
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
κηροΦνηπκΗΣ



-ημέρωνε ή 28η Οκτωβρίου τού 1940. 
όταν έπεσε κάθε προσωπείο. Ή ύπεροψία 
της δύναμης έφτασε στό άνώτατο δυνατό 
σημείο. Οταν οί ποικίλες προφάσεις, τά 
μεθοριακά έπεισόδια καί οί προκατα- 
σκευασμένες κατηγορίες κατά τής μικρής 
αριθμητικά Ελλάδας έχασαν καί τό τε- 
λευταιο 'ίχνος σοβαρότητας, ή φασιστική 
Ιταλία, όπως ό λύκος στον Αίσώπειο μύθο, 

όρμησε άπροκάλυπτα πιά κατά τής Χώρας 
μας κράζουσα κάτι άνάλογο μέ τή ρήση 
του θηρίου πρός τ άρνί: «άλλ’ έγώ τέως 
αδειπνος ού μενώ, εί καί σύ άφορμήν έμήν 
πάσαν λύεις» (άλλά ’γώ δέ θά μείνω νηστι
κός^ άκόμα καί άν έσϋ δικαιολογείς ολεο 
τις άφορμές).

Η ύπεροψία τής δύναμης τύφλωσε, 
όμως, τόν μεγαλοσχήμονα τύραννο τής 
γειτονικής χερσονήσου. Ή nostrum mare 
εμεινε ένα όνειρο άπραγματοποίητο. 
Εσβησε πάνω ατά κακοτράχαλα χιονι

σμένα βουνά τής νότιας καί βόρειας 
Ηπείρου, σκεπάστηκε άπ’ τό αίμα των 

παιδιών τής Ελλάδας, θάφτηκε οριστικά 
κάτω άπό τούς σωρούς των πτωμάτων 
τους στή φονικότερη ίσως μάχη τού έλλη- 
νοίταλικοϋ πολέμου, στό ύψωμα 731. Στό 
νέο αύτό Βερντέν.

Η Ελληνική νίκη ήταν τό πρώτο μή
νυμα έλπίδας μέσα στήν άπελπισία πού 
πλάκωνε τή σκλαβωμένη Εύρώπη "Ηταν 
το πρώτο βήμα γιά τή μεγάλη νίκη κατά 
των δυνάμεων τού ’Άξονα, ήταν ένα μά
θημα σέ κάθε οπαδό τής βίας ότι ή άνθρώ- 
πινη αξιοπρέπεια είναι άγαθό ύπέρτατο 
και πώς οί Έλληνες ξέρουν νά πεθαίνουν 
γι αυτό.

Οταν οί σιδηρόφρακτες στρατιές τού 
φασισμού καί τού ναζισμού, σάρωναν τήν 
ευρωπαϊκή ήπειρο, άπειλούσαν τήν ίδια τή 
μητροπολιτική Αγγλία καί έλεγχαν τό με
γαλύτερο σχεδόν μήκος τών βορείων 
ακτών τής Αφρικής, όταν τό πάν κατέρ- 
ρεε λιγοστοί «άσυγχώρητα ρομαντικοί» 
Ελληνες, πρόταξαν τά στήθη τους πάνω 

στα βράχια τής άγονης γής τους γιά νά 
σταματήσουν τή λαίλαπα.

Για νά πραγματοποιηθεί, όμως, αύτό 
πού όλος ό κόσμος -  άκόμη κι οί έχθροί 
μας — άποκάλεσε «νέο έλληνικό Θαύμα», 
συνέτρεξαν δυό βασικές προϋποθέσεις: 
Τό πάθος τού Έλληνα γιά τήν έλευθερία

της πατρίδας του καί ή έθνική ενότητα. 
Γράφει σχετικά μέ τή δεύτερη ό γερμανός 
πρεσβευτής στήν 'Αθήνα, πρίγκηπας φόν 
Ερμπαχ. στή μυστική έκθεσή του τής 

15-11-1940: «Ό Μεταξάς έδωσε τή μόνη 
απάντηση πού μπορούσε νά δώσει, δη
λαδή νά θεωρήσει τό τελεσίγραφο κήρυξη 
πολέμου. Καί στό σημείο αύτό δέν χωρούν 
ψευδαισθήσεις. ’Άν ό Μεταξάς άντι- 
δρούσε άλλιως, είναι ζήτημα άν παρέμενε 
στην άρχή πάνω άπό έξι ώρες, είναι ζή
τημα άν θά έπιζούσε καν. Έ χει έτσι τό 
δικαίωμα νά ισχυριστεί πώς μέ τό β ι 
β λ ι κ ό  τρόπο πού μίλησε, πρόβαλε τή θέ
ληση καί τού τελευταίου ύποδηματοκα- 
θαριστή τής Αθήνας .. .».

Οί έλληνες, πράγματι, ξεχνώντας τις 
πολιτικές τους άντιθέσεις, ένωσαν τά χέ- 
Ρια και τις ψυχές τους, συσπειρώθηκαν 
γύρω άπό τήν τότε ήγεσία τού τόπου καί -  
ξεπερνώντας όλα τά όρια εύψυχίας καί 
σωματικής άντοχής -  έφτασαν στό θαύμα 
τού ’40.

Σ αύτό τό θαύμα έχει ένα μεγάλο με
ρίδιο και ή Ελληνική Χωροφυλακή, τό 
Σώμα πού ή ιστορία έταξε πάντα πρωτο
πόρο στούς άγώνες τού έθνους μας, άλ
λοτε γιά τήν άπολύτρωση τών σκλαβωμέ
νων αδελφών κι άλλοτε, όπως έδώ, γιά τά 
«όσια καί ιερά». Τά στρατονομικά άπο- 
σπασματα πού συγκρότησε ή Χωροφυ
λακή γιά νά πλαισιώσουν τις στρατιωτικές 
μονάδες, σπάνια περιορίστηκαν στό ρόλο 
τους. Πάντα μπροστά. Σ’ όλο τό μέτωπο, 
απ τά γιουγκοσλαβικά σύνορα ώς τήν 
Αδριατική, παντού μπροστά. Άλλά καί 
στα μετόπισθεν ό ρόλος τους δέν ήταν 
λιγοτερο σημαντικός. Ή συμβολή στή 
γοργή έξέλιξη καί ολοκλήρωση τής επι
στράτευσης, ή άσφάλεια τών μεταφορών, 
η τόνωση τού ήθικού τού πληθυσμού, ή 
εσωτερική άσφάλεια, ή έξουδετέρωση 
τής πέμπτης φάλαγγας καθώς καί ή προσ
τασία των άμάχων ύπήρξαν μερικές άπό 
τις προσφορές τής Χωροφυλακής.

Τιμώντας τή μεγάλη συμβολή τού Σώ
ματος στή «Μάχη τής Ελλάδας» ή ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ παρουσιάζει 
στό έξώφυλλό της πίνακα τού ζωγράφου — 
Χωροφύλακα Διονύσιου Ζαβερδινοΰ μέ 
τίτλο «Πορεία πρός τό μέτωπο».
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« ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ Ε&ΔΟΜΑΔΕ* TOt>A ΠΟΥ Μ Έ ΝΑ ΤΕΛΕΣΙ
ΓΡΑΦΟ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ $ΤΑ ΔΙΡΛΟΜΔΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ TON EONON 
ΓΙΑ TO ΡΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ,ΤΗΝ ΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΠΔΡΟΥ- 
Ο Α $Ε, Μ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ NATH* ΡΔΡΑΔΟΣΕΙ ΤΔ 
ΕΑΑφΗ ΤΗ*, N ’Al>NHOfl ΤΗΝ ΕΛΕΥΟΕ ΑΙΑ ΤΗ* ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑ- 
ΣΡΙΛΟΣΕΙ ΤΗΝ Τ ΙΜ Η  Τ Η * .

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΟΣΑΜΕ, ΣΤΗΝ ΙΤΑΜΗ ΑΥΤΗ A = IO*H ΤΗ* 
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ,ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΡΕΒΑΛΔΝ ΤΡΙΟΝ X I -
ΛΙΔΔΟΝ ETON ΠΑΡΑΔΟΣΕ 1$, ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΛ- 
Ν/Α ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ Μ Α * ΓΗΣ, ΜΕ ΤΟ Α ΙΜ Α  ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ Η- 

I Κ>ΛΝ ΤΗ* ANOPAPINH* ΙΣΤΟΡΙΑ*. ΚΙ’ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΚΟΝΤΑ 
STO ΡΕΜ Α ΤΟΥ ΟΥΔΜΙΔΟ* ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΕ* ΠΛΑΓΙΕ* ΤΗΣ 
ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΒΟΥΝΟΝ, ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ, ΤΙ>  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕ* ΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΧΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΝΙ- 

! ΚΗΕΟΥΜΕ νι ΝΑ ΡΕΟΑΝΟΥΜΕ Μ Ε Χ Ρ Ι* Ε Ν Ο * . . . . »

{ΑΠΟ ΤΗΝ«<ΚΚΛΗ*μ» ΤΟΝ «ΛΛΗΚΟΚ ΔΙΛΝΟΟ/ΛΜΝΛΝ, 
τ ο  νοε^ & ριο ίο /19ΑΟ)>
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Αποτελεί χρέος ζωής γιά τόν Έ λληνα τό νά θυμά
τα ι και νά κρατάει ζωντανό τό παρελθόν μέσα στό πα
ρόν. Χωρίς τ ις  μνήμες είνα ι άμφίβολο άν θά ζήσετ ή 
πορεία του στό μέλλον θά 'ναι πέρα γιά πέρα άβέθαιη, 
άπροοανατολισμένη. Χωρίς τή γνώση τού παρελθόν
τος. τό μέλλον θά ναι μιά έννοια  άδεια γ ι’ αύτόν, γ ια τί 
τό παρελθόν είνα ι οί ρ ίζες κι άν αύτές οί ρ ίζες κοπούν 
τό τε  άναγκαστικά έρχετα ι ό μαρασμός κι ό θάνατος.

Πρέπει νά θυμάται τό παρελθόν ό Έ λληνας, νά 
σ τέκε ι μπροστά στά σταυροδρόμια τής ιστορίας τού 
τόπου, νά σκύβει, ν' άκούει τή φωνή τους καί νά στοχά
ζετα ι πάνω στούς σωστούς, άλλά καί τούς λανθασμέ
νους δρόμους πού βάδισε στούς περασμένους και
ρούς ή Φυλή.

Τό χρέος του αύτό είνα ι καθημερινό, μά γ ίνετα ι πιό 
έντονο σάν πλησιάζουν μέρες μνήμης, σάν τό κλωθο- 
γύρισμα τού χρόνου τόν φ έρνει μπροστά σέ ήμερομη- 
ν ίες σημαδιακές, φορτω μένες μέ άποφάσεις καθορι
στικές γιά τήν ιστορία του. Αύτές οί μέρες - μέρες 
έπετείων - είνα ι καλέσματα ιστορικά.

Γιά τόν Ελληνισμό οί σημαδιακές ήμερομηνίες ε ί
ναι πολλές- 'ίσως γ ια τί ή πορεία του μέσα στούς αιώνες 
ήταν πολυτάραχη, ίσως γ ια τ ί ό τόπος ύπήρξε σταυρο
δρόμι στό πέρασμα άλλων φυλών, 'ίσως γ ια τί ή φύση 
τού Έ λληνα ε ίνα ι άσυμθίβαστη. συχνά διχασμένη. 
Κάθε μήνα, σχεδόν, τό «ήμερολόγιο» τής ιστορίας του 
έχει καί κάτι μεγάλο νά παρουσιάσει, κάτι πού άν δέν 
είχε γ ίνε ι 'ίσως νά ταν δ ιαφορετικό  τό παρόν. Κανείς 
δέν ξέρει, άν στις 29 Μαίου τού 1453 δέν έπεφτε ή 
Κωνσταντινούπολη τι θά 'ταν σήμερα ό χώρος πού

Στήν πρώτη γραμμή, αντιμέτωποι όχι μόνο μέ τόν έχθρό, αλλά καί μέ τό χιόνι 
καί μέ τήν πείνα, μέ μόνη προοδοκία νά μείνουν οί έοτίες καί τό Ιερά άμόλυντα καί 
ζωντανή ή ελευθερία

λέγετα ι Ελλάδα, άν θ' άφυπνιζόταν ό Ελληνισμός. 
Κανείς δέν ξέρει ποιό θά ταν τό παρόν, άν δέν γινόταν 
ο.τι έγ ινε τό Μάρτιο τού 1821, ή τόν 'Οκτώβριο τού 
1827 στό Ναυαρίνο . ..

Στόν 'Οκτώβριο άνήκει ή τιμή νά 'ναι ό μήνας μέ τις 
πολλές θύμησες, πού πιό ψηλά άπ' όλες της σ τέκει ή 
μνήμη τής 28ης μέρας του. "Οχι πώς οί άλλες είναι 
λ ιγότερο  σπουδαίες. Μ εγάλες κι ένδοξες είνα ι οί μέ
ρες του στά 1912, τό τε  πού τά σύνορα τού Κράτους 
μεγάλωσαν, τό τε  πού έλευθερώθηκαν ή "Ηπειρος, ή 
Μ α κεδο ν ία .. . Όμως, ή 28η 'Οκτωβρίου, τού «σωτη
ρίου έτους» 1940, όπως θά ’γραφαν οί βυζαντινοί λό
γιοι, έχε ι μιάν άλλη μεγαλοσύνη, μιαν άλλη θέση άνά- 
μεσα στά ιστορικά σταυροδρόμια . . .

Στις 28 'Οκτωβρίου ό Έ λληνας δέν ξεσηκώθηκε γιά 
νά έλευθερω θεί ή νά έλευθερώ σει σκλαβωμένους 
άδελφούς. Στις 28 Οκτωβρίου τού 1940 ήταν έλεύθε- 
ρος κι άποφάσισε νά μείνει έλεύθερος αύτοθυσιαζό- 
μενος. Τό φθινόπωρο τού 1940 δέν έμοιαζε μέ κανένα 
άλλο φθινόπωρο. Ή κατάσταση τού κόσμου, τά διεθνή 
πράγματα, ήταν έντελώ ς δ ιαφορετικά άπό κάθε άλλη 
ιστορική έποχή. Τά διπλωματικά τραπέζια είχαν σκε
παστεί μέ τή σκόνη πού σκεπάζει κάθε τι ξεχασμένο, 
κάθε τ ι πεταγμένο στή λησμονιά. Οί δ ιεθνε ίς  δ ιαφορές 
λύνονταν στά μέτωπα τού φοβερότερου πόλεμου πού 
χει γνωρίσει μέχρι σήμερα ή άνθρωπότητα. Τό αίμα
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Τό Πνεύμα καί ί| Τέχνη υπηρέτησαν τό Σαράντα καί παρέδωααν ατούς αιώνες 
ζωντανές τις πτυχές τού μεγάλου έπους.

Στή φωτογραφία ό πίνακας τοϋ Οϋμβ. Αργυρού «Μεταφορά τραυματίου», πού 
βρίσκεται ατά Μουαεϊο τής Σχολής Εύελπίδων.

ιώ ν στρατιωτών και των άμαχων πληθυσμών ήταν τό 
μελάνι οπού βουτοϋσαν τήν πένα τοϋ κοντυλοφόρου 
τους οί «μεγάλοι» γιά νά γράψουν τήν ιστορία

Οί παλιότεροι άσφαλώς θά θυμούνται τήν άγωνία 
τοϋ κόσμου έκείνης τής έποχής. Οί νεώτεροι έχουν 
χρέος νά τή μάθουν χωρίς νά τήν ξαναζήσουν.

Στή μικρή 'Ελλάδα, πού άκόμα δέν μπορούσε νά 
κρύψει τις  πληγές πού άλλοι πόλεμοι καί έθνικο ί διχα
σμοί είχαν άνοίξει στό κορμί της, ξανάρθε ή ώρα ν ’ 
άποφασίσει γιά τό άν μείνει όρθια κι έλεύθερη μέσα σ’ 
εκείνη τήν κοσμοχαλασιά. Τά σημάδια τής μπάρας πού 
ζύγωνε είχαν φανεί άρκετό καιρό πρίν.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, τόν Ιούν ιο  τοϋ 
1939, έξόριστος τό τε στήν Κάρυστο, μέ μακροσκελές 
ύπόμνημά του πρός τόν πρωθυπουργό Ιωάννη 
Μεταξά. άνατρέποντας τούς ισχυρισμούς τοϋ Χ ίτλερ 
γιά τό «δεδικαιολογημένο» τών σχεδίων του, γράφει:

«Ό γεωπολιτικός και στενός φίλος τοϋ Χίτλερ στρατη
γός HAUSHOFER αγνοεί πλήρως και τά ιστορικά και τά 
εθνικά δίκαια. Ο κυνισμός του φθάνει μέχρι σημείου  
τοιούτου, ώστε διδάσκει, ότι τά μικρά κράτη -  καί μνημο
νεύει συγκεκριμένως τή Δανία, τά βαλτικά κράτη, τήν Ελ
βετίαν και τ ή ν  Ε λ λ ά δ α -  δέν έχουν δικαίωμα αυτοτε

λούς ζωής». Πιό κάτω, μιλώντας γιά τήν Ιταλία και τά σχέ
διά της, καθώς καί τήν απέναντι σ' αυτά 'Ελληνική στάση, 
γράφει: « Από τής ήμέρας ίδίρ κ α θ ’ ήν οί 'Ιταλοί έχουν  
φυλάκια εις  τά σύνορα τής 'Ελλάδος -  καί δή έπί τοϋ 
Έλληνικωτάτου έδάφους τής βορείου Ηπείρου -  δέν έπι- 
τρέπεται νά φαντάζεται τις, ότι μία παγκόσμιος σύρραξις  
είναι δυνατόν νά μή έχη άμέσως έκδήλωσιν καί εις  τά 
Βαλκάνια . . . Ό  κύριος σκοπός, ό όποιος ώθησε τήν 'Ιτα
λίαν εις  τό πραξικόπημα εις  τά Βαλκάνια, ήτο ό έξης: νά 
όργανώση τό καθαρώς βαλκανικόν όρμητήριον, άπό τοϋ 
όποιου έν καιρώ θά είναι δυνατόν νά όρμήση κατά τής 
Θεσσαλονίκης, άποκαθισταμένης οϋτω τής πολιτικής καί 
οικονομικής σημασίας τής παλαιός Έγνατίας όδοϋ . . .».

Ό  ίδ ιος δέ προφητικά, στις 26 Αύγούστου τοϋ 1940, 
σέ έπιστολή του πάλι πρός τόν πρωθυπουργό Ιωάννη 
Μεταξά, μέ τήν οποία άναφέρετα ι στήν καταβύθιση 
της «Έλλης», γράφει:

* 0 Ελληνικός Λαός, θέλει τήν άντίστασιν, θέλει νά 
υπερασπισθή τήν έθνικήν του τιμήν, θέλει νά προστα- 
τευση τήν ιδέαν τών έστιών του, έστω καί μέ  θυσίαν τής 
παροδικής προσόψεως αυτών καί τής παροδικής των στέ- 
γης, θέλει νά σώση τήν ζωήν τής Ελλάδος, έστω καί μέ  
θυσίαν τής οπωσδήποτε παροδικής ζωής τών σημερινών 
γενεών. Υπάρχουν γενεαί, εις  τάς όποιας αί περιστάσεις  
αναγνωρίζουν τό προνόμιον νά θυσιασθοϋν διά νά έξ- 
ασφαλισουν τήν τιμήν, τή ζωή καί τήν έλευθερ ίαν τών 
επομένων γενεών ...».

Ομως, όπως άφηγείτα ι στις « Αναμνήσεις» του ό 
Αμβρόσιος Τζίφος, Υφυπουργός Ναυτιλίας τότε, πρίν 

άπό δέκα μέρες, στό Υπουργικό Συμβούλιο τής 16ης 
Αύγούστου 1940, τής έπομένης, δηλαδή, τού τορπιλι- 
σμοϋ τής «Έλλης», ό Πρωθυπουργός δηλώνει:

«Φαίνεται πλέον καθαρά ότι ό "Αξων έχει κακούς σκο-
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Ό μ ηρ ός! Μέ ορθή, μεσούρανη 
τής λ ευ τερ ιά ς  τή δάδα 
ά νο ίγε ις  δρόμο, Ε λλάδα , 
στον Ανθρωπον. . .Ό μηρός!

Ό ρ μ ο ϋ νε  πρώτοι οι Έ λλη νες  
κι όλοι οί λαοί σιμά Σου 
-  μεγάλο τ ’ όνομά Σου -  
βροντοφω νούν: «Ό μπρός . . .»

"Αγγελος Σικελιανός



πούς εναντίον τής Πατρίδος μας. Ούτε ό Χότζας, ούτε ή 
«Έλλη» μ '  έπηρεάζουν, διότι βεβαίως ή 'Ιταλία δέν θά 
μεταφέρε ι ποτέ τόν πόλεμον στην Βαλκανικήν δι' ένα 
όποιοδήποτε έπεισόδιον. Μόνον έάν ό πόλεμος εις  τα 
Βαλκάνια είναι αναγκαίος διά τά γενικά σχέδια τού Άξο-  
νος θά μάς έπιτεθεϊ.

« Εκείνο λοιπόν πού μέ  άνησυχεί είναι ότι ό ραδιοφω
νικός σταθμός τής Ρώμης έχει άρχίσει μία συστηματική 
εκστρατεία έναντ ίον τής 'Ελλάδος «κατ' έπιταγή» και συγ
χρόνως αί έν Αλβανιρ Ιταλικοί δυνάμεις κινούνται πρός 
τά σύνορά μας.

»Ενώπιον αύτής τής καταστάσεως σάς δηλώ, κύριοι 
συνάδελφοι, ότι ή πολιτική της Ελλάδος είναι κ α θ α ρ ά .  
Εκατόν τοίς έκατόν, χωρίς έπιφυλάξεις καί χωρίς παζα
ρέματα ε ϊμεθα παρά τό πλευράν τής Αγγλίας. Αυτήν τήν 
δήλωσιν δέν σάς τήν κάμνω διά νά προκαλέσω συζήτησιν. 
Είναι πολιτική άποφασισθεϊσα, πού τήν έγκρίνε ι χωρίς 
αμφιβολία ολόκληρος ό Ελληνικός λαός, ό στρατός μας 
καί ό βασιλεύς. Εάν υπάρχει άντίθετος, ό όποιος θέλει ν' 
άκολουθήση ή χώρα ίταλόφιλον πολιτικήν, άς έκδηλωθή. 
Εάν ύπάρχη μεταξύ ύμών κανείς ό όποιος νά μήν έγκρίνη 

ή νά έχη έπιφυλάξεις άς άποχωρήσει».

«Ή πολιτική τής 'Ελλάδος είναι καθαρά». Λόγια πού 
άπό τότε προφήτευαν τό «ΟΧΙ» τής 28ης 'Οκτωβρίου. 
Ή ταν δέ γεγονός πώς όλοι έκείνο  τό καλοκαίρι, τοϋ 
1940. προμάντευαν τό μέλλον. Οί μαρτυρίες τής έπο- 
χής δείχνουν πώς όλοι λίγο - πολύ οί "Ελληνες προαι
σθάνονταν ότι πλησίαζε ή μεγάλη στιγμή πού θ’ άπαι- 
τοϋσε ένα «ΝΑΙ» ή ένα «ΟΧΙ». Δέν ήξεραν όμως μέ 
σιγουριά τό «πότε;» θά ξημέρωνε ή μέρα πού οί άκρι
τες τών συνόρων μας θά καλούνταν νά έπιβεβαιώσουν 
καί νά πραγματώσουν αύτό τό «ΝΑΙ» ή τό «ΟΧΙ». Αντί
θετα ήξεραν, πίστευαν, πώς όταν έφτανε ή στιγμή γιά 
τό μεγάλο, «ΟΧΙ», τότε οί ίδιοι θ’ άφηναν τις άξίνες, τά 
κουπιά, τις  φάμπρικες, κάθε άσχολία και κάθε πρό
βλημα, καί θά πιαναν τό τουφέκι γιά νά τρέξουν έκεΤ 
όπου ή γή θά ζητούσε τό αίμα τους.

Ή άγωνία τής έποχής φα ίνετα ι ξεκάθαρα μέσα άπ’ 
τά κείμενα τών άνθρώπων πού τήν έζησαν. Οί λέξε ις  
παίρνουν ένα δικό τους νόημα καθώς άναφέρονται στό 
τ ι μπορεί νά γ ίνε ι «αύριο».

Γράφει στό ήμερολόγιό του ό Γιώργος Σεφέρης 
(Μέρες Γ , 16 'Απρίλη 1934 -  14 Δεκέμβρη 1940):

«Παρασκευή, 14 Ιουνίου 1940, τήν περασμένη Δ ευ 
τέρα πρωί γύρισα άπό τό Βελιγράδι. Τ’ άπόγευμα τηλεφώ
νημα άπό τό Υπουργείο: μιλούσε ό Μουσαολίνι. Έφυγα  
βιαστικά και πρόφτασα τις τελευτα ίες  φράσεις του καί τά 
μουγκρίσματα τού πλήθους. Έτσι, ή α ρ ρ ώ σ τ ι α  τ ο ύ  
φ ό β ο υ  πού διάλυσε τόν οργανισμό τόσων έθνών, πού 
έ β ο σ κ ε  κ ι  ε δώ τούς τελευτα ίους μήνες, π α ί ρ ν ε ι  
τ ώ ρ α  κ α ί γ ι ά  μ ά ς κ α λ π ά ζ ο υ σ α μ ο ρ φ ή  . . . » .

Αξίζει όμως, νά μείνουμε γιά λίγο άκόμα στις «Μέ
ρες» τοϋ ποιητή Γιώργου Σεφέρη, άνώτερου ύπαλλή- 
λου, τότε, στό Υπουργείο Εξωτερικών, και νά «ζή- 
σουμε» μέσα άπ' τό ήμερολόγιό του τή μεγάλη μέρα 
πού δέν άργησε νά ρθεΤ:

«Τετάρτη βράδυ, 30 Όκτώβρη.
Τώρα, μιά στιγμή έξω άπό τή ζάλη, προσπαθώ νά ση

μειώσω όσα θυμάμαι άπό τή νύχτα τού περασμένου Σαβ
βάτου. Έχω τήν έντύπωση πώς πρόκειται γιά άναμνήσεις  
χρόνων:

Νύχτα Σαββάτου πρός Κυριακή (26 - 27): Κατά τή μία 
τού τηλεφώνησαν τήν είδηση τοϋ Στέφανι: Μιά συμμορία  
έλληνική μπήκε στό άλβανικό έδαφος καί χτυπήθηκε μέ 
τούς Ιταλούς κατά τά μέρη τής Βίγλιστας. Δυό μπόμπες 
στην κατοικία τοϋ Ιταλού διοικητή ατούς Αγίους Σαράντα. 
Οί δράστες, λένε οί Ιταλοί, είναι Έλληνες ή Άγγλο ι κατά-

-----------------------------
Πορεία οτή χιονοθύελλα.

Υδατογραφία 0.31 X 0,22 μ. τοϋ Αλέξανδρου Αλέξανδρός.

σκοποί. Ο Νικολούδης ('Υφυπουργός Τύπου καί Τουρι
σμού), είναι στήν ιταλική πρεσβεία πού έχει δεξίωση, 
ύστερα άπό τήν πρεμιέρα μιάς όπερας τοϋ Πουτσίνι στό 
«Βασιλικό». Είπα νά τόν ειδοποιήσουν άμέσως. Οί δ ιαψεύ
σεις βγήκαν τή νύχτα, καθαρές καί ξάστερες. Ο Νικολού- 
δης μου διηγήθηκε πώς ό ίδιος ό σινιόρ Γ κρότοι τόν οδή
γησε στό τηλέφωνο, καί, όταν τέλειωσε, τόν ρώτησε: Κακά 
νέα; Τ' άποκρίθηκε: Τίποτα τό έξαιρετικό, κι έφυγε μετά  
πέντε λεπτά γιά νά πάει στον πρόεδρο».

Κυριακή πρωί, 27: Στό Υπουργείο Εξωτερικών. Συζη
τούμε ατέλειωτα καί ζυγιάζουμε τις φράσεις τής άπάντη- 
σής μας σέ μιά νότα γερμανική, έξαιρετικά θυμωμένη καί 
πικρόχολη, πού διαμαρτύρεται γιά τή δημοσίευση στις 
εφημερ ίδες  τοϋ λόγου τού CHURCHILL πρός τούς Γάλ
λους.

Στό μεταξύ ό πρόεδρος, πού πρέπει νά τήν εγκρίνει 
έχει ξεκινήσει· βλέπουμε τό αυτοκίνητό του νά βγαίνει 
άπό τήν καγκελόπορτα τού Υπουργείου. Ό  Παπαδάκης 
άρπάζει τό χαρτί, τρέχει άπό τήν άριστερή πόρτα καί στό
ματα τό αύτοκίνητο πού είχε στρίψει πρός τούς Αμπελο
κήπους. Πίσω σταματά δλη ή κίνηση· μοτοσικλέτες, με
γάλα κίτρινα μπύσια, ποδήλατα. Ο Μελάς, νευρωμένος, 
ψιθυρίζει: «Ωραία, ώραία! Ένας ύπάλληλος τού Ύπουρ- 
γείου Εξωτερικών σταματά τό αύτοκίνητο τού προέδρου, 
μ ένα χαρτί στό χέρι. "Ολος ό κόσμος θά πει πώς είναι τό 
ιταλικό τελεσίγραφο, πώς έκηρύχθη ό πόλεμος».

Δευτέρα 28: Κοιμήθηκα δύο τό πρωί, διαβάζοντας Μα- 
κρυγιάννη. Στις τρεις καί μισή μιά φωνή μέσα άπό τό τη
λέφωνο μέ ξύπνησε: «"Εχουμε πόλεμο». Τίποτε άλλο, ό 
κόσμος είχε άλλάξει. Η αυγή, πού λίγο άργότερα είδα νά 
χαράζει πίσω άπό τόν Υμηττό, ήταν άλλη αύγή: άγνωστη 
Περιμένει άκόμη έκεϊ πού τήν άφησα. Δέν ξέρω πόσο θά 
περιμένει, άλλά ξέρω πώς θά φέρει τό μεγάλο μεσημέρι.

Ντύθηκα κι έφυγα άμέσως. Στό Υπουργείο Τύπου δυό 
- τρεις υπάλληλοι. Ο Γκράτσι είχε δει τόν Μεταξά στις 
τρεις. Του έδωσε μιά νότα καί τού είπε πώς στις 6 τά 
ιταλικά στρατεύματα θά προχωρήσουν. Ό  πρόεδρος τού 
άποκρίθηκε πώς αύτό ισοδύναμε! μέ κήρυξη πολέμου, καί 
όταν έφυγε κάλεσε τόν πρέσβη τής Αγγλίας.

Αμέσως έπειτα μέ τόν Νικολούδη στό Υπουργείο Εξ
ωτερικών. Ό  πρόεδρος ήταν μέσα μέ τόν πρέσβη τής 
Τουρκίας. Στό γραφείο του Μαυρουδη, ό Μελάς έγραφε 
σπασμωδικά ένα τηλεγράφημα. Ο Μαυρουδής μέσα στό 
παλτό του σάν ένα μικρό σακούλι. Διάβασα τή νότα τού 
Γκράτσι. Ο Γάφος καί ό Παπαδάκης τηλεφωνούσαν. Κα
θώς έτοίμαζα τό τηλεγράφημα τοϋ 'Αθηναϊκού Πρακτο
ρείου, μπήκε ό Τούρκος πρέσβης γιά νά ίδεΤ τή νότα καί σέ 
λίγο ο πρόεδρος μέ όψη πολύ ζωντανή. Έπειτα άρχισαν νά 
φτάνουν οί υπουργοί, χλωμοί περισσότερο ή λιγότερο, 
καθένας κατά τήν κράση του. Τό ύπουργικό συμβούλιο 
κράτησε λίγο. Ό  Μεταξάς πήγε άμέσως στό γραφείο του 
κι εγραψε τό διάγγελμα στό λαό. Τό πήραμε καί γυρίσαμε 
στο Υπουργείο Τύπου. Μέσα άπό τά τζάμια τού αύτοκινή- 
του, ή αύγή μ’ ένα παράξενο μυστήριο χυμένο στό 
πρόσωπό της. 'Έγραψα μαζί μέ τό Νικολούδη τό διάγγελμα 
ίου βασιλιά. Καμιά δακτυλογράφος άκόμη· πήγα σπίτι μιά 
στιγμή καί τό χτύπησα στή γραφομηχανή μου. Ή Μαρώ 
μού είχε έτοιμάσει καφέ' γύρισα στό Υπουργείο καθώς 
σφύριζαν οί σειρήνες... Στή γωνιά Κυδαθηναίων μιά 
φτωχή γυναίκα μέ μιά ύστερική σύσπαση στό πρόσωπο.

Τώρα όλοι ήταν μαζεμένοι στά ύπόγεια τής «Μεγάλης 
Βρετανίας». Ό  βασιλιάς μέ ύφος νέου άξιωματικοϋ- ύπό- 
γραψε τό διάγγελμά του καί φύγαμε.

Τηλεφώνησα στό τηλεγραφείο νά σταματήσουν τά τη
λεγραφήματα καί τών Γερμανών άνταποκριτών. Οί ύπάλ- 
ληλοι έκεϊ είναι άκόμη ούδέτεροι. Δέν μπορούν νά πιστέ
ψουν τή φωνή μου:

-  Είστε βέβαιος; καί τών Γερμανών;
-  Καί τών Γερμανών, είπα.
-  Τι δικαιολογία νά δώσουμε;
Δέν έχω καιρό γιά συζητήσεις:
-  Πέστε τους πώς είναι χαλασμένα τά σύρματα μέ τό 

Βερολίνο, κι άν φωνάζουν πολύ στείλτε τους σ’ έμένα.
■ Πήρα καί έδωσα τό πρώτο πολεμικό άνακοινωθέν 

μας και κατέβηκα στούς δρόμους γιά νά ίδώ τά πρόσωπα. 
Τό πλήθος έσπαζε τά τζάμια τών γραφείων τής "Αλα Λιτό- 
ρια».
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Αλλά άς άνατρέξουμε γιά ’κε ίνες τις  μέρες και στό 
προσωπικό ήμερολόγιο τού Πρωθυπουργού μέ τις 
σύντομες γραφές του:

«24 Οκτωβρίου, Πέμπτη:
Φήμαι ότι αύριο πρωί άρχίζει ή Ιταλία έπίθεσιν έναντ ίον  
μας.
Από Αμερική, Πάλαψετ. Από Ιωάννινα. Ά φ '  έ τέρου άρ- 
θρον Τάιμς καί νευρ ικότης Γερμανών καί ελπίς των ότι θά 
τηρήσω ούδετερότητα  καί έναντ ίον Αγγλίας. Τότε τί μέ 
προκαλοϋν: Έλάβαμεν όλα τά μέτρα μας.
25 Οκτωβρίου, Παρασκευή:
Σήμερα δέν έγ ινε  έπίθεσις. Εσπερινή ε ίδησις ότι πρό τής 
αριστερός πτέρυγος προωθήθη έν Σύνταγμα. Φανερή έπι- 
θετική παράταξις. Αφ ' έτέρου πανταχόθεν διαβεβαιώσεις  
ήσυχίας.
Αρχίζω νά ύποθέτω ότι (έν) Ίταλίρ αναμένουν προσεχώς 
πρόσκλησιν έκ μέρους μας Άγγλω ν καί ύπ ’ αυτών κατά- 
ληψιν νήσων καί βάσεων, καί τότε άναγκαίως θά έπιτε- 
θ ο ϋ ν . . .

26 Οκτωβρίου, Σάββατον:
Ούτε σήμερα έπίθεσις. Ένισχύετα ι ή χθεσινή μου γνώμη 
Πανταχόθεν ε ιδήσε ις  ήσυχίας διά 'Ελλάδα . . .
27 Οκτωβρίου, Κυριακή:
Τί νύχτα! Κατά τάς 2 τό πρωί Ν ικολούδης τηλεφωνεί  
καταγγελίαν έναντ ίον μας Στέφανι ( ιταλικού πρακτορείου  
ειδήσεων) -  ότι 'Ελληνική συμμορία ε ίσήλθεν ε ις  Αλβανι
κόν έδαφος, συνεπλάκη κ.λ.π. Συνδυάζων πληροφορίας  
καί φήμας καί ήμερομηνίας (25 - 28) απέκτησα πεποίθησιν 
ότι πρόκειται περί σκηνοθεσίας δ ι '  έπ ικε ιμένην αύριον  
'ίσως έπίθεσιν. Νικολούδης σπίτι μου. Συνεννόησις κ.λ.π. 
μέ Παπάγον καί σύνορα. Τέλος έως 4 π.μ. δημοσίευσις  
άνακοινωθέντων Αθηναϊκού Πρακτορείου διαψεύσεων. 
Εννοείται ότι έλαγοκοιμήθηκα (5 - 7) δυό ώρες διακοπτό

μενος άπό τό τηλέφωνο . . .
28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΑ:
Νύκτα στις τρεις  μέ  ξυπνούν, ό Τραυλός. Έρχετα ι ό Γ κρό
τοι. Πόλεμος! Ζητώ άμέσως Νικολούδη, Μαυρουδή. Ανα
φέρω Βασιλέα. Καλώ Πάλαιρετ καί ζητώ βοήθειαν Αγ
γλίας. Κατεβαίνω 5 'Υπουργικόν Συμβούλιον. Όλοι πιστοί 
καί Μαυρουδής. Ολοι πλήν Κόρου. Βασιλεύς. Περιφορά  
μαζί του. Φανατισμός τού λαού άφάνταστος. Μάχαι εις  
σύνορα Ηπείρου. Βομβαρδισμός. Σειρήνες. Αρχίζουμε  
καί τακτοποιούμεθα.
Ο Θεός βοηθός!!!».

Ή τα ν  μιά μέρα συγκλονιστική ή 28η 'Οκτωβρίου. Τά 
διαγγέλματα, οί σειρήνες, ή έπ ιστράτευοη, ό λαός πού 
τραγουδούσε και ζητούσε νά φύγει γιά τό μέτωπο, τά 
οράματα τού παρελθόντος πού έστειναν χορό στις 
ψυχές των 'Ελλήνων . . .

Γράφει ό Ακαδημαϊκός "Αγγελος Τερζάκης γιά τό 
ξημέρωμα κείνης τής μέρας όπως τό 'ζησε στήν 
Αθήνα:

«Είταν ή ώρα 6 όταν οί σε ιρήνες τής άντιεροπορικής  
άμυνας ξύπνησαν την πολιτεία. Ο ούρανός ε ίταν πεντα
κάθαρος, λεύκαζε  ό όρθρος, μύρ ιζε  δροσιά. Στούς δρό
μους, τούς έρημους ακόμα, κρότησαν μερ ικά  παραθυρό
φυλλα. κάποιες μπαλκονόπορτες. Οί άνθρωποι ξυπνού
σαν ξαφνιασμένοι, ρωτούσαν τούς πρώτους διαβάτες. 
Ενα βουητό ανέβαινε λίγο - λ ίγο άπό γύρω, άπό μακρυά, 

τά πρώτα ομαδικά βήματα πάφλασαν στήν άσφαλτο. Μάτια 
υψώνονταν στον ούρανό, έψαχναν. Ομως σ' όλη αύτή τήν 
κίνηση πού άρχιζε καί πύκνωνε σέ μ ικρές  συντροφιές, σέ 
ομάδες πού ξεκινούσαν γιά τά κέντρα, δέν ξεχώριζες τα
ραχή ή άγωνία. Μιά διάθεση εύφορίας, κέφι άνάλαφρο, 
αλλόκοτο, ξεσήκωνε τις ψυχές, πρωινό άγέρι πού κολπώ- 
νει τό πανί. Στά μάτια  τών άνθρώπων πού άντικρύζονταν, 
έφεγγε  ένα χαρούμενο ξάφνιασμα, σάμπως όλος αύτός ό 
κόσμος, ό ίσαμε χτές  βουτηγμένος στήν καθημερινότητα  
καί στή βιοπάλη, νά μάθα ινε ξαφνικά πώς έχε ι μέσα του 
κρυμμένα νιάτα.

»Γιατί τό πρωί τής 28ης Οκτωβρίου 1940 γινόταν πρα
γματικά μιά άποκάλυψη: Δ ιαφορετ ικό ε ίχ ε  πέσει νά κο ιμη
θε ί τό έθνος τή νύχτα πού πέρασε, δ ιαφορετικό ξυπνούσε  
τώρα. Ή είδηση πού έ τρεχε  άπό στόμα σέ στόμα: «Πόλε

μος! Οί Ιταλοί εισβάλλουν», ε ίτανε σά γενική πρόσκληση 
σέ ξεφάντωμα. Περιφάνεια, φ ιλότιμο καί λεβεντ ιά  φού
σκωναν τά στήθη».
Οί παλιότεροι θά θυμούνται έντονα έκείνη  τή μέρα 

πού υπήρξε ό μεγάλος σταθμός τής Φυλής στά τελ ευ 
ταία χρόνια. Εκείνη τή μέρα ό έλληνικός λαός λυτρώ
θηκε. Ή άγωνία πού μήνες τόν κύκλωνε, τέλειωσε. 
Ή ξερε πιά τι θά κάνει, πού θά 'ναι αύριο . . . "Ηξερε πώς 
θά πολεμούσε. Πώς πάνω στά προαιώνια βουνά του θά 
'γράφε μέ τή λόγχη τό «ΟΧΙ», πού είχε πεϊ πριν λίγο ό 
Πρωθυπουργός, καί θ’ άγωνιζόταν μέχρις έσχάτων . . .

Αύτή ή μεταβολή τού ψυχικού κόσμου τού Ελληνα, 
ή κατάσταση τής άγωνίας πού τή δ ιαδέχτηκε ό ένθου- 
σιασμός καί ή άπόφαση τού μέχρις έσχάτων άγώνα, 
δόθηκε άπό τόν ποιητή Ό δυσσέα Έ λύτη  μέ στόχους 
άξεπέραστους στό «Άσμα ήρωικό καί πένθιμο γιά τόν 
χαμένο Άνθυπολοχαγό τής Αλβανίας»:

«Τώρα ή άγωνία σκυφτή μέ  τά χέρια κοκκαλιάρικα  
Πιάνει και σβύνει ένα - ένα τά λουλούδια έπάνω

της-
Μέσ ' στϊς χαράδρες όπου τά νερά σταμάτησαν 
Άπό λιμό χαράς κείτουνται τά τραγούδια- 
Βράχοι καλόγεροι μέ κρύα μαλλιά  
Κόβουνε σιωπηλοί τής έρημιάς τόν άρτο. 
Χειμώνας μπαίνει ώς τό μυαλό. Κάτι κακό θ' άνά-

ψ ε ι ..........».

«ΓΓ αύτοϋς πού μέ φωτιά ή μαχαίρι κίνησαν 
Κακό θ' άνάψει έδώ. Μήν άπελπίζεται ό σταυρός 
Μόνο άς προσευχηθούν μακρυά του οί μ εν ε ξ έ 

δες!».
Κι έγ ινε πραγματικά μεγάλο κακό πάνω στά βο

ρειοηπειρώτικα βουνά. Τά παιδιά τής Ελλάδας δέ λύ
γισαν ούτε στις έπ ιθέσεις τού ύπέρτερου καί πάνο
πλου έχθρού, ούτε στ' άγρια ξεσπάσματα τού χειμώνα, 
πού κάνε πίσω τους άδιάβατα τά μονοπάτια, συμμα
χώντας άθελά του μ ’ «αύτοϋς πού μέ φωτιά ή μαχαίρι 
κίνησαν» γιά «έκεί πού πρώτα έκατο ικοϋσε ό ήλιος».

Πώς νά λυγούσαν, όμως, άφού είχαν μαζί τους τή 
φωνή τού χρέους καί τή φωνή τής ιστορίας τής Φυλής 
τους; Πώς νά λυγούσαν άφού ένιωθαν πώς πάνω τους 
τό Πνεύμα τού Ανθρώπου είχε καρφώσει έναγώνια τό 
βλέμμα του; ΓΓ αύτές τις  «φωνές» είνα ι καί τούτο ι οί 
στίχοι τού μεγάλου "Αγγέλου Σ ικελιανού, παρμένοι άπ’ 
τήν «Κλεισούρα» του . . .

