τόπο σου καί τύ 

[ καη μέν ο Σ ούλι;» 
"Ολες τούτες τις έκδοχές τις κοσ

κινίζει προσεχτικά ό Άραβαντινύς 
άργότερα πού, άφοΰ κι αύτύς βεβαι
ώνεται πώς ή παραλαβή τών πολε
μοφοδίων έγινε άπύ τύ Ζήση, γιύ 
τού παπά τής Σωπικής, φίλου τού 
Ά λή  Πασά, τύν όποιον συνόδευαν 
τρεις άρβανίτες, προσθέτει:

«Καί κατά μέν τούς πλείστους 
τών ύπομνηματιστών τύ πΰρ έτέθη 
ύπ’ αυτού τού Σαμουήλ, προτιμή-
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σαντος του ονείδους της παραδό- 
σεως ένδοξον θάνατον. Κατά δέ τον 
Χατζή Σεχρέτην τ& πϋρ έθετο εις 
την πυρίτιδα ό Φώτος Τζαβέλλας 
παρακινηθείς ύπδ τοϋ ’Αλή καί 
έξαναγκασθείς έπί άπειλή θανατώ- 
σεως των παρ’ αύτω διατελούντων 
ώς ομήρων τέκνων του» (8).

Τα ερωτηματικά όμως πού προ
κύπτουν, δπως σχολιάζει κι ό Κυ
ριάκος Σιμόπουλος (9 ) , είναι γιατί ό 
Ά λή  Πασάς θυσίασε το γιο τοϋ φί
λου του παπά καί γιατί οί άνθρωποί 
του δεν έστηναν καρτέρι να συλλά- 
βουν το Σαμουήλ υστέρα άπ’ την 
άποχώρησή του άπ’ το Κούγκι; 
Κι άκόμα, θά άναρωτηθοΰμε κι 
εμείς, πώς θά ’ταν δυνατόν ένας 
ήρωας σάν το Φώτο Τζαβέλλα, μέ 
περγαμηνές έμπρακτου πατριωτι
σμού καί αυτοθυσίας, νά πέσει ξα
φνικά τόσο χαμηλά καί νά σπηλώ- 
σει μέ μιά τέτοια άτιμωτική πράξη 
κι αύτή την άψογη προσωπική του 
φήμη άλλά κι δλη την δόξα της ήρω- 
ογόνας γενιάς του;

Δύσκολη ή άπάντηση στις άπορίες 
αύτές πού ένισχύει την άποψη πώς 
το ολοκαύτωμα ύπηρξε πραγματικά 
έργο τοϋ Σαμουήλ, ένδς άνθρώπου 
πού άληθινά, γιά νά ξαναθυμηθοΰμε 
τον Μπαρτόλντι, «κατεχόταν άπο 
τον ένθουσιασμο πού εμπνέει τις 
μεγάλες πράξεις καί οδηγεί ώς την 
έσχατη θυσία», μιά θυσία πού κα
ταξιώνει μόνο μ’ έναν τέτοιο ήρωϊκο 
θάνατο μιά τόσο τιμημένη, σάν τη 
δική του, ζωή.
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ΜΕ ΑΝΥΠΟΚΡΙΤΗ λαχτάρα καί χα
ρά προσμέναμε κάποτε τις όνομαστικές 
γιορτές. Ή ταν οί μόνες πού μάς έδιναν 
τήν εύκαιρία νά τιμήσουμε τά φιλικά 
καί συγγενικά μας πρόσωπα καί σάν 
έρχονταν, ξεκινούσαμε γιά τήν έπίσκεψη 
εύδιάθετοι, εύθεΐς καί εύλαβικοί. Ά ν  
ύπήρχαν φαγώσιμα στό σπιτικό, τακτο
ποιούσαμε ένα φτωχικό ή πλούσιο πε
σκέσι καί τό παίρναμε μαζί μας νά τό 
προσφέρουμε στό πρόσωπο πού γιόρταζε 
μαζί μέ τις εύχές καί τήν άγάπη μας. Εκεί 
συναντιόμασταν μέ πολλούς, ξεχασμένους 
καί μή, γνωστούς, συγγενείς καί φίλους. 
Μαθαίναμε ό ένας τά νέα τ’άλλουνού, 
φέρναμε στή θύμησή μας παλιές καλές καί 
κακές στιγμές τής ζωής, ένώναμε καλύ
τερα τούς δεσμούς πού μάς έδεναν μαζί 
τους, καί, γενικά, δίναμε καί παίρναμε 
ένα κομμάτι όμορφης καί ευχάριστης ζω
ής.

Ό λ α  όμως αύτά γίνονταν στό παρελ
θόν καί φυσικά τώρα δέν γίνονται. Καί δέν 
γίνονται, όχι γιατί χάθηκαν οί γιορτές 
ή γιατί έπαψαν νά γιορτάζουν αύτά τά 
πρόσωπα. 'Οχι γιατί άλλαξαν έκεΐνα κι 
άλλάξαμε κι έμεϊς ή γιατί έπαψε ή άγά
πη μας γι’ αύτά κι ή άγάπη έκείνων γιά 
μάς. 'Οχι γιατί δέν ποθούμε πιά ό ένας 
τόν άλλον. Τώρα δέν γίνονται γιατί άπλού- 
στατα έξωραΐστηκε ό τρόπος συνδέσεως 
τής γιορτής μέ τό έθιμο τών έπισκέψεων.

Ό  έξωραϊσμός άρχισε άπό τήν ώρα 
πού καθιερώθηκε τό πασίγνωστο σημε
ρινό «δωράκι». "Ενα «δωράκι» πού μάς 
τό έπέβαλαν καί τό υιοθετήσαμε ώς δήθεν 
συμβολίζον τήν έκτίμηση, τήν άγάπη, καί 
τήν . . . υποχρέωση στό πρόσωπο πού 
γιορτάζει. Τό «δωράκι» πού δέν έχει κα
νένα δεσμό καί καμμιά σχέση μέ τό πε
σκέσι μας καί στό κάτω κάτω δέν είναι καί 
τόσο έλληνικό, όσο άφορά στήν καταγω
γή ή τήν έπινόηση άν θέλετε καλύτερα.

Τό πώς κατάφερε αυτό τό τόσο άθώο 
έπιφανειακά «δωράκι» νά μεταβάλει τό 
δικό μας έλληνικό άπλοϊκό έθιμο είναι 
γνωστό σέ όλους μας. Σέ όλους όσοι 
είμαστε άναγκασμένοι νά τ’ άγοράζουμε 
κάθε λίγο καί λιγάκι. Κάθε πού γιορτά
ζει ό Νίκος, ό Χρήστος, ό Βασίλης, ό 
Γιάννης, ό Γιώργος κ.λ.π. Κάθε πού έχομε 
όχι μόνο ένα Νίκο, ένα Χρήστο, ένα Βα
σίλη κ.λ.π. νά έπισκεφτοΰμε, άλλά πολ
λούς. Γιατί; Γιατί είμαστε άναγκασμένοι 
νά προσφέρουμε πολλά «δωράκια». Τόσα, 
όσοι κι αύτοί, όσα δέν άντέχει ίσως ή... 
τσέπη μας νά τ’ άγοράσει . . .

Προσπαθεί συνεπώς τούτο τό σημερι
νό (έξωραϊσμένο) έθιμο νά μάς άποξενώ- 
σει άπό συγγενείς καί φίλους καί μέχρι 
στιγμής τά καταφέρνει περίφημα στό

σκοπό του αυτό. Κατάφερε νά μάς κάνει 
άνειλικρινεΐς καί ψεύτικους άπέναντί 
τους, άφοϋ ή δέν πάμε στή γιορτή τους 
ή πάμε γιά νά τούς προσφέρουμε, άπλώς 
άπό ύποχρέωση, τό «δωράκι».

Θεωρούμε τό «δωράκι» σάν πρώτο 
υπεύθυνο τής τόσο άδοξης σημερινής κα
τάντιας τού παλιού μας εθίμου κι άς 
μάς ποΰν μερικοί άδικους. Αύτοί, δηλαδή, 
πού υποστηρίζουν ότι δέν είναι καθόλου 
υποχρεωτικό. Μά κι έμείς δέν τώπαμε 
ύποχρεωτικό. Αναγκαίο τώπαμε, μέ τά 
σημερινά δεδομένα, άφοΰ χωρίς αύτό 
δέν πάει κανένας σέ γιορτάσι. Κι είναι 
προφανώς πιό σωστός ό δικός μας Ισχυ
ρισμός, τή στιγμή πού οί πολλοί προτι
μούν τις πασίγνωστες λύσεις, άπό τού νά 
δυσκολέψουν τήν...τσέπη τους μέ τήν 
άγορά του. Γι’ αυτούς πού δέ θέλουν νά 
τό παραδεχτούν, θυμίζομε τήν πιό συνη
θισμένη λύση: Τήν τηλεφωνική άπο- 
στολή εύχών. Τή χρησιμοποιούν οί 
περισσότεροι σάν πιό λογική καί... προ
τιμητέα άπό τού νά τούς πέσει ή μομφή 
τής «τσέπης μέ τά... καβούρια», μιάς 
καί δέν τολμούν νά κάνουν έπίσκεψη 
μέ μικρό ή χωρίς «δωράκι». Τηλεφω
νήματα σάν τά: «ξέρεις είχα δουλειά... 
κι έτυχε βλέπεις αύτή τή μέρα», «ξέ
ρεις ήμουνα άρρωστος», «ξέρεις ήμουνα 
στό χωριό», όλοι μας γνωρίζομε πόσο 
άπέχουν άπ’ τήν πραγματικότητα... Ή  
μήπως δέν είναι κοινό μυστικό ότι ύπάρ- 
χουν τυποποιημένα «δωράκια» άγορα- 
σμένα άπό ένα έπισκέπτη, πού έξυπηρε- 
τούν πολλούς; Αύτά πού πηγαινοέρχον
ται άπό γιορτή σέ γιορτή καί ξαναγυρί- 
ζουν καμμιά φορά στον άγοραστή τους 
... δώρο στή γιορτή του;

Δέν μάς φταίνε σέ τίποτα αύτά τά ποι
κιλόμορφα συμπαθητικά «δωράκια», δ
πως δέν τούς φταίμε σέ τίποτα καί μείς, 
δπως δέν τούς φταίει σέ τίποτα καί κεί
νο τό παλιό ώραΐο έθιμο τής γιορτής μέ 
τό όμορφο παραδοσιακό του χρώμα, τόν 
χαρούμενο έπισκέπτη καί τή ζεστασιά τού 
αΰθορμητισμοΰ καί τής ειλικρίνειας. 
’Εμείς δέν θέλομε ό,τι άπ’ τό σημερινό 
έθιμο έχει σχέση μέ τις περιττές καί έξω- 
πραγματικές τυπικότητες, μέ τις... κρυά - 
δες τής τσέπης (προπαντός) καί μέ τά 
υπόλοιπα καλουπωμένα νεογιορταστικά 
καμώματα. Θά προτιμούσαμε νά άπλου- 
στεύονταν οί άντιλήψεις πού έπικρατοΰν 
γύρω άπ’ τά δωράκια γιά νά μή διστάζουμε 
νά κάνουμε έπίσκεψη καί νά μή διστά
ζουν νά μάς έπισκεφτοΰν στή γιορτή μας 
κι έμάς. Γιά νά μή γιορτάζουμε... μόνοι.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΡΖΙΩΤΗΣ
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Τού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΥΖΟΥ, 
Έτπθεωρητοϋ Δημοτικής Έκπαιδεύσεως.

α. Γεωγραφική θέση.

Ό  Ν ομός Φθιώτιδος αποτελεί 
μέρος τής Κεντρικής Ελλάδας. 
Δυτικά εκτείνεται μέχρι τον Τυμ
φρηστό καί ανατολικά μέχρι τό 
Μαλιακό κόλπο. Πρός τά βόρεια 
συνορεύει μέ τό γεωγραφικό δια
μέρισμα τής Θεσσαλίας καί συγ
κεκριμένα μέ τούς νομούς Καρδί
τσας, Λάρισας καί Μαγνησίας. 
Πρός τά νότια έκτείνεται μέχρι 
τούς νομούς Βοιωτίας καί Φωκίδας. 
Ό  τελευταίος τούτος νομός παλαιό- 
τερα αποτελούσε ένα νομό μέ τό 
σημερινό νομό Φθιώτιδας μέ έδρα 
τή Λαμία.

Τό μεγαλύτερο τμήμα τού νομού 
είναι όρεινό μέ υψηλότερα βουνά 
τόν Τυμφρηστό στό δυτικό τμήμα 
αυτού, τήν Οίτη καί την Ό ρθρη. 
Μεταξύ Οίτης καί Ό ρθρης έκτεί- 
νεται ή εύφορη κοιλάδα τού Σπερ
χειού σέ σχήμα χοάνης πού τό 
πλάτος της μεγαλώνει όσο προ
χωρεί πρός τήν θάλασσα. Τήν 
πεδιάδα διαρρέει ό ομώνυμος πο
ταμός, πού πηγάζει από τούς πρό- 
ποδες τού Τυμφρηστού. Κατά τήν 
διαδρομή του ό ποταμός ένισχύ- 
εται μέ παραποτάμους.

Βορεινά τής Ό ρθρης άπλώνεται 
σήμερα ή εύφορη πεδιάδα τής 
Ξυνιάδας, πού δημιουργήθηκε ύ
στερα άπό άποξήρανση τής όμώ- 
νυμης λίμνης έδώ καί τριάντα 
χρόνια.

Ή  περιοχή παρουσιάζει ποι
κιλία γεωργικής παραγωγής. Σι
τάρι, βαμβάκι, καπνό, λαχανικά 
καί κυρίως έλιές, πού άποτελοΰν 
τόν κορμό τής γεωργικής παρα
γωγής. Ε κτός άπό τή γεωργία έχει 
καί σημαντικές κτηνοτροφικές μο
νάδες καθώς καί νομαδική κτηνο
τροφία. Ή  δυτική Φθιώτιδα καλύ
πτεται κατά τό πλεΐστον άπό δάση 
βελανιδιάς καί έλάτης.

Ό  Νομός σήμερα χωρίζεται σέ 
τρεις έπαρχίες: Ε παρχία Φθιώ
τιδας μέ πρωτεύουσα τή Λαμία, 
έπαρχία Δομοκοΰ μέ πρωτεύουσα 
τό Δομοκό καί έπαρχία Λοκρίδας 
μέ πρωτεύουσα τήν ’Αταλάντη.

β. 'Ιστορική άναδρομή.
'Η πρωτεύουσα τού Νομού, Λα

μία, κατά τήν μυθολογία, έλαβε τό 
όνομα κατά μία έκδοχή άπό τόν 
γυιό τού Η ρακλή τό Λάμο ή Λά- 
μιο. Μυθολογική καταγωγή έχει 
καί τό όνομα τής ’Αταλάντης, πρω
τεύουσας τής έπαρχίας Λοκρίδος. 
Προτού αρχίσει ή συγγραφή των 
πρώτων ιστορικών γεγονότων, κατά 
τή μυθολογία, στήν περιοχή αύτή 
έζησε ό Δευκαλίων ό μόνος πού 
διασώθηκε άπό τόν κατακλυσμό 
τού Δία. Οί γυιοί τού Δευκαλίωνα 
δημιούργησαν τις έλληνικές φυλές, 
κυρίως τή φυλή τών ’Αχαιών. Τήν 
ίδια έποχή, κάνει τήν έμφάνισή του 
στή Φθία ό δυνατότερος καί σοφό
τερος άνδρας τής μυθικής Ε λ λ ά 

δας, ό 'Ηρακλής. Τόν κυνηγάει ή 
μοίρα ώσπου στό τέλος ή σύζυγός 
του άθελά της τόν θανατώνει μέ 
φρικτούς πόνους δίνοντάς νά φορέ
σει τόν χιτώνα τού Νέσσου. Γιά νά  
λυτρωθεί άπό τούς πόνους καίεται 
πάνω στήν κορυφή τής Οίτης. Οί 
θεοί όμως τόν θέλουν άθάνατο καί 
προτού καεί, μέσα σέ σύννεφο, τόν 
φέρνουν στόν Ό λυμπο.

Ό  άνδρειότερος, ώραιότερος καί 
ένδοξότερος ήρωας όλων τών έπο- 
χών, κατά τόν Ό μ η ρ ο, ό Ά χιλλεύς  
γεννιέται καί άνδρώνεται στή Φθία. 
Γυιός τού Βασιλιά Πηλέα καί τής 
θεάς Θέτιδος πού έγινε ό θρυλικός 
ήρωας τού Τρωικού πολέμου καί τό 
σύμβολο τής άνδρείας τών Ε λ λ ή 
νων. Ή  παρουσία τού Ά χιλλ έα  στά 
πεδία τών μαχών τής Τροίας εξα
σφάλιζε τήν υπεροχή τών Ε λ λ ή 
νων. Ή  θνητή όμως φτέρνα του 
δέχτηκε τό θανατηφόρο βέλος.

Πρό τής καθόδου τών Δωριέων, 
πού άποτελοΰν τό τελευταίο φύλο 
τών Ίνδοευρωπαίων, κατοικούν στή 
Φθία οί ’Αχαιοί. Καί πρωτύτερα 
άπό αύτούς στή Λοκρίδα κατοι
κούσαν οί Λέλεγες, λαός προελ- 
ληνικός.

’Αρχαιολογικά ευρήματα μαρ
τυρούν ότι κυριότερες πόλεις 
τής ίδιας έποχής είναι ή Πε- 
λασγία, στήν όποια κατοίκησε 
ή φυλή τών Πελασγών, ή Τραχίνα, 
ή 'Ηράκλεια, ή Άντίκυρα, ή ’Αλό- 
πη κοντά στό Μαλιακό καί ή 
Ά νθή λη . Στήν πόλη αύτή λειτούρ-
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Ή  πόλη τής Λαμίας, δπως φαίνεται 
απ’ την Άκρολαμία.

γησαν στούς αρχαίους χρόνους οί 
Άμφικτυονίες, δηλαδή, τά πρώτα 
διεθνή δικαστήρια.

Μικρότερες πόλεις αναπτύσσον
ται στις όχθες τής τότε Ξυνιάδας 
λίμνης γιά τις όποιες κάνει λόγο  
καί ό "Ομηρος.

Μετά τήν κάθοδο των Δωριέων 
στήν Ε λλάδα άλλαξε αρκετά ό 
πληθυσμός τής Φθιώτιδας. Μέρος 
των Δωριέων εγκαταστάθηκε στή 
σημερινή Λωρίδα- κορμός όμως 
τής φυλής παραμένουν οί ’Αχαιοί 
Φθιώτες.

"Εξι αιώνες περίπου μετά τήν 
κάθοδο τών Δωριέων γίνεται ή 
εκστρατεία τών Περσών μέ πολυά
ριθμα στρατεύματα. Οί "Ελληνες 
συνασπίζονται πρό τοΰ κοινού κιν
δύνου καί γράφουν τήν έποποιΐα 
τών Θερμοπυλών (480 μ.Χ.). Ό  
Βασιλιάς τής Σπάρτης Λεωνίδας 
δέχεται τήν εντολή νά υπερασπίσει 
τήν ελευθερία τής Πατρίδος καί μέ 
τούς τριακοσίους καταλαμβάνει τό 
στενό. Προσέρχονται αυθόρμητα 
γιά βοήθεια Θεσπιεΐς, Ό πούντιοι, 
Λοκροί καί άλλοι κάτοικοι τών 
γύρω περιοχών. Ή  γενναία άντί- 
σταση μπρος στον άναρίθμητο 
στρατό τοΰ Ξέρξη κάμπτεται ύστε
ρα από τήν προδοσία τού Εφιάλτη.

Ή  μάχη τών Θερμοπυλών υπήρ
ξε σταθμός στήν ιστορία τής

Ε λληνικής Φυλής καί παράδει
γμα ήρωϊσμοΰ άνεπανάληπτο. 
Στήν επιτύμβια πλάκα χαρά- 
χθηκαν οί στίχοι τοΰ ποιητή 
Σιμωνίδη: «ΤΩ ξεΐν’ άγγέλειν Λα- 
κεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοΐς 
κείνων ρήμασι πειθόμενοι».

Στό χώρο αύτό τής θυσίας βρέ
θηκαν τά βέλη τών Θερμοπυλο- 
μάχων, σήμερα δέ υψώνεται ό 
όρειχάλκινος άνδριάντας τοΰ Λεω
νίδα, πού προκαλεΐ τον θαυμασμό 
τών διερχομένων.

Μέ τήν έκστρατεία τοΰ Φιλίπ
που Β' καί τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου 
στή νότια Ελλάδα ή περιοχή περι
έρχεται στή Μακεδονική κυριαρ
χία. Κατά τήν έκστρατεία τοΰ Μ. 
’Αλεξάνδρου στήν ’Ασία συμμε
τέχουν καί κάτοικοι τής περιοχής, 
κυρίως Λαμιεΐς, οί όποιοι πολε- 
μοΰν παρά τό πλευρό τών Μακε- 
δόνων. Μετά τον θάνατο τοΰ Μ. 
’Αλεξάνδρου ό φθιωτικός χώρος 
γίνεται θέατρο πολεμικών συγ
κρούσεων μεταξύ τών διαδό
χων του καί τών ’Αθηναίων. Τό

φρούριο τής Λαμίας «ή Ά 
κρολαμία», χτισμένο πάνω σέ ά
χυρό ύψωμα μέ ψηλά τείχη, 
έξασφαλίζει υπεροχή στόν κάτοχό 
του . Ό  πόλεμος μεταξύ τών δια
δόχων τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου καί τών 
’Αθηναίων, πού έγινε στή Λαμία 
τό 323 μ.Χ. μεταξύ ’Αντιπάτρου 
καί Λεωσθένους, όνομάσθηκε Λα- 
μιακός πόλεμος καί ή νίκη έ
στεψε τά όπλα τών Μακεδόνων.

Ή  Λαμία άπό τότε παρέμενε 
ύπό τήν Μακεδονική ήγεμονία 
μέχρι τό 302 π.Χ., πού τήν άνακή- 
ρυξε έλεύθερη, μαζί μέ τό έθνος 
τών Μαλιέων, ό Δημήτριος Πο
λιορκητής.

Περί τό 190 π.Χ. οί Ρωμαίοι 
στήν προσπάθειά τους νά ύποτά- 
ξουν ολόκληρη τήν Ελλάδα, ύστε
ρα άπό σκληρές μάχες, κατακτούν 
τήν περιοχή ολόκληρη καί τήν 
έρημώνουν κυριολεκτικά.

Κατά τούς χρόνους τής Βυζαν
τινής αύτοκρατορίας ή Φθιώτιδα 
άποτελεΐ τμήμα αύτής, κατά δέ τό 
έτος 869 μ.Χ. ή Λαμία γίνεται έδρα 
’Επισκόπου καί φέρεται μέ τό 
όνομα Ζητούνιον.

Κάθε βαρβαρική έπιδρομή μέ 
κατεύθυνση τή νότιο Ε λλάδα έχει 
ώς μοναδικό δρόμο τις διόδους τής 
ανατολικής Φθιώτιδας. Τούτο συμ
βαίνει καί όταν ό Βασιλεύς τών 
Βουλγάρων Σαμουήλ έρημώνει μέ 
τις συμμορίες του τις περιοχές τής 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί Στέ
ρεας Ελλάδας. Τήν άντιμετώπιση 
τοΰ έπιδρομέα Αναλαμβάνει ό στρα
τηγός τοΰ Βυζαντίου Νικηφόρος 
Ούρανός. Σπεύδει σέ συνάντηση 
τοΰ έχθροΰ. Ό  Σαμουήλ είχε στρα- 
τοπεδεύσει στή μία όχθη τοΰ πλημ
μυρισμένου Σπερχειοΰ, λίγο πιό 
πάνω άπό τή Γέφυρα τών Λουτρών 
'Υπάτης. Ό  Νικηφόρος Ούρανός 
πού είχε καί αύτός στρατοπεδεύσει 
απέναντι άπ’ τόν έχθρό κατόρθωσε 
κατά τήν νύκτα νά βρει πέρασμα
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Ό  όρειχάλκινος ανδριάντας τοϋ Λεωνίδα στο χώρο των Θερμοπυλών, αιώνιο 
σύμβολο τοϋ 'Ελληνικόν ηρωισμόν.

καί νά αίφνιδιάσει τόν κοιμώμενο 
στρατό τοΰ Σαμουήλ. Ή  κατα
στροφή υπήρξε όλοσχερής καί ό 
Βούλγαρος Βασιλιάς μόλις διασώ
θηκε μέ τά λείψανα τοΟστρατοΰτου.

Κατά τήν έποχή τής Φραγκο
κρατίας ή περιοχή έγινε βαρωνία μέ 
έδρα τή Λαμία. Περί τά μέσα τοΰ 
Μου αιώνα ό Βαγιαζίτ κατέλαβε 
τό Ζητούνι, δπως καί τήν γύρω 
περιοχή μέχρι τό έτος 1403, όταν 
ό Σουλτάνος Σουλεϊμάν μέ έπίσημη 
συνθήκη άπόδωσε τήν Λαμία στους 
Έ λληνες τό 1406. Δυστυχώς ή 
Λαμία καταλαμβάνεται όριστικά 
άπό τούς Τούρκους, πού προβαί
νουν σέ πρωτοφανείς άγριότητες 
καί βιαιοπραγίες, έκδικούμενοι διά
φορες έξεγέρσεις τών Ελλήνων.

Στό μεγάλο προσκλητήριο τής 
Φυλής τό 1821 ή Φθιώτιδα έχει 
μεγάλη συμμετοχή. Παρ’ δλο πού 
ή Λαμία είναι στρατιωτικό κέν
τρο τών Τούρκων, άπό τό κάστρο 
τής όποιας έξορμοϋν νά καταπνί

ξουν τήν έπανάσταση, ή γύρω πε
ριοχή επαναστατεί. Τήν άνοιξη τοΰ 
1821 οί οπλαρχηγοί τής περιοχής 
’Αθανάσιος Διάκος, Δυοβουνιώτης, 
Πανουργίας καί άλλοι συγκαλοϋν 
έπαναστατικό συμβούλιο στούς Κο- 
μποτάδες, κάτω άπό τά αιωνόβια 
πλατάνια, καί άποφασίζουν νά άνα- 
χαιτίσουν τήν προέλαση τών Κιοσέ 
Μεχμέτ καί Ό μέρ Βρυώνη πρός 
τήν Πελοπόννησο. Ό  στρατός τών 
οπλαρχηγών διαιρείται σέ τρία 
τμήματα μέ άρχηγούς τόν Διάκο, 
Πανουργία καί Δυοβουνιώτη, οί 
όποιοι καταλαμβάνουν Ισχυρές θέ
σεις στούς πρόποδες τής Οίτης. Ό  
Δυοβουνιώτης χωρίς νά λάβει επα
φή μέ τόν τουρκικό στρατό άποσύ- 
ρεται πρός τά Δυό Βουνά καί έτσι 
ή τουρκική στρατιά άνενόχλητη  
βαδίζει έναντίον τοΰ Πανουργία. 
Ή  μάχη πού έπακολούθησε υπήρ
ξε σκληρή καί άνιση. Ό  Πανουρ
γίας στήν πρώτη γραμμή ένθαρ- 
ρύνει τούς άγωνιστές άλλά τραυ

ματίζεται καί μόλις κατορθώνει 
νά σωθεί στό Μοναστήρι τής Δα- 
μάστας.

Ό  Ή σαΐας τών Σαλώνων πού 
είχε άκολουθήσει τούς έπαναστά- 
τες άγωνίζεται γενναία άλλά συλ- 
λαμβάνεται καί άποκεφαλίζεται. 
’Απομένει ή άντίσταση τοΰ Διάκου 
στήν ’Αλαμάνα. Ό  ήρωας μέ γεν
ναιότητα καί αύταπάρνηση πολέμα 
μέ τίςάσύγκριτα υπέρτερες δυνάμεις 
τοΰ Ό μέρ Βρυώνη. Τήν τελευταία 
στιγμή τοΰ προσφέρεται τρόπος νά  
σώσει τή ζωή του μιά καί ή μάχη 
δέν είχε πλέον κανένα νόημα άλλά  
άρνεϊται. Στό τέλος τραυματίζεται 
καί όδηγεΐται δεμένος στή Λαμία. 
Ά ρνεϊται δελεαστικές προτάσεις 
νά άλλαξοπιστήσει καί νά προσχω
ρήσει στό τουρκικό στρατόπεδο. 
Γνωστή ή άπάντηση: «’Εγώ γραι
κός γεννήθηκα, γραικός καί θά 
πεθάνω». Στόν τόπο τοΰ μαρτυρίου, 
κοντά στήν πλατεία Λαοΰ, ή Λαμία 
έστησε ένα κενοτάφιο τοΰ Διάκου 
καί έδωσε στό δρόμο αύτό τό δνομα 
τών παλληκαριών του Καλύβα καί 
Μπακογιάννη. Στό κέντρο τής πό- 
λεως μιά πλατεία έλαβε τό δνομά 
του. Στήν πλατεία αύτή υψώνεται 
ό έπιβλητικός άνδριάντας του μέ 
μάρμαρο Παντέλης, στραμμένος 
πρός τήν ’Αλαμάνα.

Κατά τόν άτυχή πόλεμο 1897 
τά τουρκικά στρατεύματα τοΰ Έτέμ 
Πασά άφοΰ πέρασαν τό Δομοκό 
συντρίβοντας κάθε άντίσταση βά
δισαν όλοταχώς πρός τήν Λαμία. 
Στή θέση Καμηλόβρυση ό στρατός 
μας άποτελούμενος κυρίως άπό 
εύζώνους πρόβαλε τήν τελευταία 
άντίσταση. Τελικά δέν κατόρθωσε 
νά σταματήσει τήν προέλαση τών 
τουρκικών στρατευμάτων. 'Η άντί
σταση τών Λαμιωτών ήταν συγκι
νητική. Πρό τοΰ κινδύνου τής 
υποδουλώσεως τής Λαμίας ό τό
τε Δήμαρχος Έ ο λ ιν  άψηφώντας 
τήν ζωή του πλησιάζει τό τουρκικό 
στρατόπεδο μέ θάρρος άλλά καί 
διπλωματικότητα καί κατορθώνει νά 
πείσει τόν Έτέμ Πασά ώστε νά 
σταματήσει τήν προέλασή του, 
γιατί άκολουθοΰσε συμφωνία άνα- 
κωχής. Στή θέση τής τελευταίας 
μάχης τοΰ άτυχου Έλληνοτουρ- 
κικοΰ πολέμου έχει άνεγερθεΐ μνη
μείο τών πεσόντων.

Κατά τό δεύτερο Παγκόσμιο 
πόλεμο ή Λαμία καί όλόκληρη ή 
πεδινή της περιοχή καταλαμβά
νεται άπό τούς έχθρούς τής Πα
τρίδας ’Ιταλούς καί Γερμανούς. 
Παρά ταΰτα οί άντιστασιακές όμά-
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Το Κενοτάφιο τον ’Αθανασίου Διάκου στον τόπο του μαρτυρίου του κοντά στην 
Πλατεία Λαόν, στη Λαμία.

δες μέ τήν καθοδήγηση τών Ά γ 
γλων σαμποτέρ άνατίναξαν τήν 
γέφυρα τοΟ Γοργοποτάμου διακό- 
πτοντας έτσι τήν προώθηση έφο- 
δίων γιά τά τμήματα τής νότιας 
Ελλάδας και ’Αφρικής.

Οί κατακτητές κατά τήν γενική 
τους αποχώρηση άναγκάζονται νά 
έγκαταλείψουν καί τή Λαμία στις 
18 ’Οκτωβρίου 1944. Ή  Λαμία άπό 
τότε γιορτάζει κάθε χρόνο τήν 
γιορτή τής άπελευθερώσεως ή ό
ποια συμπίπτει μέ τήν γιορτή τοϋ 
Εύαγγελιστοϋ Λουκά, ό όποιος 
είναι ό πολιοΟχος τής πόλεως.

Τά ιστορικά καί άρχαιολογικά 
αύτά μνημεία, μέ τά όποια είναι 
κατάμεστη ή ήρωϊκή Φθιώτιδα, 
άποδεικνύουν ότι ό τόπος αυτός 
άκολούθησε κατά τήν μακραίωνη 
Ιστορική του πορεία τήν περιπέ
τεια όλόκληρης τής Φυλής.

γ. Πολιτιστικά—Κοινωνικά 
στοιχεία.

’Εκτός άπό τά μνημεία γιά τά 
όποια έγινε σχετική άναφορά παρα
πάνω ή άρχαιολογική σκαπάνη έφε
ρε σέ φώς ευρήματα άρχαίωνέπο- 
χών, τά όποια μαρτυρούν τήν ύπαρ
ξη άρχαίου πολιτισμού. Τάεύρήμα- 
τα αυτά φιλοξενούνται σέ διάφορα 
μουσεία τής χώρας καί κυρίως των 
Θηβών. Κατά τις έκσκαφές θεμε- 
λιώσεως οικιών σέ πολλά σημεία 
τής πόλεως Λαμίας έχουν βρεθεί 
λείψανα άρχαίων τειχών καί άλ
λων κτισμάτων.

Οί κάτοικοι τής περιοχής δέν 
άποκόπηκαν ποτέ σέ καμμιά περί
πτωση πολιτιστικά καί κοινωνικά 
άπό τούς κατοίκους τής ’Αττικής 
καί τών γύρω περιοχών. Τό φαινό
μενο τούτο έχει ιστορική συνέχεια. 
Καί σήμερα τό πολιτιστικό έπίπεδο 
τού λαού βρίσκεται σέ αξιοπρό
σεκτη στάθμη, πού όλοένα βελτιώ
νεται. Γενικά υπάρχει ένδιαφέρον 
γιά τά γράμματα καί τις τέχνες. 
’Απόδειξη αποτελεί ό μεγάλος αρι
θμόν τών έπιστημόνων πού προέρ
χονται άπό τόν νομό. Στή Λαμία 
λειτουργούν 18 Δημοτ. Σχολεία, 7 
Γυμνάσ., 6 Λύκεια, 'Ιερατική Σχολή 
Τεχ. Σχολές κατωτέρας, μέσης καί 
άνωτέρας βαθμίδας καί Παιδαγω
γική ’Ακαδημία. Ή  Λαμία παρου
σιάζει έντονη πνευματική κίνηση.

δ. Εμπορική — Τουριστική 
κίνηση.

'Η περιοχή δέν φημίζεται γιά τήν 
μεγάλη εμπορική της κίνηση. Ή  
Στυλίδα αποτελεί τό μοναδικό εμπο
ρικό λιμάνι της μέ μέτρια έμπο- 
ρική κίνησι. Σέ δεύτερη μοίρα 
τοποθετείται τό λιμάνι τού 'Αγίου 
Κωνσταντίνου. Τό έξαγωγικό εμπό
ριο στηρίζεται κυρίως σέ γεωργικά 
προϊόντα (σιτηρά, καπνός, βαμβάκι 
καί έλαιοκομικά).

'Η κτηνοτροφική παραγωγή κα
λύπτει τις άνάγκες τών κατοίκων 
τού νομού καί άλλων άστικών κέν
τρων καί ιδιαίτερα τής ’Αθήνας.

Ό  νομός Φθιώτιδος παρουσιάζει 
άξιόλογη τουριστική κίνηση, ή 
όποια κυρίως όφείλεται στο ένδια
φέρον Ε λλήνω ν καί ξένων νά γνω
ρίσουν τόσο τούς άξιόλογους ιστο
ρικούς χώρους όσο καί στή λει
τουργία ιαματικών πηγών. Τέτοιες 
πηγές υπάρχουν στάΚαμμένα Βούρ

λα, στις Θερμοπύλες, στά Λουτρά 
'Υπάτης καί τό Πλατύστομο. 'Η 
περιοχή τών Καμμένων Βούρλων 
άπό τό 1960 έχει μεταμορφωθεί σέ 
λουτρόπολη ευρωπαϊκής κλάσεως. 
Κατά τό καλοκαίρι προσελκύει 
πλήθος έπισκεπτών, γιατί έκτος τών 
θερμών πηγών προσφέρεται καί γιά 
θαλάσσια λουτρά. Πολυσύχναστο 
κέντρο έχει γίνει καί ή λουτρό
πολη τής 'Υπάτης.

Ό  Φθιωτικός χώρος συγκεν
τρώνει όλα τά πλεονεκτήματα πού 
έχουν οί άξιολογότερες περιοχές 
τής Ελλάδας. Οί αρχαιότητες, ή 
ιστορία του, ή θαυμάσια έδαφική 
διαμόρφωση, πού συνδυάζει βου
νό καί θάλασσα, καί οί πνευματικές 
ανησυχίες τών κατοίκων του δι
καιώνουν αυτή τήν άποψη.

Μέ τήν προσπάθειά μου αυτή 
έδωσα γενικές γραμμές τής ιδιο
τυπίας τού τόπου μας. Δέν πιστεύω 
όμως ότι ένα τέτοιο θέμα μπορεί 
νά έξαντληθεί σέ τόσο περιορισμέ
νο χώρο.
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T O  ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Ο  Μ Α Σ  Θ Ε Μ Α

Τό σύμπτωμα τού πόνου αποτελεί μια αρκετά 
δυσάρεστη σωματική εμπειρία, ποΰ συνδυάζεται 
με μια ισχυρή συγκινησιακή ψυχική κατάσταση. 
Γίνεται δέ ιδιαίτερα δυσάρεστος όταν εντοπίζεται 
στό πρόσθιο τοίχωμα τού θώρακος, οπότε είναι, 
γιά τό μεγάλο κοινό, καί άνησυχητικός, επειδή 
θεωρείται ότι συνδέεται άμεσα μέ κάποια βαρεία 
πάθηση, άκόμα καί μέ τό ενδεχόμενο Τού θανάτου.

Ό  γιατρός ποϋ θά κληθεί νά διερευνήσει καί νά 
αιτιολογήσει τά συμπτώματα, μεταξύ των άλλων 
νόσων πού θά σκεφθεϊ, είναι καί ή στηθάγχη προ
σπάθειας, δηλαδή τον πόνο πού προέρχεται άπό 
κάποια πάθηση των στεφανιαίων άγγείων τής 
καρδιάς. Στεφανιαία δέ άγγεΐα είναι αύτά πού τρο
φοδοτούν μέ αίμα τήν καρδιά γιά τήν ίδια της τή 
λειτουργία.

Βέβαια, ή έντόπιση τοϋ πόνου στον θώρακα θά 
προκαλέσει τήν προσπάθεια τοϋ θεραπευτοϋ γιά 
τήν διάκριση άπό άλλες άσθένειες, πού επίσης προ- 
καλοϋν θωρακικό πόνο. Αύτές οί άλλες άσθένειες 
είναι δυνατό νά προέλθουν:

1. Άπό τό κυκλοφοριακό σύστημα πλήν τής 
στεφανιαίας νόσου, όπως είναι π.χ. ή πνευμονική 
έμβολή, ή περικαρδϊτις, τό διαχωριστικό άνεύρυσμα 
τής άορτής, τό αίμοπερικάρδιο καί ή πνευμονική 
ύπέρταση.

2. Άπό τό μυοσκελετικό τμήμα τοϋ θώρακος, 
όπως είναι π.χ. οί μυαλγίες, οί νευραλγίες, οί ρευμα- 
τοπάθειες, οί πλευροχονδρίτιδες, τά κατάγματα 
των πλευρών, τά νεοπλάσματα τοϋ θωρακικοϋ 
τοιχώματος καί ό ερπης ζωστήρ.

3. Άπό τόν πνεύμονα καί άπό τόν οισοφάγο, 
όπως είναι π.χ. οί πλευρίτιδες, ό πνευμοθώρακας, ό

μόνο στή ψυχική τους ταλαιπωρία καί στήν επι
βράδυνση τοϋ ρυθμού θεραπείας τους.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΘΑΓΧΗΣ

Τό μυοκάρδιο, όπως όλοι οί μύες, έχει άνάγκη 
οξυγόνου, μέ τό όποιο γίνεται ή καύση των θρε
πτικών συστατικών, άρα ή παροχή ενέργειας πρός 
τά μυοκαρδιακά κύτταρα καί συνεπώς ή συνέχιση 
τής λειτουργίας τους. Είναι εύλογο, ότι πρέπει νά 
ύπάρχει ένα ισοζύγιο μεταξύ τής προσφοράς οξυ
γόνου στό μυοκάρδιο καί τών μυοκαρδιακών άναγ- 
κών σέ οξυγόνο. Σέ όποιαδήποτε περίπτωση πού τό 
ισοζύγιο αύτό διαταράσσεται, προκαλεϊται μιά 
κατάσταση, πού καλείται στεφανιαία άνεπάρκεια. 
Ή κλινική εκδήλωση τής καταστάσεως αύτής, είναι 
γνωστή σάν σύνδρομο (σύνολο συμπτωμάτων) 
στηθάγχης.

Τοΰ κ . Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Δ Ρ Ο Σ Ι Ν Ο Υ

'Ενωμοτάρχου—Φ οιτητοΰ ’Ιατρικής Σχολής  
Πανεπιστημίου 'Α θηνώ ν.

Βασικά, ή διαταραχή αύτή τού ισοζυγίου συμ
βαίνει όταν αύξηθούν οί άνάγκες σέ οξυγόνο καί 
ύπάρχει ταύτόχρονη άδυναμία άναλόγου αύξή- 
σεως τής παροχής αίματος, επομένως καί οξυγόνου. 
Ή αύξηση τών άναγκών σέ οξυγόνο, έπέρχεται 
κυρίως σέ καταστάσεις ύπερβολικής συγκινήσεως, 
μόχθου καί ύπερτροφίας τοΰ μυοκαρδίου. Άδυνα
μία δέ αύξήσεως τής παροχής οξυγόνου, συμβαίνει:

ΣΤΗ Θ Π ΓΗ Η  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Σ  
Ο Ο Η Γ Ε Ι ΣΤΟ Ε ϋ ΙΦ Ρ Β Π Π ΙΙ;
■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ·

έχινόκοκκος πνεύμονος καί τά έκκολπώματα, ή 
άχαλασία καί ό διάχυτος σπασμός τού οισοφάγου.

4. Άπό ψυχολογικούς παράγοντες, όπως είναι 
π.χ. οί άγχώδεις καταστάσεις, οί νευρωσικές ψυχικές 
άσθένειες, ή κατάθλιψη, οί διαταραχές τής προσω
πικότητας καί οί ψυχώσεις.

Είναι πάρα πολύ σημαντική ή διαπίστωση, ότι 
ή τελευταία περίπτωση καλύπτει τό 80 ο]ο περίπου 
τών θωρακικών πόνων. Κατά συνέπεια, ή έμμονή 
αύτών τών άσθενών νά άναζητούν εργαστηριακά 
αιματολογικά εύρήματα ή ήλεκτροκαρδιογραφικές 
ενδείξεις τής καταστάσεώς τους, δέν οδηγεί παρά

1. Σέ μιά στεφανιαία άπόφραξη (άρτηριοσκλή- 
ρυνση τών στεφανιαίων άρτηριών).

2. Σέ μειωμένη στεφανιαία ροή (συφιλιδική άορ- 
τΐτις, στένωση άορτής, άνεπάρκεια άορτής, άλλες 
βαλβιδοπάθειες, ύπέρταση κ.ά.).

3. Στήν κακή μεταφορά τού οξυγόνου διά τού 
αίματος (άναιμίες, σακχαρώδης διαβήτης, κατά
χρηση καπνίσματος» παθήσεις τού θυρεοειδούς άδέ- 
νος, ύπέρταση κ.ά.).

Άς ληφθεΐ άκόμα ύπ’ όψη, ότι καί άλλες παθή
σεις σάν τήν άποφρακτική καί τήν συμφορητική 
μυοκαρδιοπάθεια, τήν χρόνια χολοκυστίτιδα, τήν
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χολολιθίαση, τήν διαφραγματοκήλη, τά άνευρύ- 
σματα τού οισοφάγου, το πεπτικό έλκος κ.α., είναι 
δυνατό νά προκαλέσουν τυπικό στηθαγχικό σύν
δρομο. Οί περισσότεροι όμως άπό τους σύγχρονους 
ερευνητές, θεωρούν τελείως απαραίτητη σ’ όλες τις 
παραπάνω περιπτώσεις την άρτηριοσκλήρυνση 
των στεφανιαίων άρτηριών καί ότι δλες οί προανα- 
φερθεϊσες παθήσεις, συμβάλλουν απλά στην έκλυση 
Των στηθαγχικών παροξυσμών.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

’Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, ή στηθάγχη στις 
περισσότερες περιπτώσεις είναι ή κλινική εκδήλωση 
τής άρτηριοσκληρύνσεως των στεφανιαίων άγγείων, 
θεωρείται σκόπιμο νά άναγραφοΰν ώρισμένες άπό- 
ψεις σχετικά μέ τήν άρτηριοσκλήρυνση. 'Η άρτηριο- 
σκλήρυνση είναι ένας γενικός όρος τής Ιατρικής, πού 
περιλαμβάνει τρεις επί μέρους νοσολογικές οντό
τητες:

α) Τήν άθηρωματοσκλήρυνση (έναπόθεση κατά 
περιοχάς άλάτων καί λιπιδίων στον έσω χιτώνα τών 
άρτηριών).

β) Τήν άποτιτάνωση τού μέσου χιτώνα τού 
μυϊκού τύπου άρτηριών, τύπου MONCKEBERG.

γ) Τήν άρτηριοσκλήρυνση (πάχυνση τών τοι
χωμάτων πολύ μικρών άρτηριών).

Μολονότι, αίτιολογικά καί μορφολογικά, οί 
τρεις παραπάνω τύποι διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους 
έχει έπικρατήσει ό όρος άρτηριοσκλήρυνση (ή 
άρτηριοσκλήρωση) νά ταυτίζεται μέ τόν όρο άθη
ρωματοσκλήρυνση (ή άθηρωμάτωση) έπειδή οί 
περισσότερες περιπτώσεις άρτηριοσκληρύνσεως ά- 
φορούν τόν πρώτο τύπο.

'Η πάθηση αύτή χαρακτηρίζεται άπό τήν δη
μιουργία στο έσωτερικό τοίχωμα τών άγγείων, 
διαφόρων πλακών (αθηρωμάτων), πού άποτε- 
λούνται, κυρίως, άπό λιπίδια.

Διάφοροι παράγοντες όπως τό κάπνισμα, ή 
παχυσαρκία, ή έλλειψη σωματικής άσκήσεως, ή 
ύπέρταση, ό σακχαρώδης διαβήτης, τό άγχος, οί 
αύξημένες τιμές χοληστερίνης καί τριγλυκεριδίων 
στό αίμα, ό ύπερθυρεοειδισμός, ή νέφρωση καί άλλοι, 
έχουν ένοχοποιηθει γιά τήν δημιουργία τών πλα
κών αύτών. Άπό αύτούς κυριώτεροι Θεωρούνται ή 
χοληστερίνη καί τά τριγλυκερίδια. Οί νεώτεροι 
έρευνητές πιστεύουν, ότι δέν έχουν τόσο σημασία 
οί τιμές αύτών στό αίμα καί αποδίδουν τήν δημι
ουργία τών άθηρωμάτων στήν κακή μεταφορά τών 
ούσιών αύτών στά όργανα όπου μεταβολίζονται. 
Ό  σχηματισμός τών άθηρωμάτων στά άγγεια (καί
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κυρίως στά στεφανιαία καί στά αγγεία τοϋ εγκε
φάλου), έχει σαν άττοτέλεσμα, άφ’ ενός μέν την στέ
νωση τοϋ αΰλοΰ των καί άφ’ ετέρου την βαθμιαία 
απώλεια τής φυσιολογικής τους έλαστικότητος. 
Τό αποτέλεσμα είναι προφανώς ή μή κανονική ροή 
τοϋ αίματος .Χαρακτηριστικό είναι, ότι ή στένωση 
τού αυλού ένός αγγείου κατά τό ήμισυ έπιφέρει 
τήν μείωση τής ροής τοϋ αίματος στό 1] 16 τής φυσιο
λογική .Είναι κατανοητό ότι σέ περιπτώσεις πού 
ή καρδιά λόγω αυξημένων ή εκτάκτων άναγκών 
χρειάζεται περισσότερο αίμα, τα στεφανιαία άγγεΐα 
άδυνατοϋν νά τό προσφέρουν μέ άποτέλεσμα νά 
έπέρχετα! ρήξη τοϋ ισοζυγίου καί νά έμφανίζεται 
τό σύνδρομο τής στηθάγχης.

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η  Ε Ι Κ Ο Ν Α

Τό κύριο χαρακτηριστικό τής στηθάγχης είναι 
ό πόνος πού χαρακτηρίζεται σέ γενικές γραμμές 
άπό τά παρακάτω γνωρίσματα:

1. Θέση:  Ό  πόνος έντοπίζεται πίσω άπό τό 
στέρνο τις περισσότερες φορές ή άκόμη καί σ’ όλο 
τό πρόσθιοθωρακικό τοίχωμα ,τό άριστερό στήθος, 
τήν κάτω σιαγόνα ή καί τό άνω μέρος τής κοιλιάς. 
"Οταν ό πόνος έντοπίζεται στήν θηλή τού μαστού 
μονο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο μεμονωμένο, 
ύπονοούνται άλλες παθήσεις έκτος τής στηθάγχης.

2. Επεκτάσει ς :  Συνήθως ό πόνος άντανακλά 
στην αριστερή ώμοπλατιαία περιοχή (άριστερός 
wU°s), επεκτεινόμενος στον άριστερό άγκώνα καί τά 
δάκτυλα τής άριστεράς χειρός. Πολλές φορές ό πόνος 
άντανακλά καί στούς δύο ώμους. "Αλλοτε ή άντα- 
νάκλαση άφορά στό άριστερό μέρος τού τραχήλου, 
σέ τμήμα τής κάτω σιαγόνος, στήν άνω κοιλιακή 
χώρα ή κάτω άπό τό δεξιό πλευρικό τόξο.

3. X α ρ α κ τ  ή ρ α ς : Οΐ πάσχοντες περι
γράφουν αύτό σάν συσφιγκτικό, πού τούς παρέχει 
τήν έντύπωση σιδηράς στεφάνης πού σφίγγει τον 
θώρακα.  ̂ Πολλές φορές περιγράφεται σάν αίσθημα 
βάρους ή σπανιώτερα έχει τήν χροιά τού διατιτραί- 
νοντος (σάν μαχαίρι) ή τού καυσώδους, οπότε 
είναι δυνατό νά συγχυσθεΐ διαγνωστικά μέ τον 
πόνο πεπτικού έλκους ή διαφραγματοκήλης.

ν τ  α σ η: Αύτή κυμαίνεται, άκόμη καί
στον ίδιο άσθενή, άπό τού ήπιου μέχρι τού δραμα
τικά εντόνου.

5. Δ ι ά ρ κ ε ι α :  Κυμαίνεται συνήθως άπό 1—4 
πρώτα λεπτά τής ώρας καί σπανιώτερα μέχρι 10—15 
πρωτων λεπτών. "Αν διαρκεΐ περισσότερο άπό μισή 
ωρα ύπονοεϊ πιθανόν έμφραγμα τοΰ μυοκαρδίου καί 
όχι άπλή στηθάγχη.

6. Ε κ λ υ τ ι κ ο ί  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς :  Οί στη- 
θαγχικές κρίσεις έπέρχονται συνήθως μετά άπό 
σωματικό κόπο ή έντονη συγκίνηση, κατόπιν λήψεως 
ύπερβολικής ποσότητος γεύματος, μετά άπό άπό- 
τομη έξοδο άπό θερμό περιβάλλον στον πολύ ψυχρό 
καιρό, άπό κατάχρηση καπνίσματος ή λόγω έντο
νου ταχυκαρδίας. Ειδικά στούς διαβητικούς άσθε- 
νεϊς, άν δημιουργηθεΐ βαρειά ύπογλυκαιμία, είναι 
δυνατή ή πρόκληση στηθάγχης κρίσεως. ’Αντί
θετα, κινήσεις τού Θώρακος, παρατεταμένη ή συ
νήθης άναπνοή, πίεση τού θώρακος μέ τά δάκτυλα 
ή λήψη κανονικής τροφής, κατευθύνουν τήν έρευνα 
προς άλλες παθήσεις.

Ό  άσθενής έκτος άπό τόν πόνο πού αισθάνεται, 
καθίσταται ώχρός, ή άντίθετα, παρουσιάζει έξέ- 
ρυθρο προσωπείο. Δύσπνοια καί άφίδρωση είναι 
συχνές, ένώ πολλές φορές ό άσθενής άναφέρει ότι 
αισθάνεται ταχυκαρδία. Ή ύποχώρηση τού στη- 
θαγχικού παροξυσμού συνοδεύεται άρκετές φορές 
άπό συχνουρίες, πολυουρίες καί έξαγωγές άερίων 
άπό τού στόματος.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

‘Η θεραπευτική άντιμετώπιση τής στηθάγχης 
περιλαμβάνει:

1. Τήν συντηρητική θεραπεία.
2. Τήν φαρμακευτική άγωγή, καί
3. Τήν χειρουργική θεραπεία.
1. Στήν συντηρητική θεραπεία ύπάγονται ή 

γενική έστω γνώση τής παθήσεως καί ή άποφυγή 
όλων εκείνων τών παραγόντων πού προαναφέρ- 
θηκαν σάν έκλυτικοί τών στηθαγχικών κρίσεων. 
’Αναντίρρητα, ή παύση τού καπνίσματος, ή άπώ- 
λεια βάρους τών παχυσάρκων' καί ή τήρηση τής 
δίαιτας πού σέ κάθε περίπτωση συνιστά ό θεράπων 
ιατρός, όχι μόνο βοηθούν σημαντικά τήν Θεραπεία, 
άλλά καί έπί τελείως ύγιών άτόμων άποτρέπουν σέ 
πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τήν εμφάνιση τής 
νόσου.