«Μά γι' αύτό είμαι κοντά Σας έτούτη τήν ώρα, 
στή βουβή Σας πορεία καθώς πάτε 
νύχτες, μέρες  και μέρες  καί νύχτες άκόμα. 
άντυτοι, άλουστοι, ξάγρυπνοι, άξύριστοι, ώς νά

'στε
άγρια φύτρα τής ίδιας τριγύρα Σας πλάσης, 
σά στοιχεία τού βουνού πού θαρρείς κι άνεβαίνει

μαζί Σας-
γιά τούτο είμαι κοντά Σας, 

νά σάς πώ ποιό είναι τ ' όνομα μόνο  
τ ' άστεριοϋ πού παλεύει νά βγει άπό τά νέφη . . .

Κ άπ' τό ίδιο Σας τό αίμα,
άπ’ τήν ίδια Σας σάρκα,
ζωή νά δώσετε νέα
στό πολύπαθο πνέμα,
τό Πνέμα τού Ανθρώπου, άδελφοί μου!
Νά σάς τό 'δωσα τ ' όνομα ! ...» .

Πώς νά λυγούσαν, λοιπόν; Τέτο ιες  στιγμές ή ψυχή 
τού Έ λληνα έζησε πολλές κι όλες αύτές οί στιγμές τού 
παρελθόντος είχαν ξυπνήσει μέσα στήν ψυχή τών παι
διών τού Σαράντα κι είχαν κάνει ένα τό «χτές» μέ τό 
«τώρα». Μά. άς σκύψουμε εύλαβικά στό «"Αξιόν Έστί» 
τού Έ λύτη. πολεμιστή τών βουνών τής Βορείου Ήπεί-
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ρου, κι άς βαδίσουμε γιά λίγο μαζί του στήν πορεία 
πρός τό Μέτωπο».

«Μόνε σά νά πηγαίναμε μπουλούκι ανάκατο, θαρρού
σες, απ' όλες τις γεν ιές  και τις χρονιές, άλλοι των τωρινών 
καιρών κι άλλοι πολλά παλιών, πού 'χαν λευκάνει απ' τά 
περίσσια γένια. Καπεταναίοι αγέλαστοι μέ  το κεφαλοπάνι, 
καί παπάδες θεριά, λοχίες τού 97 ή τού 12, μπαλτζήδες  
βλοσυροί πόνου άπ 'τόν ώμο σειώντας τό πελέκι, απελάτες  
καί σκουταροφόροι μέ τό αίμα επάνω τους ακόμη Βουλγά
ρων καί Τούρκων, όλοι μαζί, δίχως μιλιά, χρόνους άμέτρη- 
τους άγκομαχώντας πλάι - πλάι διαβαίναμε τις ράχες, τά 
φαράγγια, δίχως νά λογαριάζουμε άλλο τίποτε. Γιατί κα
θώς όταν βαρούν απανωτές αναποδιές τούς ίδ ιους τούς 
άνθρώπους πάντα, συνηθάν έκεινοι στο κακό, τέλος τού 
αλλάζουν όνομα, τό λέν  Γραμμένο ή Μοίρα -  έτσι κι έμε ίς  
έπροχωρούσαμε ίσια πόνου σ' αυτό πού λέγαμε Κατάρα, 
όπως θά λέγαμε Αντάρα ή Σύγνεφο. Μέ κόπο ξεκολλών
τας τό ποδάρι άπό τή λάσπη όπου φορές έκαταβούλιαζε  
ίσαμε τό γόνατο. Επειδή τό πιό συχνά, ψιχάλιζε ατούς 
δρόμους έξω καθώς μές  στήν ψυχή μας.

Κι ότι ήμασταν σιμά πολύ ατά μέρη όπου δέν έχει κα
θημερινές καί σκάλες, μήτε άρρώστους καί γερούς, μήτε  
φτωχούς καί πλούσιους, τό καταλαβαίναμε. Γ ιατί κι ό 
βρόντος πέρα, κάτι σάν καταιγίδα πίσω απ' τά βουνά, δυ
νάμωνε ολοένα, τόσο πού καθαρά στό τέλος νά διαβά
ζουμε τό άργό καί τό βαρύ τών κανονιών, τό ξερό καί τό 
γρήγορο τών πολυβόλων. Ύστερα καί γιατί, ολοένα πιό 
συχνά, τύχαινε τώρα ν' άπαντούμε, απ' τ' άλλο μέρος νά 
'ρχονται, οι αργές οι συνοδείες μέ τούς λαβωμένους. 
Όπου απιθώνανε χάμου τά φορεία οΐ νοσοκόμοι, μέ  τόν 
κόκκινο σταυρό στό περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις 
παλάμες καί τό μάτι τους άγριο γιά τσιγάρο. Κι όπου κατόπι 
σάν άκούγαμε γιά που τραβούσαμε, κουνούσαν τό κεφάλι, 
άρχινώντας ιστορίες γιά σημεία καί τέρατα. Όμως έμε ίς  τό 
μόνο πού προσέχαμε ήταν έκε ίνες  οί φωνές στά σκοτεινά, 
πού ανέβαιναν, καυτές άκόμα άπό τήν πίσσα τού βυθού ή 
τό θειάφι. «"Οι όι, μάνα μου», «όι όι μάνα μου», καί κάποτε, 
πιό σπάνια, ένα πνιχτό μουσούνισμα, ίδιο ροχαλητό, πού 
’λεγαν, όσοι ξέρανε, είναι αύτός ό ρόγχος τού θανάτου.

Ήταν φορές πού έσέρνανε μαζί τους κι αιχμαλώτους, 
μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν, στά ξαφνικά γιουρού
σια πού κάναν τά περίπολο. Βρωμούσανε κρασί τά χνώτα 
τους, κι οί τσέπες τους γιομάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. 
Όμως έμε ίς  δέν είχαμε, ότι κομμένα τά γιοφύρια πίσω 
μας, καί τά λίγα μουλάρια μας κι έκε ίνα άνήμπορα μέσα  
στό χιόνι καί στή γλιστράδα τής λασπουριάς . . .».

Ό  ίδιος ποιητής, λίγα χρόνια άργότερα, όταν πιά ή 
Ισ τορ ία  καί τό 'Έθνος είχαν συνειδητοποιήσει πόσο 
μεγάλος σταθμός ήταν οί μέρες πού άκολούθησαν τήν 
28η Οκτωβρίου τού 1940. θ' άπαντήσει μ- ένα μονα
δικό τρόπο στό ερώτημα: Τι ήταν αύτό πού ψύχωσε 
τόσο τούς Έλληνες καί νίκησαν: Τι ήταν αύτό πού 
έλειπε άπ' τήν ψυχή τού Ιταλού  κι έμειναν άστεφάνω- 
τες άπό τή δόξα οί λόγχες του:

«Κείνοι πού έπράξαν τό κακό -  τούς πήρε μαύρο σύγνεφο  
ζωή δέν είχαν πίσω τους μ ' έλατα καί μέ κρύα νερά  
Μ 1 άρνί. κρασί καί τουφεκιά. βέργα καί κληματόσταυρο  

Παππού δέν είχαν άπό δρϋ κι άπ' όργισμένον άνεμο  
Στό καραούλι δεκαοχτώ μερόνυχτα  
Μέ πικραμένα μάτια
Τούς πήρε μαύρο σύγνεφο -  δέν είχαν πίσω τους αυτοί 

Θειό μπουρλοτιέρη. πατέρα γεμιτζή  
Μάνα πού νά χει σφάξει μέ τά χέρια της 
Ή  μάνα μάνας πού μέ βυζί γυμνό

Χορεύοντας νά χει δοθε ί στή λευτεριά τού Χάρου!»

Τις μνήμες πού έμείς τώρα χρέος μας είναι ν' άνα- 
στήσουμε, είχαν τότε έκείνο ι οί πατεράδες μας άνα- 
σ τή ο ε ι. . . Αύτές οί μνήμες τών μπουρλοτιέρηδων καί 
τών Ζαλόγγων τούς οδήγησαν στά χιονισμένα βουνά 
μέχρι τό Αργυρόκαστρο, τήν Κορυτσά. τή Χειμάρρα κι 
άκόμα πέρα. Κι αύτοί μέ τή σειρά τους όδήγηοαν τά 
μάτια τού κόσμου ν' άντικρίσουν πού βρίσκεται γιά τόν 
καθένα καί γιά όλους ή Ελευθερία
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Ένας βαρυφορτωμένος πλανήτης είναι ή Γή μας . . . Και 
συνεχίζει νά «φορτώνεται» μέ 130 έκατομμύρια νέους κα
τοίκους κάθε χρόνο . . . Σήμερα άριθμεϊ 4,5 δισεκατομμύρια 
πού θά γίνουν 8 δισεκατομμύρια σέ λιγώτερο άπό πενήντα 
χρόνια!

Τι σημαίνει ό άριθμός αύτός γιά τήν αύριανή άνθρωπό- 
τητα; ’Αλλά και τι σημαίνει γιά τή σημερινή, πού ήδη άντιμε- 
τωπίζει κρίση ένεργείας, κρίση πρώτων ύλών, μόλυνση -  καί 
καταστροφή -  τού περιβάλλοντος;.. .

Κάθε χρόνο 80 έκατομμύρια νέα στόματα περιμένουν 
τροφή. Τήν έρχόμενη δεκαετία θα έχομε 100 έκατομμύρια 
νέους συνδαιτημόνες στό τραπέζι μας. ’Αλλά τό τρόφιμα, τό 
νερό, τό βασικά άγαθά δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ ν  νό αύξηθοϋν 
περισσότερο άπ’ τό σημερινά έπίπεδα . . .

Τό συγκλονιστικό αύτό πρόβλημα τού ύπερπληθυσμοϋ 
-  σέ διεθνές έπίπεδο -  συνοδεύεται άπό ένα περίπου άντί- 
στροφο πρόβλημα γιά τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, τ'ις χώ
ρες τής Εύρώπης καί, πιο ειδικά, τήν Ελλάδα. Ή χώρα μας 
πάσχει άπό ύπογεννητικότητα, περισσότερο άπ’ όσο οί άλ
λες χώρες τής ΕΟΚ καί κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι  άπό δημογραφική 
κατάρρευση.

Τό πολυεδρικό αύτό πρόβλημα τού ύ π ε ρ π λ η θ υ 
σ μ ο ϋ  (καί τής ύ π ο γ ε ν ν η τ ι κ ό τ η τ α ς γ ι ά  τήν Ελλάδα) 
πραγματεύεται στό άρθρο πού άκολουθεϊ μια διεθνής έπι- 
στημονική προσωπικότητα ατά δημογραφικα θέματα, ό 
ομότιμος Καθηγητής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Βασί
λειος Βαλαώρας.

Πρέπει νό σημειωθεί ότι στήν ’Επιτροπή πληθυσμού 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έπανεξελέγη ή Ε λ 
λάδα γιά δεύτερη φορά καί για 4 χρόνια άπό τήν 1.1.1981. 
(Τήν πρώτη φορά είχε έκλεγεϊ τό 1966). Ή 21 η σύνοδος τής 
Επιτροπής συνήλθε έφέτος, άπό 24 Ιανουάριου μέχρι 4 

Φεβρουάριου στή Ν. Ύόρκη, μέ συμμετοχή ώς έκπροσώπου 
της Ελλάδος τού καθηγητού κ. Βαλαώρα, ό οποίος έχει 
έκπροσωπήσει τή χώρα μας καί σέ πολλά διεθνή συνέδρια.

Τού κ. Βασιλείου ΒΑΛΑΩΡΑ 
Καθηγητού

τού Παν/μίου ’Αθηνών

Πριν άπό πέντε περίπου χρόνια ό 
άνθρώπινος έπ'ι τής Γής πληθυσμός 
ξεπέρασε τόν άοτρονομικό άριθμό 
τώντεσσάρων δισεκατομμυρίων, καί 
τώρα αύξάνετα ι μέ τόν καλπαστικό 
ρυθμό τών 1,9% κα τ’ έτος, ή τήν 
προσθήκη ενός έπ'ι πλέον έκατομ- 
μυρίου άνθρώπων κάθε τέσσαρες 
περίπου ήμέρες. Ό  πληθυσμός ήταν 
τρ ία  δ ισεκατομμύρια κατά τό 1961, 
δύο δ ισεκατομμύρια κατά τό 1930 
καί στις άρχές τού 19ου αίώνος είχε 
γιά πρώτη φορά δ ιασκελίσει τό ένα 
δισεκατομμύριο, τό μεγαλύτερο ώς 
τό τε  ορόσημο πού μπόρεσε νά ά- 
ναρριχειθή ό Homo Sariens, ό σημε

ρινός δηλαδή άνθρωπολογικός τύ 
πος, πού ένεφανίσθη στόν πλανήτη 
μας πριν άπό 35.000 περίπου χρόνια. 
’Εάν δέν ύπάρξη καμιά άπροσδόκη- 
τος έν τώ μεταξύ συμφορά, ό πλη
θυσμός τής Γής θά διπλασιασθή (8 
δίς) μέσα στά έπόμενα 35 χρόνια καί 
θά ξεπεράση τά 12 δίς ένα αιώνα άπό 
σήμερα, περί τό έτος 2075.

Σημαντικός σταθμός γιά τήν 
κατανόηση καί άντιμετώπιση τού 
προβλήματος τού πληθυσμού 
υπήρξε ήΤρίτη Παγκόσμιος Διΰσκεψις 
Πληθυσμοϋ στό Βουκουρέστι τό 1974. 
'Ε κεί έπετεύχθη Συμφωνία τών Κυ
βερνήσεων γιά παγκόσμιο δράση 
έναντίον τού ύπερπληθυσμοϋ, τής 
άνθρωποπλημμύρας πού θά φωτίση 
ή αύγή τής τρ ίτης  χ ιλ ιετήρ ίδος, δη
λαδή σέ λιγώτερα άπό είκοσ ι χρό
νια . . .  Άπεφασίσθη άκόμη ή ίδρυση 
ειδ ικού 'Οργανισμού Στρατηγικής καί Ει
δικό Ταμείο. Στόχοι ήταν α) ό πληθυ
σμός εις τόν πυρήνα τών προγραμ

μάτων άναπτύξεως καί β) ή άνά- 
πτυξη έγχωρίων υπηρεσιών μελέτης 
καί άναλύσεως πληθυσμιακών ρο
πών. Ακόμη, ή έκπαίδευση νέων δη- 
μογράφων, ή γεν ίκευση τού Ο ικογε
νειακού Προγραμματισμού καί ή 
διαμόρφωση Πληθυσμιακής Πολιτικής.

Ο ΜΑΛΘΟΥΣ -  ΠΡΙΝ 180 
ΧΡΟΝΙΑ . . .

Σήμερα ε ίνα ι χε ιρότερη  ή κατά
σταση άπ' ό ,τι ήταν τό 1974. 'Αλλά, 
πριν δώσωμε τά χαρακτηριστικά τής 
παρούσης καταστάσεως, άς διατυ- 
πώσωμε τό έρώτημα:

-  Ποιά άραγε είνα ι τά α ίτια  καί τι 
συνέπειες θά έχει ή πρωτοφανής 
αύτή άνθρωποπλημμύρα τού πλα
νήτη μας;

Αύτόματα σχεδόν έρχετα ι στό νού 
μας ή άπλοΐκή άπάντηση πού έδωσε 
πριν άπό 180 χρόνια ό "Αγγλος Ι ε 
ρωμένος Thomas Malthus. Πολλα- 
πλασιάζονται οί άνθρωποι έπειδή ό 
πληθυσμός μπορεί νά αύξάνετα ι 
σύμφωνα μέ τή γεω μετρ ική πρόοδο 
(1 - 2 -  4 -  8 - 1 6 . .  ,),ένώ ή παραγωγή 
βιοτικών άγαθών (τροφή, κατο ικ ίες 
κλπ.) άκολουθεί τήν άριθμητική 
πρόοδο (1 - 2 - 3 - 4 - 5 ...) . Καί όταν 
τά στόματα ξεπερνούν, άναπόφευ- 
κτα, τά παραγόμενα άγαθά, έμφανί- 
ζονται στό προσκήνιο τής ζωής ή
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πείνα και οί έπιδημίες, ή άναρχία και 
ο'ι πόλεμοι και ό πληθυσμός σημειώ
νει μιά κατακόρυφη μείωση τού όγ
κου του, λόγω μιάς πληθωρικής 
θνησιμότητος. Στή δραματική αύτή 
σύγκρουση οί άσθενέστεροι ύποκύ- 
πτουν φυσικά πρώτοι, και αύτό (ότι 
δηλαδή οί δυνατώτεροι έπιζοϋν) 
έδωσε άργότερα ατούς Wallace καί 
Darwin τό κλειδί στή διατύπωση τής 
«περί Γενέσεως των Ειδών διά τής 
Φυσικής Επιλογής» θεωρίας των.

Οί εξελ ίξεις  πού άκολούθησαν 
δέν έδικαίωσαν τούς φόβους αύ- 
τούς καί ή Μαλθουσιανή θεωρία 
περιέπεσε σέ άνυποληψία μέχρι τις  
παραμονές τού τελευτα ίου  παγκο
σμίου πολέμου. Στήν έποχή τού 
Malthus ό πληθυσμός τής Γής έπλη- 
οίαζε άλλά δέν έφθανε τό ένα δισε
κατομμύριο άνθρώπων (975 έκτμ.). 
Σύντομα όμως, κατόπιν, έδιπλα- 
σίασε δύο φορές τόν όγκο του καί, 
άντί νά πεινάση ή νά περιπέση στό 
χάος και τήν άπαθλίωση, ή άνθρω- 
πότης διπλάσιασε τή μέση διάρκεια 
τής ζωής καί βελτίωσε τις β ιοτικές 
συνθήκες σέ πρωτόφαντα έπίπεδα. 
Πίσω άπό τήν καταπληκτική αύτή 
κοσμογονία δούλευε ή νέα μορφή 
τής τεχνολογικής οικονομίας, πού 
άρχισε δειλά λίγα χρόνια πριν άπό 
τόν Malthus μέ τήν άδόκιμη ονομα
σία τής βιομηχανικής έπαναστά- 
σεως. Περί τό 1850, τό 27,5% τής

άνθρωπότητος είχε κιόλας έκβιομη- 
χανοποιηθή καί άποτέλεσε τόν πυ
ρήνα των οίκονομικώς προηγμένων 
χωρών τής Γής. Τό ποσοστό τών 
άνεπτυγμένων χωρών περιέλαβε τό 
34,7% τού πληθυσμού τής Γής περί 
τό 1900 καί στις παραμονές τού τ ε 
λευταίου Παγκοσμίου πολέμου 
έφθασε τό 37,5%. Αύτό όμως ήταν 
καί τό άνώτατο όριο έπιτυχίας, άφοϋ 
μετά τόν πόλεμο άρχισεή όπισθο- 
δρόμιση. Κατά τό 1960, οί ο ίκονομι
κώς άνεπτυγμένοι λαοί άποτελοϋ- 
σαν τά 32,6% τού συνόλου τής ο ι
κουμένης καί σήμερα (1980) έπεσαν 
στό 27%.

Κάτι παραπάνω άπό ένα τέταρτο  
τής οικουμένης συγκαταλέγετα ι 
τώρα μεταξύ τών άνεπτυγμένων 
χωρών τής ύφηλίου. Ά λ λ ’ οί χώρες 
αύτές τού «Δυτικού Κόσμου» κατα- 
ναλίσκουν τά τρία τέταρτα  τής παγ
κοσμίου παραγωγής καί είναι κατά

μέσον όρον έπτά φορές πλουσιώτε- 
ρες άπό τις κατ’ εύφημισμό «άνα- 
πτυσσόμενες» χώρες. Προηγουμέ
νως, οί άνεπτυγμένες χώρες γνώρι
σαν μία πρωτοφανή πληθυσμιακή 
έκρηξη, άλλά φρόντισαν εγκαίρως 
νά τοποθετήσουν τά άνθρώπινα 
πλεονάσματα σέ ξένες χώρες 
('Αφρική, 'Ασία κ.λ.π.), άπ' όπου 
έπρομηθεύοντο τις πρώτες ύλες -  
κάτω άπό ένα καθεστώς άποικιο- 
κρατίας καί σπατάλης έκυεταλλεύ- 
σεως τών φυσικών πόρων τού πλα
νήτη μας.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΚΡΗΞΗ

Οί έπιστήμονες τού δυτικού κό
σμου άνακάλυψαν στήν τελευτα ία  
εικοσαετία μιά πλειάδα άνησυχητι- 
κών έξελίξεω ν σέ παγκόσμια κλί
μακα, πού είναι χε ιρότερες άπ’ τις  
ιερεμ ιάδες τού Μάλθους. Ή τάση

597



του πληθυσμού τής Γής νά τριπλα- 
σιασθή στις έπόμενες τρ ε ίς  γενεές  
και ή εξάντληση των φυσικών άπο- 
θεμάτων τού πλανήτη μας, ή απρο
γραμμάτιστη διόγκωση των πόλεων 
και ή άλόγιστη επέκταση τής βιομη
χανίας σέ βάρος τής γεωργίας (καί 
τών βοσκοτόπων) καί ή προοδευτική 
διάβρωση τού πράσινου τάπητα πού 
έκάλυπτε άλλοτε τή λιθόσφαιρα, ε ί
ναι άλλα άπαισιόδοξα μηνύματα. Καί 
δέν είνα ι μόνον αυτά.

Ή ρύπανση τού άτμοσφαιρικού 
άέρα πού όλοι άναπνέομε καί ή μό
λυνση τών ποταμών, τών λιμνών καί 
τών παρακτίων θαλασσίων ύδάτων, 
καταστρέφ ει τό β ιολογικό μας περι
βάλλον καί έξαρθρώνει τό φυσικό 
οικοσύστημα, μέ τή θλιβερή συν
έπεια νά έξαφανίζοντα ι τά πλέον 
εύαίσθητα β ιολογικά είδη φυτών ή 
μεγάλων ζώων, μέ τό ρυθμό δύο ή 
περισσοτέρων ειδών άνά δεκαετία . 
Τέλος, μιά βασική μετατροπή τού 
κλίματος, πού μπορεί νά προκαλέση 
κοσμικών διαστάσεων άναστάτωση 
τής βιόσφαιρας, φα ίνετα ι ότι «εύρί- 
σκετα ι έν έπωάσει» τώρα, λόγω τής 
θερμικής ή τοξικής ρυπάνσεως τού 
περιβάλλοντος άπό τά άπόβλητα 
τής βιομηχανίας καί τήν άποψίλωση 
τής ξηράς άπό τά δάση καί τή χλω
ρίδα πού τή στόλιζαν.

Αύτός είναι περίπου ό πρόχειρος 
άπολογισμός τής έκβιομηχανοποιή- 
σεως, ή όποια έφ ερε άσφαλώς ση
μαντικά κέρδη, άλλά δημιούργησε 
ταυτόχρονα καί δυσεπίλυτα προ
βλήματα πού άπειλούν νά έξαρθρώ- 
σουν τό βιολογικό οικοσύστημα τού 
πλανήτη μας.

Καί τ ι άραγε πρέπει νά άναμένομε, 
άν προσχωρήσουν στήν έπιχείρηση 
τής τεχνολογικής έξελίξεω ς καί οί 
ύπόλοιπες χώρες τής Γής;

Αλλά τό ένδεχόμενο αύτό δέν 
φα ίνετα ι πρός τό παρόν πραγματο
ποιήσιμο: μέ τις  ροπές πού είδαμε 
στήν άρχή, τό ποσοστό τών άνεπτυ- 
γμένων χωρών (34,3% τό 1950) θά 
περιορισθή σέ 21,3% στά τέλη  τού 
αίώνος καί θά ύποχωρήση σέ μόλις 
13% περί τό 2075.

Τό εύρημα ε ίνα ι κάπως άπροσδό- 
κητο, έπειδή όλοι οί λαοί έπιθυμούν 
τήν πρόοδο -  καί έργάζοντα ι γιά τήν 
οικονομική καί κοινωνική άνάπτυξή 
των. Ό  άρνητικός παράγων στις 
προσπάθειές των είνα ι ή συνεχιζο- 
μένη άνισοσκέλιση τών δυνάμεων 
φθοράς καί άναπαραγωγής τών 
πληθυσμών. Δ ιότι καμμία ο ικονο
μική έπιχείρηση ή ζωντανός οργανι
σμός. δέν μπορεί ν' άνθέξει έπί πολύ 
σέ μιά χρονία άνισοσκέλιση τών λο
γιστικών μερίδων δούναι καί λαβεΐν, 
τών γεννήσεων δηλαδή καί τών θα
νάτων. Καί έπειδή κάθε χρόνο 
έχουμε 130 έκτμ. γεννήσεις  καί μό
νον 50 έκτμ. θανάτους, ή σημερινή

άνθρωπότης κατακλύζετα ι άπό τά 
συσσωρευόμενα δημογραφικά 
πλεονάσματα, τά όποια δέν μπορεί 
νά διαθρέψη έπαρκώς, ούτε νά τά 
ένσωματώση μέσα σ' ένα σύστημα 
ομαλής πολιτικής, κοινωνικής καί 
ο ικονομικής διεργασίας.

Η τεχνολογική  οικονομία χρειά
ζετα ι ένα δημογραφικώς ώριμο πλη
θυσμό μέ ισχυρό, έξε ιδ ικευμένο  καί 
σχετικά μακρόβιο έργατικό  δυνα
μικό καί ολίγα σχετικώς παιδιά κατά 
ο ικογένεια . Ανώριμοι (νέοι καθ' ήλι- 
κίαν) πληθυσμοί, μέ χαμηλή μέση 
μακροβιότητα καί μεγάλα κατά κε
φαλήν ο ικογενειακά  βάρη, όπου χω
λα ίνει ή βασική (καί ή τεχνική) μόρ
φωση καί ύστερεί τό β ιοτικό έπί- 
πεδο, δέν μπορούν νά έπιτύχουν 
τήν άπογείωση τής οικονομίας των 
άπό τό τέλμα τής ύπαναπτύξεως 
πρός τήν βιομηχανική πρόοδο. Καί 
έπειδή ολοένα καί περισσότεροι άν
θρωποι κατρακυλούν πρός τήν άνέ- 
χεια. τήν άμάθεια καί τήν κοινωνική 
ή πολιτική άταξία, ή πολυπόθητη τ ε 
χνολογική άνάπτυξή κ ινδυνεύει νά 
καταποντισθή μέσα στά τεράστια 
δημογραφικά πλεονάσματα τών 
προσεχών δεκαετιώ ν. Χρειάζεται, 
συνεπώς, ν' άλλάξουν έν τώ μεταξύ 
οί προσανατολισμοί, οί στόχοι καί ή 
μεθοδολογία, ώστε ή έπιζήτηση τής 
παγκοσμίου εύημερ ίας νά προσαρ- 
μοσθή μέσα στά άδιαπέραστα πλαί
σια τής β ιολογικής έπί τού πλανήτου 
μας δυναμ ικότητος καί ισορροπίας.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σήμερα είνα ι χε ιροτέρα  ή κατά- 
οτασις άπ’ ό ,τι τό 1974. Λαοί τής 
Αφρικής, Ν οτιοδυτικής ’Ασίας, Λα

τ ιν ικής Αμερικής, αύξάνοντα ι μέ 
ρυθμόν 2,2% κατ' έτος, ήτο ι μέ 5 
έως 7 παιδιά κατά ο ικογένειαν. 
Ά ντ ιθ έτω ς  οί άνεπτυγμένοι β ιομη
χανικούς Εύρωπαίοι, φθίνουν. ΤΗσαν 
τό 33% τής Ο ικουμένης πρό τού 
1940. Σήμερα είνα ι μόνον τό 19% καί 
μετά έναν αιώνα θά είνα ι μόλις 11 %.

Καί όμως, οί Εύρωπαίοι, πού κατέ
λαβαν τό δ ιεθνές προσκήνιο τόν 15ο 
αιώνα, παρέμειναν οί πρωταγωνι- 
σταί τής παγκοσμίου ιστορίας μέχρι 
τών πρώτων δεκαετιώ ν τού παρόν
τος αίώνος. Βεβαίως, άριθμητικώς 
άπετέλουν πάντοτε τήν μειονότητα  
(20% τού πληθυσμού τής Γής τό 
1850) άλλά μαζί μέ τούς Εύρωπαϊκής 
καταγωγής λαούς τής 'Αμερικής, 
Αφρικής, Αύστραλίας καί Ν. Ζηλαν
δίας, έμονοπώλησαν σχεδόν τό 
προνόμιο τών βιομηχανικούς άνε- 
πτυγμένων χωρών έως τό τέλος τού 
Β' παγκοσμίου πολέμου.

Σήμερα, 17 Εύρωπαϊκά Κράτη 
άναπαράγονται μέ κάτω τών δύο 
παιδιών άνά ο ικογένεια . Δηλαδή δέν 
συμπληρώνονται τά κενά τών θανά

των. Σέ απόλυτους άριθμούς, ό Εύ- 
ρωπαικόςπληθυσμός αύξήθηκε άπό 
523 έκτμ. κατά τό 1900 σέ 1.029 έκτμ. 
τό 1980 καί άναμένετα ι νά φθάση τά 
1.380 έκτμ. άτομα τό 2075. Άλλά, 
έως τότε, ό ύπόλοιπος πληθυσμός 
τής Γής θά δεκαπλασιάση περίπου 
τόν όγκο του.

Αποτέλεσμα: ή προϊούσα συρρί
κνωση τού όγκου καί, πιθανώς, τής 
σημασίας τών Εύρωπαίων στή δ ιά
πλαση τής μελλοντικής Ισ τορ ίας 

Πέραν τής Εύρώπης, στήν μικρή 
μειονότητα  τών βιομηχανικώς άνε- 
πτυγμένων χωρών, μέ τήν χαμηλή 
κατ' έτος γεννητικότητα  καί θνησι
μότητα ό πληθυσμός αύξάνετα ι 
βραδύτατα καί προβλέπεται ότι 
σύντομα θά σταματήση ατό έπίπεδο 
τών 1.500 περίπου έκτμ. άνθρώπων. 
Τά άλλα 10.000 καί πλέον έκτμ. τής 
προβλεπομένης αύξήσεως, θά προ
κόψουν άπό τόν τρ ίτο  κόσμο, άκόμα 
καί άν όλοι άποφασίσουν νά μή φ έ
ρουν στόν κόσμο περισσότερα άπό 
δύο ή τό πολύ τρ ία τέκνα  κατά ο ικο
γένε ια  καί αύτό θά γίνη δ ιότι οί μυ
ρ ιάδες τών αύριανών γονέων -  τά 
παιδιά δηλαδή τής παρούσης γ ε 
νεάς -  εύρίσκονται ήδη μεταξύ μας, 
καί αύτά θά συντηρούν τόν γρήγορο 
ρυθμό τής πληθυσμιακής αύξήσεως 
καί τις  έπόμενες δεκαετίες.

Αύτός είνα ι ό λόγος τής προοδευ
τικής μειώσεως τού ποσοστού τών 
οίκονομικώς άνεπτυγμένων λαών, 
έν σχέσει πρός τό σύνολο τής Οι
κουμένης.

ΤΟ ΖΟΦΕΡΟ ΠΑΡΟΝ

Αλλά ήδη ή Ο ικουμένη άντιμετω- 
πίζει άλυσίδα άπό κρίσεις καί προ
βλήματα: κρίση ένεργείας, κρίση 
πρώτων ύλών, έρημοποίηση τής άλ
λοτε εύφορου γής (320 έκτμ. στρέμ
ματα χάνονται κα τ’ έτος), έλλειψη 
ποσίμου ϋδατος, έλάττωση τής κατά 
κεφαλήν παραγωγής τροφίμων καί 
τέλος τροχοπέδησης τού κατά κε
φαλήν εισοδήματος, τό όποιον δέν 
αύξάνετα ι πλέον. Έ σταμάτησε στά 
300 δολλάρια (μέσος όρος) γιά τ ις  
ύπανάπτυκτες χώρες καί 5.000 δολ
λάρια (μ.ο.) γιά τ ις  άνεπτυγμένες.

Ά λ λ ο ι δύο παράγοντες έπιβαρύ- 
νουν τήν εικόνα: ή καταστροφή τού 
περιβάλλοντος καί ή άλλαγή τού 
κλίματος.

Ιδού ή σημερινή εικόνα:
-  Τό ένα πέμπτο τών βιολογικών 
ειδών (φυτά καί ζώα) άναμένετα ι 
ότι θά έξαφανισθούν μέχρι τό τ έ 
λος τού αίώνος μας. Θά σπάσωμε 
έτσ ι τ ις  ρίζες μας μέ τό οικοσύ
στημα πού μάς κρατάει ζωντα
νούς. Θά είνα ι τρομερό πλήγμα 
κατά τής ζώσης ύλης καί μεγίστη 
άπειλή διά τό άνθρώπινο γένος.
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-  Φόβοι ότι θά άλλάξει τό κλίμα 
τής Γης. Εάν διπλασιασθή τό 
διοξείδιο τοϋ άνθρακος (CO2 ) 
στον άέρα (δηλαδή άπό 0,03 σέ 
0,06%) θά λυώσουν οί πάγοι των 
πόλων, θά κατακλυοθοϋν τά 
παραλιακά κέντρα, θά ξηραν- 
θοϋν μεγάλες έπ ιφάνειες τής 
Γής και θά άρχίση ή έρημοποίη- 
σις. Εάν λιγοστέψη τό Ό ζον (Ο2 ) 
τής στρατόσφαιρας, ή ζώσα ϋλη 
θά κινδυνεύση άπό έπιδημική έξ
αρση τοϋ καρκίνου τού δέρματος 
άπό τήν ύπεριώδη άκτινοβολία.

ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙ
ΚΗΣ

Αργήσαμε ν' άντιληφθοϋμε τό 
πρόβλημα τοϋ πληθυσμού στον 
πλανήτη μας. Αύτή είνα ι ή κοινή ση
μερινή διαπίστωσις. "Εχομε 80 έκτμ. 
νέα στόματα κατ’ έτος. Τήν προσεχή 
δεκαετία (1980) θά έχομε 100 έκτμ. 
νέους συνδαιτημόνες. Αλλά, τά 
τρόφιμα, τό νερό καί τά βασικά 
άγαθά δέν φαίνετα ι νά μπορούν ν' 
αύξηθούν πολύ περισσότερο άπό τά 
σημερινά έπίπεδα.

Αύτές οί διαπιστώσεις άπησχόλη- 
σαν πρόσφατα τήν Επιτροπή Πλη
θυσμού τοϋ ΟΗΕ, ή όποια έζήτησε 
ένίσχυση τής δ ιεθνούς συνεργασίας 
μέ περισσότερα καί νέα μέτρα διά 
τήν έγκαιρη χαλιναγώγηση τού πλη- 
θυσμιακοϋ προβλήματος, έπ'ι παγ
κοσμίου έπιπέδου προτού είναι 
πολύ άργά. Προτού δηλαδή αύξηθή 
ή θνησιμότης λόγω κοινωνικής - πο
λιτικής καταρρεύσεως, έπιδημιών, 
ύποσιτισμοϋ, κ.λ.π.

Ή 'Επιτροπή έζήτησε επίσης τήν 
σύγκληση νέας (4ης) παγκοσμίου 
πληθυσμιακής Διασκέψεως κατά τό 
1984 (δέκα έτη μετά τήν τελευτα ία  
τού 1974), πού θά τελή ύπό τήν αι
γίδα τής Γενικής Συνελεύσεως τοϋ 
ΟΗΕ, μέ σκοπόν τήν άλλαγήν τής στρα- 
τιγικής διά τήν έξισορρόπηση τών άν- 
θρώπων - έπιβατών πού ταξιδεύουν 
πάνω στό μικρό διαστημόπλοιό 
τους, τόν πλανήτη Γή, μέ τις περι
ορισμένες δυνατότητες.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ

Σέ σύγκριση μέ τόν τεράστιο άρι- 
θμό τής σημερινής οικουμένης τών 
4 καί πλέον δισεκατομμυρίων άτό- 
μων, οί σημερινοί "Ελληνες άποτε- 
λούν μιά άσήμαντη σταγόνα, μόνο 
τό 0,22%. Αλλά καί στόν Εύρωπαϊκό 
χώρο άντιπροσωπεύουν μόνον τό 
1,9% τοϋ πληθυσμού τής ήπείρου 
μας.

Ή άπό τών άρχών τής 2ας π.Χ. χ ι
λ ιετίας παρουσία τών Ελλήνων στόν

■ παγκόσμιο δημογραφικό χώρο, δέν 
άκολούθησε μία ομαλή καί άπρό- 
σκοπτη πορεία. Έντόνως αισθητή 
καί μέ γονιμοποιό άκτινοβολία κατά 
τήν άρχαιότητα (Κρητο - Μυκηναϊκή, 
Κλασσική, Ελληνιστική καί Βυζαν
τινή περίοδος), ή παρουσία των 
έσβησε σχεδόν κατά τούς χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας, γιά νά έμφανι- 
σθή καί πάλι κατά τούς νεώτερους 
χρόνους, δειλή καί άσήμαντη άρ- 
χικά, άλλά τώρα σάν μιά ύπολογί- 
σημη μικρή δύναμη τής Εύρώπης. 
Πέντε έκατομμύρια κατοίκους είχε 
ή Ελλάς τοϋ 1920 -  όσοι περίπου 
ήσαν καί οί "Ελληνες τής κλασσικής 
έποχής - άλλά τό τε έβάρυναν 
πολύ περισσότερο στήν πλάστιγγα 
τού κόσμου, όχι μόνον ώς οί πολιτι
σμένοι μεταξύ βαρβάρων λαών, άλλ' 
έπίσης διότι ό πληθυσμός τού κό
σμου έκυμαίνετο  τό τε περί τά 180 
έκατομμύρια, ήτοι τό ένα δέκατο 
περίπου τού κατά τό 1920 μεγέθους 
του.

Συμπτωματική καί άνώμαλη 
ύπήρξε καί ή σύγχρονη έξέλιξη  τοϋ 
πληθυσμού τής χώρας άπό τής άπε- 
λευθερώσεως μέχρι σήμερα. "Αρ
χισε μέ 750.000 κατά τό 1828, διε- 
σκέλισε τό ένα έκτμ. περί τό 1850 καί 
ξεπέρασε τώρα (1980) τά 9 έκτμ., 
άφοϋ έν τώ μεταξύ έτριπλασιάσθη ή 
γεωγραφική της έκταση καί άπερ- 
ροφήθησαν οί μυριάδες τών προσ
φύγων. Οί δύο πολεμικές περιπέ
τε ιες  τοϋ αιώνα μας άφησαν χαίνου- 
σες ουλές στόν κορμό τής σημερι
νής Ελλάδος, ένώ ή νόσος τής δη- 
μογραφικής ύποτονίας έπληξε δύο 
φορές τήν χώρα, πρώτα κατά τήν 
πρό των Βαλκανικών πολέμων δε
καετία καί κατόπιν κατά τήν σύγ
χρονη μετά τό 1960 περίοδο. Ό  διά 
τά τέλη του αίωνος υπολογιζόμενος 
πληθυσμός μόλις καί μετά βίας θά 
φθάση τά 10 έκτμ. έάν σταματήση 
έντελώς ή πρός τό έξωτερικό μετα
νάστευση, ή θά περιορισθή στά 9,6 
έκτμ. έάν συνεχισθοϋν οί σημερινές 
ροπές έτησίας αύξήσεως τοϋ πλη
θυσμού. Οί άνησυχίες γιά τό μέλλον 
τής χώρας μας δικα ιολογούνται καί 
άπό τήν κατωτέρω άπλή, άλλά τόσο 
εύγλωττη σύγκριση, μέ μιά μελλον
τική Ελλάδα 9,6 έκτμ. άντιμέτωπη 
πρός 72,6 έκτμ. τής γειτον ικής 
Τουρκίας!

Πληθυσμός (έκτμ.)

Περιοχή "Ετη 0 /
/ Ο

1950 2000 αύξηση

Ελλάς 7,6 9,6 127
Εύρώπη 392,0 539,8 138
Τουρκία 20,8 72,6 349

Αλλά ποιά άκριθώς είναι ή διά
γνωση τής νόσου καί πώς είναι δυ
νατόν νά καταπολεμηθή; Άτυχώ ς ή 
ύπογεννητικότης πού μάς κατατρέ 
χει κατά τήν τελευτα ία  δεκαπενταε
τία δέν είναι ήθελημένη, ούτε καί 
θεραπεύεται μέ τήν προσφορά με- 
γαλυτέρων έπιδομάτων στούς πο
λυτέκνους. Ή μείωση τών γεννή
σεων άφορά τόν άγροτικό μόνο 
πληθυσμό (ό πληθυσμός τών πό
λεων είχε, έχει καί πάντα θά έχει μι
κρή γεννητικότητα) καί οφείλετα ι 
στήν έλλειμματική σύνθεση τών 
ομάδων τής άναπαραγωγικής ήλι- 
κίας. Απουσιάζουν δηλαδή άπό τόν 
άγροτικό πληθυσμό 600.000 περί
που άνδρες καί γυναίκες ήλικίας 20 
έως 45 έτών, αύτοί άκριθώς πού 
έφυγαν πρός τήν Πρωτεύουσα ή τό 
έξωτερικό καί στέρησαν τή χώρα 
μας άπό τά πατροπαράδοτα δημο- 
γραφικά των πλεονάσματα. Έν τώ 
μεταξύ κολοβώνεται σημαντικά ή 
άναπαραγωγική ίκανότης τών νέων 
αύτών μεταναστών πρός τις  πόλεις, 
ένώ πίσω των παραμένουν όλίγα 
παιδιά -  τά όποια καί αύτά θά φύ
γουν άργότερα -  καί πολλοί ύπερ- 
ήλικες καί γέροντες πού προπο
ρεύονται σιωπηλά πρός τόν μοιραίο 
άφανισμό τους.

Τό πρόβλημα, συνεπώς, είναι κατά 
βάσιν χωροταξικό καί έάν δέν λη- 
φθοϋν έγκαίρως τά κατάλληλα μέ
τρα γιά τήν εύρεϊα άποκέντρωση 
τών πλουτοπαραγωγικών μονάδων 
καί τοϋ εισοδήματος, μαζί μέ τόν 
περαιτέρω έμπλουτισμό τού πληθυ
σμού τών νεαρών ένηλίκων τής 
επαρχίας, ό κίνδυνος ολοκληρωτι
κής καταρρεύσεως τής άναπλαστι- 
κής ίκανότητος τοϋ Ελληνικού 
πληθυσμού διαγράφεται άπειλητι- 
κός.

Ή Ελλάδα γιά νά σταθή στά πόδια 
της καί νά προκόψη μελλοντικά, 
χρειάζετα ι νά στηριχθή καί στά δύο, 
μιά ισχυρή δηλαδή βιομηχανία άλλά 
καί μιά ρωμαλέα γεωργό - κτηνο
τροφία, τά προϊόντα τής οποίας νά 
καλύπτουν άνετα τήν έσωτερική 
κατανάλωση καί νά συναγωνίζονται 
μέ έπιτυχία τις δ ιεθνείς  άγορές τής 
Δύσεως καί τής Μέσης Ανατολής. 
Ό  έκσυγχρονισμός συνεπώς, τής 
γεωργικής οικονομίας (όπου περι
λαμβάνεται ή κτηνοτροφία καί ή 
άλιεία) καί ή άμεση καί άποτελεσμα- 
τική ένίσχυση τοϋ φθίνοντος άγρο- 
τικού πληθυσμού, πρέπει σήμερα ν ’ 
άποτελή τόν πρώτο στόχο δράσεως 
τών Κυβερνήσεων καί τής Ε λλη ν ι
κής κοινωνίας.

Απ’ τό περιοδικό 
SIGNATURE.
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’Εντυπωσιακή υπήρξε καί φέτος ή παρουσία 
τής Χωροφυλακής μέ τό καθιερωμένο πιά Πλη
ροφοριακό Κέντρο της στή Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης.

Ή έπίσημη έναρξη λειτουργίας τού Πληρο
φοριακού Κέντρου έγινε τή Δευτέρα, 14 Σε
πτεμβρίου, στις 12 τό μεσημέρι παρουσία έκ- 
προσώπου τού Παναγιωτάτου Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης, τού 'Υπουργού Βορείου Ελλά
δος κ. Ν. Μάρτη, τού Νομάρχου Θεσσαλονίκης 
κ. Άλ. Τσάκωνα, τού Δημάρχου Θεσσαλονίκης 
κ. Μιχ. Παπαδόπουλου και μελών τού Δημοτι
κού Συμβουλίου, Βουλευτών τού Νομού, τού 
Δ/τού τού Ρ Σ. Στρατού Άντιστρατήγου κ. Δημ. 
Παναγόπουλου, τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής 
Αντιστρατήγου κ. Χρ. Ριζά, τού Β' Έπιθεωρη- 

τού Χωροφυλακής Ταξιάρχου κ. Γεωργ. Κω- 
στόπουλου, τού Δ/ντού τής Δ.Α.Θ. Ταξιάρχου 
κ. Γ. Ντούμα, έκπροσώπων Δικαστικών, Προξε
νικών και Πανεπιστημιακών ’Αρχών, τού Προέ
δρου τής Δ.Ε.Θ. κ. Μάρκου Μπούρου καί μελών 
τού Διοικητικού Συμβουλίου καθώς καί έκπρο

σώπων Συλλόγων, Σωματείων, ’Οργανισμών και 
πλήθος κόσμου.

Κατά τή διάρκεια τής λειτουργίας του συγ
κέντρωσε τήν προσοχή χιλιάδων έπισκεπτών,* 
οί οποίοι συζήτησαν κι ένημερώθηκαν άπ’ τό [ 
προσωπικό τού Κέντρου γιά τις άρμοδιότητες, 
τά καθήκοντα και γενικά τήν προσφορά τής 
Χωροφυλακής στήν άνάπτυξη τού έλληνικού 
τουρισμού. Στούς, έπισκέπτες τού Πληροφο- 1 
ριακού Κέντρου διανέμονταν, ειδικό ένημερω- 
τικό φυλλάδιο γιά τή συμβολή τής Χωροφυλα
κής στήν τουριστική άνάπτυξη τής Χώρας μας 
μαζί μέ άλλα χρήσιμα στοιχεία, τό περιοδικό; 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ καί διάφορα Μ 
άλλα έντυπα Τουριστικού περιεχομένου.

Ιδιαίτερη έντύπωση προκάλεσαν οί στατι
στικοί πίνακες καί τ ’ άλλα πληροφοριακά στοι
χεία, πού έγιναν άντικείμενο ξεχωριστής 
προσοχής καί μελέτης.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα άπό τή λει- | 
τουργία τού Πληροφοριακού Κέντρου.

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ



ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ 46η Δ.Ε.Θ.



ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Η ΑΙΙΙΙΙΙΛ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΗΕΤΡΙΚΟ Κ1ΚΑ01ΙΑ
Τού κ. Ναπολέοντος ΔΟΚΑΝΑΡΗ 
Ταγματάρχου Χωρ/κής -  Φιλολόγου

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Ή κοινωνική μάστιγα τής ληστείας, πού 
ταλαιπώρησε τή χώρα μας όλόκληρο τόν 
περασμένο αιώνα καί πού μέ εξάρσεις καί 
υφέσεις έφθασε μέχρι τ ις  αρχές τοϋ μεσο
π ολέμου1, έχε ι τ ις  προεκτάσεις της στό 
μακρινό έλληνικό παρελθόν τής Τουρκο
κρατίας. Οί ε ιδ ικο ί δέ κοινωνικοπολιτικοί 
όροι, πού διαμορφώθηκαν στή χώρα μας 
μετά τόν Αγώνα, συνετέλεσαν στήν ανα
βίωση τοϋ ληστρικού εθ ίμ ο υ 2. Αν καί οί 
όροι είχαν άλλάξει καί εκείνο  πού θεω
ρούνταν λεβεντιά  καί παλικαροσύνη στήν 
περίοδο τής τουρκοκρατίας, στους μετα- 
πελευθερωτικοϋς χρόνους χαρακτηριζόταν 
μίασμα καί καταισχύνη, πού προσέβαλε 
έναν όλόκληρο λαό, περήφανο, φιλότιμο, 
φ ιλόξενο καί γεννα ίο , όπως είνα ι στήν δλό- 
τητά του ό 'Ελληνικός λαός. 'Ωστόσο κάτω 
άπό τ ις  ε ιδ ικ ές  συνθήκες τής έποχής οί 
κακουργ ίες3 των ληστών πολλές φορές 
παρουσιάζονταν στά μάτια τοϋ άπλοϋ λαού 
ώς πράξεις γ εννα ίες  καί ίπποτικές άφοϋ 
στρεφόταν εναντίον τών οικονομικά εύρώ- 
στων κοινωνικών στρωμάτων καί τών πλου
σίων ξένων περιηγητών καί άφοϋ μέρος 
άπό τή λε ία  δ ιατίθονταν μέ καπηλευτικό 
τρόπο άπό τούς ληστές σέ οικονομική έν ί- 
σχυση άναξιοπαθούντων άτόμων. Ά ναφ έ- 
ρονται περιπτώσεις πού ληστές έπροίκιζαν 
ορφανά κορίτσια ή έξόδευαν χρήματα γιά τή 
θεραπεία πτωχών άσθενών πού δέ δ ιέθ ε 
ταν οικονομικά μέσα γιά τή θεραπεία τους.

Οί διάφοροι συγγραφείς, έλληνες καί 
ξένο ι, πού άσχολήθηκαν μέ τό ληστρικό 
δράμα στήν Ελλάδα, ό καθένας τους έξε - 
τάζει τό θέμα άπό διαφορετικής σκοπιάς, 
άν καί στις βασικές τους γραμμές οί άπΰ- 
ψεις τών περισσοτέρων συγγραφέων ταυτί
ζονται ώς πρός τά γενεσιουργό αίτια τής 
ληστείας καί τήν άδυναμία τοϋ κράτους νά 
τήν άντιμετωπίσει σωστά. 'Εκείνο πού λ ε ί
πει άπό τήν έλληνική βιβλιογραφία είνα ι ή 
έλλειψη μιάς μονογραφίας πού άναφέρεται

ειδ ικά στή συμβολή τών διωκτικών οργάνων 
στή δίωξη τής ληστείας καί είδικώ τερα τής 
Χωροφυλακής, ή όποια ε ίχ ε  έπωμισθεί τό 
μεγαλύτερο βάρος τοϋ κατά τής ληστείας 
άγώνα.

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Τά αίτια τής άναβιώσεως τοϋ ληστρικού 
βίου στή χώρα μας είνα ι πολλά καί άν κατα
φύγουμε στήν περιπτωσιολογική τους άρίθ- 
μηση θά μπορούσαμε νά γεμ ίσουμε σ ελ ί
δες ολόκληρες. Τά πραγματικά όμως αίτια 
τού ληστρικού δράματος στή μεταπελευ- 
θερωτική 'Ελλάδα έξεταζόμενα μέ μεθό- 
δευση καί σύστημα μπορούν νά καταταγοϋν 
σέ δύο -  τρ ε ις  βασικές κατηγορίες. Τήν 
καλύτερη κατάταξη τών αιτίων τής λη
σ τείας έκανε ό άείμνηστος Στρατηγός Χω
ροφυλακής Κων/νος 'Αντωνίου στό βιβλίο 
του «ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ», τόμος A '. Σύμφωνα μέ τήν κατάταξη 
τοϋ Αντωνίου τά αίτια  τής ληστείας διακρί- 
νονται σέ τρ ε ις  βασικές κατηγορ ίες '1:

α. Σέ ένδογενή γενικά καί σέ ένδογενή 
περιοδικά αίτια.

6 . Σέ εξωγενή γενικά καί σέ εξωγενή 
περιοδικά αίτια καί

γ. Σ έ συντρέχοντα αίτια.
Κάθε κατηγορία καί ύποκατηγορία αιτίων 

άναλύονται σέ πληθώρα περιπτώσεων καί ό 
άναγνώστης χάνεται μέσα στόν κυκεώνα 
τών περιπτωσιολογικών διατυπώσεων χωρίς 
νά μπορεί νά συλλάβει τήν ούσία τοϋ θέμα
τος. Γ ι’ αύτό στήν έργασι'α μας αύτή θά 
προσπαθήσουμε νά άποφύγουμε τ ις  άνια- 
ρές άπαριθμήσεις αιτίων καί θά προχωρή
σουμε σέ μιά ούσιαστικώτερη διερεύνηση 
τοϋ θέματος.

α. Ενδογενή αίτια:
'Ο φείλονται στις γ εν ικό τερ ες  συνθήκες 

ζωής πού επικράτησαν στή μεταπ ελευθε- 
ρωτική ' Ελλάδα καί πού είχαν σάν άποτέλε- 
σμα νά κλονίσουν τήν παραδοσιακή οικονο
μία τής χώρας καί οί άνθρωποι νά μήν είναι 
σέ θέση νά προσαρμοσθοϋν στά νέα δεδο
μένα.

Στή μεταπελευθερωτική 'Ελλάδα ε ίχε 
παρατηρηθεί κάμψη τής έπαγγελματικότη- 
τας άκόμη καί σέ έπαγγέλματα πού άπό τή 
φύση τους δέν είχαν δεχθε ί τ ις  επιπτώσεις

τοϋ πολέμου, άλλά πού ή νέα δομή τής 
οικονομίας τής χώρας τά ε ίχ ε  άχρηστεύ- 
σει. Στά αίτια αύτά άν προστεθούν οί έκ τού 
μακροχρονίου πολέμου καί τοϋ εμφυλίου 
σπαραγμού καταστροφές καί ερημώσεις 
καταλαβαίνουμε τούς λόγους γιά τούς 
όποιους ό έλληνας χωρικός τού περασμέ
νου αιώνα δέν μπορούσε νά βρει ήσυχία 
στόν τόπο του καί άναζητούσε τήν περιπέ
τεια . Ή οικονομική λοιπόν έξαθλίωση τού 
λαού έπαιξε τό σημαντικότερο ρόλο στήν 
άναβίωση τής ληστείας στή χώρα μας. Στήν 
οικονομική έξαθλίωση τοϋ λαού καί είδ ικώ 
τερα τών άγωνιστών συνετέλεσε καί ή άπο- 
τυχία τής Ά ντιβασ ιλε ίας καί άργότερα τοϋ 
ίδιου τοϋ Όθωνα νά άντιμετωπίσει τό στρα
τιωτικό πρόβλημα τής χώρας πού συνδεό
ταν άμεσα μέ τήν οικονομία τής χώ ρας5.

Ή Ά ντιβασ ιλεία  άντί νά θέσει ώς στήριγ
μα τοϋ νεαρού Βασιλέως τό δόγμα «Η 
ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ» έθεσε ώς 
στήριγμά του τ ις  βαυαρικές λόγχες. Από 
έδώ καί πέρα άρχίζει ή δυσπιστία άνάμεσα 
στούς άνακτορικούς παράγοντες καί στόν 
κόσμο τών καπετάνιων τοϋ Αγώνα. Έτσι, 
άπερίσκεπτα οί περί τόν "Οθωνα βαυαροί 
συμβουλάτορες διέλυσαν τά 10 έλαφρά τά 
γματα τοϋ στρατεύματος καί οί άγωνιστές 
πού είχαν δώσει τό αίμα τους γιά τήν πα
τρίδα πετάχτηκαν στούς δρόμους καί τό 
χειρότερο χωρίς τήν εξασφάλιση μιας κά
ποιας έργασίας. Ή γή ε ίχ ε  έρημωθεϊ καί 
δέν ύπήρχαν οϋτε καί τά στοιχειώδη μέσα 
διατροφής γιά εκε ίνους πού επί μία δ εκα ε
τία  είχαν κρατήσει στούς ώμους τους όλό
κληρο τό βάρος τοϋ Αγώνα. Πόσα καί πόσα 
δέν π ερίμενε ό κόσμος τών άγωνιστών άπό 
τό κράτος τό όποιο αύτοί οί ίδ ιο ι μέ τ ις  
προσωπικές τους θυσ ίες είχαν δημιουργή
σει. Καί όταν διαπίστωσε ότι τό κράτος αύτό 
τούς παραγκωνίζει καί στή θέση τους βάζει 
τούς Βαυαρούς έπεσαν σέ άθυμία καί σέ 
άπογοήτευση. Δ ικαίως λοιπόν έπιασε τό 
δημαγωγικό σύνθημα «Οί Βαυαροί τρώνε τό 
ψωμί τοϋ λαού» πού ήχοϋσε σάν σειρήνες 
άπό τ ις  άντιπολιτευόμενες τόν "Οθωνα πο
λ ιτ ικές  δυνάμεις καί άπό τούς θερμόαιμους 
καί εύερέθ ιστους άγωνιστές πού άθελά 
τους έμπλέκονταν στά γρανάζια τής πολιτι
κής καί έπαιζαν τό παιγνίδι άσυνειδήτων 
καιροσκόπων πολιτικών. Βεβαίως ύπήρχε 
οικονομική δυσπραγία καί τά αιτήματα τών 
άγωνιστών δέν ήταν δυνατό μέ κανένα 
τρόπο νά ικανοποιηθούν. Τά σφάλματα
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όμως τής Αντιβασιλείας καί τοϋ "Οθωνα 
έδωσαν τά όπλα ατούς κακομαθημένους 
τής πολιτικής νά τούς πολεμήσουν σωστά. 
Από έδώ καί πέρα άρχίζουν οί στάσεις καί 

οί έπαναστάσεις πού είχαν σάν έμμεσο 
άποτέλεσμα μετά την καταστολή τους νά 
γεμ ίζει ό τόπος άπό ληστές, Αύτή είνα ι ή 
μορφή τής καλουμένης πολιτικής ληστείας 
ή όποία ύπήρξε ή πιό έπικίνδυνη καί ή όποια 
μέ τ ις  παραφυάδες καί τά πλοκάμια της 
ε ίχε τή δύναμη νά άνεβάζει καί νά κατεβά
ζει κυβερνήσεις. Ή χρησιμοποίηση των 
ληστών στήν εκλογική διαμάχη των κομμά
των καί οί χαριστικοί νόμοι πού πετύχαιναν 
νά ψηφίζουν όρισμένοι συναλλασσόμενοι 
μέ τούς ληστές βουλευτές είχαν ε ξ ευ τελ ί
σει τήν έννοια τοϋ κράτους καί είχαν δια
σύρει τή χώρα διεθνώς. Ή μέ τά άνέντιμα 
αύτά μέσα διεξαγωγή τοϋ πολιτικού άγώνα 
άνάμεσα στις άντιμαχόμενες πολιτικές καί 
ανακτορικές φατρίες έτρεπαν ένα μεγάλο 
μέρος τοϋ λαού πρός τήν παρανομία6.

Στά ενδογενή τής ληστείας αίτια θά πρέ
πει νά κατατάξουμε καί τήν άποτυχία τής 
άλυτρωτικής πολιτικής πού εφάρμοζε τό 
επίσημο κράτος γιά τήν άπελευθέρωση τών 
γειτονικών μέ τό ελεύθερο κράτος σκλα
βωμένων έλληνικών περιοχών. "Επειτα άπό 
κάθε άποτυχία τών άλυτρωτικών κινημάτων 
ή χώρα γέμ ιζε ληστές. Αύτό ήταν φυσικό 
γιατί έκεϊνο ι πού πήγαιναν νά άπελευθερώ- 
σουν τούς ύποδούλους άδελφούς καί νά 
μεγαλώσουν τήν 'Ελλάδα έγύριζαν εξουθε
νωμένοι καί καθώς δέν ήταν δυνατό νά 
υπάρξει οργανωμένη έπ ιμελητεία έπιστρέ- 
φοντας στή χώρα μεταβάλλονταν σέ μάστι
γες άρπαγής τών άγαθών τών κατοίκων τών 
παραμεθορίων περιοχών. Τά πράγματα ε ί
ναι φτιαγμένα άπό τή φύση τους ό νικητής 
στρατιώτης νά είναι ύπερήφανος καί νά άν- 
τέχε ι στό κρύο, στήν πείνα καί στις κακου
χ ίες , γιατί τρέφεται μέ τό συναίσθημα τής 
έπιτυχίας τής άποστολής του. Μέ πόση 
χαρά καί μέ πόσο ένθουσιασμό άφηναν τήν 
παρανομία οί ληστές καί έτρεχαν πρώτοι 
καί καλύτεροι στά έθνικά προσκλητήρια τών 
άλυτρωτικών κινημάτων καί μέ πόση άπο- 
γοήτευση έπέστρεφαν έπειτα άπό κάθε 
άποτυχία τοϋ κινήματος. Οί παραδόσεις 
τής κλεφτουργιάς καί τοϋ μακροχρονίου 
Αγώνα συνθλίβονταν κάτω άπό τό θλιβερό 

παρόν καί τό κατασκότεινο μέλλον καί κα
θώς δέν υπήρχε διέξοδος διοχετεύσεως 
τής σχολάζουσας έθνικής δραστηριότητας 
σέ πράξεις γεννα ίες καί ήρωικές μοιραίως 
έστρεφε τ ις  άνήσυχες καί ταραγμένες ψυ
χές τών άγωνιστών στήν παρανομία. Ό  
πληγωμένος λοιπόν εθνικός έγωισμός τρο
φοδοτούσε τή ληστεία. Ή κακή λειτουργία 
τών κρατικών ύπηρεσιών καί άνηθικότητα 
πολλών κρατικών οργάνων δημιουργούσαν

Ε π ά V ω : ΟΙ λήσταρχοι Σολΰγιαννος καί Ματρόζος, 
πού έδραοαν στίς όρχές τοϋ αιώνα μος στήν περιοχή 
ΠροσηλΙων- ΠαρναοοΙδος. Τό 1928 ουνεπλόκηοον μέ 
τό ΰπόσπαομα τοϋ Μοιράρχου Σπυροπούλου. τραυματί
στηκαν κοΙ ουνελήφθηοαν.

Κ ό τ ω : Τό ΰπόαπαομο τοϋ Ανθυπομοιράρχου Κ. Ζω- 
γρΰφου πού ουντέλεοε οτήν καταδίωξη κι έξΰντωοη 
τών ληοτόρχων Γιογκοϋλο καί Μπομπΰνη. τό 1925.
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συνθήκες ανυπακοής καί ανυποληψίας τοϋ 
κράτους7. Ή άνάθεση διώξεως τής λη
σ τείας σέ άκαταλλήλους στρατιωτικούς ή 
παραστρατιωτικούς σχηματισμούς καί τό 
πολυδαίδαλο τών άρμοδιοτήτων των διωκτι
κών αρχών. Ή άνάμειξη τής πολιτικής στά 
έργα τής δικαιοσύνης καί ή εγκληματική 
επ ιε ίκεια  τών Δ ικαστηρίω ν8. Τό άχειραγώ- 
γητο τής μεγάλης μάζας τοϋ λαού ε ίχ ε  σάν 
άποτέλεσμα τήν έκμετάλλευση τών άπλών 
άνθρώπων τοϋ λαού άπό τούζ έπαγγελμα- 
τ ίε ς  τής πολιτικής καί δέν ε ίνα ι λ ίγες  οί 
περιπτώσεις πού ό λαός αύτός όδηγοϋνταν 
στήν παρανομία καί στό έγκλημα (στάσεις -  
έπαναστάσείς) χωρίς νά ξέρει τό γιατί.

6. 'Εξωγενή αίτια:
Στά εξωγενή (γενικά καί περιοδικά) α ίτια 

μπορούμε νά κατατάξουμε τήν έπέμβαση 
τών Μεγάλων Δυνάμεων στις εσω τερικές 
ύποθέσεις τής χώρας μας. Στή δημιουργία 
πρακτόρων άπό τ ις  ίδ ιε ς  ξένες  δυνάμεις 
πού ένεργοϋσαν γιά τήν άποσταθερο- 
ποίηση τής χώρας, ιδίω ς όταν ήθελαν νά 
εκβιάσουν τήν κυβέρνηση νά προβεϊ σέ 
υποχωρήσεις πού εύνοοϋσαν τά συμφέ
ροντα άλλοτε τής μιάς καί άλλοτε τής άλ
λης τών Μεγάλων Δυνάμεων. Τήν παρεμ- 
πόδιση άπό τ ις  ίδ ιες  ξένες  δυνάμεις τής 
πραγματοποιήσεως τών σκοπών τής άλυ- 
τρωτικής π ολιτικής9 άφοϋ σέ κάθε π ερ ί
πτωση έπ ενέ8αιναν ύπέρ τής Τουρκίας καί 
εμπόδιζαν τούς Έλληνες νά έκμεταλλευ- 
τοϋν τ ις  περιστάσεις καί νά πετύχουν 
στούς στόχους τους στις περιπτώσεις 
εκ ε ίν ες  πού ή Τουρκία ήταν άπησχολημένη 
σέ άλλες περιοχές. Ή τουρκική άντίδραση 
καί οί ύπό τής Τουρκίας ύποθαλπτόμενες 
σ υμμορ ίες1 °. Ή  άναρχία πού έπικρατοϋσε 
στις γε ιτον ικές  τουρκοκρατούμενες Ε λλη 
ν ικές  περιοχές, καθώς καί οί συνθήκες 
άσφαλείας στις περιοχές αύτές ήσαν τρ ι
σάθλιες, ε ίχ ε  μεταδοτικό άποτέλεσμα καί 
στή γειτονική 'Ελλάδα. Ή φαυλότητα τών 
τουρκικών διοικητικών καί στρατιωτικών άρ-

χών ε ίχ ε  σάν άποτέλεσμα, πέραν άπό τήν 
εχθρική πολιτική τής επισήμου Τουρκίας, 
νά δημιουργεί αφόρητη κατάσταση στις μ ε
θοριακές περιοχές καθώς οί τοΰρκοι 
Άξιω ματοϋχοι έχρηματίζονταν καί συνερ
γάζονταν μέ τούς ληστές.

γ. Συνιρέχοντα αίτια:
Στά συντρέχοντα αίτια  μπορούν νά έντα- 

χθούν όλες οί έκτακτες καί άπρόβλεπτες 
καταστάσεις πού έπ έτειναν τήν ύπάρχουσα 
επικίνδυνη κατάσταση άπό άπόψεως τά- 
ξεως καί άσφαλείας. Ή πλημμελής φύλαξη 
τών συνόρων. ’ Ο ίδ ιος ό ληστρικός βίος καί 
τό νομαδικό πνεύμα τής ιδιόμορφης ζωής 
τών βλαχοποιμένων. Ό  άντίκτυπος άπό τά 
διεθνή γεγονότα καί οί δυσμενείς έπιπτώ- 
σεις άπό τήν άποτυχία τής οικονομικής κυ
βερνητικής πολιτικής.

Από τούς ξένους συγγραφείς, πού 
άσχολήθηκαν μέ τό θέμα τής ληστείας στήν 
'Ελλάδα τόν περασμένο αιώνα, περισσό
τερο αντικειμενικός καί άκριβής στούς 
συλλογισμούς του είνα ι ό άμερικανός πρε
σβευτής στήν Αθήνα Κάρολος Τάκερμαν. 
Ό  Τάρκεμαν στό βιβλίο του «Οί Έ λληνες 
τής σήμερον» τό όποιο έξέδω σε τό έτος 
1872 έξετάζε ι διεξοδικά καί τό θέμα τής 
ληστείας στήν 'Ελλάδα καί άναφέρεται καί 
στά αίτια πού τήν προκαλούσαν. Σύμφωνα 
μέ τήν κατάταξη τού Τάκερμαν τά αίτια τής 
ληστείας ο φ ε ίλοντα ι11: α) Στήν έχθρική 
στάση τής Τουρκίας έναντι τής 'Ελλάδας. 
6 ) Σ τις  πολιτικές περιστάσεις, γ) Στις 
άπρεπεϊς έν έρ γε ιες  μερίδας βουλευτών, 
δ) Σ τις ξένες  ύποκινήσεις. ε) Στή συναλ
λαγή τής πολιτείας καί τών οργάνων αύτής, 
καί στ) Στήν άπαράδεκτη έπ ιείκεια  τών δ ι
καστηρίων.

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Ένα άλλο σημείο πού χρειάζετα ι ιδ ια ί
τερη διευκρίνηση ε ίνα ι ή ίδιάζουσα μορφή

Μετά τή ληστεία τοϋ Δήλεσι: Στις 9-5-1870 κι ένώ άπά 
τούς αδελφούς όρχιληοτάρχους Αρβανιτάκη, ό Τάκος 
διαφεύγει τή σύλληψη καί ά Χρηστός έχει ήδη έξοντω- 
θεϊ, άρχίζει στά Βορβάκειο Λύκειο ή δίκη τών ληστών 
τής συμμορίας τους πού συνελήφθησον τάν Απρίλιο 
τοϋ ίδιου χρόνου.

τής ληστείας πού κάθε φορά έμφανίζετα ι 
μέ χαρακτηριστικές καί δ ιαφορετικές δια
στάσεις.

Σύμφωνα μέ τήν κατάταξη πού έκανε ό 
νέος φιλόλογος καί ιστορικός Γιάννης Κο- 
λιόπουλος στό περισπούδαστο σύγγραμμά 
του «ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ», Αθήναι 1980, τή λη
στεία μπορούμε νά διακρίνουμε στις έξής 
μ ορ φ ές12: α) Τή μεθοριακή. 6 ) Τήν άλυ- 
τρωτική. γ) Τήν κλεφταρματολική, καί δ) Τή 
νομαδική. Ή κατάταξη αύτή, σύμφωνα μέ 
τ ις  απόψεις τού συγγραφέα, «άφορά τήν 
οργανωμένη καί ίεραρχικά διαρθρωμένη 
συμμορία στά πλαίσια ένός εύρυτέρου κυ
κλώματος συνεργατών καί συμφερόντων».

Οί μορφές τής ληστείας παρουσιάζουν 
τήν έξής εικόνα κατά κατηγορίες:

Ή μεθοριακή μορφή άφορά τ ις  σχέσεις 
τής χώρας μας μέ τήν Τουρκία, τ ις  συνθή
κες άσφαλείας πού έπικρατοΰσαν στή γ ε ι
τονική χώρα καί τ ις  συναλλαγές τών Τούρ
κων στρατιωτικών καί διοικητικών υπαλλή
λων 13, τήν πλημμελή φύλαξη τών συνόρων 
πρός τήν Τουρκία καί τό άκατάλληλο 
προσωπικό στό όποιο άνέθεταν τή φύλαξη 
τών συνόρων.

Ή άλυτρωτική μορφή ληστείας άφορά τή 
συντήρηση τοϋ πολεμικού πνεύματος καί 
τήν προσπάθεια τού έπισήμου κράτους 
άλλά καί τών ιδιωτικών φορέων νά άπελευ- 
θερώσουν τ ις  γε ιτον ικές  μέ τήν έλεύθερη 
πατρίδα τουρκοκρατούμενες έλληνικές 
π ερ ιοχές . 14 Ή  κατάσταση αύτή ε ίχε πα
γ ω θ ε ί ώς επίσημη κρατική πολιτική καί έξ- 
έφραζε τό πνεύμα τής Μεγάλης 'Ιδ έας. 
Στήν πράξη όμως ε ιχ εν  αρνητικές έππττώ- 
σεις μέ άποτέλεσμα τήν έξαρση τής λη-
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στει'ας έπειτα άπό κάθε άποτυχημένη άπό-' 
πείρα άπελευθερώσεως ιών ύποδούλων 
αδελφών.

Ή κλεφταρματολική μορφή άφορά τούς 
καπετάνιους του Αγώνα, πού μετά τήν 
άπελευθέρωση δέν μπορούσαν νά πειθαρ
χήσουν ατό επίσημο κράτος τό όποιο τούς 
ε ίχεν αγνοήσει καί πού Βρισκόταν σέ άδυ- 
ναμία νά ικανοποιήσει καί τ ις  στοιχειωδέ
στερες απαιτήσεις το υ ς 13. Οί τελευτα ίο ι, 
ε ίτ ε  μέ τή μορφή τής ληστείας, ε ίτε  μέ τή 
μορφή των στάσεων καί έπαναστάσεων έν- 
αντίον τής έκτελεστικής εξουσίας διατη
ρούσαν συνεχώς τή χώρα σέ άναβρασμό, 
καθώς παράσερναν κάτω άπό τ ις  σημαίες 
τους τά παλικάρια τού Αγώνα. Κάθε φορά 
πού ό θεοδωράκης Γρίβας στρεφόταν εν
αντίον τής Κυβερνήσεως σειόταν όλόκληρη 
ή Αιτωλοακαρνανία. 'Ομοίως ό Νικόλαος 
Κριεζώτης όταν ξεκινούσε άπό τή Χαλκίδα 
βούιζε όλόκληρη ή Εύβοια καί ή άπέναντι 
Στερεά. Τέτοια ήταν ή επίδραση πού 
άσκοϋσαν στόν άγωνιστικό κόσμο. Οί καπε
τάνιοι λοιπόν τού Αγώνα καί οί άμεσοι άπό- 
γονοί τους συντηρούσαν τή μορφή αύτή τής 
ληστείας.

Ή νομαδική μορφή τής ληστείας σχετί
ζεται μέ τή διαμόρφωση τού έλληνικοϋ χώ
ρου καί τ ις  σχέσεις τών βλαχοποιμένων καί 
γεωργοκτηνοτρόφων μέ τούς ληστές. Κα
θώς δέ τό επίσημο κράτος άδυνατούσε νά 
έπιβάλει τήν τάξη, οί γεωργοκτηνοτρόφοι 
καί οί νομάδες κτηνοτρόφοι προτιμούσαν 
καλύτερα τή φιλία μέ τούς ληστές άπό τήν 
άνύπαρκτη προστασία τού Κράτους16. 
Αύτό είχε σάν άποτέλεσμα στήν ύπαιθρο 
χώρα άντί τού νόμου νά βασιλεύει τό κρά
τος τών ληστών. Οί φιλόνομοι πολίτες τρέ- 
μον ιες τήν εκδικητική μανία τών ληστών 
άναγκάζονταν άπό τ ις  συνθήκες τής ζωής 
καί εργασίας τους νά συνθηκολογούν μαζί 
τους καί νά γίνονται τά τυφλά όργανά τους.

Ή μορφή αύτή τής ληστείας έταλαιπώ- 
ρησε περισσότερο άπό κάθε άλλη τόν έλλη- 
νικό λαό καί γελοιοποίησε τήν ΰπόσταση 
τού Κράτους στά μάτια τών ξένων καί στή 
συνείδηση τών ύπηκόων του .

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ 
ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Απόψεις έλλήνων καί ξένων συγ
γραφέων.

Ολοι οί σοβαροί συγγραφείς, πού άσχο- 
λήθηκαν μέ τό θέμα τής ληστείας στήν Ελ
λάδα. παραδέχονται ότι όλα τά άλλα κρατικά 
όργανα καί οί αύτοσχέδιες ύπηρεσίες. πού 
κατά καιρούς άσκησαν διωκτικά καθήκοντα, 
ήσαν άκατάλληλα γιά τή δίωξη τής λη
στείας. έκτος άπό τή Χωροφυλακή καί τά 
όργανά της. Ή πανσπερμία τών διωκτικών 
οργάνων καί ύπηρεσιών είχε σάν άποτέλε
σμα νά μήν ύπάρχει κεντρικός φορέας διώ- 
ξεως καί ύπευθυνότητα στή δίωξη τής λη

στείας. Ενας αύτοσχεδιασμός χαρακτή
ριζε τό κράτος γιαύτό καί όλες οί σπασμω
δικές του ένέργε ιες  άπέβησαν άναποτελε- 
σ ματικές17. Ανώτεροι ύπάλληλοι τού κρά
τους καί δικαστικοί σέ εκθέσεις τους επι
σημαίνουν τήν άνεπάρκεια τών άλλων διω
κτικών άρχών καί οργάνων καί άποφαίνονται 
ότι μόνον ή Χωροφυλακή είναι σέ θέση νά 
προβεί στήν άποτελεσματική δίωξη τής λη
στείας. Τό σχετικό άρχειακό ύλικό, δημο
σιευμένο καί μή, είνα ι άφθονο καί θά μπο
ρούσαμε παραθέτοντάς το νά δώσουμε μία 
σαφή καί πλήρη εικόνα τής έκτιμήσεως πού 
έτρεφαν οί διάφοροι κρατικοί φορείς καί 
ξένοι άκόμη περιηγητές προς τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής. Αλλά εμ ε ίς  γιά οικονομία 
χώρου καί χρόνου θά παραθέσουμε τρία 
μόνο σχετικά άποσπάσματα: Τό ένα άπηχεί 
τ ις  απόψεις τού Νομάρχη Φθιωτιδοφωκίδας 
Λιδωρίκη πού ε ίχε ζήσει τό δράμα τής λη
στοκρατίας στήν Οθωνική 'Ελλάδα σέ όλη 
του τήν έκταση καί οί εκτιμήσεις του έχουν 
ιδια ίτερη βαρύτητα γιά τό ρόλο καί τή 
δράση τής Χωροφυλακής στόν άγώνα της 
εναντίον τής ληστείας. Τά άλλα δύο είναι, 
τό ένα άπό τό γάλλο περιηγητή 'Ερρίκο 
Μπέλλ καί τό άλλο άπό τό βαυαρό άρχαιο- 
λόγο Λουδοβίκο Ρόςς πού συμμετείχε στις 
π εριοδείες τού "Οθωνα καί ε ίχε σχηματίσει 
σωστή εικόνα τής καταστάσεως πού επι
κρατούσε στήν έλληνική ύπαιθρο άπό άπό- 
ψεως τάξεως καί άσφαλείας

1. Ό  Νομάρχης Φθιωτιδοφωκίδας Λιδω- 
ρίκης στήν άπό 6-12-1848 έκθεσή του πρός 
τό ύπουργεϊο τών Εσωτερικών άνάμεσα 
στά άλλα άναφέρει καί τά έ ξ ή ς :1 8 «. . , Οί 
κάτοικοι, επί πολλά έτη κατά συνέχειαν, 
μαστιζόμενοι άπό τήν ληστείαν ήτις δυστυ
χώς κατέστη ένταϋθα συνηθεστάτη. καί 
ταυτοχρόνως ενοχλούμενοι άπό τούς 
καταδιώκοντας τούς ληστάς (ώς έκ τού 
άτάκτου καί ακανόνιστου τής καταδιώξεως) 
κατήντησαν. άφ’ ένός μέν νά φοβούνται νά 
ύποδείξωσι καί καταμηνύσωσι αυτούς, άφ' 
έτέρου δέ μερικοί, διά πλαγίους σκοπούς 
νά συνεννοούνται μετά τών κακούργων, 
ώστε όλα ταύτα όμοϋ καί ή μεθοριακή θέσω 
τού νομού, εύκολύνουσα έν ανάγκη τούς 
ληστάς νά καταφύγουν ε ις  τό 'Οθωμανικόν, 
κατέστησαν, διά νά μήν είπω έντελώς άνα- 
ποτελεσματική. πάντως λίαν δύσκολον τήν 
καταδίωξιν. Ούτως έχοντος τού πράγμα
τος. άπαιτεΐται. πρώτον, ή καταδιώξω νά 
ένεργήται ύπό μίαν καί μόνην άρχήν. διά νά 
ύπάρξη ένότης καί συνέχεια ε ις  όλα τά ε ις  
διάφορα μέρη τού νομού ύπάρχοντα άπο
σπάσματα Καί ή άρχή αύτή νά είναι ή Νόμι
μος καί Κανονική ήτοι ή Χωροφυλακή, διά 
νά ένεργή ύπό τό Κράτος τών ύφισταμένων 
Κανονισμών καί Διατάξεων, καί ουτω νά 
περιορίζονται αί καταχρήσεις καί νά έννοή- 
σωσιν οί κάτοικοι ότι ζώσιν ύπό τήν σκέπην 
τού Νόμου, περιοριζόμενοι καί ούτοι ε ις  τό 
καθήκον των».

ΟΙ τοριχευμένες κεφαλές ιών ληστόρχων Γιαγκούλα, 
Μπαμπόνη καί Ταΰμπτα, όπως διατηρούνται ατό μου
σείο τής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών.
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2. Ό  Ερρίκος Μπέλλ, πού μέ τή συν
οδεία Χωροφυλάκων, ε ίχ ε  περιοδεύσει έπί 
τρία χρόνια ολόκληρη τήν Ελλάδα, τό έτος 
1881 ε ίχε έκδώσει ένα βιβλίο μέ τόν τίτλο 
"Τρία χρόνια ε ις  τήν Ελλάδα». Τό βιβλίο 
αυτό είνα ι ό καθρέπτης τής καταστάσεως 
που επικρατούσε τότε στή χώρα μας. Ό  
Μπέλλ στις π ερ ιοδείες  του ε ίχ ε  γνωρίσει 
από κοντά ληστές και Χωροφύλακες καί 
ε ίχ ε  ζήσει άπό κοντά δραματικές σκηνές 
καί φονικές συμπλοκές καί τ ις  έντυπώσεις 
του τ ις  διατύπωσε στό άνωτέρω βιβλίο του 
άπό τό όποιο παραθέτουμε τό έξης από
σπασμα

«-'Υπάρχουν Χωροφύλακες ε ις  τήν Ελ
λάδα, καί μάλιστα έξα ίρ ετο ι στρατιώται. μή 
φειδόμενοι ούτε κόπων ούδ’ αύτής τής 
ζωής των. Υπάρχουν, πρός τούτο ις, μεθο
ριακοί φρουροί, όλοι τους γενναίο ι όρεσεί- 
βιοι. καλώς οπλισμένοι, δυνάμενοι νά συν- 
αγωνισθούν ε ις  ευκινησίαν τούς ληστάς, 
τών όποιων είνα ι άσπονδοι έχθροί».

3 Ό  Λουδοβίκος Ρός στό βιβλίο του 
«Περιοδεία ι Βασιλέως Ό θω νος, 1848» 
γράφει τό έξης γιά τή δράση τής Χωροφυ
λακής στόν τομέα τής δημοσίας τάξεως καί 
άσφαλείας:

«Ή  Ελληνική Χωροφυλακή άπεδείχθη πάν
τοτε ώς έν έξα ίρετον  σώμα καί πιστόν ε ις  
τήν υπηρεσίαν, άτρόμητον καί ανθεκτικόν 
ε ις  κάθε είδους κινδύνους καί κοπώσεις».

Κοινή είνα ι ή παραδοχή ότι ή Χωροφυ
λακή. άπό όλα τά σώματα πού κατά καιρούς 
τούς ε ίχ ε  ανατεθεί ή δίωξη τής ληστείας, 
ύπήρξεν ό μοναδικός οργανισμός πού έξ- 
ετέλεσ ε στό άκέραιο τό καθήκον τη ς . ' 9 
Εάν δέν ε ίχ εν  ανατεθεί αποκλειστικά σέ 

αυτήν ή δίωξη τής ληστείας καί ε ίχ εν  αύ- 
ξηθεϊ ή δύναμή της όπως ζητούσαν οί Δ ιο ι
κητές τών Επαρχιών καί οί Δικαστικοί 
άσφαλώς ή ληστεία στή χώρα μας άπό πολύ 
ενωρίς θά άποτελούσε πικρή άνάμνηση 
μαύρου ονείρου. Η άνάμειξη όμως τής πο
λιτικής καί τού Στρατού στό διωκτικό έργο 
τής Χωροφυλακής ε ίχ ε  σάν άποτέλεσμα τή 
δημιουργία διαφόρων παραστρατιωτικών 
σχηματισμών στούς όποιους άνατέθηκε ή 
δίωξη τής ληστείας. Οί σχηματισμοί αύτοί 
όχι μόνον δέν ήσαν σέ θέση νά θεραπεύ
σουν τήν κατάσταση άλλά μέ τ ις  άστοχες 
καί άψυχολόγητες έν έρ γε ιές  τους έπ έτει- 
ναντή σύγχιση καί διαιώνιζαν τήν άνωμαλία

Οί νεκροί τής Χωροφυλακής στούς άγώ- 
νες  της έναντίον τής ληστείας ανέρχονται 
σέ έκατοντάδες. Σήμερα ελλε ίψ ει έπαρ- 
κών στοιχείων δέν είμαστε σέ θέση νά δώ
σουμε ακριβή άριθμό τών νεκρών τής 
Χωρ/κής στόν άγώνα της έναντίον τής λη
στείας. Π ιστεύεται όμως ότι μέ τήν όλο- 
κλήρωση τών βιογραφιών τών διακριθέντων 
Αξιωματικών Χωροφυλακής στή δίωξη τής 

ληστείας πού επ εξεργάζετα ι τό Τμήμα 
Ίσ το ρ ία ς /Α .Χ .. θά ρ ιφθεΐ άφθονοφώς στην 
άνεξερεύνητη άκόμη αύτή σελίδα τής 
ιστορίας τού ήρωικού Σώματος καί ό έλλη-

νικός λαός θά πληροφορηθεί τόν άκριβή 
άριθμό τών νεκρών άνδρών Χωροφυλακής 
στή δίωξη τής ληστείας. Από έπίσημα 
όμως στοιχεία, στά όποια άναφέρθηκε ό 
Βουλευτής Αφεντούλης στή συνεδρίαση 
τής Βουλής τής 2 'Απριλίου 1864 οί νεκροί 
άνδρες τής Χωροφυλακής στόν άγώνα τους 
έναντίον τής ληστείας άπό τής συστάσεως 
τού Σώματος καί μέχρι τό 1864 άνέρχονται 
σέ 700. Τό σχετικό άπόσπασμα τής άγο- 
ρεύσεως τού βουλευτή Αφεντούλη έχει 
ώς ε ξ ή ς : 20 « . . .Τ ο ύ  κάκου έναντι
έ χ ε τ ε . . . ,  τήν Χωροφυλακήν τήν όποιαν 
θέλω, καί θέλω μάλιστα καλώς κατηρτισμέ- 
νην, διότι κύριοι, ό επίλοιπος στρατός δέν 
καταπολέμησε περισσότερον τήν ληστείαν, 
παρ’ όσον ή Χωροφυλακή καί τούτο τό άπο- 
δεικνύουν οί έλεγχο ί της. Δ έν θέλω κύριοι 
νά δώσω τόν έαυτόν μου ώς άλάνθαστον, 
ένδεχόμενον ν ’ άπατώμαι. ήξεύρω άπό 
άξ/κούς, ότι 700 Χωροφύλακες άπωλέσθη- 
σαν μέχρι τοϋδε ε ις  τήν καταδίωξιν τής 
ληστείας».

Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ 

ΛΗΣΤΕΙΑΣ

Από τής έξοντώσεως τοϋ τρομε
ρού ληστάρχου Κοντοβουνήσιου 
στην Πελοπόννησο μέχρι τή λη

στεία τής Πέτρας.

Επικοί ύπήρξαν οί άγώνες τών άνδρών 
τής Χωροφυλακής ( ’Αξιωματικών, Ύπαξιω- 
ματικών καί Χωροφυλάκων) έναντίον τών 
ληστών καί ληστανταρτών σέ όλη τήν π ερί
οδο τοϋ περασμένου αιώνα καί μέχρι τό 
τέλος τής δεκαετίας τοϋ 30 όπότε κατε- 
στάλη οριστικά. Άναφέροντα ι περιπτώσεις 
ομηρικών συγκρούσεων άνάμεσα σέ άν
δρες τής Χωρ/κής καί σέ ληστές όπως 
εκείνη  πού έλαβε χώρα στις 18 Μαρτίου 
1836 στή μονή Ά δ εν ίτσ α ς  τής Φθιωτιδο- 
φωκίδας κοντά στά τουρκικά σύνορα όπου 8 
Χωρ/κες καί λίγοι Εθνοφύλακες μέ έπ ικε- 
φαλής έναν Ενωμοτάρχη άγωνίστηκαν 
ήρωικά έπί ένα 24ωρο έναντίον τής 150με- 
λούς ληστοσυμμορίας τών ληστάρχων Κα
λαμάτα καί Ρουμπάκη. Ό  Ενωμοτάρχης 
έμψύχωσε τούς κλεισμένους στή Μονή άν
δρες του καί πολεμούσε άδιάκοπα όρθιος 
καί άκάλυπτος καί όταν διαπίστωσε ότι καί 
οί 8 Χωρ/κες του είχαν σκοτωθεί συνέχισε 
μόνος του μέ μεγαλύτερη ένταση τόν 
άγώνα μέχρι τή στιγμή πού μιά ληστρική 
σφαίρα τόν βρήκε στό κεφάλι καί τόν άφησε 
άπνουν. Ομοίως σέ άγρια συμπλοκή πού 
έλαβε χώρα στό Χρυσό Λοκρίδος ό επ ικε
φαλής τής δυνάμεως Χωρ/κων καί ' Εθνο
φυλάκων Ενωμοτάρχης Παναγιώτης Χολέ- 
βας δ ιεύθυνε έπιτυχώς τόν άγώνα έπί ένα 
24ωρο καί προκάλεσε τρομερή φθορά 
στούς ληστές. Σέ μιά στιγμή όμως πού δια
πίστωσε ότι τά πολεμοφόδια είχαν σωθεί 
άρπαξε ένα γυμνό γιαταγάνι πού βρισκόταν 
δίπλα σ ’ ένα σκοτωμένο ληστή καί φωνά- 
ζοντας μέ όλη τή δύναμη τής ψυχής του γιά 
νά έμψυχώσει τούς άνδρες του: « Απάνω

τους παλικάρια γιά τήν πατρίδα γιά τό Βασι
λιά» όρμησε έναντίον τών ληστών καί άφοϋ 
σκότωσε τρ ε ις  έπεσε καί αύτός νεκρός 
«άπό πελώριον άλβανικήν μάχαιραν». Ό  
ιστορικός Αντωνίου περιγράφοντας αύτές 
καί άλλες παρόμοιες συμπλοκές σημειώ
ν ε ι: 21 «Δέν έχομεν ύπ’ όψιν ήμών παρό
μοια παραδείγματα δ ι’ οίονδήποτε στρατόν 
και δ ι’ όλας τάς άστυνομίας τοϋ κόσμου». 
Δέν είνα ι δυνατό νά έπεκταθούμε σέ λ ε 
πτομερείς άφηγήσεις τών συνεχών συγ
κρούσεων καί συμπλοκών στις όποιες 
έπαιρναν μέρος οί άνδρες τής Χωροφυλα
κής στήν τιτανική πάλη τους έναντίον τών 
ληστών καί πού θά μπορούσαν νά γεμίσουν 
τόμους ολόκληρους, άλλά θά περιορι
στούμε στή συνοπτική καί μόνο παρουσίαση 
τών πιό χαρακτηριστικών φάσεων τού κατά 
τής ληστείας Αγώνα.