2. Στήν φαρμακευτική άγωγή περιλαμβάνεται 
ή χορήγηση φαρμάκων πού Θεραπεύουν τις άλλες 
άσθένειες οί όποιες πιστεύεται ότι συντελούν στήν 
άρτηριοσκλήρυνση τών στεφανιαίων άγγείων τής 
καρδιάς (π.χ. φάρμακα γιά τήν ύπέρταση, τόν 
σακχαρώδη διαβήτη, τό άγχος κ.ο.κ.) καί φαρ
μάκων πού άντιμετωπίζουν άμεσα τήν στηθάγχη 
καθώς καί άλλων πού ύποστηρίζεται ότι, σέ με
ρικές περιπτώσεις, ύποβοηθούν τήν θεραπεία.

3. Ή χειρουργική Θεραπεία περιλαμβάνει κατά 
κύριο λόγο, τήν άορτοστεφανιαία άναστόμωση, 
δηλαδή τήν συνένωση (διά μεταμοσχευθείσης φλε- 
βός) τής άορτής καί τής στεφανιαίας άρτηρίας πού 
πάσχει, περιφερικώτερα βεβαίως άπό τό σημείο 
τής στενώσεως. Μέ αύτό τόν τρόπο, τό αίμα άκο- 
λουθεΐ παρακαμπτήριο όδό καί έτσι τό μυοκάρδιο 
άνακουφίζεται ένώ, ταυτόχρονα, προφυλάσσεται 
άπό μελλοντικό έμφραγμα. Σάν προγνωστικό ση
μείο μιάς πιθανής χειρουργικής έπεμβάσεως, άξιο- 
λογεΐται κατάλληλα ή λειτουργικότητα τής άρι
στεράς κοιλίας.

Ή πρόγνωση τής στηθάγχης έξαρτάται κυρίως 
άπό τήν ύποκειμένη νόσο ή πάθηση. ’Επειδή όμως 
ή συχνότερη αιτία της είναι ή άρτηριοσκλήρωση 
τών στεφανιαίων άγγείων, τής οποίας ή έξέλιξη 
σαφώς προηγείται, ή πρόγνωση τής στηθάγχης 
είναι πάντοτε έπιφυλακτική. Ή συνηθέστερη κατά
ληξη μιάς χρόνιας στηθάγχης, πού δέν ελέγχεται 
θεραπευτικά, είναι τό έμφραγμα τού μυοκαρδίου. 
Ή κατάλληλη όμως Θεραπευτική άγωγή καί κυρίως 
ή συμμόρφωση τού τρόπου ζωής τού άσθενούς, 
σύμφωνα μέ τις οδηγίες τού θεράποντος ιατρού, 
δίδει τήν εύκαιρία στό μυοκάρδιο νά άναπτύξει 
παράπλευρη κυκλοφορία τού αίματος στήν πά- 
σχουσα περιοχή, νά δημιουργήσει καί έγκαταστή- 
σει τις συνθήκες καλής αίματώσεως τής περιοχής 
καί έτσι ό άσθενής νά Θεραπευθεΐ.
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Ν Ο Μ ΙΚ Α  Θ ΕΜ ΑΤΑ

Η ΟΜ ΟΜ ΚΙΑ ΕΝ 1Η ΑΙΤΗ ΣΕΙ Α Κ Υ Ρ Π ΣΕΝ Σ 
ΕΝΟΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Του κ. Κων/νου Χ Ι ΩΛ ΟΥ,  Δικηγόρου τταρ’ Άρείω Πάγω.

'Ομοδικία ύφίσταται δταν πλείο- 
να πρόσωπα παρίστανται εις τήν 
αυτήν δίκην όμοϋ ώς ένάγοντες 
ή εναγόμενοι, καθ’ άπαντα δικαιού
μενα ή άπαντα ύποχρεούμενα.

'Η έκ της ομοδικίας μεταξύ των 
όμοδίκων σχέσις είναι απλώς δικο- 
νομική, δηλαδή γίνεται μία διαδι
κασία καί μία δαπάνη, ήτοι οί όμό- 
δικοι δύνανται (χωρίς να ύποχρεοΰν- 
ται) να ενεργούν άπό κοινού τάς 
διαφόρους δικαστικάς πράξεις.

Κατ’ αρχήν ή αίτησις άκυρώσεως 
πρέπει να άσκήται μεμονωμένως. 
'Υπάρχουν όμως καί περιπτώσεις 
κατά τάς οποίας συγχωρεΐται ή 
ένωσις πλειόνων αΐτούντων είς τό 
αυτό δικόγραφον. Τοϋτο συμβαίνει 
οσάκις πάντες οί αΐτοϋντες συν
δέονται διά τοϋ δεσμού τής ομο
δικίας, δηλαδή, έκ της αυτής 
διοικητικής πράξεως, έρειδομέ- 
νης έπί τοϋ αύτοϋ νομικού καί 
πραγματικού λόγου, προσβάλλον
ται έννομα συμφέροντά των, ούχί 
δέ οσάκις ή προσβολή αύτη επέρ
χεται αύτοτελώς καί άντιστοίχως 
εις έκαστον των αΐτούντων κεχωρι- 
σμένως.

Έκτος τούτου, καί οί προβαλ
λόμενοι λόγοι άκυρώσεως καί οί έν 
γένει ισχυρισμοί των αΐτούντων θά 
πρέπει νά έρείδωνται έπί τής αύτής 
νομικής καί πραγματικής βάσεως. 
Οΰτω παραδεκτώς ένοϋνται εις τό 
αύτό δικόγραφον πλείονες συνδεό
μενοι διά τοϋ δεσμού τής ομοδικίας, 
λόγω ταύτότητος ιστορικής καί νο
μικής αιτίας, έφ’ δσον αί προσβαλ- 
λόμεναι άποφάσεις έχουν κοινήν 
αιτιολογίαν ώς προς πάντας ή προσ
βάλλονται αί αύταί πράξεις ή πα
ραλείψεις ή άρνήσεις, είναι δέ κοι
νοί οί προβαλλόμενοι λόγοι άκυρώ
σεως, έρειδόμενοι έπί τής αύτής 
νομικής καί πραγματικής βάσεως 
ώς προς πάντας τούς αΐτοϋντας, 
έπαγόμενοι συνολικήν άκύρωσιν τής 
προσβαλλομένης πράξεως.

Δεν δύνανται νά ένωθοΰν εις τό 
αύτό δικόγραφον αΐτοϋντες στηρίζο- 
ντες τό έννομον συμφέρον των έπί

διαφόρου έκαστος ΐδιότητος ή έπί 
διαφόρου πραγματικής καί νομικής 
βάσεως ή δταν δι’ ιδιαιτέρου δι’ ένα 
έκαστον των αΐτούντων λόγου καί 
ούχί διά κοινόν ώς προς πάντας τοι- 
οΰτον, θίγονται τά έννομα συμφέ
ροντα αύτών ή έφ’ δσον έν τή προ
βολή λόγου έλλείπει τό κοινόν έν
νομον συμφέρον. 'Ωσαύτως δεν συν
τρέχει περίπτωσις ομοδικίας έάν 
προσβάλλωνται άνεξάρτητοι άλλή- 
λων άποφάσεις, ώς έπί πλειόνων αυ
τοτελών καί άντιστοιχουσών εις 
ιδιαιτέρας πραγματικάς καταστά
σεις διοικητικών πράξεων έκατέρα 
τών οποίων άφορά εις άπόρριψιν 
ιδίας αΐτήσεως ύποβληθείσης κεχω- 
ρισμένως ή έπί πράξεως δυναμένης 
νά άναλυθή εις ισαρίθμους προς τούς 
αΐτοϋντας άτομικάς πράξεις, έξ ών 
έκάστη έρείδεται έπί ΐδίου πραγμα- 
τικοΰ ύλικοΰ, ώς λ.χ. έπί μετατά- 
ξεως υπαλλήλων ή παραλείψεως 
άπό προαγωγών, διότι ή περί προα
γωγής πράξις καίτοι μία ουσα, δέον 
νά λογισθή ώς άναλυομένη εις δύο 
τοιαύτας, άναλογούσας εις ένα έκα
στον τών αΐτούντων, δοθέντος οτι 
δι’ αύτής έκρίθη μετ’ έκτίμησιν τών 
τών ούσιαστικών προσόντων έκά- 
στου, δτι οί προαχθέντες συνάδελ
φοί των υπερέχουν έναντι έκατέρου 
τών αΐτούντων.

Μή συντρεχούσης ομοδικίας, κατά 
τά άνω, ή αΐτησις άκυρώσεως είναι 
τύποις δεκτή ώς προς τον πρώτον έκ 
τών αΐτούντων, συγχωρεΐται δμως 
πάντοτε χωρισμός τοϋ δικογράφου, 
οπότε εις τήν περίπτωσιν αύτήν αί 
χωρισθεΐσαι αιτήσεις θεωρούνται 
άσκηθεΐσαι άφ’ ής καί ή άρχική κοι
νή αίτησις. Ε πίσης έπιτρέπεται καί 
παραίτησις τινών έκ τών ένωθέντων 
εις τό κοινόν δικόγραφον αΐτούντων, 
οπότε ή αίτησις έρευνάται μόνον διά 
τούς λοιπούς.

Έ πί χωρισμού δικογράφου προ 
τής συζητήσεως, τό έμπρόθεσμον 
τής αύτοτελοΰς αΐτήσεως κρίνεται έκ 
τής έμπροθέσμου άσκήσεως τής κοι
νής αΐτήσεως.

'Υπό τής νομολογίας τοϋ Συμβου
λίου τής Επικράτειας γίνεται δεκτόν 
δτι παραδεκτώς ένοϋνται εις τό αύτό 
δικόγραφον οί θίγόμενοι έξ ίσου διά 
τής προσβαλλομένης πράξεως καί 
τελοΰντες ύπό τάς αύτάς νομικάς καί 
πραγματικάς έναντι αύτής συνθή- 
κας, προβάλλοντες λόγους άναγομέ- 
νους εις γενικής φύσεως πλημμε- 
λείας τών προσβαλλομένων πρά
ξεων, ούχί δέ καί κατά λόγους άφο- 
ρώντας ιδιαιτέρως ένα έκαστον τών 
αΐτούντων, έκ τών οποίων έξετα- 
στέοι είναι μόνον οί άφορώντες εις 
τον έν τή αιτήσει προτασσόμενον.

Έ πί παραλείψεως όφειλομένης 
νομίμου ένεργείας, καίτοι ή προσβαλ- 
λομένη παράλειψις φέρεται συντε- 
λεσθεΐσα είς διάφορον δι’ έκαστον 
τών αΐτούντων χρόνον, ούτοι συν
δέονται διά τοϋ δεσμοΰ τής ομοδι
κίας, έφ’ δσον θεμελιοΰν τήν αΐτη- 
σίν των έπί τοϋ αύτοϋ λόγου άκυ
ρώσεως.

Έ ξ άλλου, έφ’ δσον άπαιτεΐται 
ιδία κρίσις έπί μιας έκάστης τών 
περιπτώσεων τών αΐτούντων, μή 
στηριζομένων έν τή άσκήσει τής 
αΐτήσεως άκυρώσεως, έπί τής αύτής 
ιστορικής καί νομικής αιτίας, τότε 
δεν συντρέχει δεσμός ομοδικίας καί 
ή αίτησις είναι άπορριπτέα ώς άπα- 
ράδεκτος έν σχέσει προς πάντας τούς 
λοιπούς, πλήν τοϋ πρώτου, έκ τών 
αΐτούντων.

Τέλος, έφ’ οσον ό πρώτος τών 
αΐτούντων στερείται έννόμου συμ
φέροντος διά τήν άσκησιν τής αίτή- 
σεως άκυρώσεως , δέν ύφίσταται 
κοινόν έννομον συμφέρον, ή ΰπαρξις 
τοϋ οποίου άποτελεΐ προϋπόθεσιν 
τής ομοδικίας διά τήν άσκησιν τής 
αΐτήσεως καί ώς έκ τούτου ή αίτη- 
σις τυγχάνει άπορριπτέα καθ’ δ μέ
ρος άσκεΐται ύπό τών λοιπών αΐτούν
των, πλήν τοϋ πρώτου, δι’ έλλειψιν 
ομοδικίας, έξεταζομένη δέ ώς προς 
τον προτασσόμενον έν αυτή πρέπει 
ν’ άπορριφθή δι’ έλλειψιν έννόμου 
συμφέροντος.
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Τ Α  Π ΡΩ ΤΑ 
Σ Τ Ε Λ Ε Χ Η  
ΤΟ Υ Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

Τ ο υ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΕΝΙΑΔΗ Δημοσιογράφου.

'Ο Πέτρος Βακάλογλου ή Βουρ- 
λιώτης, ό πρωτοπόρος καί πρωτα
γωνιστής τής σκληρής μάχης, πού 
έ'δωσε το Κράτος τον περασμένο 
αιώνα, για την πάταξι τής ληστείας 
καί την άποκατάστασι τής τάξεως, 
γεννήθηκε στή Σμύρνη τό 1809. 
Έ κ  θηλυγενείας κατήγετο άπό τήν 
άρχοντική οικογένεια Δούκα, μέλη 
τής οποίας είχαν διατελέσει, κατά 
τήν τουρκοκρατία, άρχοντες τής 
’Ηπείρου καί προσέφεραν μεγάλες 
υπηρεσίες στο ’ΈΟνοςς. Στο φύλλο 
μητρώου του άναφέρεται, δτι έδι- 
δάχθη φυσικήν, φιλοσοφίαν καί Ι 
στορίαν. Καί δτι έγνώριζε τή γαλ
λική, ιταλική καί τουρκική γλώσ
σα.

Κατά τήν Ελληνική Έπανάστασι, 
αν καί πολύ νέος, έφυγε άπό τή 
Σμύρνη μέ το ψευδώνυμο Βουρ- 
λιώτης, γιά νά μή προκαλέση δίωξιν 
τής οικογένειας του άπό τις τουρκι
κές άρχές, έφθασε στή μαχομένη 
γιά τήν ελευθερία της Ελλάδα, 
κατετάχθη στο Β' Τάγμα Πεζικού 
ώς στρατιώτης καί έλαβε μέρος στήν 
έκστρατεία τής Χίου. Τδ 1834 κατε
τάχθη στή Χωροφυλακή μέ τό βα
θμό τού Ενωμοτάρχου Β' τάξεως. 
Τό έπόμενο έτος προήχθη σε ’Ενω
μοτάρχη Α' τάξεως. Καί έπειδή 
ήταν μορφωμένος καί γλωσσομαθής, 
έτοποθετήθη στο ’Αρχηγείο τής 
Χωροφυλακής, ώς γραμματεύς καί

διερμηνεύς τού τότε ’Αρχηγού, Τα
γματάρχου Μαξιμιλιανοΰ Ρόσνερ. 
Τό 1839 προήχθη σε 'Υπομοίραρχον 
Γ' τάξεως καί τό 1848 σέ Α' τά
ξεως, οπότε ύπηρέτησε, ώς διοι
κητής καί υποδιοικητής, τών Μοι
ραρχιών ’Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώ- 
τιδος, Εύβοιας, Κορινθίας, ’Αρκαδίας 
κλπ. καί άνέπτυξε έξαιρετική δρα
στηριότητα γιά τήν πάταξι τής λη
στείας. ’Αλλά, ό Βακάλογλου, έγινε 
γνωστός στο Πανελλήνιο, μετά τή 
μεγάλη συμπλοκή, πού είχε ώς άπο- 
τέλεσμα τήν έξόντωσι τών ληστο
συμμοριών Νταβέλη, Κακαράπη, 
Φουντούκη κ.λπ. τό 1856. Τότε 
έφερε τό βαθμό τού Μοιράρχου καί 
ήταν διοικητής τής Μοιραρχίας καί 
τών Μεταβατικών ’Αποσπασμάτων 
Βοιωτίας καί επέτυχε τήν κύκλωσι 
τών άνωτέρω συμμοριών καί τήν 
καταστροφή τους, στο Ζεμενό τής 
Άραχώβης.

Τον Δεκέμβριον τού 1859 έχαρα- 
κτηρίσθη Ταγματάρχης. Καί συνέ
χισε τή δράσι του, μέ έπιτυχίες, πού 
διεδέχοντο ή μία τήν άλλη καί προκα- 
λοΰσαν τον θαυμασμό, δχι μόνο τών 
πολιτών τών άστυνομευομένων άπ’ 
αύτόν περιοχών, άλλά καί τών πολι
τικών καί στρατιωτικών άρχών. 
Γενναίος, τολμηρός, εύφυής, σο
βαρός, συνεπής καί πειστικός, ένέ- 
πνεε εμπιστοσύνη, άκόμα καί στούς 
κακοποιούς, πού τον έτρεμαν, άλλά

καί τον έσέβοντο. Καί άναφέρονται 
πλήθος περιπτώσεων, κατά τις ό
ποιες, ληστές καί άλλα κακοποιά 
στοιχεία, προσήρχοντο αύθορμήτως 
καί παραδίδοντο στον Βακάλογλου, 
έκλιπαρούντα επιείκεια. Κανένας 
άλλος άξιωματικός τής Χωροφυ
λακής ή τού Στρατεύματος, δέν κα- 
τάφερε νά συλλάβη ή νά έξοντώση 
τόσους ληστές καί άλλους κακο
ποιούς, δσους ό Βακάλογλου.

Τό 1862 διετέλεσε Διευθυντής τής 
Διοικητικής ’Αστυνομίας ’Αθηνών 
—Πειραιώς. Καί στο τέλος τού 
ίδιου έτους, άπεμακρύνθη καί αύτός, 
δπως καί οί άλλοι άξιωματικοί καί 
οπλίτες τής Χωροφυλακής, άπό τήν 
Πρωτεύουσα, γιατί δέν προσεχώ- 
ρησαν στήν Έπανάστασι γιά τήν 
έξωσι τού ’Όθωνος, άλλά στάθηκαν 
στις θέσεις τους καί προσπάθησαν 
νά τηρήσουν τήν τάξι, καί νά άποτρέ- 
ψουν τήν αιματοχυσία. 'Όταν δμως 
ή άσφάλεια διεταράχθη έπικινδύνως, 
άπό τούς κακοποιούς, πού άπέδρα- 
σαν άπό τις φυλακές, ή Χωροφυ
λακή, έκλήθη έπειγόντως ν’ άποκα- 
ταστήση τήν τάξι. Καί πρώτος μετα
ξύ τών πρώτων, έκλήθη ό Βακά
λογλου, κατόπιν έπιμονής τού Προ
έδρου τής Έθνοσυνελεύσεως τού 
1863, Διομήδους Κυριάκού, πού μέ 
επιστολή πού άπηύθυνε στον Βακά
λογλου, τού έξέφραζε τήν έκτίμησι 
καί τήν έμπιστοσύνην του καί τον 
παρακαλοΰσε νά σώση τήν Ά ττικο-
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βοιωτία άπό τού ληστές, έν όνό- 
ματι της Πατρίδας. Πράγματι, σέ 
σύντομο χρονικό διάστημα, το θαύ
μα έγινε. "Οσοι ληστές δεν προ- 
σήλθαν ή δεν συνελήφθησαν, έξον- 
τώθησαν άπδ τα άποσπάσματα.

Στα Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους, 
φυλάσσεται ογκώδης φάκελλος, με 
τα στοιχεία Κ 24, δωρεά των οικο
γενειών Βακάλογλου — Δούκα. Ο 
φάκελλος αύτδς περιέχει μεγάλο 
άριθμδ έγγράφων τοϋ προσωπικού 
άρχείου τοϋ Βακάλογλου, τά όποια 
δίδουν στδν μελετητή τους, πλήρη 
εικόνα, των δραστηριοτήτων, όχι 
μόνο τοϋ έπιλέκτου τούτου άξιωμα- 
τικοΰ της Χωροφυλακής, άλλά καί 
των άλλων ’Αξιωματικών καί τών 
οπλιτών, πού ήσχολήθησαν μέ τη 
δίωξι της ληστείας, σέ συσχετισμό 
πάντοτε, μέ την έκάστοτε κατά- 
στασιν τής δημοσίας άσφαλειας. 
'Υπάρχουν έπίσης έγγραφα πολιτι- 
τικών καί στρατιωτικών άρχών, μέ 
τά όποια εκφράζουν την ευαρεσκεια 
των, γιά τις πολύτιμες ύπηρεσίες 
πού προσέφερε, γιά τις όποιες ετι- 
μήθη μέ τδ ’Αριστείου τοϋ Ά γώ νος, 
μέ τδ Χάλκινο ’Αριστείο, μέ τδ 
Χρυσό Σταυρό τοϋ Σωτήρος κ.λπ

’Αλλά, καί μετά τήν αποστρατεία 
του, συνέχισε, νά προσφέρη τις ύπη
ρεσίες του στην Πατρίδα, άρχικά ώς 
Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας καί 
κατόπιν Φθιωτιδοφωκίδος. 'Η ε
μπειρία. του, σχετικά μέ τή ληστεία, 
τδν είχε διδάξει, ότι χωρίς τή συνερ
γασία ή, έστω, τήν «ούδετερότητα» 
τής Τουρκίας ,ή δίωξις καί έξά- 
λειψις τής μάστιγος αύτής δέν ήταν 
δυνατή. Γι’ αύτδ ήρθε σέ επαφήν μέ 
τδν στρατιωτικόν διοικητήν ’Ηπεί
ρου καί Θεσσαλίας Μεχμέτ Ά λή  
πασάν καί συνεζήτησε μαζί του 
σχέδιον γιά τήν πάταξιν τής ληστείας 
σέ άμφότερα τά όμορα Κράτη. 
"Οταν δέ μετετέθη στη Νομαρχία 
Φθιώτιδος, προσκάλεσε στή Λαμία, 
γιά έπίσκεψι, τδν Τοΰρκο στρα
τηγό.

'Ο Τοϋρκος διοικητής έφθασε στή 
Στυλίδα, έπιβαίνων πολεμικού σκά
φους τήν 15 Μαΐου 1874. Τδν συ- 
νώδευαν εκτός άπδ τούς έπιτελεΐς 
του, οί Πρόξενοι τής 'Ελλάδος, στή 
Λάρισα, Πέρβαλης καί τής Γαλλίας 
καί ’Αγγλίας. Τδν ύπεδέχθησαν στή 
Λαμία οί πολιτικές καί στρατιω
τικές ’Αρχές, μέ έπί κεφαλής τδν 
Νομάρχη Βακάλογλου. Στδ γεΰμα 
πού παρετέθη πρδς τιμήν του, έξε- 
φωνήθησαν θερμοί λόγοι καί άπδ τις 
δύο πλευρές καί συνεφωνήθη νά

άρχίση συστηματική καί άποφασι- 
στική δίωξις τής ληστείας, σέ άμφό
τερα τά Κράτη. 'Η 'Ελληνική Κυ- 
βέρνησις, διά τοϋ Νομάρχου Φθιώ
τιδος καί Φωκίδος, άπένειμε στδν 
Τούρκο έπίσημο τδ παράσημο τοϋ 
Χρυσοΰ Σταυρού τών Ταξιαρχών, ή 
δέ ’Οθωμανική άπένειμε στδν Βα
κάλογλου τδ παράσημο τοϋ Ό σμα- 
νιέ Γ' τάξεως.

Τά άποτελέσματα τών συζητή
σεων καί τών συμφωνιών αύτών, 
ήσαν ικανοποιητικά καί γιά τά δύο 
μέρη. Γιατί, καί ή Τουρκία άντιμε- 
τώπιζε προβλήματα άπδ τούς λη
στές, "Ελληνες καί ’Οθωμανούς, πού 
έδρων στδ έδαφος της. Καί ή εξόν
τωσες των πού έπηκολούθησε, άνε- 
κούφισε τούς πληθυσμούς άμφοτέ- 
ρων τών ’Επικρατειών.

"Ωστε καί σάν άξιωματικός τής 
Χωροφυλακής, καί σάν ’Ανώτατος 
Διοικητικός ύπάλληλος, προσέφερε 
πολυτιμότατες ύπηρεσίες στήν Πα
τρίδα. Άπεβίωσε τδ 1884 στή Χαλ
κίδα καί έκηδεύθη μέ τιμές καί μέ 
παλλαϊκή συμμετοχή.

’Αλλά 6 Βακάλογλου δέν ήταν 
μόνο δ ικανός καί γενναίος άξιωμα
τικός τής Χωροφυλακής, πού διέ- 
πρεψε στή δίωξι τής ληστείας καί 
τήν πάταξιν τών πάσης φύσεως 
κακοποιών. ~Ηταν έπίσης γνωστός 
γιά τήν εύρεία εγκυκλοπαιδική μόρ
φωσε του καί τις περισπούδαστες 
γιά τήν έποχή του μελέτες , έπί σχε
τικών μέ τή δημοσία άσφάλεια καί 
τά μέσα καταστολής τών έγκλημά- 
των θεμάτων. Χαρακτηριστικό, με
ταξύ πολλών άλλων, είναι καί τδ 
παρακάτω σύντομο, άλλά άξιόλογο 
άρθρο του, σχετικά μέ τούς λόγους 
πού ύπηγόρευσαν τή σύστασι τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής καί τήν 
έξαιρετική σπουδαιότητα τής άπο- 
στολής της ώς Στρατιωτικού Σώ
ματος ’Ασφαλείας, πού έδημοσιεύθη 
σέ Στρατιωτικό Περιοδικό τδν Μάϊο 
τού 1859, άλλά παραμένει καί μετά 
άπδ 120 χρόνια άκόμα σύγχρονο:

«Ή  Χωροφυλακή είναι ό "Αργος 
τών Κοινωνιών καί τδ σταθερώτερον 
στήριγμα αύτών καί τού Κράτους. 
Ά π δ  τής συστάσεως τών Μομαρ- 
χιών, οί λαοί καί αί Κυβερνήσεις 
έπεθύμουν τήν όπαρξιν ένδς Στρα
τιωτικού Σώματος, προορισμένου 
νά ύπερασπίζη τήν Κοινωνίαν άπδ 
τούς έχθρούς της, τούς έπιβουλευο- 
μένους τήν δημοσίαν άσφάλεια καί 
τάξιν. Πρώτοι οί Ρωμαίοι συνέ
στησαν τοιοϋτον Στρατιωτικόν Σώ
μα, καταστήσαντες εις όλας τάς

μεγάλας πόλεις νυκτερινά φυλάκια, 
φρουρούμενα άπδ μίαν κλάσιν πο
λιτών, ύποχρεωμένων νά έκτελοϋν 
τήν υπηρεσίαν τών νυκτερινών περι
πολιών. ’Ακολούθως εις τάς περι
πόλους αύτάς, προσετέθησαν στρα- 
τιώται πεζοί καί έφιπποι. Μή συμβι- 
βαζομένης όμως τής μίξεως ταύτης 
μέ τήν φύσιν τής ύπηρεσίας, οί Ρω
μαίοι, άνέθεσαν αύτήν άποκλειστι- 
κώς εις Στρατιωτικά Σώματα, πεζά 
καί έφιππα, άτινα, ώς έκ τού διοργα- 
νισμού των καί τοϋ είδους τής 
στρατολογίας των, άναδείχθησαν λυ
σιτελή.

Μόνον οί Γάλλοι, μετά παρέ- 
λευσιν πολλών αιώνων, ήδυνήθησαν 
νά καταστήσουν τούς φύλακας τού
τους τών κοινωνιών των, Στρα
τιωτικόν Σώμα εκλεκτόν, υπό τήν 
ονομασίαν «Άνδρες τών "Οπλων». 
Βραδύτερον, όλα τά κράτη, τά έπι- 
θυμοΰντα νά εξασφαλίσουν τήν εσω
τερικήν των άσφάλεια καί τδν πολι
τισμόν, αίσθάνθηκαν τήν άνάγκην 
τής συστάσεως τοιούτου Στρατιω
τικού Σώματος ’Ασφαλείας καί έμι- 
μήθησαν τδ παράδειγμα τής Γαλ
λίας.

Είναι άναντίρρητον ότι, κατά τάς 
πολιτικάς περιπετείας ή Χωροφυλακή 
κλονίζεται καί μεταπίπτει άπδ οργα
νισμού εις οργανισμόν καί άπδ δοκι
μασίας εις δοκιμασίαν. Ά λ λ ’ είναι 
άδιαφιλονίκητον ότι έπιζή πάντοτε 
τών διαφόρων έσωτερικών άνωμα- 
λιών καί περισπασμών. Διότι ή 
υπαρξίς της καθίσταται άναγκαία 
καί εις αύτούς άκόμη τούς έπιθυ- 
μοΰντας τήν διάλυσίν της, επειδή 
δέν άνταποκρίνεται εις τήν αχαρι
στίαν είμή μόνον διά τής πίστεώς 
της, διά τής άνδρείας της, διά τών 
ώφελίμων, παντού καί πάντοτε, έρ
γων της καί διά τής προθύμου συν
δρομής της εις πάντας τούς έχοντας 
άνάγκην αύτής πολίτας.

"Επειτα άπδ τάς πολυτίμους αΰ- 
τάς ύπηρεσίας τής Χωροφυλακής 
πρδς τδ Κράτος καί τήν Κοινωνίαν, 
θά ήτο άδικον έάν οί πολϊται δέν 
περιέβαλλον τδ Σώμα τούτο μέ τήν 
άμέριστον συμπάθειαν, έκτίμησιν 
καί έμπιστοσύνην των. Διότι υπάρ
χουν δυστυχώς καί εκείνοι, οί όποιοι, 
άντιφάσκοντες πρδς έαυτούς, θέ
λουν, έξ ένδς μέρους νά παιδεύονται 
οί έγκληματίαι καί άφ’ έτέρου 
αντιπαθούν τά όργανα τής Χωρο
φυλακής, τά όποια τούς προστα
τεύουν καί συλλαμβάνουν τούς δια- 
πράττοντας άδικήματα, μέ κίνδυνον 
πολλάκις τής ζωής των, καί τούς 
οδηγούν εις τήν Δικαιοσύνην. . .».
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ΤΟ ΜΕΑΑΟΝ ΤΟΥ
Τού κ. Γ. Β. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Π έρασε κι άνήκει στο πα
ρελθόν πλέον ή εποχή των 
εύκολων «απαντήσεων στά 

δύσκολα προβλήματα. 'Η φιλοσο
φική πείρα μαρτυρεί, δτι προκειμέ- 
νου ν’ άπαντήσει κανείς στο σύγ
χρονο πρόβλημα, πρέπει νά προβλη- 
ματισθεϊ σέ βάθος χρόνου καί λο
γικών συλλογισμών, γιατί ή ζωή 
μας χρειάζεται φιλοσοφικοκριτική 
διερεύνηση γιά νά διευκρινισθεΐ τό 
νόημά της. Πώς νά άναλύσουμε τό 
πρόβλημα τών σημερινών καιρών 
καί νά μεθοδεύσουμε τή λύση του;

Πρόβλημα μιας έποχής νευρω
τικής πού θεοποίησε τήν ύλη καί 
μυστικό τής επιτυχίας της θεωρεί 
τήν οικονομική άνοδο’ κι αυτήν 
υπανάπτυκτοι καί ισχυροί μελετούν, 
μεθοδεύουν, προβάλλουν, λατρεύ
ουν, κι άγωνιοϋν σάν σέ κόλαση, 
χωρίς νά μπορούν νά τιθασσεύσουν 
τήν άχαλίνωτη άπληστία τους πού 
είναι άνερμάτιστη. Τροχοπέδημένοι 
στο βάρος τής άνυποχώρητης μοίρας 
τους κι’ άλλοτριωμένοι στο χώρο 
τού παραλόγου, παραδέρνουν στά 
πέλαγα μιας οδτοπιστικής ευτυχίας 
κι άδειας ζωής, στ’ άφρονα όνειρα 
τών τραγικών κι άμορφων ελπίδων. 
Μέ άκατάσχετη ροπή κι έξω άπό 
κάθε θεωρητική άρχή, ή ψυχοφθόρα 
υλιστική άντίληψη, μέ επιμελημένη 
θεαματικότητα, παρελαύνει στο κα
τάστρωμα τής καθημερινής έπικαι- 
ρότητας. Κάποτε θά έπρεπε ν’ άνα- 
ρωτηθούμε: πού πάμε καί τί ζητάμε, 
τή στιγμή πού ή κρίση κορυφώνεται,
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μέ πρωταγωνιστές της άόρατες κι 
άπρόσωπες δυνάμεις, πού έπισω- 
ρεύουν στή ζωή έφιάλτες μ’ άνατρι- 
χιαστικά άναβοσβήματα.

Μέσα σ’αύτήν τήν κρίση μέ τή βαθ
μιαία έξαφάνιση κι άραίωση τώνμεγά- 
λων στοχαστών, ποιά είναι ή πνευμα
τική κατάσταση τής έποχής μας; Διό
τι ή ζωή,αύτό τό θειο δημιούργημα, 
πού άλλοτε ήταν ύψίστη παλαίστρα 
νοημάτων κι άξιών, βυθίζεται χωρίς 
έλευθερία στις σήραγγες μιάς άπνευ- 
μάτιστης άτμόσφαιρας κι αύτοκα- 
ταστροφής. Σχετικά γιά τήν πνευ
ματική κατάσταση, άναφερόμαστε 
στήν κατάσταση στήν οποία τελεί τό 
πνεύμα κατά τήν έποχή μας κι αφή
νει άνεξίτηλα τά ίχνη του δχι μόνο στά 
έργα καί στις πράξεις, άλλά κι άπό 
άρνητική άποψη άκόμη καί στήν 
άπραξία τού σύγχρονου άνθρώπου.

'Η ταύτιση τού πνεύματος μέ τά 
έργα, γίνεται επειδή έχουμε ένσυ- 
νείδητα άντικειμενικά τεκμήρια στον 
έλεγχό μας. Καί γιά νά συνειδητο
ποιήσουμε τήν κατάσταση τού πνεύ
ματος πρέπει νά ύπερβοΰμε τά 
έργα του, πού είναι ή άντικειμενί- 
κευσή του, ένώ τό ’ίδιο διατηρεί τήν 
ύποκειμενικότητά του. Τό πνεύμα 
τελεί πάντοτε ύπό μία διάθεση τής 
εσωτερικότητας πού έχει παγιωθεΐ 
μέ τούς λεκτικούς δρους ψυχή, νοΰς 
λόγος, διάνοια, συνείδηση, βούληση, 
ύπαρξη καί δημιουργούν τήν έντύ- 
πωση τού χωρισμού τής μιάς άδιαί- 
ρετης έσωτερικότητας, μέ διαφορε
τικές οπτικές γωνίες τής συνειδητο-

ποιήσεως. 'Ο άνθρωπος τελεί πάν
τοτε ύπό μία ένθυμική κατάσταση 
πού ιδιάζει στον χαρακτήρα καί 
στον ιστορικό του χρόνο, δηλαδή πότε 
τονίζεται ή ψυχή, πότε ό λόγος, τό 
πνεύμα, ή ύπαρξη. Καί τήν οριακή 
όντολογική έκδοχή του θά τήν έκφρά- 
σουμε καί ταυτίσουμε μέ τούς δρους 
πνεύμα καί ύπαρξη ύπό φιλοσοφική 
καί ύπαρξιακή ορολογία. Καθίσταται 
δμως άκαθόριστο τό ερώτημα: 'Υπό 
ποια κατάσταση τελεί τό πνεύμα 
στήν έποχή μας; "Εχει σημασία νά 
γνωρίζουμε αυτήν τήν κατάσταση; 
Θεμελιώδες στοιχείο τού άνθρώπου 
είναι ή άποκρυπτογράφηση τής ου
σίας του, ή οποία είναι τό αιώνιο 
ζητούμενο καί προς αύτήν άποβλέπει 
ή μακροχρόνια προσπάθεια τού πνεύ
ματος, είτε ώς θρησκευτικότητα, 
είτε ώς τέχνη, ώς φιλοσοφία, ώς 
έπιστήμη. "Ομως πώς ζητείται στήν 
έποχή μας ή ούσία μας; Μπορεί καί νά 
μή ζητείται, οπότε παγιδευτήκαμε 
στήν όντολογική άνυπαρξία, ή οποία 
κατ’ άναπόδραστη άνάγκη έπιτείνει 
τό όντολογικό μας δράμα. Σέ χωρο- 
χρονική διάρκεια τό πνεύμα τών και
ρών, δέν χαρακτηρίζεται μόνο άπό 
τή διάθεση τής έσωτερικότητας μιάς 
έποχής, άλλά δταν άποφύγουμε τις 
ψυχολογικές άποχρώσεις καί κατευ- 
θυνθούμε στήν όντολογική του άγω- 
γή, βλέπουμε νά χαρακτηρίζει ολό
κληρες ιστορικές περιόδους. Τό κρι
τήριο είναι ή άντίληψη πού έχει ή 
έποχή περί τού δντος καί ή θέση 
πού παίρνει ή ύπαρξη προς αύτήν.
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’Έτσι ή ύπαρξη νοηματοποιεΐται καί 
διερωτώμαστε, πώς ό σύγχρονος 
άνθρωπος (αντιλαμβάνεται, το ον καί 
πώς έντάσσεται σ’ αύτό, προκει- 
μένου νά νοηματοδοτήσει την ύ
παρξή του;

Ά λλα το ον δεν νοείται χωρίς τδ 
μηδέν καί γι’ αύτδ κάθε όντολογική 
θέση τοϋ άνθρώπου, είναι μία διεκδί
κηση τού οντος σέ ρητή άντίθεση μέ 
τό μηδέν. Τή θέση τοϋ οντος στην 
ελληνική άρχαιότητα καταλαμβά
νει ό άνθρωπος, ή άπομάκρυνσή του 
άντιστοιχεΐ μέ τό λογικό σφάλμα— 
«άμα γνωρίζουμε τό καλό θά τό πρά- 
ξουμε» έλεγεν ό Σωκράτης. Τή 
θέση τοϋ οντος στον ίσραηλιτικό 
λαό κατελάμβανε ό Θεός, ή δέ 
άπομάκρυνσή άπ’ αυτόν, άντιστοι- 
χοΰσε μέ τό ήθικό σφάλμα, την 
άμαρτία. Στο Χριστιανισμό ή άντι- 
στοιχία προσλαμβάνει δραματικώ- 
τερες διαστάσεις. Επειδή τό όντο
λογικό πρόβλημα εξατομικεύτηκε, 
δέν είχε ούτε τή γενική ισχύ τών 
λογικών νόμων τής έλληνικής άρχαι- 
ότητας, ούτε την καθολικότητα τοϋ 
καινοτισμοΰ τής Βίβλου. 'Η ύπαρξη 
τελεί ενώπιον οχι του άφηρημένου 
οντος ή τοϋ μηδενός, άλλα τής 
ζωής καί τοϋ θανάτου. .

'Η άποδοχή τής άποκεκαλυμμένης 
άλήθειας για την άποφυγή τοϋ μη
δενός, πραγματοποιείται μέ τήν 
καθαρότητα τής καρδίας, ή στην 
περίπτωση άνυπακοής μέ τήν ένοχή, 
πού άντιστοιχεΐ μέ τον όντολογικό 
άφανισμό. 'Ο άρχαΐος "Ελληνας

παρά τήν έπιδρομή τών σοφιστών, 
δέν έ'θεσε τον εαυτό του μέτρο όλων 
τών άξιών, πολύ δέ περισσότερο δέν 
τό έ'πραξε ή χριστιανική ύπαρξη. 
Τολμηρά δμως καί αύταρχικά τό 
έπραξε τό άτομο τής νεώτερης έπο-
χής·

Αύτός ό ριζοσπαστικός άτομικι- 
σμός στήν άρχή λειτούργησε άπελευ- 
θερωτικά, άποδεσμεύοντας πνευ
ματικά καί κοινωνικά τον άνθρωπο 
άπό κάθε επαχθή καταπίεση.

Στο τέλος δμως, τό παντελώς 
άδέσμευτο άτομο, άπομονώθηκε στο 
κέλυφος τής καταλυτικής κριτικής 
του. Ά π ό  τήν μεθοδολογική άμφι- 
βολία, κατέληξε διαδοχικά στήν 
όντολογική καί υπαρξιακή άγωνία. 
Εξαφάνισε τό ον ώς θεό καί ώς 
ούσία, τή θέση του κατέλαβε τό 
μηδέν, ή οντολογία έγινε μηδενολο- 
γία, γι’ αύτό καί τό πνεΰμα στήν έπο- 
χή μας χαρακτηρίζεται άπό έλλει
ψη βαρυτέρου νοήματος. "Ολες οί άλ
λες νοηματοδοσίες έμβιώνονται ώς 
ξεπερασμένες επιβιώσεις. Έδώ δ
μως άνοίγει ή αύλαία ενός σοβαρώ- 
τερου κινδύνου. Καθώς τό σημερινό 
άπελεύθερο άτομο αισθάνεται άπο- 
μονωμένο άπό κάθε έγκυρότητα 
ύψηλοϋ υπαρξιακού νοήματος πού 
τοϋ λείπει, άναζητεΐ άλλον άντι- 
σταθμιστικό παράγοντα, άπό τα 
έπί μέρους νοήματα πού τοϋ πα
ρέχουν ή κοινωνία τής άφθονίας καί 
ή προπαγάνδα τών ολοκληρωτικών 
ιδεολογιών. Στήν πρώτη περίπτωση 
θά άπολυτοποιήσει τήν εύημερία του

μέ τά προϊόντα τής τεχνολογίας, στή 
δεύτερη δέ περίπτωση θά άπολυτο- 
ποιήσει δογματικά κάθε ολοκληρω
τική νομοτέλεια καί ύστερία. Μέ 
τήν ολίσθηση άπό κάθε παραδοσια- 
κή άρχή, ή πνευματική κατάσταση 
σήμερα έμβιώνεται ώς γεγονός έλ- 
λείψεως νοήματος καί ύψίστου κιν
δύνου, ή δέ σωτηρία παραμένει 
άνείκαστη πραγματικότητα. "Ολες 
οί νοηματοδοτικές δραστηριότητες 
τοϋ πνεύματος πού άποτελοΰσαν ιστο
ρική εμπειρία, άς έλπίσουμε δτι θ’ 
άποτελέσουν άσφαλή έγγύηση πνευ
ματικής ύπερβάσεως τής έμπλοκής, 
διότι δλες οί μεγάλες ιδέες τής 
άνθρωπότητας πού διεμόρφωσαν τήν 
Ιστορία, προέκυψαν άπό άνάλογες 
κρίσιμες ιστορικές καταστάσεις στις 
όποιες είχε περιπέσει ό άνθρωπος. 
Ή  έλλειψη νοήματος δείχνει προς 
τό μηδέν, άλλά δέν είναι μηδενισμός. 
Αποκαλύπτει τον πεπερασμένο χα
ρακτήρα τών λύσεων πού θεωρούνται 
άπειρες. Πρόκειται γιά τή σύγ
χρονη έσχατη άληθινότητα, διότι 
στήν ούσία τό μηδέν ύπηρετεΐται 
πραγματικά μόνο άπό τούς μηδε
νιστές πού εκλαμβάνουν τό πεπε
ρασμένο ώς άπειρο, πού δέν βιώ- 
νεται στατικά άλλά δραματικά. Είναι 
ένας έσχατος άγώνας ζωής καί 
θανάτου στά δρια, άπ’ δπου άντλεΐ τή 
δύναμη καί τήν άδυναμία της ή 
πνευματική κατάσταση τής έπο- 
χής μας. "Οπως ό κόσμος κερδή- 
θηκε άπό τό μηδέν διά τής άκτινο- 
βολίας τοϋ πνευματικού πολιτισμού
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πού χάρισε στον κόσμο ή θεία εναν
θρώπηση, έτσι άπ’ αύτόν τον δια- 
λάμποντα πολιτισμό της άλήθειας, 
θά κερδηθεΐ πάλι άπό τό μηδέν κι ό 
κόσμος τοϋ πνεύματος. Ψηλαφώ
ντας τή φιλοσοφία της ζωής σ’ όλες 
της τις πτυχές, διαπιστώνουμε ότι 
όσο περισσότερο έπεκτείνονται οΐ 
ορίζοντες τοϋ άνθρώπου, τόσο εφιαλ
τικά στενεύουν τά έσχατα έρείσματα 
τοϋ ήθικοϋ του κόσμου. Μέσα στήν 
ταραχή των διαλογισμών, πού άπο- 
γυμνώνεται ή άνθρώπινη μηδαμινό- 
τητα, λυγίζει ό άνθρωπος στο χάος 
τοϋ ύπαρξιακοΰ του καταποντισμού, 
χωρίς πνευματικούς άντισταθμιστι- 
κούς παράγοντες. Πολιορκεΐται άπό 
την έκπληκτική εξέλιξη τοϋ τεχνο
λογικού συστήματος τής έποχής μας.

"Ενα φαινομενικά μηχανικό σύ
νολο τοϋ μεταμόρφωσε ποσοτικά 
τή ζωή μέ απεριόριστες δυνατότητες 
άναλύσεως, συνθέσεως καί προσαρ
μογής, ενώ στήν ούσία ποιοτικά τοϋ 
δημιούργησε άντίστροφη δυσανα- 
λογία εσωτερικής συγκρούσεως καί 
προβληματικό παροξυσμό στις σχέ
σεις του μέ τό σύνολο. Ά π ό  τον 
μεθοδευμένο μηχανισμό τής σημε
ρινής τρομοκρατίας ώς τις έκσυγ- 
χρονισμένες έθιμολατρικές άνθρω- 
ποκτονίες, βρίσκεται ή άντίστροφη 
άναλογία τοϋ έγκληματικοϋ καται
γισμού τής άπανθρωπίας.Τά κί
νητρα πού ώθοΰσαν τούς λαούς σέ 
ήθικές άνατάσείς έκτονώθηκαν, οί 
δέ πράξεις ήρωϊσμοΰ έσβησαν άπό 
τον ύπερτροφικό άνταγωνισμό κάθε 
υλιστικής ιδεολογίας.

'Η βιομηχανική επανάσταση πού 
έχει τις ρίζες της στον περασμένο 
αιώνα, προκάλεσε σύγχυση σ’ όλες 
τις σφαίρες σκέψεως κι αίσθήσεως 
τής ζωής, ή δέ άνασφάλεια μέ 
σύνδρομα τό άγχος καί τό φόβο, 
άναρριχάται ύποσυνείδητα κι’ επι
σκιάζει κάθε έλευθερία κι ελπίδα 
στή ζωή. Οί οπτασίες τών πολυώ
νυμων κι άθεων ούτοπιστών, δια- 
ψεύσθηκαν. Διά διαρκών πειραμα
τισμών κι άμφισβητήσεων καί μέ 
ώραιοφανεΐς θεωρίες, έδυνάστευσαν 
τήν άνθρωπότητα καί μέ ψευδή 
είδωλα καί άλλα ύποκατάστατα, 
άποπροσανατόλισαν τον άνθρωπο 
καί προ πάντων τή νεολαία άπό 
ιδανικά, όνειρα καί θεσμούς. Μέ τήν 
επιδίωξη τής ισότητας, τήν άπεμπό- 
ληση τής έκμεταλλεύσεως καί τήν 
ύπέρβαση τής ίκανοποιήσεως, έφεραν 
στραγγαλιστικά τά συμπτώματα τής 
ψυχολογικής καταρρεύσεως. Φθά- 
σαμε στο σημείο πού ό τύπος κι οί 
άλλες ενημερωτικές έκπομπές έχουν
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γιά άντικείμενό τους τον σεξουα
λισμό, τήν έγκληματικότητα, τήν 
τοξικομανία, τον διασυρμό, τή βία, 
τήν έκτρωση καί γενικά τήν άτέ- 
λειωτη ποικιλία τών άνθρώπινων 
παθών. Ό  άνθρωπος μέ τόση σκλη
ρότητα έκτρέπεται σέ φρικαλέες 
άναστατώσεις. Οί άνταγωνιζόμενες 
τρομοκρατικές φατρίες άλληλοεν- 
θαρρύνονται στον άγώνα τής κατα
στροφής, γιά νά φθάσουν στον παρο
ξυσμό τής έπικρατήσεως, γιά νά 
διατηρήσουν όλο τον φονικό ένθου- 
σιασμό τού έπαναστατικοΰ κινή
ματος: Προκαλεΐ προβληματική άμ- 
φιβολία, αν ένας τέτοιος θρίαμβος 
πού κερδίζεται μέ τήν πλειοδοσία 
τής τρομοκρατίας, μπορεί νά θεω
ρηθεί νίκη τού άνθρώπινου γένους.

'Η μαζοποίηση καί ή άνωνυμο- 
ποίηση άποτελοΰν άκόμη ένα άνησυ- 
χητικό παράγοντα κοινωνικής άπο- 
διοργανώσεως στήν τεχνοκρατού- 
μενη έποχή μας. Οί άνθρώπινες 
σχέσεις περνούν μιά σκληρή δοκι
μασία, άναταράσσεται ό κοινωνικός 
οργασμός. Οί σημερινοί άνθρωποι, 
παιδιά μιας άλλοπρόσαλλης έποχής— 
μ’ ελάχιστες εξαιρέσεις— τοποθε
τημένοι σ’ ένα τυραννικό κατεστη
μένο, παλεύουν, άγωνίζονται, κατα- 
ναλίσκονται σ’ ένα άλλότριο χώρο, 
γιά νά επιβιώσουν, νά επικρατήσουν, 
νά προβληθούν. ’Αλαζόνες ,εγω
παθείς, ίδιοτελεΐς, άδηφάγοι, ύπολο- 
γιστές σ’ ένα ώκεανό παθών κι’ 
άντιδράσεων, μέ ύποκρισία καί τυπι- 
κότητα, πού οδηγούνται στή βίαιη 
προσαρμογή, ή οποία παραμορφώνει 
τήν ομορφιά τής ζωής μέ παραλο- 
γισμό κι ούτοπία. 'Η οικογένεια 
έπαψε ν’ άποτελεΐ τό ήθικό καί 
πνευματικό λίκνο, άλλαξαν τά σκη
νικά, λύθηκαν οί δεσμοί, χαλάρωσαν 
οί ύποχρεώσεις, χάθηκαν οί ρωμαν- 
τισμοί, άποδυναμώθηκε ή αίσθηση 
τού μυστηρίου καί τή θέση της 
πήρε μιά ίδιάζουσα πολλές φορές 
αυταρχική καί νομοτεχνική σκηνο
θεσία. Οί φιλίες έγιναν σκόπιμες 
σχέσεις, άναγκαίες επαφές, βραχυ
πρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες έπεν- 
δύσεις. Τά πάντα κατευθύνει ή 
ιδιοτέλεια, ή σκοπιμότητα, ό υπο
λογισμός. Ό  κόσμος ύφίσταται τή 
φρικτή οδύνη τής άδρανοποιήσεως 
σ’ ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι. Οί 
παλιές πνευματικές άξιες, οί ιδεολο
γικές εξάρσεις, τά μεγάλα φιλαν
θρωπικά έργα, τά όνειρα, οί όραμα- 
τισμοί καί τά ιδανικά, περνούν άπό 
μιά προβληματική φάση, πού ό θά
νατός τους μπορεί νά φέρει τό 
θάνατο τού μέλλοντος.

Στό παρελθόν ό κόσμος έζησε 
τις μεγάλες έθνικές έπαναστάσεις, 
τις έθνικές έξεγέρσεις μέ όνειρό του 
τή δημιουργία μιας καλύτερης κοι
νωνίας, άλλ’ έννοιωθε έντονα τις 
αιώνιες μεταφυσικές άλήθειες, πού 
τού άνοιγαν τό δρόμο γιά κάθε 
πνευματική καί ήθική άναζήτηση. 
Σήμερα αυτές οί ιδεολογικές θέσεις 
έγκαταλείφθηκαν καί ή άνθρώπινη 
ύπαρξη πού στό βάθος της κρύβει 
μυστήριο, άλήθεια, άγάπη, ρωμαν- 
τισμό κι ομορφιά, έχασε τήν αίσθη
ση τής εύτυχίας της. ’Ενώ ό κόσμος 
είναι τό άνοιγμα τού χρόνου, τής 
'Ιστορίας, τού πολιτισμού καί τής 
φιλοσοφίας, οί άνθρωποι δέν γνω
ρίζουν τό βαθύτερο νόημα τής ζωής 
καί πού νά άποθέσουν τις έλπίδες 
τους, πού τις επισκιάζει χωρίς ιδεο
λογική ύποδομή ό μηδενισμός κι ό 
άκρατος οικονομικός φιλελευθερι
σμός. Πέρα άπό τήν ψυχανάλυση καί 
κοινωνιολογία, ή φιλοσοφική σκέψη 
πρέπει νά ριφθεί στή διερεύνηση τών 
άρμονικών σχέσεων άνθρώπου—κό
σμου, γνώσεως, πράξεως κι άναζη- 
τήσεως κάποιου στοχασμού μέ ιδε
ώδεις μορφές δράσεως, πού νά μήν 
επισκιάζονται άπό τήν άλλοτρίωση, 
τήν ανακολουθία, τήν άνασφάλεια, 
τό άνικανοποίητο βάρος τών άπω- 
θημένων τής ψυχής καί νά σπάσει 
τούς φραγμούς καί τά σύνορα πού 
χωρίζουν τά έθνη καί τούς λαούς. 
Θά μπορούσε νά χαραχθεί μιά διαχω- 
χωριστική γραμμή έπιβιώσεως τού 
πολιτισμού μας, μέ τήν καθιέρωση 
μιας νέας μεταφυσικής μεταρρυθμί- 
σεως καί διαρθρώσεως τών πνευμα
τικών καί τεχνικών δομών, στήν 
οποία μέ πνεύμα χριστιανικής άγά- 
πης νά δεσπόζει ή ιδέα τής συλλογι- 
κότητας κι έναρμονίσεως όλων τών 
λειτουργιών πού άποβλέπουν στήν 
παγκόσμια ειρήνη κι εύτυχία.