Τό 1835 ολόκληρη ή Πελοπόννησος λη- 
στοκρατιόταν. Οί φοβεροί λήσταρχοι Χον- 
δρογιανναϊοι έσπερναν τή φωτιά καί τόν 
τρόμο στούς νομούς Αχαίοήλιδος καί ’Αρ
καδίας, ό τρομερότερος δέ καί άπό τούς 
Χονδρογιανναίους λήσταρχος Κοντοβου- 
νήσιος δροϋσε σέ όλη τήν Πελοπόννησο καί 
ε ίχ ε  καταστεί τό φόβητρο τής περιοχής. 
Εναντίον τών άνωτέρω ληστάρχων άγωνί

στηκαν οί Μοίραρχοι τής Πελοποννήσου 1) 
'Αντώνιος Μαυρομιχάλης, Δ ιοικητής Μ οι
ραρχίας Μεσσηνίας 2) Δημήτριος Δ ελη
γιώργης, Δ /τής Μοιραρχίας Αρκαδίας 3) 
Μιχαήλ Σισίνης, Δ /τής Μοιραρχίας 
Αχα ίοήλιδος4) Νικόλαος Π ετμεζάς. Δ /τής 

Μοιραρχίας Λακωνίας καί 5) Γεώργιος 
Κλεώπας, Δ /τής Μοιραρχίας Αργολίδας 
καί Κορινθίας. 'Ιδ ια ίτερα  διακρίθηκαν στή 
δίωξη τής ληστείας οί Νικόλαος Πετμεζάς 
καί Δημήτριος Δεληγιώργης. Ό  Δεληγιώρ- 
γης τήν 7-3-1835 κατόρθωσε νά έγκλωβίσει 
τό λήσταρχο Κοντοβουνήσιο στήν περιοχή 
Αγίας Παρασκευής Ολυμπίας καί νά εξον

τώσει αύτόν τόν ίδιο καί ολόκληρη τή συμ
μορία το υ . 22 Τόν έπόμενο χρόνο (1836) ό 
Δεληγιώργης σέ συνεργασία μέ τό Μ ο ί
ραρχο Ά χα ίας Ήλία Πανά άπαλλάσσει τήν 
Πελοπόννησο καί άπό τούς άλλους τρομε
ρούς ληστάρχους Χονδρογιανναίους. Ό 
Δεληγιώργης γιά τούς άγώνες του έναντίον 
τής ληστείας καί τήν άφοσίωσή του στό 
ύπηρεσιακό καθήκον ονομάσθηκε άπό τούς 
συγχρόνους του «Τερτσέτης τής Εκτελε
στικής Εξουσ ίας».

Η κατάσταση στή Στερεά Ελλάδα ήταν 
πολύ χειρότερη άπό τήν Πελοπόννησο. Τόν 
Αύγουστο τοϋ 1835 ό Δ /τής τής Μοιραρ
χίας Φθιωτιδοφωκίδας Ιωάννης Βελέντζας 
στήν παραμεθόριο περιοχή Ρεντίνας κα
τορθώνει νά άποκλείσει τή μεγαλύτερη λη
στοσυμμορία τής Στερεός καί νά τή διαλύ
σει. Από τά 100 μέλη τής συμμορίας 40 
σκοτώθηκαν στή μάχη καί άλλοι τόσοι τραυ
ματίστηκαν. Ό  Βελέντζας ε ίχ ε  άναπτύξει 
σχέδιο δικής του έμπνεύσεως γιά τή δίωξη 
τής ληστείας. Σύμφωνα μέ αύτό έπρεπε νά 
προσετα ιρ ιστεί τούς ληστοτρόφους καί 
τούς μικροληστές γιά νά παίρνει πληροφο
ρ ίες  γιά τ ις  κινήσεις καί τούς σκοπούς τών 
μεγάλων ληστρικών συμμοριών. Δυστυχώς 
όμως τό σχέδιο τοϋ Βελέντζα, πού ύπήρξε 
ό Μουσχουντής τής έποχής του στή σύλ-
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ΦιΑιππιΟδο 1920: Τό οπΰαποομο τού Ενωμοτάρχου Χο- 
ρευτάκη πού είχε άνολόβει τήν καταδίωξη των ληοτύρ- 
χων άδελφών Ρέτζου, Τοοούλο καί Βαγγέλη Πάννη.

ληψη σχεδίων, δέν έγινε κατανοητό ΰπό 
τούς ιθύνοντες καί κατηγορήθηκε άδικα ότι 
συνεργαζόταν μέ τούς ληστές. Δικαιώθηκε 
βέβαια άργότερα άλλά εμποδίστηκε νά 
εφαρμόσει τό σωτήριο σχέδιό του πού θά 
άπΰλλασε τή Ρούμελη άπό τούς ληστές.

Υπέροχη δράση στή Δυτική Στερεά 'Ελ
λάδα άνέπτυξε καί ό Δ /τής τής Μοιραρχίας 
Αιτωλοακαρνανίας Κων/νος Βλαχόπουλος, 
ό όποιος κατά τή διετία 1834 - 1836 είχε 
σημαντικές επ ιτυχίες καί συνέβαλε άπο- 
φασιστικά καί στήν καταστολή τής έπανα- 
στάσεως στήν Ακαρνανία τήν όποια είχαν 
έξεγε ίρ ε ι ό Νικόλαος Ζέρβας καί οί καπε
τάνιοι τού Βάλτου Στρατέοι. Στή συνέχεια 
παραθέτουμε άπόσπασμα άπό τή βιογραφία 
τού Κων/νου Βλαχόπουλου πού έξέδωσε τό 
Τμήμα Ιστορίας τού 'Αρχηγείου Χωροφυ
λακής23 καί στό όποιο άπόσπασμα διαφαί- 
νεται ή δράση των άνδρών τής Χωροφυλα
κής στό Νομό Αιτωλοακαρνανίας κατά τή 
δ ιετία  1834 - 1836:

«Στό διάστημα τής παραμονής του στή 
Μοιραρχία Αιτωλοακαρνανίας ό Κων/νος 
Βλαχόπουλος συμμετείχε προσωπικά στήν 
καταδίωξη των ληστρικών συμμοριών πού 
λυμαίνονταν τήν περιοχή. Αύτό έπισημαί- 
νεται καί έπαινεϊται άπό τόν ίδιο τόν "Εκτα
κτο Επίτροπο καί Νομάρχη Αιτωλοακαρνα
νίας Α. Μαναρχίδη σέ άναφορά του πρός τό 
Υπουργείο των Εσωτερικών μέ ήμερομη- 

νία 7 Ιουλίου 183524.
0 παλαίμαχος τού Αγώνα τής Α νεξα ρ 

τησίας Μοίραρχος δέν μπορούσε νά ήσυ- 
χάσει παραμένοντας στό Μεσολόγγι καί ή 
ύπαιθρος χώρα τής Αιτωλοακαρνανίας νά 
καταδυναστεύεται άπό τούς ληστές. Γιαύτό 
συχνά άφηνε τήν έδρα του καί ετίθετο  έπι-

κεφαλής τών καταδιωκτικών δυνάμεων τής 
Χωροφυλακής. Είδικώτερα κατά τή χρονική 
περίοδο Απρίλιος 1835 -  Μάιος 1836 πού 
σημειώθηκε μεγάλη έξαρση τής ληστείας 
στήν περιοχή του ό Κων/νος Βλαχόπουλος 
άφησε προσωρινό άντικαταστάτη του στή 
Διοίκηση τής Μοιραρχίας στό Μεσολόγγι 
τόν 'Υπομοίραρχο Δημήτριο Καρβούνη25 
(ή Καρπούνη) καί τέθηκε ό ίδιος έπικεφα- 
λής τών καταδιωκτικών δυνάμεων Χωροφυ
λακής καί σέ συνεργασία μέ τ ις  στρατιωτι
κές καί διο ικητικές άρχές άρχισε δεινή 
καταδίωξη εναντίον τών μεγάλων ληστρι
κών συμμοριών πού δροϋσαν στήν περιοχή 
τής Αιτωλοακαρνανίας.

Οί φοβεροί λήσταρχοι Χοσιάδας, Καλα
μάτας, Ρουπακιάς, Μελισσόβας, Μπαίρα- 
κτάρης, Γιαταγάνας, Χαμχούγιας, Πεσλής, 
Γιαμάς καί άλλοι, καταδιωκόμενοι άπό τούς 
άνδρες τού Κων/νου Βλαχόπουλου, άπό 
περιοχή σέ περιοχή καί άπό βράχο σέ 
βράχο, άναγκάστηκαν νά έγκαταλείψουν 
τήν Αιτωλοακαρνανία καί νά είσέλθουν στή 
γειτονική Φθιωτιδοφωκίδα, όπου τούς 
περίμενε νέα καταδίωξη άπό τούς άνδρες 
τής Μοιραρχίας τού γενναίου Β ελέντζα26.

Τέλος, κατά τό στασιαστικό κίνημα πού 
ξέσπασε στήν 'Ακαρνανία τό Φεβρουάριο 
τού 1836, ό Κων/νος Βλαχόπουλος τίθετα ι 
έπικεφαλής τής δυνάμεως Χωροφυλακής 
τής περιοχής του (3 'Ενωμοτιών ιππέων καί 
4 Ενωμοτιών πεζών Χωροφυλάκων) καί σέ 
συνεργασία μέ τούς Κίτσο Τζαβέλλα, Ά ν - 
δρέα "Ισκο καί λοιπούς στρατιωτικούς συν
έβαλε άποφασιστικά στήν καταστολή του. 
Έτσι ό άποστάτης Νικόλαος Ζέρβας καί οί 

προσχωρήσαντες σ' αύτόν Στρατέοι έτέθη- 
σαν ύπό δεινή καταδίωξη άπό τούς άνδρες 
τού Κων/νου Βλαχόπουλου σέ συνεργασία 
μέ τ ις  στρατιωτικές δυνάμεις τής περι
οχής. Ούτε ή 200μελής ληστρική συμμορία 
τών άρχιληστών Χοσιάδα, Ρουπακιά, Καλα
μάτα. Μελισσόβα καί τών λοιπών ληστάρ-

χων. πού ήρθαν σέ ένίσχυση τών άποστα- 
τών, δέν μπόρεσαν νά μεταβάλουν τά πρά
γματα γιά τούς άποστάτες πού ή δύναμή 
τους ξεπερνοϋσε τούς 600 άνδρες.

0 Κων/νος Βλαχόπουλος άπό τήν Κομ
ποθέκλα τής Άμβρακίας πού βρισκόταν, μέ 
τήν ύπ’ άριθ. 18 άπό 25 Μαρτίου 1836 μικρά 
άναφορά του πρός τήν έδρα τής Μοιραρ
χίας εκθέτε ι μέ σαφήνεια καί παραστατικό
τητα τά διατρέξαντα γεγονότα καί τ ις  φονι
κές συγκρούσεις πού έλαβαν χώρα γύρω 
άπό τό Μοναστήρι Βαρυτάδων καί τά χωριά 
Βαρυτάδες καί Σαρδίνια άνάμεσα στούς 
ληστοεπαναστάτες καί στις κυβερνητικές 
δυνάμεις. Αναφορικά μέ τή δράση τών άν
δρών Χωροφυλακής, πού μέ τ ις  προσωπι
κές τους θυσ ίες κράτησαν τό Μοναστήρι 
Βαρυτάδων παρά τήν άριθμητική ύπεροχή 
τών έπαναστατών καί έσωσαν τήν κατά
σταση , ό Κων/νος Βλαχόπουλος κλείνοντας 
τήν άνωτέρω άναφορά του γράφει τά 
έξη ς : 27

«Κοινοποιών ταϋτα πρός τήν Μοι
ραρχίαν δέν δύναμαι νά άποσιωπήσω 
τόν ζήλον καί προθυμίαν, τήν όποιαν 
έδε ιξεν  άπασα ή κάμνουσα μέρος ε ις  
τήν έκστρατείαν ταύτην Χωροφυλακή, 
έξόχως δέ ό διοικητής τού μεταβατικού 
σώματος κύριος Μ. Γρίβας καί ό ένω- 
μοτάρχης Θεοδόσιος Βράσκας, καθώς 
καί ό ένωμοτάρχης Δημήτριος Βίκος καί 
τ ινες χωροφύλακες τού μεταβατικού 
σώματος, ο ίτινες, άφ ’ ού ώρμησαν δίς 
κατά τών άνταρτών καί τούς (οπισθο
δρόμησαν, καί τάς δύο ταύτας φοράς 
έκαμον τήν έπαινετήν ταύτην πράξιν 
οπού καταλαβόντες τήν έκκλησίαν. τήν 
έκράτησαν άνδρείως έως οϋ οί άντάρ- 
ται έφυγον.

Κ Βλαχόπουλος 
Μοίραρχος

Ή Χωροφυλακή κατά τ ις  συγκρούσεις
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αυτές (άπό 21-24 Μαρτίου 1836) ε ίχ ε  καί 
τά θύματά της, σύμφωνα μέ τό παρακάτω 
απόσπασμα τής άναφοράς τού Βλαχόπου
λου:

«Εις αύτήν την μάχην έφονεύθησαν 
έκ των ήμετέρω ν εννέα καί έπληγώθη- 
σαν είκοσι. Μ εταξύ αυτών έφονεύθη ό 
Ενωμοτάρχης τής 13ης Ενωμοτίας 
των πεζών Σπυρίδων Γιαννακόπουλος 
καί έπληγώθησαν τρ ε ις  χωροφύλακες 
τής 60ής Ενω μοτίας, έξώ ν  οί μέν δύο 
έλαφρώς, ό δέ ε ις  βαρέως, οί όποιοι 
όλοι, ό φονευμένος καί πληγωμένοι, 
είνα ι τού μεταβατικού σώματος. Έ κτω ν 
άποστατών έφ ονεύθησ αν,. . .  οκτώ καί 
έπληγώθησαν δεκαεπτά, μεταξύ τών 
φονευθέντων είνα ι καί ό αδελφός τού 
Ν. Ζ έρ 6α».

Α ξ ίζε ι νά μνημονεύσουμε τό Διοικητή 
τής Μοιραρχίας Βοιωτίας Μοίραρχο Βακά- 
λογλου Πέτρο πού τόν Ιο ύ λ ιο  τού 1856 
στήν περιοχή τού Ζεμενοΰ κατόρθωσε νά 
έξοντώσει τήν όμάδα τών φοβερών ληστάρ- 
χων Νταβέλη, Κακαράπη, Φουντούκη, Ζα- 
φείρη καί Τζώπα καί νά άπαλλάξει τήν περι
οχή του άπό τούς επ ικίνδυνους αύτούς έγ- 
κληματίες . 28

Ό  Βακάλογλου πού μετά τήν άποστρα- 
τε ία  του άπό τή Χωροφυλακή χρημάτισε γιά 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα καί Νομάρχης 
άφησε άξιόλογο άρχεϊο τό όποιο εύρ ίσκε- 
ται στά Γενικά Αρχεία τού Κράτους καί 
ε ίνα ι πολύ διαφωτιστικό γιά τή δράση αύτοϋ 
τού ίδιου καί τούς άγώνες τής Χωροφυλα
κής έναντίον τής λη σ τε ία ς . 29

Επίσης θά πρέπει νά άναφερθοϋμε καί 
στόν ύπέροχο Μοίραρχο Τζήνο Δημήτριο 
πού ύπήρξε τό πρότυπο τού ληστοκτόνου 
Αξιωματικού τής Χωροφυλακής. Ό  Τζή- 

ν ο ς 30 είνα ι ό άνεπανάληπτος Αξιω ματικός 
τής Χωροφυλακής στή δίωξη τής ληστείας 
καί τού κοινού έγκλήματος, άδιαφορώντας 
γιά τήν προσωπική του τύχη ύπάκουε μόνο 
στή φωνή τής συνειδήσεώς του καί γιά τήν 
πίστη του αύτή διαβλήθηκε, διώχτηκε, άπο- 
τάχθηκε, φυλακίστηκε καί υποβλήθηκε σ ’ 
ένα σωρό ταλαιπωρίες, πού μόνο ή άδάμα- 
στη ψυχή ένός Τζήνου μπορούσε νά κρατή
σει, τελικά βρήκε τή δικαίωσή του. Μία

μονογραφία γιά τή ζωή καί τή δράση τού 
Τζήνου θά προσέφερε πολλά στή πολιτική 
Ισ τορ ία  τού τόπου μας.

Οπως είπαμε στό εισαγωγικό τής λη
σ τείας κεφάλαιο πολλές άπό τ ις  βάρβαρες 
καί άπάνθρωπες πράξεις τών ληστών συνε- 
τάραξαν τό πανελλήνιο καί εξέθεσαν τή 
χώρα δ ιεθνώ ς31. Μία τέτο ια  άπάνθρωπη 
πράξη πού έξέθεσ ε τή χώρα μας είνα ι καί ή 
ληστεία τού Δ ήλεσ ι32. Στις 30 Μαρτίου τού 
1870 οί λήσταρχοι αδελφοί Άρβανιτάκη. 
Δημήτριος καίΧρήστος, μέ 18 συντρόφους 
έστησαν ένέδρα στήν παρά τό Πικέρμι γ έ 
φυρα καί περίμεναν νά έπιστρέψουν άπό τό 
Μαραθώνα πού είχαν μεταβει γιά έπίσκεψη 
ό άγγλος λόρδος Μονκάστλερ μέ τή γυ 
ναίκα του, οί γραμματείς τών Πρεσβειών 
στήν Αθήνα Αγγλίας καί Ιταλίας Έ ρβετ 
καί Μπούλ, ό δικηγόρος Λόυδ καί ό περι
ηγητής Β ίνερ, ό δ ιερμηνέας Άνεμογιάν- 
νης καί μερ ικές γυνα ίκες , γιά νά τούς συλ- 
λάβουν. Τούς ξένους έπ ισκέπτες τού Μα
ραθώνα συνόδευαν τέσσαρες μόνο έφιπποι 
Χωροφύλακες, δύο προπορεύονταν καί δύο 
ακολουθούσαν τή συνοδεία τών ξένων επι
σήμων. Οί ληστές είχαν πιάσει τ ις  στενω
πούς γύρω άπό τή γέφυρα Π ικερμίου καί 
καθώς οί ίπποι τών Χωροφυλάκων καί τών 
άμαξών τών ξένων έπισκεπτών τού Μαρα
θώνα είχαν άνακόψει ταχύτητα ή κύκλωση 
πέτυχε άπΰλυτα. Οί Χωροφύλακες άντιλη- 
φ θέντες τήν κύκλωση άρχισαν νά πυροβο
λούν τούς ληστές άλλα μέ τούς πρώτους 
πυροβολισμούς τών ληστών οί δύο προπο- 
ρευόμενοι Χωροφύλακες τραυματίστηκαν 
θανάσιμα καί οί άλλοι δύο συνελήφθησαν 
αιχμάλωτοι. Ή τρομερή σκηνή έλαβε χώρα 
τήν 14η ώρα τής 30ης Μαρτίου τού 1870 
καί ή είδησή της συνεκλόνισε τό πανελλή- 
νιοδαί τήν Εύρώπη όλόκληρη. Οί ληστές 
μετέφεραν τούς συλληφθέντες στήν κο
ρυφή τής Π εντέλης καί τό άπόγευμα άφη
σαν έλεύ θερ ες  τ ις  γυνα ίκες, τούς άμαξη- 
λάτες καί τούς δύο Χωροφύλακες γιά νά 
όδηγήσουν τ ις  γυνα ίκες στήν Αθήνα. Ή 
Κυβέρνηση καταθορυβήθηκε καί καθώς 
πιεζόταν άπό τ ις  Κυβερνήσεις τής Αγγλίας 
καί τής Ιταλίας ήρθε σέ συνδιαλλαγή μέ 
τούς ληστές καί προσπαθούσε νά επιτύχει 
τήνάπελευθέρωση τών ξένων έπισήμων. Οί

Οί ληστές Γκανΰτοος καί Μοκρής λίγο πριν απ’ τήν 
έκτελεσή τους τόν Ιούνιο 1924.

ληστές όμως ήσαν άνένδοτοι προβάλοντες 
όρους άπαράδεκτους γιά τό επίσημο κρά
τος άφοϋ άξίωναν έκτος τών άλλων καί τή 
χορήγηση άμνηστείας πού άπαγορευόταν 
άπό τό Σύνταγμα. Επακολούθησε διακοπή 
τών διαπραγματεύσεων καί οί ληστές έτοι- 
μάζονταν νά μεταφέρουν τούς αιχμαλώ
τους τους σέ βορειότερα μέρη. Απεφασί- 
σθη τότε ή διά τών όπλων άπελευθέρωση 
τών αιχμαλώτων άλλά οί ληστές έπ ικειμέ- 
νης τής συλλήψεώς τους καθώς είχαν κυ
κλωθεί άπό ισχυρές δυνάμεις τού Στρατού 
καί τής Χωροφυλακής έφόνευσαν τούς 
Έ ρβερτ καί Λόυδ. Στήν Αγγλία άρχισε μία 
έκστρατεία κατασπιλώσεως τής τιμής καί 
τής ύπολήψεως τής χώρας μας καί ή άγ- 
γλική κυβέρνηση έξεβ ία ζε  μέ άντίποινα τήν 

Ελλάδα. Οί άγγλικές έφ ημερ ίδες άποκα- 
λούοαν τούς Ελληνες ληστές καί δολοφό
νους καί τή χώρα μας «Πατρίδα τών κα
κούργων», «Φωλιά ληστών καί πειρατών». 
«Σπήλαιο δολοφόνων» κ.τ.λ. Ο θόρυβος 
αύτός σκοπίμως έλαβε άπό άγγλικής πλευ
ράς μεγάλες διαστάσεις καί τό άποτέλεσμα 
ήταν νά έκ τεθ ε ϊ ή χώρα διεθνώς καί νά 
ταπεινωθεί ό έλληνικός λαός. Έπειτα όμως 
άπό τά συνταρακτικά αύτά γεγονότα τής 
ληστείας τού Δήλεοι ή Κυβέρνηση έλαβε 
αύστηρά μέτρα καί ή Χωροφυλακή ένισχυ- 
μένη άπό έπ ίλεχτες δυνάμεις τού στρατού 
μπόρεσε μέσα σέ σύντομο χρονικό διά
στημα νά περιορίσει τή δράση τών ληστών 
σέ άπολύτως άνεκτά όρια. Η Κυβέρνηση 
μέ άφορμή τή ληστεία τού Δήλεοι έλαβε 
σειρά νομοθετικών μέτρων έναντίον τής 
ληστείας καί ή Τουρκία μέ τή μεσολάβηση 
τής άγγλικής κυβερνήσεως έξαναγκάστηκε 
νά κλείσει τά σύνορά της γιά τούς ληστές 
καί νά λάβει αύστηρά μέτρα έναντίον τους 
Ολα αύτά είχαν ώς άποτέλεσμα τήν έξ- 

αφάνιση σχεδόν τής ληστείας γιά μία όλό
κληρη 20ετία . Έτσι ό ιστορικός Σπΰρος 
Λάμπρου σημειώνει οτό «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ» 
Κ. ΣΚΟΚΟΥ τού έτους 1887 ότι «ή ληστεία
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άνήκει πλέον ε ις  τό παρελθόν»33. Πάντως- 
ή ληστεία μέ έξάρσεις καί ύφέσεις καί 
λόγω τής έμπολέμου καταστάσεως (πόλε
μος 1897 -  Μακεδονικός 'Αγώνας -  Βαλκα
νικοί πόλεμοι -  Πρώτος παγκόσμιος πόλε
μος -  Μικρασιατική Εκστρατεία) θά συν
εχ ιστεί μέχρι τό τέλος τής τρ ίτης δεκαε
τίας τού αιώνα μας. Οί φοβεροί γιά τ ις  
κακουργίες τους λήσταρχοι Γιαγκούλας, 
Μπαμπάνης, Τζατζάς, Ρεντζαίοι καί άλλοι 
στιγματίζουν τόν πολιτισμό τού 20οϋ αιώνα. 
Ή ληστεία τής Πέτρας, πού έλαβε χώρα 
τήν 13η Ιουν ίου  του 1926 ήμέρα Κυριακή, 
ύπήρξε ή μεγαλύτερη ληστεία ατά έλληνικά 
χρονικά καί συνεκίνησε βαθύτατα τό πα
νελλήνιο άπό τήν άγριότητα τής έκτελέ- 
σεώς τη ς 34. Πρωταγωνιστές τής ληστείας 
αύτής ήοαν οί άδελφοί Ιω άννης καί Εύθύ- 
μιος Ρέντζος μέ τήν πολυμελή συμμορία 
τους. Οί Ρεντζαίοι πού είχαν διαπράξει σω
ρεία ληστειών καί άνθρωποκτονιών καί ε ί 
χαν άποβεϊ ό φόβος καί ό τρόμος όλόκλη- 
ρης τής Ηπείρου μέ τή μεσολάβηση φίλων 
τους «ισχυρών πολιτικών άνδρών» είχαν 
άμνηστευθεΐ καί διέμεναν στά Ιωάννινα 
φαινομενικά σάν φιλήσυχοι πολίτες. Είχαν 
οργανώσει τέλειο  κατασκοπευτικό δίκτυο 
καί είχαν μελετήσει μέ κάθε λεπτομέρεια 
τή ληστεία πού διέπραξαν σέ βάρος χρημα
ταποστολής τής Εθνικής Τράπεζας στή 
θέση «Πέτρα» μεταξύ γεφύρας Καλογήρου 
καί Λούρου παρά τό 33ο χιλιόμετρο τής 
έθνικής όδοϋ Πρέβεζας -  Ίωαννίνων. Οί 
Ρεντζαίοι καί οί συνεργάτες τους τήν 9η 
πρωινή ώρα τής 13ης Ιουν ίου  τού 1926 
αίφνιδίασαν τό αύτοκίνητο τής χρηματαπο
στολής τής Έθνικής Τράπεζας πού μ ετέ 
φερε 15.000.000 δραχμές άπό τήν Πρέ
βεζα γιά τά Ιωάννινα. Σέ μία έπικίνδυνη 
στροφή κοντά στό χωριό Πέτρα τής Πρέβε
ζας έφραξαν τό δρόμο μέ κορμό δέντρου 
καί τό αύτοκίνητο τής χρηματαποστολής 
άναγκάστηκε νά άνακόψει ταχύτητα. Οί 
Ρεντζαίοι μέ τούς συνεργάτες τους, πού 
σημειωτέον ήταν άθέατοι, πυροβόλησαν 
τούς τροχούς καί τή μηχανή τού αύτοκινή- 
του καί τό άκινητοποίησαν. Ό  όδηγός τού 
αυτοκινήτου σκοτώθηκε μέ τούς πρώτους 
πυροβολισμούς καί τό όχημα άναποδογυρι- 
σμένο καί άκυβέρνητο σταμάτησε οτόν 
κορμό ένός δένδρου 3 μέτρα άπό τό κατά
στρωμα τής όδοϋ. Οί ληστές άφοϋ σκότω
σαν τούς συνοδούς χωροφύλακες καί τούς 
ύπαλλήλους τής Τράπεζας, τό ΰλον 8 
άτομα, άρπαξαν τούς σάκους τής χρηματα
ποστολής πού περιείχαν τό τεράστιο γιά τήν 
έποχή εκείνη χρηματικό ποσό τών 
15.000.000 δραχμών. Οί Ρεντζαίοι μετά 
τήν πράξη τους έπέστρεψαν στά Ιωάννινα 
καί προσπαθούσαν νά παρουσιάσουν άλ
λοθι. Ή Χωροφυλακή Ηπείρου ε ίχε τεθ ε ί 
έπί τά ίχνη τών αύτουργών τής τρομερότε
ρης ληστείας τού αιώνα μας άλλά έμποδι- 
ζόταν νά προβεΐ στή σύλληψη τών Ρεν- 
τζαίων άπό τούς ισχυρούς προστάτες τους. 
Γιαυτό τούς έθεσε σέ παρακολούθηση καί 
φρόντιζε γιά τή συλλογή περισσοτέρων 
στοιχείων προκειμένου νά προβεΐ στή σύλ
ληψή τους. Οί Ρεντζαίοι όμως καθώς έβ λε
παν τήν άνακριτική τανάλια τής Χωροφυλα
κής νά περισφίγγεται οτό λαιμό τους δρα
πέτευσαν στήν Αλβανία Από έκε ΐ κατέ

φυγαν μέσω Σερβίας στή Ρουμανία γιά νά 
καταλήξουν τελικά στή Βάρνα τής Βουλγα
ρίας όπου καί συνελήφθησαν δύο χρόνια 
άργότερα3 5. Τό κακουργοδικεϊο Κερκύρας 
καταδίκασε τούς Ιωάννη καί Εύθύμιο Ρέν- 
τζο στήν ποινή τού θανάτου καί έξετελ έ- 
σθησαν διά τουφεκισμού στήν Κέρκυρα στά 
τέλη τού 1929.

Ή τελευτα ία  πράξη τού ληστρικού δρά
ματος μέ πανελλήνια άπήχηση ύπήρξε ή 
απαγωγή άπό τή ληστοσυμμορία ΚΟΥΜ- 
ΠΑΙΩΝ τών ύποψηφίων βουλευτών τού Νο
μού Ίωαννίνων36: 1) 'Αλεξάνδρου Μυ
λωνά καί 2) Αλεξάνδρου Μελά. Οί άνω- 
τέρω ύποψήφιοι τ ις  πρωινές ώρες τής 
6-8-1928 έπιβαίνοντες αύτοκινήτου είχαν 
άναχωρήσει άπό τά 'Ιωάννινα γιά έκλογική 
περιοδεία στά χωριά τής περιοχής Καλπα- 
κίου. Τήν 9 .30 ' πρωινή ώρα καί ένώ τό 
αύτοκίνητό τους ε ίχε φθάσει στό ύψος τής 
γεφύρας Γέροντα παρά τό 12 1Λ> χ ιλιόμε
τρο τής όδοϋ Ίωαννίνων -  Καλπακίου βρέ
θηκαν περικυκλωμένοι άπό τή ληστοσυμμο
ρία ΚΟΥΜΠΑΙΩΝ καί συνελήφθησαν. Οί 
ΚΟΥΜΠΑΙΟΙ άφησαν έλεύθερους τούς

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. ΣΠΥΡΟΥΒ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», Άθηναι, τόμος 2ος σελ 
28 -  29.

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΕΜΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, Αθηναι 
ο ελ .1018.

3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΕΝΙΑΔΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ -  
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ, Αθηναι 1960, σελ. 129

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, Αθηναι 1964, 
τόμος Α; οελ. 170.

5. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ε A . Αθηναι τόμος
ι γ : (ιω α ν ν ο υ  π ε τ ρ ο π ο υ λ ο υ  -  Α ικ α τ ε ρ ίν η ς
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ), οελ. 39 « . .  .. Ακόμη καί γιά τή 
ληστεία υπήρχε τό δικαιολογητικό πώς είχε γίνει 
άναπόφευκτη άπό τή διάλυση τών στρατιωτικών μο
νάδων καί τήν κακή μεταχείριση τών άγωνιστών».

6. ΣΠΥΡΟΥΒ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ: Ο.π., σελ. 28 -2 9  (Γενε
σιουργοί λόγοι τής ληστε(άς).

7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ε.Α., δ.π σελ 7 6 -  
77,

8. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΕΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ», Αθήναι, τόμος Γ; οελ. 5.

9. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ε.Α.. δ.π., σελ. 83.
10. ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΑΚΕΡΜΑΝ: «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕ

ΡΟΝ» (ΜετάφρασιςΖυγομαλα), Αθήναι 1877, σελ 
191 -2 1 0 .

11 ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΑΚΕΡΜΑΝ: δ.π., σελ. 191 -2 1 0 .
12. ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: «ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ», Αθήναι 

1980.
13. ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΑΚΕΡΜΑΝ: Ο.π., σελ. 203 -  210.
14. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ε.Α .δ.π ., σελ 8 2 -  

83.
15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.π., σελ 207 -  

209.
16. ΕΡΡΙΚΟΥ ΜΠΕΛΛ: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

Παρίσι 1881, σελ. 104 -  105: «ΟΙ ποιμένες, έ ξ  
ένστικτου καί έ ξ  άνάγκης, είναι οΙ σύνεργο! των καί 
συχνό οί βοηθοί των. ΑύτοΙ τούς παρέχουν πληρο
φορίες περί τών κινήσεων τών στρατιωτών . ΕΙς 
άντάλλαγμα τών μεθόδων αυτών, οί λησταΙ σέβον
ται τό ποίμνια, πού οί Βλάχοι φυλάπουν είς  τά 
υψίπεδα, καί συχνά τού δίδουν μέρος τής λείας».

17. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: δ.π. σελ 185 -  
199, «ΠΟΛΥΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΣ ΚΑΤΑ
ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ».

18. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ -  ΟΘΩΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.

19. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, άριθ. φύλλου 
31 6/21-11-1864.

20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: δ.π., σελ. 473.

συνοδούς τών ύποψηφίων καί έκράτησαν 
τούς ΜΥΛΩΝΑ καί ΜΕΛΑ τούς όποιους 
άφησαν τόν μέν ΜΥΛΩΝΑ μετά τετραήμε
ρον, τόν δέ ΜΕΛΑ μετά διήμερο καί άφού 
ε ίχ ε  καταβληθεί άπό τούς ο ικείους των 
στούς ληστές τό υπέρογκο ποσό τών 
5.850.000 δραχμών ώς λύτρα. Τήν ίδια 
μέρα τής άπαγωγής έφθασε στά Ιωάννινα 
γιά περιοδεία καί ό Πρωθυπουργός Ελευ
θέριος Βενιζέλος, ό όποιος συγκινήθηκε 
τόσο πολύ άπό τή βδελυρή πράξη τών λη
στών, ώστε άπό τήν πλατεία τών Ίω αννί
νων, πού μίλησε τό βράδυ, έβεβαίωσε τούς 
Γιαννιώτες καί κατ’ έπέκταση όλόκληρο τόν 
έλληνικό λαό ότι μετά τ ις  έκλογές θά έργα- 
σθεϊ μέ όλες του τ ις  δυνάμεις γιά τήν έξ- 
άλειψη τού αίσχους τής ληστείας. Ό  
Ελευθέριος Βενιζέλος πού κέρδισε τ ις  έκ- 

λογές έκρότησε τήν ύπόσχεσή του. Τό έτος 
1929 έπί υπουργίας Εσωτερικών τού 
Κων/νου Ζαβιτσάνου ή μάστιγα τής λη
στείας έξέλειπ ε όριστικά άπό τή χώρα μας 
χάρις στούς νόμους πού θέσπισε καί τά 
μέτρα πού έλαβε ή κυβέρνηση Βενιζέ- 
λο υ 37.

21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ: 6 .Π ..  οελ. 234.
22 . α) ΕΦΦΗΜΕΡΙΣ «ΣΩΤΗΡ» τής 14 Μαρτίου 1835 καί 

β) ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΕΘΝΙΚΗ» τής 22 Μαρτίου 1835» 
Πρέπει νά όμολογήσωμεν, δτι χωρίς τόν δραστήριον 
καί άκάματον κ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΝ, οΐ λησταί δέν θό 
συνελαμβάνοντο, Ισως, τόσον δγλήγορα».

23. ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΣΤΑΜ. ΔΟΚΑΝΑΡΗ: «Ο ΣΤΡΑΤΗ
ΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ -  ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΧΗ- 
ΓΟΣΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (Ύπδ έκτύπωση στό τυπογρα
φείο Χωροφυλακής).

24. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ -  ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΤΟ
ΒΟΥΛΙΟΥ -  ΟΘΩΝΟΣ Φ.IX ( Ασφάλεια Ληστεία). Ή 
άναφορό τού Νομάρχη Α. Μοναρχίδη πρός τό 
Υπουργείο Εσωτερικών είναι καταχωρημένη καί 
στήν Εισαγωγή τού «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ» Νικολάου 
Κασομούλη πού έπιμελήθηκε ό καθηγητής κ Εμμ 
Γ. Πρωτοψάλτης (σελ. 27 -  29).

26. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΤΕΝΙΑΔΗ: δ.π,, οελ. 165.
27. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ, ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ» 

('Επιμέλεια Πρωτοψάλτη), οελ. 33 -  34 (Δίωξις 
ληστείας).

28. α) ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΑΘΗΝΑ», φύλλο τής 28ης 'Ιουλίου 
1856, στό όποιο είναι καταχωρημένη ή έκθεση τού 
Βακάλογλου. β)ΚΩΝ/ΝΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, δ.π οελ. 
363 -  376. Ή κυβέρνηση μέ τό Β.Δ. τής 26ης 
' Ιουλίου άπένειμε στό Βακάλογλου τόν «' Αργυροϋν 
Σταυρόν τού Σωτήρος» σέ άναγνώριση τών ύπηρε- 
σιών πού είχε προσφέρει γιά τήν έξόντωση τών 5 
ληστρικών συμμοριών.

29. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Κ. 24 «'Αρχείο 
Βακάλογλου».

30 Γιά τή δραστηριότητα τού Τζήνου στή δίωξη τής 
ληστείας καί τούς άγώνες του γιά τήν έμπέδωση 
τής τάξεως καί όοφαλείας βλέπε: ΚΩΝ/ΝΟΥ Σ. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ, δ.π., τόμος Α,' σελ. 108, 109 123 
1 5 2 ,1 8 5 ,2 5 0 ,2 5 1 , 2 5 4 .2 5 7 ,2 5 8 ,2 5 9 ,2 6 1 , 262^ 
269, 270, 272, 292, 314, 350, καί 574.

31 ΣΠΥΡΟΥ Β. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ, δ.π., σελ. 32, 33.
32. ΣΠΥΡΟΥΒ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ, δ.π.οελ. 30, 31 Ό  Μαρ- 

κεζίνης κάνει τήν καλύτερη περιγραφή τής λη
στείας τού Δήλεσι άπό όλους τούς συγγραφείς πού 
ασχολήθηκαν μέ τό θέμα αύτό.

33. Κ. ΣΚΟΚΟΥ: «ΕΤΗΣΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1887». 
(άρθρο τού Σπύρου Π. Λόμπου: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΗΣΤΡΙ
ΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ, οελ. 68 -  71).

34. ΚΩΝ/ΝΟΥ Σ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, δ.π τόμος Γ σελ 1370 
-  1374.

35. ΚΩΝ/ΝΟΥ Σ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, δ.π .. τόμος Γ: 1374
36. ΚΩΝ/ΝΟΥ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, δ.π., σελ. 1393 -  1394
37. ΣΠΥΡΟΥ Β ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ. δ.π.. σελ. 28.

609



Μ ΕΝΝΟΙΑ
T H Y  M W O T
π ή  z j k h
M A I
S T U N  Τ Ε Χ Ν Η

Τού Δημήτρη ΣΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Δημοσιογράφου

Στην πολυσήμαντη λέξη μ ύ 
θ ο ς  μιά έννοια  ξεχωρίζει κι αξίζει 
πλατύτερη έρευνα καί μελέτη. Είναι 
αύτή πού έκφράζει τ ις  ρ ίζες των 
προοδευτικών καταβολών τής άν- 
θρωπότητας κι άποδίδει μέ ύποβλη- 
τική μονολεκτικότητα  μερ ικές θε
μελ ιακές άφ ετηρ ίες  τού πολιτισμού. 
Εκείνη, άκριβώς, ή άπό λόγου 

παράσταση τής συνισταμένης τών 
προσπαθειών τού κόσμου, σέ μερ ι
κούς προσδιορισμένους χώρους καί 
χρόνους, γιά τήν κατάκτηση τών 
ύψηλοτέρων μέτρων τής ζωής, μέσα 
στήν έναγώνια ροή τής ιστορίας. 
Λέμε ό «'Ελληνικός μύθος» ή ό «Ρω
μαϊκός μύθος» γιά νά έκφράσουμε 
ένα σύνολο πολιτισμικών έπιτευ- 
γμάτων, πού πραγματοποίησαν οί 
δυό αύτο ί λαοί τής Εύρώπης, καθώς 
γιά πολλούς καί μεγάλους αιώνες 
στάθηκαν οί εύφ υέστερο ι, γονιμώ- 
τερο ι καί δραστηριώτεροι φορείς 
τών πνευματικών, πολιτικών καί ο ι
κουμενικών πραγματώσεων τής γής.

Πολλές καί πολύ ένδιαφ έρουσες 
-  πέρα άπ αύτή πού άναφέρετα ι 
στήν εξελ ικτική  πορεία τής ζωής -  
καί οί άλλες σημασίες τού μύθου. 
Παρέχουν μιά παράξενη δέσμη έν- 
νοιών πού άρχίζουν άπό τόν ήρωι- 
σμό καί καταλήγουν στό ψέμα. Κι οί 
περισσότερες έχουν άμεση σχέση 
μέ τή λογοτεχνία . Μιά, μέ τό περι

εχόμενο τής «μυθολογίας», κλείνει 
τ ις  λα ϊκές παραδόσεις τών θρύλων, 
μ ολόκληρο τό μεγαλοφάνταστο 
μακρινό παραμυθικό κύκλο τών δια
φόρων λαών. Τό μαγικό έκείνο  κό
σμο πού έρχετα ι, τυλ ιγμένος στήν 
άχλύ τού καιρού, νά μάς δ ιηγηθεϊ τή 
δράση θνητών κι άθάνατων, βασι
λιάδων καί βασιλισσών, μάγων καί 
μαγισσών καί λογής ξωτικών πού 
έθελξαν τήν περιέργεια, γοήτευσαν, 
τήν άγνοια, συνεπήραν τή φαντασία. 
Σέ παράπλευρη σημασία της, ή λέξη, 
δ ίνε ι τήν ήρωική παρακαταθήκη τής 
κοσμογονίας. Μέ τ ις  άναζητήσεις 
τής άνθρωπότητας -  σέ φύση καί 
μεταφυσική, σέ θρησκευτικές δο
ξασίες καί πρωτογενή λαοσοφία -  
τών μεγάλων μυστικών τής ζωής, μέ 
τ ις  άρχικές κο ινω νιολογικές άνησυ- 
χίες. Σ' ένα άλλο νόημά του, ό μύ
θος, μέ τήν άναφορά μάλιστα τού 
«μυθικού», δ ίνε ι τήν έμφαση τής 
μεγαλοπρέπειας, τού άπίθανου, τού 
καταπληκτικού σέ σύλληψη, παρά
σταση, ομορφιά καί πληρότητα έρ 
γου ή γεγονότος. Τό στενώ τερο δε
σμό της μέ τήν τέχνη  καί ιδ ια ίτερα 
μέ τήν λογοτεχνική  δημιουργία, εκ 
φράζει ή λέξη όταν ύποδηλώνει τήν 
«ύπόθεση τού έργου». Μέ τό πλέ
γμα τών περιστατικών πού συγκρο
τούν τή δράση, τήν πλασματική· 
άναπαράσταση τής ζωής, τό συμβο
λισμό καί τήν άλληγορία, πού καλύ

πτουν έννοιολογικά ολόκληρο τόν 
καλλιτεχνικό φαντασιακό χώρο. 
Αλλες σημασίες είνα ι οί μεταφορές 

στό φιλοσοφικό καί θρησκευτικό 
λόγο, οί «ύποθέσεις» στή δ ιαλε
κτική. οί άπορρίψεις γεγονότω ν καί 
θεματογραφικών άναφορών (π.χ. «ό 
μύθος τής πανευρώπης» ή «ό μύθος 
τής κοινωνιολογίας» κλπ.) καί τέλος 
ό ισχυρισμός τού άνυπάρκτου, τό 
φανταστικό, τό νόθο, τό ψέμα καί 
καθετί πού δέν παρέχει τήν επικύ
ρωση τής πραγματικότητας.