Μιά μεταφυσική μέ βάθος καί 
διαστάσεις, πού νά έκφράζει τό πε
πρωμένο καί τις επιστημονικές πε
ποιθήσεις τού άνθρώπου καί ν’ άπο- 
τρέπει τό ενδεχόμενο τού κινδύνου 
τής αύτοκαταστροφής τοϋ Ελληνο
χριστιανικού μας πολιτισμού. Νά 
υιοθετηθεί μέ εύθύνη μία μεταφυ
σική πού νά έπιτρέπει τεχνικές καί 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις μέ τήν 
άποδοχή τής πλειονότητος τών καλο
προαίρετων άνθρώπων, ώστε ό τυ
χόν ύπαγορευόμενος εξαναγκασμός 
νά περιορισθεΐ στούς άσυνείδητους. 
Παρ’ όλον ότι σήμερα ό φόβος 
παρουσιάζει κοινά γνωρίσματα μέ 
τις τρομακτικές καταστάσεις τοϋ 
10ου, 14ου καί 15ου αιώνα, είναι
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δμως στην μορφή του έντελώς δια
φορετικός. Τότε συνδυαζόταν ή θρη
σκευτική μέ την πολιτική άμφισβή- 
τηση, οί εσωτερικές μέ τις εξωτε
ρικές άναταραχές, οί προοπτικές 
τεχνικών κι επιστημονικών κατα- 
κτήσεων μέ μιά έντονη προσφυγή 
σ’ δλες τις μορφές άναζητήσεως για 
την άντιμετώπιση τοΰ άβεβαίου 
μέλλοντος, ένώ ή μαγεία κι ό προ- 
φητισμός έ'φθαναν στο άποκορύ- 
ρύφωμά τους. Τον 18ον αιώνα, ό 
άποκρυφισμός καί ή έφεση προς τή 
μύηση, ήσαν τόσο έντονα, δσο έξα- 
σθένιζε ή θρησκευτική έλπίδα, ή 
όποια θέρμαινε τίς φαντασίες. Στήν 
πολύβουη εποχή μας, δμως, οί 
μέθοδοι προβλέψεως έχουν περιβλη- 
θεΐ μέ τήν αυθεντικότητα της επι
στήμης. Ό  ΐδικός μας προφητισμός 
σήμερα παραχωρεί τα κυριαρχικά 
του δικαιώματα στους έρευνητές, 
πολεμολόγους καί πυρηνικούς της 
ήλεκτρονικής άναζητήσεως, οί όποιοι 
προφητεύουν τό θάνατο τοΰ πολι
τισμού μας προερχόμενο άπό λιμό, 
καταστροφή τοΰ περιβάλλοντος, έξάν- 
τληση ένεργειακών πηγών καί θερμο
πυρηνικό ολοκαύτωμα.

Ή  άπροσδιοριστία ένός τέτοιου 
συλλογισμού μέ τή βεβαιότητα τών 
κρίσεων καί τήν ταχύτητα τών 
τρομακτικών άλλαγών, άπτεται τών 
θεμελιωδών παραδοσιακών άξιών 
Θρησκείας καί Πατρίδας.

Καί στις δύο περιπτώσεις καίμέ ίση 
ένταση, ή πνευματική δίχως δρια 
πατρίδα, συγκρούεται μέ τήν πα
τρίδα τών συνόρων κι ό πνευματικός 
οίκουμενισμός έρχεται σέ άντίθεση 
μέ τήν άπνευμάτιστη μηχανική νο
μοτέλεια. Στο περιθώριο τών κινή
σεων ένωτικής μορφής διαφαίνεται 
ή τάση προς τή βία. Δέν έχει άνάγ- 
κη άπό κίνητρα άλλα άπό εύκαιρίες 
τίς όποιες προσφέρουν οί νέοι στήν 
πρώτη γραμμή τής μάχης. Σ’ όποιο 
πολιτισμό κι αν άνήκουν κι άνεξάρ- 
τητα άπό τήν ιδεολογική τους, τοπο
θέτηση, ξεσηκώνονται μέ όρμή έναν- 
τίον τής κοινωνίας καί ή εξέγερσή 
τους έκδηλώνεται μέ τον ίδιο τρόπο 
σέ κάθε διαμέρισμα τής γής. Τό 
λεξιλόγιό τους ίσως διαφέρει, άλλα 
τό μέλλον τους τούς τοποθετεί στήν 
ίδια μοίρα. Πρωτοπόροι στις με
γάλες σφαγές, καταλαμβάνονται άπό 
μιά αύτοπεριστρεφόμενη διελκυστίν
δα να ζήσουν καί να πεθάνουν, καταγ
γέλλουν αύτό πού άποκαλοϋν κατα
ναλωτική κοινωνία κι αύτό άπο- 
τελεΐ τό ρομαντισμό τών έπιδιώ- 
ξεών τους. *Η βελτίωση τοΰ βιοτι

κού έπιπέδου καί ή αύξηση τής 
κραιπάλης, παραμένουν άγεφύρωτα 
και άντί να προάγεται τό πνεύμα 
ειρήνης καί δικαιοσύνης μέσα στήν 
άφθονία, ή προτεραιότητα τής παρα
γωγικότητας καλλιεργεί τό πνεύμα 
τού άθέμιτου συναγωνισμού μέ άνέλ- 
πιστες καί δυσάρεστες προοπτικές 
έπιβιώσεως τοΰ πολιτισμού μας, ό 
όποιος θ’ άπονεκρωθεΐ δταν θά 
αύτοεγκαταλειφθεΐ. Τίθεται ένα πε
ρίπλοκο πρόβλημα καί είναι άδια- 
νόητο μέ ποιο τρόπο θά γίνει ό 
διαχωρισμός άνάμεσα στις ορθολο
γικές καί τεχνικές άνάγκες τοΰ 
σημερινού άνθρώπου καί πώς μιά 
τεχνική κοινωνία θά έπανέλθει στον 
περιορισμό τού προβιομηχανικού 
τρόπου ζωής. Οί άντιφάσεις αύτές 
δεν διαφεύγουν άπό τή φαντασία τών 
νέων. Καταλήγουν νά σκέπτωνται, 
δτι τά ζητήματα μορφής είναι ύπο- 
δεέστερα καί δτι ή επανάσταση άξί- 
ζει πολύ περισσότερο έξ αιτίας μιας 
ώρισμένης μορφής άξιου πεπρω
μένου, άνώτερου άπό τούς θεσμούς 
δπου άποβλέπει. Γιά όσους διαθέ
τουν ωριμότερη περίσκεψη, ή έν
νοια τού άνθρώπου υπερέχει έναντι 
τής πολιτείας, διότι ή πολιτεία άπο- 
κτα νόημα μόνο χάρη στον άνθρωπο. 
Τότε γιά νά τούς άναγνωρισθούν οί 
δίκαιες άντίστοιχες θέσεις τους, 
καταλήγουν στήν άναζήτηση μιας 
μεταφυσικής. Είναι εύαίσθητοι στή 
σκέψη δτι στήν ύπόθεση μιας κα
ταστρεπτικής έκβάσεως θά πρέπει 
ν’ άποφασίσουν νά εκλέξουν: ή νά 
διαρκέσουν, ή νά πεθάνουν. ’Έτσι οί 
νέοι συνειδητά προσγειώνονται καί 
άπελευθερώνονται άπό ύλικές δου
λείες καί συμμερίζονται, χωρίς νά 
τό θέλουν, τίς άνησυχίες τών με
γάλων. Σέ έπίμετρο συμπερασμα
τικά θά ήταν άναγκαίο νά προβούμε 
στις έξής διαπιστώσεις.

Ή  προσπάθεια προσεγγίσεως τής 
προαναφερομένης μεταφυσικής μέ 
τήν τεχνολογία, θεωρείται σήμερα 
επιτακτική άνάγκη γιά όσους θέλουν 
νά ξεπεράσουν τήν προβληματική καί 
κρίσιμη εποχή μας, πού σάν φαινό
μενο έμφανίζεται μέ διαφορετική 
ένταση κάθε φορά στις διάφορες 
φάσεις τής άνθρώπινης 'Ιστορίας. 
Ό  άνθρωπος δέν είναι μιά άδρανής 
καί παθητική ύπαρξη, άλλά πολυδιά
στατη, δυναμική καί πολύμορφη, πού 
δημιουργεί πολιτισμό καί ή αυτοψία 
τών νεκρών πολιτισμών, δέν μάς 
έπιτρέπει νά καταρτίσωμε τό ωρο
σκόπιο τού δικού μας πολιτισμού, 
ούτε κανενός άλλου ζωντανού άκόμα 
πολιτισμού.

Ένώ οί πολιτισμοί υψώνονται καί 
πέφτουν καί πέφτοντας γεννούν άλ
λους πολιτισμούς, μπορεί σ’ ένα 
θεϊκό έπίπεδο ή γνώση πού άπο- 
κτάται διά μέσου τών δεινών τά 
όποια προκαλοΰνται άπό τίς άπο- 
τυχίες τών πολιτισμών, νά είναι 
τό ύψιστο μέσον προόδου. Ό  Ά -  
βράμ ήταν πρόσφυγας κάποιου πολι
τισμού πού βρισκόταν στο λυκόφως 
του, οί Προφήτες κάποιου άλλου 
πού βρισκόταν στο στάδιο τής ήθικής 
του άποσυνθέσεως καί ή χριστιανο
σύνη γεννήθηκε άπό τά φρικαλέα 
δεινά τού καταρρέοντος Ελληνο
ρωμαϊκού κόσμου. 'Ο πολιτισμός 
γενικά είναι ή άδιάκοπη πορεία τού 
άνθρώπου πού άρχισε άπό τον πρω
τογονισμό γιά άγώνα έπιβιώσεως, 
συνεχίστηκε γιά τήν εξερεύνηση τοΰ 
κόσμου, γιά κοινωνική καί πολιτική 
οργάνωση, καί γιά νά εισχωρήσει στο 
νόημα τοΰ μυστηρίου τής ζωής, στήν 
άναζήτηση τής άλήθειας, τοΰ ώραίου. 
"Ολες αύτές οί μορφές πού συνεκ- 
φράζουν τή συλλογική ζωή καί 
ποικίλλουν κατά τό μέτρο, τή μορφή, 
τό περιεχόμενο καί τή λειτουργία, 
ύπέστησαν τήν επίδραση παλαιών 
καί νέων μορφών, άνάλογα μέ τον 
χαρακτήρα τών δημιουργών τους. 
Παρά τό πνεύμα τής άλλαγής πού 
επιδιώκει ή νέα γενεά καί τον βιολο
γικό συντηρητισμό τής παλαιότερης, 
διαρκώς άντλοΰμε πείρα, έμπνευση 
κι αυτογνωσία κι ένισχύουμε τό 
αίσθημα τής συλλογικότητας κι αυ
θυπαρξίας μας. Αναζητούμε τά 
κίνητρα τών δημιουργών στήν επο
χή τους, παρά τίς διαρκείς μετα
μορφώσεις καί διαφοροποιήσεις πού 
έκδηλώθηκαν ύποσυνείδητα διά μέ
σου τών αιώνων. Παρά ταΰτα πρέπει 
νά ομολογήσουμε δτι ή εξαντλητική 
πορεία τού άνθρώπου σαν συλλογικό 
κατόρθωμα μέ τήν άπόχρωση τής 
άσύλληπτης ομορφιάς, δέν έλυσε τό 
μεγάλο ήθικό του πρόβλημα. 'Ο κόσ
μος σέ χωροχρονική διαβάθμιση παρ’ 
δλες τίς τεχνολογικές θριαμβολογίες 
του, τή συνέπεια πού εφαρμόζει στήν 
πράξη, τήν πίστη πού υποδηλώνει 
μέ τίς ένέργειές του, τήν ιστορική 
και πολιτιστική του παράδοση, πα- 
ρεμεινε στο έλεος τών πρωτογόνων 
του ένστικτων. Οί κίνδυνοι τής 
φυσικής καί ψυχικής του ύπάρξεως 
διευρύνονται. 'Η άπελπισία, ό άντα- 
γωνισμός, ό καταγελασμός σέ βάρος 
τών θεσμών, ή μανία τοΰ κακού, 
βρίσκονται σέ έξαρση κι ένεργοΰν 
βίαια καί καταστροφικά έναντίον 
κάθε ιερού κι αγίου πού έσεβάσθη 
ό χρόνος καί ή 'Ιστορία κι έλάτρεψαν 
οί άνθρώπινες γενεές.
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Ι Ο  Ε Γ Κ η Η Π Μ
Ο Σ  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο  
Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ

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

Τοϋ Ε. Κ. Γ. ΙΝΤΕΡΠΟΛ Έλλάδοξ.

Ή  σημερινή άναζωπύρωση της 
εγκληματικότητας — ιδιαίτερα της 
έγκληματικότητας άνηλίκων —πού 
προκαλεΐ μια δικαιολογημένη άνη- 
συχία στο κοινωνικό σύνολο γέννα 
πολλά καυτά ερωτήματα.

'Ο άνθρωπος ζεΐ «έν κοινωνία». 
Ή  δραστηριότητά του, πού εκδη
λώνεται μέ τη χρήση των φυσικών 
του δικαιωμάτων, δέ μπορεί ν’ 
άσκηθεΐ παρά μόνο μέσα στά δρια 
των νόμων καί κατά τό μέτρο πού 
ή ανάπτυξή της δέ βλάπτει τήν άνά- 
πτυξη της κοινωνικά παραδεκτής 
δραστηριότητας των άλλων άνθρώ- 
πων. "Οποιος ξεπερνάει τά δρια 
τοϋτα, διαταράσσει τήν κοινωνική 
τάξη, διαπράττει αυτό πού οί νο
μικοί ονομάζουν «έγκλημα», καί 
ύπόκειται έτσι στις κυρώσεις πού 
έπιβάλλουν οί νόμοι.

Ή  θεωρητική μελέτη τοΰ εγκλή
ματος αύτοϋ καθαυτού, θεωρουμέ- 
νου σά μιας έκδηλώσεως τής άνθρώ- 
πινης δραστηριότητας, θά παρά- 
σερνε εύκολα στο νά μή δούμε στήν 
εκτέλεσή του παρά μιά πράξη άτο- 
μική καί άρκετά έκτακτη, άν ό τύπος 
δεν τόνιζε κάθε μέρα, μέ τήν περι
γραφή κάθε λογής εγκλημάτων, τήν 
άνησυχητική τους συχνότητα.

Τό έγκλημα είναι, προπαντός, 
ένα κοινωνικό γεγονός. Προσβάλλει 
σοβαρά τήν κοινωνία, γιατί βλάπτει 
ιδιαίτερα κάποιο άπ’ τά μέλη της 
καί θίγει τό κύρος της μέ τήν παρά
βαση των νόμων της. 'Η εγκλημα
τικότητα παρουσιάζει σήμερα τον 
κίνδυνο μιας έπιδημίας πού μέ τή 
βοήθεια των περιστάσεων, σ’ ένα πά
ρα πολύ ευνοϊκό—δυστυχώς — περι
βάλλον, δέ ζητάει παρά νά έπεκτα- 
θεϊ δλο καί πιο πολύ.

"Αν ρίξουμε μιά ματιά στή στα
τιστική τής έγκληματικότητας τής 
Δ]νσεως Έγκληματολογικών 'Υ

πηρεσιών γιά τό έτος 1979 θά δια
πιστώσουμε μονάχα τό μέγεθος έ- 
κείνης πού άναφέρεται σέ σοβαρές 
κυρίως άξιόποινες πράξεις μέ ιδιαί
τερο ποινικό χαρακτήρα γιατί οί 
πράξεις αύτές διαταράσσουν άμεσα 
τήν κοινωνική τάξη. ’Αναρωτιέται 
κανείς, μελετώντας τά στατιστικά 
αυτά στοιχεία, μήπως υπάρχουν 
περιφέρειες δπου ή έγκληματικότητα 
είναι πιο άνεπτυγμένη άπ’ δ,τι σ’ 
άλλες, ώστε νά μπορέσει νά σχε
διαστεί μιά έγκληματική γεωγρα
φία τής Χώρας. Δέ θάταν δμως δυ
νατόν νά καθοριστούν άμετάτρε- 
πτοι κανόνες πού νά διέπουν τήν 
έγκληματικότητα στήν επαρχία καί 
οΰτε ύπάρχει σέ μιά ορισμένη περιο
χή αύστηρά σταθερή σχέση άνά- 
μεσα στά τοπικά χαρακτηριστικά 
καί τούς δρους οικονομικής ζωής 
της, άπ’ τή μιά πλευρά, καί τό έγ
κλημα, άπ’ τήν άλλη. Γιά νά πει
στούμε πάνω σ’ αυτό, άρκεΐ νά πα
ραβάλουμε στατιστικές πολλών έ- 
τών πού άφοροΰν κάποια περιοχή 
(Νομό κ .λ .π .), οπότε καί θά δια
πιστώσουμε τέτοιες διαφορές, πού 
δέ θά μπορέσουμε νά βγάλουμε κα
νένα πρακτικό συμπέρασμα, κι αυ
τό γιατί ό πληθυσμός μιας περι
φέρειας δέν παραμένει έγκαταστη- 
μένος, δπως παλιότερα, έκεί κατά 
τρόπο οριστικό καί μόνιμο.

Μέ κάποια μικρή έπιφύλαξη μπο
ρούμε, νά κάνουμε μερικές διαπι
στώσεις: α) Τά έγκλήματα είναι 
συχνότερα στις πόλεις άπ’ δ,τι στήν 
ύπαιθρο, στά βιομηχανικά κέντρα 
άπ’ δ,τι στις αγροτικές περιοχές, 
καί β) Ή  έγκληματικότητα είναι 
πολύ λιγότερο άναπτυγμένη στις 
ορεινές περιοχές, ίσως, γιατί ό πλη
θυσμός έκεί είναι λιγότερο πυκνός, 
άλλά καί γιατί είναι πολύ πιο νη
φάλιος.

Τό έγκλημα είναι ένα κοινωνικό 
γεγονός, δχι γιατί βλάπτει τήν κοι
νωνία, άλλά γιατί έξαρτάται άπ’ 
τις έκάστοτε κοινωνικές δομές. ’Α π’ 
αυτή τήν άποψη έχει κοινωνικό 
χαρακτήρα γιατί είναι συλλογικό, 
γιατί ξεπερνάει δηλαδή τό άτομο 
καί τιμωρείται άπό μιάν έξουσία 
πού άναγνωρίζεται άπ’ δλους σάν 
άνώτερη άπό κάθε άτομο χωριστά.

Ά λλά, είτε παραδεχτούμε πώς 
ή κοινωνική αλληλεγγύη δημιουρ
γεί τήν ήθική καί τις κυρώσεις, πού 
δέν είναι παρά ή έκδήλωση έντονων 
ομαδικών συγκινήσεων, είτε έφαρ- 
μόσουμε καί στο έγκλημα τή θεω
ρία πού διατυπώθηκε γιά τήν αυ
τοκτονία, δτι δηλ. ή πράξη αυτή 
άποτελεΐ τήν εξασθένηση ένός άπ’ 
τούς δεσμούς πού κρατάνε ενωμένο 
τ’ άτομο μέ μιάν ομάδα τής όποιας 
ή άλληλεγγύη δίνει άξια στή ζωή 
του, είτε τέλος συμφωνήσουμε πώς 
ή ήθική πηγάζει άπό κάπου άλλοΰ 
και περιοριστούμε στήν άτομικιστι- 
κή άντίληψη τής εύθύνης, είναι πιο 
επιτακτική κι επείγουσα άνάγκη 
νά βρει ή κοινωνία τά μέσα θερα
πείας τής ολοένα αύξανόμενης έγ
κληματικότητας. Δέν πρέπει νά βα
σιζόμαστε στις προόδους τοΰ πολι
τισμού γιά νά βελτιωθεί ή ανθρώ
πινη φύση. Ά π ’ τό φόνο τοΰ ’Ά βελ  
τό αίμα δέν έπαψε νά ρέει στή γή 
καί, μ’ όποιοδήποτε δνομα καί σ’ 
όποιαδήποτε έποχή, οί άνθρωποι 
μένουν πάντα οί ίδιοι. Ά ν  ό άριθμός 
τών έγκληματιών, στις αρχές τοΰ 
αιώνα μας, ήταν κάπως εντυπωσια
κός, σήμερα είναι άκόμα περισσό
τερο, ύστερα άπό δυο πολέμους πού 
άναστάτωσαν τον κόσμο καί συγκλό
νισαν τις ψυχές. Οί φάκελλοι, πού 
στιβάζονται μπρος στούς δικαστές, 
δέν μπορεί παρά νά ενισχύουν τις 
άνησυχίες πού γεννάει τό πρόβλημα 
τής έγκληματικότητας. 'Υπάρχουν 
φυσικά πολλοί ύπότροποι άλλά ύπάρ- 
χει καί πλήθος νέων—πολύ νέων — 
που για πρώτη φορά παρανομούν 
καί πού οδηγούνται καθημερινά στά 
κρατήτήρια κι άπό κεΐ στ’ άνακρι- 
τικά γραφεία, κ.ο.κ. Θλίβεται κα
νείς πραγματικά βλέποντας δλη τού
τη τή νεολαία, ποΰχει χάσει τήν 
όρεξη γιά δουλειά, νά σπαταλάει 
τήν ύπαρξή της σέ παράνομες, καί 
συχνά άτιμες συναλλαγές, νά δέχε
ται τήν κατάπτωσή της χωρίς νά 
κοκκινίζει καί νά παρελαύνει έξα- 
χρειωμένη καί διεφθαρμένη σάν στρα
τιά τοΰ έγκλήματος τής αύριον.
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ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α.
ΑΡΚΕΤΑ καλή ήταν ή έμφάνιση τών 

σκοπευτών τής Χωροφυλακής στους φε
τινούς σκοπευτικούς άγώνες μεταξύ 
άθλητών τών Ενόπλων Δυνάμεων και 
Χωμάτων ’Ασφαλείας, πού έγιναν στό 
’Εθνικό Σκοπευτήριο 'Υμηττού καί στό 
Χαϊδάρι (ΚΕΒΟΠ).

Κορυφαίος σκοπευτής, όπως πάντα στά 
τελευταία χρόνια, ό πρωταθλητής μας 
Χωροφύλακας Πελοπίδας Ήλιάδης. Ή  
διαφορά κλάσεως πού τόν χώριζε άπ’ τούς 
συναθλητές του ήταν έμφανέστατη. Πα
ρόλο ότι λόγω προγράμματος δέν άγω- 
νίστηκε στά «δικά του» άγωνίσματα, έν-

τούτοις ήταν καί πάλι έντυπωσιακός. 
Μέ μιά μόνη λέξη, διέπρεψε.

Τόν άκολούθησαν σέ άπόδοση καί 
οί ύπόλοιποι σκοπευτές τού Σώματος πού 
πήραν μέρος στούς άγώνες, οί έπιδόσεις 
τών όποιων κυμάνθηκαν στά μέτρα τών 
δυνατοτήτων τους. Βέβαια δέν κατόρ-

Π Ο Δ Ο Σ 
’Ατρόμητος ’Αθηνών

ΙΣΟΠΑΛΟΣ (2—2) έληξε ό φιλικός 
ποδοσφαιρικός άγώνας πού διεξήχθη στις 
12 Νοεμβρίου μεταξύ Χωροφυλακής καί 
Άτρομήτου ’Αθηνών.

'Ο άγώνας έγινε στό Δημοτικό Στά
διο Περιστεριού γιά τήν οικονομική ένί- 
σχυση τού πρώην διεθνούς ποδοσφαιρι
στή τού ’Αστέρα ’Αθηνών Κυριάκου Μα- 
κρή, πού σήμερα πάσχει άπό καρδια
κό νόσημα καί είναι άνίκανος νά έργα- 
στεϊ.

Οί πολυπληθείς φίλαθλοι πού τόν πα
ρακολούθησαν, άπόλαυσαν ένα έξαιρετι- 
κό θέαμα. Οί δυό όμάδες άγωνίστηκαν 
ύπέροχα καί άπέδωσαν ένα έξοχο σέ 
τέχνη, ούσία καί θέαμα ποδόσφαιρο πού 
καταχειροκροτήθηκε.

Ή  «Χωροφυλακή» άπέναντι στό άξιό- 
μαχο άθηναϊκό συγκρότημα τής Α' ’Ε
θνικής, παρέταξε τούς ποδοσφαιριστές 
της : Σ. Κυριαζή—Κοντογιώργο, Ί. Κυ- 
ριαζή, Γεωργιάδη, Σπυρόπουλο—Θεο-

θωσαν νά πλασαριστοΰν στις τρεις πρώ
τες θέσεις, όμως αύτό δέν σημαίνει ότι 
δέν προσπάθησαν ή ότι άπέτυχαν. ’Αν
τιμετώπισαν άνώτερους άπ’ αυτούς άθλη- 
τές άλλων όμάδων καί φυσιολογικά πε
ριορίστηκαν σέ ρόλο δευτεραγωνιστών. 
Πιστεύεται ότι μέ καλύτερη προετοιμα
σία είναι Ικανοί νά προσφέρουν στό μέλ
λον περισσότερα.

Στά άτομικά άγωνίσματα ύπερίσχυσε 
άνωτερότητα τού Χωροφύλακα Ήλιάδη

Ό  πρωταθλητής μας πρώτευσε στό 
άγώνισμα τού πολεμικού τυφεκίου τρι
ών στάσεων άπό άπόσταση 300 μέτρων 
(ταχεία βολή), ήλθε δεύτερος στό πολε
μικό τυφέκιο τριών στάσεων άπό άπόστα
ση 300 μέτρων (βολή άκριβείας) καί 5ος 
στή βολή άκριβείας τυφεκίου 0,22 τρι
ών στάσεων άπό 50 μέτρα.

ΣΤΑ όμαδικά άγωνίσματα ή Χωροφυ
λακή κέρδισε δυό τρίτες νίκες. Τή μία 
μέ τήν όμάδα περιστρόφου 0,38 (2.210 
βαθμοί στούς 2.400) καί τήν άλλη μέ 
τήν όμάδα στό πιστόλι ταχύτητος 0,38 
(2.002 βαθμοί στούς 2.400).

Διάκριση τοΰ Ήλιάδη.
ΜΙΑ άκόμη σημαντική διάκριση προ

στέθηκε στό ένεργητικό τού Χωροφύ
λακα Ήλιάδη. Στούς άγώνες «Γ' Παπαρ- 
ρόδεια» πού διεξήχθηκαν στό ’Εθνικό 
Σκοπευτήριο 'Υμηττού, ήλθε πρώτος 
στό άγώνισμα τοΰ άεροβόλου τυφεκίου, 
μέ έπίδοση 373J400.

Φ A I Ρ Ο 
— Χωροφυλακή 2 -2

δωρόπουλο, Σταματόπουλο, Ροπόκη — 
Λεμονή, Ρεμούνδο καί Ζερβουδάκη. Καί 
οί έντεκα άγωνίστηκαν θαυμάσια, κυ
νήγησαν τή μπάλλα σ’ όλόκληρο τό 
γήπεδο καί γενικά έπιασαν μιά ζηλευτή 
άπόδοση. ’Ιδιαίτερα διακρίθηκαν ό Γεωρ- 
γιάδης καί ό Ζερβουδάκης, ό όποιος 
πέτυχε καί τά δυό γκολ τής όμάδας.

’Αξίζει νά ύπογραμματιστεϊ τό γεγο
νός ότι ή ποδοσφαιρική όμάδα τοΰ Σώ
ματος τόν τελευταίο καιρό βρίσκεται 
σέ έξαιρετική φόρμα καί είναι άήττητη. 
Οί ποδοσφαιριστές της, κάτω άπ’ τις 
όδηγίες τού προπονητή τους Λ. Άδαμαν- 
τίδη, σέ κάθε τους άγώνα παρουσιά
ζουν καί κάτι καλύτερο. Τις άγωνιστι- 
κές τους προσπάθειες, τις διακρίνει ή 
όμοιογένεια, ή σοβαρόρητα, ή πειθαρ
χία καί ή ποιότητα. Αύτό είναι κάτι πού 
τούς τιμά ιδιαίτερα, όπως, έπίσης, τόν 
προπονητή τους καί τήν Υπηρεσία Φυσι
κής ’Αγωγής - ’Αθλητισμού τοΰ Σώματος.

Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α :
’Ιωάννης Δήμος — Τσόλης 
’Ενωμοτάρχης

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΑ πρωτοποριακό σύστημα κομπιοΰ- 
τερ χρησιμοποιείται άπό τήν άμερικά- 
νικη έπιτροπή ’Ολυμπιακών άγώνων, μέ 
σκοπό νά καλυτερέψει τις έπιδόσεις τών 
άθλητών.

Σκηνές σέ ένα φιλμ υψηλής ταχύτητας, 
άπό μιά άθλητική σκηνή είσάγεται 
στό κομπιούτερ, μέσω ένός μολυβιού, 
σχεδιάζοντάς την στήν όθόνη. Κατόπιν 
τό κομπιούτερ κριτικάρει τήν κίνηση τοΰ 
σώματος, υπολογίζοντας τήν ταχύτητα, 
τήν έπιτάχυνση, τή διεύθυνση καί τή 
δύναμη. Χρησιμοποιώντας αύτά τά στοι
χεία δίνει συμβουλές γιά αλλαγές, όπως 
π.χ. νά σηκώνει ό άθλητής άργότερα ή 
γρηγορότερα τό πόδι του καί άλλες πα
ρόμοιες.

150.000.000 δραχμές θά στοιχίσουν 
στήν έκτελεστική έπιτροπή τών Πανευ
ρωπαϊκών άγώνων στίβου 1982 οί δυό 
ήλεκτρονικοί πίνακες άποτελεσμάτων πού 
θά τοποθετηθούν στό ’Ολυμπιακό Στά
διο Καλογρέζας.

ΣΕ ηλικία 78 χρόνων πέθανε στή Χο- 
νολουλού, όπου βρισκόταν σαν συνοδός 
τής έλληνικής όμάδας άρσεως βαρών, 
ό ταμίας τής 'Ομοσπονδίας Γιώργος Ζερ- 
βίνης, όλυμπιονίκης τής πάλης στούς 
όλυμπιακούς τού 1932.

ΠΕΘΑΝΕ καί στις 17 ’Οκτωβρίου κη
δεύτηκε ό πρώην Πρόεδρος καί Γενι
κός Γραμματέας τής Ε.Ο.Α·, τοΰ ΣΕΓΑΣ, 
τής ΕΠΟ, τής ΕΛΠΑ καί τοΰ Παναθη
ναϊκού, ’Απόστολος Νικολαΐδης.

«Πατριάρχης τού Παναθηναϊκού», «έκ- 
φραστής τοΰ αθλητικού πνεύματος», 
«Ιερό τέρας τοΰ έλληνικοΰ άθλητισμοΰ», 
«γίγαντας τοΰ έλληνικοΰ αθλητισμού», 
«δημιουργός τοΰ έθνικοΰ άθλητισμοΰ» 
είναι μερικοί μόνο άπ’ τούς χαρακτηρι
σμούς πού τοΰ άποδόθηκαν γιά νά μαρ
τυρούν τή μεγάλη του προσφορά στον 
άθλητισμό τοΰ τόπου μας.

Ό  Νικολαΐδης γεννήθηκε στή Φι- 
λιππούπολη τό 1896 καί σπούδασε στή 
Ροβέρτειο Σχολή τής Κωνσταντινου
πόλεως. Τό 1914 ήλθε στήν ’Αθήνα καί 
άμέσως γράφτηκε στό άθλητικό δυναμι
κό τού Παναθηναϊκού, τοΰ όποιου έγινε 
σύμβουλος τρία χρόνια άργότερα. Δια- 
κρίθηκε σάν ποδοσφαιριστής, άθλητής 
στίβου, μπάσκετμπωλίστας καί βολεΰ- 
μπωλίστας. Τό 1920 πήρε μέρος στήν 
’Ολυμπιάδα τής ’Αμβέρσας σάν μέλος 
τής έθνικής ποδοσφαιρικής όμάδας καί 
τής όμάδας στίβου τής χώρας μας.

Ή  «άθλητική» Ελλάδα τού όφείλει 
πάρα πολλά.

887



λχίυχολμκο αιηγηλια

ο  η Μ Ε Ρ ίκ η Ν υ ϊ

Τ ο ύ  Δ η μ ή τ ρ η  Δ α μ ι α ν ί δ η .

Ο ΜΟΙΡΑΡΧΟΣ ’Αναστασίου κοί
ταζε άμίλητος τό καταματωμένο πτώμα. 
Γύρω του, μιά δεκάδα σκυθρωπά πρόσωπα 
έσκυβαν, άλλα περίεργα, άλλα συλλο
γισμένα καί περιεργάζονταν τό νεκρό άν
τρα πού πεσμένος άνάσκελα στήν άρ- 
χή τής ξύλινης σκάλας καί σκεπασμένος 
μ’ ύνα άσάλευτο τζάμι σιωπής, άποτε- 
λούσε τό νέο «συμβάν» τής πολιτείας. 
Ή  ξύλινη σκάλα όδηγοϋσε στό δεύτε
ρο πάτωμα τού παληού σπιτιού, πού πριν 
όκτώ χρόνια τό είχε άγοράσει ό Ά λλαν  
Μπόλ, έπιθυμώντας νά ζήσει τήν ύπό- 
λοιπη ζωή του στήνΈλλάδα. Βέβαια, 
τότε, ό άμερικανός συγγραφέας δέν μπο
ρούσε νά φανταστεί πώς τό ύπόλοιπο 
τής ζωής του θάταν μόνο όκτώ χρόνια.

Τά πρόσωπα πού άποτελοΰσαν τή δε
κάδα καί συλλογισμένα έσκυβαν πάνω 
άπ’ τό νεκρό, ενα — ένα άρχισαν ν’ άπο- 
μακρύνονται. Πρώτος εφυγε ό Εισαγγε
λέας μαζί μέ τόν Συνταγματάρχη — ’Ανώ
τερο Διοικητή Χωροφυλακής στό νησί 
καί στή συνέχεια οί άλλοι. Ό  Μοίραρχος 
’Αναστασίου έμεινε μόνος στό με
γάλο χώλ. Κοίταξε τό ρολόγι του.Έδειχ- 
νε 11 άκριβώς. Ό  Άνθυπασπιστής 
Γεωργίου όπου νάταν θά γύριζε, φέρνον
τας μαζί του τούς δυό γιατρούς. Μέ
χρι τότε θάχαν τελειώσει καί οί άντρες 
τού Συνεργείου Σημάνσεως πού ερευνού
σαν γιά πειστήρια τό σπίτι τού Ά λλαν  
Μπόλ. Ά ναψε συλλογισμένος ενα τσι
γάρο. Ά π ό  τήν έξώπορτα τού σπιτιού 
άκούγονταν δυνατές φωνές πού φιλο
νικούσαν. Ήταν οί δημοσιογράφοι τών 
τοπικών έφημερίδων κι ένα πλήθος πε
ρίεργων πού ζητούσαν νάπληροφορηθοΰν 
τά όσα είχαν συμβεί καί πολλοί άπ’ 
αύτούς ν’ άνεβοΰν στό σπίτι. Ό  ίδιος, 
όμως, είχε δώσει έντολή στούς Χωρο
φύλακες πού φρουρούσαν τήν είσοδο, 
νά μήν έπιτρέψουν σέ κανένα νά μπει 
στό σπίτι μέχρι πού θά έφτανε άπ’ τήν 
Α θήνα ό 'Ιατροδικαστής. Ή  πείρα τού 
είχε διδάξει πώς δέν έπρεπε νάχει εμπι
στοσύνη στούς ντόπιους γιατρούς, παρά 
μόνο στούς ειδικευμένους ιατροδικαστές. 
Έτσι, μόλις άντίκρυσε τό πτώμα, τό 
πρώτο πού έκανε, ήταν νά στείλει τόν 
'Ενωμοτάρχη Αποστόλου στό Τμήμα γιά 
νά ζητήσει μέ σήμα τήν άποστολή είδι- 
κοΰ ιατροδικαστή άπ’ τήν Αθήνα. Βέ
βαια οί δυό γιατροί πού θά έφερνε ό 
Άνθυπασπιστής Γεωργίου, θά έκαναν 
μιά πρόχειρη νεκροψία· πρόχειρη όμως, 
χωρίς νά μετακινήσουν τό πτώμα, χω
ρίς νά ψάξουν γιά κάτι πιό βαθύ.

Έρριξε μιά γρήγορη ματιά στά δωμά
τια πού άπλώνονταν δεξιά κι άριστερά 
τού χώλ. Ό λ α  ήταν τακτοποιημένα. Τό 
ένα χρησίμευε γιά γραφείο καί τό άλλο 
γιά καθιστικό. Σ’ ένα τραπεζάκι τού καθι
στικού ήταν ένα ποτήρι μισογεμάτο μέ 
νερό κι ένα φλυτζάνι μέ ύπολείμματα κα
φέ. Τό σταχτοδοχείο ήταν γεμάτο μέ πε
ρισσότερα άπό μιά ντουζίνα άποτσίγαρα. 
Έσκυψε καί παρατήρησε τά σβησμένα 
άποτσίγαρα. Ή ταν όλα άμερικάνικα, 
μάρκας «Κέντ». «Είναι τού θύματος» σκύ
φτηκε. Κοίταξε καί τ’ άλλα σταχτοδο
χεία τού δωματίου. Ή ταν όλα άδεια, 
όπως άδεια ήταν κι έκεϊνα τού γραφείου.

Οί άντρες τού Συνεργείου Σημάνσεως 
χαιρέτησαν κι έφυγαν. Ή  δουλειά τους 
είχε τελειώσει. Σέ λίγες ώρες θάξερε τά 
πρώτα άποτελέσματα τής Επιστημονικής 
έρευνας. Έ να λεπτό άργότερα φάνηκε 
στήν είσοδο ό Άνθυπασπιστής Γεωργίου 
μέ τούς δυό γιατρούς. Πλησίασαν όλοι 
μαζί τό πτώμα. Οί γιατροί πρόσεξαν τή 
μικρή λίμνη άπό αίμα πού είχε σχηματι
στεί στό δάπεδο άκριβώς κάτω άπ’ τό κε
φάλι τού νεκρού. Τόσο λίγο αίμα δέν ήταν 
κάτι τό φυσιολογικό γιά ένα νεκρό πού 
έφερνε τρία άρκετά μεγάλα τραύματα στό 
λαιμό, σίγουρα προκληθέντα μέ μαχαίρι. 
Κάτι άλλο συνέβαινε.

Ισως τό θύμα ήταν νεκρό πριν άκόμα 
δεχτεί τις μαχαιριές... είπε ό γιατρός Φε- 
λέκης καθώς άνασηκωνόταν.

Συμφώνησε καί ό άλλος γιατρός. Ό  
Μοίραρχος Αναστασίου κούνησε μέ 
συλλογή τό κεφάλι του. Αύτό μπέρδευε 
άκόμα πιό πολύ τά πράγματα. Δέκα λεπτά 
άργότερα έφευγαν οί γιατροί. Τούς συνό
δεψε μέχρι τήν πόρτα. Οί δημοσιογρά
φοι περίμεναν άκόμα. Μόλις τόν είδαν 
άρχισαν νά τόν βομβαρδίζουν μέ τις έρω- 
τήσεις τους. «Πότε τόν σκότωσαν, ποιοι 
τόν σκότωσαν, γιατί τόν σκότωσαν;» 
Τούς κοίταξε άμίλητος. Ό λοι αυτοί οί 
άνθρωποι μιά μέρα μετά θά τά ξεχνούσαν 
όλα. Ή  περιέργειά τους θά έξαντλοΰνταν 
στήν άναζήτηση τών ήχηρώνλέξεων.Άπό 
κεί καί πέρα όλα θά έντάσσονταν στήν 
καθημερινότητα. Συνέχιζαν νά τόν ρω
τούν. Απάντησε μ' ένα ξερό: «είναι πολύ 
νωρίς γιά συμπεράσματα» καί χωρίς νά 
τούς κοιτάξει γύρισε μέσα στό έσωτερικό 
τού σπιτιού,όπου ό’Ανθυπασπιστής Γεωρ
γίου, όρθιος μπροστά στά νεκρό προσπα
θούσε νά βάλει σέ τάξη τίς θυμήσεις του. 
Έκλεινε δέκα χρόνια στήν πόλη καί τ' 
«άφτιά» του ήταν Ιδιαίτερα μεγάλα καί

ευαίσθητα ώστε ν’ άκούει πολλά καί νά 
ξέρει πολλά.

—Ό  Ά λλ α ν Μπόλ ήρθε γιά πρώτη 
φορά στό νησί πριν έννιά χρόνια. Έμει
νε τότε στό ξενοδοχείο «Πατρίς». Τό θυ
μάμαι άπό ένα έπεισόδιο πού είχε γίνει 
σέ βάρος του, μέ αίτια τήν παθητική του 
όμοφυλοφιλία. Έμεινε τότε κάπου δυό 
μήνες. Ξανάρθε τό έπόμενο καλοκαίρι. 
Τότε μάθαμε πώς είχε άγοράσει αύτό τό 
σπίτι καί πώς θάμενε μόνιμα έδώ. Έμενε 
μάγος κάνοντας τόν συγγραφέα. Έτσι 
τουλάχιστον έλεγε. Ζοΰσε φιλήσυχα χω
ρίς ποτέ νά δημιουργήσει κάποιο πρό
βλημα, άν καί ήταν κοινό μυστικό ή δια
στροφή του.

—Οί παρέες του ποιές ήταν;
—Συνήθως άλλοδαποί τουρίστες πού 

τούς γνώριζε στίς καφετέριες ή στίς πλάζ, 
καθώς καί νεαροί Έλληνες.

Ό  Μοίραρχος Αναστασίου πέρασε 
στό δωμάτιο πού χρησίμευε γιά γραφείο. 
Μερικά ξύλινα ράφια μέ λιγοστά ξενό
γλωσσα βιβλία άποτελοΰσαν τήν βιβλιο
θήκη. Χρησιμοποιώντας τό μαντήλι του 
άνοιξε τά συρτάρια τού γραφείου. Τρία 
σημειωματάρια, μερικά χειρόγραφα, στυ
λό, μιά κασετίνα μέ τσιγάρα, δυό μικρά 
άλμπουμ μέ φωτογραφίες, ένα δερμάτινο 
πορτοφόλι καί τρία περιοδικά μέ άντρες 
καί γυναίκες σέ γενετήσια συμπλέγματα 
ήταν τό περιεχόμενό τους, καλά τακτο
ποιημένο, έτσι πού νά μή κινεί υπόνοιες 
πώς μπορούσαν νάχαν έρευνηθεί. Ά νοιξε  
τό πορτοφόλι. Ή ταν γεμάτο μέ ξένα καί 
έλληνικά χαρτονομίσματα. Τά μέτρησε: 
28 χαρτονομίσματα τών χιλίων δραχμών 
καί 10 τών έκατό δολλαρίων. Έδωσε τό 
πορτοφόλι μέ τά χρήματα στόν Άνθυ- 
πασπιστή Γεωργίου καί άρχισε νά ξεφυλ
λίζει μέ προσοχή τά σημειωματάρια. 
Γρήγορα όμως κατάλαβε πώς τ' άγγλικά 
του δέν τόν βοηθούσαν καί πολύ, έτσι 
τάδωσε κι αύτά μαζί μέ τά φωτογραφικά 
άλμπουμ καί τά χειρόγραφα στόν Άνθυ- 
πασπιστή.

Ανέβηκαν μαζί στό έπάνω πάτωμα, 
πού είχε σχεδόν τήν ίδια διαρρύθμιση 
μέ τό κάτω. Μόνο πού έδώ τά δυό δωμά
τια χρησίμευαν γιά κρεβατοκάμαρες καί 
στό τέλος τού χώλ μιά συρόμενη πόρτα 
όδηγοϋσε σ ’ ένα στενό μπάνιο. Στόν 
Μοίραρχο Αναστασίου έκαναν έντύπωση 
τά κρεβάτια πού ύπήρχαν, δυό σέ κάθε 
δωμάτιο, τό ένα μάλιστα διπλό.

—Τέσσερα κρεβάτια γιά τό σπίτι ένός 
έργένη είναι μάλλον πολλά, ψιθύρισε 
μονολογώντας.
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Στό διπλό κρεβάτι τά σκεπάσματα 
ήταν άνακατωμένα, ένώ σέ μιά διπλανή 
καρέκλα ήταν ριγμένο ένα ζευγάρι πυτ- 
ζάμες.

«Αύτό ήταν τό δικό του», συμπέρανε ό 
Άνθυπασπιστής Γεωργίου καί προσεχτι
κά σήκωσε τά σκεπάσματα. Ή  άκρη ένός 
περιοδικού φάνηκε κάτω άπό τό μαξι
λάρι. Τό πήρε στά χέρια του. Ήταν πα
ρόμοιο μέ τ’ άλλα πού ύπήρχαν στά 
συρτάρια τού γραφείου του.

Οί δυό άντρες έμειναν κάπου μιά ώρα 
άκόμα, ψάχνοντας νά βροΰν ό,τιδήποτε 
θά μπορούσε νά τούς βοηθήσει καί φεύ
γοντας κλείδωσαν τήν πόρτα τού σπιτιού 
δίνοντας, χαμηλόφωνα, όδηγίες στούς 
Χωροφύλακες πού θά τό φρουρούσαν.

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ στό Τμήμα ’Ασφα
λείας, ένα εικοσιτετράωρο μετά τήν άνα- 
κάλυψη τού πτώματος τού Ά λλα ν Μπόλ, 
ήταν άρκετά βαριά. Ό  ιατροδικαστής 
είχε άποφανθεϊ κατηγορηματικά πώς ό 
δράστης είχε στραγγαλίσει μέ τά χέρια 
του τό θύμα πριν τού καταφέρει τις μα
χαιριές στό λαιμό. Πράγμα πού σήμαι- 
νε πώς ό δράστης έπρεπε νά διέθετε 
άρκετή μυϊκή δύναμη στά χέρια γιά νά 
μπορέσει ν ’ άκινητοποιήσει τό θύμα. 
Άλλωστε ό άμερικανός ήταν άρκετά ψη
λός καί δυνατός γιά νά μπορέσει ν ’ άμυν- 
θεΐ. Ή  έλλειψη όμως μικρογδαρσι- 
μάτων έδειχνε πώς δέν έπρεπε νάχει προη- 
γηθεϊ πάλη. Γιά ποιό λόγο λοιπόν τό 
θύμα δέν άντιστάθηκε στό δράστη;

—Δύσκολα κάποιος θά μπορούσε τόσο 
εύκολα νά καταβάλει τόν Ά λλα ν είπε 
συλλογισμένος ό ’Ανθυπομοίραρχος Καν- 
τήρης. ’Εκτός βέβαια, συνέχισε, άν 
ήταν μεθυσμένος. ’Αλλά κατά τήν αύτο- 
ψία δέν βρέθηκε ούτε ένα ποτήρι μέ 
υπολείμματα, έστω ποτού. Τό μόνο πού 
βρέθηκε ήταν τό μισογεμάτο μέ κα
φέ φλυτζάνι.

—"Ισως ό δράστης ν’ άνήκει στόν 
κύκλο τών «φίλων» τού θύματος.

Τό πτώμα βρέθηκε στή βάση τής- 
σκάλας πού όδηγεϊ στό πάνω πάτωμα 
καί ένα μέτρο μακρυά άπό τήν άλλη 
σκάλα πού όδηγεϊ στήν κυρία είσοδο 
τού σπιτιού. Αύτό δείχνει πώς τό θύμα 
καί ό δράστης βρισκόταν όρθιοι σ’ έκεΐ- 
νο τό σημείο μέ πρόθεση ή ν ’ άνεβοΰν 
στά ύπνοδωμάτια ή ό οικοδεσπότης νά 
ξεβγάλει μέχρι τήν πόρτα τόν έπισκέπτη 
του. "Ισως όταν τό θύμα δέχτηκε τήν έπί- 
θεση τού δράστη νά ξαφνιάστηκε καί νά 
μήν μπόρεσε ν’ άντιδράσει...

—’Εκτός, άν νόμιζε πώς ό δράστης 
άστειευόταν, κύριε Μοίραρχε, είπε ό 
νεαρός ’Ανθυπομοίραρχος. Ή  άν βρι
σκόταν σέ στιγμή άποχαιρετιστήριας 
περιπτύξεως...

—Τό συμπέρασμα άπ’ όλα αυτά είναι 
πώς ό δράστης συνδεόταν καλά μέ τό 
θύμα καί πώς, συνδυάζοντας τό γεγονός 
ότι βρήκαμε χρήματα, τόσο στις τσέ
πες τού νεκρού, όσο καί στό γραφείο 
του — πράγμα πού άποκλείει τή λη
στεία — μπορούμε νά ύποθέσουμε σάν 
κίνητρο ή τήν έκδίκηση, ή τό ξεκα- 
θάρισμα κάποιων παληών λογαριασμών 
πού έμεϊς δέν ξέρουμε. Περίπτωση 
προσβολής, προσωπικά, άποκλείω, για
τί άν αυτό είχε συμβεϊ, ή έπίθεση κα
τά τού Ά λλ α ν θά γινόταν όπουδήποτε 
άλλοΰ, έκτος άπό τή βάση τής σκά
λας, στό γραφείο του γιά παράδειγμα, 
ή στό σαλόνι, ή στά ύπνοδωμάτια.

Άπόμειναν συλλογισμένοι. Ό λ ο ι ήταν 
σίγουροι πώς ό δράστης άνήκε στούς 
στενούς «φίλους» τού θύματος. Ό  άμε- 
ρικανός δέν δεχόταν άγνωστους στό 
σπίτι του, έκτός άπό άλλοδαπούς πού 
γνώριζε όταν έβγαινε στή πόλη. Όμως 
όλοι οί άλλοδαποί πού έμεναν στά ξενο
δοχεία τής πόλης έλέχτηκαν μέσα στό 
εικοσιτετράωρο πού πέρασε καί δέν άπο- 
δείχτηκε πώς κάποιος άπ’ αύτούς γνώ
ριζε τό θύμα. "Ολοι τους άλλωστε είχαν 
άλλοθι πού οί μαρτυρίες τών ξενοδόχων 
καί τών συμπατριωτών τους τό στήριζαν 
άρκετά καλά. Έ τσι έμεινε μόνο ό κύκλος 
τών γνωστών του προσώπων...

—Καί ποιοι άνήκουν στόν κύκλο του; 
άναρωτήθηκε συλλογισμένος ό Μοί
ραρχος.

Ά π ό  τό άνοιγμα τής πόρτας φάνηκε 
ό Άνθυπασπιστής Γεωργίου. Ά φησε στό 
γραφείο τού Μοίραρχου ένα χαρτί μέ 
όκτώ όνόματα.

Ή  κούραση μιάς όλόκληρης νύχτας 
είχε άφήσει τήν παρουσία της εκδηλη 
στις ρυτίδες πού άπλώνονταν γύρω άπ’ 
τά μάτια του.

«Αύτοί άποτελοΰν τόν κύκλο τών «φί
λων» του είπε μέ φωνή κουρασμένη. 
Έκανε συχνά παρέα μαζί τους καί πολ
λές φορές τούς φιλοξενούσε στό σπίτι 
του, μεμονωμένα βέβαια. Τελευταία μό
νιμος συνοδός του ήταν ό Κώστας 
Πρέτζης, άνεργος, 22 χρονών, άπ’ τό 
χωριό Ζάκολο...».

Ή  κατάσταση μέ τά όνόματα άλλαξε 
χέρια. Ένας —- ένας οί άντρες τού 
Τμήματος διάβαζαν τά όνόματα. Γιά τόν 
καθένα έπεφτε άρκετή δουλειά. Ό  
Ανθυπομοίραρχος ζήτησε νά βρεθούν οί 
ταυτότητές τους καί ν’ άνατυπωθοΰν 
οί φωτογραφίες τους. Έπρεπε νάναι 
βεβαιωμένοι γιά τό ποιούς θ’ άναζητοΰ- 
σαν.

Τή συζήτηση πού είχαν άρχίσει με
ταξύ τους οί άντρες τήν έκοψε τό κου
δούνισμα τού τηλεφώνου. Ό  Μοίραρχος 
Αναστασίου σήκωσε τό άκουστι- 
κό. Λίγο μετά τούς πληροροΰσε πώς ό 
Ά λλα ν Μπόλ λάβαινε κάθε μήνα έπι- 
ταγές άπ’ τήν πατρίδα του, ύψους 35.000 
δραχμών, πού τις έξαργύρωσε σέ τοπι
κή Τράπεζα. Καταθέσεις δέν είχε σέ 
καμμιά Τράπεζα, πράγμα πού σήμαινε 
πώς δαπανούσε όλόκληρο τό ποσόν πού 
λάβαινε.

Φεύγοντας οί άντρες άπό τό γραφείο 
τού Διοικητή τους, άφησαν νά έννοη- 
θεΐ πώς γρήγορα θάφταναν στή λύση. 
Φώναξε τόν άρχειοθέτη τού Τμήμα
τος. Ό  Χωροφύλακας Ρήγας ήρθε κρα
τώντας ένα άρκετά μεγάλο φάκελλο. 
Κάτι ειπώθηκε μεταξύ τους καί άνοί- 
γοντας τό φάκελλο μοιράστηκαν τά δελ
τία πού είχε μέσα. Ή ταν τά δελτία πού 
συμπλήρωναν μετά τήν ύπηρεσία τους 
οί άντρες καί πού μέσα σ’ αυτά κατα
χωρούσαν ό,τι περιέργο συναντούσαν 
στις περιοχές τους. Λίγη ώρα μετά, 
ό Μοίραρχος Αναστασίου, ξεχώρι
ζε τρία άπ’ τά δελτία. Είχαν ήμερομηνία 
18 καί 19 ’Ιανουάριου τού 1973. Τό 
ένα άναφερόταν στόν ίδιο τόν Μπόλ, 
πού τό άπόγευμα τής 18ης ’Ιανουά
ριου ό Χωροφύλακας Πάστρας τόν είδε 
νά κρυφομιλάει καί νά χειρονομεί άρ
κετά φιλοφρονητικά μέ τόν νεαρό Δη- 
μήτρη Χασένη σέ μιά άπόμερη γωνιά 
τού'κεντρικού πάρκου. Τό άλλο ήταν τού 
Χωροφύλακα Αύγεράκη πού ένημέρωνε 
πώς τά ξημερώματα τής έπομένης είχε 
δει τόν Κώστα Πρέτζη νά βγαίνει άπό

τό σπίτι τού Ά λλα ν Μπόλ· ήταν άκριβώς 
στις 3.15 τής 19 Ίανουαρίου. Τό τρίτο 
ήταν τών Χωροφυλάκων Γιάννη Γιαλί- 
κη καί Μιχάλη Παγιωτάκη πού βεβαίω
ναν πώς στις 19 Ίανουαρίου άπό τις 10. 
15'μέχρι τις 11 τό βράδυ, ό νεαρός Κώ
στας Ξετιάς περιφέρονταν μπροστά στό 
σπίτι τού Ά λλ α ν Μπόλ. Φεύγοντας, 
μετά τις 11, πέρασε άπό τό έστιατό- 
ριο «Μεσόγειος» καί στή συνέχεια μπή
κε σ ’ ένα μπάρ. Οί δυό Χωροφύλακες 
μετά τήν παρακολούθηση τού Ξετιά 
συνέχισαν τήν περιπολία τους σ’ άλλο 
τομέα.