Η πυκνότερη, όμως καί συμβολι- 
κώτερη έννοια τού μύθου είνα ι αύτή 
πού άναφέρετα ι, όπως, είπαμε, στις 
θεμελ ιακές έξάρσεις καί καταβολές 
τής άνθρωπότητας σέ χρόνους καί 
τόπους χαμηλών ιστορικών διαβα- 
θμίσεων, όταν ή στάθμη τών β ιοτι
κών άξιων ήταν ή άπροσχημάτιστη 
βία, ή μυϊκή ισχύ καί οί θεοκρατικές 
άλλοτριώσεις. Στις ιστορ ικές αύτές 
περιοχές μέ τ ις  λέξε ις  «μύθος» καί 
«μυθικός» έκφράζουμε, άκριβώς, τό 
σύνολο τών προσπαθειών γιά τήν 
έξοδο τού κόσμου άπό τό πλέγμα 
τού στίφους καί τις  θεμελιώ σεις κά
ποιων καθολικώ τερης άποδοχής 
βιοπολιτικων άνελίξεων.

Από σοβαρές διακυμάνσεις πέ
ρασε ή έννοιολογική αύτή συγκρό
τηση των δυό λέξεων. Στούς άρ- 
χα ιότερους χρόνους ή άναφορά 
περιοριζόταν στήν έκφραση άπο- 
κλειστικά τού μυθοπλαστικού στοι
χείου. Στά νοήματά τους κινήθηκαν 
οί θρύλοι, οί λα ϊκές παραδόσεις καί 
οί θρησκευτικές δοξασίες πού άνα- 
φέρονταν στή δράση όλων έκείνων 
των έξωφυσικών πλασμάτων, πού 
γέννησε ή τερατοπλαστική φαντα
σία των αιώνων, μέ τούς γ ίγαντες, 
τούς τιτάνες, τούς Κένταυρους, 
Κέρβερους, έκατόγχειρες κι όλο τό 
πλήθος τών έκτοπλασμάτων τού 
ύπερφυσικού μυστηρίου. Ό  μύθος 
εξέφραζε όλα τά μεγαλοδύναμα 
στοιχειά καί ύπεράνθρωπα γεγο 
νότα, πού έτρεξαν περίφημες θρυ
λ ικές  παραδόσεις στό αίμα τών και
ρών κι άποπροσανατόλισαν τ ις  άν- 
θρωπότητες. Δημιουργώντας μιά 
μόνιμη σύγχιση τού ύπερβατικοϋ μέ 
τό ιστορικό στοιχείο. Ασάφεια πού, 
μέ τήν άνυπαρξία τεκμηριωτικών 
πηγών, οδηγούσε στήν παρανόηση 
καί τών θεμελιακότερω ν εξελ ικ τ ι
κών πραγματώσεων τού άνθρώπου. 
Μεγάλο παράδειγμα τής άσάφειας 
αύτής καί στήν έρμηνεία  τών ιστορ ι
κών έξελίξεω ν, άποτελεί ή περίφημη 
«Κάθοδος» τού κοινοβιακού κόσμου 
τών Δωριέων μέσα στόν έλλαδικό 
χώρο. Ή πρώτη αύτή κοινωνική θε- 
μελίωση τού άταξικού βίου τών 
λαών, πού πραγματοποίησε τόν έν- 
δέκατο προχριστιανικό αιώνα ή 
σφριγηλή έλληνική έκείνη  φυλή. Μέ 
πρότυπα τά «Κοινά» τών Θεσσαλών
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στήν Οσοα. τών Δωριέων στον Παρ
νασσό, τών Αίνιάνων στή Φθιώτιδα 
κλπ. Καί τοϋ σημαντικώτερου, τής 
Λακωνικής Πολιτείας, πού έζησε 
δέκα ολόκληρους αιώνες σέ κοινο- 
βιακή, άταξική κοινωνία, χωρίς νά 
γ ίνε ι ποτέ ούτε τυραννία ούτε οχλο
κρατία. Ή μυθοπλασία, τυλίγοντας 
καί τό κίνημα αύτό σ’ ένα πλήθος 
τερατολογικων θρύλων, έξαφάνισε 
καί τήν ίστορικοκοινωνική σημασία 
του καί τήν κοσμοθεωρητική του έν
νοια σαν ένα πρώτο πείραμα σοσια
λιστικής δημοκρατίας.

« Απιστα τώ καθ' ήμάς θίω» είπε 
τόν έκτο προχριστιανικό αιώνα ό 
Έκαταϊος, έπιχειρώντας μιά ορθο
λογιστική έρμηνεία τών μύθων καί 
μιά πρώτη διαπλάτυνση τής έννοιας. 
Από τούς άποστόλους τής φιλοσο

φικής πρακτικής, ό έπίμονος αύτός 
ιστορικός καί γεωγράφος τής Ιω 
νίας, θέλησε νά έρευνήσει τή μυθο
λογική σύνθεση τού χρόνου πέρα 
άπό τή μεταφυσική, μέ βάση τά 
ιστορικά πρόσωπα καί μνημεία. Σέ 
μιά προσπάθεια άπαλλαγής τής 
ιστορίας άπό τό έρμα τοϋ φανταστι
κού κι έξωφυσικού στοιχείου. Μέ 
σαφείς προθέσεις καί γιά μιά σημα- 
σιολογική άναπροσαρμογή τών λέ- 
ξεων «μύθος» καί «μυθικός» άπό 
τήν έκφραση τής παραμυθικής εικο
τολογίας σέ κάποια υψηλότερα 
νοήματα. Μέ τήν άποψη ότι αύτές 
«οί διηγήσεις τών Ελλήνων είναι 
πολλές καί κατά τή γνώμη μου φαι
δρές».

Ηταν μιά πρώτη κίνηση καί γιά τή 
γενικώτερη άντικατάσταση στή 
συνείδηση τοϋ λαού τών παραμυθι- 
κών ήρωικών τεράτων, μέ τούς 
ύπέροχους πραγματικούς λαϊκούς 
ήρωες καί σοφούς τής άνθρωπότη- 
τας. Καί τή θεμελίωση ένός νεώτε- 
ρου μύθου τοϋ κόσμου, τής κοινωνι
κής διαλεκτικής, πού άποτελοϋσε 
καί τή γνησιώτερη έκφραση τής 
νεώτερης άνθρωποκεντρικής δημο
κρατίας. Ό  χορός τών'Επτά Σοφών 
πού μας άποθανάτίζει ό Πλάτωνας 
στον «Πρωταγόρα», ύπήρξαν οί 
σκαπανείς τού καινούργιου αύτού 
έπους.

Μίλησαν όλοι γύρω στόν έκτο 
επίσης αιώνα, πού σημάδεψε μέ τήν 
έρευνα καί τις  θεμελιακές στοχα
στικές έκλάμψεις, τήν πνευματική 
πορεία τοϋ κόσμου. Καί πραγμάτω
σαν μέ καταβολές γνήσιας κοινω
νιολογικής λαοσοφίας κι' αύτή τήν 
έννοιολογική άναπροσαρμογή τού 
μύθου, μέ μηνύματα αύτογνωσίας, 
μελέτης τού χώρου, παιδείας, δημο
κρατίας καί κοινωνικής άγωνιστικό- 
τητας.

«Γνώθι σ 'αύτόν» λέε ι ό Λακεδαι
μόνιος Χίλωνας. «’Αγάπα τόν πλη

σίον» συμβουλεύει ό Θαλής ό Μιλή- 
σιος. « Ορθή συνείδησις» είναι τό 
ούσιαστικώτερο άποφαίνεται ό Βίας 
άπό τήν Πριήνη. «Μέτρον άριστον» 
διδάσκει ό Κλεόβουλος ό Ρόδιος. 
«Βαρύ άπαιδευσία» νουθετεί ό Πιτ- 
τακός ό Μυτιληναϊος. «Μελέτα τό 
πάν» δεοντολογεί ό Περίανδρος ό 
Κορίνθιος. «Ίσότης στάσιν ού ποιεί» 
άποθησαυρίζει ό Σάλωνας.

Είναι ύποθήκες μέ τή φωνή τού 
κοινωνικού προβληματισμού, πού ή 
στοχαστική τών Ελλήνων ιδιοφυία 
έστειλε μακριά, στούς άγνωστους 
κύκλους τών μελλοντικών αιώνων, 
σάν ιερό δώρο μιας άνώτερης συν
ομιλίας μέ τό χρόνο. Κ ιέξακολουθεί 
νά ταξ ιδεύει άπό τό τε ό λόγος, σάν 
ένας νεώτερος δ ιανοητικός μύθος 
στοχαστικής ύψηλοφροσύνης καί 
ήθικής εύκλειας.

Αλλά μιά συνειδητή πλέον άντι- 
κατάσταση τής ύπερφυσικής τερα
τολογίας άπό τόν άνθρωποκεντρικό 
λογισμό, στή μεγάλη σημασία τού 
μύθου, συντελείτα ι στούς τρομε
ρούς χώρους τής έλληνικής τραγω
δίας. Εκεί ή έννοια τόσο στήν έκ
φραση τού έκπληκτικού καί τοϋ 
θαυμαστού όσο καί σάν δραματική 
«ύπόθεση τού έργου», λαγαρίζει 
σημαντικά άπό τό έξωπραγματικό 
στοιχεία. Καί προσγειώνεται δη
μιουργικά στόν ένανθρωπισμένο 
λόγο, μέ μόνη χαριτωμένη μεταφυ
σική έξαίρεση τόν περίφημο «άπό 
μηχανης Θεό». Παράλληλα βέβαια 
καί μέ κάποια άνθρωποποιημένα 
σύμβολα Θεϊκών καί άλλων δυνά
μεων (Κράτος, Βία κλπ.) πού περισ
σότερο ύπηρετοϋσαν τήν τραγική 
«ύπόθεση» σάν μιά καλλιτεχνική 
συμβολή στήν άνύψωση τού πάθους 
καί σάν έρεθίσματα μεγαλοφάντα
στου άνθρωπιστικοϋ στοχασμού, 
παρά ώς μεταφυσικές πεποιθήσεις' 
Ετσι οί αίωνόθρεφτοι μύθοι, πού 

κυριαρχούσαν στις θυμέλες, συν
έθεταν τή δραματική πλοκή, χωρίς 
νά θίγουν τή δραματική ούσία μέ τήν 
παρέλαση στή σκηνή τερατικών 
πλασμάτων, πού θά έθαναν σέ κίν
δυνο τήν άληθοφάνεια τού λόγου, 
τού κυριάρχου αύτού στοιχείου τού 
αρχαίου θεάτρου. Κι δποτε κι αύτό 
τό μεταφυσικό μυστήριο έριχνε τή 
σκιά του άπάνω στή δραματική έξ- 
έλιξη, έπίσης γινόταν γιά νά δοθεί ό 
μίτος τοϋ φιλοσοφικού στοχασμού 
γύρω στή σχέση τοϋ θείου μέ τ ’ άν- 
θρώπινα. Ό χ ι σπάνια καί μέ τήν 
προβολή τής άποκρουστικότητας 
των μυθικών τεράτων γιά νά ύπηρε- 
τηθεϊ μιά άπώτερη άπαλλαγή τού 
λαού άπό τήν ομαδική παραίσθηση 
τών προλήψεων τού είδους.

Ο Αισχύλος μέ τούς μύθους ήθι- 
κολογούσε, μέ μιά διάθεση άναγω- 
γης των μεταφυσικών έννοιών σέ

πρωτογενή φιλοσοφικά καί κοινω
νικά προβλήματα. Οί έξωπραγματι- 
κές μεταφορές τού δίνουν τήν εύ- 
καιρία γιά μιά έσωτερική έρευνα τής 
ζωής, συχνά καί γιά μιά άντιηρωική 
άλυσίδα σκέψεων, όταν ό μύθος 
άπομακρύνεται άπό τόν άγνό βίο καί 
τήν ταπεινοφροσύνη πού οφείλουν 
θνητοί καί άθάνατοι σέ κάθε περί
πτωση. Καί τήν πρόθεση νά δείξει ότι 
όσο τραγικώτερη είναι ή δοκιμασία 
τών ήρώων του τόσο άνώτερο γ ίν ε 
ται καί τό ψυχικό μεγαλείο τους. 
Ηθικολογεί στόν άλληγορικό έξ- 

ωφυσικό μύθο τού «Προμηθέα δε
σμώτη». Μ ιλάει ό ίδ ιος ό δεμένος 
θεοήρωας στούς Καυκάσιους βρά
χους:

Κι ακόμα είδα και πόνεσα τής γής τό
γιό

που κατοικία του είχε  τά σπήλαια τής
Κιλικίας

το γαύρο Τυφώνα μέ τά έκατό κεφά
λια

τέρας φριχτό νά πέφτει άπό τή βία. 
Στάθηκε ένάντια στούς θεούς

όλους.
φρίκη άπό τά τρομερά σαγόνια του 

φυσώντας. . .  
Ο καταιβάτης κεραυνός πνέοντας
, , _ φλόγα
απ της υπεροψίας του τό ύψος τόν

γκρεμνό.
(μετάφρ. Γιώργου Θέμελη)

Ο Σοφοκλής μέ τούς μύθους πε- 
πρωμενολογεϊ. Ξεκινώντας άπό τή 
όρχή ότι ή μοίρα ορίζει τ ’ άνθρώπινα, 
χρησιμοποιεί τό μεταφυσικό θρύλο 
σάν άφετηρία τού πεπρωμένου. Μή 
διστάζοντας νά βάλει στά χείλη τών 
ηρώων του καί μιά έντονη, γιά τήν 
άποκρουστική μορφή τών άρχαίων 
έκείνων τεράτων. Μ ιλάει στις «Τρα- 
χίνιες» ή Διηάνειρα:

Ο Αχελώος ό ποταμός φανερωμέ
νος

σε τρεις μορφές μέ  ζήταγεν άπ' τόν
, ,  πατέρα.

Αλλοτε ταυρινην αυτός τήν δψιν
ε ίχε

άλλοτε δράκινη μορφή καί τήν ούρά
. του

περιπλεχτή. Κι άλλη φοράν ώιμένα
α ... . , ερχόταν
οοιδομετωπος. Κι απ' τά δαοά του

_ _ , , γένια
σταςοβολούσανε πλήθος νερά πη-
τ . γαϊα.
Τέτοιον μνηστήρα έχοντας, δυοτυ-

. _ χισμένη,
παρακαλουσα νά πεθάνω, πριν νά

πέσω
νύφη σε τέτοιου άνδρός κρεββάτι, 

άλλοι μου. 
(μετάφρ. Αριστου Καμπάνη)

Συνέχεια στή σελ 635
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I

Πέρασε πάνω άπό ένας αιώνας, άπό τότε πού ό γερμα- 
νός μηχανικός Ό ττο  άνακάλυψε τήν αρχή τού κύκλου των 
τεσσάρων χρόνων και τήν εφάρμοσε στις μηχανές εσωτερι
κής καύσης, οπότε στήν πραγματικότητα γεννήθηκε τό αύ- 
τοκίνητο.

Μέσα σ' αύτό τό διάστημα, οί έξελίξεις ήταν ραγδαίες 
και τό αύτοκίνητο άλλαξε ριζικά τή ζωή τού άνθρώπου.

Τό όχημα αύτό πού στις άρχές τού αιώνα μας βρισκόταν 
άκόμη στά σπάργανα, στό στάδιο δηλαδή τών πειραματι
σμών και ένδιέφερε μόνο τούς τεχνικούς, τούς φανατικούς 
τών άγώνων ταχύτητας και λιγοστούς πλούσιους, έγινε σή
μερα είδος πρώτης άνάγκης γιά έκατομμύρια άνθρώπους 
και μπήκε στήν καθημερινή μας ζωή, όσο έλάχιστα έπιτεύ- 
γματα τής τεχνολογίας. Έτσι χαλάρωσε τις σχέσεις πού 
βασίζονταν στή γειτνίαση και αύξησε τήν κινητικότητα τών 
κατοίκων, άλλάζοντας τούς κοινωνικούς τους τρόπους καί

Ή κατασκευή ενός μέσου μετα
φοράς πού νά έχει άνεξάρτητη κί
νηση κι άπλή χρησιμοποίηση και νά 
είνα ι γρήγορο, φθηνό στήν άγορά 
και ο ικονομικό οτήν εκμετάλλευση 
άποτέλεσε παλιό όνειρο τού άν
θρώπου και ήταν άντικε ίμενο  πολ
λών μελετών, πειραμάτων καί σχε
δίων διαφόρων μεγάλων σοφών καί 
μηχανικών όλων τών έποχών. Ό  άγ- 
γλος φ ιλόσοφος Ρογήρος Βάκων 
στό βιβλίο του «περί μαθητικής 
θεωρίας» έγραφε τό 13ο αιώνα ότι 
κάποτε θά μπορέσουν οί άνθρωποι 
νά κατασκευάσουν ένα όχημα πού 
νά μπορεί νά δ ια τηρείτα ι οέ κίνηση 
χωρίς τήν ώστική ή έλκτική  δύναμη 
τών άλογων. Τό αύτοκίνητο ξεκ ί
νησε νά φ τιάχνετα ι νωρίτερα άπ' τό 
σιδηρόδρομο γ ια τί στάθηκε εύκο- 
λότερο νά κατασκευασθεί μηχανικό 
μέσο μέ μ ικρές διαστάσεις, πού νά 
άντικαταστήσει τά τροχοφόρα πού 
μετακινούνταν μέ ζώα, παρά μέ με
γάλες διαστάσεις όπως τό τρένο.

Τό 1600 στήν 'Ολλανδία ό Σιμόν 
Στήβενς κατασκεύασε μία άμαξα μέ 
ιστία πού γιά τήν κίνησή της χρησι
μοποιούσε τή δύναμη τού άέρα.

διευρύνοντας τούς ορίζοντες τών ένδιαφερόντων τους. 
Προώθησε τις μεταφορές, μείωσε τις άποστάσεις καί συν
έβαλε άποφασιστικά στήν οικονομική άνάπτυξη.

Παρ’ όλα τά προβλήματα πού δημιουργοΰνται άπ’ τήν 
καταπληκτική αύξηση τών αύτοκινήτων πού κυκλοφορούν, 
κυρίως στόν τομέα τών άτυχημάτων, τής μόλυνσης τού

Περί τά μέσα τού 18ου αιώνα ό 
Ιω άννης Χάουτς, μηχανικός άπ’ τή 
Νυρεμβέργη, κατασκεύασε άμαξα 
πού κινούνταν μέ έλατήρια  καί χει- 
ροστρόφαλους, τά όποια χειρ ίζον
ταν δυό άτομα μέσα στήν άμαξα. Ή 
άμαξα αύτή κατόρθωσε νά διανύσει 
άπόσταση 2.000 βημάτων τή μία 
μόνο ώρα πού μπόρεσε νά κινηθεί.

περιβάλλοντος, τής ήχορρύπανσης κ.λ.π. έχει οριστικά έν- 
ταχθεί στά πλέον άπαραίτητα μέσα τής καθημερινής ζωής 
τού σύγχρονου άνθρώπου καί τον άφορά άμεσα ε ίτε γιατί τό 
οδηγεί ε ίτε γιατί είναι έπιβάτης είτε γιατί έξυπηρετεΐται 
κατά όποιονδήποτε τρόπο άπ' αύτό.

Ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» στήν προσπάθειά 
της νά ένημερώσει τούς άναγνώστες της γιά τόν τρόπο 
λειτουργίας τού αύτοκινήτου θά δημοσιεύσει σειρά άρ
θρων τού Υπομοιράρχου κ. Βασιλείου ΝΤΟΒΟΛΟΥ πού 
ύπηρετεί στό Κεντρικό Συνεργείο Χωροφυλακής Νοτίου 
Ελλάδος, άρχίζοντας άπ’ τήν ιστορική του έξέλιξη.

Τό 1769 ό γάλλος μηχανικός Κου- 
νιώ κατασκεύασε τό πρώτο άτμοκί- 
νητο όχημα. Τό όχημα αύτό, πού 
θεω ρείτα ι τό πρώτο αύτοκίνητο. 
είχε 3 τροχούς μέ οδοντωτό τό 
μπροστινό, τεράστιο  άτμολέβητα 
καί πήγμα, ή δέ ταχύτητά  του έφ 
τανε τά 4 μέχρι 6 χ ιλ ιόμετρα τήν 
ώρα. Τό οοβαρό του μειονέκτημα 
ήταν ότι κάθε τόσο ό οδηγός έπρεπε 
νά σταματά, νά κατεβα ίνει καί νά 
άνεβάζει τήν πίεση τού άτμού πού 
δέν κρατούσε πάνω άπό 10 λεπτά.

Γιά νά συμπληρώσει τά 6 χ ιλ ιόμε
τρα τήν ώρα - ταχύτητα  πού άνα- 
πτύσσει καί ό άνθρωπος μέ κανονικό 
βήμα -  σταματούσε 24 φορές. Έπί-
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σης ένα μέρος τού νερού καί τών- 
καυσίμων έπρεπε νά τά κουβαλά 
μαζί του καί νά προμηθεύεται συν
εχώς άπό τά μέρη πού περνούσε. 
Κατά τή λειτουργία καί κίνησή του 
τά πρώτο αύτοκίνητο στον κόσμο 
δημιουργούσε τεράστιο θόρυβο, 
γιαυτό καί ονομάστηκε «Δαίμων ό 
φυσητήρ». Ή έφεύρεοη χαρακτηρί
στηκε τό τε  σάν «άπειλή κατά τής 
δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας», 
άπαγορεύτηκαν νέες δοκιμές τής 
μηχανής καί ό έφ ευρέτης φυλακί
στηκε. Τό αύτοκίνητο αύτό τώρα 
βρίσκεται στό μουσείο τεχνών καί 
έπαγγελμάτων στό Παρίσι.

Μετά τό πρώτο αύτοκίνητο τού 
Κουνιώ, πού κάθε άλλο παρά πρα
κτικό καί έξυπηρετικό ήταν, πολλοί 
ειδ ικο ί προσπάθησαν νά παρουσιά
σουν πιό τέλεια  μοντέλα. Έ τσ ι τό 
1778 ό άγγλος Ούίλιαμ Μάρτοκ άντι- 
κατέστησε τόν άτμό (κινητήρια δύ
ναμη τού αύτοκινήτου) μέ άέριο άπό 
κάρβουνο.

Τό 1794 έπινοήθηκε ό σπινθήρας 
και ή έκρηξη σάν πηγή κινητήριας 
δύναμης. Τό 1800 οτήν Αμερική ό 
Τρέβιθικ κατασκεύασε άτμομηχανή 
πού τοποθετήθηκε σέ όχημα μέ 
τροχούς τό όποιο μπορούσε νά κι
νείτα ι μέ ταχύτητα δεκαέξι (16) χ ι
λιομέτρων τήν ώρα καί νά μεταφέρει 
φορτίο πάνω άπό 10 τόνους.

Τό όχημα αύτό θεωρείται τό 
πρώτο πρακτικό αύτοκίνητο πού δέν 
μπορούσε όμως σάν μεταφορικό 
μέσο νά κινείτα ι εύκολα μέσα στις 
πόλεις.

Τό 1805 ό γάλλος Φάρνες καί οί 
τρεΊς βοηθοί του πληρώνουν μέ τή 
ζωή τους τήν προσπάθειά τους νά 
χρησιμοποιήσουν τόν άτμό σάν κι
νητήρια δύναμη σέ μεταφορικό 
μέσο, καθώς γ ίνετα ι έκρηξη τού 
άτμολέβητα κατά τήν σύνδεσή του.

Τό 1829 στήν 'Αγγλία ό Γκολ- 
τσγουώρου Γκάρνεϋ κατασκεύασε 
άτμομηχανή γιά λεωφορείο καί τόν 
ίδ ιο  χρόνο στήν 'Αμερική ή άτμομη
χανή «ΤΟΜΘΑΜΒ» τοποθετήθηκε 
σέ όχημα πού έκανε δρομολόγιο 13 
μιλίων άπό Βαλτιμόρη στό Έ λικοτς 
Μάιλς μέ ταχύτητα 5 έως 15 μίλια 
τήν ώρα καί δ ιέθετε θέσεις γιά 18 
έπιβάτες.

Τό 1838 ό Γου'ίλιαμ Μπάρνετ 
κατασκεύασε μηχανή μέ σύστημα 
άνάφλεξης μέ φλόγα καί τό 1868 ό 
Πιέρ Ραμπέτ κατασκεύασε τό πρώτο 
πετρελαιοκίνητο αύτοκίνητο.

Οί προσπάθειες γιά τήν τελε ιο 
ποίηση τού αύτοκινήτου συνεχίζον
ταν έπίμονες παντού. Τό 1860 πα
ρουσιάστηκαν καί άλλοι τύποι αύτο- 
κινήτων, άλλά καί αύτο'ι είχαν έλάχι- 
στη διαφορά άπό τούς πρώτους, 
άφοϋ χρησιμοποιούσαν καύσιμη ύλη 
έλαφρότερη άπό τό πετροκάρ

βουνο. Τότε έφευρέθηκαν τά αύτο- 
κίνητα πού κινούνταν μέ ήλεκτρική 
ένέργεια (ήλεκτροκίνητα) πού ή τα
χύτητά τους έφθανε τά 30 χ ιλ ιόμε
τρα τήν ώρα καί μπορούσαν νά κινη
θούν σέ δρόμους μέ έλαφρότερο 
στρώσιμο. Τό πρόβλημα τών ήλε- 
κτροκίνητων αύτοκινήτων ήταν ή 
συχνή άνανέωση τής μπαταρίας 
τους πού τήν έξαντλούσαν πολύ 
γρήγορα. Ό λ ες  αύτές οί προσπά
θειες γιά τή χρησιμοποίηση τού 
άτμού σέ μεταφορικά οχήματα πού 
κινούνται ατούς δρόμους τών πό
λεων παρέμεναν χωρίς πρακτικό 
άποτέλεσμα. Τήν τελειω τική λύση 
στο πρόβλημα έδωσε ό γερμανός 
μηχανικός Ό ττο  πού άνακάλυψε τό 
1876 τήν άρχή τού κύκλου τών τεσ
σάρων χρόνων λειτουργίας τής μη
χανής χρησιμοποιώντας στή άρχή 
σάν καύσιμο μείγμα φωταέριου μέ 
άέρα καί άργότερα βενζίνη.

Περί τό 1884 οργανώθηκαν στή 
Γαλλία οί πρώτες ύπεραστικές συγ
κοινωνίες μέ βενζινοκίνητα λεωφο
ρεία. Τό 1885 κινήθηκε τό πρώτο δί
τροχο μοτοποδήλατο μέ κινητήρα 
ΝΤΕΜΠΛΕΡ (δίπλωμα εύρεσ ιτε- 

χνίας πήρε ό κατασκευαστής του 
γερμανός Γκότλιμπ Ντέμπλερ) μέ 
ισχύ 0,5 ίππου. Λίγο άργότερα, στήν 
Αμερική, πήρε δίπλωμα εύρεσ ιτε- 

χνίας ό ΣΕΛΤΕΝ γιά μηχανή έσωτε- 
ρικής καύσης.

Τό 1893 ή έτα ιρεία  ΝΤΕ - ΝΤΙΟΝ 
ΜΠΟΥΤΟΝ τοποθέτησε γιά πρώτη 
φορά ισχυρό βενζινοκινητήρα πάνω 
σέ αύτοκίνητο όχημα καί άκολού- 
θησε άπό τόν Ντάνλοπ ή κατασκευή 
καί τελειοποίηση στά έλαστικά έπί- 
σωτρα καί τούς άεροθαλάμους πού 
άντικατέστησαν τούς τροχούς τών 
αύτοκινήτων μέ τή σ ιδερένια στε
φάνη, βοηθώντας κατά πολύ στήν 
άνάπτυξη τού αύτοκινήτου, στή 
μείωση τών θορύβων άπ’ τήν κίνησή 
του, στήν άποφυγή φθορών ατούς 
δρόμους καί στά άνυπόφορα τραν
τάγματα. Τό 1895 ιδρύθηκαν έργο- 
στάσια κατασκευής αύτοκινήτων 
στή Γαλλία κα'ιτή Γερμανία. Τό 1897 
ιδρύθηκαν παρόμοια έργοστάσια καί 
στήν 'Αμερική, άλλά τά αύτοκίνητά 
τους χαρακτηρίστηκαν τό τε σάν κα
κής ποιότητας.

Φτηνά αύτοκίνητο πρωτοκατα- 
σκευάστηκαν στήν Αμερική τ ό 1901 
άπ’ τόν Πιέρ Ό λντς . Εκείνος όμως 
πού συστηματοποίησε τήν παρα
γωγή φτηνού αύτοκινήτου είναι ό 
Χένρυ Φόρντ πού μέ τήν κατασκευή 
έντελώς όμοιων (στάνταρτ) άνταλ- 
λακτικών καί τήν έφαρμογή νέας

Διάφορα άντιπροαωπευτικό μοντέλα έπιβατηγων αυτο
κινήτων τής M ER C ED ES πού κυκλοφΰρηααν τις 
άντίστοιχες χρονολογίες πού σημειώνονται οτίς φωτο
γραφίες.

1886

1897

1908

1921

1933
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μεθόδου γιά τή γρήγορη συναρμο
λόγηση τών μερών τού αύτοκινήτου 
κατάφερε νά άνεβάσει πολύ τήν 
παραγωγή του.

Ή ταχύτητα  τών πρώτων αυτοκ ι
νήτων ήταν μικρή, πιό μικρή και άπό 
τ ις  άμαξες πού κινούσαν άλογα και 
λόγω τών άτελειώ ν πού παρουσία
ζαν οί κ ινητήρες μέχρι τό 1900, τό 
αύτοκίνητο  δέν ε ίχε καμιά έγγύηση 
γιά άσφαλή καί σίγουρη μεταφορά 
καί ήταν πανάκριβο. Από τήν άρχή 
όμως τού 20ού αιώνα, ή μεγάλη βελ
τίωση τής κατασκευής μηχανών 
έσωτερικής καύσης (βενζινομηχα
νών -  πετρελαιομηχανών), ή άρση 
τών περιοριστικών μέτρων κατα
σκευής αύτοκινήτω ν, ή τελ ε ιο 
ποίηση όλων τών μηχανικών συστη
μάτων τού αύτοκινήτου καί ή 
έδραίωση τής πίστης ότι τό αύτοκ ί
νητο είνα ι μέσο έξυπηρέτησης καί 
άνάγκης καί σάν μέσο μεταφοράς 
βελτιώ νει σημαντικά τό έπίπεδο 
ζωής τών άνθρώπων, φέρνοντάς 
τους σέ γρήγορη έπικοινωνία. άνετη 
διακίνηση τών έμπορευμάτων τους 
κ.λ.π. είχαν σάν άποτέλεσμα τή ρα
γδαία έξέλ ιξη  καί έξάπλωση τού αύ- 
τοκ ινήτου πού άπό τό τε  κατάκτησε 
τόν κόσμο σάν ιδανικό μέσο συγκοι
νωνίας, πρακτικό μέσο μεταφορών 
καί μέσο ψυχαγωγίας καί άθλητι- 
σμοϋ.

Ή έξέλ ιξη  τού αύτοκινήτου νωρί
τερα άναχαιτίστηκε έξ α ίτιας τής 
έχθρικής στάσης πού πήραν άπέ- 
ναντί του οί έργα τικές  τά ξεις  καί τά 
πολλά σωματεία τών καραγωγέων 
τών διαφόρων χωρών, άλλά καί οί 
κρατικές άκόμη άρχές. Οί χωρικοί 
ξεσηκώθηκαν καί δ ιαμαρτύρονταν 
πώς οί έξατμ ίσεις, τά σφυρίγματα 
καί ό φοβερός θόρυβος τών άτμο- 
μηχανών τρόμαύαν τά ζώα τους. Οί 
έργα τικές  τάξεις, λόγω έπαγγελμα- 
τικού συμφέροντος (άνταγωνι- 
σμού), δ ια ισθάνονταν ότι ή έξ 
άπλωση τού αύτοκινήτου θά είχε

Π ά ν ω  Τό αύτοκίνητο πού τερμάτισε πρώτο ατούς 
όγώνες πού προγμοτοποιηθηκον οτή διαδρομή Παρίσι -  
Ρουέν τό έτος 1894.
Κ ό τ ω Οί ούτοκινητοβιομηχονίες ο' όλο τόν κόσμο 
μέ επιτελεία ειδικών έρευνητών πειραματίζονται γιά 
τήν κοτοοκευή όοφολέστερων, ταχύτερων κοί οίκονο- 
μικώτερων αυτοκινήτων ατό μέλλον.

χτυπάει κουδούνι γιά νά ε ιδο 
ποιούνται οί δ ιαβάτες γιά τόν κίν
δυνο. Τό 1908 στις έλληνικές έφη- 
μερίδες τό αύτοκίνητο  χαρακτηρι
ζόταν «μαινόμενο σίδερο», «τέρας» 
καί «σημείο βαρβαρότητας» καί τό 
1919 ένα δημοσίευμα παρουσίαζε 
ιερέα μέ άμφια πού κρατούσε τά 
ιερά σκεύη τής θείας μεταλήψεως 
γιά νά μεταλάβουν, τάχα, τών 
άχράντων μυστηρίων όσοι πεζοί έπι- 
χειρούσαν νά περάσουν άπό τό ένα 
πεζοδρόμιο στό άλλο.

Μ ετά τό 1900 άρχίζει ή πλατιά διά
δοση παραγωγής καί χρησιμοποίη
σης τών αύτοκινήτω ν καί πολλά αύ- 
τοκ ίνητα  φέρουν τά ονόματα τών 
έφευρετώ ν, όπως Ρενώ. Φόρντ. Πα- 
κάρ κ.λ.π. Παράλληλα, μηχανισμοί 
πολύπλοκοιστήν άρχή καί δύσκολοι 
στή χρήση τους, έγιναν πιό άπλοι καί 
εύκολο ι καί δόθηκαν στά αύτοκί- 
νητα, μέ τόν καιρό, μορφές χάρης, 
άσφαλείας καί άνεσης.

Στόν πόλεμο άποδείχθηκε πόσο 
μεγάλη ήταν ή άξια τού αύτοκινήτου 
σάν μέσο μεταφοράς στρατού, τρο
φίμων καί πολεμικού ύλικού, έκε ϊ 
πού δέν ύπήρχαν τρένα ή οί σιδηρο
δρομικές γραμμές είχαν καταστρα- 
φεί. Στόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 
πρωτοπαρουσιάστηκαν τά TANKS, 
«άρματα μάχης», κινούμενα μέ ερ
πύστριες μέ φανταστικές ικανότη
τες  ύπερπήδηοης διαφόρων έμπο- 
δίων καί κίνησης σέ άνώμαλα έδάφη. 
Οί μηχανοκίνητες -φάλαγγες 
(JEEPS, θωρακισμένα, μεταγωγικά 
καί άλλα ειδ ικά στρατιωτικά αύτοκί- 
νητα) άλλαξαν τήν τακτική  τού πο
λέμου στό ΕΓ παγκόσμιο πόλεμο.

Τό 1907 στήν Αθήνα κυκλοφο-

σάν άποτέλεσμα νά χάσουν ένα μέ
ρος τής δουλειάς τους καί τά κάρα 
τους θά έρχονταν σέ δεύτερη  μοίρα.

Οί κρατικές άρχές είδαν μέ ύπο
πτο βλέμμα τό αύτοκίνητο  καί τό 
χαρακτήρισαν οάν άπειλή στή δη
μόσια άσφάλεια. Τό 1831 νόμος τού 
Αγγλικού Κοινοβουλίου όριζε νά 

προηγείτα ι πεζός σέ κάθε αύτοκ ί
νητο (άτμοκίνητο), ό οποίος κρα
τώντας κόκκινη σημαία τήν ήμέρα 
και κόκκινο φανάρι τή νύκτα, νά
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ροϋσαν 7 όλα κι όλα αύτοκίνητα καί 
ή «Άκρόπολις», άναρωτιόταν τ ι 
πρόβλημα θά δημιουργηθεΊ άν αύ- 
ξάνονταν αέ 70, μή μπορώντας τότε 
νά φαντασθεΊ τό ποαοατό αύξησης 
τού άριθμού τους.

Σήμερα ή κατασκευή αύτοκινήτων 
είναι ένας άπ' τούς μεγαλύτερους 
κλάδους τής βιομηχανίας στον κό
σμο καί ή παραγωγή αυτοκινήτων, 
πού στις άρχές τού 20ού αιώνα ήταν 
μερικές έκατοντάδες σ' όλο τόν κό
σμο, στά τελευτα ία  χρόνια αύξή- 
θηκε καταπληκτικά. Σ' όλο τόν κό
σμο κυκλοφορούν περισσότερα άπό 
200 έκατομμύρια αύτοκίνητα. Στήν 
Αμερική κατασκευάζονται κάθε 

χρόνο 8 έκατομμύρια, περίπου, αύ
τοκίνητα καί κυκλοφορούν έκε ϊ 60 
περίπου έκατομμύρια ώστε νά χρη
σιμοποιούνται σέ άναλογία ένα (1) 
αύτοκίνητο πρός 2 άτομα. Δεύτερη 
χώρα σέ παραγωγή αύτοκινήτων έρ
χεται ή Ρωσία καί κατόπιν στήν σειρά 
ή Ιαπωνία, ή Αγγλία, ό Καναδάς, ή 
Γαλλία, ή Γερμανία, ή Τσεχοσλοβα
κία, τό Βέλγιο, ή Αύστραλία, ή 'Ολ
λανδία, ή Ούγγαρία καί ή Πολωνία.

Στήν Ελλάδα τό αύτοκίνητο 
μπήκε τό 1906 καί ή χρήση του 
άπλώθηκε πολύ καί γρήγορα καί 
πρόσφατα δημιουργήθηκαν Ελλη
νικές έτα ιρείες κατασκευής αύτοκι- 
νήτων.

Τό 1930 προωθήθηκε ή κατασκευή 
ήλεκτροκίνητων αύτοκινήτων πού 
χρησιμοποιούσαν μπαταρίες καί ε ί
χαν άθόρυβη λειτουργία, άλλά στοί
χιζαν πολύ καί δέν ικανοποίησαν 
άπό πλευράς μεγάλης ταχύτητας.

Στή Ρωσία, έδώ καί μερικά χρόνια, 
κατασκευάζονται άεριωθούμενα 
αύτοκίνητα μέ κινητήρα «άντιδρά- 
σεως». Επίσης στή Ρωσία κατα
σκευάστηκε καί αύτοκίνητο πού κι
νείτα ι μέ άτομική ένέργεια  (άτο- 
μικό).

Η ταχύτητα πού μπορεί νά άνα- 
πτύξει ένα αύτοκίνητο φθάνει σέ 
καταπληκτικά φανταστικό έπίπεδο. 
Ενώ ξεκίνησε μέ ταχύτητα μικρό

τερη άπό πεζό κατορθώθηκε μέ τήν 
εφαρμογή τών τεχνικών έπιτευγμά- 
των καί έφαρμογών όλων τών επι
στημών (φυσικής, χημείας, άεροδυ- 
ναμικής κ.λ.π.) νά πετύχει πολύ με
γάλες ταχύτητες. Τό 1954 ή άγγλική 
Ρόβερ έφθασε νά τρέχει μέ ταχύ
τητα 230 χιλιόμετρα τήν ώρα. Τό 
1956 ή γαλλική Ρενώ έφθασε τά 307 
χιλιόμετρα τήν ώρα. Τό 1967 ό άγ- 
γλος Κόμπ μέ συνδυασμό ισχυρού 
κινητήρα καί άεροδυναμικού σχή
ματος τού αύτοκινήτου πέτυχε τα 
χύτητα 630 χιλιομέτρων τήν ώρα.

Σήμερα ύπάρχουν πειραματικά ή 
άγωνιστικά αύτοκίνητα πού ξεπερ
νούν τήν ταχύτητα τών 700 χ ιλ ιομέ
τρων τήν ώρα.
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Ρ Ρ Υ Π Α Ν Σ Η
Τού κ. Ηρακλή ΜΠΕΖΟΥ 

Δρ. Ια τρ ική ς  Παν/μίου Αθηνώ ν

Ο θόρυβος πάντα ένοχλοϋσε. Ένα 
γράμμα τού 639 π.Χ. μάς λέει: 
«Τό κτήμα μας μοϋ φαίνεται τό 

ωραιότερο τοϋ κόσμου. Είναι τόσο 
κοντά στη Βαβυλώνα, ώστε έχουμε όλα 
τά πλεονεκτήματα τής πόλεως, ένώ 
ταυτόχρονα είμαστε μακριά άπό τό θό
ρυβο καί τη βρώμα».

Εκείνα, πού φαίνεται πώς δέν 
ενοχλούνται άπό τούς θορύβους, μι
λάνε γι' αύτούς πολύ σπάνια καί δέν 
παραπονιούνται πραγματικά ποτέ, είναι 
τά παιδιά. Οπως γράφει ό Mesmin, τά 
παιδιά μπορούν, πολύ καλύτερα άπό 
τούς ενήλικες νά δουλεύουν μέσα σέ 
κάποια φασαρία, όπως π.χ. διάβασμα 
μέ «έντονη μουσική». Αγαπάνε γενικά 
τούς θορύβους· τούς κάνουν συντρο
φιά, τά διασκεδάζουν, τούς δίνουν κά
ποιο χαρούμενο έρεθισμό καί όταν μι
λάνε γιά θορύβους βρίσκουν συχνά 
έναν μεγάλο αύθορμητισμό έκφρά- 
σεων. 01 θόρυβοι, συνεχίζει δ M e
smin, βοηθούν τή φαντασία τους, τά 
ξαναδένουν μέ τόν έξω άπ’ τό σχολείο 
κόσμο, μέ τή ζωή. Καί ένώ φαίνεται 
πώς ό θόρυβος δέν άποτελεϊ γ ι’ αύτά 
αύτόματα ένα πρόβλημα, γιά πολλούς 
ενήλικες άποτελεϊ τήν κύρια ένόχληση 
τής βιομηχανικής κοινωνίας μας.

Τά έντονα ήχητικά έρεθίσματα, οί 
θόρυβοι, οί κρότοι, έκτός άπό τήν 
καταστροφή τής εύαισθησίας τής 
άκοής, τή βαρηκοΐα καί τήν κώφωση, 
είναι δυνατό νά προκαλέσουν καί άλ
λες διαταραχές, όπως: νευρικό
«stress», κόπωση, έλάττωση τής 
προσοχής, μειονεκτική άπόδοση στήν 
εργασία (πνευματική καί σωματική) καί 
άκόμα ύπέρταση, νεύρωση (νεύρωση 
τών τηλεφωνητών, κ.ά.), καρδιακές 
διαταραχές, οφθαλμικές βλάβες κ.λπ.

Ενα δυνατό άκουστικό «stress» μπο
ρεί νά προκαλέσει άνορεξία, ναυτία, 
κεφαλαλγία, άύπνία, ψυχική κατά
πτωση ή καί όξυθυμία. Ή άκουστική 
ρύπανση -  ήχορύπανση -  έργασία λ.χ. 
μέσα σέ ύπερβολικό θόρυβο, είναι δυ
νατό νά γίνει αίτια άκόμα καί γιά σοβα
ρές νευροψυχικές διαταραχές, άνά- 
λογα μέ τή διάρκεια καί τήν ένταση τού 
θορύβου.

Κατά τό Γάλλο νευρολόγο J. Βο- 
undouressi, ό ένοχλητικός θόρυβος 
γίνεται ιδιαίτερα αισθητός, όταν 
προέρχεται άπό άλλον ή άπό κάτι άλλο 
έξω άπό τόν έαυτό μας. Περισσότερο 
δυσμενείς είναι οί έπιπτώσεις τού θο
ρύβου στήν άκοή τών παιδιών.

Ή εισβολή τής τεχνολογίας στό 
χώρο τοϋ παιδιού δέν ήταν χωρίς συ
νέπειες. Άναφέρονται τραυματισμοί 
τού οργάνου τής άκοής καί άπώλεια 
άκοής -  πρόσκαιρη ή μόνιμη -  άπό 
θορύβους μεγάλης έντάσεως, καί άρ- 
κετής διάρκειας. Πιο ειδικά, τά άκου- 
στικά βαρηκοΐας, πού παράγουν 
100-140 dB μπορούν νά προκαλέσουν 
άκουστικές κ.ά. βλάβες (ένδειξη το
ποθέτησης μονόπλευρου άκουστικού 
βαρηκοΐας στά παιδιά).