—Μπορούμε ίσως νά προχωρήσουμε 
καί σ’ έναν άλλο συνδυασμό, είπε ό Μοί
ραρχος Αναστασίου, μέ κέντρο τόν 
Κώστα Ξετιά. Στό σημείωμα τού Ά ν-  
θυπασπιστή Γεωργίου τό όνομά του πε
ριλαμβάνεται στόν κύκλο τών «φί
λων» τού θύματος. Ό  Ξετιάς είναι άνερ
γος καί ζεϊ μέ μικροαπάτες ή κάνοντας 
τόν «συνοδό» ήλικιωμένων τουριστριών 
τό καλοκαίρι καί παθητικών όμοφυλοφί- 
λων τό χειμώνα. Ίσως τό βράδυ πού θεά- 
θηκε έξω άπ’ τό σπίτι τού θύματος νά 
ζητούσε νά συναντήσει τόν Μπόλ ή νά 
βρει ευκαιρία νά μπει στό σπίτι του γιά 
νά κλέψει. Πιθανότατα νά ήξερε καί πού 
έβαζε τά χρήματά του ό άμερικανός. 
Κατάλαβε όμως πώς τόν είδαν οί άντρες 
μας καί έφυγε. Γνώριζε πώς ό Μπόλ 
έτρωγε στό έστιατόριο «Μεσόγειος» 
καί πέρασε νά δει άν είναι κεϊ. Πιθανόν 
γιά νά τόν συναντήσει... Δέν έμεινε 
όμως καί έφυγε. Γιατί άραγε;

Ζήτησε τόν Ανθυπομοίραρχο. Τού 
έξήγησε λακωνικά τί ήθελε. Ό  Ανθυπο
μοίραρχος έφυγε βιαστικά. Δέκα λεπτά 
άργότερα τόν ένημέρωνε μέ τό τηλέφωνο 
πώς τό βράδυ τής 19ης Ίανουαρίου ό 
Ά λλ α ν Μπόλ έφαγε στό έστιατόριο 
«Μεσόγειος» μαζί μέ τόν Κώστα Πρέτζη. 
Πήγαν μαζί στό έστιατόριο κατά τις 10 
καί έφυγαν κατά τις 12, πάλι μαζί.

«Έφυγε γιατί είδε πώς ό άμερικανός 
είχε ήδη παρέα. Γιατί όμως δέν μπήκε 
έστω νά τόν χαιρετήσει, άφοΰ ήταν φίλοι; 
συλλογίστηκε ό Μοίραρχος. . . .

Ή  άπορία του λύθηκε μισή ώρα άργό
τερα. Ό  ’Ενωμοτάρχης Αποστόλου είχε 
φέρει σημαντικά νέα. Ό  Ά λλ α ν Μπόλ 
πριν ένα μήνα είχε ψυχρανθεϊ μέ τόν 
Κώστα Ξετιά καί άπό τότε κανείς δέν 
τούς είχε δει μαζί. Μερικοί άπό τόν κύ
κλο τών «φίλων» τού θύματος ΰπόθεταν 
πώς αίτια τού καυγά τους ήταν οί ύπερ
βολικές άπαιτήσεις τού Ξετιά.

«Ίσως έκεϊνο τό βράδυ ό Ξετιάς ήθελε 
ν’ άποκαταστήσει τις σχέσεις του μέ τό 
θύμα καί νά ζητούσε τήν εύκαιρία νά τό 
συναντήσει. Όμως έστω κι άν ήταν έτσι, 
τί συμφέρον είχε νά φτάσει μέχρι τό 
έγκλημα; σκέφτηκε ό Μοίραρχος Α να 
στασίου.

Δέν άπόσωσε τή σκέψη του καί ό Χω
ροφύλακας Γιαλίκης ήρθε συνοδεύον
τας στό Τμήμα τόν Κώστα Πρέτζη. Ό  
νεαρός κάθισε στό κάθισμα πού τού 
έδειξε ό Μοίραρχος. Φαινόταν ταρα
γμένος. Απάντησε ψύχραιμα στις πρώτες 
έρωτήσεις, προσπαθώντας όμως νά κα
λύψει όσο μπορούσε τΙς σχέσεις του μέ 
τό θύμα. Οί ύπεκφυγές του όμως σταμα
τούσαν μπροστά στό ψυχρό βλέμμα τού 
Μοίραρχου, βλέμμα πού έδειχνε άμφιβο- 
λία γιά όσα έκεϊνος υποστήριζε.

—Πού πήγατε στις 19 Ίανουαρίου τό 
βράδυ, φεύγοντας άπ’ τό έστιατόριο.. .  
ρώτησε ξαφνικά ό Μοίραρχος.
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—’Ασφαλώς στό σπίτι του .. .  Κι Εκεί 
τι Εγινε; Μήπως φεύγοντας άφησες πίσω 
σου ένα πτώμα;

—Ό χι. Δέν τόν σκότωσα. Είναι άλή- 
θεια βέβαια πώς πήγαμε στό σπίτι του, 
όπου Εμεινα μόνο μιά ώρα. Θυμάμαι πώς 
φεύγοντας κοίταξα τό ρολόγι μου. Ήταν 
άκριβώς 1 μετά τά μεσάνυχτα. Ό ταν Εφυ
γα ήταν καλά καί συμφωνήσαμε νά βρε
θούμε καί πάλι τό άλλο βράδυ. . .

Τήν άνάκριση τή συνέχισε ό ’Ανθυπο
μοίραρχος Καντήρης, ένώ ό Ενωμο
τάρχης 'Αποστόλου έφυγε γιά νά Εξα
κριβώσει άν τό άλλοθι πού στή συνέχεια 
πρόβαλε ό Πρέτζης ήταν άληθινό.

Η ΝΥΧΤΑ πού άκολούθησε ήταν άτέ- 
λειωτη Μέσα στό γραφείο τού Διοικητή 
τους οί άντρες τού Τμήματος ’Ασφαλείας 
προσπαθούσαν νά βάλουν σέ μιά τάξη 
τά πράγματα. Είχαν ήδη περάσει 40 ώρες 
άπ’ τήν ώρα πού είχαν βρεθεί άντιμέτωποι 
μέ τό πτώμα, ώρες γεμάτες σκέψη καί 
κούραση. Σ’ αύτό τό διάστημα είχαν μά
θει πολλά, τόσα γτολλά πού στό τέλος 
φοβόνταν πώς δέν θάβρισκαν τήν άκρη.

Ό  Μοίραρχος ’Αναστασίου ζήτησε 
άπ’ τόν Ανθυπασπιστή ν’ άνακεφαλαιώσει 
τά όσα είχαν μάθει μέχρι Εκείνη τή στι- 
γμή.

«Στις 10.05' τόπρωί τής 22 ’Ιανουάριου 
μάς ειδοποιεί ή Κατερίνα Κοντύλη καθα
ρίστρια στό σπίτι τού ΆλλανΜ πόλ, πώς 
ό άμερικανός ήταν σκοτωμένος στό 
χώλ τού σπιτιού του.Στίς 10.10' φτάνουμε 
στό διώροφο σπίτι τής όδού Μέρλιν καί 
Εξασφαλίζουμε τό χώρο άπό κάθε άλλοίω- 
ση. Πρώτη Εξετάζεται ή καθαρίστρια. 
Τελευταία φορά πού είχε πάει στό σπίτι 
τού "Αλλαν ήταν στις 19 Ίανουαρίου τό 
πρωί καί φυσικά τότε βρήκε ζωντανό.

Έχουμε βάσιμες υποψίες πού τις Επιβε
βαιώνουμε άπό πληροφορίες πώς τό θύ
μα ήταν παθητικός όμοφυλόφιλος καί πώς 
τήν συντροφιά του άποτελοϋσαν μερικοί 
νέοι, άνεργοι, μικροαπατεώνες, πού όπωσ- 
δήποτε δέν τού πρόσφεραν άφιλοκερδώς 
τή φιλία τους. Ό  Ά λλα ν πού ζεΐ Εδώ καί 
όκτώ χρόνια στή πόλη είναι αρκετά εύ
πορος. Κάθε μήνα λαβαίνει μιά Επιταγή 
τών 35.000 δραχμών άπό τήν ’Αμερική, 
πού τήν Εξαργυρώνει μόνος του. Τελευταί
α άνάληψη Εγινε στις 14 Ίανουαρίου. 
’Εμείς στό συρτάρι τού γραφείου του βρή
καμε 28.000 Ελληνικές δραχμές καί 1.000 
δολλάρια. Φυσιολογικό ποσόν γιά τόν 
"Αλλαν Μπόλ. Οί τράπεζες μάς βεβαιώ
νουν ότι δέν είχε καταθέσεις. Καλούμε 
ιατροδικαστή άπό τήν ’Αθήνα πού άπο- 
φαίνεται πώς ό θάνατος είχε προέλθει άπό 
στραγγαλισμό, χωρίς νάχει προηγηθεΐ 
πάλη.
Μετά ό δράστης χτύπησε μέ μαχαίρι τό 
νεκρό πιά "Αλλαν στό λαιμό καί έφυγε 
χωρίς ν’ άφήσει ίχνη. Ό ταν Εμείς πρωτο- 
πήγαμε, τό πτώμα, βρισκόταν στήν άρχή 
τής λύσεως τής πτωματικής άκαμψίας του. 
Οί γιατροί πού φέραμε πρώτα τοποθέτη
σαν τήν άρχή λύσεως τής άκαμψίας πριν 
δυό ώρες, δηλαδή, γύρω στις 8 τό πρωί. Ό  
ιατροδικαστής, πού Εφτασε στις 4 τό άπό- 
γευμα, μέ βάση τήν πρώτη Εξέταση τών 
γιατρών καί ύπολογίζοντας σέ 3 ώρες τό 
διάστημα πού μεσολάβησε άπό τή στιγμή 
τού θανάτου μέχρι τήν έναρξη τής άκαμ
ψίας καί σέ 42 ώς 44ώρες τή διάρκειά της, 
δΕδομένου ότι ό "ΑλλανΜπόλ ήταν μόνον 
48 χρονών καί ή θερμοκρασία τού δωμα
τίου γύρω στούς 8 βαθμούς, τοποθέτησε 
τό χρόνο θανάτου 45 ώς 47 ώρες πριν

890

άπό τήν έναρξη τής λύσεως τής άκαμψίας, 
δηλαδή άνάμεσα στις 9 καί 11 τής 20ης 
Ίανουαρίου. Επίσης ό Ιατροδικαστής άπο- 
φάνθηκε κατηγορηματικά γιά τήν δια
στροφή τού θύματος. ’Εμείς άπό τήν πλευ
ρά μας Εξετάσαμε όλους τούς άλλοδαπούς 
πού άφίχθηκαν στήν πόλη μετά τις 10 
Ίανουαρίου, Ενώ παράλληλα Εξετάσαμε 
όλους όσους τόν γνώριζαν, άπό τό προ
σωπικό τού Εστιατορίου πού έτρωγε, 
μέχρι τούς γείτονες καί τούς στενούς «φί
λους» του.Έτσι μετά άπό διασταυρωμένες 
πληροφορίες ξέρουμε πώς τό θύμα έβγαι
νε συνήθως τό άπόγευμα άπό τό σπίτι του. 
Συναντούσε στά ζαχαροπλαστεία τούς 
τούς φίλους του καί καθόταν μαζί τους. 
’Αργά τό βράδυ, συνήθως κατά τις 10 πή
γαινε γιά φαγητό, πάντα στό ίδιο Εστια
τόριο. Επινε πολύ. Πολλές φορές έφευγε 
μεθυσμένος για τό σπίτι του λίγο μετά 
τά μεσάνυχτα. Ώ ς πρός τούς «φίλους» του, 
μάθαμε πώς είναι όλοι τους άνεργοι, 
χωρίς κοινωνικές ύποδομές καί κύρος 
στήν πόλη. Μάθαμε άκόμα πώς ό τελευ
ταίος «συνοδός» του ήταν ό Κώστας 
Πρέτζης καί πριν άπ’ αύτόν ό Κώστας 
Ξετιάς. Ό  τελευταίος είχε ρθεϊ σέ ρήξη 
μέ τό θύμα. Χάρη στά ειδικά σημειώματα 
πού ό καθένας μας συντάσσει μετά τή 
λήξη τής υπηρεσίας του, μάθαμε πώς ό 
Ξετιάς είχε θεαθεί στήν όδό «Μέρλιν» 
στις 19 Ίανουαρίου, στις 10 τό βράδυ 
καί πώς στή συνέχεια πέρασε άπό τό 
Εστιατόριο πού έτρωγε κάθε βράδυ όΜπόλ. 
’Εκείνη τή βραδυά τό θύμα έφαγε μέ τόν 
Κώστα Πρέτζη καί μετά τόν πήρε καί πή
γε σπίτι του, άπ’ όπου ό δεύτερος έφυ
γε μετά άπό μιά ώρα περίπου καί πήγε στό 
μπάρ «Χρυσόψαρο». ’Εξακριβώσαμε πώς 
πράγματι τήν ώρα Εκείνη είχε πάει στό 
μπάρ καί έμεινε μέχρι άργά πίνοντας ούϊ- 
σκυ. Οί συνάδελφοι πού τήν ίδια βραδυά 
είχαν παρακολουθήσει τόν Ξετιά διαπί
στωσαν πώς μετά τό Εστιατόριο μπήκε 
στό μπάρ «Νούφαρο». Τό προσωπικό τού 
μπάρ δήλωσε πώς ό Κώστας Ξετιάς ήπιε 
μόνο ένα ποτό καί έφυγε σχεδόν μετά άπό 
μισή ώρα. Από τήν ώρα Εκείνη χάνονται 
τά ίχνη του καί μέχρι αύτή τή στιγμή παρά 
τις άναζητήσεις μας δέν βρέθηκε πουθενά. 
Οί γονείς του μάς είπαν πώς Εκείνο τό 
βράδύ ήταν στό σπίτι πριν τά μεσάνυχτα. 
Όμως τά Επόμενα βράδυα δέν πήγε στό 
σπίτι του. Αν είναι άλήθεια ότι στις 1 με
τά τά μεσάνυχτα ό Πρέτζης έφυγε άπό τό 
σπίτι τού "Αλλαν άφήνοντάς τόν ζωντανό, 
καί συνάμα πιστέψουμε τούς γονείς τού 
ϋετιά, τότε αύτόματα βγάζουμε καί τούς 
δυό άπό τόν κύκλο τών ύποπτων. ’Αλλά 
άπ τόν κύκλο αύτό φεύγουν υποχρεωτικά 
καί όλοι οί φίλοι του πού όπως άποδεί- 
λτηκε έχουν άτράνταχτα άλλοθι. Υπάρχει 
όμως άκόμα κάτι σκοτεινό.Σύμφωνα μέ τήν 
άποψη τού ιατροδικαστή τό έγκλημα έγι
νε μεταξύ τής 9ης καί τής 11ης πρωινής 
τής 20ης Ίανουαρίου. Όμως κανείς άπό 
τούς γείτονες δέν είδε έστω κι έναν νά 
Επισκέπτεται ή νά βγαίνει Εκείνο τό πρω
ί άπό τό σπίτι τής όδού Μέρλιν.Αύτό μάς 
κάνει νά ύποθέσουμε πώς ό δράστης ίσως 
νά έπισκέφθηκε τόν "Αλλαν κατά τά ξη
μερώματα καί νάφυγε πάλι πριν ξημερώσει 
πιθανόν γιά νά μήν τόν δει κανείς άπό 
τούς γείτονες. Στήν περίπτωση αυτή ή 
χρονική τοποθέτηση τού Εγκλήματος πρέ
πει νάναι άπό τις 1 μετά τά μεσάνυχτα 
μέχρι τις 6 τό πρωί, πράγμα άντίθετο μέ 
τούς ύπολογισμούς τού ιατροδικαστή 
πού τοποθετεί τό έγκλημα άρκετές ώρες 
άργότερα. Ομως σέ ποιόν μπορούσε ν ’ 
άνοίξει τήν πόρτα τού σπιτιού του περα

σμένα μεσάνυχτα ό "Αλλαν Μπόλ;Ό μό
νος πού τόν τελευταίο καιρό συγκεντρώ
νει αυτές τις προϋποθέσεις είναι ό Κώ
στας Πρέτζης. ’Αλλά αύτός έχει άλλοθι 
καί λογικά άποκλείεται. Ό  ύποπτα κινού
μενος γύρω άπ’ τό σπίτι τού θύματος 
Κώστας Ξετιάς δέν έχει βρεθεί γιά νά έξε- 
τασθεΐ.Άν πάρουμε όμως Εμείς ώς δράστη 
αύτόν, άνατρέποντας ύποθετικά όσα μπο
ρεί νά ύποστηρίξει, τότε άντιμετωπίζουμε 
μιά λογική σκέψη πού μέ τή σειρά τους 
μάς άνατρέπει: Πώς είναι δυνατόν, ό 
'ΑλλανΜπόλ, τή στιγμή πού έχει κόψει 
δεσμούς μέ τόν Ξετιά νά τού άνοίξει 
τήν πόρτα σέ τόσο άκατάλληλη ώρα; Ά ν  
ύποθέσουμε πώς δέν τού άνοιξε τήν πόρ
τα, άλλά ό Ξετιάς είτε μέ άντικλείδι, είτε 
μέ άλλο τρόπο μπήκε μέσα τότε πώς δέν 
άντέδρασε βίαια τό θύμα; Γνωρίζουμε πώς 
τό θύμα λίγο πριν τό έγκλημα έπινε καφέ, 
πώς ήταν κανονικά ντυμένο, πώς δέν πά
λεψε μέ τόν δράστη.

Ό λ α  αύτά θά συμβαίνουν άν τό πρό
σωπο πού τόν έπισκέφθηκε δέν είχε άνα- 
πτυγμένους δεσμούς φιλίας μαζί του;....».

Ή  άνακεφαλαίωση τού Ανθυπασπιστή 
κράτησε πολύ... Τά κουρασμένα πρό
σωπα πού τόν άκουγαν βυθίζονταν όλοένα 
καί πιό πολύ στίς σκέψεις τους. Έτσι συλ
λογισμένους τούς βρήκε τό ξημέρωμα. Ό  

Μοίραρχος Αναστασίου ζήτησε άπ’ τόν 
Ανθυπομοίραρχο καί τόν ’Ενωμοτάρχη 
Αποστόλου νά τόν άκολουθήσουν. Βγή
καν άπ’ τό Τμήμα καί κατευθύνθηκαν πρός 
τήν όδό Μέρλιν. Χαιρέτησαν τό σκοπό 
Χωροφύλακα πού φρουρούσε τό σπίτι τού 
Ά λλα ν καί μπήκαν στήν μικρή αύλή. Κά
νεις δέν θά μπορούσε νά κατηγορήσει τόν 

Μπόλ πώς δέν ήταν καλός κοινοκύρης. 
Ό  κήπος καί ή υπόλοιπη αύλή ήταν τόσο 
καλά τακτοποιημένα πού έδειχναν άνθρω
πο σχολαστικό. Έφεραν γύρω τό σπίτι. 
Τά πρώτα παράθυρα βρίσκονταν άρκετά 
ψηλά άπό τό έδαφος καί χωρίς περβάζι. 
Δύσκολα θά μπορούσε κανείς ν’ άναρρι- 
χηθεΐ. Ό  Ανθυπομοίραρχος πρόσεξε 
ένα κομμένο καλώδιο κάτω άπ’ τό παράθυ
ρο τής κουζίνας, πού ή μιά του άκρη 
ήταν δεμένη σ’ ένα καρφί άκριβώς δίπλα 
άπ τό παράθϋρο. Υπολόγισε τό μήκος 
τού καλώδιου καί προσπάθησε νά βρει 
άπό πού μπορούσε νάταν δεμένη ή άλλη 
του άκρη, πριν κοπεί. Δέν δυσκολεύτηκε 
πολύ. Άκριβώς στή πίσω γωνία τού 
σπιτιού, δίπλα άπ’ τό παράθυρο τού δωμα
τίου πού χρησίμευε γιά γραφείο είδε νά 
κρέμμεται, σ ένα καρφί μπηγμένο στον 
τοίχο, ή άλλη άκρη τού καλώδιου» 
«Πότε κόπηκε τό καλώδιο»; συλλογίστη
κε. Ά ναψε ένα τσιγάρο καί πέταξε στήν 
άκρη τής αυλής τό σπίρτο. Τό βλέμμα του 
άδιάφορα καί μηχανικά παρακολούθησε 
τήν πορεία τού σπίρτου καί ξαφνικά έκα
νε τρία βήματα καί έσκυψε πάνω άπ’ τό 
μισοκαμμένο ξυλάκι. Είχε πέσει άνάμεσα 
σέ δυο άποτσίγαρα. Ή ταν άπό τσιγάρο 
δίχως φίλτρο. Τά πήρε μέ προσοχή καί τά 
έδειξε στόΜοίραρχο.

—Είναι «Νο 22» άφιλτρα. Ό Μ πόλ κά
πνιζε «Κέντ»...

Ό  Μοίραρχος κοίταξε συλλογισμένος 
τα δυό άποτσίγαρα.

—Ά π ό πότε νάναι άραγε;
δείχνουν πόσο σχολαστικός 

ήταν σε θέματα καθαριότητας ό Μπόλ, 
είπε ό ’Ενωμοτάρχης Αποστόλου. Ά ν  
είχαν πεταχτεϊ πριν τό έγκλημα καί ό 
Ιδΐ0ζΑτώχε δεϊ δταν σκούπιζε τήν αύλή, 
δεν θά τά μάζευε; Έπειτα τό πρωί τής 
19ης Ίανουαρίου έβρεχε. Ά ν  ήταν πιό 
μπροστά πεταμένα σίγουρα θά είχε λιώσει



τό χαρτί. Είναι όμως στεγνά. 'Ακόμα και 
ή μάρκα τους φαίνεται καθαρά, πράγμα 
πού σημαίνει πώς πετάχτηκαν μετά τά 
βροχή, μετά τό μεσημέρι δηλαδή τής 19ης 
καί μέχρι τό πρωί τής 22ας Ίανουαρίου 
πού τοποθετήθηκαν σκοποί στό σπίτι....

Τόν ’Ενωμοτάρχη ’Αποστόλου καί τό 
συλλογισμό του έκοψε ή έμφάνιση τοΰ 
Χωροφύλακα Νικολαρόπουλου.

—Ό  Κώστας Ξετιάς στις 20 Ίανουαρίου 
στις 3 τά χαράματα βρισκόταν στό 
χωριό ’Αλυκές. Έβαλε βενζίνη στό μη
χανάκι του άπό τό πρατήριο τού Σταθάκου 
πού διανυκτέρευε. Ό  Σταθάκος τόν ρώ
τησε τί γυρεύει έκεί τέτοια ώρα κι έκεΐνος 
άπάντησε πώς «γιά τούς έργένηδες ή ζωή 
είναι τή νύχτα».

Ό  Μοίραρχος έμεινε συλλογισμένος. 
Οί γονείς τοΰ Ξετιά είχαν καταθέσει πώς 
ό γιος τους πήγε κατά τά μεσάνυχτα στό 
σπίτι καί κοιμήθηκε. Σίγουρα έκρυβαν τήν 
άλήθεια.

Πήραν τ’ άποτσίγαρα καί έφυγαν 
όλοι μαζί. Δέν έμενε παρά νά βρεθεί ό 
Ξετιάς. Ίσως αύτός ήταν ό δολοφόνος.

Στό Τμήμα τούς περίμενε ή άπάντηση 
τού Έγκληματολογικοΰ ’Εργαστηρίου: 
τ’ άποτυπώματα πού είχαν βρεθεί στό σαλό
νι καί στήν πόρτα τού σπιτιού ήταν τού 
Κώστα Πρέτζη, ένώ αύτά πού βρέθηκαν 
στό ποτήρι καί στό φλυτζάνι τοΰ καφέ 
ήταν τοΰΜπόλ. ’Αποτυπώματα τοΰ Κώστα 
Ξετιά δέν βρέθηκαν πουθενά. «Καί όμως 
άν αύτός σκότωσε τόν Ά λλαν, έπρεπε κά
που ν' άφηνε τ’ άποτυπώματά του»... συλ
λογίστηκε ό Άνθυπασπιστής Γεωργίου.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ τό πρωί πέρασε μέσα σέ 
μιά άνεξήγητή άμηχανία. Τό άδιέξοδο 
δέν θά μπορούσε νά λυθεί χωρίς τήν έξέτα- 
ση τοΰ Ξετιά. Ήταν ό μόνος πού άφηνε 
άνεξήγητες τίς κινήσεις του... Καί ό Ξε- 
τιάς βρέθηκε λίγο μετά τό μεσημέρι. Δυό 
Χωροφύλακες τόν είδαν καθισμένο σ’ ένα 
τραπεζάκι ζαχαροπλαστείου κάπου στό 
λιμάνι. Τόν πλησίασαν ιςαί ζήτησαν νά 
τούς άκολουθήσει. Τό έκανε χωρίς καν 
νά ρωτήσει τόν λόγο. Τό ίδιο άδιάφορος 
άνέβηκε τά σκαλιά τοΰ Τμήματος ’Ασφα
λείας καί μπήκε στό γραφείο τοΰ Μοι
ράρχου ’Αναστασίου.

Ή  άνάκριση τοΰ νεαροΰ Κώστα Ξετιά 
ήταν περισσότερο εύκολη άπ’ ότι περίμε- 
ναν οί άντρες τοΰ Τμήματος Ασφαλείας. 
Ή ταν άλήθεια πώς είχε ρθεί σέ ρήξη μέ 
τόν Ά λλα ν Μπόλ,πριν ένα μήνα περίπου. 
Ά πό τότε ό άμερίκανός τόν κατηγορούσε 
στόν «κύκλο» του. Ό  ίδιος ήθελε νά τόν 
έκδικηθεΐ καί συνεχώς τόν παρακολουθού
σε. Τό βράδυ τής 19ης Ίανουαρίου τόν 
περίμενε έξω άπ’ τό σπίτι του. Κατάλαβε 
όμως πώς τόν είδαν οί Χωροφύλακες πού 
περιπολοΰσαν καί έφυγε. Πέρασε άπ’ τό 
έστιατόριο πού ήξερε πώς έκεΐ έτρωγε 
κάθε βράδυ καί διαπίστωσε πώς πραγματι
κά ήταν μέσα. Ή  συντροφιά του όμως μέ 
τόν Κώστα Πρέτζη, άνάτρεπε τό σχέδιό 
του. Έτσι μπήκε στό μπάρ. Έμεινε λίγο 
έκεϊ. "Οταν ξαναπέρασε κατά τά'μεσάνυ
χτα τήν όδόΜέρλιν τόν είδε νά μπαίνει 
στό σπίτι του άκολουθούμενος άπ’ τόν 
Πρέτζη. Ή ταν μάταιο νά περιμένει. 
Ή ξερε πώς ό Πρέτζης δέν θάφευγε πριν τά 
ξημερώματα. Έτσι πήγε στό σπίτι του. 
Προσπάθησε νά κοιμηθεί, άλλά άδικα. Τό 
βλέφαρά του έμειναν όρθάνοιχτα. Άκρο- 
παντώντας βγήκε άπ’ τό σπίτι κάί πήρε τό 
μηχανάκι του. Κατηφόρισε μέ σβηστή τή

μηχανή κάπου 500 μέτρα. Πήγε στό χωριό 
Αλυκές. Είχε μιά φίλη έκεϊ. Έμεινε μαζί 
της άπό τίς 3 μέχρι τίς 5 τό πρωί τής 20ης 
Ίανουαρίου, όπότε ξαναγύρισε στό σπίτι 
καί έπεσε γιά ύπνο χωρίς νά καταλάβουν 
οί γονείς του κάτι. Τό πρωί έφυγε μέ τό 
μηχανάκι γιά τό χωριό Άσπρούδα, 
όπου φιλοξενήθηκε άπό τόν φίλο του 

Μανόλη Γεωργιάδη. Έκεϊ, στήν Άσπρού
δα έμαθε γιά τό έγκλημα. Δέν γύρισε άμέ- 
σως στήν πόλη γιατί δέν ήθελε νά μπλέξει 
μέ άνακρίσεις.

Ό  Μοίραρχος Αναστασίου άκουσε 
άμίλητος πολλές φορές τήν ίδια διήγηση 
πριν στείλει τούς άντρες τοΰ Τμήματος 
ν’ έπαληθεύσουν τό άλλοθι, ένώ ταυτόχρο
να έκανε τούς δικούς του ύπολογισμούς. 
Ά ν  τ’ πράγματα ήταν έτσι όπως τάλεγε ό 
Κώστας Ξετιάς, άναμφίβολα ήταν άθώος. 
Ακόμα κι άν τοποθετούσαν τόν χρόνο 
τοΰ έγκλήματος άνάμεσα στις 1 μετά τά 
μεσάνυχτα πού έφυγε άπό τό σπίτι τοΰ 

Μπόλ ό Πρέτζης καί 3 τό πρωί πού ό Ξε- 
τιάς πέρασε άπό τό πρατήριο στό χωριό 
Αλυκές, πάλι δύσκολα μπορούσε νά στη- 
ριχθεί ή έκδοχή, γιατί έμενε άναπάντητο 
ένα έρώτημα: Πώς ό Ξετιάς φεύγοντας άπ’ 
τό σπίτι του όταν είδε πώς δέν μπορεί νά 
κοιμηθεί, ήξερε ότι είχε φύγει καί ό Πρέντ- 
ζης άπό τό σπίτι τοΰΜ πόλ;Άν δέν ήξερε, 
γιά ποιο λόγο νά διακινδύνευε τήν έπίσκε- 
ψη;

Λίγη ώρα άργότερα μέ τό τηλέφωνο 
πληροφορούνταν πώς πραγματικά ό Ξε- 
τιάς βρισκόταν άπό τίς 3 μέχρι τίς 5 στις 
Αλυκές, στό σπίτι τής φίλης του, όπως 
ήταν άλήθεια ότι τίς ύπόλοιπες μέρες ήταν 
στό χωριό Άσπρούδα στό φίλο τουΜανό- 
λη Γεωργιάδη. Ήταν άλήθεια λοιπόν όσα 
είχε καταθέσει ό ύποπτος.

Ό  Κώστας Ξετιάς έβγαλε τό πακέτο μέ 
τά τσιγάρα. Άπογοητεύθηκε όμως γιατί 
τοΰ είχαν τελειώσει. Ζήτησε νά βγει μέχρι 
τό περίπτερο. Ό  Μοίραρχος Αναστασίου 
άρνήθηκε. Θά πήγαινε νά τοΰ άγοράσει 
τσιγάρα ένας Χωροφύλακας. Χτύπησε τό 
κουδούνι. Ό  άρχειοθέτης τοΰ Τμήματος 
πρόβαλε στό άνοιγμα τής πόρτας.

—Θέλετε τίποτε;
—Έ να κουτί τσιγάρα γιά τόν νεαρό 

Ξετιά...
—Τί μάρκα;
—No 22, άφιλτρα...
Ό  Μοίραρχος κοίταξε ξαφνιασμένος 

τόν Ξετιά. «Μά σύ καπνίζεις τ’άμερικάνικα 
«Ντάνχιλ», είπε, δείχνοντας τό άδειο πα
κέτο.

—Έ νας φίλος ναυτικός μοΰ τάδωσε αυτά 
στήν Άσπρούδα. ’Εγώ πάντα καπνίζω τό 
άφιλτρο 22.

ΌΜοίραρχος Αναστασίου δέν πρόλαβε 
νά ρωτήσει ό,τι ήθελε. Τό κουδούνισμα 
τοΰ τηλεφώνου κράτησε κι αυτή τή φορά 
μετέωρη τή σκέψη του...

—Τό Τμήμα ’Ασφαλείας... ΌΜοίραρχος.
Ή ταν ό Χωροφύλακας Γιαλίκης.

—Μιά κοπέλλα άπό τό «Χρυσόψαρο» θυ
μάται πώς τό βράδυ πού έπινε ούΐσκυ ό 
Πρέτζης, πέρασε άπ’ τό μπάρ γύρω στις 
10.30 μετά τά μεσάνυχτα όΞετιάς.Δέν μπή
κε μέσα, άλλά στάθηκε δυό τρία λεπτά στήν 
πόρτα. Τόν θυμάται καλά γιατί παληότερα 
είχε κάνει μαζί της κάποιο έπεισόδιο. 
’Εκείνη τή στιγμή ή κοπέλλα τοΰ μπάρ 
άποχαιρετοΰσε κάποιο πελάτη κι έτσι 
συναντήθηκαν στήν πόρτα.. .

Ό  Μοίραρχος ’Αναστασίου έκλεισε 
τό τηλέφωνο καί χτύπησε τό κουδούνι. 
Ό  Άνθυπασπιστής Γεωργίου ρώτησε τί 
ήθελε. . .

—Κλείστε στό κρατητήριο τόν Κώστα 
Ξετιά, άφοΰ πρώτα συντάξετε δελτίο.. _

Ό  Κώστας Ξετιάς πετάχτηκε άπ’ τό 
κάθισμα φωνάζοντας πώς είναι άθώος. 
Έ να λεπτό άργότερα μέ τίς χειροπέδες 
στά χέρια άκουγε τόν Μοίραρχο...

—Ήθελες νά έκδικηθεΐς τόν Μπόλ’ 
Αυτό είναι άλήθεια, όπως καί μόνος σου 
παραδέχτηκες. ’Εκείνο τό βράδυ πήρες 
τήν άπόφασή σου. Είδες όμως πώς δέν 
γινόταν τίποτα, γιατί τό θύμα είχε παρέα 
τόν «άντίζηλό» σου. Έφυγες γιά τό σπίτι 
σου, μά δέν κοιμήθηκες. Κατά τίς 1 μετά 
τά μεσάνυχτα πήρες τό μηχανάκι σου καί 
κατέβηκες στήν πόλη. Ίσως τυχαία, ίσως 
γιατί ήξερες πώς έκεϊ σύχναζε ό Πρέτζης, 
πήγες στό «Χρυσόψαρο». Τόν είδες νά 
πίνει καί έφυγες. Ά π ό  κείνη τή στιγμή 
γνώριζες πώς ό Ά λλα ν Μπόλ ήταν μόνος 
του στό σπίτι. Πήγες καί μπήκες στήν 
αύλή. Προσπάθησες ν’ άναρριχηθεΐς στόν 
τοίχο καί πιάστηκες άπό τό καλώδιο, 
πού έσπασε. Έπεσες κάτω καί προσπα
θώντας νά βρεις τρόπο γιά νά μπεις κά
πνισες δυό τσιγάρα. Τελικά, μή βρίσκον
τας άλλη λύση μπήκες άπό τήν πόρτα. 
Πώς μπήκες; Αύτό θά μάς τό πεις έσύ. 
Ό  Ά λλα ν Μπόλ φαίνεται πώς δέν είχε 
κοιμηθεί, άλλά έπινε καφέ στό σαλόνι. 
Σ’ έδιωξε καί σύ ένώ προσποιήθηκε πώς 
έφυγες, γύρισες άπότομα, τόν έπιασες άπ’ 
τό λαιμό καί τόν στραγγάλισες.. .

—Καί 6  χρόνος θανάτου; ρώτησε ξα' 
φνιασμένος άπ’ τίς άποκαλύψεις ό ’Ανθυ
πομοίραρχος.

—Σύμφωνα μέ τήν Ιατροδικαστική, ή 
διάρκέιά τής πτωματικής άκαμψίας δέν 
είναι πάντα σταθερή. Συχνά έξαρτάται 
άπό τήν θερμοκρασία τοΰ περιβάλλοντος, 
τήν ήλικία τοΰ θύματος, άλλά καί τήν 
μυϊκή του άνάπτυξη. Αύτό δέν άποκλείει 
τήν παράσταση γιά λίγες ώρες τής άκαμ
ψίας τοΰ πτώματος. Άλλωστε όταν έμείς 
πρωτοείδαμε τό πτώμα είχε άρχίσει ή 
λύση της. . .

Δύσκολα μπορεί κανείς νά κάνει άκρι- 
βή τοποθέτηση τής ώρας τοΰ θανάτου 
μ’ αυτές τίς συνθήκες.. .  έκτος άν δρά
στης είναι ό ίδ ιος .. .

Ό  Κώστας Ξετιάς είχε καταρρεύσει. 
Μέ τά χέρια κρεμασμένα στό πλάϊ, 
τά μάτια μισόκλειστα, τό κεφάλι γερτό 
πίσώ στήν ράχη τής καρέκλας.. .  
«κτύπησα τό κουδούνι τής πόρτας. .
Ό  Ά λλα ν ρώτησε «ποιος είναι». Μέ μι
σάνοιχτο στόμα φώναξα: «Ό Κώστας». 
Νόμισε πώς ήταν ό Πρέτζης καί πώς ίσως 
είχε κάτι ξεχάσει.. .  Μοΰ άνοιξε καί όταν 
είδε πώς έκανε λάθος άρχισε νά μέ βρί
ζει. Τοΰ ζήτησα νά γίνουμε πάλι φίλοι. 
Άρνήθηκε καί μοΰπε νά φύγω. Δέν έφυγα, 
δέν ήθελα νά γύγω. Πήρε ένα μαχαίρι άπ’ 
τήν κουζίνα κι δρμησε πάνω μου. Άπέ- 
φυγα τό κτύπημα καί χάνοντας τήν ισορ
ροπία του έπεσε στά σκαλιά. Τόν έπιασα 
άπ’ τό λαιμό. Έ σφ ιγγα.. .  έσφιγγα τά 
χέρια μου. . .  μέχρι πού σταμάτησε νά 
κουνιέται. Τοΰ πήρα τό μαχαίρι καί τόν 
χτύπησα δυό — τρεις φορές στό λαιμό.. .  
Τό μαχαίρι τό πέταξα στό σωλήνα τοΰ 
νεροχύτη, όπου έπλυνα καί τά χέρια μου . . 
Ή ταν γεμάτα αίμα.. .  πολύ αίμα.. .
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Σ Ο Υ Η Δ Ι Α

Μ ια  ω ρ α ί α  π ρ ό τ α σ η .
ΕΝΑΣ ΣΟΤΗΔΟΣ οίκολογιστής βου

λευτής πρότεινε ενα ωραίο μέτρο γιά τή 
μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
στή Στοκχόλμη, πού έχει σαν σκοπό νά 
μειωθεί ανάλογα καί ή μόλυνση τής ά- 
τμοσφαίρας άπ’ τό όξείδιο τοϋ μολύβδου, 
πού σύμφωνα μέ μια έκθεση ’Άγγλων 
έπιστημόνων βλάπτει σοβαρά την υγεία 
των παιδιών.

Τά μέτρα πού πρότεινε ήταν νά άπα- 
γορευτεϊ ή κυκλοφορία στους στενούς δρό
μους καί νά καθιερωθεί ένα ειδικό τέλος 
15 φράγκων τήν ημέρα ή 175 φράγκων 
τό μήνα γιά όσους μπαίνουν στήν πόλη 
μέ τ’ αύτοκίνητά τους. Παράλληλα πρό- 
τεινε νά δημιουργηθοϋν τεράστια πάρκιγκ 
στϊς εισόδους της πρωτεύουσας καί άπό 
κεϊ οί μετακινήσεις νά γίνονται μέ τά δη
μόσια μέσα συγκοινωνίας.

Ε λ ά τ ε  ν ά  σ α ς  κ λ ε ί σ ο υ  μ ε  
φ υ λ α κ ή ! ! !

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ είναι πραγματικά οί

προσκλήσεις πού άποστέλλονταισέκατά
δικους τής νότιας Σουηδίας, άπό τις 
Διευθύνσεις των φυλακών της. Τό κείμενο 
των προσκλήσεων, πού άπευθύνονται 
σέ έλαφροποινίτες κατάδικους τοϋ κοινού 
ποινικού δικαίου, έχει ώς έξης: «Θά σάς 
εΐμεθα εύγνώμονες άν ευαρεστηθείτε νά 
προσέλθετε νά έκτίσετε τήν ποινή φυλα- 
κίσεώς σας». ’Εκείνοι, όσο κι αν σάς φανεί 
παράξενο πηγαίνουν μόνοι τους στή φυ
λακή. Πολλοί μάλιστα άπ’ αυτούς περι
μένουν υπομονετικά. . . κι όλόκληρο χρό
νο άκόμη μέχρι νά τούς έλθει τό προσκλη
τήριο.

Ή  καινοτομία πάντως τής σοβαρότα
του καί εύγενέστατου περιεχομένου προσ- 
κλήσεως κρίθηκε άναγκαία γιατί οί φυ
λακές πόύ ύπάρχουν στήν περιοχή είναι 
πολύ λίγες καί πολύ μικρές γιά νά στε
γάσουν όλους τούς καταδικασμένους. 
Μετά τήν καταδίκη οί άρμόδιοι τούς άφή- 
νουν στις έργασίες καί τις οίκογένειές 
τους καί τούς καλούν μέ τή σειρά, όταν 
υπάρχει σ ’ αυτές χώρος.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Σ κ ό τ ω σ ε  κ ι  έ φ α γ ε  τ ό ν  π α τ έ 
ρ α  τ ο υ .

ΣΚΟΤΩΣΕ τόν πατέρα του καί στή 
συνέχεια έφαγε τό πτώμα έκτος άπό 
όρισμένα μέλη του, ό έλληνοαμερικανός 
δραπέτης ψυχιατρικοϋ άσύλου Γκρέγκο- 
ρυ Κανάτης.

Τό περιστατικό συνέβη στήν πόλη 
Όκλαχόμα καί ή δολοφονία άποκαλύ- 
φτηκε όταν ό διαχειριστής τής περιουσίας 
τοϋ θύματος ύπέβαλε μήνυση έναντίον 
τοϋ άσύλου γιά άμέλεια όσον αφορά στήν 
άπόδραση τοϋ Γκρέγκορυ.

Τό θΰμα όνομαζόταν Θεόδωρος Κανά
της. Κομμάτια άπ’ τό πτώμα του βρέθη
καν τακτοποιημένα μέ έπιμέλεια καί δια
τηρημένα καλώς στήν κατάψυξη τοϋ 
ψυγείου τής οικογένειας Κανάτη στό δια
μέρισμά της. Ό  πατροκτόνος πού δέν 
διώχτηκε άπ’ τό νόμο λόγω τής ψυχικο- 
πνευματικής του άναπηρίας ξανακλείστη- 
κε στό άσυλο. /
’Α λ λ ά  τ ί  λ η σ τ ε ί α ! ! !

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ζείτε έλεύθερα, νοιώσατε 
ποτέ νά σάς κυριεύει ή μοναξιά; "Αλλος 
λίγο, άλλος πολύ, άσφαλώς ναί. Ά π ’ όσα 
ξέρομε, όμως, δέν πρέπει νά φανταστή
κατε ότι μόνο στή φυλακή θά σάς έφευγε 
παντελώς αύτό τό συναίσθημα.

Αύτό τό φαντάστηκε, τό πίστευε καί τό 
πιστεύει μόνο ό Σάντος Κασάρες Ρίος, 
ήλικίας 74 χρόνων, πού κατοικεί στό Κάλ- 
βερστον τοϋ Τέξας ή μάλλον τό άπόδειξε. 
Καί νά πώς: Ό  γέροντας, ζώντας χωρίς 
συγγενείς καί φίλους (δέν είχε ή είχε καί 
τούς έκανε πέρα, δέν τό ξέρομε) ένοιωσε

τή μοναξιά νά τόν σκοτώνει ώρα τήν ώρα. 
’Αποφάσισε, λοιπόν, νά κάνει έγκλημα, 
μέ σκοπό νά τόν κλείσουν στή φυλακή 
καί νά μπορέσει έκεί νά σκοτώσει αυτός 
τή μοναξιά του. Καί τδκανε. Πήρε μιά 
καραμπίνα, μπήκε άποφασιστικά σέ μιά 
Τράπεζα καί σκόπευσε τήν ταμία, λέγον- 
τάς της έντονα, σκληρά, όρθά καί κοφτά: 
«Βάλε γρήγορα τά χρήματα πού έχεις 
μέσα σ’ αΰτή τή σακκούλα». Κατατρο
μαγμένη ή ταμίας έκανε δ,τι τής είπε. 
Ό  γέροντας πήρε τή σακκούλα καί προ- 
τείνοντάς της ξανά τό όπλο τής είπε: 
«Μπράβο!!! Τώρα κάλεσε τήν άστυνομία 
νάρθει». "Εκπληκτη αύτή τή φορά ή τα
μίας έκανε τό τηλεφώνημα, μετά τό όποιο 
ό Ρίος έσφιξε τή σακκούλα μέ τά λεφτά 
στήν άγκαλιά του καί φανερά άνακουφι- 
σμένος θρονιάστηκε στό θυροστόμι τής 
Τ ράπεζας καί περίμενε τούς άστυνομικούς.

Πράγματι σέ λίγο έκείνοι κατάφτασαν, 
άλλά δέν πίστευαν στ’. . .  άφτιά τους, 
πού άπ’ τό στόμα τοϋ άπόμαχου τής ζωής 
άκουγαν: «"Ηθελα νά κάνω μιά άξιόποινη 
πράξη γιά νά μέ πιάσετε, νά μέ κλείσουν 
φυλακή κι έτσι νά καταφέρω νά πεθάνω 
έκεί, συντροφιά μέ κανένα άνθρωπο. . . 
Πάρτε καί τά λεφτά...»

'Ο δικαστής πού άσχολήθηκε μέ τήν 
υπόθεση, λέγοντας γιά τόν Ρίο ότι «είναι 
καλός γέρος καί δέν θέλω νά τοϋ συμβεΐ 
κακό», τόν καταδίκασε σέ φυλάκιση καί 
φρόντισε νά τόν κλείσουν σέ κελί μαζί 
μέ δυό κατάδικους ειδικά έπιλεγμένους 
γιά καλή παρέα. Τώρα ό συμπαθέστατος 
Ρίος, μακριά άπ’ τή φρικτή μοναξιά αύ- 
τοϋ τοϋ κόσμου, περιποιείται τήν «καλή 
ψυχή».

--------- Ε Λ Β Ε Τ Ι Α ------------

Ή  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  λ η σ τ ε ί α .

ΣΥΜΦΩΝΑ μέ άνακοίνωση τής έλβε- 
τικής άστυνομίας, ή μεγαλύτερη ληστεία 
κοσμημάτων στήν Ελβετία, ήταν αύτή 
πού έγινε τόν περασμένο Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, άπ’ τό κατάστημα πολύ
τιμων λίθων (διαμαντιών ώς έπί τό πλεΐ- 
στον) «ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ» τής 
Γενεύης, δυό ένοπλοι άνδρες άφαίρεσαν 
διαμάντια καί άλλα κοσμήματα άξίας 
12.000.000 δολλαρίων. Οί λιβανέζοι ιδιο
κτήτες τοϋ καταστήματος Χασάν Ά χμέτ  
καί Παρέκ Ντίμπ άνοιξαν τήν πόρτα τοϋ 
καταστήματος νά υποδεχτούν κάποιο 
άναμενόμενο πελάτη καί ήλθαν άντιμέ- 
τωποι μέ τούς ένοπλους ληστές, πού όπως 
ήταν φυσικό, μετά τή γνωστή διαδικασία., 
δέν έφυγαν μέ «χοίρο στό σακί...» . 
Φορτώθηκαν τά διαμάντια, τούς περίμενε 
έξω ένας συνεργάτης. . .  μέ αύτοκίνητο 
(τί άλλο); μπήκαν μέσα καί χάθηκαν.

Χαρά στούς άγοραστές, πού θά τά κα
μαρώνουν τώρα, άγορασμένα στήν τιμή 
τών «όσο - όσο».

----------1 Τ A Λ I A -----------
Ν υ μ φ ε ύ τ η κ ε  τ ή  ά γ ν ο ί μ  τ ου! ! !

ΕΠΤΑΜΙΣΥ μηνών έγκυος ήταν ή μή. . .  
έκλεκτή τής καρδιάς τοϋ Ίταλοΰ Τίνο 
Πακόνια. Κι άκριβώς έπειδή ήταν ή μή 
έκλεκτή τής καρδιάς του, δέν δεχόταν 
καμμιά συζήτηση γιά γάμο μαζί της.
«Καιρός φέρνει τά λάχανα, καιρός τά 

παραπούλια», όμως, σκέφτηκε ή έγκυμο- 
νοϋσα καί τοϋ τή φύλαξε. Μιά μέρα, ό ήλι
κίας 32 χρόνων Τίνο, λόγφ ύπερβολικής 
οινοποσίας, βρέθηκε σέ τέτοια κατάστα
ση πού δέν ήξερε τί γινόταν γύρω του. 
Ή ταν ό καιρός γιά τά παραπούλια.. . καί 
τό συμπεθεριό τής νύφης τόν έκμεταλλεύ- 
τηκε: Ό  δήγησε τό. . .  γαμπρό «άρον - 
άρον» στήν έκκλησία όπου καί χόρεψε 
τό χορό τοϋ Ήσαΐα.

’Αργότερα, τά άποτελέσματα τής κρα- 
σοκατανήξεως άλλαξαν, άλλά ό Τίνο ήταν 
νυμφευμένος. Ό ταν τό κατάλαβε αύτό 
έσπευσε στόν Ιερέα πού τέλεσε τό μυστή
ριο καί μέ τήν άπειλή μαχαιριού πού είχε 
άρπάξει άπ’ τήν κουζίνα. . .  προσπάθησε 
νά τόν άναγκάσει νά άκυρώσει τό γάμο. 
’Αντί τούτου, βέβαια, ό ιερέας ειδοποίησε 
τήν άστυνομία, πού έστειλε τό δράστη στό 
δικαστήριο, κατηγορούμενο γιά παρά
νομη όπλοφορία καί άπειλή. Οί δικαστές, 
μέ τή σειρά τους, τόν καταδίκασαν σέ 
φυλάκιση ένός χρόνου.

Καί καλά.. . δέν άντεχε έγγαμος ό νιό- 
νυφος, φυλακισμένος όμως άντέχει; Ποι
ος ξέρει.. .  Μπορεί. « Ό  γάμος είναι κάτι 
άδυσώπητο.. .  μιά συμφορά, ίσως, άπ’ 
όπου δέν υπάρχει σωτηρία», έγραφε ό 
Κρόνιν κι ίσως ό Πακόνια νά υιοθέτησε 
τή γνώμη του.



Α Γ Γ Λ Ι Α--------  I Α Π Ο Ν Ι Α ---------
Π ο λ υ κ α τ ο ι κ ί α ς  ρ ε κ ό ρ  
α υ τ ο κ τ ο ν ι ώ ν .

ΟΓΔΟΝΤΑ γιαπωνέζοι κάτοικοι, δει
λοί καί άτολμοι μπροστά στήν άντιμετώ- 
πιση των δυσκολιών της ζωής, άλλα τολ
μηροί καί οπωσδήποτε ψυχροί μπροστά 
στοϋ . . . χάρου τά δόντια, αΰτοκτόνησαν 
πέφτοντας στό κενό άπ’ τίς ταράτσες καί 
τά μπαλκόνια μιας καί μόνο πολυκατοικίας 
του Τόκιο!!!

Ή  πολυκατοικία όνομάζεται «Πύργος 
Τοκασιμαντάϊρα» καί φέρνει στήν πλάτη 
της τό πιό θλιβερό ρεκόρ αύτοκτονιών. 
Αυτός άκριβώς ό λόγος άνάγκασε τούς 
άστυνομικούς νά συστήσουν στούς υπεύ
θυνους της πολυκατοικίας τό φράξιμο 
της σκάλας πού οδηγεί στίς ταράτσες, μέ 
σιδερένια κάγκελα. ’Ακόμη, οί ύπεύθυνοι 
άναγκάστηκαν νά μεταβάλουν τίς ταρά
τσες σέ τεράστια προστατευτικά σιδερένια 
κλουβιά. Επειδή, όμως, δέν έγινε καί 
πάλι τίποτα, μιας καί οί αμετανόητοι αύ- 
τόχειρες συνέχισαν τό σκοπό τους, — οί 
δέκα άπ’ τούς τελευταίους ήταν ένοικοι — 
τό θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις 
καί οί ’Αρχές στράφηκαν καί ζητούν, πιά, 
«χείρα βοήθειας» άπ’ τούς ψυχολόγους. 
’Ορισμένοι άπ’ τούς τελευταίους έντοπί- 
ζουν τή ρίζα τοϋ κακού σέ κάποιο κατα
πιεστικό στοιχείο τής άρχιτεκτονικής τοϋ 
πύργου καί προτείνουν τήν άλλαγή τοϋ 
χρωματισμού του καί τήν βαφή του μέ 
κίτρινο χρώμα.

Παρόμοια περίπτωση είναι καταχωρη- 
μένη στά Λονδρέζικα άστυνομικά χρονικά 
όπου άναφέρεται ότι σταμάτησαν νά γί
νονται άθρόες αύτοκτονίες άπό μιά σιδε
ρένια γέφυρα, όταν οί ’Αρχές, άπό μαύρη 
πού ήταν ως τότε, τήν έβαψαν κόκκινη.

’Ά ς έλπίσουμε οτι τό ίδιο θά συμβεί 
καί στήν περίπτωση τού γιαπωνέζικου 
πύργου — διακρίνεται στή φωτογραφία 
πού πήραμε άπ’ τό περιοδικό «ΦΑΝΤΑ 
ΖΙΟ» — πού κατάφερε, ωστόσο, νά συμ
βάλλει σ’ ένα ολέθριο άνθρώπινο κατάν
τημα.

------------Γ Α Λ Λ Ι Α -------------
Ό  α ι ώ ν ι ο ς  δ ω ρ ε ο δ ό χ ο ς . . .

ΔΩΡΕΑΝ απολάμβανε νερό καί ήλεκ- 
τρικό ρεύμα, γιά τρία όλόκληρα χρόνια, 
ένας κάτοικός τής γαλλικής πόλεως Ά ν- 
νεσύ. Δωρητής ήταν ό ένοικιαστής αύτοϋ 
τού κυρίου, άλλά χωρίς νά τό ξέρει. 
Καί δέν τό ήξερε γιατί ό ιδιοκτήτης, 
πού έμενε σέ διαμέρισμα, πάνω άκριβώς 
άπ’ τό δικό του, κατάφερε νά συνδέσει 
κρυφά καί ευφυέστατα τά καλώδια τού 
ήλεκτρικοΟ καί τούς σωλήνες ύδρεύσεως, 
έτσι ώστε τό ρεύμα καί τό νερό νά χρεώ
νονται σέ κείνον.

Φαίνεται όμως ότι ό δωρεοδόχος τό «πα- 
ράκανε» γιατί ό ένοικιαστής του άντιλήφ- 
τηκε κάποτε πώς δέ μπορούσε νά ήταν 
καί τόσο σπάταλος, όσο τόν έφερναν 
οί παραφουσκωμένοι λογαριασμοί νερού 
καί ρεύματος. Τούτο τό τελευταίο, σέ 
συνδυασμό μέ τό γεγονός ότι ό ιδιοκτή
της ήταν δεινός υδραυλικός καί ηλεκτρο
λόγος, τόν άνάγκασαν νά καταφύγει στήν 
τοπική άστυνομία. Οί Γ άλλοι άστυνομικοί 
ξεσκέπασαν τήν κλοπή καί γιά μιά άκόμη 
φορά άπόδειξαν ότι «ό κλέφτης (σάν αυ
τόν), τόν πρώτο χρόνο χαίρεται» καί «με
τά τόν τρίτο κλείνεται στή φυλακή». 
Ά λλά κι έκεϊ, μήπως δέν θά άπολαμβά- 
νει, δωρεάν, ρεύμα καί νερό;

Μ ιά  κ α κ ή  ά ν τ ί λ η ψ η .

ΕΙΝΑΙ, κατά γενική ομολογία, εύ- 
φυέστατα καί έπιτηδειότατα τά παιδιά 
τών ήμερών μας. Τετραπέρατα όπως 
τό λέμε καλύτερα έμεϊς στον τόπο μας.

’Ανάλογα τετραπέρατοι όμως δέν εί
μαστε έμεϊς οί μεγάλοι καί πιά πολύ οί 
γονείς τής είκονιζόμενης στή φωτογραφία 
εξάχρονης Άγγλιδούλας Βίκυ Μίξλοου, 
πού κατόρθωσαν — κατόρθωμα τό θεω
ρούν έκεϊνοι καί καμαρώνουν γι’ αυτό — 
νά τή μάθουν νά οδηγεί μοτοσυκλέττα 
άπ’ τά τέσσερά τη ς!! χρόνια. Σήμερα ή 
τρισχαριτωμένη Βίκυ είναι μιά άριστη 
δικυκλίστρια, πού κάνει μέ τή μοτοσυ
κλέττα της όχι καί λίγα έπικίνδυνα άκρο- 
βατικά νούμερα. 'Οδηγώντας π.χ. μέ 
υπερβολική ταχύτητα, υπερπηδάει βου
ναλάκια, λιμνοΰλες, τάφρους κ.λπ. ’Ακόμη, 
πηδάει πάνω άπό 20 κεφάλια όρθιων ά- 
τόμων.

£

------------------------Τ A V Λ
Ε φ τ ά ψ υ χ ο ι  κ ι  ο ί  ά ν δ ρ ε ς !

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ άνά τήν ύφήλιο ή... γνώ
μη ότι οί γάτες είναι έφτάψυχες. Παράλλη
λα μ’ αύτό, οί έκπρόσωποι τού ισχυρού λε
γάμενου φύλου υποστηρίζουν ότι καί οί 
γυναίκες είναι έφτάψυχες.

’Αποδείξεις, όμως περί τού άντιθέτου, 
όσο άφορά τό τελευταίο, ύπάρχουν πολ
λές. Τή μιά τήν καταχωρήσαμε στό τεύχος 
τού περασμένου ’Οκτωβρίου. Σέ τούτο τό 
τεύχος καταχωρούμε άλλη μιά πού μάς 
ήλθε άπ’ τή μακρινή Ταύλάνδη:

Ό  σαραντάχρονοςΜπούν Βουγκμανκύ, 
μετά άπό παρόρμηση κάποιου έρωτικοΰ 
πειρασμού, έστειλε τήν άγαπημένη του 
στόν άλλο κόσμο μέ μιά καί μόνη στρα- 
βομαχαιριά. Μονόψυχη, τουτέστιν, ή γυ
ναίκα καί άπόδειξη συνεχίζει τό δρόμο 
της: Ό  πειρασμός ξαναστρώνει τά σχέ
διά του καί σπρώχνει σέ μιά πρωτάκουστη 
περιπέτεια τόν «τάλαντα» έραστή, πού 
μόνος κι έρημος τώρα σ’ αύτό τόν κόσμο, 
άποφασίζει νά ξεφορτωθεί τή μιά καί μο
ναδική του-όπως νομίζει ότι έχει-ψυχή.

Παίρνει λοιπόν μιά γερή δόση έντο- 
μοκτόνου, άλλά τίποτα, ή ζωή συνεχιζό
ταν. ’Αποφασισμένος όΜπούν ν’ αύτοκτο- 
νήσει στά σίγουρα, έπανέρχεται δριμύτε- 
ρος. Κόβει ένα σεντόνι καί μέ τίς λουρί-

Τά άτομα αυτά, όπως καί οί γονείς τής 
Βίκυ, δέν έχουν κανένα δικαίωμα νά 
σπρώχνουν τό παιδάκι στήν καταστροφή 
του, τή στιγμή πού υπάρχουν έδάφη νά 
δεχτούν τή γόνιμη καλλιέργεια καί φρον
τίδα τής έξυπνάδας του. Αυτή είναι ή 
γνώμη μας καί συνάμα καί ή γνώμη τών 
’Άγγλων άστυνομικών, οί όποιοι, γιά τά 
παραπάνω, έστειλαν τόν πατέρα τής μι
κρούλας στό δικαστήριο, κατηγορούμενο. 
Ά πό κεϊ, μάλλον θά κλειστεί στή φυλα
κή — άν δέν κλείστηκε κιόλας — γιά ένα 
έξάμηνο, πληρώνοντας φυσικά καί τό 
άπαραίτητο γι’ αυτές τίς περιπτώσεις 
πρόστιμο. ’Έτσι θά τοϋ δοθεί ή εύκαιρία 
νά καταλάβει ότι αύτό πού έκανε ώς τώρα 
ήταν έγκλημα κι άπ’ τήν περίπτωσή του 
ίσως συνετιστούν καί πολλοί άλλοι, πού 
χωρίς δισταγμό οδηγούν τά άνύποπτα 
παιδιά στό στόμα όποιουδήποτε «Μινώ
ταυρου» τής έποχής μας.

A Ν Δ Η ----------------------
δες του κάνει μιά αύτοσχέδια κρεμάλλα 
στό λουτρό τού σπιτιού του. Περνάει τή 
θηλιά στό λαιμό, άλλά γιά...κακή του 
τύχη οί λουρίδες σπάζουν γρήγορα καί 
σωριάζεται σώος καί άβλαβής στή μπανιέ
ρα. Σηκώνεται καί ξαναεπιχειρεΐ νά συγκι- 
νήσει τό θάνατο βυθίζοντας μιά καλοζυ
γισμένη (στήν άγαπημένη του είχε ρίξει 
στραβομαχαιριά) μαχαιριά στό στομάχι 
του. Ό  χάρος όμως πάλι δέν τόν προτίμη
σε. Τό ξανασκέφτεται ό «τάλας» τό θέμα, 
αύτοσυγκεντρώνεται καί βλέπει μιά άκό
μη έλπίδα.. Νά πέσει άπ’ τό παράθυρό του 
πού βρίσκεται στόν έβδομο όροφο τής 
πολυκατοικίας, στό δρόμο. Πράγματι μέ 
μιά θεαματική βουτιά αύτοεκπαραθυρώ- 
νεται, γιά νά βρεθεί καί πάλι πρό έκπλή- 
ξεως. Δέν σκοτώθηκε γιατί «προστρωμα- 
ματώθηκε» σέ στρώμα πού μεταφερόταν 
άπό ταξί δεμένο στή σχάρα του (τό ταξί 
περνούσε κείνη τή στιγμή στό δρόμο. . .  
μέ σχετική ταχύτητα).

Γιά τήν ώρα ό άτυχος—τυχερός πολύ- 
ψυχος έραστής νοσηλεύεται μέ έλαφρά 
τραύματα σέ Νοσοκομείο τής Ταϋλάνδης, 
φρουρούμενος άπό άστυνομικούς γιά τά 
περαιτέρω, μετά τά όποια .. .  βλέποντας 
καί κάνοντας.

Ιδού, λοιπόν, άπόδειξη περί έφτάψυ- 
Χων.. ■_______________________________ .
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'Ο χορός τοϋ άργοΰ θανάτου δί
νει καί παίρνει. Οί 'Υπηρεσίες 
τοΰ Σώματος, παράλληλα, εν
τείνουν τόν άγώνα τους, άγώνας 
πού σ’ δλα τά μέτωπά του έχει 
νά παρουσιάσει έντυπωσιακά α
ποτελέσματα. ’Από τήν Κρήτη 
καί μέχρι τις μεθοριακές περιο
χές τής Μακεδονίας καί τής Θρά
κης, άπ’ τά Δωδεκάνησα μέχρι 
καί τά νησιά τοΰ Ίόνιου , ή Χω
ροφυλακή αγωνίζεται γιά νά 
περιορίσει τά δεινά πού άκολου- 
θοΰν τήν έξάπλωση των ναρκω
τικών . Στόχος της είναι οί έμ
ποροι, οί διακινητικές. Σκοπός 
της ή διαφύλαξη τής νεότητας 
άπ’ τ’ άρπακτικά νύχια των κυ-

‘Ο νεαρός μέ τό γρήγορο βήμα καί τό 
μικρό δέμα κάτω άπ’ τή μασχάλη του είχε 
δυό μάτια δλο χαρά κι ένας χαρούμενος 
σκοπός φτερούγιζε στά χείλη του. Κάπου- 
κάπου, έκεΐ πού βάδιζε, έφευγε ή χαρά καί 
τό σφύριγμα πνιγόταν στά χείλη του. Τό 
βλέμμα γινόταν θολό καί τρομαγμένο πε- 
τοϋσε γύρω του, σάν νάψαχνε κάτι, σάν νά 
περίμενε κάτι... Μετά, όμως, ξαναρχόταν 
ή χαρά καί ξαναφτερούγιζε τό σφύριγμα 
στά χείλη του.

Οί δρόμοι της μεγάλης πολιτείας ήταν 
άδειοι. Τ’ άπομεσήμερο χάριζε τή σχό
λη του σ’ άνθρώπους κι’ αυτοκίνητα. Καί 
αύτό άκριβώς ήταν πού άνησυχοϋσε τόν 
νεαρό καί συχνά έστρεφε πίσω τό βλέμμα 
του, προσπαθώντας νά βεβαιωθεί πώς δεν 
τόν άκολουθεϊ κανείς. Θάταν πιο ήσυχος 
άν ήταν γεμάτοι οί δρόμοι. Μές στό πο
λύβουο πλήθος θά χανόταν πιό εύκολα. Θά 
γινόταν άνώνυμη φιγούρα, σκιά φευγα
λέα... Έ τσ ι θάφτανε στό σπίτι του άπαρα- 
τήρητος, μόνος, ήσυχος. Καί κεϊ... τρι- 
γυρισμένος άπ’ τή σιγουριά πού χαρίζουν 
οί τέσσερις τοίχοι θάρχιζε τήν ιεροτελε
στία τής άποχαύνωσης...

Είχε δίκιο καί άνησυχοϋσε. Τό τρομαγ
μένο κάπου - κάπου βλέμμα του δεν ή
ταν άναίτιο. Κι έγινε άκόμα πιό τρομαγμέ
νο όταν οί δυό άντρες, πού γιά μιά στιγμή

Ή  ιστορία του ήταν παληά. Λίγο μετά 
τήν έφηβεία του ό Γιάννης Πλαζομύτης 
βρέθηκε χωρίς καλά - καλά νά τό κατα
λάβει στή μεγάλη κατηφορική λεωφόρο 
των ναρκωτικών. Ή ταν τόσο γρήγορος 
εκείνος ό κατήφορος. ’Έβλεπε τά πράγμα
τα γύρω του ν’ άλλάζουν εύκολα χρώμα, 
τούς άνθρώπους νά γίνονται μικρές κουκ
κίδες στά μάτια του κΓ αύτός νά περπατάει 
άνάλαφρα τυλιγμένος στήν ευδαιμονία πού 
τοϋ χάριζε τό βυθισμένο στή νάρκη 
κεντρικό νευρικό του σύστημα.

Ξαφνικά, όμως, είδε τά πάντα νά χά
νονται. Ή ταν τότε πού γιά πρώτη φορά 
ήρθε άντιμέτωπος μέ τις ίδιες του τίς πρά
ξεις σέ μιά μοιραία συνάντηση μέ τούς 
άντρες τοϋ Τμήματος Διώξεως Ναρκωτι-

κλωμάτων τοϋ θανάτου.
Θάχει άραγε αποτέλεσμα αύ

τός ό άγώνας; Δύσκολη ή απάν
τηση ή μάλλον άναπάντητη ή 
έρώτηση. Γιατί κανείς δέν ξέρει 
τή δομή τής κοινωνίας τοΰ αύριο. 
'Όμως, δπως καί νάναι τ’ αυ
ριανά πράγματα, ό άγώνας είναι 
άγώνας καί πρέπει νάναι χωρίς 
ανάπαυλα.

Ή  στήλη αύτή τή φορά θά 
καλυφθεί στό μεγαλύτερο μέ
ρος της μέ ύποθέσεις παρμένες 
άπ’ αύτόν τόν άγώνα πού καθη
μερινά δίνουν οί Υπηρεσίες τοΰ 
Σώματος γιά νά σταματήσουν 
αύτόν τόν άπαίσιο χορό τοΰ θα-

φάνηκαν πίσω του, τάχυναν τό βήμα τους 
καί φτάνοντάς τον στάθηκαν δίπλα του. 
Κάτι ειπώθηκε μεταξύ τους καί όλοι μαζί 
πήραν τό δρόμο γιά τήν Υποδιεύθυνση 
τής Γενικής ’Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Τό δεματάκι άποκάλυψε τήν αιτία τοΰ 
τρόμου του. Τά 300 γραμμάρια άκατέρ- 
γαστουχασίςπού περιείχε μίλησαν εύγλωτ
τα γιά πολλά. 'Ο 24χρονος Άλέκος Μαλ- 
λάς είδε δλα νά μικραίνουν γύρω του, νά 
στενεύουν, νά παίρνουν τή μορφή τοϋ 
κρατητήριου καί της φυλακής. Κι’ είδε 
τό πάθος του, καθώς τόν έσερνε καταμεσίς 
στή φυλακή κι έξω άπ’ τό σύνολο, άνελέ- 
ητο, σκληρό.

Στήν άνάκριση άποκάλυψε πώς ή φούν
τα τοΰ χασίς πού βρέθηκε στό δέμα του, 
προερχόταν άπ’ τήν περιοχή τών Σερρών. 
Ή ταν σοδειά αυτοφυών δενδρυλλίων πού 
μέ κόπο είχε εντοπίσει πλάϊ στις ύχθες 
κάποιου χείμαρρου. Σοδειά άνέξοδη καί 
ποιοτικά καλή, πού είχε γεμίσει χαρά τό 
βλέμμα του μιά καί γιά άρκετό καιρό δέν 
θάχε άνάγκη τούς προμηθευτές του, πού 
χρόνια τώρα τόν άπομυζοΰσαν...

"Ολα όμως γκρεμίστηκαν εκείνη τή στι
γμή πού πλάι του βρέθηκαν οί άντρες τής 
Γενικής ’Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Γκρέ
μισμα άπρόσμενο μ’ ένα σωρό άκόμα άσχη
μες έπιπτώσεις...

κών τής Ύποδιευθύνσεως Γενικής ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης. Στήν άνάκριση μί
λησε γιά λάθος δρόμο πού πήρε, μίλησε 
γιά επιπόλαιες σκέψεις καί άνεύθυνες πρά
ξεις. Τά ίδια είπε λίγο άργότερα, όταν βρέ
θηκε στό άκροατήριο τοΰ Δικαστηρίου. 
Μέ συντριμμένο ύφος, βραχνή φωνή, 
έδωσε τήν υπόσχεση μιας έντιμης πορείας 
του μέσα στό κοινωνικό σύνολο. Καί οί 
δικαστές, άνθρωποι κι’ αύτοί, δίκασαν τόν 
άνθρωπο κι’ όχι τίς πράξεις. Δίκασαν 
τόν μετανοιωμένο άνθρωπο.

Ή  έπιείκεια πού έδειξαν οί έκπρόσωποι 
τής Δικαιοσύνης ήταν μεγάλη. "Ολο - δλο 
δέκα μήνες φυλακή. Κι δταν πέρασαν τέσ
σερις οί ίδιοι τοΰ έδωσαν μιά άκόμα ευκαι
ρία γιά νάβρει ένα πιό σωστό δρόμο, άνα-

στέλλοντας τήν υπόλοιπη ποινή του γιά 
τρία χρόνια.

Μακρυά άπ’ τούς τοίχους τής φυλακής, 
έλεύθερος καί δίπλα στούς άλλους άνθρώ
πους, ξέχασε δ,τι είχε ύποσχεθεϊ. Τό πά
θος σιγόκαιγε μέσα του, τό «λούκι», ή 
αμαρτωλή παληά του παρέα τόν περίμενε. 
Έ τσ ι ξαναγύρισε στά ναρκωτικά. Αύτή 
τή φορά πιό έμπειρος στό νά ζεϊ παράνο
μα, πιό ψύχραιμος στήν άναζήτηση τής 
δόσης του.

Οί άντρες τής Γενικής ’Ασφάλειας Θεσ
σαλονίκης κατάλαβαν γρήγορα τούτη τήν 
έπιστροφή του. Τά παληά στέκια του τούς 
ήταν γνωστά. Έ τσ ι άρχισαν πάλι τήν 
διακριτική του παρακολούθηση. Ξαφνικά 
δμως τόν έχασαν. "Οπου κι άν τόν άνα- 
ζήτησαν δέν υπήρχε. Συγκέντρωσαν πλη
ροφορίες, διασταύρωσαν δ,τι έμαθαν καί 
βρήκαν τήν άκρη. Είχε φύγει γιά τή Μέ
ση ’Ανατολή. ’Απρίλιο μήνα άρχισε ή 
περιήγησή του στις χώρες τής ’Ασίας 
καί κράτησε μέχρι τά μέσα τοϋ καλοκαι
ριού.

"Οταν τελικά γύρισε δλα έδειχναν πώς 
είχαν άλλάξει πάνω του. Μιά άνεση, μιά 
μαεστρία χαρακτήριζε τίς κινήσεις του. 
Ξανάρχισε δμως ή παρακολούθηση, άρνη- 
τική στήν άρχή, άρκετά θετική στή συνέ
χεια. Μέχρι πού πριν λίγο καιρό διαπι
στώθηκαν μερικές έντονα ύποπτες έπα- 
φές του μέ άτομα τοϋ ύπόκοσμου. ’Απο
φάσισαν νά ξεκαθαρίσουν τό μυστήριο 
τών έπαφών του. Πριν άκόμα τόν συλ- 
λάβουν, ενέργησαν, μέ τήν παρουσία τοΰ 
εκπρόσωπου τής Είσαγγελικής άρχής, 
έρευνα στό σπίτι του. Κάτω άπ’ τό στρώ
μα τοϋ κρεβατιοΰ βρέθηκαν δυό μικρά 
πλαστικά κουτάκια μέ 32 γραμμάρια χα
σίς σέ σκόνη. Οί χειροπέδες περάστηκαν 
καί πάλι στά χέρια του, καθώς ό ίδιος 
έπαιρνε τό δρόμο γιά τόν Εισαγγελέα.

Τό ταξίδι του στήν ’Ασία καί ή περι
ήγησή του στή Τουρκία, τό Λίβανο, τό 
Πακιστάν καί τίς ’Ινδίες, ήταν πιά μιά 
άνάμνηση. Ή  μόνη πραγματικότητα πού 
άνοιγόταν μπροστά του ήταν καί πάλι ό 
δρόμος τής φυλακής...

Ο Φ Ι Λ Ο Σ  
ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ή ταν παράξενο τό κύκλωμα. Μέχρι 
τότε στηριζόταν στήν άλληλεγγύη πού 
γεννάει τό πάθος ή στις ψυχρές συναλλα
γές τοΰ προμηθευτή καί τοΰ προμηθευό- 
μενου. Στόν ένα δίσκο τής ζυγαριάς 
έμπαινε ή σκόνη ή ή φούντα τοΰ χασίς 
καί στόν άλλο τά χιλιάρικα. Έ κεΐ πού 
ισορροπούσε ή ζυγαριά έκλεινε καί ή 
συμφωνία. Έ τσ ι οί καλοί λογαριασμοί 
έκαναν τούς καλούς φίλους. Μά δταν κά
ποιος άπό τούς φίλους ήρθε άντιμέτωπος 
μέ τούς άντρες τής 'ϊποδιεύθυνσεως 
Γενικής ’Ασφάλειας τής ’Αθήνας, μίλησε 
καί γιά άλλον έναν τύπο συναλλαγής· τής 
«έπί πιστώσει» προμήθειας καί καταβο
λής τής άξίας μετά τή διάθεση τοΰ έμπο- 
ρεύματος.

Κατά τήν άνάκρισή του, λοιπόν, ό Γερά
σιμος Δολιανίτης άπό τήν Ϊ.Γ .Α . ’Αθη
νών άποκάλυψε πώς τά 1.500 γραμμάρια 
κατεργασμένου χασίς σέ σκόνη πού βρέ
θηκαν έπάνω του κατά τή σύλληψή του, 
τά είχε προμηθευτεί άπό τόν Χρήστο Μπί- 
τσιο, κάτοικο Θεσσαλονίκης, χωρίς δμως 
νά τοΰ καταβάλει τήν άξια τους πράγμα

νατού. . .

ΔΕΝ ΠΡ ΟΛ ΑΒ Ε  ΝΑ ΧΑΡΕΙ

Α Σ Ι Γ Α Σ Τ Ο  Π Α Θ Ο Σ
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πού θά έκανε άφοϋ διέθετε ένα μέρος της 
ποσότητας.

Τά νέα άπό την Υ.Γ.Α. ’Αθηνών έφτα
σαν γρήγορα στην Υ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης. 
Για τήν 'Υπηρεσία ό Χρηστός Μπίτσιος 
ήταν άρκετά γνωστός ώς άνθρωπος τοϋ 
ύπόκοσμου. "Ολα τά στέκια των ναρκω
τικών ήταν «δικά» του. "Ομως πάντα 
ξέφευγε σάν άλεποϋ. Καί στους άντρες 
της Υ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης δέν άπέμενε 
παρά ή στενή παρακολούθηση καί ή έκ- 
μετάλλευση της κατάλληλης ευκαιρίας.

Μέ τό σήμα της Υ.Γ.Α. ’Αθηνών ή 
ευκαιρία δόθηκε. "Οπως ό Μπίτσιος ήταν 
άρκετά έξυπνος ώστε εύκολα θά μπορούσε 
νά ξεφορτωθεί τό ναρκωτικό, αν ύποψια- 
ζόταν πώς έπίκειται «ραντεβού» του μέ τη 
Χωροφυλακή. Έ τσ ι όλα σχεδιάστηκαν 
όσο πιό τέλεια γινόταν. Ή  «επιχείρηση» 
θά στηριζόταν στόν αιφνιδιασμό. Έ τσ ι 
κι έγινε. Τό σπίτι τοϋ Χρήστου Μπίτσιου 
στην Μάρκου Μπότσαρη 79, κυκλώθηκε 
καί μιά ομάδα τών άντρών ένήργησε τήν 
έρευνα. Μέσα στην κρεββατοκάμαρα βρέ
θηκαν 650 γραμμάρια κατεργασμένου 
χασίς σέ σκόνη.

Ό  Μπίτσιος, στην άνάκριση, παραδέ
χτηκε τον ιδιότυπο τρόπο της άγοραπω- 
λησίας καί άποκάλυψε μέ τή σειρά του πώς 
μέ τόν ίδιο τρόπο προμηθεύτηκε καί ό 
ίδιος τό χασίς άπό τόν άλλον έμπορο.

'Η  σύλληψη τοϋ Μπίτσιου ήταν ένα 
σοβαρό πλήγμα στο δίκτυο τών έμπορων 
ναρκωτικών στην Βόρεια Ελλάδα.

ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΔΕΙ Α

Στο Ρέθυμνο οί άντρες τοϋ τοπικού 
Τμήματος ’Ασφαλείας έθεσαν «έκτος 
μάχης» άκόμα έναν διακινητή ναρκωτικών 
τής περιοχής τους. Ή  σύλληψή του ήταν 
καρπός μεθοδικών ερευνών καί έντεχνων 
παρακολουθήσεων τών επαφών καί τών 
κινήσεων του στήν περιοχή τοϋ Ρεθύμνου.

Μερικές άόριστες πληροφορίες πού 
είχαν φτάσει στο Τμήμα ’Ασφαλείας Ρε
θύμνου, μιλούσαν γιά πιθανή διακίνηση 
χασίς σέ φούντα στήν περιοχή, καθώς καί 
σ’ άλλες περιοχές έκτος Ρεθύμνου. Τό 
γεγονός ότι τό χασίς ήταν σέ φούντα καί 
όχι κατεργασμένο σέ πλακίδια ή άκόμα 
καί σέ σκόνη, έστρεψε τις υπόνοιες τών 
άντρών τοϋ Τμήματος στις άγροτικές το
ποθεσίες τής περιοχής τους όπου δέν 
άποκλειόταν νά είχε παληότερα καλλιερ
γηθεί χασίς. ’Ήξεραν πώς σπάνια άλλο- 
δαπός διακινούσε άκατέργαστο χασίς καί 
ήταν βέβαιοι πώς τό Ρέθυμνο δέν «φιλο
ξενούσε» έμπορο ικανό νάχει μεγάλες πο
σότητες κατεργασμένου ναρκωτικού.

’Αφού άξιοποίησαν κάθε πληροφορία, 
άρχισαν τήν παρακολούθηση τών κινή
σεων μερικών κατοίκων μέ τήν έλπίδα 
πώς ίσως εντόπιζαν τόν χασισέμπορο.

Πράγματι. Λίγες μέρες άργότερα δια
πίστωσαν πώς ό γεωργοκτηνοτρόφος Νι
κόλαος Χατζάκης, κάτοικος τού χωριού 
Πηγή Ρεθύμνου, άπουσίαζε συχνά καί 
άδικαιολόγητα στά γύρω χωριά.

Έπιμένοντας στήν παρακολούθησή του 
παρατήρησαν πώς πριν άπό κάθε μικρο- 
τάξιδό του περνούσε πάντα άπό ένα κτήμα 
του, άρκετά έξω άπ’ τό χωριό, στή τοπο
θεσία Θρύμπα, όπου διατηρούσε χοιροστά
σιο καί ποιμνιοστάσιο.

Ύπόθεσαν πώς κάπου έκεϊ θά μπορούσε

νά είχε κρυμμένη τήν ποσότητα τού ναρ
κωτικού, άν τελικά ήταν ανακατεμένος 
στήν διακίνηση τού χασίς.

Έ τσ ι άποφάσισαν νά ερευνήσουν τούς 
χώρους τού χοιροστασίου καί τού ποιμνιο
στασίου ελπίζοντας πώς ίσως έβρισκαν 
τήν άκρη.

’Ακολούθησε προσεκτική έρευνα τών 
παραπάνω χώρων μέ άποτέλεσμα νά βρε-

'Ο νεαρός Διονύσης Γούτας (μόλις 23 
χρονών) είχε άρκετά βαρύ ποινικό παρελ
θόν μιά καί τό πάθος του γιά τήν ήρωίνη 
καί τ ’ άλλα σκληρά ναρκωτικά τόν είχε 
στείλει γ ι’ άρκετό καιρό στή φυλακή.

Γιά μιά άκόμα φορά, όμως, ή φυλακή 
άποδείχτηκε άδύναμη νά «έπανορθώσει» 
ή νά έπανεντάξει τό άτομο στό κοινωνικό 
σύνολο. ’Επιδιώκοντας, λοιπόν, ό Γούτας 
νά βγει στόν ελεύθερο άέρα προσπάθησε 
καί πέτυχε τήν προσωρινή άποφυλάκισή 
του μέ έγγύηση.

Οί άντρες τού Τμήματος Διώξεως Ναρ
κωτικών τής Υ.Α.Π.Π. ύποψιάστηκαν 
άπό τήν πρώτη στιγμή τούς πραγματι
κούς λόγους τής άποφυλακίσεως τού Τού
τα καί χωρίς νά καθυστερήσουν τόν έθε
σαν σέ παρακολούθηση. 'Ο Γούτας όμως 
γιά τέσσερις ολόκληρες μέρες έξαφανί- 
ζεται. Μάταια τόν άναζητοΰν στά γνω
στά «στέκια» τών ναρκομανών. ’Αποφασί
ζουν έτσι νά περιμένουν. Έχουν ένα στοι
χείο στά χέρια τους: τήν ύποχρέωσή του 
νά παρουσιαστεί στις 3 Νοεμβρίου στήν 
Εισαγγελία Πρωτοδικών ’Αθηνών. 'Υ
ποθέτουν πώς δ νεαρός τοξικομανής δέν 
θά έπιχειρήσει νά έπιβαρύνει τή θέση του 
καί πώς θά παρουσιαστεί στήν Εισαγγε
λία. Έ τσ ι τό μόνο πού έχουν νά κάνουν 
είναι νά παρακολουθούν τό σπίτι του, κά
που στήν Κυψέλη.

Δέν έπεσαν έξω. Τό πρωί τής 3ης Νοεμ
βρίου ό Διονύσης Γούτας κάνει τήν έμ- 
φάνισή του. Βγαίνει άπό τό διαμέρισμα 
τής οδού Κυψέλης 87 καί άφοΰ βεβαιώ
νεται πώς... δέν παρακολουθεϊται περνάει 
στό άπέναντι πεζοδρόμιο καί...

Ή  έκπληξή του ήταν μεγάλη. Δέν μπο
ρούσε νά φανταστεί πώς οί άντρες τής 
Υ.Α.Π.Π. θά άποδεικνύονταν πιό έξυπνοι 
άπ’ αύτόν. Στήν σωματική έρευνα πού 
τού γίνεται, διαπιστώνεται πώς πάνω του 
είχε 2,25 γραμμάρια ήρωίνης καί ένα

Στή 1 μετά τά μεσάνυχτα άρχιζε ή 
περιπολία δυό συναδέλφων τού Τμήματος 
’Ασφαλείας Τρικάλων. Μισή ώρα άργό
τερα καί ένώ βάδιζαν στούς έρημους δρό
μους τής πολιτείας μέ τά μάτια καί τ ’ 
άφτιά τους δλάνοιχτα καί τεταμένη τήν 
προσοχή τους, πρόσεξαν δυό νεαρούς καί 
μιά κοπέλλα πού άνήσυχα συζητούσαν με
ταξύ τους. Τόσο τό ύφος τους όσο καί οί 
κινήσεις τους έδειχναν κάτι τό ύποπτο. 
Πλησίασαν οί συνάδελφοι, έδειξαν τις 
ύπηρεσιακές τους ταυτότητες καί ρώτη
σαν νά μάθουν ποιοι ήταν καί τί γύρευαν 
έκεΐ. ’Από τά πρώτα μισόλογα οί υποψίες 
μεγάλωσαν καί έτσι σέ λίγη ώρα όλοι μαζί 
βρίσκονταν στό Τμήμα. ’Εκεί διαπίστω
σαν ότι οί δυό νεαροί, δ 23χρονος Άθαν.

θοΰν κάπου στό ποιμνιοστάσιο 2.300 γραμ
μάρια άκατέργαστου χασίς σέ φούντα, 
ένας ζυγός άκριβείας καί 189 σακκουλά- 
κια νάϋλον πού προορίζονταν γιά τή συ- 
σκευασία τού ναρκωτικού.

'Ο Νικόλαος Χατζάκης συνελήφθη 
καί τό χασίς κατασχέθηκε πριν προλάβει 
νά περάσει στις πίπες ή τά τσιγαριλίκια 
τών «πιστών» του...

ζυγό άκριβείας. Έ να άκόμα χαμένο παιχνί
δι γι’ αύτόν...

’Ακολουθεί έρευνα στό σπίτι του όπου 
έρχονται στό φώς άλλα 5 γραμμάρια ήρωί- 
νης, καθώς καί 4 γραμμάρια χασίς. ’Επί
σης βρέθηκαν καί δυό κουταλάκια πού 
όπως διαπιστώθηκε άπό τή Διεύθυνση 
Χημικών 'Υπηρεσιών είχαν επάνω τους 
ίχνη ήρωίνης, πού σημαίνει ότι είχε κάνει 
πρόσφατα χρήση.

Μετά τήν πρώτη του έκπληξη όμολό- 
γησε πώς πίστευε ότι κανείς δέν θά μπο
ρούσε νά ύποψιαστεί πώς θά είχε μαζί 
του ήρωΐνη όταν θά πήγαινε νά παρουσια
στεί στόν Εισαγγελέα. Άποκάλυψε έπί- 
σης ότι κατά τό τετραήμερο τής άπουσίας 
του είχε μεταβεϊ άεροπορικώς στήν 'Ολ
λανδία άπ’ όπου γύρισε (σιδηροδρομικώς) 
τήν προηγουμένη τής συλλήψεώς του. ’Ε 
κεί προμηθεύθηκε 10 γραμμάρια ήρωίνης 
καθώς καί τό ζυγό άκριβείας. Συνεχίζον
τας τις άποκαλύψεις του δ Γούτας μίλησε 
γιά ένα φίλο του, Γιάννη Σιαμόπουλο, πού 
κατά τό παρελθόν δ Γούτας τόν είχε μυή
σει στό χασίς καί στήν ήρωίνη μέ τόν 
τρόπο τού «κεράσματος».

Δέν πρόλαβε όμως ν’ άποσώσει τις 
εξομολογήσεις του, όταν άκούστηκε τό 
κουδούνι τής πόρτας. Ένας άντρας τού 
Τμήματος Ναρκωτικών άνοιξε καί βρέ
θηκε μπροστά σ’ ένα νεαρό κάπου 25 
χρονών. Έ να λεπτό άργότερα άποκαλύ- 
πτονταν πώς δ άπρόσμενος επισκέπτης 
δέν ήταν άλλος άπό τόν Γιάννη Σιαμόπου
λο, πού είχε μάθει τήν έπιστροφή τού 
προσωρινά άποφυλακιστέου φίλου του. 
Δέν πρόλαβε όμως νά χαρεΐ τό νέο κέρα
σμα, γιατί καί ή θρασύτητα έχει τά δικά 
της όρια.

Έ τσ ι ό Διονύσης Γούτας ξαναπήγε 
στόν Εισαγγελέα, άλλά όχι μόνος του, ό
πως δ ίδιος θά τόθελε, και φυσικά μέ τις 
τσέπες του άδειες άπό ήρωίνη...

Νικολάου καί δ 18χρονος μαθητής Γ. Τ.— 
κάτοικοι Αθηνών—είχαν έπάνω τους ένα 
άρκετά μεγάλο μαχαίρι, ένα κοπίδι καί δυό 
ζευγάρια γάντια. Τόσο αύτοί, όσο καί ή 
18χρονη μαθήτρια Ο. Γ .—κι’ αύτή κά
τοικος Αθηνών—δέν μπόρεσαν νά δικαιο
λογήσουν ούτε τό σκοπό τής έπισκέψεώς 
τους στά Τρίκαλα, οΰτε τήν ύπαρξη τοϋ 
μαχαιριού καί τών άλλων στις τσέπες τους. 
Είπαν όμως πώς είχαν έγκαταλείψει πριν 
δυό μέρες τά σπίτια τους καί τό σχολειό 
τους καί πώς έμεναν στήν Καρδίτσα, στό 
πατρικό σπίτι τού Γ.Τ. Γιά τό τί γύρευαν 
όμως στά Τρίκαλα... οΰτε κουβέντα.

Αύτό άποκαλύφθηκε μόνο του, όταν τό 
πρωί ή φαρμακοποιός Ειρήνη Κουκουρά- 
βα — Τριγώνη κατάγγειλε πώς στό φαρ-
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ
μακεϊο της είχε γίνει κατά τη διάρκεια 
της νύχτας άπόπειρα διαρρήξεως, ενώ με
ρικοί γείτονες βεβαίωναν πώς είχαν δει 
να περιφέρονται έξω άπό τδ φαρμακείο 
δυο νεαροί καί μια κοπέλλα. Μετά άπ’ 
αύτά καί οί ίδιοι ομολόγησαν πώς βρέθη
καν στά Τρίκαλα μέ σκοπό να διαρρήξουν 
κάποιο φαρμακείο καί να έφοδιαστοϋν 
έτσι μέ χάπια καί ό,τιδήποτε άλλα ναρ
κωτικά. Λίγο άργότερα, μέ έρευνα πού 
έγινε στο πατρικό σπίτι τοϋ Γ.Τ. στην 
Καρδίτσα, βρέθηκαν σύριγγες μιας χρή- 
σεως καί περισσότερα άπό 40 ναρκωτικά 
καί παρεμφερή μ’ αυτά χάπια, χωρίς όμως 
νά βρεθούν καί οί άπαραίτητες ιατρικές 
συνταγές.

Ή  συνέχεια ήταν μιά σειρά δραματι
κών έξομολογήσεων τοϋ μαθητή καί της 
μαθήτριας. 'Ο Γ. Τ; «γνωρίστηκε» μέ τά 
ναρκωτικά σ' ένα «ελεύθερο» παρτυ, κά
που στό Χαλάνδρι, όπου οί καλεσμένοι 
είχαν στη διάθεσή τους «ό,τι» ήθελαν, 
χάπια, τσιγαριλίκια, ενεσεις... Αυτό τό 
ολονύχτιο πάρτυ μέ τούς έκατό καί πε
ρισσότερους καλεσμένους, στάθηκε η αρ
χή τοϋ κατήφορου...

Γιά τήν Ο. Γ. άρχή στάθηκαν τά Μάταλα 
τής Κρήτης. Λίγες μέρες διακοπών έφτα
σαν γιά νά μυηθεΐ στή θρησκεία τοϋ χα- 
σίς. Ή  «άπελευθέρωσή» της βρήκε αύτό 
τό δρόμο γιά νά έκφραστεϊ...

Ά πό τότε τά «στέκια» τής ’Ομόνοιας 
καί τής Φωκίωνος Νέγρη στάθηκαν πη
γές γιά τις άπαραίτητες προμήθειες, καί 
τών δυό, σέ χασίς· προμήθειες καθημερι
νές, άντί 500 δραχμές τη δόση.

Οί άποκαλύψεις τους ήταν κάτι τό συγ
κλονιστικό. Μέ φωνή γεμάτη συντριβή 
μίλησαν γιά τις πικρές έμπειρίες τους, γιά 
τό σύνδρομο τής άποστερήσεως, γιά τόν 
άπαίσιο «χορό» τών ναρκωτικών, κατα- 
λήγοντας σέ μιά έκκληση: «Νά φύγουν 
τά χάπια καί τ ’ άλλα ναρκωτικά άπό τά 
φαρμακεία»...

Ο ΔΙΤΡΟΧΟΣ 
“ Σ Α Τ Α Ν Α Σ , ,

Οίκτο καί μόνο οίκτο μπορεί νά νιώσει 
κανείς σάν έρχεται μερικές φορές άντιμέ- 
τωπος μέ πράξεις πού ύποβαθμίζουν τήν 
άνθρώπινη προσωπικότητα. Καί οίκτο 
ένιωσαν έντονα—πριν λίγο καιρό—οί άν
τρες τοϋ Π. Λ. Άνθουπόλεως Αττικής 
καθώς καί τό Προσωπικό τοϋ Τμήματος 
Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π., όταν βρέ
θηκαν άπέναντι σέ δυό άνθρώπινα ράκη.

"Ολη ή ύπόθεση γιά τή Χωροφυλακή 
ξεκίνησε μιά βραδυά, λίγο μετά τά μεσά
νυχτα, όταν κάτοικος τής περιοχής Ά ν- 
θουπόλεως διαβίβασε τηλεφωνικά στό 
Κέντρο ’Αμέσου Έπεμβάσεως τις ύπο- 
ψίες του γιά πιθανή άπόπειρα διαρρήξεως 
φαρμακείου, πού βρισκόταν σχεδόν άπένα- 
ντι άπό τό σπίτι.

Οί άντρες τοϋ περιπολικού αύτοκινήτου 
πού περιπολοΰσαν στην περιοχή, δέν άρ
γησαν νά φτάσουν. Άφησαν όμως τό αυ
τοκίνητο άρκετά μακρυά άπό τό δρόμο ό
που είχαν θεαθεΐ οί ύποπτοι καί μέ μύριες 
προφυλάξεις πλησίασαν τό σημείο πού 
είχε υποδειχτεί. Πραγματικά σέ λίγα λε
πτά βρέθηκαν μπροστά σέ μιά νεαρή κο
πέλλα πού στεκόταν όρθια δίπλα σέ μιά 
μοτοσυκλέττα, ρίχνοντας άνήσυχα βλέμ
ματα γύρω της. Κατάλαβαν άμέσως πώς

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
έκανε... χρέη «τσιλιαδόρου». Σέ απόστα
ση λίγων μέτρων άπ’ τή σταματημένη μο
τοσυκλέττα βρισκόταν ό στόχος τών νεα
ρών, τό... φαρμακείο. Πλησίασαν άθόρυ- 
βα καί όταν έκριναν πώς ήταν ή κατάλλη
λη στιγμή, έπεμβήκαν. Ή  κοπέλλα άκι- 
νητοποιήθηκε, ένώ τήν ίδια στιγμή άκι- 
νητοποιήθηκε καί ό νεαρός «ποντικός» 
πού είχε καταφύγει στό βάθος τοϋ φαρ
μακείου, λουφάζοντας κάτω άπό τό γρα
φείο. Στά χέρια του κρατοΰσε μιά πλα
στική τσάντα πού είχε... φροντίσει να 
τή γεμίσει μέ χάπια, κάψουλες καί άμ- 
ποΰλες πεθιδίνης, κωδεΐνης καί άλλων 
ναρκωτικών, καθώς καί μέ δυό φιαλίδια 
όπίου.

Στό Παράρτημα ’Ασφαλείας Άνθου- 
πόλεως ό νεαρός διαρρήκτης άποκάλυψε 
πώς λέγεται Παπαχρήστου Εύάγγελος 
ή Ίασωνίδης ή Άσωνίτης ή «σατανάς». 
Τό τελευταίο τό άπόκτησε πριν άπό άρκε- 
τό καιρό, όταν μαζί μέ άλλους δίτροχους 
«καμικάζι» τής περιοχής τοϋ Αιγάλεω 
είχαν άπαρτίσει τή συμμορία τών «σατα
νάδων». Ή  σύντροφος τοϋ «σατανά» ήταν 
ή άλλοδαπός Ά νν—Κατρίν Μάλγκουϊστ, 
24 χρονών.

Δέν πρόλαβε ν’ άρχίσει ή άνάκριση καί 
ό Παπαχρήστου κάτω άπό τήν έπίδραση 
τοϋ συνδρόμου τής άποστερήσεως μετα
φέρθηκε στό ψυχιατρείο τοϋ Κορυδαλλού, 
ένώ ή Μάλγκουϊστ μεταφέρθηκε στό Τμή
μα Ναρκωτικών τής Τ.Α.Π.Π., όπου

υποβλήθηκε σέ νέα άνάκριση. "Ομως, οί 
ανακριτές της κάτι παράξενο παρατήρη
σαν στήν συμπεριφορά της. Κάτι δέν 
πήγαινε καλά... *Η Μάλγκουϊστ, όλο καί 
στριφογύριζε στό κάθισμά της, όλο καί 
κοίταγε άνήσυχη γύρω της, σάν νάχε ή 
καρέκλα της... καρφίτσες. Μέχρι πού 
άποφάσισε νά ζητήσει νά τήν οδηγήσουν 
σέ τουαλέτα.

’Αλλά, ή τό ένστικτο, ή ή πείρα τών 
άνακριτών της, ή καί τά δυό μαζί άποφά- 
σισαν πριν οδηγηθεί ή Μάλγκουϊστ στήν 
τουαλέτα, νά ύποβληθεϊ σέ έξονυχιαστική 
σωματική έρευνα. Ή  νεαρή Χωροφυλακίνα 
πού άνάλαβε τήν έρευνα δέν άργησε νά 
καταλάβει κάτι... Έ να λεπτό άργότερα, 
ένα φιαλίδιο μέ όπιο, διαμέτρου 4 καί μή
κους 10,5 έκατοστών έβγαινε άπό τά... 
γεννητικά της όργανα. Έ τσ ι λύθηκε τό 
μυστικό τής άνησυχίας της, μυστικό πού 
τήν τυραννοϋσε έπί δώδεκα περίπου ώρες...

Ή  Μάλγκουϊστ μετά άπ’ αύτό άποκά
λυψε πώς τό φιαλίδιο μέ τό όπιο άποτε- 
λοΰσε μέρος τής λείας τοϋ φίλου τής άπό 
τό φαρμακείο πού διέρρηξε καί πού κα
τόρθωσε νά τής τό δώσει λίγο μετά τή 
σύλληψή τους. Ή  φίλη του διάλεξε σάν 
μόνο τρόπο έξαφανίσεώς του τήν εισαγω
γή του στον κόλπο της. ’Ίσως πίστευε 
πως έκεϊ θάταν άδύνατο νά υποψιαστεί 
κανείς τήν ΰπαρξή του. Έπεσε όμως έξω 
καί μάλιστα 6χι άνώδυνα, άφοϋ έθελούσια 
ύπέφερε γιά ένα δωδεκάωρο...

ΗΡΩΪΝΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ . . . ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ
■Ήταν γνωστός στούς άντρες τοϋ Τμή

ματος Ναρκωτικών τής Υ.Α.Π.Π. ό Κώ
στας Χατζηκωνσταντινίδης. Παληός ήρωϊ- 
νομανής καί έμπορος ναρκωτικών, γνώ
ριμος σ’ όλα τά παράνομα κυκλώματα 
διαθέσεως σκληρών ναρκωτικών. Τό όνο
μά του δειλά - δειλά «έβγαινε» σέ πολλές 
πρόσφατες άποκαλύψεις σπειρών ήρωϊνο- 
μανών, άλλά τόσο καλυμμένα πού ούτε 
τήν παραμικρή κατηγορία μπορούσαν νά 
τοϋ στηρίξουν.

Τελευταία, όμως, είχαν παρατηρήσει 
μεγάλη «πολυτέλεια» στις κινήσεις του. 
Σταμάτησε νά δουλεύει, έπιασε δωμάτιο 
σέ ξενοδοχείο τής Κηφισίας καί γενικά 
όλη ή συμπεριφορά του πρόδινε άνθρωπο 
μέ πλούσια οικονομική έπιφάνεια. Ποϋ 
έβρισκε τά χρήματα ό Χ"κων]νίδης; 
’Ακόμα καί νά δούλευε ήταν άδύνατο μέ τό 
μισθό του —μισθό ιδιωτικού ύπαλλήλου— 
νά μπορεί νά κάνει τόσα έξοδα. Οί άντρες 
τής Τ.Α.Π.Π. ήταν κάτι περισσότερο 
άπό σίγουροι πώς είχε ξαναρχίσει τό λα
θρεμπόριο τής ήρωΐνης.

Μετά άπό σύντομη παρακολούθηση ό 
Κ. X. συνελήφθη κάπου στό Χολαργό. 
Στις τσέπες του βρέθηκαν δυό φακελλά- 
κια μέ ήρωΐνη, πού όπως άποκάλυψε τά 
είχε προμηθευτεί άπό τόν Θωμά Σταμέλο, 
στήν περιοχή Παγκρατίου, άντί 4.000 
δραχμών. Ά πό τόν ίδιο είχε άγοράσει ήρω
ΐνη καί τήν προηγουμένη τής συλλήψεώς 
του. Έκανε χρήση ήρωΐνης μαζί μέ τή 
φίλη του Ελένη Δαπέρη, μέ τήν οποία 
είχαν μαζί μεταβεϊ καί παληότερα στήν 
Θεσσαλονίκη, άπ’ όπου άγόρασαν άλλα 
20 γραμμάρια ήρωΐνης άντί 30.000 δραχ
μών. ’Άλλος προμηθευτής τοϋ Κ. X. ή
ταν ό Νίκος Άχτύπης, πού όπως άποκά
λυψε ό Κ. X. εκείνος προμηθευόταν ταχυ- 
δρομικώς ήρωΐνη άπό τήν 'Ολλανδία, άπό

κάποιον Γιώργο Πίττα, τήν οποία πλή
ρωνε πάλι μέ ταχυδρομική επιταγή.

Ή  αποκάλυψη αύτή τοϋ Κ. Χ"κων]νί- 
δη ήταν κάτι τό καινούργιο γιά τήν παρα
κολούθηση τών κυκλωμάτων τής διακι- 
νήσεως ήρωΐνης. Δέν είχε μέχρι τότε 
άποκαλυφθεΐ περίπτωση ταχυδρομικής 
διακινήσεως ήρωΐνης, άφοϋ πρώτα μέ τόν 
ίδιο ή καί τόν παραδοσιακό τρόπο έχουν 
καταβληθεί τά χρήματα. Έ τσι, ή έπι- 
τυχία αύτή τής Τ.Α.Π.Π. έφερε στό φώς 
μιά νέα πτυχή τοϋ όλου δίκτυου τοϋ άργοΰ 
θανάτου.

Ή  σύλληψη τοϋ Χ"κων]νίδη οδήγησε 
τήν Τ.Α.Π.Π. στήν σύλληψη τοϋ Νίκου 
Άχτύπη, τέσσερις μέρες άργότερα. Ό  
Άχτύπης μετά τή σύλληψη τοϋ φίλου του 
είχε κληθεί γιά εξέταση στό Παράρτημα 
Ασφαλείας Παπάγου, άλλά τότε είχε 
άφεθεϊ έλεύθερος γιατί οΰτε ναρκωτικό βρέ
θηκε επάνω του, οΰτε καί οί πράξεις γιά 
τις όποιες κατηγοροϋνταν ήταν μέσα στά 
χρονικά πλαίσια τοϋ αύτόφωρου. Φεύ
γοντας όμως άφησε έκεϊ τή μοτοσυκλέττα 
του, πού οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Τέσ
σερις μέρες αργότερα βρέθηκε καί πάλι 
στό Π. Α. Παπάγου μέ πρόθεση νά πάρει 
πίσω τήν εγκαταλειμμένη μοτοσυκλέττα. 
Έκεϊ, φυσικά, τόν περίμεναν οί άντρες 
τής Τ.Α.Π.Π., όπου μαζί μέ τούς συνα
δέλφους τους τοϋ Π. Α. Παπάγου τόν ύπέβα- 
λαν σέ σωματική έρευνα, κατά τή διάρ
κεια τής όποιας βρέθηκε στή τσέπη του 
ένα μικρό φακελλάκι πού περιείχε μιά 
ύπόλευκη σκόνη. Ξαφνικά, όμως, ό Ν. 
Άχτύπης άντέδρασε βίαια, άρπαξε τό 
φακελλάκι καί άστραπιαΐα τό... κατάπιε!

Στήν άνάκριση πού άκολούθησε, ό Ά 
χτύπης άποκάλυψε πώς τήν ίδια μέρα είχε 
άγοράσει ήρωΐνη άπό κάποιον «Βασίλη» 
καί παραδέχτηκε πώς λάβαινε ταχυδρο-
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μικώς άπδ τήν 'Ολλανδία ηρωίνη πού τοϋ 
έστελνε ό Γιώργος Πίττας.

Ή  σύλληψη τοϋ Άχτύπη ήταν ένα ακό
μα σοβαρό πλήγμα στους κύκλους των 
έμπορων των σκληρών ναρκωτικών, γιατί, 
όπως άποδείχτηκε, ό ρόλος του στα κυ
κλώματα αύτά ήταν άρκετά σημαντικός, 
άφοϋ τό μεγαλύτερο μέρος τής ηρωίνης 
πού παραλάμβανε άπό τό έξωτερικό τό

διέθετε στην έγχώρια κατανάλωση. Αυ
τό τοϋ έδινε τις δυνατότητες νά ζεϊ δίχως 
νά έργάζεται καί ν’ αποφεύγει τις συχνές 
κλοπές — για τήν... άδυναμία του αυτή 
πολλές φορές κατά τό παρελθόν δικάστη
κε — δπως άλλωστε είχε δικαστεί καί γιά 
ληστεία, παράνομη όπλοφορία καί, φυσικά, 
ναρκωτικά.

Ο “ ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ,, ΜΠΟΥΚΑΔΟΡΟΣ
ΜΕΓΑΛΟ σχολείο τό «πεζοδρόμιο» 

τής Χωροφυλακής, οί 'Υπηρεσίες τής Δη
μόσιας ’Ασφάλειας, δηλαδή. Καί τί δέν 
βλέπει κανείς έκει..'. Καί τί δέν μαθαίνει... 
Τόσα πού στό τέλος άμφιβάλλει καί γιά 
τον ίδιο του τόν έαυτό. Τά περιστατικά 
πού έρχονται στό φώς μέσα στά γραφεία 
τών Υπηρεσιών αυτών δείχνουν ξεκάθαρα 
τό τί βρώμικο καί πόσο βρώμικο ύπάρχει 
γύρω μας. Δείχνουν μερικές κοινωνικές 
πληγές σ’ δλο τους τό βάθος, πληγές πού 
ίσως εΰδοκιμοΰν μέ τήν άνοχή ή τήν 
άκούσια βοήθεια έντιμων μελών τοϋ κοι
νωνικού συνόλου.