Καί οί θερμοκοιτίδες όμως είναι 
έπικίνδυνες, γιατί τά παιδιά πού παρα
μένουν στό θόρυβό τους (70-75dB) 
είναι συνήθως πρόωρα, τά όποια πα
ρουσιάζουν γενικά μειωμένη άντίσταση 
σέ κάθε βλαπτικό παράγοντα.

Επίσης σοβαρούς κινδύνους δια
τρέχουν τά παιδιά άπό τά έπίπεδα θο
ρύβου στούς θαλάμους πιέσεως (όπως 
τοϋ Gregory, πού παράγουν θόρυβο 
80-85dB), τοϋ οξυγόνου, καθώς καί 
στούς θαλάμους έντατικής παρακο
λουθήσεις (Petjman, League, Falk 
καί Farm er κ.ά.).

Οί περίοδοι άνάπαυσης μακριά άπ’ 
τό θόρυβο είναι ό πιο θετικός τρόπος 
προστασίας τοϋ όργάνου τής άκοής άπ’ 
τή βλαπτική έπίδραση.

Η συνειδητοποίηση τών κινδύνων 
άπό τούς θορύβους έπέβαλαν καί σέ 
μάς τόν περιοδικό έλεγχο τών νευραλ
γικών θέσεων παραγωγής ύπερβολικών 
θορύβων καί τών πηγών των, καθώς καί 
τή λήψη τών μέτρων πού είναι άναγκαϊα 
γιά τόν περιορισμό τους ('Υπουργείο 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ.ά.).

Πρόσφατα ό καθηγητής Ματσιανιώ- 
της μέ συνεργάτες του διαπίστωσαν 
έπειτα άπό έλεγχο μέ ειδικό εύαίσθητο 
μηχάνημα, πώς τά έπίπεδα θορύβου 
στά διάφορα τμήματα τού Νοσοκομείου 
Παίδων «’Αγία Σοφία» (θάλαμοι, έξ- 
ωτερικά ιατρεία, βιλβιοθήκη, κ.τ.λ.) 
μπορούν νά προκαλέσουν τά πιό κάτω:

1. Νά έρεθίσουν τόν όρμονικό 
άξονα ύπόφυση -  έπινεφρίδια, τόσο 
στούς άσθενεΐς, όσο καί στούς για
τρούς.

2. Παριστάνουν πιθανό κίνδυνο γιά 
τήν άκοή τών άσθενών (ιδίως νεογνών 
πού βρίσκονται σέ θεραπεία μέ ώτοτο- 
ξικά φάρμακα λ.χ. άμινογλυκοσίδες), 
καί

3. Εμποδίζουν τό φυσιολογικό 
ύπνο τών νεογνών.

Διάφορες έργασίες, έπιπλέον, άπέ- 
δειξαν ότι άτομα πού συχνάζουν στις 
«discotheques» είναι δυνατόν νά χά
σουν τήν άκοή τους καί πολύ περισσό
τερο οί μουσικοί τού «rock and ro ll»— 
έπαγγελματική κώφωση-. Τούτο φυ
σικά έχει έπιπτώσεις καί στήν καθόλου 
ύγεία, ιδίως τήν ψυχική. Πολύ περισ
σότερο δυσμενείς έπιπτώσεις όμως 
προβλέπονται στήν ύγεία άπό τήν εισ
βολή τού νέου κύματος μουσικής «di
sco», πού ή έντασή της, όπως λένε, 
φθάνει τά 115-120dB, δηλαδή όσο ή 
ένταση άεροπλάνου πού πετάει πάνω 
άπό τά κεφάλια μας, καί πού συν
οδεύεται άπό έκτυφλωτικό φώς άπό 
«νέον» μέ έντονους χρωματισμούς 
(Der Spiegel -  10/1978).

Γιά νά μή γίνουν οί αύριανοί ένήλι- 
κες «μιά γενεά βαρηκόων», τό έλβε-
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τικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
απαιτεί άπό τούς ιδιοκτήτες των «di
scotheques» νά ρυθμίζουν τούς 
ήχους έτσι, ώστε νά μή περνούν τά 
90dB, (Γενεύη -  4.1979). Γιά την 
άποφυγή τών δυσμενών έπιπτώσεων 
άπό τούς θορύβους έπί τής ύγείας γε
νικά συνιστώνται άπό ωτοασπίδες μέ
χρι μονώσεις στούς δρόμους μέ με
γάλη κίνηση συγκοινωνίας -  αυτοκί
νητα κ.λπ. -  καί στά παράθυρα τών 
σπιτιών (ειδική άσφαλτος πού ήχεϊ 
ήσυχα, φύτεμα σειράς δέντρων, ειδικά 
παράθυρα κ.ά.) -  Δυτική Γερμανία-, 
Ό προβληματισμός δέ άλλων έφθασε 
στό σημείο νά δημιουργούν «σιωπηλές 
πόλεις»· πρότυπα τέτοιων πόλεων 
ύπάρχουν στην Αγγλία. Ειδικά όμως 
γιά τούς άνθρώπους, πού εργάζονται 
καί έκθέτονται στούς θορύβους συνι- 
στώνται «περίοδοι διαλειμμάτων», λ.χ. 
15 -30' γιά κάθε 2 ώρες έκθεσης, ένώ 
σέ σοβαρές περιπτώσεις, άδεια γιά μιά 
βδομάδα (Agence France Press- 
5/1979 κ.ά.). Φυσικά, οί περιοδικοί 
έλεγχοι τής άκοής είναι άπαραίτητοι.

Φαίνεται όμως πώς οί «ύποήχοι», 
πού δέν άκούγονται καί πού λίγο έχουν 
μελετηθεί, είναι επίσης έπικίνδυνοι 
γιά τήν ύγεία ("Εσσεν -  11/1979). Οί 
ήχοι αύτοί, καί άν άκόμα ό άνθρωπος 
δέν τούς άντιλαμβάνεται μέ τά άκου- 
στικά του όργανα, παρά μόνο σάν ένα 
άπροσδιόριστο αίσθημα άδιαθεσίας, 
όπως θόρυβο μέ ρυθμό ταλαντώσεως, 
καθώς διοχετεύονται στόν έγκέφαλο 
μέ παλμικές κινήσεις καί πίεση τής 
άτμόσφαιρας, προκαλούν «τραύμα».

Ο φυσικός F. Gono, τού Ινστιτού
του Υγιεινής καί Βιομηχανικής Ιατρ ι
κής τού "Εσσεν, πού άσχολήθηκε μέ 
τούς «ύποήχους», άνακοίνωσε ότι ένα 
επίπεδο θορύβων 150dB στήν κλίμακα 
τών ύποήχων μπορεί νά προκαλέσει 
άνεξήγητο αίσθημα άδιαθεσίας, έρυ- 
θρότητα στό δέρμα, κεφαλαλγία, ναυ
τία καί άκόμα δυσκολία στήν κατάποση 
καί τήν άναπνοή. '  Ο ίδιος άναφέρει ότι 
τά μέχρι σήμερα εύρήματά του έπιβε- 
βαιώνουν ότι ένας ύποήχος 
105-150dB δέν είναι έπικίνδυνος, άν 
δέ διαρκεί περισσότερο άπό 2: Οί άθό- 
ρυβες ήχητικές δονήσεις (ύπερήχοι- 
ύποήχοι) έφθασαν τό 80-103 dB στό 
μηχανοστάσιο τού πλοίου καί 90-150 
μέσα στό έλικόπτερο.

Βέβαια μπορεί νά ύπάρχει συνδυα
σμός αισθητού καί μή αισθητού θορύ
βου, άλλά ένα νέο καί άξιόπιστο όρ
γανο μετρήσεως είναι δυνατό νά δια- 
χωρήσει εύκολα τις δύο πηγές θορύ
βου άπό τό γεγονός ότι συνήθως ό 
ένας άπό τούς δύο ήχους ύπερτερεί.

Ν ΕΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

18ο Διεθνές Συνέδριο τής Ι.Ρ.Α.

Οπως κάθε χρόνο έτσι καί εφέτος πραγματοποιήθηκε κατά τό άπό 1 έως 6 
Σεπτεμβρίου 1981 χρονικό διάστημα στήν πρωτεύουσα τών Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής, Ούάοιγκτον, τό έτήσιο Συνέδριο τού Εκτελεστικού Συμβουλίου τής Δ ιε 

θνούς Ένώοεως Αστυνομικών (I.E .C ./I.P .A .).
Τό Ελληνικό Τμήμα, οτό 18ο Συνέδριο, άντιπροσώπευοαν οί α) Ά ντ/ρχης κ. 

Ιωάννης Ρούμπας καί 6) Αντ/ρχης Κων/νος Βαοιλάκης μετά άπό οχετική άπόφαοη τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Ένώοεως.

Στό Συνέδριο, τού όποιου προήδρευοε ό έκλεγμένος Πρόεδρος τής Διεθνούς 
Ένώοεως Αύστριακός Δρ Κάρλ Χόμμα, συζητήθηκαν διάφορα θέματα οργανωτικά, 
διοικητικά καί οικονομικά καθώς καί άλλα γενικώτερα άοτυνομικής φύσεως προβλή
ματα.

Στή φωτογραφία στιγμιότυπα άπό τήν έναρξη τού Συνεδρίου.

10ο Παγκόσμιο Συνέδριο τής Ι.Ρ.Α.
ΕΚΔΡΟ Μ Η ΣΤΗ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ

Κάθε τρία χρόνια, σύμφωνα μετά  καταοτατικό τής Διεθνούς Ένώοεως Αστυνομι
κών, συνέρχεται τό Παγκόομιο Συνέδριο τό όποιο έκλέγε ι τά μέλη τού Διαρκούς 
Εκτελεστικού Συμβουλίου τής Ένώοεως γιά τήν έπόμενη τρ ιετία .

’ Ετοι τό προηγούμενο Παγκόσμιο Συνέδριο συνήλθε τό 1979 στήν Περούτζια τής 
Ιταλίας τό δέ έπόμενο θά συνέλθει οτό Βισμπάντεν τής Δυτικής Γερμανίας κατά τό 

άπό 20 έως 26 Ιουν ίου  1982 χρονικό διάστημα.
Τό Ελληνικό Εθνικό Τμήμα άποφάοισε τή διοργάνωση ομαδικής έκδρομής διάρ

κειας 10 ήμερων μέ πούλμαν, ή όποια θά περιλαμβάνει καί έπίσκεψη στή Βιένη, 
Σάλτσμπουργκ, Μόναχο μέ έπιστροφή άπό Ε λβετία , Ιτα λ ία . Τά έξοδα συμμετοχής 
ύπολογίοθηκαν άρχικά σέ είκοσι πέντε χ ιλιάδες (25.000) δραχμές κατ’ άτομο. Στήν 
τιμή αύτή περιλαμβάνονται τά έξοδα μεταβάοεως καί έπιοτροφής, τά ξενοδοχεία, 
πρωινό καί ένα γεύμα ήμερησίως.

Επειδή τό Εθνικό Τμήμα Ελλάδος είνα ι ύποχρεωμένονά δηλώσει σύμφωνα μ έτό  
πρόγραμμα άπό τώρα τόν άριθμό τών μελών πού προτίθενται νά μεταβοϋν στό Βισμπάν
τεν καί νά μετάσχουν στις έκδηλώσεις τού Συνεδρίου παρακαλοϋνται δσοι έπιθυμούν, 
νά δηλώσουν συμμετοχή τό βραδύτερο μέχρι 15 Νοεμβρίου 1981 στά Γραφεία τής 
Ένώοεως ( ’ΑρχηγείοΧωροφυλακής, Άριστοτέλους 175 τηλ. 8622411 έο. 276, άρμό- 
διος κ. Γεωργιλόπουλος Αθανάσιος) ή 8622411 έα. 248 κ. Αθανάσιος Στρατής καί 
261313 κ. Κων/νος Βαοιλάκης.

Στήν έκδρομή μπορούν νά δηλώσουν συμμετοχή καί μέλη οικογενειών. Περισσό
τερες  πληροφορίες όοον άφορά τις  λεπτομέρειες τού προγράμματος καί τήν άκριβη 
δαπάνη συμμετοχής θά άνακοινωθοϋν άργότερα καί άφοϋ προηγουμένως διακανονι- 
σθοϋν οί δαπάνες ξενοδοχείων, γευμάτων, αυτοκινήτων κ.λ.π.

617



πτπτπ

Ένιωσε οσο λίγοι τή ντροπή γιά τήν ήττα 
τού 1897. Γι' αύτό και πολέμησε μέ παρά
φορο ήρωισμό για τήν άπελευθέρωση τής 
Μακεδονίας. Τό μαρτυρικό τέλος του συγ
κλόνισε τό πανελλήνιο και άναπτέρωσε τό 
ήθικό των συναγωνιστών του.

Τοιι κ. Κων/νου ΧΙΩΛΟΥ 
Δικηγόρου παρ' Άρείω  Πάγω

Ό  Παϋλος Μ ελάς έγεννήθη ε ις  τήν Μασσαλίαν τήν 29ην 
Μαρτίου 1870. τρ ίτον έκ των έπτά τέκνων των γονέων του. Ό  
μέν πατήρ του Μιχαήλ Γ. Μ ελάς ήτο Ήπειρώτης τήν καταγωγήν, 
ή δέ μήτηρ του Ελένη, τό γένος Βουτσινά. κατήγετο έκ Κεφαλ
ληνίας. Τό 1874 ή ο ικογένεια  τού Μιχαήλ Μελά μετώκησεν ε ις  
τάς Αθήνας. Τάς πρώτας εγκυκλίους σπουδάς του ό Παϋλος 
Μελάς τάς έκαμεν ε ις  τήν Σχολήν Βούλγαρη καί έν συνεχεία 
έφοίτησεν ε ις  τό Γυμνάσιον τής Πλάκας, άπό τό όποιον άπεφοί- 
τησεν ε ις  ήλικίαν 16 μόλις έτών.

Μετά τούτα, αισθανόμενος ένθερμον πατριωτισμόν καί άκα- 
τανίκητον μέχρι θυσίας άγάπην πρός τήν Πατρίδα, είσάγετα ι τόν 
Αύγουστον τού 1886 έτους κατόπιν έξετάσεω ν ε ις  τήν Στρατιωτι
κήν Σχολήν των Εύελπίδων, παρά τής όποιας κατόπιν λαμπρών 
σπουδών, έξέρχετα ι τόν Αύγουστον τού 1892 ώς Άνθυπολοχα- 
γός τού Πυροβολικού. Τόν Οκτώβριον τού ίδιου έτους γνωρίζει 
καί παντρεύεται τήν Ναταλίαν θυγατέρα τού Στεφάνου Δραγούμη 
μετά της όποιας μετά δ ιετίαν άπέκτησεν τό πρώτον τέκνον, τό 
όποιον ώνομάσθη Μιχαήλ.

Ό  Παύλος Μ ελάς φλέγόμενος άπό ένθεον πόθον όπως ή 
Μακεδονία παραμείνη έλληνική καί βλέπων νά πληθύνωνται τά 
κρούσματα των δολοφονιών έλλήνων πατριωτών ύπό Βουλγάρων 
κομιτατζήδων, καθώς επίσης καί αί καταστροφαί καί πυρπολύσεις 
ολοκλήρων έλληνικών χωρίων, δέν παραμένει απαθής. Μεταξύ 
τών πρώτων μυείται καί μετέχε ι ε ις  τήν έν Αθήναις ίδρυθεΤσαν 
ύπόώρισμένων πατριωτών μυστικήν Εθνικήν 'Ε τα ιρείαν -  κατά τό 
προηγούμενον τής Φιλικής 'Ε τα ιρείας -  ε ις  τήν όποιαν καί άφιε- 
ρούται ψυχή τε  καί σώματι.

Τήν άνοιξιν τού 1903, τά έδάφη τής αιματοβαμμένης Μ ακε
δονίας μας καί συγκεκριμένως «στά μέρη τής Καστοριάς», όπως 
έγραφε προσφυώς ε ις  τόν Παύλον Μελάν ό Ίω ν Δραγούμης, 
Πρόξενος τής Ελλάδος ε ις  τό Μοναστήριον καί γυναικάδελφός 
του, ε ϊχον κυριολεκτικώς πλημμυρίσει άπό βουλγαρικός συμμο
ρίας, αί όποϊαι καταδυναστεύουσαι τά χωρία μας, προέβαινον ε ις  
άγριωτάτους φόνους 'Ελλήνων καί ε ις  παντός ε ίδους βιαιότητας 
καί λεηλασίας.

Πρός άντιμετώπισιν τής όσημέραι έπί τό χειρότερον βαινού- 
σης καταστάσεως, έστάλησαν έξ  Αθηνών επ ίλεκτοι Μ ακεδόνες 
καί Κρητικοί πρός ένίσχυσιν τών ύπαρχόντων έκ ε ϊ πυρήνων, 
τόνωσιν τού ήθικοϋ των καί πρός όργάνωσιν καί έτέρω ν έγχωρίων 
σωμάτων. Ή έπιλογή τών άποστελλομένων ε ις  Μ ακεδονίαν πρός 
ένίσχυσιν τού Αγώνος έγένετο  προσωπικώς παρά τού ίδιου τού 
Παύλου Μελά καί τών στενωτέρων έκ τών συνεργατών του.

Εις τάς άρχάς τού 1904 ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά άπο- 
στείλη ε ις  τήν Μ ακεδονίαν, μυστικά, τετραμελή άποστολήν έξ 
Αξιωματικών, προκειμένου νά προβή αϋτη ε ις  έπιτόπιον μελέτην 

καί έξέτασ ιν τής έπικρατούσης έκ ε ϊ καταστάσεως. 'Αρχηγός τής 
έν λόγω άποστολής όρ ίζετα ι ό τότε Λοχαγός Αλέξανδρος Κον
τούλης, δστις άμέσως προτείνει καί τόν Παύλον Μελάν. Τά άλλα 
δύο μέλη τής άποστολής ήσαν ό Αναστάσιος Παπούλας καί ό 
Γεώργιος Κολοκοτρώνης. Εις τόν καθένα έπετράπη νά συν
οδεύετα ι καί παρ' ένός όπλισμένου άνδρός. Τήν άποστολήν άνέ- 
λαβον νά οδηγήσουν ε ις  τήν Μ ακεδονίαν ό Καπετάν Κώτας έκ 
Ρούλιας, ό Παϋλος Κύρου έκ Ζελόβου καί ό Νικόλαος Πύρζας έκ 
Φλωρίνης. οί όποιοι εϊχον άφ ιχθεϊ είδικώ ς ε ις  τάς Αθήνας, 
προκειμένου νά ένημερώσουν τήν Κυβέρνησιν έπί τής έπικρα
τούσης καταστάσεως καί είδ ικώ τερον έπί τών υφισταμένων έπι- 
τακτικών άναγκών τής περιοχής Καστοριάς -  Μοναστηριού.

Αρχάς τού Φεβρουάριου τού 1904. τά μέλη τής άποστολής 
ξεκινούν κεχωρισμένως μέ κατεύθυνσιν τά σύνορα. Ό  Κοντού
λης (ώς Αλέξανδρος Σκούρτης) μέ συνοδόν τόν Ευθύμιον Καού- 
δην. ό Κολοκοτρώνης (ώς Γιώργος Πάνος) μέ συνοδόν τόν Γεώρ- 
γιον Δικωνυμάκην, ό Παύλος Μ ελάς (ώς Μ ίκης Ζέζας) μέ συν
οδόν τόν Γεώργιον Περάκην, άπαντας Κρήτας τήν καταγωγήν καί 
ό Παπούλας (ώς Τάσος) μέ συνοδόν τόν Άκαρνάνα Απόστολον
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Τρΰγαν. Κατόπιν πολλών περιπετειών καί άφαντάστων ταλαιπω
ριών, κινδύνων καί άνπξοοτήτων, συναντώνται έπί τέλους όλοι 
ε ις  τό Βελεμιότι.

Ή άφιξις τού Παύλου Μελά ε ις  την Μακεδονίαν ένεθάρρυ- 
νεν μεγάλως τούς έκ ε ϊ Έλληνας, ό δέ έπακολουθήσας, μ ετ ’ οϋ 
πολύ, θάνατός του έπεσφράγισεν άπαξ διά παντός τήν Ελληνικό
τητα τής Μακεδονίας.

Καί ένώ ή ζωντανή παρουσία τοϋ Παύλου Μελά, τού φλογε
ρού καί άνεπανάληπτου αύτοϋ πατριώτου, ένεψύχωνε καί έκρα- 
ταίωνε τούς Έλληνας ύπερασπιστάς τής αίματοβρέκτου Μ ακε
δονικής Γής, έξαίφνης καί ε ις  τήν κρισιμωτέραν καμπήν καί φάσιν 
τοϋ όλου Μακεδονικού Άγώνος, έπέπρωτο, φεύ, ό ένδοξος 
ήρως νά έκλείψ ει προώρως. Οϋτω τήν 13ην 'Οκτωβρίου 1904, 
ήμέραν Τετάρτην, προδοθείς άπό τήν συμμορίαν τοϋ Βουλγάρου 
κομιτατζή Μήτρου Βλάχου, ότι εύρίσκεται μετά τών άνδρών του 
ε ις  τό χωρίον Σιάτιστα (τό σημερινόν χωρίον Παύλος Μελάς), 
περικυκλώνεται έντός οικ ίας υπό τουρκικού άποσπάσματος. 
Κατά τήν έπακολουθήσασαν πείσμονα καί πολύωρον μάχην καί 
ένώ έπεχειρείτο  έξοδος έκ τής οικίας, όπου ήσαν «ταμπουρω- 
μένοι» ό Παύλος Μελάς καί οί σύναύτώ, τραυματίζεται σοβαρώς 
ε ις  τήν οσφυϊκήν χώραν καί μ ε τ ’ ολίγον ύποκύπτει ε ις  τά τραύ
ματά του έν μέσω γενικού θρήνου καί όδυρμοϋ τών συμμαχητών 
του.

Οταν έκόπασαν οί πυροβολισμοί, ό Νίκος Πύρζας, έκ τών 
πλέον ψυχομένων παλικαριών τοϋ Μελά, έπήρε τό δισσάκιον τοϋ 
Αρχηγού μέ τά έγγραφά του, τόν σταυρόν, τό ΰπλον καί τό 

φυσεκλίκι του καί έξηλθε μετά τών άλλων άγωνιστών ε ις  τό 
σκότος, άφοϋ προηγουμένως συνέστησαν ε ις  τάς γυναίκας τής 
οικίας, ε ις  τήν όποιαν, ώς προελέχθη, διεδραμματίσθησαν τά 
γεγονότα, νά κρύψουν τόν νεκρόν τοϋ Μελά μέχρις δτου ε ιδο 
ποιηθεί τό Ελληνικόν Προξενεΐον τοϋ Μοναστηριού. Οί ίδ ιες  
γυναίκες τά ξημερώματα, έθαψαν βιαστικά τό σώμα τοϋ ήρωος σέ 
ένα λάκκωμα έξω άπό τό χωρίον άκριβώς κάτωθι τοϋ έξωκκλησίου 
τοϋ Προφήτη Ηλία. Μετά ταϋτα, τήν Κυριακήν 17 'Οκτωβρίου, 
καταφθάνει ε ις  τό Πισσοδέριον ό Βασίλειος 'Αγοραστός, έμπι
στος ύπάλληλος τοϋ Ελληνικού Προξενείου Μοναστηριού, όστις 
πληροφορηθείς τήν άναμενομένην ν' άφιχθή άποστολήν ύπό τόν 
Ντίναν -  ό όποιος ε ίχε σταλεί άπό τό Ζέλοβον στήν Σιάτισταν ύπό 
τοϋ Παύλου Κύρου καί τούς 9 άνδρες του διά νά μεταφέρη τόν 
νεκρόν τού Αρχηγού διά νά τόν θάψουν -  έσπευσενπρός συνάν- 
τησίν του ε ις  τό Ζέλοβον. Ε κ ε ί παρέλαβεν άπό τόν Ντίναν τήν 
κεφαλήν του Παύλου, τήν όποιαν καί μόνον ήδυνήθη νά συναπο- 
κομίση οϋτος, διότι λόγω τών συνεχών περιπολιών τουρκικών 
άποσπασμάτων ε ις  τήν περιοχήν, καθίστατο άδύνατον νά σηκώση 
καί μεταφέρη όλόκληρον τό σώμα τοϋ έπιφανοϋς νεκρού. Ακο
λούθως, ό Αγοραστός έπανελθών ε ις  τό Πισσοδέριον, τήν νύκτα 
τής 18 πρός τήν 19ην 'Οκτωβρίου, έκήδευσε μυστικώς μέ τόν 
Παπά Σταύρον καί έτερα τέσσαρα μέλη τής Επιτροπής, ε ις  τό 
παρεκκλήσιον τής Α γ ία ς  Παρασκευής τής Ίερ ά ς  Μονής Α γ ία ς  
Τριάδος Πισσοδερίου, τήν κεφαλήν τοϋ Παύλου Μελά, τήν 
όποιαν έν τώ μεταξύ, ε ίχε καταλλήλως άνθοστολίσει.

Ή Τουρκική Κυβέρνησις, πληροφορηθεΐσα τόν θάνατον τοϋ 
Παύλου Μελά, δ ιέταξε τήν διενέργειαν παρά τοϋ στρατού της, 
έκτεταμένων έρευνών, ε ις  τό χωρίον Στάτιστα. Οϋτω ε ις  έκτέ- 
λεσιν τής διαταγής ταύτης, τήν Δευτέραν 18ην ’ Οκτωβρίου 
1904, μετέβη ε ις  τήν Στάτιστα τουρκικόν στρατιωτικόν άπόσπα- 
σμα, τό όποιον άφοϋ έξυλοκόπησεν άνηλεώς τούς κατοίκους καί 
τούς ήπείλησεν ότι θά πυρπολήση τάς οικ ίας των, άπήλθεν διά νά 
έπανέλθη μετά τινας ήμέρας, διότι έν τώ μεταξύ έπληροφορήθη- 
σαν οί Τούρκοι έκ τών έλληνικών έφημερίδων τήν ταφήν τοϋ 
Μελά έξω άπό τό χωρίον. Τότε πλέον εϋρεν τό άκέφαλον σώμα 
τοϋ ήρωος, τό όποιον καί μετέφ ερεν ε ις  Καστοριάν καί τό παρέ- 
δωσεν ε ις  τάς έκε ϊ Τουρκικός Αρχάς.

Ό  Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός, ειδοποιηθείς κρυ
φίως, εύρέθη έκε ϊ καί άπήτησεν φορτικώτατα άπό τούς Τούρ
κους νά τοϋ δοθή τό σώμα, έπιμένων ότι «αύτό είνα ι δικό μου», 
ώσπου καί τοϋ τό παρέδωσαν.

Χαρακτηριστική είνα ι ή περιγραφή τών γεγονότων άπό τόν 
Μητροπολίτην Γερμανόν, όστις ε ις  σχετικήν έπιστολήν του πρός 
τόν Ίωνα Δραγούμην, γράφει, μεταξύ άλλων, έπί λ έξε ι καί τά 
έξής:

«.. .Τή 23η τού άπαισίου μηνός μετέφερεν έπί κραβάτου 
εις τήν πόλιν ήμών ό στρατός τό ιερόν σώμα τοϋ πολυκλαύ- 
στου μας Έθνομάρτυρος . .. Περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου παρε- 
δόθη μοι ύπό τών Αρχών άλλά, τό μέν ένεκα τής παρελθού- 
σης ώρας, τό δέ βέλων νά κερδίσω καιρόν πρός προετοιμα
σίαν άνάλογον τού μεγάλου άνδρός, κατέθεσα τόν σεπτόν 
νεκρόν έντός μικρός Βυζαντινής εκκλησίας, κειμένης άπέ- 
ναντι τής Μητροπόλεως, δι' όλης δέ τής νυκτός άγρυπνος 
ήτοίμασα νέον νεκρικόν κράβατον μέ έπιστέγασμα φέρον τό 
σημειον τού σταυρού καί τό κλεινόν όνομά του, ήτοίμασα τόν 
ένδοξον τάφον του έν τώ περιβόλω τού Βυζαντινού ναού ύπό 
δύο δενδρύλλια απέναντι τού παραθύρου μου, τή δέ έπαύ- 
ριον Κυριακή, όρθρου βαθέος, περιέδεσα τάς μαρτυρικάς 
χεϊρας του μέ έν μετάξινον μαντήλιόν μου, κατέθεσα έπί τού 
στήθους του έν εύαγγέλιον, ένα σταυρόν καί μίαν εικόνα καί 
πριν άρχίση ή λειτουργία, έτελέσαμεν τήν κηδείαν του. Πε- 
πνιγμένος έν λυγμοίς, άνέγνωσα τάς εύχάς έντός τού Μη- 
τροπολιτικού Ναού καί μή ύπάρχοντος έν αύτώ νεκροταφείου 
μετέφερα ό ίδιος εις τόν παρακείμενον περίβολον τού Βυζαν
τινού ναού τών Ταξιαρχών τό σεπτόν σκήνος του ... Οί ιερείς 
καθ' έκάστην ήμέραν εύχονται έπί τού τάφου του . . . Τή 22ρ 
τρέχοντος έτελέσθη άθορύβως μνημόσυνον, είθε δέ ή Θεία 
Πρόνοια νά εϋδοκήση μετ ’ ου πολύ νά τελέσωμεν μνημόσυ
νον πάνδημον οί πάντες έπί τό αύτό . . .».

Ή ύπέρτατη ύπέρ τής Πατρίδος θυσία τοϋ Παύλου Μελά, ώς 
ήτο φυσικόν συνεκίνησεν βαθύτατα σύμπαντα τόν Ελληνισμόν 
καί ό Μακεδονικός 'Αγών, τοϋ όποιου ό μεταστάς ύπήρξεν ό 
κύριος έμπνευοτής καί πρωτεργάτης, είσήλθεν μέ τόν θάνατόν 
του ε ις  νέαν πλέον έντονον καί κρίσιμον φάσιν μέ έπιστέγασμα 
τήν τελικήν νίκην, συνισταμένην ε ις  τήν διατήρησιντής έλληνικό- 
τητος τής Μακεδονίας μας. Εις όλόκληρον τήν έκτασιν τής 
Μακεδονίας, ό Παύλος Μελάς έγινε πραγματικός θρύλος. Ό  
λαός μέ διάφορα δημοτικά τραγούδια καί θούρια, ύμνησε στήν 
θυσία τού Έθνομάρτυρος, ένώ ό έθνικός ποιητής Κωστής Παλα- 
μάς άφιέρωσε ε ις  τόν Πρωτομάρτυρα τής Μακεδονικής Ε λ ευ θ ε
ρίας τό άκόλουθον ποίημά του:

Σέ κλαίει λαός. Πάντα χλωμό νά σείεται τό χορτάρι
στόν τόπο πού σέ πλάγιασε τό βόλι, ώ παλληκάρι!
Πανάλαφρος ό ύπνος· τού Απρίλη τά πουλιά
σάν τού σπιτιού σου νά τ' άκούς λογάκια καί φιλιά,
καί νά σού φτάνουν τοϋ χειμώνα οί καταρράχτες
σάν τουφεκιού άστραπόβροντα καί σάν πολέμου κράχτες.
Πλατειά τοϋ ονείρου μας ή γή καί άπόμακρη. Καί γέρνεις

έκεϊ καί σβεϊς γοργά. 
Ιερή στιγμή. Σάν πιό πλατειά τή δείχνεις καί τή φέρνεις σάν

πιό κοντά

0 Παύλος Μελάς μέ τήν έπικήν θυσίαν του, συνετέλεσεν 
άναμφιβόλως ε ις  τήν διατήρησιν τής έλληνικότητος τής Μακεδο
νίας μας, τής ένδόξου καί τιμημένης αυτής γωνίας τής Ε λληνι
κής Πατρίδος.

Η μ ε ίς  οί έπ ιγενόμενοι, όραματιζόμενοι καί έμπνεόμενοι έκ 
τοϋ φωτεινού παραδείγματός του, καλούμεθα νά διαφυλάξωμεν 
καί νά μεταλαμπαδεύσωμεν περαιτέρω, άναλλοίωτον τήν πίστιν 
του ε ις  τά άθάνατα έλληνοχριστιανικά ιδεώδη, μέ τά όποια έγα- 
λουχήθη άνέκαθενή Ελληνική Φυλή καί μέ τά όποια έμφορούμε- 
νοι οί έλληνες στρατιώται, κατήγαγον θριάμβους καί έγραψαν 
χρυσός σελίδας άφθίτου δόξης ε ις  τήν ένδοξον τρισχιλιετή ιστο
ρίαν τοϋ Έθνους. Έκπαραλλήλου, άνακύπτει ίεράή  ύποχρέωσις 
ήμών τών άπογόνων τής γενεάς τών Μακεδονομάχων,νά μετου- 
σιώσωμεν ε ις  ζώσαν πραγματικότητα, τούς προαιώνιους εθν ι
κούς πόθους τού Γένους, διαφυλλάττοντες, προτίστως, ώς κό
ρην οφθαλμού, τήν έλληνικότητα τής Μακεδονίας μας, τοϋ άνα- 
ποσπάστου αύτοϋ χώρου τής ένδόξου Ελληνικής Πατρίδος.

« Ά μ ες  δέ γ ’ έσΰμεθα πολλω κάρρονες».
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Ή 'Ενέργεια οτή Φύση:
θαυμαστή
καί απεριόριστη



Η Γαλλική Ενωση περιβαλλοντολογιών δημοσιογρά
φων διοργάνωσε πρόσφατα ένα ένδιαφέρον έρευνητικό 
ταξίδι στό Κέντρο Έρευνας τής Εύρωπαίκής Κοινότητας 
πού βρίσκεται στήν Ίσπρα τής 'Ιταλίας. Ό  Christian Soty 
ήταν ένας άπό τούς δέκα περίπου αντιπροσώπους τών ήμε- 
ρησίων έφημερίδων, Πρακτορείων Τύπου και περιοδικών, 
πού συμμετείχαν στό ταξίδι αύτό. ’Εδώ κάνει μιά παρου
σίαση αύτής τής έξαιρετικά ένδιαφέρουσας έπίσκεψης στό 
Κέντρο τής εύρωπαίκής έρευνας, δίνοντας στοιχεία γιά τή 
θερμοπυρηνική σύντηξη, τά προγράμματα γιά τήν άσφά- 
λεια των πυρηνικών άντιδραστήρων (άντιδραστήρας Essor -  
πρόγραμμα Super Sar), τις νέες μορφές ένέργειας καί, φυ
σικά, τό περιβάλλον: όλα αύτά, δηλαδή, πού έχουν κεφα
λαιώδη σημασία γιά τό μέλλον τών Εύρωπαίων.

Τ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  Τ Η Σ  ΙΣ Π Ρ Α

I ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΙΕΛΛΟΝ
Τής Κριστιάν Σοτϋ

Γιά νά σχηματίσουμε μιά εικόνα 
γιά τό Κοινό Κέντρο έρευνας τής 
Εύρωπαίκής Κοινότητας, πού είναι 
εγκατεστημένο στις όχθες τής 
Λάγκο Ματζιόρε στήν Ίσπρα τής 
Ιταλίας, πρέπει νά γνωρίζουμε ότι οί 

δραστηριότητές του, «προορίζον
ται» ούσιαστικά γιά τήν τρίτη χ ιλ ιε
τηρίδα. Αν σέ κάθε χώρα τής Εύρώ- 
πης οι έρευνητές προετοιμάζουν 

I τον κόσμο τού αύριο, στήν Ίσπρα οί 
Ί Εύρωπαΐοι έπιστήμονες προετοιμά

ζουν τό μεθαυριανό κόσμο . ..
Ετσι, γιά νά άποφευχθοϋν οί «δι

πλές άπασχολήσεις» μεταξύ τών 
έρευνων πού κάνουν οί έπιστήμονες 
στήν Ισπρα καί τών μελετών τών 
συναδέλφων τους στις χώρες μέλη 
της Κοινότητας, οί πρώτοιέργάζον- 
ται γενικά πάνω σέ θέματα πού 
εφαρμογές τους -  στό έμπόριο ή 
στή βιομηχανία -  δέν άναμένονται 
πριν άπό έναν αιώνα. Παρ’ όλα αύτά, 
ή έπιστημονική φαντασία (μέ τήν 
ύψηλότερη έννοια τού όρου) στό 
Κοινό Κέντρο Έ ρευνας έξακολου- 
θεΐ νά είναι ρεαλιστική καί δέν χάνε
ται σέ κατευθύνσεις πού έχουν 
σχέση περισσότερο μέ τή φιλοσοφία 
παρά μέ τήν προσγειωμένη 
έρ ευ ν α . . .

Τόσο στήν Ίσπρα όσο καί στις 
τρεΤς άλλες τοποθεσίες πού συν- 
αποτελουν τό «Κοινό Κέντρο ’Έρευ
νας» -  δηλαδή τήν έγκατάσταση τού 
Petten (Ολλανδία), τό Κεντρικό

Γραφείο Πυρηνικών Μέτρων τού 
Geel (Βέλγιο) καί τό Ινστιτούτο 
Υπερουράνιων Στοιχείων τής Kar

lsruhe (Δυτική Γερμανία) -  αύτό πού 
έχει σημασία είναι ότι όλες οί χώρες 
τής Εύρώπης έθεσαν άπό κοινού 
τούς οικονομικούς τους πόρους γιά 
νά πραγματοποιήσουν καί νά φ έ
ρουν σωστά σέ πέρας έρευνες πού 
θά κόστιζαν πολύ άκριβά σέ μιά μόνο 
χώρα. Στήν Ίσπρα, όπως καί τό Pet- 
ten, τό Geel ή τήν Karlsruhe, ή άλλη- 
λεγγύη δέν είναι λέξη κενή περι
εχομένου . . .

Ή θερμοπυρηνική σύντηξη.

Τό 1961 ιδρύθηκε τό Κοινό Κέντρο 
"Ερευνας, στά πλαίσια τής Συνθήκης 
τής Εύρατόμ. Σήμερα, άπό άποψη 
μεγέθους, ή Ίσπρα είναι σαφώς τό 
σημαντικότερο άπό τά υπόλοιπα 
κέντρα: άπασχολεί, π.χ., τά τρία τ έ 
ταρτα τού δυναμικού τού Κοινού 
Κέντρου ’Έρευνας.

Έ χοντας σχεδιασθεί σέ μιά πρώτη 
φάση σάν ένας χώρος καθαρά πυρη
νικών έρευνών, ή Ίσπρα έπέκτεινε 
τις  δραστηριότητές της, ιδ ια ίτερα 
μετά τό 1974. Ή διαφοροποίηση 
αύτή είναι σχετική βέβαια, άφοϋ σή
μερα τό 70% των έρευνών άφορούν 
γενικά τούς ένεργειακούς πόρους 
(οί έρευνες γιά τις  «ήπιες» μορφές 
ένέργειας δέν άντιπροσωπεύουν 
παρά τό 15%).

Από άποψη προϋπολογισμού, τά 
510 έκατομ. εύρ. λογ. μονάδες πού 
διατέθηκαν πρόσφατα στόν τομέα

τής έρευνας γιά μιά τετραετία  (306 
έκατ. έν ια ίες λογ. μονάδες γιά τό 
Κέντρο τής Ίσπρα) άντιπροσω- 
πεύουν μόλις τό 1 % τού συνολικού 
προύπολογισμού τών Εύρωπαικών 
Κοινοτήτων. Από τό ποσό αύτό, 
μόνο τό 50% διατίθετα ι γιά τις άπο- 
δοχές τών 2260 άτόμων πού έργά- 
ζονται στό Κ έν τρ ο . . .

Ενα άπό τά βασικότερα σημεία 
ένδιαφέροντος γιά τούς έρευνητές 
τής Ίσπρα είναι ή θερμοπυρηνική 
σύντηξη. Πρόκειται γιά τήν έλεγχό- 
μενη άναπαραγωγή τών φαινομένων 
πού συντελούνται στήν έπιφάνεια 
τού ήλιου. Από θεωρητική άποψη, ή 
φυσική άντίδραση είναι γνωστή: 
θερμαίνοντας ένα άέριο -  τό δευτέ- 
ριο -  σέ έκατό έκατομμύρια βα
θμούς διασπώνται τά άτομά του καί 
άπελευθερώνονται οί πυρήνες καί 
τά ήλεκτρόνια· άκολουθεί ή έκλυση 
τεράστιας ποσότητας ένέργειας 
άπό αύτό τό πλάσμα.

Ωστόσο, ή πρακτική έφαρμογή 
θέτε ι ένα πρόβλημα πού είναι τό ίδιο 
σημαντικό όσο καί ή δύναμη αύτής 
τής μορφής ένέργειας τής τρ ίτης 
χιλιετηρίδας. Κατ’ άρχήν θά πρέπει, 
σέ μιά πρώτη φάση, νά έπ ιτευχθεί 
αύτή ή ύπερβολικά υψηλή θερμο
κρασία. Στή συνέχεια, αύτό θά πρέ
πει νά γ ίνε ι μέσα σ' ένα χώρο πού νά 
είναι άρκετά άνθεκτικός άπό θερ
μική άποψη: κι έτσι παρουσιάζεται κι 
ένα τρ ίτο πρόβλημα πού άφορά τό 
ύλικό . . .

Σήμερα, τό 1981, όλα αύτά τά 
προβλήματα είναι άδυναμίες πού θά
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άπασχολήσουν γιά πολλά άκόμα 
χρόνια τούς σοφούς τής Γής. Πρός 
τό παρόν, βρισκόμαστε στήν άρχή. 
Προτάθηκε νά κατασκευαστεί στό 
Culham τής Αγγλίας τό J.E.T. (Joint 
European Torus) γιά νά γίνουν πειρά
ματα γιά ένα θερμοπυρηνικό στα
θμό παραγωγής ήλεκτρ ικής ένέρ- 
γειας πού θά λε ιτου ρ γε ί μέ βάση τήν 
άρχή τής σύντηξης.

Εξάλλου, στήν Ίσπρα συναρμο- 
λογεΐτα ι ήδη ένα κυκλοτρόπιο, πού 
δ ίνε ι τή δυνατότητα  νά άναπαρα- 
χθούν πειραματικά οί ζημιές στά 
ύλικά πού άποτελούν έναν άντιδρα- 
στήρα θερμοπυρηνικής σύντηξης. 
Τό πρόβλημα είνα ι σημαντικό δεδο
μένου ότι τά χαρακτηριστικά ένός 
ύλικου πού βομβαρδίζετα ι μέ νε
τρόνια  άλλοιώνονται μέ τήν πάροδο 
τού χρόνου.

Ό  G.P. Bishop, δ ιευθυντής Φυσιο
λογίας και Φυσικής στό Κέντρο τής 
Ισπρα, π ιστεύει ότι τά πάντα θά 

άποφαοίστούν μέσα στήν προσεχή 
δεκαετία  . .. Σήμερα, προσθέτει, 
μπορούμε νά προκαλέσουμε τή 
θερμοπυρηνική σύντηξη  γιά ένα  
δευτερόλεπτο. Γιό νά είναι ουσια
στικό τό πείραμα, θά πρέπει ή διάρ
κεια τού φαινομένου νά μπορεί νά 
διατηρείται γιά έκατό περίπου δευ 
τερόλεπτα. Αν μέχρ ι τό 1990, δέν  
κατορθωθεί νά υπάρξει διαρκής και 
ελεγχόμενη  θερμοπυρηνική αντί
δραση, θά έγκαταλε ίψουμε μάλλον  
αυτό τόν τομέα έρευνών. Βρισκόμα
στε όμως πολύ κοντά στήν έπιτυχία. 
Πρός τό παρόν, άναζητούμε τό μ έ 
σον γιά νά διατηρήσουμε γιά άρκετό  
χρόνο τή θερμοπυρηνική  αντί
δραση. Μέοα σέ πέντε χρόνια θά 
πρέπει νά γνωρίζουμε μέ περισσό
τερες  π ιθανότητες κατά πόσο αυτό 
είναι δ υ ν α τό . . . Πάντως σέ έκατό  
χρόνια είναι σίγουρο ότι θά αν
τλούμε ένέργε ια  άπό αύτή τήν 
πηγή . . .

Πυρηνική ένέργεια και 
άτυχήματα.

Η πυρηνική ενέργε ια  παραμένει ό 
σημαντικότερος τομέας έρευνών 
στό Κέντρο τής Ίσπρα, άπασχολών- 
τας περισσότερους άπό 700 έπιστή- 
μονες. Οί έρευνες γιά τήν πυρηνική 
άσφάλεια καλύπτονται κατά 60% μέ 
τις  κλασικές πυρηνικές μονάδες 
(αύτές δηλαδή, πού λε ιτουργούν μέ 
πεπιεσμένο νερό: P.W.R.) καί τό 
40% τούς ύπεραντιδραστήρες 
(surregenerateurs).