Η περίπτωση πού έγινε αιτία γιά τις 
παραπάνω σκέψεις σχολιάστηκε μέ άρκε- 
τό χιούμορ άπό τόν Τύπο καί δχι χωρίς 
λόγο. Μόνο πού σάν τήν δει κανείς λίγο 
πιο βαθειά θ’ αρχίσει νά προβληματίζεται 
στα σοβαρά άπό τό μέγεθος πού μπορεί 
νάχειμερικέςφορέςή’άνθρώπινη θρασύτητα.

Ό  σεσημασμένος κακοποιός Παναγιώ
της Γιαννίτσης άπό τή Χαλκίδα, έδώ καί 
ένα χρόνο περίπου «έβγαινε» συνεχώς 
κατά τήν επιστημονική όρολογία πολλών 
διαρρήξεων, στήν περιοχή τών ’Αθηνών. 
Περισσότερες άπό 20 διαρρήξεις στον 
τομέα ευθυνης τοϋ άδελφοΰ Σώματος 
τής Αστυνομίας Πόλεων «φανέρωναν» 
τον Γιαννίτση — άπό τ ’ άποτυπώματά 
του — ώς δράστη, ένώ ύπήρχαν βάσιμες 
υποψίες καί γιά πολλές άλλες άκόμα. 
Επίσης καί δυο — τρεις παρόμοιες περι

πτώσεις στά προάστια τής ’Αθήνας έπι- 
βεβαιωναν τις υποψίες γιά τήν κακοποιό 
δράση του.

"Ομως παρ’ δλες τις έξονυχιστικές έρευ
νες τών άρμόδιων Υπηρεσιών ό Γιαννί
τσης δέν έντοπιζόταν πουθενά. Παράλλη
λα ο̂ι ίδιες υποψίες άπασχολοΰσαν καί 
τ ^  Υπηρεσίες τοϋ Σώματος στή Χαλκίδα, 
απ οπού ό Γιαννίτσης καταγόταν καί 
δπου διατηρούσε σχέσεις μέ συγγενείς 
καί φίλους.

 ̂Στη Χαλκίδα μιά άόριστη πληροφορία 
τόν έφερνε σάν κάτοικο Κολωνοΰ, Περι
στεριού η Ανθουπόλεως παντρεμένο καί 
καλά άποκαταστημένο.

„ Οί^ άντρες τοϋ Τμήματος Διαρρηκτών 
τήζ Υ.Α.Π.Π., μετά άπ’ τήν πληροφορία 
αυτή περιόρισαν τόν κύκλο τών άναζητή- 
σεων τους στις παραπάνω συνοικίες. Φω
τογραφίες τοϋ Γιαννίτση δείχτηκαν σέ 
περισσότερα απο δυό χιλιάδες άτομα, κα- 
φετζήδες, περιπτεράδες καί άλλους. Μέχρι 
καί σέ... παπάδες. Αύτοί οί τελευταίοι έφε
ραν καί τή λύση τοϋ προβλήματος.

Ένας παπάς στήν περιοχή ’Ανθουπό
λεως βλέποντας τήν φωτογραφία άναγνώ- 
ρισε δχι βέβαια τόν Γιαννίτση, άλλά έναν 
ευσεβή Χριστιανό καί μάλιστα κατηχητή 
σέ δυό - τρία κατώτερα κατηχητικά σχο
λεία, τόν Παναγιώτη Κολοκούρη. Ό  σε
βάσμιος Ιερέας βεβαίωνε πώς ό είκονιζό- 
μενος δεν είναι άλλος άπό τόν Κολοκούρη, 
που μαλιστα είναι καί παντρεμένος μέ 
κατηχητρια καί έχαιρε τής έκτιμήσεως 
δλων τών κληρικών τής περιοχής γιά τό

ήθος καί τήν κατάρτισή του.
Σέ άδιέξοδο βρέθηκαν οί άντρες τής 

Τ.Α.Π.Π. Τί νά πιστέψουν; Τόν ιερέα 
πού ορκιζόταν πώς ό είκονιζόμενος είναι 
ό Κολοκούρης ή τ’ άρχεϊα τους άπ’ δπου 
πήραν τήν φωτογραφία τοϋ Γιαννίτση.

’Αποφάσισαν νά λύσουν τό μυστήριο 
έπισκεπτόμενοι τό σπίτι τοϋ Κολοκούρη, 
γνωστό σέ πολλούς κατοίκους τής ’Αν
θουπόλεως, καί περιμένοντας κάποια έμ- 
φάνισή του. Πραγματικά, ό Παναγιώτης 
Κολοκούρης δέν άργησε νά φανεί. Τόν 
σταμάτησαν καί ζήτησαν τήν ταυτότητά 
του, άν καί ήταν βέβαιοι πώς θά βρισκό
ταν πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τόν Γιαννί
τση. Ό  νεαρός άντρας μέ προθυμία τούς 
εξήγησε πώς έχει χάσει τήν ταυτότητά 
του καί άντί αύτής τούς έδειξε τό έκλο- 
γικό του βιβλιάριο, ένα δελτίο φοιτητικού 
εισιτηρίου καί τή ληξιαρχική πράξη τοϋ 
γάμου του. Μόνο πού ένώ τό δελτίο τοϋ 
φοιτητικού εισιτηρίου άνήκε στή Φιλοσο
φική Σχολή ’Αθηνών, ένώ ή σφραγίδα 
μέ τήν όποια ήταν σφραγισμένο στή Φυσι
κομαθηματική Σχολή. 'Καί κάτι άλλο 
άκόμη: Τό επώνυμο «Κολοκούρης» στό 
εκλογικό βιβλιάριο φαινόταν πλαστογρα- 
φημένο. Αύτά έκαναν τούς άντρες τής 
Τ.Α.Π.Π. νά τοϋ περάσουν τήν ίδια στι
γμή τις χειροπέδες καί νά τόν οδηγήσουν 
στά γραφεία τους δπου καί άποκάλυψε 
δλο τό παραμύθι του.

Ό  Γιαννίτσης είχε κατορθώσει ν’ άπο- 
σπάσει — άφοϋ άπόσπασε τήν έμπιστο- 
σύνη του — πιστοποιητικό άγαμίας άπό 
ιερέα τής περιοχής Κολωνοΰ, στον όποιο 
είχε παρουσιαστεί ώς πτυχιοΰχος τής 
Θεολογικής Σχολής Χάλκης καί στή συνέ
χεια νά «κατακτήσει» τήν καρδιά «συνα
δέλφου» του κατηχήτριας μέ τήν όποια 
καί παντρεύεται, παίρνοντας γιά προίκα 
ένα διαμέρισμα στήν περιοχή Κολωνοΰ. 
Ό  κύριος καί ή κυρία Κολοκούρη, δμως, 
κατ’ έπιθυμία τοϋ «κυρίου» νοικιάζουν τό 
προικώο διαμέρισμα καί οί ίδιοι μένουν 
σέ άλλο νοικιασμένο σπίτι τής ’Ανθου
πόλεως. Αιτία: ό «κύριος» ήθελε νά ζεϊ 
μακριά άπ’ τό καυσαέριο (διάβαζε: μα
κριά άπ’ τά στέκια πού ύπήρχε κίνδυνος 
νά συναντήσει τούς διώκτες του). Έ τσ ι 
μέ νέο έντελώς δνομα (σ’ δλα τά χαρτιά 
φαινόταν σάν Κολοκούρης, έκτος άπό τήν 
ταυτότητά του πού φρόντισε καί νά έξα- 
φανίσει) ζεϊ καί... προοδεύει. Τό πρωί 
καί τό άπόγευμα έργάζεται ώς κατηχητής, 
ένώ τό βράδυ — μή άντέχοντας τήν τεμπε
λιά — έπιδίδεται στό παλιό του έπάγγελ- 
μα... τις διαρρήξεις. Περισσότερες άπό 
τριάντα διαρρήξεις μέσα σέ λίγους μήνες 
γράφονται στό ένεργητικό του, διαρρήξεις 
πού τοϋ άπέφεραν κάπου 250.000 δρα
χμές κέρδος...

Τώρα γιά μιά άκόμη φορά φιλοξενείται 
στον Κορυδαλλό καί δχι βέβαια σάν Κο
λοκούρης, άλλά σάν Γιαννίτσης, τό παλιό, 
καλό καί... γνωστό του δνομα, δηλαδή.

Ό Ρεπόρτερ
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Βοηθός ’Αρχισυντάκτου :
ΆνΟ]στής Βασίλειος ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Σύνταξη—Ρηράίτερ—Διορθώσεις :
Άνθνπ. II,ιν. Π Α Π  ΑΝΤΩΝΙΟΥ  

» Καιν ]νος ΛΑΝ Ο ΥΣΗ Σ  
Ένω/ι. Ά γ γ .  Π ΕΤΡΟ ΥΛΑΚΗ Σ  

» /. Δ Η Μ Ο Σ -Τ Σ Ο Α ΙΙΣ

Δακτυλογράφηση Κειμένων :
Ένωμ. Δημήτριος ΡΗ ΓΑΣ  
Χωρ]λαξ Π. Π Α Π ΛΑ ΟΘΩΜΑ ΚΟΣ

Μακέττες :
Άνθνπ. Γειόργ. Π Α Π Α Δ ΙΩ ΤΙΙΣ  
Πολ. Ύπαλ. Σ. ΕΥΘ ΥΜ ΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη—’Αρχείο :
Ένωμ. I. ΔΗΜΟΣ—ΤΣΟ ΛΗΣ

Οικονομική Διαχείριση— 
Συνδρομητές :

Άνθνπ. Ναπολ. Ρ Α Π Τ Η Σ  
Ένωμ. Κιχ- ΤΑΣ Σ Η Σ  

Διεκπεραίωση :
Ύπεν: Κων. ΖΩ ΤΟ Σ  —

» Εναγ. Μ Π ΑΛΑΓΙΑΝ Ν Η Σ

Στοιχειοθεσία Κειμένων :
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή Φωτογραφιών 
—Μοντάζ — ’Εκτύπωση :
Γραφ. Τέχνες: Γ. ΒΟ ΥΑ ΓΑ ΡΙΔΗ  
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Κορνζή 23 - Τηλέφ. 34.66.310

Βιβλιοδεσία:
Γραφεμπορική Ο.Ε. Ταύρον 17 
Τηλέφ. 34.64.526.

Τά δημοσιευόμενα κείμενα άπη- 
χοϋν τις γνώμες καί τις απόψεις τοϋ 
συγγραφέα ή συντάκτη και δέν 
εκφράζουν τις επίσημες θέσεις τοϋ 
Σώματος. Κείμενα που δημοσιεύ
ονται ή όχι δέν έπιστρέφονται. Τά 
κείμενα πού άποστέλλονται γιά 
δημοσίευση πρέπει νά είναι δακτυ
λογραφημένα κατά προτίμηση και 
νά συνοδεύονται άπό σχετικό φω
τογραφικό ύλικό.
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Εμείς και οι 
αναγνώστες μας

Μέ τό τεύχος αυτό κλείνει τό 1980. 
Έ νας νέος χρόνος Ανοίγεται μπρος 
μας. Ή  έποχή προσφέρεται γιά όνειρα 
καί έλπίδες, έπιβάλλει όμως καί άπο- 
λογισμό. ’Απολογισμό πού δέν δίνει 
πάντοτε αίσιόδοξες εικόνες άλλα πού- 
ται Απαραίτητος γιά τόν σχεδίασμά τού 
μέλλοντος.

Στό χρόνο αύτό ή στήλη μας παρου
σίασε ένα άνέβασμα, χωρίς όμως αύτό 
νά φτάσει στά έπιθυμητά έπίπεδα. Βέ
βαια τό γεγονός τούτο προβληματί
ζει σοβαρά τή σύνταξη τού Περιοδικού 
πάνω στις αίτιες τού περιορισμένου

Χιόνι στις ψυχές και στη 
φύση . . .

’Από τόν Αναγνώστη μας κ. Χρίστο 
Ή λ. Γιαννούλη (Καρδίτσα, Άλλαμανή 
78), πήραμε μιά πολύ έπίκαιρη, κλιμα- 
τολογικά καί κοινωνικά, έπιστολή, 
τής όποιας δημοσιεύουμε Απόσπασμα : 
Παντού μέσα στή φύση όλα έχουν σκε
παστεί άπ’ τό ψυχρό πέπλο τού χιο
νιού καί τίποτα δέν παρουσιάζει δια
φορά, τά πάντα είναι κατάλευκα. Ένας 
ψυχρός Αέρας φυσάει καί τά παγώνει 
όλα. 'Ενα ξερό φύλλο άπόμεινε στό 
κλαδί ένός δέντρου καί κρατιέται Από 
μιά ίνα στό έλεος καί στή δύναμη τού 
άέρα.

Τό νερό τού ρυακιού στήν άκρη τού 
μονοπατιού έχει παγώσει. Έ να έλα- 
φρό άγγιγμα μ’ ένα ξυλαράκι καί πάει, 
έσπασε. Μακρυά στόν όρίζοντα άκούγε- 
ται τό λυπητερό ουρλιαχτό τού σκύλου 
πού καλεϊ τό ταίρι του. Ένας σπουργί
της πάνω σ’ ένα δέντρο είναι μαζεμένος 
γιά νά ζεσταθεί. Στό χωριό όλοι είναι 
κλεισμένοι μέσα στά σπίτια τους καί κα
θισμένοι γύρω άπ’ τό τζάκι Απολαμβά
νουν τή ζεστή οικογενειακή Ατμόσφαιρα.

Σχεδόν τό ίδιο συμβαίνει καί στις πό
λεις. Καθισμένοι όλοι γύρω άπό τή θερ
μάστρα Απολαμβάνουν τήν τηλεόραση, 
σκυθρωποί καί Αμίλητοι, χωρίς νά λένε 
τίποτε. Αύτό τό μαγικό κουτί τούς έχει 
Απορροφήσει όλοσχερώς, τούς έχει μετα
δώσει όλη τήν όμίχλη τής φύσης πού έχει 
φωλιάσει μέσα στή ψυχή τους .Παρ’ όλο 
πού Ανήκουν στήν ίδια οίκογένεια, ύπάρ- 
χει πάντα μιά σχετική Απόσταση τών 
ψυχών τους.

Οί ψυχές τους δέν είναι χαρούμενες, 
τά μάτια τους δέ γελάνε καί κάπου κάπου 
κάποιος διαταράσσει αύτή τήν ήσυχία 
καθώς σηκώνεται καί κάνει τήν καρέκλα 
του νά τρίζει.

Στό δρόμο δέν βλέπεις τούς γνωστούς 
νά χαιρετιούνται. Στήν ψυχή τους έχει 
φωλιάσει τό μίσος καί ή ζήλια. Καθένας

Αριθμού έπιστολών Αναγνωστών, καθώς 
καί στό βαθμό ένδιαφέροντος πού έχουν 
τά θέματα πού θίγονται. Τό ίδιο συμβαί
νει καί μέ τις συνεργασίες Αναγνωστών, 
πού θά μπορούσαν νά είναι πολυαριθμό- 
τερες καί πιό Αξιόλογες.

Θά θέλαμε, λοιπόν, τή γνώμη σας πά
νω στήν έμφάνιση, τήν ύλη καί γενικά 
τή δομή τών τευχών τού 1980, καθώς καί 
τις συνεργασίες σας ή τις έπιστολές σας, 
προκειμένου νά βοηθήσουμε, όλοι μα
ζί, γιά ένα ψηλότερο άνέβασμα τόσο τού 
Περιοδικού όσο καί τής στήλης μας.

προσπαθεί νά μειώσει τόν άλλο μέ κάθε 
μέσο. "Ολη αύτή ή θολούρα έχει φωλιάσει 
μέσα τους. Μεταξύ τους υπάρχει ένα σύν
νεφο πού δέν τούς Αφήνει νά δοΰν πέρα 
άπ’ 6,τι αύτοί θέλουν.

Προσπαθούν νά πραγματοποιήσουν κά
τι καί Ακολουθούν τό δρόμο πού έχουν 
χαράξει. Διασχίζοντας αύτό τό δρόμο, 
έκτοπίζουν όσους προσπαθούν νά τούς 
σταθούν έμπόδιο, χωρίς νά σκέπτονται 
άν θά βλάψουν αύτούς ή τό κοινωνικό 
σύνολο. Αύτό τό σύννεφο, πού ύπάρχει 
Ανάμεσα στούς Ανθρώπους άποτελεϊ καί 
τό κίνητρο τών πράξεών τους. Τό διπλα
νό τους άνθρωπο δέν τόν βλέπουν χρι
στιανικά, σάν άδερφό, άλλά σάν μέσον, 
σάν Αντικείμενο πού θά τούς βοηθήσει 
νά πετύχουν τόν σκοπό τους.

Ό λ ο ι αύτοί οί άνθρωποι έχουν βου
λιάξει μέσα στό χιόνι, κι όσο προσπα
θούν νά βγοΰν άπ’ αύτό τόσο πιό πολύ 
βουλιάζουν. Μά άν κάποτε βρεθεί κάποιος 
νά τούς βοηθήσει τότε τόν τραβούν μέσα 
καί βγαίνουν αύτοί άπό τό λάκκο. Μά 
σέ λίγο αύτό θά τούς Ανταποδοθεί, θά 
γλιστρήσουν καί θά βρεθούν στό χείλος 
ένός γκρεμού καί δέν θά είναι κανείς έκεί 
νά τούς βοηθήσει πιά. Μά κι άν περάσει 
κανείς θά τούς άρνηθεί τήν βοήθεια. Τό 
τέλος γι’ αύτούς είναι κοντά πιά...».

Ή  μουσική . . . Ρ Ο Κ
’Από τόν ίδιο Αναγνώστη πήραμε καί 

μιά δεύτερη έπιστολή πού άναφέρεται 
στό ΡΟΚ. Δημοσιεύουμε, βέβαια, άποσ- 
πάσματά της, χωρίς όμως νά παίρνουμε 
θέση πάνω στις Απόψεις του, μιάς καί 
πιστεύουμε πώς κάθε φαινόμενο, κάθε γε
γονός, έπιδέχεται πολλές έρμηνεΐες, Ανά
λογα μέ τήν όπτική γωνία τού παρατη
ρητή: «... μπροστά σ’ ένα μαγνητόφωνο, 
ραδιόφωνο ή στερεοφωνικό συγκρότημα, 
μιά παρέα παράξενα ντυμένων Ανθρώπων 
χορεύει κάτω άπό τό ρυθμό μιάς Αλλόκο
της μουσικής. Τί είναι αύτή ή μουσική 
πού σαγηνεύει όλους τούς νέους καί τούς 
κάνει νά κινούνται κάτω άπό τό ρυθμό

της χωρίς νά ξέρουν καλά - καλά ούτε 
καί οί ίδιοι γιά ποιό λόγο; Μήπως έχει 
καμιά μυστική νότα πού στό άκουσμά 
της τρέχουν όλοι πίσω της σάν υπνω
τισμένοι; Μήπως όλα αύτά είναι μιά Αλ
λόκοτη μόδα πού έχει έπηρεάσει τόσο 
πολύ τούς νέους ώστε νά μήν σκέφτονται 
πλέον τό «πράττω» καί τό «έπραττον»; 
Ποιό είναι τό κίνητρο τών παράξενων φερ
σιμάτων τους;

Έ ξαλλος ό ρυθμός, έξαλλα καί τά πρό
σωπα τών θαυμαστών του. Αύτή λοιπόν 
ή μουσική είναι ένα τμήμα τού κλίματος 
τού μοντερνισμού πού είσάγεται στή Χώ
ρα μας, καθώς καί στόν ύπόλοιπο κόσμο. 
Μέσα σ’ αυτό τό κλίμα τού μοντερνισμού 
περιλαμβάνονται καί οί νέοι «οικογενεια
κοί καί Ατομικοί κανόνες τιμής». Ό λ α  
αύτά, τό ντύσιμο, τό φέρσιμο, ή σκέψη 
καί ή πράξη, έχουν σάν Αφετηρία τή 
μουσική «ρόκ» καί τούς παράγοντές της 
(μέλη συγκροτημάτων κ.λ.π.).

Δέν ύπάρχει πιά ό παλιότερος σεβασμός 
πρός τούς μεγαλυτέρους, πρός τήν παρά
δοση τού τόπου. Τώρα όλα έκσυγχρονί- 
ζονται. ’Ανάλογα μέ τήν Ανάπτυξη τής 
τεχνικής καί τής έπιστήμης «Αναπτύσ
σονται» καί τά νεαρά μέλη τής κοινωνίας 
μας, αύτά πού θ’ άποτελέσουν τό στήρι
γμα τής κατοπινής κοινωνίας. Θά είναι 
όμως τό στήριγμα αύτό Αρκετά δυνατό, 
ώστε νά φανεί Αντάξιο τών προηγούμε
νων; Πολύ τό Αμφισβητώ.

Τούς σημερινούς νέους καί ιδιαίτερα 
τούς «ροκάκηδες» τούς χαρακτηρίζει 
μιά Ακυβέρνητη Ασυδοσία. Εκείνο πού 
αύτοί όνομάζουν Ατομική έλευθερία. 
Όμως δέν είναι Ατομική έλευθερία νά μι
λάς, Αναπτύσσοντας ένα θέμα, καί νά 
ύποχρεώνεις τούς άλλους νά σέ παραδεχ
τούν.

Ό λ ο ι αύτοί οί νέοι πού άκοΰνε μου
σική «ρόκ» θεωρούνται άπό τούς όμοιους 
τους έκσυγχρονισμένοι. ’Αλλά οί περισ
σότεροι τό κάνουν άπό μιμητισμό κι 
όχι άπό Ανάγκη. Γιατί γιά νά Ακούσεις 
σωστά μουσική «ρόκ» πρέπει νά τό νοιώ
θεις άπό μέσα σου σάν έσωτερική Ανάγ
κη. Κι αύτό προϋποθέτει σκέψη βαθειά, 
πού όμως τούς λείπει όλότελα. ’Ακριβώς 
έδώ βρίσκεται ή πηγή τών προηγούμενων 
δεινών. Καί θά συνεχίσουν νά παραμέ
νουν δεινά, ώσπου οί νέοι νά μάθουν νά 
άκοΰνε σωστά καί νά καταλαβαίνουν σέ 
βάθος τή σημασία τών τραγουδιών«ΡΟΚ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
κ . Άλέξαν . A . Εύθυμιάδη (Θεσσα

λονίκη): Ή  διεύθυνση τού καθηγητή κ. 
Γιάννη Γιαννόπουλου είναι: Νέο Ψυχικό 
’Αττικής, 28ης ’Οκτωβρίου άριθ. 11 
(τηλέφωνο 6712451). Εύχαριστοΰμε γιά 
τις κρίσεις σας ώς πρός τήν ύλη καί έμφά
νιση τού Περιοδικού μας.

κ . ’Ιωάννη Παναγέα (Θεσσαλονίκη):

ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ

898



Ε Κ 
Δ Ο 
Σ Ε ΙΣ

ζωής. Λυπόμαστε πού ή δομή τοϋ Περιο
δικού δέν έπιτρέπει τή δημοσίευσή της.

Τόμος 2Α τής ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΟΜΩΝ:
'Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ή έκτύπωση 

τοϋ τόμου 2Α τής ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΟΜΩΝ 
πού έπιμελεΐται ή Διεύθυνση Όργανώ- 
σεως τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, μέ 
τίτλο «ΟΔΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ». ’Επίσης προχωρεί 
μέ γοργό ρυθμό καί ή έκτύπωση τοϋ τό
μου 2Β, πού άναφέρεται στό ίδιο άντικεί- 
μενο καί μέ τόν όποιο καλύπτεται όλο τό 
φάσμα τής κυκλοφοριακής νομοθεσίας 
στό μέτρο πού άφορά τήν Χωροφυλακή. 
Παράλληλα, γιά διευκόλυνση τών άν- 
δρών, στόν νέο αΰτό τόμο έχει προσαρ- 
τηθεϊ άλφαβητικό —χρονολογικό εύρε- 
τήριο. Πρόκειται, δηλαδή, γιά μιά άρι
στα έπιμελημένη έκδοση, πού θά συμ- 
βάλει σημαντικά στήν ένημέρωση τών 
άνδρών τοϋ Σώματος πάνω στή νομοθε
σία πού ισχύει.

Ναπολέοντα Δοκανάρη, Ταγμ]ρχη Χω
ροφυλακής: «Ό  βορειοηπειρώτης άγω- 
νιστής Κων]νος Παλάσκας». Γνωστός 
άπό άλλες, παλιότερες,μελέτες του ό Τα
γματάρχης — φιλόλογος κ. Δοκανάρης, 
προϊστάμενος τοϋ Τμήματος 'Ιστορίας 
τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, παρου
σιάζει στό τελευταίο αύτό έργο του μέ 
ένάργεια τήν προσωπικότητα καί τή δρά
ση τοϋ βορειοηπειρώτη άγωνιστή καί 
Ταγμ]ρχη Χωροφυλακής Κωννταντίνου

Παλάσκα, δίνοντας σπουδαίες πληροφο
ρίες πού άρύεται άπό σχετικό άνέκδο- 
το άρχειακό υλικό. Τό βιβλίο έκδόθηκε 
άπό τό "Ιδρυμα Βορειοηπειρωτικών 
Μελετών Χαριλάου Τρικούπη 4 ’Ιωάν
νινα άπ’ όπου καί διατίθεται. Διατίθε
ται έπίσης άπό τό βιβλιοπωλείο ΔΩΔΩ
ΝΗ, ’Ασκληπιού 3, ’Αθήνα στήν τιμή 
τών 125 δραχμών.

«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ»

Κάτι πού ελλειπε άπό τό χώρο δραστη
ριότητας τής 'Ιερής Μητρόπολης Καλα
βρύτων καί Αίγιαλείας ήρθε νά καλύψει 
ή φωτισμένη έμπνευση τοϋ Μητροπολί
τη κ. ’Αμβρόσιου Λενή, πρώην προϊστα
μένου τής Θρησκευτικής 'Υπηρεσίας τοϋ 
Σώματος. Πρόκειται γιά τό περιοδικό 
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ», πού άρχισε νά έκδίδεται 
άπό τήν 1-7-1980. Σκοπός του είναι, ή 
ύπεύθυνη πληροφόρηση πάνω στό έργο 
τής Μητρόποληςπού«...καθίσταται άναγ- 
καία, έπειδή, μέρα μέ τή μέρα, ή άμφι- 
σβήτησις άπλώνει όλο καί περισσότερο 
όλόγυρά μας τό μελαγχολικό της πέπλο 
καί κατορθώνει νά μεταδίδει στό σύγχρονο 
άμφισβητία τήν άμφιβολία γύρω άπό τήν 
’Εκκλησία καί τό έργο της (τεΰχος 1] 
1980, σελ. 1)». Τό Περιοδικό μας εύχεται 
κάθε έπιτυχία.

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Συμπληρώθηκαν φέτος 24 χρόνια άπό 

τήν έναρξη έκδοσης τοϋ Περιοδικού 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», πού έκδίδεται άπό 
τόν όμώνυμο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο 
τής Φλώρινας. Σκοποί τοϋ περιοδικού 
είναι ή διάσωση όλων έκείνων τών στοι
χείων ποϋχουν σχέση μέ τή Φλώρινα καί 
πούναι διεσπαρμένα έδώ κι έκεϊ, «στή 
ζώσα ίστορία άλλά καί στά διάφορα κεί
μενα». Ένδιαφέρεται γιά τήν ίστορία, τή 
λαογραφία καί τήν οικονομία τοϋ τόπου 
καί, τό σπουδαιότερο, γιά τή διατήρηση 
τών δεσμών τών ξενιτεμένων Φλωρινιω- 
τών μέ τόν τόπο τους. Θερμά συγχαρητή
ρια, λοιπόν!!!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΟΙ παρατηρήσεις σας είναι σωστές. 
Εύχαριστοΰμε. Παράλληλα σάς πληρο
φορούμε ότι στήν περίπτωση αύτή ή φω
τογραφία είναι τραβηγμένη έκ τοϋ φυ
σικού καί άπεικονίζει τά πράγματα, όπως 
άκριβώς ήταν.
Α’ιδεσ. π . ’Ιωάν. Κοτσαμπασάκη (Σού
δα): ’Αποτελεί βασική άρχή τοϋ Περιο
δικού νά μή καταχωροϋνται άφιερώματα 
γιά θανάτους άποστράτων τοϋ Σώματος, 
κ . Γεώργιο Τρουλλινό (’Αθήνα): Εύχα- 
ριστοΰμε γιά τήν άποστολή τοϋ άποκόμ- 
ματος τής έφημερίδας «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΕ», πού άναφέρεται στή δράση 
καί τό θάνατο τοϋ Ταγματάρχη Χωρ]κής 
έ. ά. Νικολάου Γ. Τρουλλινοϋ. Είναι 
όμως βασική άρχή τοϋ περιοδικού μας 
νά μή καταχωρεί τέτοια άφιερώματα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Παναγιώτη Κούκα: «Ή  κατά σάρκα 

γέννησις τοϋ Σωτήρος Χριστοϋ» καί 
«Ή  βλασφημία». Εύχαριστοΰμε γιά 
τις συνεργασίες σας. Δυστυχώς, όμως 
όταν πήραμε τήν πρώτη είχε προγραμματι
στεί τό θεολογικό θέμα τοϋ Δεκεμβρίου, 
ένώ ή δεύτερη βρίσκεται έξω άπό τά πλαί
σια στά όποια κινείται τό Περιο
δικό μας.

Σπηλιοπούλου ’ Α λ . : «Ή  προσφορά 
τής έκκλησίας εις τήν άνθρώπινη ζωή». 
Δυστυχώς τό άρθρο σας δέν είναι δυνατό 
νά δημοσιευθεί.

Παπαγιαννοπούλου Τάκη: «Ή έπο- 
ποιΐα τών γενναίων καί ή πολεμική άρε- 
τή τής Φυλής (Χρονικόν τής Μάχης τής 
Δημητσάνας)». Ό  λόγος σας άναφέρε- 
ται στήν πρόσφατη πολιτική ίστορία τής 
Χώρας καί έτσι ή δημοσίευσή του είναι 
άδύνατη.

Μπόλια Πολύβιου: «ΟΧΙ, ή έποποΐα 
τοϋ 1940—1941 » (Ποίημα). Τό ποίημά 
σας έφτασε πολύ άργά καί έτσι δέν ήταν 
δυνατή ή δημοσίευσή του.

’Αλαμ. Νικολάου: «'Οδοιπορικόν εύ- 
λαβών όρθοδόξων χριστιανών πρός έπί- 
σκεψιν Ίεράς Μονής Ιερουσαλήμ εις 
τούς πρόποδες τοϋ Παρνασσού». "Οπως 
σάς έχουμε ξαναπαντήσει, τέτοια κείμενα 
δέν μποροϋν νά δημοσιευθοΰν στό Περιο
δικό.

’Αργυρίου ’Αντωνίου: «Ό  Παϋλος 
Μελάς». Εύχαριστοΰμε γιά τήν άποστολή 
τοϋ λόγου σας. Δυστυχώς όμως ή δομή 
του δέν έπιτρέπει νά δημοσιευθεί.

Παπαμιχαλάκη’Ιωάν. : «Κατά τήν 
σύγχρονον κριτικήν ήθικαί βάσεις, ιστο
ρικά! πηγαί καί διεθνής σημασία τής 
νίκης τοϋ 1940». Ό ταν έφτασε ή συνερ
γασία σας είχε προγραμματιστεί ή ύλη 
τοϋ τεύχους τοϋ ’Οκτωβρίου.

Δερμανοπούλου Αίκατ. : «Ή 'Αγία 
Σοφία τοϋ Βυζαντίου». Σάς εύχαριστοΰμε 
θερμά γιά τήν ώραία έργασία σας καί λυ
πόμαστε πού δέν μπορούμε νά τό δημο
σιεύσουμε. Θέλει όμως περισσότερη δου
λειά, γιά ένα τέτοιο μνημείο, τόσο κα
θοριστικό γιά τήν έξέλιξη τής Βυζαντινής 
Τέχνης.

Κοτζαμπασάκη ’ Ιωάν. : «Ή  θυσία 
τοϋ Άρκαδίου». Εύχαριστοΰμε γιά τή 
συνεργασία σας. Δέν μποροϋμε όμως νά 
τή δημοσιεύσουμε γιατί ή όλη της δομή 
ταιριάζει σέ «πανηγυρικό λόγο» καί όχι 
σέ άρθρο.

Φαγούρα ΑΙκατερ . : «'Ορίζοντες»,
«Ώρίμανση μές άπ’ τήν άδικία» (στοχα
σμοί) Τά κείμενά σας είναι ώραία καί δεί
χνουν εύαισθησία καί σωστή θεώρηση τής

Β Ι Β Λ Ι Α  :

Ό  ’Εκδοτικός Οίκος «Π. ΔΕΔΕΜΑ- 
ΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» (’Αθήνα, Μεσολογγίου 
άριθ. 2, τηλέφωνο 3633-620) προσφέρει 
στούς άνδρες τής Χωροφυλακής σέ ειδι
κές τιμές τό έξάτομο έργο «ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ». Μετρητοϊς άντί 4.400 δρχ. 
καί μέ δόσεις άντί 5.100 δρχ. Σέ περίπτω
ση προμήθειας μέ δόσεις καταβάλλονται 
κατά τήν παραλαβή τοϋ έργου 1.100 δρχ. 
καί ή ύπόλοιπη άξια του έξοφλεϊται σέ 
όκτώ μηνιαίες δόσεις τών 500 δρχ. Γιά 
πληροφορίες ή παραγγελίες νά άπευθύνε- 
σθε στόν παραπάνω ’Εκδοτικό Οίκο.

ΩΡΟΛΟΓΙΑ — ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ :
Τό κατάστημα ώρολογίων —κοσμημά

των κ. Εύάγγελου ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ, τ. 
Άξ]κοΰ Χωροφυλακής (’Αθήνα, Βεραν- 
ζέρου 24α, τηλ. 5233-733), προσφέρει όλα 
τά είδη του στό Προσωπικό τοϋ Σώματος 
μέ έκπτωση μέχρι καί 25 % καί μέ εύκο- 
λίες πληρωμής.

ΧΩΡΙΣ έμπορικό κέρδος διαθέτει τά 
βιβλία του γιά τό Προσωπικό τής Χω
ροφυλακής ό έκδοτης κ. Χαράλαμπος 
Ή λ. Μπούρας.

Οί έκπτώσεις κυμαίνονται άπό 20% 
μέχρι 50%.

Οί ένδιαφερόμενοι γιά κάθε πληροφο
ρία καί συναλλαγή νά άπευθύνονται στόν 
έκδοτη στήν ’Αθήνα, όδός Ζωοδόχου 
Πηγής 17, τηλέφωνο 36.37.668.

Τό κατάστημα ΑΦΩΝ ΚΟΥΡΚΟΥΝ- 
ΤΗ, πού διαθέτει πλούσια συλλογή έτοι
μων ένδυμάτων, άνδρικών γυναικείων 
καί παιδικών, προσφέρει τά είδη του γιά 
τό Προσωπικό τοϋ Σώματος μέ ξαιρε- 
τικά ένδιαφέρουσες τιμές.

Συγκεκριμένα, γιά τά άγοραζόμενα μέ 
πίστωση είδη οί άγοραστές έχουν έκ
πτωση 15ο]ο δίνουν μικρή προκαταβο
λή καί έξοφλοϋν τά ύπόλοιπα σέ έξη 
μηνιαίες δόσεις. Γιά τά άγοραζόμενα 
σέ μετρητά, τυχαίνουν έκπτώσεως 20ο]ο.

Οί ένδιαφερόμενοι μποροϋν νά άπευ- 
θύνονται στή διεύθυνση τοϋ Καταστή
ματος στήν όδό Τσαμαδοϋ 16, στόν Πει
ραιά, τηλέφωνο 41.22.728,
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Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ε Σ
’Αξιωματικών:

Προήχθησαν στό βαθμό τοϋ Άντισυν- 
ταγματάρχου οί Ταγματάρχες ΠΑΠΑΔΟ
ΠΟΤ ΛΟΣ Γ εώργιος καί ΚΟΥΚΟΜΕΛΑΣ 
Βασίλειος.
Διόρθωση δημοσιεύματος:

Προήχθη πρόσφατα στό βαθμό τοϋ 
Ά ν τ )ρχου ό Ταγμ)ρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ- 
ΚΟΠΟΤΛΟΣ Διονύσιος και οχι ΧΡΤ- 
ΣΑΝΘΑΚΟΠΟΤΑΟΣ Διονύσιος, όπως 
δημοσιεύθηκε κατά λάθος στό προηγού
μενο τεύχος σελ. 826.
Άνθυπασπιστών :

Στις 30-11-1980 προήχθησαν στό 
βαθμό τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου 87 Άνθυ- 
πασπιστές οί όποιοι καταλαμβάνονται άπό 
τό όριο ηλικίας καί θά άποστρατευθοΰν 
άπό τό Σώμα στις 31-12-1980.
‘Οπλιτών :

Στις 31-12-1980 θά άποστρατευθοΰν 
έξαλλου, λόγφ ορίου ήλικίας 452 Ενωμο
τάρχες οί όποιοι προήχθησαν σέ Άνθυπα- 
σπιστές στίς 30-11-1980.

Σύμφωνα μέ τό σύστημα της νομοθεσίας 
τοϋ Σώματος πού ισχύει σήμερα, κατά 
τή διάρκεια τοϋ 11 μήνου ’ϊανουαρίου— 
Νοεμβρίου 1980, πραγματοποιήθηκαν, 
συνολικά, 668 προαγωγές 'Υπαξιωματι- 
κών καί Χωροφυλάκων. Ειδικότερα, κατά 
βαθμούς, προήχθησαν 155 ’Ενωμοτάρχες 
στό βαθμό τοϋ Άνθυπασπιστοΰ, 262 
Υπεν ]ρχες στό βαθμό τοϋ 'Ενωμοτάρχου 

και 251 Χωροφύλακες στό βαθμό τοϋ 
'Υπενωμοτάρχου.

’Από τίς άνωτέρω 668 προαγωγές 
Υπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων, οί 

362 έλαβαν χώρα κατά τή διάρκεια τοϋ 
3μήνου Σεπτεμβρίου—Νοεμβρίου 1980. 
Μέσα σ’ αύτό τό χρονικό διάστημα, άνα- 
λυτικότερα, προήχθησαν 7 ’Ενωμοτάρχες 
σέ Άνθυπασπιστές, 245 ‘Τπεν]ρχες σέ 
Ενωμοτάρχες καί 110 Χωροφύλακες σέ 
Υπενωμοτάρχες.

Κατά τή διάρκεια έξάλλου τοϋ μηνός 
Νοεμβρίου 1980 προήχθησαν συνολικά, 
169 Ύπαξιωματικοί καί Χωροφύλακες 
ήτοι 107 Χωροφύλακες προήχθησαν σέ 
Υπενωμοτάρχες καί 62 ‘Υπενωμοτάρχες 

σέ ’Ενωμοτάρχες.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ
Αποστρατεύθηκαν μέ αίτησή τους, τε

λευταία, οί Άντισυνταγματάρχες ΤΣΟ- 
ΛΗΣ Παναγιώτης καί ΜΕΝΕΔΙΑΤΗΣ 
Ιωάννης, καθώς καί ό 'Υπομοίραρχος 

ΤΑΒΕΡΝΆΡΑΚΗΣ ’Εμμανουήλ.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Αήξη τής μετεκπαιδεύσεως Μοιράρ
χων :

Στις 15-12-1980 άποφοιτοϋν άπό τό 
Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων 59 
Μοίραρχοι οί όποιοι μετεκπαιδεύονται άπό 
τόν περασμένο ’Οκτώβριο στή Σχολή

’Αξιωματικών Χωροφυλακής στήν όποια 
άποσπάσθηκαν γιά όλη τή διάρκεια τής 
φοιτήσεώς τους, σύμφωνα μέ τήν 421 ]2] 
28β έ. έ. διαταγή τοϋ ’Αρχηγείου.

Οί άποφοιτοΰντες οί όποιοι πρέπει νά 
σημειωθεί ότι άνήκουν στή Β' σει
ρά Μοιράρχων γιά τό 1980 πού προσκλή
θηκαν στή Σ.Α.Χ. γιά μετεκπαίδευση 
στίς 30-9-1980, είναι οί κατωτέρω: 
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Στέφανος, ΧΟΥΡΔΑ- 
ΚΗΣ ’Εμμανουήλ, ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Θω
μάς, ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Δημήτριος, ΑΡΚΑ- 
ΔΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 
Γεώργιος, ΦΟΥΡΛΑΣ Παϋλος, ΜΗ- 
ΤΣΗΣ Μενέλαος, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δημή- 
τριος, ΣΑΜΨΩΝΗΣ ’Απόστολος, ΜΑΡ
ΓΑΡΙΤΗΣ Δημήτρ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων]νος, ΚΟΡΜΑΣ ’Ιωάννης, ΓΙΑΝ- 
ΝΙΟΣ Περικλής, ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Νικό
λαος, ΜΟΣΧΟΝΑΣ Χαράλαμπος, ΧΑΝ
ΤΖΗΣ Άνδρέας, ΠΑΥΛΑΤΟΣ Γεράσι- 
μος, ΓΚΟΤΣΗΣ Παντελής, ΘΑΝΟΣ 
Χρήστος, ΡΑΠΤΗΣ Νικόλαος, ΖΙΚΙ- 
ΔΗΣ Κων]νος, ΕΡΩΤΟΚΡΪΤΑΚΗΣ 
Κων]νος, ΚΟΥΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος 
ΚΡΑΝΙΑΣ Βασίλειος, ΣΠΑΝΟΣ Άλέ- 
ξιος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Εύάγγελος, 
ΚΟΙΤΣΟΜ ΗΤΡΟΣ Παναγιώτης, ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΜΠΑΡ- 
ΜΠΟΥΤΗΣ Όδυσσεύς, ΘΕΟΧΑΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Θεοχάρης, ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ 
Παναγιώτης, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ 
Χρήστος, ΖΙΑΚΟΣ Δημήτριος, ΜΠΟΥΡ- 
ΔΑΚΟΣ Κων ]νος, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΤΟΥΛΙΑΣ Κων]νος, ΛΟΥ- 
ΚΑΚΟΣ ’Αριστοτέλης, ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Νικό
λαος, ΣΑΡΑΝΤΗΣ Δημήτριος, ΘΕΟΧΑ
ΡΗ Σ Βασίλειος, ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Φώτιος, ΝΑΝΟΣ Βασίλειος, ΣΤΑΜΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος, ΓΟΥΛΑΣ Δημή- 
τριος, ΝΤΖΟΥΒΑΝΗΣ ’Αθανάσιος, 
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, ΓΕΩΡ- 
ΓΙΑΕΣ Ήλίας, ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ’Ιωάννης 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ’Αγησίλαος ΠΑΡΘΕΝΗΣ 
’Αθανάσιος, ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ Ά ναγ νώ- 
στης, ΣΤΑΘΗΣ Πέτρος, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
’Ιωάννης, ΠΑΠΑΡΗΣ Βασίλειος, ΑΡΓΥ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ ’Αναστάσιος καί ΛΟΗΣ 
Χρήστος.

Δόκιμοι ’Ανθυπομοίραρχοι:
Στή Σχολή ’Αξιωματικών Χωρο

φυλακής εκπαιδεύονται 161 Δόκιμοι ’Αν
θυπομοίραρχοι. Ά π ’ αυτούς 70 είναι 
πρωτοετείς πού είσήχθησαν γιά εκπαί
δευση στή Σ.Α.Χ. φέτος, 41 είναι δευτε
ροετείς καί 50 είναι τελειόφοιτοι (Γ'. 
τάξη) που θα όνομασθοΰν ’Ανθυπομοίραρ
χος μετά τή λήξη τής 3ετοΰς έκπαιδεύ- 
σεώς τους, δηλαδή τό καλοκαίρι τοϋ 1981. 
’Ανάμεσα στούς Δοκίμους τής Σ.Α.Χ. 
ύπάρχουν άρκετοί κάτοχοι ξένης γλώσσας 
καί κυρίως τής ’Αγγλικής.

Δόκιμοι Ύπαξιωματικοί:
_ Στό Β'. Τμήμα τής Σ.Ο.Χ. ’Αθη

νών συνεκπαιδεύονται , ώς Δόκιμοι ’Ενω
μοτάρχες, 200 άνδρες (ιδιώτες 127 καί 
άνδρες τής Χωροφυλακής 73) μαζί μέ

’Ε π ι μ έ λ ε ι α :
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Ά ν θ υ π α σ π ι σ τ ή ς

32 Γυναίκες, πρώην Χωροφύλακες. Ή  
ΙΟμηνη εκπαίδευσή τους στή Σχολή άρχι
σε στίς 15-9-1980 καί θά τελειώσει στίς 
15-7-1981.

Αξιοσημείωτο είναι ότι άνάμεσα στούς 
200 άνδρες, ύπάρχουν 12 φοιτητές Α.Ε.Ι. 
καί 4 σπουδαστές Κ.Α.Τ.Ε., καθώς καί 38 
γλωσσομαθείς, ήτοι ’Αγγλικής 33, Γαλ
λικής^ 3 καί Γερμανικής 2. ’Από τίς 32 
Γυναίκες, 2 είναι φοιτήτριες Α.Ε.Ι. καί 
28 γλωσσομαθείς, ήτοι ’Αγγλικής 22, 
Γαλλικής 3, Γερμανικής 2 καί ’Ιταλικής 1.
Δόκιμοι Χωροφύλακες :
Στό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης (Ρέθυμνο) εκπαι
δεύονται άπό τόν περασμένο μήνα Νοέμ
βριο, ^ώς Δόκιμοι Χωρ)κες 158 ιδιώτες, 
που εκπλήρωσαν τίς στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις.
Στο Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου έκπαιδεύονται συνο
λικά, 312 Δόκιμοι Χωροφύλακες, πού 
προέρχονται άπό ιδιώτες πού έχουν έκπλη- 
ρωσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 
Απ αυτούς οί 140 θά έξέλθουν τής Σχολής 

τήν 2-1-1981 καί οί 172 τήν 18-3-1981.
Κατά τήν διάρκεια τοϋ ΙΟμήνου ’Ιανου

άριου ^— Οκτωβρίου 1980 άποφοίτησαν 
από τη Σ.Ο.Χ. καί τά δύο Παραρτήματά 
της 729, συνολικά, άνδρες Χωροφύ
λακες καί 301 Γυναίκες, οί όποιες έξήλθαν 
άπό τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης τήν 1-11-80. 
Από τους 729άνδρεςοί223ήτανάστράτευ- 

τοι κλασεως 1982 καί οί 506 ιδιώτες πού 
είχαν εκπληρώσει τίς στρατιωτικές τους 
ύποχρεώσεις.

ΝΕΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Τό πρόβλημα τής άνανεώσεως τοϋ προ

σωπικού έχει γίνει άντικείμενο ιδιαί
τερης μελέτης άπό παληότερα καί κατα
βάλλονται συνεχώς προσπάθειες γιά τήν 
αποτελεσματική άντιμετώπισή του.

Έ τσ ι άποφασίστηκε άπό τό ’Αρχηγείο 
καί στή συνέχεια προγραμματίσθηκε γιά 
το έτος 1980 ή κατάταξη στό Σώμα, ώς 
Δοκίμων Χωροφυλάκων, χιλίων (1.000) 
ιδιωτών ήτοι όκτακοσίων (800) άποστρά- 
των καί (200) άστρατεύτων, κλάσεως 
1982, καθώς καί (300) ιδιωτών γυναικών.

Ά πό τίς αρμόδιες ‘Υπηρεσίες τοϋ Σώ
ματος, πραγματοποιήθηκε ή επιλογή καί 
καταταξη στή Χωροφυλακή όκτακοσίων 
πενήντα δύο (852) άνδρών (627 άποστρά- 
των καί 225 άστρατεύτων ιδιωτών) ώς 
Δοκίμων Χωροφυλάκων, κατά τή διάρ
κεια τοϋ ΙΟμήνου ’ϊανουαρίου—’Οκτω
βρίου 1980. Μέσα στό ίδιο αύτό χρονικό 
διάστημά, παράλληλα μέ τούς άνδρες κα
τατάχθηκαν στό Σώμα, ώς Δόκιμοι Χω
ροφύλακες καί τριακόσιες τρεις (303) γυ
ναίκες άπό τίς όποιες έξήλθαν άπό τή 
Σχολή, τελικά, καί τοποθετήθηκαν ήδη 
σέ διάφορες ύπηρεσίες τοϋ Σώματος 301.

Στον άριθμό τών άνωτέρω 852 Δοκίμων 
Χωροφυλάκων πρέπει νά προστεθούν καί 
158 ιδιώτες άπόστρατοι πού προσκλήθη
καν γιά κατάταξη μέ διαταγή τού Α ρ
χηγείου καί έκπαιδεύονται στό Π.Σ.Ο.Χ. 
Κρήτης (Ρέθυμνο) άπό τόν περασμένο 
μήνα Νοέμβριο.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙ
ΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Γνωστή καί αναμφισβήτητη ασφαλώς 
είναι ή σπουδαιότητα πού παρουσιάζει 
σήμερα, περισσότερο άπό άλλοτε ,ή καλαί
σθητη έμφάνιση σέ συνδυασμό μέ τήν εύγε- 
νή κα'ι άψογη συμπεριφορά κάθε άστυνο- 
μικοϋ όργάνου.

Γι’ αυτό τό άντικείμενο κοινοποιήθηκε 
μέ τήν 303]8]46α έ. έ. διαταγή τοϋ 
’Αρχηγείου, τελευταία, ή άξια ιδιαίτερης 
προσοχής καί μελέτης 13798Φ.10916]48 
έ. έ. διαταγή τοϋ ‘Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως.

Ειδικότερα, ή γραμμή πού χαράζει 
αύτή ή διαταγή, είναι ρεαλιστική καί 
ύλοποιήσιμη, άφοΰ είναι προϊόν πείρας τοϋ 
παρελθόντος, όπως διαγράφεται άλλωστε 
τοϋτο άναλυτικά, μέσα στόν κύκλο των 
οδηγιών καί τών κατευθύνσεων πού άπευ- 
θύνονται σέ όλες τις 'Υπηρεσίες Χωροφυ
λακής.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ
Ε νω μ οτά ρ χη ς ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ’Αντώ
ν ιο ς , τοϋ Ε π ιτελ είο υ  Δ .Χ . Πρεβέζης .

Γεννήθηκε τό 1930 στήν Άχλαδινή 
’Ηλείας. Κατατάχθηκε στή Χωροφυλακή 
τό 1950. Προήχθη στο βαθμό τοϋ Ύπεν] 
ρχη τό 1974 καί τοϋ ’Ενωμοτάρχη τό 
1975. Υπηρέτησε σέ διάφορες υπηρεσίες 
τών Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου καί Κεντρικής 
Μακεδονίας. Νυμφεύθηκε τό 1962. 
Διακρίθηκε για τήν άφοσίωσή του στο 
υπηρεσιακό καθήκον καί τήν οίκογένειά 
του.

Άπεβίωσε στήν Πρέβεζα στις 6-10-80 
άπό έμφραγμα μυοκαρδίου.

Φεύγοντας άπό τή ζωή, άφησε πίσω 
τή γυναίκα του καί 2 άνήλικα κορίτσια.
’Ενω μοτάρχης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Ν ικόλαος, τοϋ Α . Τ .  Δράμας.
Γεννήθηκε τό 1935 στή Δήμητρα Σερ

ρών. Κατατάχθηκε στό Σώμα τό 1955. 
Προήχθη σέ Ύπεν]ρχη τό 1977 καί σέ 
’Ενωμοτάρχη τό 1978. ‘Υπηρέτησε σέ 
ύπηρεσίες τών Α.Δ.Χ. Θράκης, Κεντρικής 
καί ’Ανατολικής Μακεδονίας μέ καλή 
υπηρεσιακή άπόδοση. Νυμφεύθηκε τό 
1964 καί άπόκτησε άργότερα 1 άγόρι καί 1 
κορίτσι. Άπεβίωσε, ξαφνικά, άπό καρδιακό 
νόσημα στή γένετειρά του, στις 15-10-80.
’Ενω μοτάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ν ικόλαος, τοϋ Κ . Σ . Ν .  ‘Ε λλάδος.
Γεννήθηκε τό 1929 στόν “Αγιο Γεώργιο 
Φθιώτιδας. Κατατάχθηκε στή Χωρο
φυλακή τό 1951. Μετά άπό εύδόμικη έκ- 
παίδευση άπόκτησε τήν ειδικότητα τοϋ 
τροχονόμου, τοϋ όδηγοΰ καί τοϋ τεχνίτη 
αύτοκινήτου Α \ τάξεως. 'Υπηρέτησε 
σέ ύπηρεσίες τής ειδικότητάς του καί δια- 
κρίθηκε γιά τήν άφοσίωσή στό υπηρεσιακό 
του καθήκον. Προήχθη διαδοχικά στό 
βαθμό τοϋ τεχνίτη Β'. τάξεως (‘Υ πεν^χη) 
τό 1975 καί τοϋ (Ένωμ]ρχη) τεχνίτη Α' 
τάξεως τό 1978. Νυμφεύθηκε τό 1962.

Διανύοντας κανονική άδεια στό Καινούρ
γιο Λοκρίδας, άπεβίωσε τήν 1-8-1980 
άπό ήλεκτροπληξία. Στήν κηδεία του, 
έκτος άπό τούς συγγενείς , φίλους καί 
συμπατριώτες του, παρέστη κςί άντιπρο- 
σωπεία τοϋ Σώματος, πού συλληπήθηκε 
τήν οίκογένειά του, κατάθεσε στεφάνι 
στή σορό του καί άπόδωσε τις κεκανονι- 
σμένες τιμές. Φεύγοντας άπό τή ζωή, 
άφησε πίσω τή γυναίκα του μέ 2 άνή
λικα παιδιά.

Στό τέλος τοϋ έτους (31-12-1980), 
εξέρχονται τοϋ Σώματος ,υστέρα άπό 
Υπηρεσία 28 μέχρι 35 έτών, 87 Άνθυπα- 
σπιστές καί 452 Ύπαξιωματικοί.

Οί άποστρατευόμενοι πρέπει στό πρώτο 
δνθήμερο τοϋ ’Ιανουάριου 1981 νά προσέλ- 
θουν στό Γραφείο Προσωπικού τής άμέ- 
σως Προϊσταμένης τους Υπηρεσίας (Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής, Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας κ .λ.π .) γιά νά συντάξουν τις 
άπαιτούμενες αιτήσεις καί δηλώσεις συν- 
ταξιοδοτήσεως, βάσει τών ύποδειγμάτων 
πού έχουν σταλεί στις ‘Υπηρεσίες καί νά 
υποβάλουν τά δικαιολογητικά συντάξε
ως καί οικογενειακού επιδόματος, άφοΰ θά 
έχουν μαζί τους καί τά έξής δικαιολογητι- 
κά:
Α' Γιά τήν συνταξιοδότηση :

1. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 50 
δραχμών.

2. Βεβαίωση ζώνης έπιχειρήσεων, έφ’ 
δσον ό άποστρατευόμενος έχει ύπηρετή- 
σει σέ ζώνη έπιχειρήσεων.

3. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γρα
φείου (τύπου Α ') έφ’ όσον ό ένδιαφερό- 
μενος έχει προϋπηρετήσει στό Στράτευμα.

4. Ένσημοχαρτόσημα 2 τών 10 δρχ. 
Δημοσίου, 2 τών 3 δρχ. Χωρ]κής καί 2 
τών 3 δρχ. Μ.Τ.Σ.

Οί Άνθυπασπιστές πού έχουν μισθολο- 
γική έξομοίωση ’Αξιωματικού πρέπει νά 
ύποβάλλουν 3 τών 10 δρχ. Δημοσίου, 3 
τών 3 δρχ. Χωρ ]κής καί 3 τών 3 δρχ. 
Μ.Τ.Σ.

5. Βεβαίωση τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 
142 ]1974, όσοι δικαιούνται νά προσμε- 
τρήσουν χρόνο κατά τις διατάξεις τούτου.

Ή  βεβαίωση αύτή πρέπει νά ζητηθεί μέ

αίτηση τών ενδιαφερομένων άπό τό ’Αρχη
γείο Χωροφυλακής (Διεύθυνση Προσω
πικού ).

’Εκτός άπό τά άνωτέρω δικαιολογητικά 
άπαιτοΰνται καί άλλα, τά όποια όμως θά 
συντάξει ή Διεύθυνση Οικονομικού τού 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής.
Β' Γιά τή λήψη οικογενειακού έπ ι-  

δόματος :
1. Αίτηση προς τήν ‘Υπηρεσία Συντά

ξεων ‘Υπουργείου Οικονομικών (Διεύθυν
ση 13). Μέ τήν αίτηση θά ζητείται ή χο- 
ρήγηση τού οικογενειακού έπιδόματος.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κα- 
ταστάσεως Δήμου ή Κοινότητος.

3. ‘Υπεύθυνο δήλωση τού Α.Ν. 105 ]69. 
Στή δήλωση νά άναφέρεται ότι δέν λαμ
βάνει οικογενειακό επίδομα άπό άλλη πηγή.

Ή  περαιτέρω διακίνηση τών αιτήσεων 
συνταξιοδοτήσεως θά γίνει μέ μέριμνα τής 
‘Υπηρεσίας.
Γ' Γιά τήν αντικατάσταση τώ ν Βι
βλιαρίω ν ‘Υγείας :

Στά Βιβλιάρια ‘Υγείας τών άποστρα- 
τευομένων καί τών μελών τής οικογένειας 
τους γίνεται θεώρηση μέ τήν ένδειξη τής 
άποστρατείας τους—πού ισχύει γιά ένα 
3μηνο—άπό τήν άρμόδια Διοίκηση Χωρο
φυλακής κ.λ.π. πού τούς άποστράτευσε.

Ή  άντικατάστασή τους γίνεται άπό 
τήν οικεία Νομαρχία ή τό ‘Υπουργείο 
Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών, πού χορηγούν 
Βιβλιάρια Συνταξιούχου σέ καθένα έν- 
διαφερόμενο πού προσκομίζει τήν Π ρ ά - 
ξ η άπονομής Συντάξεως καί τήν α' έπι- 
ταγή τραπέζης ή ταμιευτηρίου έντός 
3μήνου άπό τής άποστρατείας του.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Ό  Ο.Σ.Α.Α.Χ. κοινοποίησε, Τελευταία, 
τό 107 J3-10-1980 έγγραφο, πού άναφέ- 
ρεται στις προϋποθέσεις άγοράς δύο (2) 
παραλιακών οίκοπεδικών εκτάσεων γιά 
λογαριασμό τών σελών του.

Α'. Περιοχή ΙΪΑΝΑΡΜΟΥ—ΠΑΝΟΡ- 
ΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ή  μία Παραλιακή έκταση 600 στρεμ
μάτων πού προσφέρεται γιά άγορά είναι 
στή θέση ΠΑΝΑΡΜΟ—ΡΕΘΥΜΝΗΣ μέ 
πρόσοψη στήν ’Εθνική όδό ‘Ηρακλείου—■ 
Χανίων καί μέρος αυτής μέ πρόσοψη στή 
θάλασσα. Βρίσκεται μάλιστα κοντά στό 
χωριό Πάνορμο καί κοντά σέ Ξενοδοχειακό 
συγκρότημα πού έχει έξασφαλισμένη τήν 
παροχή ήλεκτρικοΰ ρεύματος, νερού καί 
τηλεφώνου.

Ή  έξαίρετη αύτή γιά οικισμό περιοχή 
προσφέρεται μέ τήν τιμή τών 250.000 
δραχμών γιά κάθε στρέμμα. Γιά κάθε 
όμως οίκοπεδική μερίδα θά άπαιτηθοΰν 
δύο (2) τουλάχιστο στρέμματα, οπότε ή 
τιμή θά είναι, συνολικά 500.000δραχμές 
γιά κάθε ένδιαφερόμενο. "Οποιος βέβαια 
έπιθυμεΐ μπορεί νά δηλώσει τήν άγορά 
καί μεγαλύτερης τών 2 στρεμμάτων 
έκτάσεως.

Σύμφωνα μέ τις άπαιτήσεις τών πωλη- 
τών έχει καθορισθεϊ νά καταβληθεί τό 
άντίτιμο σέ ποσοστό 40 % κατά τό χρόνο 
υπογραφής τού προσυμφώνου καί τό 
υπόλοιπο ποσό νά έξοφληθή σέ 26 ισόπο
σες μηνιαίες δόσεις.

Β'. Περιοχή ΒΙΤΑΛΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
Ή  άλλη παραλιακή έκταση 850 στρεμ

μάτων βρίσκεται στόν όρμο ΒΙΤΑΛΙ—ΑΝ
ΔΡΟΥ. Έ χε ι ομαλή άμμώδη παραλία μέ 
2 κόλπους καί κεΐται στήν ’Ανατολική 
πλευρά τής ’Άνδρου, σέ άπόσταση 20 
περίπου χιλιομέτρων άπό τό λιμάνι τού 
Γ αυρίου. ‘Υπάρχει διανοιγμένος—χωρίς 
σκυρόστρωμα—δρόμος 3 περίπου χιλιο
μέτρων πού φθάνει προ τού χώρου τής 
έκτάσεως (κτήματος). Στήν ίδια άπό τό 
κτήμα άπόσταση υπάρχουν καί οί παροχές 
τηλεφώνου καί ήλεκτρικοΰ ρεύματος. 
‘Υπάρχει έπίσης, κανονική Τοπογραφική 
μελέτη γιά τήν έκταση.

Οί πωλητές καθώρισαν τήν τιμή κάθε 
στρέμματος τής έκτάσεως αύτής σέ 55.000 
δραχμές. Γιά κάθε όμως συνεταιρική μερί
δα θά χρειασθούν τρία (3) στρέμματα, 
τουλάχιστο, οπότε ή τιμή της θά άνέλθει 
σέ 165.000 δραχμές. Τό μέγεθος, βέβαια, 
τής μερίδος βρίσκεται πάντοτε σέ συνάρ
τηση μέ τούς όρους δομήσεως πού καθο
ρίζει γιά κάθε περιοχή τό ‘Υπουργείο Χω
ροταξίας—Οικισμού καί Περιβάλλοντος.

Οί ενδιαφερόμενοι πρέπει νά ύποβάλουν 
τό συντομώτερο σχετική δήλωση στό 
Συνεταιρισμό (Ο.Σ.Α.Α.Χ.—Άριστοτέ-
λους 175—-’Αθήνα), προκειμένου νά λη- 
φθεΐ άπόφαση γιά τήν προώθηση ή μή τών 
διαδικασιών πού άπαιτοΰνται γιά τήν άγο
ρά τών άνωτέρω εκτάσεων.

Τό 107 ]1980 έγγραφο τού Συνεται
ρισμού πού κοινοποιήθηκε ήδη σέ όλα τά 
μέλη του, περιέχει καί ύπόδειγμα (τύπο) 
αυτής τής Υπεύθυνης Δηλώσεως._______
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Α Θ Η Ν Α

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ άπ’ τή Σχολή 'Ο
πλιτών Χωροφυλακής οί 152 γυναίκες 
Δόκιμοι Χωροφύλακες πού έκπαιδεύτη- 
καν γιά έξάμηνο στις έγκαταστάσεις τής 
Σχολής, στό Μενίδι ’Αττικής.

Στήν τελετή πού διοργανώθηκε γιά 
τήν έξοδό τους άπ’ τή Σχολή παρέστησαν 
ό Γ’ Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υπο
στράτηγος κ. Άνδρέας Λεχουρίτης, ό 
Προϊστάμενος τής Θρησκευτικής "Υπη

ΟΡΚΟ καί τήν ΑΠΟΣΤΟΛΗ σας καί 
θά υπηρετήσετε μέ ύψηλό αίσθημα εύθύ- 
νης τόν ύπερήφανο Ελληνικό Λαό καί 
γενικώτερα τόν συνάνθρωπο. Μεταχει- 
ρίζεσθε τούς άνθρώπους καί ιδιαίτερα 
τή νεολαία μέ καλοσύνη καί άνθρωπιά. 
Νά σάς διακρίνει πάντοτε κατά τήν άσκη
ση τών καθηκόντων σας ιδιαίτερη εύαι- 
σθησία καί εύθύνη έναντι τού Νόμου. 
Μή ξεχνάτε δτι ό Νόμος καί τό ήθος 
είναι δυό όμορφες έννοιες πού άποτελοϋν 
τόν μυελόν τής πίστεως καί τής φυλής.

ρεσίας τοϋ Σώματος Πανοσιολογιώτατος 
’Αρχιμανδρίτης π. Εύσέβιος Πιστολής, 
ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. 
Νικόλαος Γαρνέλης, οί Καθηγητές καί 
οί έκπαιδευτές τών νέων Χωροφυλάκων 
καί πολλοί συγγενείς τους.

Μετά τή Δοξολογία πού τελέστηκε 
άπ’ τόν ’Αρχιμανδρίτη π. Ευσέβιο, ό 
Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. άπηύθυνε πρός τις 
έκπαιδευθεΐσες άποχαιρετιστήριο μήνυμα, 
τονίζοντάς τους μεταξύ άλλων καί τά 
έξής: «... Νέες Έλληνίδες Χωροφύλακες, 
Εΐμεθα ύπερήφανοι γιά σάς καί άπόλυτα 
βέβαιοι ότι ούδέποτε θά ξεχάσετε τόν

Τελειώνοντας σάς προτρέπω άπό τή θέση 
αυτή νά κρατήσετε ψηλά τόν χαρακτήρα 
σας, τό «είναι» σας, τό ήθος σας, τήν άρε- 
τή σας καί τά τόσα χαρίσματά σας...».

Στή συνέχεια άπηύθυνε χαιρετισμό 
ό κ. Γ' Επιθεωρητής, ό όποιος τούς έδωσε 
γενικές όδηγίες καί συμβουλές γιά τήν 
έπιτυχία τοΰ έργου τους.

Στό τέλος τής τελετής δόθηκε δεξίω
ση πρός τιμή τών νέων γυναικών Χωρο
φυλάκων, πού τοποθετήθηκαν καί ήδη 
υπηρετούν σέ διάφορες Υπηρεσίες τοΰ 
Σώματος.

Ξ Α Ν Θ Η

ΑΙΜΑ γιά μετάγγιση σέ σοβαρά άσθε- 
νεϊς συνανθρώπους πρόσφεραν στό Γ ενικό 
Νοσοκομείο Ξάνθης ό Άνθυπασπιστής κ. 

Μιχαήλ Μαρκιανός καί οί Χωροφύλακες 
κ.κ. ’Απόστολος Δελησταμάτης καίΜιχα- 
ήλ Παναγιωτίδης πού ύπηρετοϋν στήν 
Ξάνθη.

Καί οί τρεις, μόλις πληροφορήθηκαν 
τόν κίνδυνο πού διέτρεχαν οί βαρειά άρ
ρωστοι συνάνθρωποι πού νοσηλεύονταν 
στόν Νοσοκομείο, έτρεξαν άμέσως στό 
Σταθμό αιμοδοσίας του καί πρόθυμα άντα- 
ποκρίθηκαν στό πιό άνθρωπιστικό κάλε

σμα γιά τή σωτηρία τους. Τό γεγονός 
σχολιάστηκε μέ τά καλύτερα λόγια μετα
ξύ τών άσθενών καί τού Προσωπικού τοΰ 
Νοσοκομείου, ό Διευθυντής τοΰ όποιου 
κ. Δημήτριος Βάσσος έστειλε στις 'Υπη
ρεσίες τών παραπάνω συναδέλφων έγγρα
φα μέ τά όποια τούς συγχάρηκε καί τούς 
έξέφρασε τά συγχαρητήρια τοΰ 'Ιδρύμα
τος.

Παρόμοιες προσφορές πού άποδεικνύ- 
ουν τά ύψηλά άλτρουϊστικά, άνθρωπιστι- 
κά καί Χριστιανικά αισθήματα άπό τά 
όποια διαπνέεται τό Προσωπικό τοΰ 
Σώματος γίνονται άθρόες καθημερινά.

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

ΕΠΙΣΚΕΨΗ σέ Υπηρεσίες Χωροφυ
λακής τής Ηπειρώτικης πρωτεύουσας 
πραγματοποίησαν σαράντα μέλη τής Έ- 
νώσεως Φίλων τών ’Ακριτών καί Φρουρών 
τής Πατρίδος μέ έπικεφαλής τόν Πρό
εδρό της κ. ’Ιωάννη Τάσσο.

Στά Γιάννενα, τούς έπισκέπτες ύπο- 
δέχτηκαν ό Ανώτερος Διοικητής Χωρο
φυλακής ’Ηπείρου Ταξίαρχος κ. Χρήστος 
Ριζάς καί άντιπροσωπεία άνδρών τής 
Άνωτέρας. Μετά τήν ύποδοχή ό Υ π ο
διοικητής τής Ανωτέρας Συνταγματάρ
χης κ. Βασίλειος Βαγενάς τούς ένημέρω- 
σε γιά τό έργο πού έπιτελεΐται άπ’ τις 
Υπηρεσίες τής Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου καί γε

νικά γιά τήν άποστολή καί τήν ιστορία 
τής Χωροφυλακής. Ακολούθως ό κ. 
Τάσσος ευχαρίστησε τούς παραβρεθέν- 
τες γιά τή θερμή ύποδοχή καί έπέδωσε 
στόν κ. ’Ανώτερο ειδική πλακέτα μέ τι
μητικό δίπλωμα σέ ένδειξη εύγνωμοσύ- 
νης γιά τις πολλαπλές ύπηρεσίες πού 
προσφέρει στό κοινωνικό σύνολο τό 
Προσωπικό τών Υπηρεσιών τής ’Ανω
τέρας Διοικήσεως.

Πρός τιμή τών φιλοξενουμένων δό
θηκε μικρή δεξίωση στήν τοπική Λέσχη 
Χωροφυλακής. Στή συνέχεια τά μέλη τής 
Ενώσεως καί ό Πρόεδρός τους έπισκέ- 

φθηκαν τό ’Αστυνομικό Τμήμα Κονίτσης

όπου καί τούς ύποδέχτηκαν ό 'Υποδιοι- 
κητής τής Δ. X. Ίωαννίνων Άντισυντα- 
γματάρχης κ. Χρήστος Φροΰντζος καί ό 
Διοικητής τοΰ Τμήματος Ταγματάρχης 
κ. ’Απόστολος Βασδέκης μέ άνδρες τής 
Υπηρεσίας, άπό τούς όποιους καί έγινε 
σχετική ένημέρωση γιά τό έργο της. Στόν 
κ. Βασδέκη άπονεμήθηκε ειδική τιμη
τική πλακέτα τής Ένώσεως.

’Επακολούθησε δεξίωση στή Στρα
τιωτική Λέσχη Κονίτσης, στήν όποια 
παραβρέθηκαν άκόμη, ό Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως —Πωγω- 
νιανής καί Κονίτσης κ. Σεβαστιανός, ό 
Δήμαρχος τής πόλεως κ. Σπυρ. Γκότζος, 
ό Διοικητής τοΰ 583 Τάγματος Πεζικοΰ 
Άντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Κα- 
λατζής καί άλλοι.
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Θ Ε Σ  Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ έκδήλωση πραγματο
ποιήθηκε στή Λέσχη Χωροφυλακής τής 
συμπρωτεύουσας γιά τήν ύποδοχή τών 
63 γυναικών Χωροφυλάκων πού τοπο
θετήθηκαν πρόσφατα σέ 'Υπηρεσίες τής 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Τις νέες συναδέλφους ύποδέχτηκαν 
μέ θερμά φιλικά καί συναδελφικά αισθή
ματα οί 85 γυναίκες Χωροφύλακες πού 
υπηρετούσαν στή Θεσσαλονίκη καί τούς 
εύχήθηκαν νά άνταποκριθοΰν ̂  μέ έπιτυ- 
χία στά καθήκοντά τους καί ν’ άποτελέ- 
σουν άνεκτίμητο ύλικό καί καύχημα γιά 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής.

Ή  έκδήλωση άρχισε μέ προσφώνηση 
πρός τις νέες Χωροφύλακες άπ’ τή συνά? 
δελφό τους δ]δα ’Αναστασία Ρακιτζόγλου, 
ή όποια μεταξύ άλλων είπε: «.... Γιά τήν 
πραγματοποίηση τού σκοπού μας χρειά

ζεται ύπομονή, θάρρος καί κυρίως Αγά
πη γιά τό συνάνθρωπό μας. Νά μή ξεχνά
με ποτέ ότι Ασκούμε λειτούργημα καί όχι 
άπλώς ένα έπάγγελμα. Μέ άγάπη καί αί- 
σιοδοξία στήν καρδιά θά πετύχουμε στούς 
στόχους μας, θά ξεπεράσουμε κάθε δυσ
κολία καί θά μπορούμε νά ύπερηφανευό- 
μαστε ότι προσφέρομε καί ’μεΐς ένα μικρό 
έργο ώς κόκκο συνάπεως στή γενναία καί 
ένδοξη Χωροφυλακή, πού προστατεύει 
καί φυλάσσει τόν κόσμο άπό κάθε κακό. 
’Εμείς μέ τή λίγη πείρα πού διαθέτομε, 
είμαστε πρόθυμες νά σάς παράσχουμε 
δ,τι βοήθεια θέλετε, σ’ όποιοδήποτε πρό
βλημα σάς Απασχολεί καί νά συνδράμου
με όσο μπορούμε στό ξεκίνημά σας. Πι
στεύομε ότι θ’ άποτελέσετε ένα νέο καί 
καλύτερο κεφάλαιο γιά τό Σώμα...».

Στή συνέχεια Αντιφώνησε ή Χωροφύ
λακας δ]δα ’Αντωνία Βαρβεσιώτου, ή 
όποια άπό μέρος τών συναδέλφων της 
έξέφρασε τις θερμές τους εύχαριστίες γιά 
τή συγκινητική ύποδοχή πού τούς έπι- 
φυλάχτηκε δίνοντας τή διαβεβαίωση ότι 
θά προσπαθήσουν μέ όλες τίς δυνάμεις 
τους νά φανούν Αντάξιες τών προσδοκιών 
τού Σώματος καί τής Πολιτείας.

Στήν έκδήλωση, ή όποια έκλεισε μέ δε
ξίωση, ήταν παρόντες, ό Διευθυντής τής 
Διευθύνσεως Ταξίαρχος κ. ’Ιωάννης Τρύ- 
πης, οί Υποδιευθυντές της, οί Διευθυντές 
καί Διοικητές τών 'Υπηρεσιών της καί 25 
άνδρες Χωροφύλακες πού έξήλθαν τελευ
ταία άπ’ τή Σχολή 'Οπλιτών Χωροφυλα
κής.

ΕΠΑΙΝΟ άπένειμε ό Διευθυντής 'Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Ίωάν- 
νηςΤρύπηςστόνΜοίραρχο κ. Παναγιώτη 
Ζυγούρη καί τόν Άνθυπασπιστή κ. ’Ιωάν
νη Μπουζιάνη.

Οί δυό άνδρες ύπηρετοΰν στό Τμήμα 
Προστασίας ’Εθνικού Νομίσματος τής 
Θεσσαλονίκης, ώς Διοικητής ό πρώτος 
καί Β' ’Αξιωματικός ό δεύτερος. Τόν περα
σμένο ’Οκτώβριο, μετά άπό καθοδήγηση 
τού Διευθυντή τους καί είκοσαήμερη έν- 
τατική παρακολούθηση, συνέλαβαν άτο
μο τή στιγμή πού διαπραγματεύονταν 
μέ άλλο άτομο τήν άγορά ξένου συναλ
λάγματος ύψους 62.860 μάρκων Γ ερμανίας. 
Μετά τή σύλληψη έγινε έρευνα στό σπίτι 
καί τό Γ ραφείο τού δράστη όπου 
καί βρέθηκε συνάλλαγμα σέ χαρτονομί
σματα διαφόρων κρατών , χρυσές λίρες 
’Αγγλίας καί χρυσά γαλλικά είκοσάφρα- 
γκα συνολικού άντικρύσματος 5.500.000 
δραχμών , τό όποιο καί κατασχέθηκε.

Ή  έξαιρετική καί σπουδαία γιά τή Δη
μόσια Ασφάλεια έπιτυχία τών παραπάνω 
άνδρών προκάλεσε τά εύμενέστατα σχό

λια τού κοινού καί τών μέσων μαζικής 
ένημερώσεως, γιά τούς ίδιους καί τό Σώ
μα τής Χωροφυλακής γενικότερα.

ΑΚΟΜΗ ό Ταξίαρχος κ. Τρύπης άπένει- 
με έπαινο στόν Ταγματάρχη κ. ’Αντώνιο 
Παπαχρήστου, τούς ’Ανθυπομοιράρχους 
κ.κ. Εύάγγελο Πύλη καί Αθανάσιο Εύαγ- 
γέλου καί τόν Άνθυπασπιστή κ. Ήλία 
Παναγιωτίδη πού ύπηρετοΰν στό Τμήμα 
Ηθών—Λεσχών τής Υ.Γ.Α. Θεσσαλονί
κης, διότι προσέφεραν έξαιρετική άπό 
άπόψεως Δημοσίας Ασφαλείας ύπηρεσία 
στό κοινωνικό σύνολο.

Συγκεκριμένα, οί παραπάνω άνδρες, 
μετά άπό αιφνιδιαστικό έλεγχο πού έκα
ναν στις άρχές τού περασμένου ’Οκτωβρί
ου σέ διαμέρισμα πολυκατοικίας τής Θεσ
σαλονίκης, συνέλαβαν 15 άτομα πού έπαι
ζαν «έπί χρήμασι» τό Απαγορευμένο τύ
χη ρό παιγνίδι «ζάρια» καί κατάσχεσαν 
1.242.600 δραχμές, 13.100 μάρκα Δυτ. 
Γερμανίας καί 300 Ελβετικά φράγκα. Ή  
«έπιχείρηση» έγινε μέ μεθοδικότητα καί 
ύπηρεσιακό ζήλο.

100.000 δραχμές τυλιγμένες σέ έφημε- 
ρίδα έχασε πρόσφατα ή Κα Σεβαστή Πο- 
ζαρλή στήν Καλαμαριά κι Αμέσως έτρεξε 
καί γνωστοποίησε τήν άπώλεια στό το
πικό Αστυνομικό Τμήμα.

Λίγα λεπτά τής ώρας Αργότερα, πα
ρουσιάστηκε στό ίδιο Τμήμα ή Κα Είρήνη

Ταξίδου, ή όποια παρέδωσε τό παραπάνω 
χρηματικό ποσό πού είχε βρει καί άξίζει 
νά ύποχραμμιστεϊ ότι είναι μητέρα έπτά 
Ανηλίκων παιδιών, ό σύζυγός της νοση
λεύεται σέ Νοσοκομείο τών Ηνωμένων 
Πολιτειών ’Αμερικής καί γενικά ή οικο
νομική της κατάσταση είναι πτωχή. Αύ- 
τό όμως δέν τήν έμπόδισε νά όδηγηθεί 
στήν έξαιρετική καί ένάρετη πράξη τής 
παραδόσεως τών χρήμάτων πού βρήκε. 
Ή ταν πάνω άπ’ όλα Ακέραιος καί σωστός 
άνθρωπος, μέ καθαρή συνείδηση καί ήθι- 
κές άρχές.

Γιά τήν Αξιέπαινη καί Αξιομίμητη πρά
ξη τής Κας Ταξίδου, ό Διευθυντής τής

Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Τρύπης διοργά- 
νωσε πρόσφατα στό Γ ραφείο του ειδι
κή τιμητική έκδήλωση καί τήν συγχάρη
κε θερμά. Στήν έκδήλωση ήταν παρόντες, 
ό Α' Υποδιευθυντής τής Διευθύνσεως 
Συνταγματάρχης κ. Γεώργιος Ντούμας, ό 
Προσωρινός Διοικητής τού Α.Τ. Καλαμα
ριάς, ό Πρόεδρος τού Συνδέσμου Φίλων 
Χωροφυλακής Καλαμαριάς κ. Χρήστος 
Χατζής καί ό Ταμίας τού Συνδέσμου.

Στή διάρκεια τής τελετής ό κ. Χατζής 
πρόσφερε στήν Κα Ταξίδου χρηματικό 
ποσό 10.000 δραχμών έκ μέρους τού Συν
δέσμου, σέ ένδειξη τιμής καί άναγνωρί- 
σεως τής λαμπρής της Ανθρωπιστικής 
πράξεως.

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο

160 ΒΙΒΛΙΑ τού άποθανόντος γνω
στού Ρεθυμνιώτη συγγραφέα Πολύβιου 
Τσάκωνα δώρησε ή οίκογένειά του στό 
Παράρτημα τής Σχολής 'Οπλιτών Χω
ροφυλακής Κρήτης.

Τά βιβλία έχουν τίτλο «Ή  ιστορία τής 
Κρητικής Χωροφυλακής», «Οί Κρήτες 
καί τό έπαναστατικό κίνημα τής Θεσσα
λονίκης τό 1916 », «’Επίτομος Ιστορία 
τής Κρήτης» καί διανεμήθηκαν στις έκ- 
παιδευθεϊσες έκεΐ γυναίκες Δοκίμους Χω
ροφύλακες. Τά Αδιάσειστα Ιστορικά στοι
χεία τους, βρήκαν εύμενέστατη Απήχηση 
μεταξύ τους καί άποτέλεσαν σημαντικό
τατα βοηθήματα γιά τή συλλογή κατάλ
ληλων στοιχείων γύρω άπ’ τήν Ιστορία 
τής Κρητικής Χωροφυλακής.

Ό  Διοικητής τού Παραρτήματος Ά ν-  
τισυνταγματάρχης κ. Κων]νος Κωνσταν- 
τόπουλος εύχαρίστησε θερμά τήν οικο
γένεια τού Αείμνηστου συγγραφέα γιά τήν 
ευγενική της δωρεά, προσωπικά καί μέ 
έπιστολή πού δημοσιεύτηκε στόν τοπικό 
Τύπο.

Κ Ο Ζ Α Ν Η
ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ καταθέσεων χρη

ματικού ποσού 119.024 δραχμών έπέδωσε 
ό ’Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής 
Δυτικής Μακεδονίας Συνταγματάρχης 
κ. Βάϊος Μόσιαλος στήν Άρχοντούλα  
Παραστατίδου, χήρα τού 'Υπενωμοτάρχη 
Σάββα Παραστατίδη πού σκοτώθηκε τόν 
περασμένο ’Οκτώβριο σέ τροχαίο άτύ- 
χημα.

Τά βιβλιάρια έκδόθηκαν στά όνόματα 
τών δυό άνηλίκων όρφανών κοριτσιών 
του .Τό χρηματικό ποσό συγκεντρώθηκε 
άπό προαιρετικό έρανο πού έγινε μεταξύ 
τού Προσωπικού τής Άνωτέρας.

Ή ταν μιά συναδελφική συγκινητική 
συμπαράσταση στήν οίκογένειά τού Αλη
σμόνητου συνάδελφου, ένα δείγμα τού 
άνθρωπισμοϋ καί τής άγάπης πού διακρί
νει όλους όσοι ύπηρετοΰν στις Υ πηρε
σίες Χωροφυλακής τής άκριτικής αύτής 
γωνιάς τής πατρίδος μας. Συγχαρητήρια.
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Α Θ Η Ν Α

Ό  Υπενωμοτάρχης κ. Εύάγγελος Δικό- 
πουλος καί 6 ’Ενωμοτάρχης κ. Γεώργιος 
Ζώτας ΰπηρετοΰν στην Υποδιεύθυνση 
’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης 
και στο Τμήμα ’Αστυνομίας Τουρισμού 
Σαρωνικοϋ, άντίστοιχα. Δηλαδή σέ 'Υπη
ρεσίες πού τύ έργο τοϋ Προσωπικού τους 
συνίσταται στην παροχή πληροφοριών, 
την ξενάγηση καί την εξυπηρέτηση των 
ημεδαπών καί άλλοδαπών τουριστών, τήν 
έγκαιρη έπισήμανση τών διαφόρων ελ
λείψεων πού παρουσιάζονται στύν τομέα 
τής τουριστικής υποδομής τού τόπου καί 
τέλος την υπόδειξη στούς αρμόδιους κρατι
κούς φορείς τών μέτρων πού χρειάζεται 
να ληφθοΰν γιά τήν ορθή άντιμετώπισή 
τους.

Κι’ όμως , οί παραπάνω άνδρες, σέ δυύ 
συγκεκριμένες περιπτώσεις καί μέσα πάν
τα στο πνεύμα τών γενικών ύπηρεσιακών 
τους ύποχρεώσεων, έπέκτειναν τις δρα
στηριότητες τους καί σέ χώρους πού ανή
κουν στήν άρμοδιότητα συναδέλφων τους 
άλλων 'Υπηρεσιών.

Ό  'Υπενωμοτάρχης κ. Δικόπουλος, 
τήν ώρα πού ήταν διατεταγμένος σε ύπη- 
ρεσία τουριστικού ελέγχου στον άρχαιο- 
λογικο χώρο τού Σουνίου, άντιλήφθηκε 
ένα άτομο να περιφέρεται ύποπτα στο χώ
ρο σταθμεύσεως τών οχημάτων τών του
ριστών. Τύ παρακολούθησε μέ προσοχή 
καί δταν εκείνο σέ μιά στιγμή άρχισε νά 
περιεργάζεται τα εξαρτήματα τής μοτο- 
συκλέττας ένύς αλλοδαπού, το συνέλαβε

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο

ΜΕ ΣΕΜΝΗ τελετή πού πραγματο
ποιήθηκε τόν περασμένο μήνα στό προ
αύλιο τοΰ Παραρτήματος τής Σχολής 
'Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης, στό 
Ρέθυμνο, τελείωσε ή έκπαίδευση τών 148

καί τύ οδήγησε στύ Παράρτημα ’Ασφα
λείας Λαυρίου, δπου διαπιστώθηκε δτι 
ήταν δράστης σωρείας άνεξιχνίαστων 
κλοπών καί όμολόγησε δτι σκοπός του 
ήταν νά κλέψει καί τή μοτοσυκλέττα τού 
αλλοδαπού...

Ό  ’Ενωμοτάρχης κ. Ζώτας ένεργοϋσε 
τουριστικό έλεγχο στήν πλαζ τής Βου
λιαγμένης μέ τόν συνάδελφό του Χωροφύ
λακα κ. ’Ιωάννη Μέγα. Έκτελώντας τά 
καθήκοντά του άντιλήφθηκε στό χώρο τής 
πλάζ τήν παρουσία δυο ύποπτων ατόμων. 
Πίταν σίγουρος γιά τις προθέσεις τους καί 
γ ι’ αύτό τά παρακολούθησε γιά νά συλλη- 
φθούν λίγο άργότερα τή στιγμή πού έκλε
βαν τήν τσάντα κάποιου λουόμενου, ή 
όποια περιείχε σημαντικό χρηματικό ποσό 
καί διάφορα άλλα άτομικά του είδη. Τά 
άτομα οδηγήθηκαν στό ’Αστυνομικό Τμή

μα Βουλιαγμένης γιά νά διαπιστωθεί άπό 
τήν προανάκριση πού έπακολούθησε δτι 
βαρύνονταν μέ ... πλούσιο εγκληματικό 
παρελθόν...

Γιά τήν εξαιρετική αυτή ύπηρεσιακή 
προσφορά τους οί συνάδελφοι τι
μήθηκαν μέ έπαινο άπό τόν Διευθυντή τής 
Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης. Ή  τελετή τής άπονομής 
τών επαίνων έγινε στό Γραφείο τοΰ Δι
ευθυντή Ταξιάρχου κ. ’Αθανασίου Παπα- 
δημητρίου, παρουσία ’Αξιωματικών καί 
'Οπλιτών τής Διευθύνσεως. Τούς έπαί- 
νους άπένειμε ό ίδιος ό κ. Ταξίαρχος.

γυναικών Δοκίμων Χωροφυλάκων, πού 
Εκπαιδεύτηκαν έπϊ έξάμηνο στις έγκατα- 
στάσεις του.

Τήν τελετή τίμησαν μέ τήν παρουσία 
τους, ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου κ. Τίτος, ό 
Διοικητής τής 5ης Μεραρχίας 'Υποστρά

τηγος κ. Ά χιλλεύς Νανόπουλος, ό ’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής Κρήτης 
Ταξίαρχος κ. ’Εμμανουήλ Τζιρίτας, ό 
'Υποδιοικητής τής Άνωτέρας Συνταγμα
τάρχης κ. Γ. Καζαμίας, ό Διοικητής τής 
Δ. X. Χανίων Συνταγματάρχης κ. Εμμα
νουήλ Πριναράκης, ό ’Ανώτερος Διοι
κητής Φρουράς Ρεθύμνης Συνταγματάρ
χης κ. Κοκκινάκης, ό 'Υποδιοικητής τής 
Δ.Χ. Ρεθύμνης Ταγματάρχης κ. Τυράκης, 
ό Λιμενάρχης κ. Κοκκινάκης, ό Διευθυν
τής Νομαρχίας τοΰ Νομού κ. Μαυροειδής, 
ό Δήμαρχος τής πόλεως κ. Άρχοντάκης, 
έκπρόσωποι άλλων τοπικών ’Αρχών καί 
Συλλόγων, οί Καθηγητές καί οί ’Αξιωμα
τικοί καί 'Υπαξιωματικοί έκπαιδευτές 
τών έκπαιδευθεισών γυναικών, μέλη τών 
οικογενειών τους καί πολλοί άλλοι προσ- 
καλεσμένοι.

Στήν άρχή τής τελετής ή άρχηγός τών 
νέων Χωροφυλάκων κατάθεσε στεφάνι 
στό Μνημείο τών πεσόντων τής Σχολής 
καί άκολούθως ό κ. ’Ανώτερος Διοικητής 
Χωροφυλακής Κρήτης άνέγνωσε μήνυμα 
τοΰ Ά ρχηγοϋ τοΰ Σώματος Άντιστρατή- 
γου κ. Μιλτιάδη Άργιάννη. Στή συνέχεια 
ό Διοικητής τοΰ Παραρτήματος Άντισυν- 
ταγματάρχης κ. Κων]νος Κωνσταντόπου- 
λος, άφοΰ μέ όμιλία του ένημέρωσε τούς 
έπισήμους καί λοιπούς προσκαλεσμένους 
γιά τό πρόγραμμα τής έκπαιδεύσεως, άπηύ 
θυνε συμβουλές, παραινέσεις καί εύχές 
πρός τις Εξελθοΰσες γιά τήν Επιτυχία τής 
σταδιοδρομίας τους στό Σώμα καί τις 
συγχάρηκε γιά τήν έπιμέλεια πού έπέ- 
δειξαν στή διάρκεια τής φοιτήσεώς τους, 
στή Σχολή.

Τόν Διοικητή τοΰ Παραρτήματος άν- 
τιφώνησε ή άρχηγός τών νέων Χωροφυ
λάκων δ]δα Σταυρούλα Νατσούκη. Ή  
τελετή έκλεισε μέ δεξίωση πού δόθηκε 
στόάλσύλλιο τοΰ Παραρτήματος. ’Επι
κράτησε ζεστή καί χαρούμενη άτμόσφαι- 
ρα μέ άφθονο κέφι πού σκόρπισαν στούς 
παραβρεθέντες οί Κρητικοί μουσικοί 
όργανοπαϊχτες Σταματογιαννάκης καί 
Χατζηδάκης.

Οί νεοεξελθοΰσες τοποθετήθηκαν καί 
ΰπηρετοΰν σέ διάφορες 'Υπηρεσίες Χω
ροφυλακής τής χώρας. Στό ξεκίνη
μά τους αύτό τις συνοδεύουν οί ευχές 
όλων μας γιά καλή καί έπιτυχημένη στα
διοδρομία.

Α Θ Η Ν Α

ΟΜΙΛΙΑ μέ θέμα «Ή  άποταμίευση» 
έγινε τόν περασμένο μήνα στήν αίθουσα 
διαλέξεων τών Σχολών Χωροφυλακής 
'Αθηνών μέ τήν εύκαιρία τοΰ έορτασμοΰ 
τής διεθνοΰς ήμέρας άποταμιεύσεως.

'Ομιλητής ήταν ό Διευθυντής τοΰ 
ύποκαταστήματος ’Αμπελοκήπων τής Γε
νικής Τραπέζης Ελλάδος κ. Σπύρος 
Στέλλας καίτήν παρακολούθησαν Δόκιμοι 
’Ανθυπομοίραρχοι καί ’Ενωμοτάρχες πού 
φοιτοΰν στις άντίστοιχες Σχολές τοΰ Σώ
ματος. ’Ακόμη τήν κατατοπιστική άπό 
κάθε άποψη όμιλία παρακολούθησαν, ό 
Γ' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 'Υποστρά
τηγος κ. Άνδρέας Λεχουρίτης, ό Διοι
κητής τής Σ.Α.Χ. Ταξίαρχος κ. ’Αριστο
μένης Γκρίτζαλης, ό Γενικός Διευθυντής 
τής Γενικής Τραπέζης Ελλάδος κ. Σπ. 
Πιέρρος, σύμβουλοι καί Διευθυντές τών 
Διοικήσεων τής Τραπέζης καί πολλοί 
’Αξιωματικοί καί ‘Οπλίτες τοΰ Σώματος.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΗΜ. ΤΑ ΞΕΩ Σ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Τήν 7-11-1980 ό 'Υπουργός Δημοσίας 

Τάξεως κ. Δημήτριος Δαβάκης, συνοδευό- 
μενος άπό τόν ’Αρχηγό Χωροφυλακής 
Αντιστράτηγο κ. Μιλτιάδη Άργιάννη,με- 
τέβη Αεροπορικώς στά Χανιά, προκειμέ- 
νου τήν έπομένη νά έκπροσωπήσει τήν 
κυβέρνηση κατά τις έορταστικές έκδη- 
λώσεις γιά τήν 114η έπέτειο τοΟ όλοκαυ- 
τώματος τήςΜονής Άρκαδίου.

Παράλληλαόκ. Υπουργόςέπισκέφθη- 
κε Υπηρεσίες Χωροφυλακής τής νήσου 
Κρήτης καί μίλησε σέ συγκεντρώσεις 
προσωπικοϋ στή Λέσχη Χωρ]κής Χανιών, 
στό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, στήν Αίθουσα

ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ εύλάβεια καί κα
τάνυξη γιορτάστηκε ή μνήμη τών Παμ- 
μεγίστων ΤαξιαρχώνΜιχαήλ καί Γ αβριήλ, 
στόν φερώνυμο 'Ιερό Ναό τών Σχολών 
Χωροφυλακής 'Αθηνών.

Τό βράδυ τής 7ης Νοεμβρίου, παραμονή 
τής γιορτής, τελέστηκε Μέγας ’Αρχιερα
τικός 'Εσπερινός χοροστατοΟντος τοϋ 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πειραιώς 
κ. Καλλίνικου, τόν όποιο πλαισίωναν ό 
Προϊστάμενος Θρησκευτικής 'Υπηρεσίας 
τοΟ Σώματος Πανοσιολογώτατος ’Αρχι
μανδρίτης π. Ευσέβιος Πιστολής καί ό 
'Ιερός Κλήρος τής περιοχής.

τοΟ Έμπορικοϋ καί Βιομηχανικού ’Επι
μελητηρίου Ηρακλείου, καθώς καί στόν 
"Αγιο Νικόλαο, κατά τις όποιες άφ’ ένός 
τόνισε τή σημασία τής προσηλώσεως τών 
άνδρών καί γυναικών τοϋ Σώματος στό 
καθήκον καί τής συσφίξεως τών δεσμών 
συνεργασίας μέ τούς πολίτες καί τις 
λοιπές άρχές, σάν Απαραίτητη προϋπό
θεση γιά έπιτυχία τών προσπαθειών διατη- 
ρήσεως τοϋ σημερινού κλίματος δημοσίας 
Ασφαλείας τής Χώρας, καί άφ’ έτέρου 
δήλωσε ότι τά προβλήματα τοϋ Σώματος 
Αντιμετωπίζονται μέ κατανόηση άπό 
τό 'Υπουργείο.

Τήν Ακολουθία τοϋ Εσπερινού παρα
κολούθησαν, ό Α' Ύπαρχηγός τοϋ Σώμα
τος 'Υποστράτηγος κ. Σπυρίδων Πυρπί- 
λης, ό Β' 'Υπαρχηγός Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Μάντης, ό Α' ’Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Βασί
λειος Βασιλόπουλος, ό Γ' ’Επιθεωρητής 
Υποστράτηγος κ. Άνδρέας Λεχουρίτης, 
οί Διοικητές τών Σχολών Χωροφυλακής 
’Αθηνών Ταξίαρχοι κ.κ. ’Αριστομένης 
Γκρίτζαλης καί Νικόλαος Γαρνέλης, ’Ανώ
τατοι καί ’Ανώτεροι Αξιωματικοί τοϋ 
Σώματος άπό Υπηρεσίες τοϋ λεκανοπε
δίου ’Αττικής, οί Καθηγητές τών Σχολών,

οί Δόκιμοι ’Ανθυπομοίραρχοι καί ’Ενω
μοτάρχες, πολλοί άκόμη άνδρες καί γυναί
κες τοϋ Σώματος καί πλήθος πιστών τής 
περιοχής.

Μετά τό τέλος τής ’Ακολουθίας τοϋ 
Έσπερινοΰ σχηματίστηκε πομπή καί 
έγινε περιφορά τής Ιερής Είκόνας τών 
Ταξιαρχών στους χώρους τών Σχολών.

Ή  Θεία Λειτουργία τελέστηκε τήν έπο
μένη, χοροστατοΰντος τοϋ Πανοσιολο- 
γιώτατου ’Αρχιμανδρίτη π. Ευσέβιου Πι- 
στολή.

ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ 
Σ Τ Ι Σ  Α Ν Ω Τ Α Τ ΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ έφτασαν στά 
Γραφεία συντάξεως τοϋ Περιοδικοΰ κι 
άλλα όνόματα άπό παιδιά άνδρών τοϋ 
Σώματος πού πέτυχαν στις φετινές είσα* 
γωγικές έξετάσεις τών Άνωτέρων ’Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων τής χώρας. 
Αύτός είναι κι ό λόγος πού δέν δημοσιεύ
τηκαν στό σχετικό ρεπορτάζ τοϋ προη
γούμενου μήνα.

ΟΙ έπιτυχόντβς είναι :

ΡΟΜΟΣΙΟΣ Κων]νος τοϋ Γεωργίου 
γιός Συνταγματάρχου, πού πέτυχε 165ος 
στή Νομική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών.

ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Ίωάν- 
νου γιός Άντισυνταγματάρχου, πού πέτυ
χε 50ός στό ’Οδοντιατρικό Τμήμα τοϋ 
Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης.

ΒΛΑΧΑΚΗΜαρία τοϋ Κων]νου θυγα
τέρα ’Ανθυπομοιράρχου έ. ά. πού πέτυχε 
18η στή Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
τοϋ Έθνικοϋ Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Χαρίκλεια τοϋ 
Ίωάννου, θυγατέρα Ταγ]ρχου, πού πέτυχε 
στή Φιλοσοφική ’Αθηνών μέ σειρά 150.

ΠΑΡΣΩΤΑΚΗ Άθηνά τοϋ Άριστείδου 
θυγατέρα Ύπομ]ρχου πού πέτυχε στή 
Νομική ’Αθηνών—Τμήμα Δ.Δ.Π.Ε.μέ σει
ρά 25 .

ΣΙΔΕΡΗ ’Ιωάννα τοϋ Βασιλείου θυγα
τέρα ’Ενωμοτάρχου πού πέτυχε στά 
ΚΑΤΕΕ ’Αθηνών μέ σειρά 17.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Αντώνιος τοϋ 
Κων]νου, γιός Άντισυνταγματάρχου πού 
πέτυχε στά ΚΑΤΕΕ Πειραιώς.

ΠΑΡΣΩΤΑΚΗΣ Κων]νος τοϋ Γεωργίου 
γιός Ένωμ]ρχου πού πέτυχε στά ΚΑΤΕΕ 
Πειραιώς.

ΞΥΔΙΑ Νικολέττα τοϋ Κων]νου, θυ
γατέρα Άνθ]στοϋ έ. ά. πού πέτυχε στήν 
’Ιατρική Αθηνών μέ σειρά 3η.

ΜΟΣΧΟΣ Θεόδωρος τοϋ Αντωνίου 
γιός Μοιράρχου έ. ά., πού πέτυχε 12ος 
στήν Α. Σ. Ο. Ε. Ε. Αθηνών καί 110ος 
στή Στρατιωτική Σχολή Εύελπίδων.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΝ ΠΑΜΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Σ Τ ΙΣ  
ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
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Ε Κ Θ Ε Σ Η  Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ  Σ Τ Η Ν  Κ Α Β Α Λ Α
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ επιτυχία σημείωσε ή 

’Έκθεση Τροχαίας Καβάλας πού λειτουρ- 
σε άπό 18 μέχρι 25 ’Οκτωβρίου στό Διοι
κητήριο της πόλεως.

Την ’Έκθεση διοργάνωσε ή Διοίκηση 
Χωροφυλακής Καβάλας στα πλαίσια της 
ευρύτερης προσπάθειας πού καταβάλλεται 
άπό τό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής γιά την 
πρόληψη των τροχαίων άτυχημάτων. Τα 
εγκαίνια έγιναν παρουσία του 'Υπουργού 
συγκοινωνιών κ. Παναγιωτόπουλου. Πα
ρέστησαν άκόμη, 6 Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Φιλίππων— Νεαπόλεως καί 
Θάσου κ. Προκόπιος, οί Βουλευτές κ.κ. 
Άντωνιάδης καί Δημοσθενόπουλςς, ό Νο
μάρχης τού Νομού κ. Κιουρκτσής,ό’Ανώ
τερος Διοικητής Χωροφυλακής ’Ανατολι
κής Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Τίγκας, ό 
Δήμαρχος τής πόλεως κ. Λολίδης, έκ- 
πρόσωποι των λοιπών ’Αρχών τού Νομού,

ό Διοικητής τής Δ.Χ. Καβάλας Συνταγμα
τάρχης κ. Έργαζάκης, ό Διοικητής τού 
Τμήματος Τροχαίας τής πόλεως Ταγματάρ
χης κ. Καραμπαχτσής, άντιπροσωπεία 
άνδρών καί γυναικών τού Σώματος άπό 
'Υπηρεσίες τής Καβάλας, άλλοι έπίσημοι 
καί πλήθος κόσμου.

Μετά τόν αγιασμό πού έψάλη χοροστα- 
τοΰντος τοΰΣεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
κ. Προκοπίου, μίλησε πρός τούς παραβρε- 
θέντες ό Διοικητής τής Δ.Χ. Καβάλας, ό 
όποιος άναφέρθηκε στό σκοπό τής Έκθέ- 
σεως τονίζοντας ιδιαίτερα τήν άνάγκη 
άναλήψεως πανελλήνιας σταυροφορίας γιά 
τή μείωση τών τροχαίων άτυχημάτων. Ό  
όμιλητής υπογράμμισε στή συνέχεια τούς 
κινδύνους πού έγκυμονεΐ ή αύξηση κυ
κλοφορίας τών όχημάτων καί κατέληξε 
άναφερόμενος στις συντονισμένεςπροσπάθει- 
ες πού καταβάλλονται άπ’ τή Χωροφυλα

κή γιά τόν περιορισμό τών άπωλειών σέ 
έμψυχο καί άψυχο υλικό πού προκαλοΰν- 
ται άπ’ τήν άλόγιστη χρήση τών τροχοφό
ρων γενικώς.

Στό τέλος τής ομιλίας τού Συνταγματάρ
χη κ. Έργαζάκη ό 'Υπουργός Συγκοινω
νιών έκοψε τήν ταινία τής εισόδου έγκαι- 
νιάζοντας τήν Έκθεση. ’Επακολούθησε 
ξενάγηση τών έπισήμων καί επισκεπτών 
στό χώρο τών εκθεμάτων, πού άποτελοΰν- 
ταν άπό παραστατικά στοιχεία γιά τόν 
άριθμό τών τροχαίων άτυχημάτων, μικρο
γραφία πόλεως σέ μακέτα μέ στοιχεία γύ
ρω άπ’ τήν κανονική καί άντικανονική 
πορεία πεζών καί όχημάτων, φωτογραφι
κό υλικό άπό τροχαία άτυχήματα, στατι
στικούς πίνακες σχετικούς μέ τόν άριθμό 
τών κυκλοφορούντων τροχοφόρων, τή 
συχνότητα τών τροχαίων άτυχημάτων σέ 
συνάρτηση μέ τά αίτια πού τά προκαλοΰν 
καί τόν άριθμό τών θυμάτων, καταστραμ
μένα άπό τροχαία άτυχήματα τροχοφόρα, 
ζωγραφικούς πίνακες καί σκίτσα μέ υπο
δείξεις τού σωστού τρόπου κυκλοφορίας, 
συμβουλές, όδηγίες καί άλλα.

Είναι γεγονός ότι όλοι προβληματίστη
καν άπ’ τό θέαμα πού παρακολούθησαν 
καί έκφράστηκαν μέ τά πιο κολακευτικά 
σχόλια γιά τήν άρτιότητα τής έκθέσεως 
στό χώρο τήςόποίαςκατάτό χρόνο τής λει
τουργίας της παρήλασαν χιλιάδες μαθη
τές τών Σχολείων Μέσης, Στοιχειώδους 
καί Τεχνικής —’Επαγγελματικής Έκπαι- 
δεύσεως τού Νομού, φοιτητές στρατιώ
τες, όδηγοί καί κάτοικοι άπ’ τήν Καβάλα 
καί τις γύρω περιοχές.
Τούς επισκέπτες ξεναγούσαν στό χώρο τών 
έκθεμάτων, άνδρες καί γυναίκες συνάδελ
φοι τής Τροχαίας Καβάλας, οί όποιοι καί 
τούς έξηγούσαιν μέ απλό καί κατανοητό 
τρόπο τή σημασία τής κυκλοφοριακής 
άγωγής καί τής άνάγκη συμμορφώσεως 
όλων πρός τις διατάξεις τού Κώδικα 'Οδι
κής Κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα γινόταν 
καί προβολή κινηματογραφικής ταινίας 
καί σλάϊτς πού άναφέρονταν στό θέμα 
τής κυκλοφοριακής άγωγής.

Στό ενεργητικό τού Διοικητοΰ καί τού 
Προσωπικού τού Τμήματος Τροχαίας 
Καβάλας εντάσσεται μια καθ’ όλα άψογη 
Έκθεση Τροχαίας ή οποία σχολιάστηκε 
ευμενέστατα άπ’ τό Καβαλιώτικο κοινό 
καί τόν τοπικό Τύπο. Ή  συμβολή τους 
στήν προσπάθεια τού περιορισμού τών 
τροχαίων άτυχημάτων υπήρξε πολύτιμη. 
Οί πολυήμερες, συγκινητικές καί πολύμο
χθες ένέργειές τους στέφθηκαν μέ επιτυ
χία. Σημαντικό ρόλο σ’ αύτό έπαιξε καί ή 
ανάλογη καθοδήγηση τής Διοικήσεως 
Χωρ]κής Καβάλας, στήν οποία άνήκεκαί ή 
πρωτοβουλία τής πραγματοποιήσεως τής 
Έκθέσεως.