Μιά πρώτη ιδέα ήταν νά δη- 
μ ιουργηθεϊ μέσα στό Κέντρο τής 
Ίσπρα μιά Τράπεζα στήν όποια θά 
συγκεντρώ νονταν όλα τά έπεισόδια 
καί τά άτυχήματα πού γ ίνοντα ι στά 
πυρηνικά έργοστάσια τής Εύρώπης

-  σήμερα, είναι 80 περίπου -  καί, άν 
είνα ι δυνατόν, τού κόσμου. Εξάλ
λου, στήν «Τράπεζα» αύτή θά συγ
κεντρώνονταν οί περιπτώσεις άτυ- 
χημάτων πού συνδέονται ε ιδ ικό 
τερα μέ τήν έναποθήκευση κατα
λοίπων τά όποια περιέχουν ύψηλή 
ραδιενέργεια. Τό σχέδιο αύτό έχει 
προχωρήσει άρκετά καί ίσως ολο
κληρωθεί σύντομα δεδομένου ότι 
έχει ένταχθεί στό πρόγραμμα 1980 - 
1983 τού Κοινού Κέντρου Ερευνας.

Τίποτα όμως δέν έχε ι κρ ιθεΐ ορι
στικά, γ ια τί ορισμένες χώρες δέν 
θέλουν νά παρέχουν λεπ τομέρειες 
γιά τά άτυχήματα πού συνδέονται μέ 
τή λε ιτουργ ία  τών άντιδραστήρων 
τους . ..

Οσον άφορά τήν «έρευνα άτυχη- 
μάτων», στό Κέντρο τής Ίσπρα 
έχουν άρχίσει πριν μερικούς μήνες 
νά άσχολούνται μέ τό πρόγραμμα 
Super Sara, πού άποβλέπει στή με
λέτη  τής συμπεριφοράς τής καύσι
μης ύλης σέ περίπτωση πού δέν 
ύπάρξει ψύξη τού άντιδραστήρα. 
λόγω κάποιας βλάβης.

Ή τυπική περίπτωση είνα ι ή έξής: 
λόγω κάποιας διαφυγής στό πρωτο
γενές  κύκλω μα-π ού χρησ ιμεύει γιά 
τήν ψύξη τού πυρήνα τού άντιδρα- 
στήρα -  μειώ νεται ή πίεση, ή όποια 
είναι συνήθως 160 bars' στήν περί
πτωση αύτή, ό πυρήνας τού άντι- 
δραστήρα, πού τελ ικά  ξερα ίνετα ι καί 
ύπερθερμαίνεται, δημ ιουργεί γ ε 
νική ύπερβολική άνοδο τής θερμο
κρασίας- άν δέν έλεγχθε ί ή ύπερβο
λική αύτή θερμοκρασία ύπάρχει κίν
δυνος νά λιώσει ή ραδιενεργός καύ
σιμη ύλη καί νά βυθιστεί στή γή περ
νώντας τήν έπ ιφάνεια τού έδάφους. 
Μ ετά τό δυστύχημα στό Three Miles 
Island τό φα ινόμενο αύτό πού έγινε 
γνωστό σάν κινέζικο σύνδρομο εξ 
ακολουθεί  νά άπασχολεί τ ις  συνει
δήσεις μ α ς . . .

Στό πρόγραμμα Super Sara, άνα- 
παράγονται, σέ μ ικρότερη κλίμακα 
βέβαια, οί θερμούδραυλικές συνθή
κες πού ύπάρχουν στόν πυρήνα τού 
άντιδραστήρα κατά τήν ώρα τού 
άτυχήματος. Τό πρόγραμμα, πού 
άρχισε έδώ καί δεκαπέντε μήνες, θά 
πρέπει νά έχει ολοκληρω θεί τό 1983. 
Στό πρόγραμμα αύτό θά συμμετά- 
σχουν καί οί Ιάπωνες καί οί Αμερ ι
κανοί, άλλά δέν έχουν άκόμα προσ
δ ιορ ιστεί οί ο ικονομ ικο ί όροι τής 
συμμετοχής τους.

Ή προσπάθεια 
γιά τή μή διάδοση 

τών πυρηνικών ύλών.

Ενα άλλο θέμα πυρηνικών έρευ 
νών στό Κέντρο Ίσπρα είνα ι ή άντί- 
δραση τών κάδων τών πυρηνικών 
ύπεραντιδραστήρων. σέ περίπτωση

άτυχήματος: στόν τομέα αύτό τό 
Κέντρο τής Ίσπρα κατέχει άναμφι- 
σβήτητα τήν πρωτοπορία- έχουν 
πραγματοποιηθεί ήδη είκοσιδύο δο
κιμές. Οί δοκιμές γ ίνοντα ι μέ χημι
κές εκρηκτικές  ύλες γιά νά άναπα- 
ραχθοϋν πειραματικά οί άναφλέξεις 
πού προκαλούνται. θεωρητικά, άπό 
τό νάτριο τής ψύξης. Παρακολου- 
θούνται οί θερμούδραυλικές μεταλ
λαγές τής καύσιμης ύλης τού ύπερ- 
αντιδραστήρα σέ περίπτωση βρα
σμού του νατρίου, ή διαφυγή τής 
ύπολειμματικής θερμότητας σέ 
περίπτωση μερικής τήξης στόν πυ
ρήνα τού άντιδραστήρα, κ.λ.π.

Υπάρχει έπίσης τό πρόβλημα τής 
άποθήκευσης καταλοίπων ύψηλής 
ραδιενέργειας. Είναι έπ ικίνδυνα γιά 
κάθε μορφή ζωής -  ζωικής ή φυτικής 
-  γιά έκατοντάδες ή άκόμα καί χ ι
λ ιάδες χρόνια. Δ ιάφορες λύσεις με- 
λετώ νται σήμερα: ό διαχωρισμός σέ 
κατάλοιπα μακροχρόνιας καί βρα
χυχρόνιας ραδιενέργειας- ή καύση 
τών καταλοίπων μέσα σέ πυρηνι
κούς άντιδραστήρες- ή έναποθή
κευση σέ βαθιά γεωλογικά στρώ
ματα- ή πόντισή τους σέ μεγάλο βά
θος.

Τέλος -  κι αύτή είναι ή τελευτα ία  
δραστηριότητα τού Κέντρου τής 
Ισπρα στόν τομέα τών πυρηνικών 

έρευνών -  στά πλαίσια τής μή δ ιά
δοσης τών πυρηνικών ύλών -  άρα 
τού αύστηρού έλέγχου τής καύσι- 
μης ύλης καί τών καταλοίπων της 
πού περιέχουν πλουτώνιο -  ή Ισπρα 
μπορεί νά α ισθάνετα ι ύπερήφανη 
γ ια τί καθιέρωσε ένα είδος δακτυλι
κών άποτυπωμάτων τής ύλης: μιά 
«σφραγίδα» πού περ ιέχετα ι σέ κάθε 
καύσιμη ύλη καί πού τή σημαδεύει 
άνεξίτηλα  χωρίς νά μπορεί νά γ ίνει 
καμιά άπάτη. Εύκολα έλέγξιμη οπο
τεδήποτε. κάθε σφραγίδα έχει τή 
δική της «ταυτότητα» άπό ύπερ- 
ήχους, πού δέν μπορεί νά άναπαρα- 
χθεϊ ή νά τροποποιηθεί. Επομένως, 
θά ήταν άδύνατο νά άποκτηθεί 
παράνομα ή νά ύπεξαιρεθεϊ καύσιμο 
ύλικό χωρίς αύτό νά φανεί καί στόν 
πρώτο έλεγχο. Σέ μιά τέτο ια  περί
πτωση. ή χώρα -  δράστης θά βρισκό
ταν άμέσως κατηγορούμενη.

Υδρογόνο και ηλεκτρισμός 
άπό ζεστό νερό.

Σ' εναν άλλο τομέα, έκτος τού πυ
ρηνικού. τό Κέντρο τής Ίσπρα θεω
ρείτα ι σήμερα «ήγέτης» στήν έπι- 
στημονική έρευνα: στήν παραγωγή 
ύδρογόνου (πού είναι τό καύσιμο 
τού μέλλοντος) μέ θερμοχημικά 
μέσα. «Ή μέθοδος είνα ι έτοιμη έστω 
καί αν δέν είνα ι άμεσα άξιοποιή- 
σιμη», έξήγησε ό έπ ικεφαλής τού 
Κέντρου τής Ίσπρα Roland G. Mas.
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47 έτων, πρώην δ ιευθυντής τοϋ Go- 
gema καί μετά τοϋ πυρηνικού κέν
τρου τής Pierrelate (Γαλλία). Καί ό κ. 
Mas ύπενθυμίζει ότι τό ύδρογόνο 
θεωρείται οήμερα σάν τό ιδανικό 
καύσιμο άφοϋ όταν καίγεται μέ τό 
οξυγόνο δ ίνει άπλώς νερό -  έπομέ- 
νως δέν προκαλεϊται κανενός ε ί
δους ρύπανση. Εξάλλου, ένα έξίσου 
σημαντικό πλεονέκτημα είναι καί τό 
ότι δέν έξαντλεϊτα ι, πράγμα πού δέν 
συμβαίνει μέ τις ύπόλοιπες καύσι
μες ύλες πού δ ιαθέτουμε σήμερα.

Ακόμα καί οί Ιάπωνες καί οί Αμε
ρικανοί έρχονται στό Κέντρο τής 
Ισπρα γιά νά «μάθουν κάτι», στόν 

τομέα αύτό. Ώ στόοο, όπως λένε οί 
ύπεύθυνοι, τό πέρασμα άπό τό ερ
γαστήριο  στή βιομηχανία δέν προ- 
βλέπεται γιά σύντομα . . .

Στά πλαίσια πάντα των ένεργεια- 
κών έρευνών, οί έρευνητές τοϋ Κέν
τρου τής Ίσπρα κατασκεύασαν μιά 
συσκευή πού παράγει ήλεκτρισμό 
άπό ζεστό άέρα! Στό άρχικό στάδιο 
τών έρευνών, τό σύστημα μπορούσε 
νά χρησιμοποιηθεί σέ χώρες μέ 
μέσο ύψόμετρο -  όπου τό νερό χρη
σιμοποιείται μέσα σέ άτμοστρόβι- 
λους -  ένώ κάτι τέτο ιο  ήταν άδια- 
νόητο σέ χώρες μέ ξηρασία, όπως 
είναι οί χώρες τής Αφρικής. Χρεια
ζόταν λοιπόν ένα σύστημα πού θά 
μπορούσε νά ξαναζεσταίνει τόν 
άέρα μέχρι νά φτάσει σέ άρκετά 
ύψηλές θερμοκρασίες γιά νά μπο
ρέσει νά τεθε ί σέ κίνηση ένας άε- 
ριοστρόβιλος. Αύτό τό πέτυχαν δύο 
επιστήμονες: ό Αντόνιο Ανγκελίνι 
καί ό Γιοακίμ Γρέτζ. Ή μηχανή πού 
έφτιαξαν, όχι μόνο δέ χρειάζεται 
νερό άλλά χρησιμοποιεί τήν ένέρ- 
γεια πού παράγεται άπό τήν άκτινο- 
βολία τοϋ ήλιου γιά νά ζεσταίνει τόν 
άέρα!

«Γιά νά λειτουργήσει ένα ήλιακό 
σύστημα», ύπενθυμίζει ένας επι
στήμονας από τό Κέντρο τής Ίσπρα. 
«πρέπει νά είναι οικονομικό καί 
άποδοτικό. Πράγμα πού σημαίνει, νά 
μπορεί νά λε ιτουργεί χωρίς πρό
βλημα γιά δώδεκα χρόνια Σήμερα 
αύτό ισχύει μόνο γιά τούς θερμο
συλλέκτες μέ κυκλοφορία νερού».

Καί έξηγεΐ ότι σήμερα τίθεντα ι 
δύο προβλήματα πού δέν είναι κα
θόλου έπ ιστημονικά: οί διαφορές 
τιμών τών συλλεκτών -  άπό ένα έως 
τρία γιά τούς συλλέκτες πού έχουν 
τά ίδια χαρακτηριστικά -  καί ή β ιοτε
χνικά οργανωμένη παραγωγή πού 
άποκλείει πρός τό παρόν όποιαδή- 
ποτε μείωση τών τιμών.

Αποθήκευση 
τής θερμότητας.

Η ήλιακή ενέργεια χρησιμοποιεί

ται έπίσης καί σέ άλλους τομείς 
έρευνας τοϋ Κέντρου τής Ίσπρα: 
ατήν άποθήκευση τής θερμότητας. 
Η άξιοποίηση τοϋ ήλιου δέν είναι 

άπόλυτα έξασφαλισμένη στόν ένερ- 
γειακό τομέα: στις νότιες χώρες 
πρέπει νά ύπάρχει θέρμανση τή νύ
χτα καί μείωση τής θερμότητας τήν 
ήμέρα· στις βόρειες χώρες -  τής Εύ- 
ρώπης, π.χ. -  πρέπει νά άποθηκεύε- 
ται θερμότητα τό καλοκαίρι γιά νά 
άξιοποιείται τό χειμώνα!

Τό πείραμα πού γ ίνετα ι στήν 
Ιοπρα, άποβλέπει άκριβώς στήν 

άξιοποίηση τής ήλιακής ένέργειας. 
Μέ θερμαγωγούς σωλήνες μέσα άπό 
τούς όποιους περνά νερό καί πού 
είναι τοποθετημένοι μέσα στό έδα
φος, κάτω άπό ένα πειραματικό 
σπίτι, σέ βάθος μέχρι 30 μέτρα, ζε
σταίνεται μιά πισίνα 50 κυβικών μέ
τρων τέλε ια  μονωμένη καί καλυμ
μένη μέ λάδι γιά νά άποφεύγεται ή 
έξάτμιση. Μέ τή χρησιμοποίηση 
μετατροπέων άέρος έξασφαλίζεται 
ή θέρμανση τού σπιτιού γιά τό χ ε ι
μώνα μέχρι τά Χριστούγεννα περί
που. Μετά, μέ τή χρησιμοποίηση 
μιας άντλίας θερμότητας πού έξ- 
ασφαλίζει τό άπαραίτητο θερμαν
τικό συμπλήρωμα, περνούν καί οί 
τελευτα ίες  μέρες τού χειμώνα. 
Υπολογίστηκε ότι. μέ επιφάνεια 

έδάφους 160 μ2, τό σύστημα αύτό 
έπιτρέπει τήν κάλυψη τοϋ 75 - 80% 
των ένεργειακών άναγκών.

Γιά νά είναι άποδοτικό. ώστόσο, 
θά πρέπει τό άποθηκευμένο κυβικό 
μέτρο νερού νά κοστίζει λ ιγότερο 
άπό 100 δολλάρια. συμπεριλαμβα- 
νομένης καί τής έγκατάστασης. 
πράγμα τό όποιο δέν συμβαίνει στό 
Κέντρο τής Ισπρα «Δέν πιστεύω ότι 
μπορούμε νά πετύχουμε θέρμανση 
σέ ατομικό έπίπεδο μέ τό σύστημα 
αύτό. έξηγεΐ ένας τεχνικός. Αντί
θετα. είναι πολύ χρήσιμο στά μεγάλα  
συγκροτήματα. Μένει τώρα νά ξεκα
θαριστεί ποιος θά έπωμιστεί τά οικο
νομικά βάρη: οι βιομήχανοι ή τό κοι
νωνικό σύνολο:».

Ή κυκλοφορία 
τών αύτοκινήτων 

και ή ρύπανση άπό μόλυβδο.

Οποιος λέει «ένεργειακή 
έρευνα» σκέφτετα ι ολοένα καί 
περισσότερο τήν προστασία τοϋ 
περιβάλλοντος. Τό Κέντρο τής 
Ισπρα δέν ξεφ εύγει άπ αυτό τόν 

κανόνα Αξίζει ξεχωριστή προσοχή 
ένα πείραμα πού γ ίνετα ι στόν τομέα 
αυτό. Μέ τό πείραμα αυτό μπορεί νά 
ελεγχθεί έπιστημονικά κατά πόσο 
υπάρχει μόλυβδος στόν αέρα (από 
τά καύσιμα τών αύτοκινήτων). πού 
στήν πόλη είναι φορτισμένος λόγω 
τής καύσης ύγρων καυσίμων Ό  μό

λυβδος, πού χρησιμοποιείται σάν 
πρόσθετο άντιεκρηκτικό  στις βενζί
νες, απασχολεί τούς έπιστήμονες 
πού είναι ε ιδ ικο ί στή μελέτη τών 
επιπτώσεων πού έχουν τά βαριά 
μέταλλα στόν άνθρώπινο οργανι
σμό, καί πού θά ήθελαν νά μπορούν 
νά παρακολουθήσουν τόν μόλυβδο 
άπό τά καύσιμα τών αύτοκινήτων 
μέσα άπό τά διαδοχικά στάδια πού 
περνά: άπό τόν σιγαστήρα τής εξ 
άτμισης μέχρι καί τούς ιστούς τοϋ 
άνθρώπινου οργανισμού. Σ' αύτό 
άποβλέπει καί τό πείραμα I.L.E. 
(Ίσοτοπικό Πείραμα Μολύβδου), 
πού γ ίνετα ι γιά νά καθοριστεί μέ 
άκρίβεια σέ τι ποσοστό συμβάλλουν 
στή «μολυβδίαση» τά καύσιμα άπό 
τά αύτοκίνητα.

Τό 1974, τό Κέντρο τής Ίσπρα 
έκανε πρόταση νά «σημαδευτούν» 
μέ μόλυβδο Αύστραλίας -  ύπάρχει 
κάποια ίσοτοπική διαφορά άπό τόν 
κλασικό μόλυβδο -  τά καύσιμα πού 
δ ιατίθεντα ι στήν Ιταλία καί νά τεθε ί 
ύπό έλεγχο ή περιοχή τοϋ Πεδεμον- 
τίου. Τό πείραμα έγ ινε άπό τό Μάιο 
τοϋ 1977 ως τό Δεκέμβριο τού 1979, 
μετά άπό συμφωνία μέ τήν ιταλική 
έτα ιρ ία παρασκευής προσθέτων γιά 
τά καύσιμα. Σέ όλο τό διάστημα, ή 
ιταλική βενζίνη ύποβλήθηκε σέ ίσο
τοπική σήμανση. Μετά, συγκεντρώ
θηκαν 5000 δείγματα άτμοσφαιρι- 
κης σκόνης, ένώ 1450 άτομα ύπο- 
βλήθηκαν σέ άνάλυση αίματος. Οί 
έπιστήμονες κατέληξαν στό συμπέ
ρασμα ότι ύπάρχει σημαντική δια
φορά μεταξύ τού άέρα τών πόλεων 
καί τού άέρα τής έξοχής, λόγω τής 
ύπαρξης τοϋ ιδ ια ίτερου αύτοϋ ε ί
δους μολύβδου. Ή άναλογία αύτή 
μειώνεται στά νερά τής βροχής καί 
στό αίμα τοϋ άνθρώπινου οργανι
σμού. Στό τελευτα ίο , ή μείωση τής 
άναλογίας είναι αίσθητότερη στά 
παιδιά πού κατοικούν σέ μιά άστική 
περιοχή. Αύτά είναι καί τά πρώτα 
συμπεράσματα άπό τό πείραμα, τά 
πορίσματα τοϋ όποιου πρέπει νά τά 
έπεξεργαστούν άκόμα περισσότερο 
οί έπ ιστήμονες . . .

Καί κλείνουμε αύτό τό άρθρο μέ 
τά λόγια τοϋ έπικεφαλής τής Ίσπρα 
Roland G. Mas. «Δύο κίνδυνοι ύπάρ- 
χουν στό Κέντρο τής Ίσπρα: νά κά
νουμε τά ίδια πράγματα μ ' ένα 
έθνικό κέντρο έρευνών ή νά κά
νουμε κάτι καλύτερο άπό ορισμένες  
χώρες μέλη. Μερικές φορές, ή ζή
λεια μπορεί νά προκαλέσει κάτι 
περίεργες άντιδράσεις».

Απ' τό Περιοδικό 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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Σερνικό, βαρβάτο και περισσά 
άλαζονικό τό θεϊκό βουνό τής 'Ελ
λάδας άναχεντρώ νει άπό δέος κάθε 
πού τό οτοχάζετα ι τήν καρδιά εκε ί
νου πού άξιώθηκε κάποτε νά τό 
ιχνηλατήσει άπ' τά νύχια ώς τήν 
κορφή, άνάβει και τόν πόθο ατά 
ορειβατικά  φυλλοκάρδια κι αύτού 
πού δέ δυνήθηκε άκόμα νά σκαρφα
λώσει στις κορφές του, νά γ ευ τε ί τό 
άπροσπέλαστο μεγαλείο  του, νά 
ένω τιστεί τό θεϊκό άνασαμό του.

Ό  περήφανος κ ιά θ ά να το ς  γέρο - 
Ό λυμπ ος . . .

Βαριόχνωτος, τραχύκορμος και 
περισσά άνταριασμένος, κρατάει 
πάντα ψηλά τήν άπροσκύνητη και 
νεφοσκέπαστη κεφαλή του, δέ λυ- 
γάει εύκολα στή θέληση και ατό πόδι 
τού άνθρώπου, δέν ύποτάσσεται 
χωρίς άγώνα στή δύναμη και τήν 
ύπομονή του. Μ αθημένος άπ’ τούς

πανάρχαιους καιρούς νά 'χει μονάχα 
θεϊκά πάρε - δόσε, οοφίλιασε γιά 
καλά τή Θ εοκατο ίκητη κεφαλή του 
στά σύννεφα, δέ καταδέχετα ι νά τή 
σκύψει στή γής, νά τήν παραδώσει 
στόν άνθρωπο.

Στυλωμένος έκε ϊ στήν άπρόσιτη 
και προαιώνια μονιά του, λ ιοντάρι 
πές άγριο και δυσθεόρατο, βρυχιέ- 
τα ι μ ’ άστραπόβροντα άπ’ τά σύν
νεφα και φοβερ ίζει έκε ίνους πού 
’χουν τά θάρρητα νά τόν σιμώσουν. 
Ό μω ς ό άνθρωπος ξεθάρρεψ ε μέ τά 
χρόνια, κοντοζύγωσε σιγά - σιγά στά 
τιταν ικά  πόδια του, σκαρφάλωσε 
λίγο - λίγο ατό τραχύ πανοκόρμι του, 
έφτασε, όπού 'χε τά κότσια, πάτησε 
καί τή θεϊκή κεφαλή του.

Άπομυθοποιήθηκε, άποθεοποιή- 
θηκε τό πανάρχαιο κι άγριο βουνό. 
Κράτησε όμως τήν άγριάδα του, τά 
μουγκανητά του, τήν περηφάνεια

του τήν άπροσκύνητη. Γιατί ό άν
θρωπος μπορεϊ νά ιχνηλάτησε και νά 
διαγούμισε κάθε μυστική γωνιά του, 
κάθε άνυποψίαστη πτυχή τού γιγάν- 
τιου κορμού του, δέ δυνήθηκε όμως 
ποτέ νά κατακτήσει τήν άθάνατη 
ψυχή του.

Γιά χάρη τούτης τής ολύμπιας ψυ
χής σκαρφαλώνουν και ψάχνουν καί 
ματαψάχνουν χρόνια τώρα, μέ 
καυτά λιοπύρια και παγωμένα χιο- 
νοκαίρια, οί γη τεμ ένο ι άπ1 τό μυστή
ριό της στρατοκόποι των βουνίσιων 
άτραπών στις δασοσκέπαστες πλα
γιές, στις γραν ίτ ινες  κορφές τού 
άρχαίου βουνού. Μαυλισμένος άπ’ 
τό μυστήριό της κι ό ζωγράφος Ίθα- 
κίσιος γ ίνηκε ό πολίτης τού Ό λύμ- 
που, παραδόθηκε χρόνια ολάκερα 
στήν ερευνά της, μόνασε γιά χάρη 
της γιά χρόνια και χρόνια κοντά της, 
ζώντας μέ τόν άναοασμό της στήν 
ολύμπια σπηλιά του.
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Χαμένος όμως γιά όλους ό κόπος.- 
Χαμένοι πολλές φορές, τσακισμένοι 
στ' άφ ιλόξενα γκρέμνα, παραχωμέ- 
νοι στις παγωμένες χιονοστιβάδες 
τής ολύμπιας μάνητας κι αύτοι πού 
πασχίζουν παθιασμένα νά προσπε
λάσουν τό μυστήριο τού βουνού τών 
πανάρχαιων θρύλων, ν' άναζητή- 
σουν τήν άθώρητη κι άσύλληπτη 
ψυχή του.

Ηταν ή τρ ίτη  φορά πού σκαρφά
λωνα, φέτος τό καλοκαίρι, στις 
ολύμπιες πλαγιές κι άνέβαινα γιά μιά 
άκόμα φορά στον άδειο θρόνο τού 
«νεφεληγέρτη» άναζητώντας έν- 
αγώνια τό «κάτι άλλο» τού θεοκα- 
το ίκητου κάποτε βουνού. Τήν πρώτη 
φορά πού θάλθηκα ν ’ άνιχνεύσω 
τούτη τήν άγρια βουνίσια καρδιά, μέ 
τό δέος και τή δειλία τού πρωτάρη, 
θυμάμαι πόσο βολικός κι έξανθρω- 
πισμένος μού φάνηκε, στά πρώτα 
τουλάχιστον άνηφορικά μου βή
ματα, ό Ολυμπος. Ανεβαίναμε άπ' 
τά «Πριόνια» άνάμεσα σ’ ένα παρ
δαλό πλήθος άλλοδαπών κυρίως 
«ορειβατών». ’Εμείς μέ πλήρη έξάρ- 
τηση, έκείνο ι, στή συντριπτική τους 
πλειοψηφία, μέ ένδυμα τουριστικού 
περιπάτου και μέ σαγιονάρες. 
Ένιωσα ξαφνικά σάν ένας άπλός 
διαβάτης σέ πολίτικο περιβάλλον, 
ένα περιβάλλον ώστόσο πού έκανα 
τόσο κόπο νά τ ’ άποφύγω. Άπογοη-

Α ρ ι ο τ ε ρ ύ : Τό «μυτίκιο» κοντά οτήν κορυφή του 
Ολυμπου

Π ό ν ω : 0 Μύτικας (Πάνθεον) καί ά θρόνος τοϋ Διός 
(Στεφάνη).
Κ ά τ ω :  ΚοτεβοΙνοντος άπό τό «Λούκι», οέ υψόμετρο 
2.850 μέτρα.
(Φωτογραφίες όπΰ τό περιοδικό ΚΟΡΦΕΣ).

τεύτηκα. Τέτοια ορειβασία, σέ στύλ 
πολίτικης πεζοπορίας, τήν έκανα, άν 
ήθελα, και στή Γορίτσα. Πάει, στο
χάστηκα, κι ό «νιφόεντας» Ό λυ μ 
πος. Μασκαρεύτηκε άπ’ τόν πολιτι
σμό. Έ νας άκόμα όρεσείβιος πού 
μεταμορφώθηκε σέ τύπο μπλαζέ μέ 
παρδαλά μεταξωτά πουκάμισα. Πού 
πούλησε τήν άπροσκύνητη περηφά- 
νεια του γιά μιά χούφτα συνάλλα
γμα, πού θυσίασε τήν άνέγγιχτη 
ψυχή του στό βωμό τής τουριστικής 
σκοπιμότητας.

Ή καρδιά μου ώστόοο άρχισε νά 
ξανάρχεται στον τόπο της τότε 
άκριβώς πού άρχισε ή ’ίδια νά τυμπα
νίζει στις άπότομες κι όρθόκοφτες

άνηφοριές. Ανεβαίνοντας μέ κοφ
τές άνάσες καί διασχίζοντας μέ τήν 
ψυχή στό στόμα τις πνιγμένες στό 
πράσινο τής οξιάς, τού έλατου καί 
τού ρόμπολου όρθόκοφτες πλαγιές, 
νιώθαμε γύρω μας νά πληθαίνει όλο 
καί περισσότερο ή ολύμπια αύστη- 
ρότητα, ν ’ άραιώνει όλο καί πιό πολύ 
τό παρδαλό τουριστικό λεφούσι. 
«Ού παντός πλεΐν εις Όλυμπον». Ή 
άρβύλα άνέβαινε τώρα μόνη στό 
καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», ή 
σαγιονάρα τά βρήκε σκούρα, άνέ- 
κρουσε πρίμναν λίγο ψηλότερα άπ' 
τήν πηγή -  πυρήνα τοϋ Έννιπέα 
«Παλαβός», έβαλε πλώρη πάλι γιά τά 
«Πριόνια».

Βιάστηκα ν' άναθεωρήσω τήν 
πρώτη κι άδικη γνώμη μου γιά τόν 
Όλυμπο μ’ όλο πού καί στά 2.100 
μέτρα, σ' ένα καταφύγιο πού είχε πιά 
όλα τά χαρακτηριστικά ένός σύγ
χρονου μοτέλ, τό κοσμοπολίτικο 
περιβάλλον έδ ινε περισσότερο έν
τονη άπ’ όσο τήν περίμενα τήν πα
ρουσία του.

Καί πάλι όμως, ό,τι είχα γευ τε ί ώς 
έδώ δέ στάθηκε σέ γεν ικές  γραμμές 
ικανό νά έπαληθεύσει καί νά δικαιώ
σει αύτό πού στή συνείδησή μου 
είχε σέ χρόνο άνύποπτο προσχεδια- 
στεί. Βέβαια ό Ό λυμπος, έστω κι ώς 
τά 2.100 του μέτρα, δέν είναι καθό
λου ένα τυχαίο βουνό. Αντίθετα. Ή 
ομορφιά δεμένη μέ τήν αύστηρή 
άρχοντιά τού ρόμπολου, πού έπι- 
βάλλει στά ψηλώματα καταλυτική 
τήν παρουσία του καί σέ συνδυασμό 
μέ τις  χυτές άναδιπλώσεις μιάς έπι- 
βλητικής έδαφικής άνατομίας συν-
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θ έτε ι μιά άφάνταστη ποικιλία λα
χταριστών πλάνων, έχε ι όλα εκείνα 
τά στο ιχεία πού μπορούν νά ικανο
ποιήσουν και τήν πιό φιλόδοξη α ι
σθητική, πού μπορούν νά προκαλέ- 
σουν τά γνωστά σκιρτήματα μιάς 
γνήσιας έκστασης, ένός αύθεντικού 
δέους. 'Ωστόσο οί πράσινες ε ικόνες 
τού Όλύμπου πού γοητεύουν τό 
μάτι έχουν κάτι άπ' τήν ψυχρότητα 
των κάρτ - ποστάλς, κάτι άπ' τήν τυ 
ποποιημένη ομορφιά πού βλέπουμε 
συχνά σέ ζωγραφικούς πίνακες μέ 
θέματα τά πανώρια άλπικά τοπία. 
Μιά τέτο ια  βέβαια ομορφιά λίγα έλ- 
ληνικά βουνά άξιώθηκαν νά τήν 
έχουν, ή ψυχή ώστόσο τού ορειβάτη 
σέ τούτο  τό θεϊκό βουνό κάτι άλλο, 
κάτι πού νά ξεφ εύγε ι άπ’ τή γνωστή 
νομοτέλεια  τής ορεινής φύσης άνα- 
ζητάει. Κι αύτό τό κάτι άλλο δέν 
μπορεϊ νά τό αισθητοποιήσει καί νά 
τό βιωθεϊ στις ζώνες έκε ϊνες  τού 
Όλύμπου πού δίνουν στό παραμυ
θένιο βουνό τή φανταχτερή άλλά 
άτυπη φυσιογνωμία ένός μεγαλό
πρεπου έστω ορεινού όγκου. Τό 
«κάτι άλλο» τού Όλύμπου, αύτό 
'ίσως πού ό Βενέζης τ' ονόμασε 
«πνευματική αιωνιότητα» τού βου
νού τών Θεών, αύτό πού δ ίνε ι τή μυ
στική διάσταση τής ίδ ια ίτερότητά ς 
του, αύτό πού διαμορφώνει άσύλ- 
ληπτα τό άτομικό ύφος καί τήν 
προσωπικότητά του καί πού δέν ε ί
ναι τίποτα άλλο άπ’ τήν ϊδ ια  τήν 
ψυχή του, τό νιώθει ό ορειβάτης νά 
πλανιέτα ι άπιαστο γύρω του σάν πά
ρει τ ις  κακοτράχαλες άνηφοριές 
πού θά τόν φέρουν πάνω άπ' τό σ τε
φάνι τής πράσινης δόξας τού 
Όλύμπου, έκε ϊ πού ύψώνονται γυ 
μνές κι όρθοτόμημένες οί γραν ίτ ι
νες κορφές του.

Έ κεϊ, στά τελευ τα ϊα  μέτρα τού 
Όλύμπου όπου οί Θ εοκατο ίκητες 
κορφές του -  οί ϊδ ιες  κορφές πού 
άπ’ τό καταφύγιο «Σπήλιος 'Αγαπη
τός » δίνουν, μέ φόντο τό έντονο 
μπλέ τ' ούρανού, τήν εικόνα μιάς 
κομψής μ ινιατούρας μικρών, χαρι
τωμένων κι άψυχων οβελίσκων -  
παίρνουν τις σωστές τους διαστά
σεις καί τινάζουν τ ' άψήλου μέ μιά 
άπόκοσμη κι έφ ιαλτική  έξαρση τούς 
γρανίτινους όγκους τους, έκε ϊ θά 
βρεϊς τό άληθινό πρόσωπο τού 
Όλύμπου, έκε ϊ θά αισθανθείς τό 
μυστικό καί γνήσιο άνασασμό του, 
έκε ϊ θά νιώθεις δ ιάχυτη γύρω σου 
καί τήν άγρια κι άπροοκύνητη ψυχή 
του.

Ή ζωή στά γήινα μέτρα άσφυκτιά

έδώ πάνω. Μάταια πασχίζουν μερικά 
άνεμόδαρτα καί καχεκτικά ρόμπολα. 
κάποιοι οίκτρά στραμπουληγμένοι 
άγριόθαμνοι, λίγα άναιμικά χορτά
ρια ριζοσκελωμένα στις σχισμές τών 
βράχων, νά δώσουν κάποιες άμφί- 
βολες π ινελιές ζωής, έναν τόνο 
ήμεράδας στή θανατερή καί έφιαλ- 
τικά κακοτράχαλη έρημιά. Σέ τούτα 
καί στ' άγριολούλουδα τού Ό λύ μ 
που, τά θαυμαστά αύτά πολύχρωμα 
δώρα τών κορφών του θά βρεϊ ό 
ορειβάτης τά πρώτα δείγματα μιάς 
άπροσπέλαστης ορεινής μοναδικό
τητας. Μιάς μοναδικότητας πού 
άκροζυγιάζετα ι στά σύνορα φθοράς 
καί άφθαρσίας, πού μετεω ρίζετα ι 
άνάμεσα γής καί ούρανού, πού πλα
ν ιέτα ι μεταξύ Θεών καί άνθρώπων.

Τήν ένιωσα γιά μιά άκόμα φορά 
έφ έτος  τούτη  τήν ολύμπια μοναδι
κότητα. Ξανάειδα πριν λ ίγες μέρες 
τή γήινη ζωή ν ’ άγωνίζεται νά κρατη
θεί, νά φ τάνει στ' άπώτατα όρια τής 
άντοχής της, κειδά στά πόδια τών 
όρθόστητων κορφών, στή θεσπέσια 
Κοιλάδα τών Μουσών, στά ριζά άπ’ 
τό τ ιταν ικό  Στεφάνι, στήν άνεμό- 
δαρτη κόχη τής Σκάλας καί σ’ αύτό 
μέσα τό γρανίτινο  Λούκι τού Μύτικα 
καί στοχάστηκα γ ι’ άλλη μιά φορά 
πώς άπό δώ καί πάνω ή ζωή ξεφ εύγε ι 
άπ' τά άνθρώπινα μέτρα, τα ιρ ιάζει 
μονάχα στούς Α θάνατους.

Ή αίσθηση τούτη  γ ίνετα ι καταλυ
τική  σέ λίγο άργότερα. άφού συρ
θείς σά σκούληκας στήν όρθοπλαγιά 
άπ’ τό Λούκι, πατήσεις μέ πόδια τρε- 
μάμενα και μέ τήν ψυχή μεθυσμένη 
άπ’ τό δέος καί τόν ίλ ιγγο  τό άνώ- 
τατο  σημείο τού βράχου, τήν άκρό- 
τατη κόχη τού Όλύμπου, τόν ο νει
ρεμένο Μύτικα.

Ό  πρότερος στοχασμός παίρνει 
έδώ στά στήθια σου τή διάσταση 
ιδεολογίας ώς αντικρ ίζεις  τήν έξ- 
ωγήινη εικόνα μέ μάτια δ ιασταλμένα 
άπό ένα ξαφνικό αίσθημα άλλοφρο- 
σύνης. Μέσα άπ’ τά άεικ ίνητα  ξέφτια  
τού σύννεφου βλέπεις έφ ιαλτικούς 
γύρω σου τούς μαυριδερούς όγκους 
τού Σκολαιού και τού Θρόνου τού 
Διός, δέν τολμάς ν' ά τεν ίσ εις  τά 
χαώδη Καζάνια νά βράζουν στά πό
δια σου. Γύρω σου, δυό βήματα 
κοντά οου, ά νο ίγεττα ι τό άβυσαα- 
λέο χάος, στό κέντρο, γυμνή έρημο- 
νησίδα, ό βράχος πού πατάς. "Εχεις 
τήν έφ ιαλτική  αίσθηση πώς ή Ζωή κι 
ό Θάνατος στήσαν γύρω σ ου ,τόν  
πυρρίχιο, άκροβατούν «έπί Εηρού 
άκμής». Κλείνεις τό τε  τά μάττα βε
βαιωμένος γιά τή σμικρότητά σου

καί στοχάζεσαι πώς ό τόπος τούτος, 
όχι, δέν ταιριάύει στ άνθρώπινα μέ
τρα. Τόν κατάκτησε ό άνθρωπος, 
έβαλε έκε ϊ τή βούλα του. έστησε τή 
σημαία του. τά σημάδια τής ύπερ- 
φύαλλης ματαιοδοξίας του. χωρίς 
όμως ποτέ νά γ ίνε ι δικός του. Οί 
κορφές τών βουνών είνα ι γιά τούς 
άετούς, οί κορφές τού Όλύμπου ε ί
ναι γιά τούς Θεούς. Κι ό άνθρωπος 
δέν είναι μήτε τό ένα. μήτε πολύ 
περισσότερο τό άλλο.

Ό σοι άνεβαίνουν στό Μύτικα 
φτάνουν στό έσχατο όριο τής μα
τα ιό τητας γ ια τί έκε ϊ άντικρίζουν τό 
άληθινό πρόσωπο τού Όλύμπου. 
Ένα πρόσωπο άφίλιωτο στόν άν
θρωπο. ψυχρό κι άδιάφορο στόν 
άγώνα του. "Ολοι βέβαια τούτο ι 
έχουν δρέψει τό γέρας ένός πανά
κριβου θριάμβου. Τά 'βαλαν μέ τό 
πιό άγριο στο ιχειό  τής έλληνικής 
γής καί τό νίκησαν. Τό νίκησαν όμως 
μόνο. Δέν τό κατάκτησαν. Δέν κατά
κτησαν τήν άπροοκύνητη ψυχή του. 
δέν κατάφεραν νά δαμάσουν τό 
άνήμερο κι άπάνθρωπο θεριό πού 
κρύβει στήν καρδιά του, μιά καρδιά 
χαρισμένη μονάχα στούς Θεούς.

Τι μένει τό τε  άπ’ τή νίκη τού άν- 
θρώπου; Μόνο ή άμφίβολη 'ικανο
ποίηση τής ματαιοδοξίας του; 
Ασφαλώς βέβαια όχι. Μ ένει πρώτα - 

πρώτα τό μάθημα τής ταπείνωσης 
πού δ ίνε ι ό γέρο - "Ολυμπος, καί μαζί 
τό δίδαγμα πώς τά άνθρώπινα μέτρα 
έχουν, καί θά χουν πάντα, κάποια 
όρια. Κι άκόμα, μένουν σάν κέρδος 
στόν ορειβάτη, κε ίνες  οί άπαράμιλ- 
λες έπιζήσεις πού θά τ ις  κουβαλά 
γιά πάντα στήν καρδιά του- ή άγρια 
συμφωνία τού άνέμου πού τραβά 
σάν άπό ξέφ τια  τά σύννεφα καθώς 
γλιστράει μέ δαιμονικά σφυρίγματα 
πάνω στις όρθοπλαγιές τού Στεφα- 
νίδη· ή γλυκιά  κι άπόκοσμη μελωδία 
τής σιωπής τών βράχων, όταν ό άνε
μος σταματάει τό δικό του τραγούδι- 
ή άνεκλάλητη εύφροσύνη πού χαρί
ζει στό μάτι καί στήν καρδιά ένα 
τόοο δά μικρό γαλάζιο ή κίτρ ινο 
λουλούδι τών κορφώ ν κι ή δωδεκά- 
φωνη ήχώ καθώς οί νεκρο ί θεοί τού 
Όλύμπου άπάντησαν κάποτε στήν 
άγκουσεμένη φωνή του.

Χρειάζονται κι άλλα γιά έναν 
καταπτοημένο άνθρωπο πού ζήτησε 
μέ τήν άπόδρασή του μέσα στήν 
άγρια φύση τού βουνού τήν άσφαλι- 
στική έκείνη  δ ικλείδα γιά τήν άμυνά 
του άπ' τό βιολογικό καί ήθικό έκφυ- 
λισμό πού τού έπιβάλλει ή σκληρή 
έποχή μας.
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Ζ ο ύ μ ε  σ ή μ ε ρ α  σ τ ις  π ρ ο η γ μ έ 
ν ε ς  κ ο ιν ω ν ίε ς  μ α ς  ι ό  μ α ρ τ ύ ρ ιο  
τ ή ς  μ ο ν α ξ ιά ς .  Χ ιλ ιά δ ε ς  ο ί ά λ λ ο ι  
ά ν θ ρ ω π ο ι δ ίπ λ α  μ α ς  π η γ α ιν ο έ ρ 
χ ο ν τ α ι ,  ά λ λ ά  μ ά ς  ε ίν α ι  ξ έ ν ο ι .  
Π ο λ λ ο ί  ν έ ο ι  ν ιώ θ ο υ ν  ά π ό λ υ τ ο  
π ά ν ω  τ ο υ ς  τ ό  π ιε σ τ ικ ό  ά γ χ ο ς  τ ο ύ  
ά π ο μ ο ν ω τ ισ μ ο ϋ  ν ά  τ ο ύ ς  π ν ίγ ε ι ,  
κ α θ ώ ς  σ υ ν α ν τ ο ύ ν  γ ύ ρ ω  τ ο υ ς  
ψ η λ ά  τ ε ίχ η  π ο ύ  δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν  
ά ξ ε π έ ρ α σ τ α  σ τ ε γ α ν ά  δ ια μ ε ρ ί 
σ μ α τ α .  Έ τ σ ι  ά ν α γ κ ά ζ ο ν τ α ι  ν ά  
κ ρ ύ β ο ν τ α ι  ή  ν ά  ά ν α ζ η τ ο ύ ν  
ά π ρ ό σ φ ο ρ ο υ ς  τ ρ ό π ο υ ς  γ ιά  ν ά  
ξ ε φ ύ γ ο υ ν  ά π ό  τ ά  δ ίκ τ υ α  τ ή ς  μ ο 
ν α ξ ιά ς  τ ο υ ς .  Π ρ ιν  ά π ό  χ ρ ό ν ια  
έ ν α  π ε ρ ιο δ ικ ό ,  κ ά ν ο ν τ α ς  μ ιά  
κ ο ιν ω ν ικ ή  έ ρ ε υ ν α  ά ν ά μ ε σ α  
σ τ ο ϋ ς  ν έ ο υ ς  μ α ς ,  έ θ ε τ ε  τ ό  ε ρ ώ 
τ η μ α :  « Ν ιώ θ ε τ ε  μ ο ν α ξ ιά ;» .  Ν ά

μ ιά  π ο λ ύ  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ή  ά π ά ν -  
τ η σ η :  « Π ο λ λ έ ς  φ ο ρ έ ς  ν ιώ θ ω  μ ο 
ν α ξ ιά  κ α ί  μ ά λ ισ τ α  ό τ α ν  σ υ ν ε ιδ η 
τ ο π ο ιώ  ό τ ι  δ έ ν  έ χ ω  κ α ν έ ν α  δ ίπ λ α  
μ ο υ ,  π ο ύ  ν ά  μ έ  π λ η σ ιά σ ε ι ,  ν ά  μ έ  
κ α τ α λ ά β ε ι ,  ν ά  χ α ρ ε ί  κ α ί ν ά  κ λ ά 
ψ ε ς  ν ά  π ο ν έ σ ε ι  μ α ζ ί μ ο υ  . .  .».