Σ ’ όλους άνήκει ένας ξεχωριστός έπαι
νος. Θά ήταν ευχής έργο νά έπέτρεπε ό 
χώρος τού Περιοδικού τή δημοσίευση εντυ
πώσεων τών έπισκεπτών τής Έκθέσεως 
καί τών δημοσιευμάτων τού Καβαλιώτικου 
Τύπου γύρω άπ’ τήν προσφορά τής Έκθέ- 
σεώς αυτής. Τότε ή εικόνα τής έπιτυχίας 
της θά ήταν πιό παραστατική καί ζωντανή, 
όπως παραστατική θά ήταν καί ή γενική 
κινητοποίηση τής Χωροφυλακής γύρω άπ’ 
τό συγκεκριμένο θέμα.
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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο  Ι Α ’ Τ Ο Μ Ο Υ
' Ε π ι μ έ λ ε ι α :

ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Διδάκτορος Νομικής 

Έπιτ. Προέδρου Α.Σ.Δ.Υ.

Α  Γ Ε Ν Ι Κ Ο

I . ’Αθλητισμός .
’Αθλητική Επιθεώρηση (Σπόρου Τζέ- 
τζια) σελ. 126, 268, 342, 442, 798. 
’Ολυμπιακοί ’Αγώνες, σελ. 463, 466. 
’Ολυμπιακός "Υμνος, σελ. 464.
Ή  ’Ολυμπιακή φλόγα και ή Ιστορία 
της, σελ. 469.
Πιέρ Ντέ Κουρμπερτέν, σελ. 480.
Ή  άναβίωση των ’Ολυμπιακών άγώνων, 
σελ. 482.
Τό 'Ιστορικό τών συγχρόνων ’Ολυμπια
κών, σελ. 480.
Πολυνίκης ή Χωροφυλακή στους άγώνες 
πυγμαχίας, σελ. 734.

I I . Γενικά θέματα.

Δώδεκα κεφάλια ζητούν δολοφόνο ( Μπελ- 
μαρέ Πιέρ —Άντουάν Ζάν), σελ. 46. 
"Οταν μιλοϋν τα περίστροφα (Άθαν. 
Γεωργιλόπουλου) σελ. 50.
Τό πνεύμα της Ευρώπης (Ί . Θεοδωρα- 
κοπούλου), σελ. 84.
Ό  κηπουρός (Πιέρ Μπελμαρέ —Ζάν 
Άντουάν), σελ. 196.
21η Μαρτίου : Παγκόσμιος ήμέρα Δα
σοπονίας (Νίκου Κούρτη), σελ. 201.
Ή  μεγάλη κλοπή τοΰ Μιλάνου, (Πιέρ 
Μπελμαρέ καί Ζάν Άντουάν) σελ. 270. 

'Ο Δυτικός Πολιτισμός καί οί "Ελληνες 
(Δημητρίου Οίκονομίδη), σελ. 312. 
Νομίσματα άνήσυχης· εποχής (Κώστα 
Τσιρόπουλου), σελ. 325.
Γράμμα σ’ ένα παιδί πού τελειώνει τό 
Λύκειο (Κων[νου Δεμερτζή), σελ. 350. 
'Ο λόγος γιά τό περιβάλλον (Ί.. Πανα- 
γιωτοπούλου), σελ. 408.
Μιά περίεργη άπαγωγή (Πιέρ Μπελμα
ρέ καί Ζάν Άντουάν), σελ. 428.
Τό Δημογραφικό πρόβλημα στις χώρες 
της Ε.Ο.Κ., σελ. 432.
’Ελεύθερος χρόνος καί διακοπές (Γιάννη 
Ξηροτύρη), σελ. 508.
Περιβάλλον καί απασχόληση, σελ. 631. 
"Ενας φανατικός ’Ίνκας (Πιέρ Μπελμα
ρέ καί Ζάν Άντουάν), σελ. 665.
'Ο θαυμαστός κόσμος τοΰ βυθού (Νικ. 
Ψέμα), σελ. 724.
Πληθωρισμός: μιά παγκόσμια άσθένεια 
(Δημήτρη Άποστολίδη), σελ. 736. 
Κων[νος Τσάτσος, σελ. 766.
Ή  'Ελληνική ’Ελευθερία (Κων[νου Τσά- 
τσου, σελ. 767.
Τό Ελληνικό πνεύμα (Εύθ. Κατσένιου), 
σελ. 864.

I I I . Δ ιαγγέλματα—Μηνύματα—Η μ ε 
ρήσιες Διαταγές .

'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, γιά τά 
δέκα χρόνια τοΰ περιοδικού «’Επιθεώ
ρηση Χωροφυλακής», σελ. 12.
Αρχηγού Χωροφυλακής, γιά τά δέκα 
χρόνια τοΰ περιοδικού «’Επιθεώρηση 
Χωροφυλακής», σελ. 13.

Χαιρετισμός κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τά
ξεως, σελ. 81.
'Ημερήσια Διαταγή γιά τήν 25η Μαρ
τίου 1821 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, 
σελ. 230.
Ημερήσια Διαταγή γιά τήν 25η Μαρτίου 
1821 Αρχηγού Χωροφυλακής, σελ. 230. 
Μήνυμα κ. Αρχηγού Χωροφυλακής γιά 
τον εορτασμό τής Α γίας Ειρήνης, σελ 
309.
Ήμερ. δ]γή κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τά
ξεως, γιά τήν έπέτειο τής 28ης ’Οκτω
βρίου 1940, σελ. 832.
'Ημερ. δ]γή κ. Αρχηγού Χωροφυλακής, 
γιά τήν έπέτειο τής 28ης ’Οκτωβρίου 
1940, σελ. 833.

IV- Διάφορα·
Δυο λόγια άπό τήν σύνταξη, σελ. 2, 79 
155, 231, 307, 459, 535, 611, 687, 763, 
839.
'Υπομονή (Γιάννη Παπαναγιώτου), σελ. 
35.
Ένδοσκοπικά (Σέργιου), σελ. 49, 131, 
273, 449, 521, 593, 737, 795, 898. 
’Εμείς καί οί άναγνώστες μας, σελ. 60, 
140, 216, 288, 352, 440, 506, 670, 750, 
824, 900.
’Εκδόσεις, σελ. 61, 143, 217, 289, 353, 
441, 751, 825.
Γεγονότα καί συμβάντα (Ρεπόρτερ), σελ. 
63, 136, 218, 290, 367, 444, 522, 598, 
673, 744, 814, 895.
'Υπηρεσιακές Ειδήσεις, σελ. 67, 142, 222, 
296, 372, 448, 526, 604, 678, 752, 826, 
902.
Νέα άπό τον κόσμο κι’ δλη τήν Ελλάδα, 
σελ. 70, 146, 225, 298, 374, 451, 528, 
680, 738, 754, 822, 828, 904. _
Οί μαύροι ιππότες τής Αγγλικής Αστυ
νομίας (Χρήστου Φρούντζου), σελ. 114. 
Αστυνομικό περισκόπιο (Γιάννη Δή
μου—Τσόλη), σελ. 124.
’Επιστολές ευχαριστήριες, σελ. 144, 224, 
374, 450, 603.
Νέα άπό τον χώρο τής ΙΡΑ, σελ. 145, 
224, 295, 365, 373, 529, 659, 757, 814. 
Φωτογοαφικά στιγμιότυπα, σελ. 76, 152, 
228, 303, 456, 532, 535, 836.
Τό παιδικό χωριό S.O.S ("Αγγέλου Πε- 
τρουλάκη), σελ. 332.
'Ο κ. Δημ. Δαβάκης (Νέος 'Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως), σελ. 383.
Γυναίκες Αστυνομικοί σέ υπηρεσίες 
(Γεωργίου Χόνδρου), σελ. 414.
'Ο Φαντομάς, ένα άστυνομικό αίνιγμα 
τοΰ περασμένου αιώνα, σελ. 425.
Μιά γυναίκα άστυνομικός έπιθεωρητης, 
σελ. 431.
Τό χέρι πού τρέμει (ORLANDO RO
DRIGUEZ) σελ. 646.
RADAR έλέγχου ταχύτητας (Δημ. Σπυ- 
ροπούλου), σελ. 776.
Αύτοί πού πέτυχαν στις Ανώτατες Σχο
λές, σελ. 819.

V· ’Εγκληματολογία.
Νεολαία καί Ναρκωτικά, (Ν. Δεστούνη), 
σελ. 104.
Ή  τροχαία έγκληματικότητα (Γ. Παυ
λίδη), σελ. 245.
Ναρκωτικά, μιά κοινωνική πληγή τής 
έποχής μας καί ό τρόπος άντιμετωπί- 
σεώς της (Ν. Κουτρουμπή) σελ. 389.

Μόνοι μας θά σωθούμε άπό τά ναρκωτι
κά (Άντζελ Μεργιανοΰ) σελ. 394.
Ή  ’Επιστημονική ’Εγκληματολογία 
(Χρήστου Λιβανοΰ) σελ. 502.
Τό Συμβούλιο τής Εύρώπης γιά τήν Α σ 
τυνομία (μετ. Χρήστου Ποζιοπούλου), σελ. 
548.
Ναρκωτικά, ή εύθύνη μιας άπειλής (Α γ 
γέλου Πετρουλάκη), σελ. 561, 636.
Ό  Άστυνομικός καί τό έργο του (Μετ. 
Εύτυχίας Χατζάκη —Πολυχρονάκη), σελ. 
633.
Ή  διερεύνηση τής μέθης τών οδηγών, 
(Κ. Δανούση), σελ. 652.
Πόσο στοιχίζει ένας ναρκομανής στήν 
κοινωνία, σελ. 667.
Ή  Ελλάδα στό σταυροδρόμι τών εμπό
ρων ναρκωτικών (Νικ. Φωτεινοπούλου), 
σελ. 786.

VI· ’Ιατρικά Θέματα.
Τό κάπνισμα καί οί συνέπειές του (Ευ
αγγέλου Δροσινοΰ), σελ. 257.
Θόρυβος (Παν. Σχοινοχωρίτη), σελ. 404. 
Νεοπλάσματα: ένας συνεχώς αυξανό
μενος κίνδυνος (Εύαγγέλου Δροσινοΰ), 
σελ. 586.
Κάπνισμα ή υγεία; (Θωμά Κόρτσαρη) 
σελ. 726.
Στηθάγχη προσπάθειας (Εύαγ. Δροσι- 
νοΰ), σελ. 876.

VII . Ιστορία—Θρησκεία .
Οί νικηφόρες ναυμαχίες τής Λήμνου καί 
τής Έλλης (Σπύρου Μεσημέρη), σελ.
32.
Οί Έλληνες καί οί Τούρκοι (παράλλη
λος έξέτασις τής ιστορικής πορείας), 
σελ. 52.
Ή  άνθρωποθυσία κατά τήν Παλαιάν 
Διαθήκην (Άν. Τίγκα) σελ. 92.
Κων[νος Παλάσκας (Ναπ. Δοκανάρη), 
σελ. 116.
25η Μαρτίου 1821, σελ. 156.
Εύρώπη καί Ελλάς (Ν. Λούρου), σελ. 195. 
Γεώργιος Άνεμογιάννης (Σπ. Μεση
μέρη), σελ. 165.
'Ο έορτασμός τής 25ης Μαρτίου στά 
χρόνια τοΰ "Οθωνα (Χρήστου Ρέππα), 
σελ. 168.
Κων[νος Οικονόμου ό έξ Οικονόμων, 
(Δημ. Χατζηγιάννη), σελ. 175.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (Γιάννη Ίωαν- 
νίδη), σελ. 178.
'Ο θρίαμβος τοΰ. Όλυμπιονίκου Διαγόρα 
τοΰ Ροδίου (Γεωργίου Κριτσώπη) σελ. 
187.
Γιάλτα (Δημήτρη Άστερινοΰ), σελ. 190. 
’Εκκλησία καί Σεξουαλική άγωγή( Χρυ
σοστόμου Κακουλίδη Άρχιμ.) σελ. 206. 
Βυζάντιο, σημείο άντιλεγόμενο (Φώτη 
Κόντογλου), σελ. 208.
Τό μήνυμα τής Άναστάσεως (Μητρ. 
κ. Καλλινίκου), σελ. 233.
’Ίδε ό Άνθρωπος(Μητρ. κ. Χριστοδούλου), 
σελ. 237.
'Η  άπό Θεού Ειρήνη ώς υπόβαθρο τής 
παγκόσμιας Ειρήνης (Λουκά Φίλη), σελ. 
240.
'Η  διακήρυξις περί άνθρωπίνων δικαιω
μάτων καί ή άπελευθέρωσις τής Καλα
μάτας (Βασιλείου Πατριαρχέα), σελ. 249. 
Ή  εκδίκηση — άναμνήσεις άπό τόν πό-
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λεμο τοϋ 1940 — 1941 (Δημ. Πανδή), 
σελ. 261.
Ή  άγωνία καί ή άλωση (Παναγιώτη Ζέ- 
που), σελ. 314.
Κωνσταντίνος δ Μέγας (Άριστοκλή Νι- 
κόπουλου), σελ. 321.
’Αντώνιος Μαυρομιχάλης — Νικόλαος 
Πετμεζάς (Νικ. Κτενιάδη),. σελ. 396. 
Παράκληση στη Θεοτόκο (Νικ. Βασι- 
λειάδη), σελ. 537.
'Ιερά Μονή Εΐκοσιφοινίσσης Παγγαίου 
(’Αντωνίου Μπαμιατζή), σελ. 582.
40 χρόνια μνήμης (1940 — 1980), σελ. 
690.
Κάπου έκεϊ.,,.στό ’Αργυρόκαστρο (“Αγ
γέλου Πετρουλάκη), σελ. 692.
Ένας στρατηγός θυμάται (Ευθύμιου Τσα- 
ταλοϋ), σελ. 698.
Ή  Χωροφυλακή στήν Κορυτσά (Κων[νου 
Δανούση), σελ. 700.
Νύχτα φόβου καί τρόμου μπροστά στο 
Τεπελένι (Γερασίμου Κασόλα), σελ. 710. 
Τά Ζαγοριανά Καράβια (Κώστα Λιάπη), 
σελ. 722.
’Αποκαλυπτήρια Προτομών τοϋ Συν
ταγματάρχου Κων. Δαβάκη καί τοϋ 'Τπο- 
λοχαγοϋ Ά λ. Διάκου, στο ύψωμα προ
φήτης Ήλίας, σελ. 774.
Τό κύκνειον “Ασμα τοϋ Όθωνικοΰ 
Δράματος (Ναπ. Δοκανάρη) ,σελ. 781. 
Κοσμάς ό Αίτωλός (Χρήστου Ρέππα), 
σελ. 801.
“Αρχών Ειρήνης (Άρχ. Εύσεβίου Πι- 
στολή), σελ. 845.
Πολεμική ’Αεροπορία, σελ. 852.
Ή  θυσία τοϋ Σαμουήλ στο Κούγκι 
(Κ. Λιάπη), σελ. 869.

VIII· Κο ινων ιολογ ία .

Κυνηγώντας τήν τύχη άνά τούς αιώνες, 
σελ. 36.
'Ο ρόλος της οικογένειας στή διαμόρφωση 
τοϋ χαρακτήρα τοϋ παιδιοΰ (Γεωργίου 
Λεκάκη), σελ. 40.
Ή  ’Αγάπη καί ό έρωτας (Ντανιέλ Ρόπς), 
σελ. 181.
Ή  εύπιστία οδηγεί στήν πλάνη (Λελού- 
δας Κάϊλα), σελ. 183.
Ή  σημασία καί ή προσφορά τής Κοινω
νικής ’Εργασίας (Χριστοδούλου Ελένης), 
σελ. 184.
Ή  θέση τής γυναίκας στο παλιό Πή- 
λιο (Κώστα Λιάπη), σελ. 255.
Ή  Τάξη καί ή ακρίβεια (Γιάννη Ξηρο- 
τύρη), σελ. 584.
Μέσα Μαζικής Ένημερώσεως (’Ιωάν. 
Παπαμιχαλάκη), σελ. 856.
Ή  γυναίκα ή άναντικατάστατη σύντροφος 
καί παιδαγωγός (Ίωάννου Παπαγεωρ- 
γίου), σελ. 860.

IX. Λαογραφία .

Άνθρωπολογικαί καί Λαογραφικαί σκέ
ψεις (Δημ. Οίκονομίδη), σελ. 26.
Τά κάλαντα στά Σιάτιστα (Γεωργ. Μπόν- 
τα), σελ. 30.
Πρωτοχρονιάτικα έθιμα (Σπύρου Μπαρ- 
λαούρα), σελ. 41.
Ό  Γενάρης (Ίωάννου Ράπτη), σελ. 42. 
Οί Άπόκριες (Δημ. Σιατοπούλου), σελ. 
1 1 2 .
Ή  Πασχαλιά (Χρυσάνθης Ζιτσαίας), 
σελ. 263.
Τό κάλεσμα τής φωτιάς (Νέστορα Μά
τσα), σελ. 328.
Ή  Μάνα στό τραγούδι τοϋ λαοΰ μας 
(Κων[νου Λιάπη), σελ. 355.
Τό τραγούδι τοϋ Μάη, σελ. 379. 
Θεσπρωτία (Θωμά Σορόγκα), σελ. 420.

Τό ριζίτικο τραγούδι στις πηγές του 
(Χρήστου Ρέππα), σελ. 494.
Τοϋ γάμου τά όρνιθοκλεψίματα (Θωμά 
Βίττη), σελ. 546.
Ή  ώρα τοϋ τρύγου, σελ. 610.
‘Ο "Αη — γιάννης τοϋ λαοϋ μας (Κώστα 
Λιάπη), σελ. 628.
Ό  Βασιλικός (Χρυσάνθης Ζιτσαίας), σελ. 
644.
Τά γαμήλια έθιμα τής ’Ανατολικής Ρω
μυλίας (Τιμοθέου Τιμοθεάδη) σελ. 648. 
Ό  Κρητικός γάμος (Δώρας ’Αναστασίου), 
σελ. 788.
Ό  ’Αργαλειός (Φώτη Βίττη), σελ. 796. 
’Αρχαία Ελληνικά Κάλαντα (’Αγγέλου 
Λαύρα), σελ. 846.
Ελληνικά Χριστούγεννα(Δημ. Λουκάτου), 
σελ. 848.

X. Λ ογοτεχνία—Διηγήματα—Ποίηση 
—Δοκίμια .

Χαραυγούλα τής Πρωτοχρονιάς (Κώστα 
Κρυστάλλη) σελ. 39.
"Ενας δεινός σκοπευτής (Δημ. Δαμιανί- 
δη), σελ. 43.
’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (Ά γγ. Πε
τρουλάκη), σελ. 56.
’Αλέξανδρος Μωραϊτίδης (Παν. Παπαν- 
τωνίου), σελ. 128.
Τό πέτρινο χαμόγελο (Δημ. Δαμιανίδη), 
σελ. 132. .
Είμαστε κοντά σου, σελ. 154.
’Εκείνη τή βροχερή νύχτα (Δημ. Δαμια- 
νίδη), σελ. 212.
Τό Πάσχα τής ζωής (Χρήστου Μαλε- 
βίτση), σελ. 239.
Ή  “Ανοιξη ώς 'Ελληνική εποχή (Πανα
γιώτη Φωτέα), σελ. 259.
“Εγκλημα στό Μοναστήρι (Δημ. Δαμια- 
νίδη), σελ. 282, 359.
Οί Ναυαγοί (“Αγγέλου Τερζάκη), σελ. 
399.
'Η  Μπεκροΰ (Δημ. Δαμιανίδη), σελ. 436. 
Ελληνικές Θάλασσες (Σπύρου Μεση- 
μέρη), σελ. 500.
Τά Σκυλιά είναι πάντοτε περίεργα (Δη- 
μήτρη Δαμιανίδη), σελ. 518.
'Ο Διονύσιος Σολωμός καί τά πρώτα ποιή- 
ματά του στήν Ελληνική (Παπαστα- 
ματέλου Σταμ.), σελ. 555.
Κώστας Κρυστάλλης (Άριστοκλή Νι- 
κόπουλου), σελ. 558.
Ό  Καφές (Δημήτρη Δαμιανίδη), σελ. 594. 
ΤΗμε νάφτης στήν ταβέρνα του (Δημ. 
Δαμιανίδη), σελ. 660. 
CHATEAUBRIAND, ό δημιουργός τοϋ 
Εύρωπαϊκοΰ Φιλελληνισμοΰ (Δημήτρη 
Σιατόπουλου), σελ. 668.
Γράμμα άπό τό μέτωπο (“Αγγέλου Σικε- 
λιανοΰ), σελ. 686.
Ήπειρώτισσα τοϋ ’40 (Νίκου Πατσατζή), 
σελ. 708.
Τά Μάγια (Δημήτρη Δαμιανίδη), σελ. 740. 
Τό πάθος (Δημήτρη Δαμιανίδη), σελ. 
810, 889.
Τά Χριστούγεννα στήν ποίηση τοϋ Πα- 
λαμά (Νικ. Σφυρόερα), σελ. 867.

X I. Νομικά Θέματα .

Τό Συμβούλιον τής ’Επικράτειας (Ίωάν- 
νου Ρούμπα), σελ. 98.
Ή  Τοπική Αύτοδιοίκησις ώς θεσμός έν 
Έλλάδι (Κ. Χιώλου) σελ. 103.
Τό Νομικόν πρόσωπον, ώς πρόβλημα τοϋ 
Ίδ. Διεθνούς Δικαίου (’Αναστασίου Οι
κονόμου), σελ. 121.
Ή  υπό τής Πολιτείας Έποπτεία έπί 
τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοική- 
σεως (Κ. Χιώλου), σελ. 211.

Τό πρόβλημα της άντιμετωπίσεως τής 
μικράς έγκληματικότητος καί ή άνάγκτ 
συντάξεως Αστυνομικού Κώδικος (Ί  
Καρακώστα), σελ. 274.
Ό  θεσμός τής Διοικητικής Άποκεντρώ 
σεως (Κων[νου Χιώλου), σελ. 331.
Ή  έννοια τών διατακτών δαπανών τού 
Δημοσίου καί Ν.Π.Δ.Δ. (Ίωάννου Σκού- 
τα), σελ. 349.
Τό Διεθνές ’Ανθρωπιστικό Δίκαιο (’Αλε
ξάνδρας Μαντζουλίνου), σελ. 400.
Τό έννομον συμφέρον ώς προϋπόθεσις 
αίτήσεως άκυρώσεως (Ίωάννου Άνδρεά- 
δη), σελ. 590.
Τό ένδικον μέσον τής Έφέσεως ενώπιον 
τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κων[νου 
Χιώλου), σελ. 719.
’Ανθρώπινα δικαιώματα καί Εύρωπαϊκή 
Κοινότητα (Αικατερίνης Τενεκίδου), σελ. 
732.
Τό ’Αστυνομικό Δικαίωμα καί ή ’Αστι
κή Εύθύνη τοϋ Κράτους (Άθαν. Καλαν- 
τζή καί Ίωάννου Άνδρεάδη), σελ. 882.

X I I . Τ έχνες—Ε π ιστή μ ες—Γράμματα.

Ή  έπίδραση τής Ψυχολογίας στή λει
τουργία τών Δημοσίων Σχέσεων (Ήλία 
Κωνσταντινίδη), σελ. 100.
Τό πρόβλημα τοϋ θανάτου (Κ. Τσάτσου) 
σελ. 234.
Οί πρώτες δεξιότητες (Δαμ. Στρουμπού- 
λη), σελ. 261.
'Π  Ιφηβεία καί τά προβλήματά της 
(Σταμάτη Παπασταματέλου), σελ. 264. 
Ιδρυματισμός (Δημ. Ράτη), σελ. 266. 
Τό πρόβλημα τής νοητικής καθυστέρησης 
(Γεωργίου Ματούλα), σελ. 338. 
Πανευβοϊκή Έκθεση έρχΟι τεχνών ζω
γράφων (Χρήστου Ρέππα), σελ. 340. 
Τό Πετρέλαιο, σελ. 416.
'Ο άνθρωπος μέσα στό σύμπαν (Γιώργου 
Μπακόπουλου), σελ. 504.
Οί θετικές καί ήθικές επιστήμες στήν 
υπηρεσία τής ανθρωπότητας (Γιάννη 
Γιαννοπούλου), σελ. 512.
'Ο Άνθρωπος στή σύγχρονο εποχή 
(Ί. Θεοδωρακοπούλου), σελ. 541.
'Ο Γαλιλαίος καί ή άλήθεια (Δημ. Κω- 
τσάκη), σελ. 550.
Φώτης Κόντογλου (Κώστα Τσιρόπου- 
λου), σελ. 568.
Ή  Βυζαντινή μας ’Εκκλησιαστική μου
σική (Νικολάου Σταμούλη), σελ. 574.
Ή  διαμόρφωση τοϋ σημερινού σύμπαν- 
τος (Γιάννη Γιαννόπουλου), σελ. 712.
Ή  τιμωρία καί τό παιδί (Ίωάννου Τσο- 
λάκου), σελ. 720.
Τό έρώτημα περί τοϋ άνθρώπου (Κώστα 
Τσιρόπουλου), σελ. .735.
’Απαρχές γιά μιά καλή έξέλιξη τοϋ παι
διού (JOHN POWELL), σελ. 792. 
IMMANUEL KANT (Κωνστ. Δα
νούση), σελ. 879.

X III. Τουριστικά—Περιηγήσεις.

Δράμα (Παμ. Παπαδόπουλου), σελ. 203. 
Έορδαία καί Πτολεμαΐδα (Φώτη Βίττη) 
σελ. 379.
Ξάνθη (Πέτρου Γεωργάτζη), σελ. 345.
Τό Μοναστηράκι ( Ί .  Σκλάβου), σελ 413 
’Ολυμπία, σελ. 471.
Ή  Σπηλιά τής ’Αντιπάρου (Παναγιώτη 
Πατέλη), σελ. 498.
Ό  Λέων τής Άμφιπόλεως (Φώτη Σκα- 
λίδη), σελ. 578.
Θεσσαλονίκη, σελ. 612.
Σαμοθράκη, ’Αλίκης Νικολαΐδου σελ. 624. 
Φθιώτιδα (Κωνστ. Πολύζου), σελ. 872.
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XIV · Χ ω ροφ υλακ ή .

Πρόοδοι στα Σώματα Ασφαλείας (’Ανα
στασίου Μπάλκου), σελ. 4.
’Επιθεώρηση Χωροφυλακής 1970 — 1980, 
σελ. 8.
Μπροστά σ’ ένα έργο, σελ. 14.
Κάθε μήνα καί ένας αγώνας, σελ. 15.
Δέκα χρόνια άνέβασμα, σελ. 18.
”Ενα χρονικό, σελ. 20.
Γνώμες καί άπόψεις για τό περιοδικό 
«’Επιθεώρηση Χωροφυλακής», σελ. 24. 
Οί καλύτεροι τοϋ 1979, σελ. 59. 
Έορταστικές έκδηλώσεις πρός τιμή των 
άποστρατευθέντων, σελ. 62.
Τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως μετα
φέρθηκε σέ νεότευκτο κτίριο, σελ. 73. 
Χριστουγεννιάτικα δώρα στους Τροχο
νόμους, σελ. 74.
Χριστουγιεννιάτικες Παιδικές Γιορτές,
σελ. 75. ' _
Ή  πρωτοχρονιάτικη πίττα τής Ελλη
νικής Χωροφυλακής, σελ. 78. (
’Απολογισμός ένός έργου (ομιλία Αρ
χηγού Χωροφυλακής), σελ. 80.  ̂ ^
’Απολογισμός τών δραστηριοτήτων για 
τό 1979 τής Δ[σεως ’Αστυνομίας Προα
στίων Πρωτευούσης, σελ. 135.
"Ιδρυση 'Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων 
στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, σελ. 145. 
Ή  πρωτοχρονιάτικη πίττα τών 'Ομίλων 
Φίλων Χωροφυλακής Προαστίων Πρω
τευούσης, σελ. 149. ( (
Σχόλια τοϋ ’Επαρχιακού Τύπου, για τό 
έργο τής Χωροφυλακής, σελ. 150.
Έτησία έπιτελική σύσκεψη Διευθυντών 
’Αστυνομίας, Άνωτέρων Δ[τών Χω
ροφυλακής, σελ. 151.
’Αποκριάτικη Παιδική Γιορτή, σελ. 227. 
Βραβεύθηκαν τα παιδιά τών άνδρών Χω
ροφυλακής πού πέτυχαν σέ ’Ανώτατα καί 
’Ανώτερα Πνευματικά 'Ιδρύματα, σελ. 
287.
Συνάντηση γνωριμίας παραγόντων Δημο
σίων Σχέσεων στό ’Αρχηγείο Χωρο
φυλακής, σελ. 300. ^
’Εξαιρετική έπιτυχία σημείωσε τό Σεμινά
ριο Δημοσίων Σχέσεων πού δργανώ- 
θηκε στό ’Αρχηγείο Χωροφυλακής, σελ. 
302.
Μνήμη ήρώων, σελ. 306.
'Αγία Ειρήνη, Προστάτις τής Ελληνι
κής Χωροφυλακής, σελ. 308.
’Επίσημος εορτασμός τής μνήμης της 
'Αγίας Ειρήνης, προστάτιδος τοϋ Σώ
ματος τής Χωροφυλακής, σελ. 310. 
Γιά τήν έξυπηρέτηση τοϋ Προσωπικού 
τοϋ Σώματος, νέο πρατήριο τροφίμων 
στις Σχολές, σελ. 364. (
’Έργο άξιωματικοΰ τοϋ Σώματος προβλή
θηκε άπό τήν τηλεόραση, σελ. 371. 
Έορταστικές εκδηλώσεις για την επέ
τειο τής μάχης τοϋ Λιτόχωρου, σελ. 378. 
Τελετή γιά τήν ανάληψη τών καθηκόν
των άπό τον νέο 'Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, σελ. 384.
Τό τέλος μιας άρχής, τελετή γιά την ληξη 
τής έκθέσεως γιά τήν καταπολέμηση 
τών ναρκωτικών, σελ. 386.
Χρέος τιμής στούς ήρωες τής Κρητης, 

' σελ. 455.
Ηγεσία τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής, 
σελ. 460.
Πρεσβευτές καλής θελήσεως, σελ. 531. 
'Ορκωμοσία νέων ’Ανθυπομοίραρχων, σελ. 
538.
Νέοι ’Ενωμοτάρχες, σελ. 606.
Τό Πληροφοριακό Κέντρο τής Χωροφυ
λακής στήν 45η Διεθνή Έκθεση Θεσσα
λονίκης, σελ. 614.
Πεπραγμένα 1978 — 1979, σελ. 616.

Τιμήθηκαν άπ’ τό Σώμα οί άποστρα- 
τευθέντες στρατηγοί του, σελ. 672. 
Σεμινάριο Δημοσίων Σχέσεων στήν ’Α
στυνομική Σχολή Κύπρου, σελ. 681. 
Τιμήθηκε ή μνήμη τών ήρώων τής Χα- 
λανδρίτσας, σελ. 682.
Δεξίωση τοϋ Προέδρου τής Δημοκρα
τίας πρός τιμή τών νέων ’Αξιωματι
κών, σελ. 683.
Ή  Χωροφυλακή στήν 45η Διεθνή ’Έ κ
θεση Θεσσαλονίκης, σελ. 758. 
’Ενημερωτική έπίσκεψη τοϋ κ. 'Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως στό ’Αρχη
γείο Χωροφυλακής, σελ. 762.
'Αγιασμός γιά τήν έναρξη τών μαθημά
των στις Σχολές Χωροφυλακής ’Αθηνών, 
σελ. 764.
Θεσσαλονίκη 28η ’Οκτωβρίου, σελ. 834.

Β  Α Λ Φ Α Β Η Τ Ι Κ Ο

— A —
’Αγάπη 181.
'Αγία Ειρήνη 308, 310.
’Αεροπορία 852.
"Αη — Γιάννης 628.
’Αθλητική ’Επιθεώρηση 126, 268, 342, 
734, 798.
Αϊτησις άκυρώσεως 590.
’Ακρίβεια 584.
’Αλήθεια 550.
"Αλωση 314.
’Αναγνώστες 60, 140, 216, 288, 352, 
440, 506, 670, 750, 824, 898. 
Άνάστασις 233.
’Ανθρωπιστικό Δίκαιο 400. 
’Ανθρωποθυσία 92.
’Ανθρωπολογικαί σκέψεις 26.
’Άνθρωπος 237, 540, 735.
’Ανθρωπότητα 512.
’Ανθυπομοίραρχοι 538.
Άνοιξη 259.
’Αντίπαρος 498.
’Απαγωγή 428.
’Απασχόληση 631.
’Αποκριές 112.
’Απολογισμός 80, 135.
’Αργαλειός 796.
’Αργυρόκαστρο 692.
’Αστυνομία 548.
’Αστυνομία ’Αγγλική 114.
’Αστυνομικό Περισκόπιο 124. 
’Αστυνομικοί 414, 431, 633. 
’Αστυνομικός Κώδιξ 274.
Αύτοδιοίκησις Τοπική 103, 211.

— Β —
Βαλαωρίτης ’Αριστοτέλης 86.
Βασιλικός 644.
Βυζάντιον 208.
Βυθός 724.

— Γ —
Γαλιλαίος 550.
Γαμήλια έθιμα 648.
Γάμος 546, 788.
Γεγονότα καί συμβάντα, 63, 136, 218, 
290, 366, 444, 522, 598, 673, 744, 814, 
894.
Γενάρης 42.
Γιάλτα 190.
Γράμμα 350, 686.
Γυναίκα 255, 414, 430, 860.

— Δ —
Δαβάκης Δημ. 383.
Δαβάκης Κωνστ. 775.
Δασοπονία 201.
Δεξιότητες 261.
Δημογραφικό πρόβλημα 432.

Δημόσιες σχέσεις 100, 145, 300, 302, 681. 
Δημόσιον 349.
Διαγόρας 187.
Διαθήκη Παλαιά 92.
Διακοπές 508.
Διάκος 775.
Δικαιώματα ’Ανθρώπινα 249, 732. 
Δολοφόνος 46.
Δράμα 203.

-  Ε -
Έγκληματικότης 274,
’Εγκληματολογία 502.
Έθιμον 41, 42, 648.
Ειδήσεις 'Υπηρεσιακές, 67, 142, 222, 296, 
372, 448, 526, 604, 678, 752, 820, 962. 
Είκοσιφοινίσσης Μονή 582.
Ειρήνη 240.
Ειρήνης Άρχων 845.
’Εκδίκηση 260.
’Εκδόσεις 61, 143, 217, 289, 353, 441, 
751, 825.
’Εκκλησία 206.
’Ελεγκτικόν Συνέδριον 719.
Ελευθερία 767.
Ελλάς 159, 786.
Έλλη 32.
"Ελληνες 52.
Ένδοσκοπικά 49, 131, 273, 448, 521, 
593, 898.
Ένημέρωσις 856.
’Ενωμοτάρχες 606.
ΕΟΚ 432.
Έορδαία 278.
Επιστήμη ’Ηθική 512.
’Επιστήμη θετική 512.
’Επιστολές εύχαρίστήριες 144, 224, 374, 
450, 663.
’Εποχή άνήσυχη 325.
’Εποχή σύγχρονη 540.
Έρωτας 181.
Εύπιστία 183.
Εύρωπαίκή Κοινότητα 732.
Εύρώπη 84, 159.
Έφεσις 719.
Εφηβεία 264.

-  Ζ -
Ζαγοριανά 722.
Ζωγράφοι 340.

-  Η —
"Ηθη 42.
"Ηρωες 306.

-  Θ -
Θάλασσα 500.
Θάνατος 234.
Θεός 240.
Θεοτόκος 537.
Θεσπρωτία 420.
Θεσσαλονίκη 612, 614.
Θόρυβος 404.

-  I -
'Ιδρυματισμός 266.
’Ίνκας 665.
'Ιππότης Μαϋρος 114.
ΙΡΑ, 145, 224, 295, 365, 373, 529, 659, 
814.

-  Κ  -
Καλαμάτα 249.
Κάλαντα 30, 846.
Κάντ Εμμανουήλ 879.
Κάπνισμα 257, 726.
Καράβια 722.
Καφές 594.
Κηπουρός 196.
Κλοπή 270.
Κοινωνική ’Εργασία 184.
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος 179.
Κόντογλου Φώτιος 568.
Κορυτσά 700.

909



Κοσμάς 6 Αίτωλός 801.
Κούγκι 869.
Κουμπερτέν Ντέ Πιέρ, 480.
Κρήτη 455, 488.
Κρυστάλλης Κώστας 558.
Κύκνειον Ά σμα 781.
Κύπρος 681.
Κωνσταντίνος ό Μέγας 321.

— Λ —
Λαογραφική Σκέψις 26.
Λέων Άμφιπόλεωζ 578.
Λήμνος 32.
Λιτόχωρο 378.

—  Μ  —
Μάγια 740.
Μάης 379.
Μάνα 355.
Μαρτίου 25η, 159, 168, 230, 
Μαυρομιχάλης 396.
Μέθη 652.
Μέτωπο 686.
Μιλάνο 270.
Μοναστηράκι 413.
Μοναστήρι 282, 359.
Μουσική Βυζαντινή 574.
Μπεκροϋ 436.
Μωραϊτίδης ’Αλέξανδρος 128.

— Ν —
Ναρκομανής 667.
Ναρκωτικά 104, 386, 389, 394, 561, 
636, 786.
Ναυαγοί 398.
Ναυμαχία 32.
Νάφτης 660.
Νέα 70, 146, 225, 298, 375, 451, 528, 
680, 738, 822, 828, 902.
Νεολαία 104.
Νεοπλάσματα 586.
Νοητική Καθυστέρησις 338.
Ν.Π.Δ.Δ. 349.
Νύχτα 212, 712.

Ξάνθη 344.
— Ο —

'Οδηγός 652.
’Όθων 168, 781.
Οικογένεια 40.
Οικονόμου 175.
’Οκτώβριος 690.
’Ολυμπία 471.
’Ολυμπιακή Φλόγα 468.
’Ολυμπιακοί ’Αγώνες 463, 466, 482, 486. 
’Ολυμπιακός "Υμνος 464. 
Όρνιθοκλεψίματα 546.

— Π —
Παγγαϊον 582.
Πάθος 810, 889.
Παιδαγωγός 860.
Παιδί 40, 75, 287, 332, 350, 720, 792. 
Παλαμας 867.
Παλάσκας Κων[νος 116.
Πάσχα 239.
Πασχαλιά 263.
Περιβάλλον 408, 631.
Περίστροφα 50.
Πετρέλαιο 416.
Πήλιο 255.
Πλάνη 183.
Πληθωρισμός 736.
Πνεϋμα 864.
Πολιτισμός Δυτικός 312.
Πορεία 29.
Πρόσωπον 121.
Πρωτοχρονιά 38, 41.
Πτολεμαίδα 278.
Πυγμαχία 754.

— Ρ —
Ραντάρ 776.
Ρέθυμνον 455.

Ριζίτικο 494.
Ρωμυλία ’Ανατολική 648.

—  Σ  —
Σαμοθράκη 624.
Σαμουήλ 869.
Σατωβριάνδος 668.
Σεξουαλική ’Αγωγή 206.
Σιάτιστα 30.
Σκοπευτής 43.
Σκυλιά 518.
Σολωμός Διον. 555.
Σταυραετός 559.
Σταυροδρόμι 786.
Στρατηγός 698.
Συμβούλιο ’Επικράτειας 98.
Συμβούλιο Εύρώπης 548.
Σύμπαν 504, 712.
Συμφέρον έννομον 590.
Συνομιλίες 49.
Σύντροφος 860.
Σώματα ’Ασφαλείας 4.

— Τ -
Ταβέρνα 660.
Τάξη 584.
Τεπελένι 710.
Τιμωρία 720.
Τούρκοι 52.
Τρόμος 710.
Τροχαία Εγκληματικότητα. 245.
Τρύγος 610.
Τσάτσος Κ. 706.
Τύχη 36.

— Υ —
Υγεία 726.
'Υπηρεσιακές Ειδήσεις 67, 142, 222, 296 
372, 448, 526, 604, 673, 732, 826, 900. 
'Υπομονή 35.

— Φ —
Φανατικός 665.
Φαντομάς 425.
Φιλελληνισμός 668.
Φθιώτιδα 872.
Φόβος 710.
Φωτιά 328.
Φωτογραφικά στιγμιότυπα 76, 152, 228, 
303, 456, 532, 535, 836.

— X —
Χαλανδρίτσα 682.
Χαμόγελο 132.
Χαρακτήρας 40.
Χειμάρα 688, 689.
Χέρι 646.
Χριστούγεννα 75, 76, 848.
Χρόνος ’Ελεύθερος 508.
Χωριό S.O.S. 332.
Χωροφυλακή 59, 78, 80, 135, 145, 149, 
150, 151, 227, 308, 310, 364, 371, 455, 
460, 531, 539, 606, 614, 616, 672, 682, 
685, 700, 734, 754, 758, 762, 764, 834, 
836.
Χωροφυλακής ’Επιθεώρηση, 8, 12, 13, 14, 
15, 18, 20.

— Ψ —
Ψυχολογία 100.

Γ '  Κ Α Τ Α  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ :

Άποστολίδης Δημήτριος 736. 
Άστερινός Δημ. 190.
Βασιλειάδης Νικόλαος 537.
Βίττης Φώτης 278, 546, 796. 
Γεωργάτζης Πέτρος 344.
Γιαννόπουλος Γιάννης 512, 712. 
Δαμιανίδης Δημήτρης 43, 132, 212, 282, 
358, 436, 518, 594, 660, 740, 810, 889.

Δανούσης Κων]νος 652, 700, 879. 
Δεμερτζής Κων]νος 350.
Δεστούνης Νικόλαος 104.
Δοκανάρης Ναπολέων 52, 116, 781. 
Δροσινός Εύάγ. 257, 586, 876. 
Δρουλάκης Άλεξ. 25.
Ζέπος Παν. 314.
Ζητρίδης Γρηγ. 24.
Ζιτσαία Χρυσάνθη 263, 644. 
Θεοδωρακόπουλος ’Ιωάννης 85, 541. 
Ίωαννίδης Γιάννης 178.
Κάϊλα Λελούδα 183.
Κακουλίδης Χρυσόστομος 206. 
Καλλίνικος (Μητρ.) 24, 29, 233. 
Κατσανός Φιλόστρατος 25.
Κατσένιος Εύθ. 864.
Κόρτσαρης Θωμάς 726.
Κούρτης Νίκος 201.
Κριτσώπης Γεώργιος 187.
Κροκίδας Γεώργιος 781.
Κωνσταντινίδης Ήλίας 100.
Κωτσάκης Δημ. 550.
Λαύρας ’Άγγελος 846.
Λεκάκης Γεώργιος 40.
Λιάπης Κώστας 253, 355, 628, 722, 860. 
Λίβανός Χρήστος 502.
Λουκάτος Δημ. 848.
Μαλεβίτσης Χρήστος 239.
Ματούλας Γεώργιος 338.
Μάτσας Νέστορας 328.
Μεσημέρης Σπϋρος 32, 165, 500. 
Μπαλκος Άναστ. 4, 12, 81, 230. 
Νιάρχος Θανάσης 181.
Νικολός ’Ιωάννης 46, 196, 270, 428, 665 
Νικοπουλος Άριστοκλής 321, 558 
Ξηροτύρης Γιάννης 509, 584.
Οίκονομίδης Δημ. 25, 26, 312. 
Οικονόμου ’Αναστάσιος 121. 
Παναγιωτόπουλος ’Ιωάννης 408.
Πανδής Δημήτριος 260.
Παπαγεωργίου ’Ιωάννης 860. 
Παπαδόπουλος Πάρις 203. 
Παπαμιχαλάκης ’Ιωάννης 856. 
Παπαναγιώτου Γιάννης 35.
Παπαντωνίου Παναγιώτης 128, 454 752 
826, 902. ’ ’
Παπασταματέλος Σταμάτης 264, 555. 
Πατριαρχέας Βασίλειος 249.
Πατέλης Παναγιώτης 498.
Πατσατζής Νίκος 708.
Παυλίδης Γεώργιος 245.
Ποζιόπουλος Χρήστος 548.
Πετρουλάκης Άγγελος 56, 333, 561 
636, 692, 700.
Πιστολής Εύσέβιος 845.
Πολύζος Κων. 872.
Ράπτης ’Ιωάννης 42.
Ρέππας Χρήστος 168, 340, 371, 494, 801 
Σιατόπουλος Δημ. 113, 668.
Σκαλίδης Φώτης 578.
Σκούτας ’Ιωάννης 349.
Σορόγκας Θωμάς 420.
Σπυρόπουλος Δημήτριος 776. 
Σταμούλης Νικόλαος 574. 
Στρουμπουλής Δαμ. 261.
Σφυρόερας Νικ. 867.
Σχοινοχωρίτης Παναγιώτης 404. 
Τενεκίδου Αικατερίνη 732.
Τερζάκης Άγγελος 399.
Τιμοθεάδης Τιμ. 648.
Τσάτσος Κων. 234, 767.
Τσιρόπουλος Κων. 325, 568, 735. 
Τσολάκος ’Ιωάννης 720.
Φίλης Λουκάς 240.
Φιλιππίδης Θεόδωρος 25.
Φωτέας Παναγιώτης 259.
Χατζάκη—Πολυχρονάκη Εύτυχία 633. 
Χατζηγιάννης Δημήτριος 175.
Χόνδρος Γεώργιος 414.
Χιώλος Κων[νος 103, 211, 331, 719.

910



Λ Ε Ξ ΙΩ Σ Η
ΓΙΑ
ΤΑ Π ΑΙΑΙΑ 
Α Ν ΑΡΩ Ν  Τ Η Σ 
ΧΩΡΟ Φ ΥΛΑΚΗΣ 
ΠΟΥ Π ΕΤΥΧΑΗ  
Σ Ε  ΑΗΩΤΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΗΩΤΕΡΑ 
ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΑ 
ΙΑΡΥΜ ΑΤΑ

«... Δέν ήλθαμε σήμερα έδώ γιά νά εκ
πληρώσουμε μιά απλώς τυπική ύποχρέω- 
ση. Μετά άπό μιά έσωτερική — ψυχική 
παρόρμηση, ήλθαμε έδώ γιά νά έκφρά- 
σουμε τή χαρά καί τήν άγάπη μας γιά 
τά παιδιά τών μελών τοΟ Προσωπικού 
τοΟ Σώματος πού πέτυχαν στά ’Ανώτατα 
καί ’Ανώτερα ’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
τής χώρας. Είναι βέβαιο πώς ή έπιτυχία 
στό κατόρθωμά τους αυτό βασίστηκε καί 
ξεκίνησε άπ’ τις οίκογένειές τους. Τις 
οικογένειες πού είτε ’Αξιωματικό είτε 
'Οπλίτη τής Χωροφυλακής είχαν πατέρα, 
δέν έπαψαν όλες μαζί νά άνήκουν στή με
γάλη καί στοργική οίκογένεια πού λέ
γεται Ελληνική Χωροφυλακή. Στή Χω
ροφυλακή πού άνήκομε κι όλοι έμείς 
έδώ καί γι’ αύτό ή χαρά μας είναι κοινή 
μέ τή χαρά τών γονιών αύτών τών παι
διών...». Αύτά είπε μεταξύ άλλων ό ’Αρ
χηγός τοϋ Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. 
Μιλτιάδης Άργιάννης σέ χαιρετισμό 
του πρός τούς παραβρεθέντες σέ έκδή- 
λωση πού πραγματοποιήθηκε τό πρωί 
τής 29ης Νοεμβρίου, στην αίθουσα τελε
τών τής Σ.Α.Χ., πρός τιμή τών παιδιών 
πού πέτυχαν στά ’Ανώτατα καί ’Ανώτερα 
’Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τών ’Αθηνών.

’Απευθυνόμενος, στή συνέχεια, ό κ. 
’Αρχηγός πρός τούς έπιτυχόντες, είπε: 
«...’Αγαπητά μας παιδιά, Ξεκινήσατε τόν 
πνευματικό σας άγώνα μέ άριστα ψυχικά 

I έφόδια καί καταφέρατε μ’ αύτά όχι μόνο 
άντιμετωπίσετε μέ έπιτυχία τις σπου- 

ι .ς σας στή Μέση ’Εκπαίδευση, άλλά καί 
τήν είσοδό σας στήν Άνωτάτη Παιδεία. 
Όπως, λοιπόν, ξεκινήσατε, έτσι νά πο
ρευτείτε καί νά τελειώσετε τις σπουδές 
σας. Μέ τις ίδιες άρχές, τά ίδια ιδανικά, 
τήν ίδια όρεξη. Νά γίνετε καλύτεροι άπό 
μάς καί νά μήν ξεχνάτε πώς όποιοι καί 
νά γίνετε, αύτό θά τό όφείλετε κατά κύριο 
λόγο στούς γονείς σας. Στήν ύπόλοιπη

σταδιοδρομία τής έπιστημονικής σας 
ζωής, νά είστε σίγουροι ότι όλοι θά βρι
σκόμαστε κοντά σας, έτοιμοι νά σάς φα
νούμε χρήσιμοι καί στό μέλλον, καί νά 
μήν ξεχνάτε άκόμη πώς τά 25.000 περίπου 
άτομα πού υπηρετούμε στή Χωροφυλακή 
σάς άγαποΰμε είλικρινά καί θά έχετε τήν 
άμέριστη συμπαράστασή μας σ’ όλη μας 
τή ζωή. Σάς συγχαίρω γιά τήν έπιτυχία 
σας καί σάς εύχομαι κάθε έπιτυχία καί 
στό μέλλον σας».

Η έκδήλωση άρχισε μέ προσφώνηση 
τού Διοικητοΰ τής Σχολής 'Οπλιτών Χω
ροφυλακής Ταξιάρχου κ. Νικ. Γαρνέλη, 
ό όποιος, άφοΰ τόνισε ιδιαίτερα τά αισθή
ματα χαράς καί υπερηφάνειας τών παρα- 
βρεθέντων γιά τήν έπιτυχία τών παιδιών 
τού Προσωπικού τής Χωροφυλακής στά 
’Ανώτατα καί ’Ανώτερα ’Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, τά συγχάρηκε γιά τήν έπιτυχία 

τους καί κατέληξε: «... Κοιτάξετε μέ 
αισιοδοξία καί αύτοπεποίθηση τό μέλ
λον. Άξιοποι είστε τούς κόπους καί τις 
πολλάκις ύπεράνθρωπες θυσίες τών γο
νέων καί διδασκάλων σας, γιά τήν πρό
οδό σας, γιά νά φανείτε μιά μέρα άνώ- 
τεροι άπ’ αύτούς καί νά προσφέρετε μέ 
άπλοχεριά τούς καρπούς τών κόπων σας 
στήν οικογένεια, στήν κοινωνία καί στήν 
Πατρίδα...».

Στή συνέχεια άντιφώνησε άπό μέρος 
τών έπιτυχόντων ό πρωτοετής φοιτητής 
τής Νομικής Σχολής ’Αθηνών κ. Κων]νος 
Ρομοσιός, ό όποιος μεταξύ άλλων είπε 
καί τά έξής: «... Θά θυμόμαστε πάντα μέ 
συγκίνηση ότι ή είσοδός μας στά ’Ανώ
τατα καί ’Ανώτερα Εκπαιδευτικά 'Ιδρύ
ματα καί ή άκαδημαϊκή μας σταδιοδρομία 
άρχίζει μέ μιά τελετή σ' αύτόν έδώ τό 
χώρο άπό τόν όποιο πριν άπό πολλά χρό 
νια ξεκίνησε καί ή σταδιοδρομία τών 
πατέρων μας. Καί ή σύμπτωση αΰτή συμ
βολίζει τόν δεσμό πού μάς ένώνει μέ τό

Σώμα τής Χωροφυλακής κοντά στό όποιο 
μεγαλώσαμε καί μεΐς γαλουχημένοι μί 
τά ίδια ιδανικά. Θεωρούμε όλοι μας ότι 
άποτελοΰμε μέλη τής ίδιας μεγάλης οικο
γένειας πού λέγεται Χωροφυλακή καί 
αισθανόμαστε ύπερηφάνεια γι’ αύτό. Τήν 
στιγμή αύτή θέλουμε νά διαβεβαιώσουμε 
τούς γονείς μας καί σάς κύριε ’Αρχηγέ, 
ότι όδηγός στις σπουδές μας καί άργό- 
τέρα στήν έπαγγελματική μας σταδιοδρο
μία θά είναι ή πίστη στά ίδανικά τής πα
τρίδας, τής θρησκείας καί τής οικογέ
νειας, ίδανικά πού είναι τά λάβαρα τού 
τιμημένου αυτού Σώματος... Γνωρίζοντας 
τις ύποχρεώσεις καί τις ευθύνες μας άπέ- 
ναντι στό "Εθνος καί τήν Κοινωνία καί 
διδασκόμενοι άπό σάς τόν τρόπο, σάς 
ύποσχόμεθα ότι θά πράξουμε στό ακέ
ραιο τό καθήκον μας καί θά διαθέσουμε 
όλες τις δυνάμεις μας στήν ύπηρεσία τού 
κοινωνικού συνόλου,γιά τόόποίο καί σείς 
τόσο μοχθείτε.

’Ακολούθησε ό χαιρετισμός τού κ 
Αρχηγού, ό όποιος άμέσως μετά πρόσφε- 

ρε στούς έπιτυχόντες άπό ένα άναμνηστι- 
κό δώρο πού περιείχε βιβλία μέ προσω
πική του άφιέρωση.

Στήν έκδήλωση, πού τελείωσε μέ δε
ξίωση, ήταν άκόμη παρόντες, ό Προϊστά
μενος τής Θρησκευτικής 'Υπηρεσίας τού 
Σώματος Πανοσ. ’Αρχιμανδρίτης π. Εύ- 
σέβιος Πιστολής, ό Α' Ύπαρχηγός τού 
Σώματος 'Υποστράτηγος κ. Σπυρ. Πυρπί- 
λης, ό Γ' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. Άνδρέας Λεχουρίτης 
οί Ταξίαρχοι κ. κ. ’Αποστόλου, Γκρί- 
τζαλης καί Παπακωνσταντίνου, άντιπρο- 
σωπεϊες άνδρών καί γυναικών τού Σώμα
τος άπό 'Υπηρεσίες τού λεκανοπεδίου ’Ατ
τικής καί μέλη τών οικογενειών τών έπι
τυχόντων.
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