Ε ίν α ι  ά λ ή θ ε ια  π ώ ς  σ τ ις  μ έ ρ ε ς  
μ α ς  ο ί μ ε γ ά λ ε ς  ά σ τ ικ έ ς  μ α ς  κ ο ι 
ν ω ν ίε ς  ά ν τ ί  ν ά  σ υ ν ε ν ώ σ ο υ ν  τ ο ύ ς  
ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς ,  ε ύ -  
ν ό η σ α ν ,  ά ν τ ίθ ε τ α ,  τ ή ν  ά π ά ν -  
θ ρ ω π η  ψ υ χ ικ ή  ά π ο μ ά κ ρ υ ν σ η  τ ο ύ  
έ ν ό ς  ά π ό  τ ο ν  ά λ λ ο ν .  Ο ί ν έ ο ι ,  
ιδ ια ί τ ε ρ α ,  έ χ ο υ ν  τ ή ν  α ίσ θ η σ η  
π ώ ς  ε ίν α ι  μ ο ν ά δ ε ς  μ ιά ς  μ ά ζ α ς ,  
ά π ρ ό σ ω π α  ν ο ύ μ ε ρ α  κ ά π ο ιο υ  
κ ο μ π ιο ύ τ ε ρ  κ α ί έ ξ α ρ τ ή μ α τ α  μ ιά ς  
μ η χ α ν ή ς .  Τ ά  μ έ λ η  τ ή ς  ά σ τ ικ ή ς  
ο ικ ο γ έ ν ε ια ς  έ χ ο υ ν  σ ιγ ά  -  σ ιγ ά  
ά π ο π ρ ο σ ω π ο π ο ιη θ ε ΐ.  Τ α ξ ιδ ε ύ ε ι ς  
ώ ρ ε ς  μ έ  τ ό  τ ρ έ ν ο ,  μ έ  τ ό  λ ε ω φ ο 
ρ ε ίο ,  μ έ  τ ό  ά ε ρ ο π λ ά ν ο  κ α ί δ έ ν  
ά ν τ α λ λ ά σ σ ε ις  κ ο υ β έ ν τ α  μ έ  τ ό  
δ ιπ λ α ν ό  σ ο υ .  Κ α μ ιά  ο ι κ ε ιό τ η τ α

'ο ύ τ ε  μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  έ ν ο ικ ω ν  τ ή ς  
ίδ ια ς  π ο λ υ κ α τ ο ικ ία ς .  Μ ε ρ ικ έ ς  
φ ο ρ έ ς  δ έ ν  ξ έ ρ ε ι ς  π ο ιο ς  κ ά θ ε τ α ι  
δ ίπ λ α  σ ο υ .  Π ε ρ ιο ρ ιζ ό μ α σ τ ε  σ τ ή ν  
τ υ π ικ ό τ η τ α  μ ε ρ ικ ώ ν  σ τ ο ιχ ε ιω 
δ ώ ν  κ α ν ό ν ω ν  κ α λ ή ς  σ υ μ π ε ρ ιφ ο 
ρ ά ς ,  έ ν ώ  σ τ ή ν  ο ύ σ ία  έ ξ α κ ο λ ο υ -  
θ ο ϋ μ ε  ν ά  ε ίμ α σ τ ε  μ ό ν ο ι.  Ό  κ α 
θ έ ν α ς  τ ρ α β ά ε ι  τ ό  δ ρ ό μ ο  τ ο υ ,  
ά ν ε ξ ά ρ τ η τ α  ά π ό  τ ό ν  ά λ λ ο ,  λ έ ς  
κ α ί ε ίν α ι  μ ό ν ο ς  τ ο υ  μ έ σ α  σ τ ό ν  
κ ό σ μ ο .  Ε ίν α ι  τ ό  έ ν σ τ ικ τ ο  τ ή ς  α ύ -  
τ ο σ υ ν τ η ρ ή σ ε ω ς  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  
π ο ύ  έ ρ γ ά ζ ε τ α ι  κ α ί  τ ό ν  ώ θ ε ί  σ έ  
έ π ιλ ο γ έ ς  π ο ύ  θ ά  τ ο ύ  έ ξ α σ φ α λ ί -  
σ ο υ ν  τ ο ύ λ ά χ ισ τ ο ν  β ιω σ ιμ ό τ η τ α .  
Γ ιά  π ο ιό τ η τ α  ζ ω ή ς ,  β έ β α ια ,  δ ύ σ 
κ ο λ α  μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν ά  μ ιλ ά μ ε ,  ό τ α ν  
μ έ  τ ό  τ ρ ό π ο  τ ή ς  ζ ω ή ς  μ α ς  ο ύ σ ια -  
σ τ ικ ά  α ύ τ ο κ τ ο ν ο ύ μ ε .

Α ύ τ ή  ή ά π ο μ ό ν ω σ η  ε ίν α ι  μ ιά  
φ ρ ικ τ ή  δ ο κ ιμ α σ ία  ι δ ια ί τ ε ρ α  γ ιά  
τ ο ύ ς  ν έ ο υ ς .  Ή  ά τ μ ό σ φ α ιρ α  π ο ύ  
δ η μ ιο υ ρ γ ε ί  ε ί ν α ι  ά σ φ υ κ τ ικ ή  κ α ί 
ά π ά ν θ ρ ω π η . Π ο ιά  ό μ ω ς  ε ί ν α ι  τ ά  
α ί τ ιά  τ η ς ;  Ή  έ π ισ ή μ α ν σ ή  τ ο υ ς  
ε ίν α ι  χ ρ ή σ ιμ η  γ ιά  ό λ ο υ ς  μ α ς .

Π ρ ώ τ α  ό  έ γ ω κ ε ν τ ρ ισ μ ό ς  τ ο ύ  
σ η μ ε ρ ιν ο ύ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  π ο ύ , έ χ ο ν 
τ α ς  γ ιά  έ π ίκ ε ν τ ρ ο  τ ώ ν  έ ν δ ια φ ε -  
ρ ό ν τ ω ν  τ ο υ  τ ό ν  έ α υ τ ό  τ ο υ ,  
ά δ ια φ ο ρ ε ί  γ ιά  τ ό ν  ά λ λ ο ,  κ τ ί ζ ο ν 
τ α ς  μ ό ν ο ς  τ ο υ  τ ή  φ υ λ α κ ή  τ ή ς  
μ ο ν α ξ ιά ς  τ ο υ .  Έ π ε ι τ α  ε ίν α ι  ό  β α 
θ ύ τ ε ρ ο ς  ψ υ χ ικ ό ς  μ ε τ α σ χ η μ α τ ι 
σ μ ό ς  π ο ύ  μ ά ς  έ δ ω σ ε  ό  τ ρ ό π ο ς  
ζ ω ή ς  μ α ς  μ έ σ α  σ τ ις  μ ε γ α λ ο υ π ό -  
λ ε ις ,  α ύ τ ή ,  δ η λ α δ ή  ή  ν έ α  Β α β έ λ  
π ο ύ  μ ά ς  ο δ η γ ε ί  σ τ ή  θ η ρ ιω δ ία  
τ ο ύ  δ ή θ ε ν  π ο λ ι τ ισ μ έ ν ο υ  ά ν θ ρ ώ 
π ο υ , χ ω ρ ίς  τ ό ν  ά ν ά λ ο γ ο  ύ π ό β α -  
θ ρ ο .  Α ν τ ιγ ρ ά φ ω  ά π ό  σ χ ε τ ικ ό  
ά ρ θ ρ ο  τ ο ύ  Ε. Π α π α ν ο ύ τ σ ο υ  τ ά  
ε ξ ή ς  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά :  « Ο ί π ο λ υ 
τ α ξ ιδ ε μ έ ν ο ι  ξ έ ρ ο υ ν  σ έ  τ ί  β α θ μ ό  
ά σ υ γ κ ιν η σ ία ς  ά π έ ν α ν τ ι  σ τ ο υ ς  
ό μ ο ιο υ ς  τ ω ν  έ χ ο υ ν  φ θ ά σ ε ι  τ ώ ν

μ ε γ α λ ο υ π ό λ ε ω ν  ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι:  
π έ φ τ ε ι  έ ν α ς  δ ια β ά τ η ς  ά π ό  κ α ρ 
δ ια κ ή  κ ρ ίσ ι  σ τ ό  π ε ζ ο δ ρ ό μ ιο  κ α ί 
κ α ν ε ίς  δ έ ν  σ τ έ κ ε τ α ι  ν ά  τ ό ν  β ο η 
θ ή σ ε ι» .  « Δ έ ν  ε ί ν α ι  δ ικ ή  μ ο υ  δ ο υ 
λ ε ιά  α ύ τ ή » .  α κ ό υ σ α  έ ν α  π ε ρ α σ 
τ ι κ ό  ν ά  λ έ ε ι  σ έ  π α ρ ό μ ο ια  σ κ η ν ή .  
« Α ς  π ά ε ι  ό  ά σ τ υ φ ύ λ α κ α ς » .  Τ έ 
λ ο ς  ή ά π ο σ ύ ν δ ε σ ή  μ α ς  ά π ό  τ ή ν  
π η γ ή  π ο ύ  δ ίν ε ι  ά ξ ια  σ τ ό  ά ν θ ρ ώ -  
π ιν ο  π ρ ό σ ω π ο ., δ η λ α δ ή  τ ό  Θ ε ό .  
Κ α ν ε ίς  δ έ ν  ε ί ν α ι  τ ό σ ο  μ ό ν ο ς ,  
ό σ ο  ό  χ ω ρ ίς  Θ ε ό  ά ν θ ρ ω π ο ς .

Ή  σ η μ ε ρ ιν ή  ύ π α ρ ξ ια κ ή  φ ιλ ο 
σ ο φ ία  κ ά ν ε ι  έ κ κ λ η σ η  σ τ ό ν  ά ν 
θ ρ ω π ο  ν ά  ξ α ν α β ρ ε ί  κ α ί  τ ιμ ή σ ε ι  
τ ή ν  έ π ώ ν υ μ η  « ύ π ο κ ε ιμ ε ν ικ ό -  
τ η τ ά »  τ ο υ .  Σ α λ π ίζ ε ι  δ η λ α δ ή  έ ν α  
ά ν ο ιγ μ α  π ρ ό ς  τ ή ν  κ ο ιν ω ν ία ,  π ρ ό ς  
τ ο ύ ς  ά λ λ ο υ ς .  "Ο μ ω ς  χ ω ρ ίς  ά π ο -  
τ έ λ ε σ μ α .  Ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι έ ξ α κ ο -  
λ ο υ θ ο ύ ν  ν ά  ά π ο μ α κ ρ ύ ν ο ν τ α ι  ό  
έ ν α ς  ά π ό  τ ό ν  ά λ λ ο .  Ό  Σ ά ρ τ ρ  
έ β λ ε π ε  σ τ ά  π ρ ό σ ω π α  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  
τ ή ν  κ ό λ α σ η .  Ή  χ ω ρ ίς  Θ ε ό  θ ε ώ 
ρ η σ η  τ ή ς  ζ ω ή ς  φ έ ρ ν ε ι  σ τ ό  ά δ ιέ -  
ξ ο δ ο .  Μ ό ν η  λ ύ σ η  τ ο ύ  δ ρ ά μ α τ ο ς  
ε ί ν α ι  ή  σ υ ν ε ιδ η τ ο π ο ίη σ η  τ ή ς  θ έ -  
σ ε ώ ς  μ α ς  μ έ σ α  σ τ ή ν  Ε κ κ λ η σ ία ,  
σ τ ή ν  κ ο ιν ω ν ία  α ύ τ ή  τ ή ς  ά γ ά π η ς  
κ α ί τ ή ς  ε ιρ ή ν η ς .  Ή  'Ο ρ θ ο δ ο ξ ία  
μ α ς  ε ί ν α ι  ά σ τ ε ίρ ε υ τ η  π η γ ή  έ μ -  
π ν ε ύ σ ε ω ς  έ ν ό ς  ά λ η θ ιν ο ΰ  κ ο ιν ω -  
ν ισ μ ο ύ ,  μ ε θ ο δ ε ύ ε ι  θ α υ μ α σ τ ά  τ ά  
θ ε α ν θ ρ ώ π ιν α  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  
τ ο ύ  ε ίν α ι  μ α ς  κ α ί δ η μ ιο υ ρ γ ε ί  τ ι ς  
π ρ ο ύ π ο θ έ σ ε ις  γ ιά  μ ιά  « έ ξ ο δ ο »  
ά π ό  τ ό ν  έ α υ τ ό  μ α ς ,  χ ά ρ ιν  τ ώ ν  
ά λ λ ω ν ,  χ ά ρ ιν  τ ο ύ  ί δ ιο υ  μ α ς  τ ο ύ  
έ α υ τ ο ΰ .  Έ τ σ ι  α ύ τ ή  ή  « κ έ ν ω σ η »  
γ ί ν ε τ α ι  φ ο ρ έ α ς  π ρ α γ μ α τ ικ ή ς  χ α 
ρ ά ς ,  γ ια τ ί  ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  δ έ ν  κ α τ α 
ξ ιώ ν ε τ α ι  π ο υ θ ε ν ά  ά λ λ ο ΰ  π α ρ ά  
σ τ ή  δ ια κ ο ν ία  τ ώ ν  ά δ ε λ φ ώ ν  τ ο υ ,  
ό λ ω ν  τ ώ ν  ά ν θ ρ ώ π ω ν , π ο ύ  γ ι ’ α ύ -  
τ ό ν  δ έ ν  ε ί ν α ι  ξ έ ν ο ι .  Τ ό  π ν ε ύ μ α  
τ ή ς  ά δ ε λ φ ο σ ύ ν η ς ,  τ ή ς  ά λ η θ ιν ή ς  
κ ο ιν ω ν ία ς ,  κ α ί  τ ή ς  ά γ ά π η ς  π ο ύ  ή 
'Ο ρ θ ό δ ο ξ η  Ε κ κ λ η σ ία  δ ια τ η ρ ε ί  
κ α ί  δ ιδ ά σ κ ε ι  σ ’ έ κ ε ί ν ο υ ς  π ο ύ  τ ή ς  
ά ν ή κ ο υ ν  ε ί ν α ι  τ ό  ά ν τ ίδ ο τ ο  γ ιά  
τ ή ν  ο ίκ τ ρ ή  σ η μ ε ρ ιν ή  μ α ς  κ α τ ά 
ν τ ια .  "Α ν  δ έ ν  ά ξ ιο π ο ιή σ ο υ μ ε  έ γ 
κ α ιρ α  τ ι ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς  π ο ύ  μ ά ς  
δ ί ν ε ι  ή  Ε κ κ λ η σ ία  μ α ς  γ ιά  ν ά  ζή -  
σ ο υ μ ε  μ ιά  ζω ή  ά ν θ ρ ώ π ιν η  σ ά ν  
μ έ λ η  μ ιά ς  μ ε γ ά λ η ς  ο ικ ο γ έ ν ε ια ς ,  
σ έ  σ υ ν ά ρ τ η σ η  μ έ  τ ή  δ ικ ή  μ α ς  
π ρ ο σ φ ο ρ ά  σ τ ή ν  κ ο ιν ό τ η τ ά  μ α ς , 
ή  μ ο ν α ξ ιά  θ ά  ά π ε ιλ ε ί  τ ή  ζω ή , τ ή ν  
ύ π α ρ ξ η  κ α ί τ ή ν  ύ π ό σ τ α σ ή  μ α ς .
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Τού κ. Γιάννη ΓΟΥΝΑΡΗ 
’ Εκπαιδευτικού

Τό πρόβλημα τής άγωγής.

Ύ στερα άπό τόν τρομερό σέ έκταση καί 
καταστροφές Β ' Παγκόσμιο πόλεμο, καθώς 
καί τά γεγονότα τής περιόδου 1945 - 1949, 
στόν τόπο μας άνέκυψαν αυτόματα πολλά 
καί ποικίλα προβλήματα, πού ή λύση τους 
προβάλλει έπιτακτική. "Ενα άπό τά προβλή
ματα αυτά καί μάλιστα τό πιό σπουδαίο είνα ι 
αύτό τής άγωγής. Τό πρόβλημα τούτο είνα ι 
βασικό γιά τήν όλη υπόστασή μας σάν άτό- 
μων καί σάν έθνους, ε ίνα ι δέ τόσο πολύ
πλοκο καί δύσκολο, όσο άνεξιχνίαστη είνα ι 
ή ψυχή τού άνθρώπου κι ιδ ια ίτερα γιά μάς ή 
ψυχοσύνθεση τού Έλληνα.

Ή σέ βάθος καί πλάτος έξέτασή του 
είνα ι άνάγκη ν ’ άπασχολήσει όλους έκ ε ί-  
νους, πού άσχολοϋνται μέ τήν άγωγή τού 
Έλληνόπαιδα, καθώς κι όσους ένδιαφέ- 
ρονται γιά τή μόρφωση καί πρόοδο τής έλ- 
ληνικής κοινωνίας καί μοχθούν είλικρινά. 
Τό πρόβλημα τής άγωγής είνα ι άπεριόρι- 
στης σπουδαιότητας καί σοβαρότητας καί 
περιβάλλει όλη τήν άνθρώπινη άτομική καί 
κοινωνική ζωή. Χωρίς άγωγή είνα ι άδύνατη 
ή άνθρώπινη έξέλ ιξη , ή όργανωμένη κοινω
νία, ό πολιτισμός.

Γιά τό λόγο αύτό όλες οί περίοδοι τής 
άνθρωπότητας, άπό τό σχηματισμό τής 
πρώτης συνείδησης ως τήν άπόχτηση τού 
πολιτισμού, συνδέονται στενά κι άδιάρρη- 
χτα μέ τό πρόβλημα τής άγωγής κι άπ’ αύτό 
έξαρτώνται. Ό λες  οί άνθρώπινες άνυψώ- 
σεις καί καταχτήσεις ε ίνα ι καρποί τής άγω
γής καί μόνο μ ’ αυτή ή άνθρωπότητα μπορεί 
νά φτάσει στό ζενίθ  τής τελε ιό τητας μέσα 
άπό τούς βαθμούς τού πολιτισμού. Είναι 
ένα πρόβλημα πλατύ μ' άπεριόριστο σκοπό, 
άπό τόν όποιο έξαρτάται ό πολιτισμός τού 
άτόμου, τής ο ικογένε ιας, τής κοινωνίας, 
τού έθνους κι όλόκληρης, τής άνθρωπότη
τας πού ’ναι προϊόντα καί συνάμα παράγον
τες  τής άγωγής. Λέγω προϊόντα, γιατί πρά
γματι ή ο ικογένεια , ή κοινωνία, τό έθνος ή 
όργανωμένη άνθρωπότητα δέν είνα ι παρά 
καρποί τής άγωγής. Λέγω παράγοντες κα
θόσον αύτοί άποτελούν τό περιβάλλον στό 
όποιο έξελ ίσ σ ετα ι ή άγωγή μέ έπιμονή, 
ύπομονή, συνέχεια κι έφόσον συμπράττουν 
στό μεγαλειώ δες αύτό φαινόμενο. Άγωγή 
καί πολιτισμός ύποτίθενται άμοιβαϊα, γιατί 
ό πολιτισμός δέν ε ίνα ι παρά προϊόν τής 
άγωγής, σάν άποτέλεσμα άπό α ιτία  κι είνα ι

τόσο δεμένα μεταξύ τους, ώστε ε ίνα ι άδύ
νατη ή ύπαρξη τού ένός χωρίς τό άλλο. 
Οπου λείπ ει ή άγωγή δέν υπάρχει καί πολι

τισμός, άλλά βαρβαρότητα, καθόσον ή 
άγωγή είνα ι ή έξέλ ιξη  κι ή βαθμιαία τελ ε ιο 
ποίηση τής συνείδησης καί τής άνθρώπινης 
φύσης σ' όλη της τήν άκεραιότητα, σ' όλες 
τ ις  πολλαπλές καί ποικίλες έκδηλώσεις 
της. Ό  πολιτισμός πού ’ναι άνθρώπινη έ ξ 
έλιξη πρός τό άγαθό, πρός τή τελειότητα , 
προϋποθέτει κατ’ άνάγκη τήν άγωγή. Χωρίς 
τήν άγωγή τήν άτομική καί κοινωνική, πού 
ναι ή έξέλ ιξη  τής άτομικής καί καθολικής 

συνείδησης, δέν ε ίνα ι δυνατό νά ύπάρχει ό 
πολιτισμένος άνθρωπος, ή ο ικογένεια , ή 
κοινωνία κι ό πολιτισμός.

Πραγματικά, ό άνθρωπος, ζώο λογικό, 
δέν είνα ι άνθρωπος παρά έφόσον άναπτύσ- 
σει τ ις  άνώ τερες δεξ ιό τη τες  τού πνεύμα
τος, πού τόν κάνουν νά διαφέρει άπό τά 
άλλα ζώα. Άπό τή φύση του ό άνθρωπος 
ε ίνα ι όν δυναμικό πού έχ ε ι άνάγκη νά έξ- 
ελ ιχθεϊ, νά έξω τερ ικεύσει τ ις  ψυχικές του 
δυνάμεις, κι ε ίνα ι πιό πολύ άνθρωπος έφό
σον άναπτύσσεται περισσότερο, τελ ε ιο 
ποιείτα ι κι άποχτά συνείδηση τού έαυτοϋ 
του, των πραγμάτων, έπικοινωνώντας έτσι 
μέ τό σύμπαν.

Ό  άνθρωπος έκ φύσεως έχε ι όχι μόνο 
τήν ύποχρέωση, άλλά καί τήν άνάγκη τής 
άγωγής σπρωγμένος άπό τό λογικό ένστι
κτο, άπό τήν έπιθυμία τής άλήθειας καί τής 
τελειοποίησης. Κάθε όν πού ζε ΐ, συνδέεται 
μέ τόν ϋψιστο νόμο τής αύτοσυντήρησης κι 
έξέλ ιξης  καί καθένα άνάλογα μέ τή φύση 
του. Μή ύπακούοντας σέ τούτο τό νόμο 
ε ίνα ι κακή άγωγή, άναχαίτιση, έκμηδένιση. 
Κάθε ένέργε ια  κακής άγωγής είνα ι έλάτ- 
τωση ζωής, άνεπάρκεια τού όντος.'Εξέλιξη 
ή άπώλεια, ιδού τό μεγάλο δόγμα τής ζωής.

Ό  άνθρωπος σπρώχνεται στή τελ ε ιο 
ποίηση άπό τ ις  δ ιάφορες άνάγκες κι άπό 
τήν έπιθυμία τής Ικανοποίησης. Ό  άνθρω
πος δέν μπορεί νά μή νιώσει αύτή τήν άνά
γκη, όσο δέ άναπτύσσεται κι άπολαμβάνει 
τά άγαθά τής άγωγής, τόσο πιό πολύ έλκε- 
ται σ ’ έξυψωμένη άγωγή. Ή άνάγκη αύτή 
δέν προέρχεται άπό μόνη τήν ’ίδια του τή 
φύση σάν προσωπικότητας κι άπό τά καθή
κοντα πρός τόν έαυτό του, άλλά έχει χαρα
κτήρα εύθύτητας καί γεν ικότητας, γ ιατί ό 
άνθρωπος δέν πλάστηκε γιά τόν έαυτό του 
μόνο, άλλά γιά τήν ο ικογένεια , τήν κοινω
νία, τήν πατρίδα καί τήν άνθρωπότητα, 
πρός τά όποια έχε ι ιερά, όσια κι άνεξάλει- 
πτα καθήκοντα. Άπό τά πάρα πάνω συμπε- 
ραίνομε, ότι ό άνθρωπος έχε ι ύποχρέωση 
νά άναπτύσσεται καί γιά τήν όλότητα, όπως 
έχε ι καθήκον νά συμβάλλει καί νά προσπα
θ ε ί γιά τή δική του άγωγή.

Ή άγωγή των Ελλήνων.

Τό πρόβλημα τής έλληνικής άγωγής είνα ι 
άνάγκη νά έξετασ θε ϊ άπό τρ ε ις  κυρίως 
άπόψεις:
α) τής ψυχοσύνθεσης τού Έλληνα, 6) τού 
μορφωτικού ιδεώ δους καί γ) τών μέσων μέ 
τά όποια θά έπιτύχουμε τήν πραγμάτωση 
τού ιδεώδους αύτοϋ τής άγωγής. Γιά νά 
λυ θε ί τό πρόβλημα τής έλληνικής άγωγής 
κατά τό δυνατόν, είνα ι άπαραίτητο νά τεθ ε ί 
σάν βάση τής έρευνας ή έλληνική πραγμα
τικότητα, δηλαδή ή ψυχοσύνθεση τού Έ λ
ληνα.

Ά ν  παρακολουθήσουμε τ ις  διάφορες 
όμαδικές κι άτομ ικές έκδηλώσεις τής ζωής 
του κατά τ ις  κυρ ιότερες περιόδους τής 
ιστορίας του, θά παρατηρήσουμε ότι πα
ρουσιάζει άνέκαθεν τήν ίδια ψυχοσύνθεση, 
δηλαδή τήν ίδια νοοτροπία, τά Ιδια έλαττώ- 
ματα καί τ ις  ίδ ιε ς  άρετές . Έ τσ ι π.χ. κατά 
τήν ’ Ομηρική έποχή βλέπουμε τούς Έ λλη
νες  άρχηγούς νά φιλονικούν μέ πείσμα κι 
εγωισμό γιά τή Βρησηίδα, ένώ έκατόμβες 
Ελλήνων θυσιάζονταν κάθε μέρα, νά ξυ

πνούν δέ, όταν οί Τρωαδίτες φθάσανε στις 
σκηνές τους καί τά πλοία τους γιά νά τά 
πυρπολήσουν. Ύ στερα άπ’ αύτά άπειλεΐται 
διάσπαση τού στρατού, γιατί ή όργή, ό 
έγωισμός, ή ζηλοτυπία κι ή μικροπρέπεια 
τών άρχηγών, πού θίχτηκε τό φιλότιμό 
τους, δέν τούς άφήνουν ν ’ άντιληφθοϋν τό 
μέγεθος τής συμφοράς, νά ύψωθοΰν πάνω 
άπό τ ις  περιστάσεις καί νά τιμήσουν τούς 
άξιους τιμής καί θαυμασμού, τούς άναντι- 
κατάστατους ήγήτορες.

Κατά τήν περίοδο τών Περσικών Πολέ
μων δ ιέτρ εξε  ή Ελλάδα μας μέγιστο κ ίν
δυνο έξ  α ιτ ίας τών έγωιστικών τάσεων καί 
τού φιλόπρωτου μερικών πόλεων. Κι ένώ τό 
έλληνικό πνεύμα, ή έλληνική ψυχή θριάμ
βευσε καί μεγαλούργησε συντρίβοντας τόν 
ύπερόπτη Άσ ιάτη, τήν ύλη καί τή βία κι 
έθάμπωσε μέ τή θεσπέσια αίγλη, τό ύπέρ- 
λαμπρο ψυχικό έπ ίτευγμα, όλόκληρη τήν 
άνθρωπότητα κι έδ ίδ αξε τήν άξία τής εύ- 
ψυχίας κι ελευθερ ία ς, δέν δίστασε νά όδη- 
γήσει στό Γολγοθά ένα Μιλτιάδη, ένα Θεμι
στοκλή, ένα Κίμωνα κι ένα Αριστείδη. Καί 
δέν πρόφτασε νά ορθοποδήσει καί νά συν- 
έλθει άπό τήν καταστροφή τής περσικής 
εισβολής κι ιδού ό Πελοποννησιακός πόλε
μος, πού προήλθε άπό τήν άντιζηλία καί 
φιλαρχία τών Σπαρτιατών κι Αθηναίων καί 
διεξήχθη μέ τόσο πείσμα καί μίσος καί μα
νία καταστροφής, όσο κανένας ξένος έπι- 
δρομέας δέν πολέμησε μέχρι τότε. Κατά
πληξη κι άγανάχτηση προκαλεϊ ή άτομική, 
κοινωνική, πολιτική, ήθική καί γενικά ή κοι-
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νωνική έξύρθρωση τοϋ έλληνικοϋ λαού,' 
υστέρα άπό τή δημοκρατία τοϋ Περικλή.

Στήν έποχή τού Μεγάλου Αλεξάνδρου 
δείξανε ψυχικό μεγαλείο, έθνική δμοψυχία 
καί πλατύ έκπολιτιστικό πνεύμα άφθαστου 
ύψους, ύστερα άπό τό θάνατό του δμως 
συντρίφτηκε τό ύπέροχο έργο του, γιατί ή 
φιλαυτία, ή φιλαρχία κι ή έλλειψη άνώτερης 
άντίληψης γιά τήν Πατρίδα, τύφλωσε τούς 
στρατηγούς καί τούς έσπρωξε σέ διαμελι- 
σμό τοϋ μεγάλου έλληνομακεδονικοΰ κρά
τους καί σ' έμφύλιο σπαραγμό, πού έγινε 
αιτία υποταγής του στους Ρωμαίους. Τήν 
έποχή τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας, όταν 
ένώθηκαν ψυχικά έξ  α ιτίας τής κοινής συμ
φοράς, δείξανε πνεύμα άντίστασης, άλλά 
καί πολλές μ ικρότητες μέ τ ις  κομματικές 
διαμάχες τής περιόδου αύτής.

Κατά τή Βυζαντινή έποχή οί πρόγονοί 
μας έπ ιτελέσανε ύπέροχα έργα πολιτι
σμού, πού όμως έπισκιάζανε οί ό ξε ϊες  κοι
νωνικές καί θρησκευτικές διαμάχες. Τό 
κράτος συνεχώς μαχόταν ένάντια σέ έξ- 
ωτερικοΰς έχθρούς, πού ζήλευαν τό μεγα
λείο , τή δύναμη καί τόν πλούτο του καί 
βρισκόταν πάντα σέ κίνδυνο, άλλά οί βυ
ζαντινοί μάχονταν γιά τ ις  ε ικόνες καί τις  
μονές, τ ις  γνωστές είκονομαχίες, έξ- 
ορ ίες, δολοφονίες, στάσεις, μηχανορρα
φ ίες κι αίματοχυσίες γίνονταν γιά τή κατά
ληψη τής έξουσίας σ’ έποχή πού ώφειλε ό 
λαός νά είναι ψυχικά ένωμένος, γιά νά άπο- 
τελ ε ί τε ίχος άρρηκτο στούς έλλοχεύοντες 
έχθρούς.

Κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, 
ένώθηκαν ψυχικά καί έπ ιδείξανε ύπέροχο 
καί διδαχτικό πνεύμα άντίστασης κατά τού 
έχθροϋ κι άποτίναξαν τόν ζυγό μέ έκατόμ- 
βες αίματος, άλλά λίγο έλλειψ ε νά γκρεμι
σ τε ί τό λαμπρό έργο τους άπό μισητή κι 
άνόητη φιλαρχία, μερικών άρχηγών μέ άπο- 
τέλεσμα τόν έμφύλιο σπαραγμό.

Από τήν έποχή δέ τής άπελευθέρωσης 
καί τής σύστασης τού έλληνικοϋ βασιλείου 
μέχρι σήμερα, τίποτ’ άλλο δέν παρατηρεί 
κανείς στήν Ιστορία μας, παρά μόνο ένα 
όξύ κομματικό άνταγωνισμό καί μιά αιμα
τηρή πάλη άνάμεσά μας δηλαδή κινήματα, 
δολοφονίες έθνικών ταγών, έπαναστάσεις 
γιά κατάληψη έξουσίας. 'Ηθική κι άγνή 
ιδεολογία δέν φαίνεται νά ύπάρχουν. Ατο
μικό καί κομματικό συμφέρον κι ύπολογι- 
σμός, μέ τήν πλατειά σημασία του κινά τόν 
Έλληνα πολίτη, τ ις  πιό πολλές φορές, σέ 
κάθε του πράξη, πλήρης σέ άδιαφορία γιά 
τήν άπώλεια ϋψιστων έθνικών συμφερόν
των καί διεκδικήσεων μάς διακρίνει. Από
δειξη τρανή, ό ξεριζωμός τού έλληνισμού 
άπ' αυτήν, ή δημιουργία έκατομμυρίων 
προσφύγων κι ή πρόσφατη άπώλεια τοϋ 
40%  τής Κύπρου μας, ή τραγωδία τοϋ πλη
θυσμού της καί τών άγνοουμένων δυό χι
λιάδων παιδιών της.

Κατά τήν έθνική περιπέτεια τοϋ «Σα
ράντα» άναδειχθήκαμε γιά άλλη μιά φορά 
λαός ύπέροχος μέ έθνική όμοψυχία, μέ 
θαυμαστό πνεύμα ηρωισμού κι αύτοθυσίας 
ένάντια στούς καταχτητές, καταπλήξαμε 
τόν κόσμον όλόκληρο μέ τήν εύψυχία μας κι 
άκούσαμε άπό τά έπίσημα στόματα τούς

ώραιότερους ύμνους γιά τήν πατρίδα μας, 
καί δώσαμε έπίσης τό ϋψιστο κι αιώνιο σέ 
άξια μάθημα σ’ όλητήνάνθρωπότητα,γιά τή 
σημασία τής έθνικής τιμής καί τής αύτοθυ
σίας χάριν τής έλευθερ ίας, τής έλευθε- 
ρίας γιά τήν όποία χύσαμε άφθονο αίμα στή 
μακραίωνη ιστορία μας καί στήσαμε ήρώα, 
μνημεία καί θριαμβικά τρόπαια. Κι ένώ μέ 
τό έξοχο αύτό έπίτευγμα άνεβήκαμε στή 
πιό ψηλή κορφή τής τιμής καί τής δόξας, 
ριχτήκαμε έπειτα στό βάραθρο τής άνυπο- 
ληψίας, τού ξεπεσμού έξ  α ιτίας τής μεταξύ 
μας συμπεριφοράς. Γιατί κατά τήν περίοδο 
τής ξενικής κατοχής φανήκαμε κατώτεροι 
τών περιστάσεων, δέν ύψωθήκαμε σέ άνώ- 
τερα ψυχικά έπίπεδα καί δέν κατανοήσαμε 
τό μέγεθος τής έθνικής συμφοράς.

’Ελαττώματα της φυλής μας.
Αύτές είνα ι οί κυρ ιότερες έκδηλώσεις 

τοϋ λαοϋ μας κατά τ ις  διάφορες ιστορικές 
περίοδους τής ζωής του. Τώρα δέ, άν έπι- 
χειρήσουμε νά βγάλουμε συμπεράσματα 
άπ' αύτές, θά μπορούσαμε νά πούμε τά 
έξης:

α) Βασικό έλάττωμα τής φυλής μας, άπό 
τό όποιο πηγάζουν όλα τά άλλα είναι, ότι ό 
Έλληνας δέν έχει «έρμα φιλοσοφικό», δη
λαδή δέν άξιοποιεϊ τά άνθρώπινα χαρακτη
ριστικά, δέν έχει κατανοήσει τόν άληθινό 
προορισμό του σάν άτομο καί σάν μέλος τής 
όλότητας. Μάς λείπ ει ή σταθερή κι ένιαία 
πολιτική στόν άτομικΰ, οικογενειακό, κοι
νωνικό κι έθνικό μας βίο.

β) 'Αλλο φοβερό έλάττωμα, φοβερό τοϋ 
Έλληνα, είνα ι ό έγωισμός κι ό άτομικισμός. 
Ό  Έλληνας είνα ι έγωιστής σ ’ όλες τ ις  έκ- 
δηλώσεις τής ζωής του. θεω ρεί τόν έαυτό 
του άνώτερο όλων μή άναγνωρίζοντας άλλο 
πιό Ικανό καί πιό άξιο κι ώς έκ τούτου τοϋ 
λείπ ει ή κοινωνική ήθική. Περιοριζόμενος 
στό «έγώ» του καί τό άτομικό του συμφέρον 
δέν βλέπει τό κοινωνικό σύνολο καί δέν 
ένδιαφέρεται γΓ αύτό. Έξ α ιτίας τού άτο- 
μικισμού λείπουν κατά τό πλεϊστο άπό μάς 
οί υπέροχες κοινωνικές άρετές τής άλλη- 
λεγγύης, τής άλληλοεχτίμησης, τής άγά- 
πης πρός τόν συνάνθρωπο, πού άποτελοΰν 
τό βάθρο τής άρμονικής ζωής, τής ευτυχι
σμένης, τής χριστιανικής δηλαδή ζωής. 
Έτσι όργιάζουν ή άπληστία, ή άπονιά γιά 
κείνον πού πάσχει, ή αισχρή έκμετάλ- 
λευση, ή κερδοσκοπία, πού τόσο εύδοκιμεϊ 
σήμερα, ή άσέβεια, ή άπομάκρυνση άπό τήν 
έκκλησία, ή ήθική διαφθορά, ή έγκληματι- 
κότητα, φαινόμενα πού κυριαρχούν στό 
διεθνή χώρο. Σήμερα ή άλλοτρίωση είναι 
παγκόσμιο φαινόμενο. «Στή σημερινή ψυ
χολογία καί κοινωνιολογία ή εύνοια τής άλ- 
λοτρίωσης είνα ι ή άποξένωση τού άτόμου 
άπέναντι στή κοινωνία, τή φύση, άπέναντι 
στούς συνανθρώπους ή καί άπέναντι στόν 
έαυτό του. Μέ τήν άλλοτρίωση τοϋ χαρα
κτήρα ό άνθρωπος χάνει τήν κριτική του 
Ικανότητα, πού άπευθύνεται άπό τή μιά 
στόν ίδιο του τόν έαυτό καί τήν έννοια τής 
αύτοκριτικής, κι άπό τήν άλλη πρός τ ις  κοι
νωνικές δομές. Όταν μέ τήν αύτοκριτική

καί τήν αύτογνωσία είναι συνδεμένη ή δια
μόρφωση τής προσωπικότητας καί τών δια- 
φερόντωντου, ή άποδέσμευση άπό τά πάθη 
του, ή άνάπτυξη τής συναισθηματικότητας, 
ή όρθή τοποθέτηση στή ζωή, τότε εύκολα 
γ ίνετα ι κατανοητό, ότι ή έλλειψη αύτοκριτι- 
κης, πού 'ναι έκδήλωση τής άλλοτρίωσης, 
έχει τ ις  άρνητικές της έπιπτώσεις σ' όλα τά 
προηγούμενα». (Άπό τό βιβλίο τού φιλόλο
γου Γιώργου θανάτάη).

Υ) Αλλο έλάττωμά μας είνα ι ή φιλαρχία 
καί κενοδοξία. Κάθε Έλληνας έχει τή φ ι
λοδοξία νά άρχει, γ ι' αύτό δέν διστάζει νά 
άποξενωθεϊ άπό όλες τ ις  άξ ίες  τής ζωής, 
νά διαπράξει έγκλήματα σέ βάρος τών συν
ανθρώπων του, άρκεϊ νά Ικανοποιήσει τή 
φιλοδοξία του. Διχασμός τοϋ λαοϋ, έμφύ- 
λιοι σπαραγμοί, προδοσίες σέ βάρος τής 
πατρίδας καί καταστροφές της, όφείλονται 
στό τρομερό αύτό έλάττωμα τής φυλής 
μας.

δ) Ά λλο  έπίσης έλάττωμά μας είνα ι ή 
έλλειψη πλατειάς άντίληψης γιά τό καθή
κον. Έχομε περιορίσει τήν έννοια τοϋ κα
θήκοντος σχεδόν μόνο στις στρατιωτικές 
μας ύποχρεώσεις πρός τήν πατρίδα. Ό λα 
αύτά τά έλαττώματα καταμαρτυρούν, πώς ό 
Έλληνας δέν έχει έπαρκή άληθινή ψυχική 
μόρφωση. Καί όχι μόνο άπό ψυχικής, άλλά 
κι άπό πνευματικής άποψης άποκαλύπτεται 
άμόρφωτος κατά τό πλεϊστο. Σ τερείτα ι σα
φών πολλών κι όλοκληρωμένων έγκυκλο- 
παιδικών γνώσεων, καί τ ις  λ ίγες  πού έχει 
άποχτήσει δέν τ ις  μεταβάλλει σέ άξ ίες  τής 
ζωής καί δυνάμεις. Ή μή άξιοποίηση τών 
γνώσεων άποτελεί τήν πιό άδύνατη πλευρά 
τής όλης άγωγής μας.

Οφείλομε όμως νά όμολογήσουμε, γιά 
νά μή άδικήσουμε τή φυλή μας, ότι στή 
διαμόρφωση αύτής τής ψυχοσύνθεσής μας 
συμβάλανε καί διάφοροι έξωτερικοί παρά
γοντες, όπως είνα ι οί εισβολές διαφόρων 
βαρβάρων στή χώρα μας, ή μακραίωνη δου
λεία  κάτω άπό τούς Ρωμαίους καί Τούρ
κους, άκόμη δέ κι αΰτή ή γεωγραφική μας 
θέση, πού καθιστά τή χώρα μας πεδίο ξ έ 
νων προπαγανδών καί πολεμικών συρρά
ξεων, πού πρόσφατα κι έμ ε ΐς  δοκιμάσαμε 
άπό τ ις  ύπερδυνάμεις καί τούς γε ίτονές  
μας. Παρά τά έλαττώματα όμως αύτά έχομε 
καί σπουδαίες άρετές, πού άποτελοΰν πα- 
ρήγορη έλπίδα γιά μάς καί τούς φιλικούς 
μας λαούς.

Οί άρετές τών 'Ελλήνων.
Έτσι άπό διανοητικής άποψης ό Έ λλη

νας είνα ι εύφυής, έφευρετικός κι εύστρο
φος. Ό μω ς παρά τή διανοητική του αύτή 
άνωτερότητα δέν άποδίδει όσα πρέπει, 
γιατί τοϋ λείπ ει ή έπιμονή, ή υπομονή καί ή 
μεθοδικότητα στήν έργασία. Είναι δέ κοινό 
μυστικό, ότι ή έξυπνάδα τοϋ Έλληνα στρέ
φεται συχνά πρός τό πονηρό. Μέ μιά όμως 
συστηματική προσπάθεια πρός τήν όρθή 
κατεύθυνση τής διανοητικότητός του καί 
καθοδήγηση στήν έργασία -  τώρα μάλιστα 
πού γίναμε έταϊροι τής Κοινής Αγοράς -  
άσφαλώς θά διαπρέψει καί θά πάρει έπί-
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ζηλη θέση στή πανανθρώπινη πνευματική 
ιεραρχία.

Από ψυχικής άποψης είνα ι μάλλον συν
αισθηματικός τύπος. Σάν τέτο ιος είνα ι φ ι
λελεύθερος, φ ιλότιμος καί φ ιλόξενος.

Σάν φ ιλελεύθερος δέν ανέχεται τή 
σκλαβιά ή τή 6ία ούτε υποτάσσεται σ’ αύτή 
άναπτύσσοντας εξα ιρετικό  πνεύμα άντί- 
στασης, πού φέρνει μοιραία κι άναπόφευ- 
κτα σέ λαμπρές έποποίίες καί διδαχτικές 
μέσα στους αιώ νες γιά τούς λαούς. Τό φ ι
λελεύθερο  δέ αυτό άπ οτελεϊ τήν ώραιό- 
τερη καί τ ιμ ιότερη άρετή τής φυλής μας καί 
τή συνισταμένη τού άθάνατου κι άκατάλυ
του έλληνικοϋ πνεύματος.

Σάν φιλότιμος θαυματουργεί κατά τήν 
ειρηνική καί πολεμική ζωή, άγαπά καί ποθεί 
τήν τιμή κι άγωνίζεται γ ι ’ αύτή έπιτελώντας 
υπέροχα έργα. Τό «αίέν άριστεύειν» υπάρ
χει άπό τή φύση στή ψυχή τού Έλληνα. 
Πολεμικά κατορθώματα, έργα άνώτερου 
πολιτισμού είνα ι προϊόντα τού έλληνικοϋ 
φιλότιμου. Αύτό δέ τό εύγενικό φιλότιμο 
έχε ι σάν συνέπεια τήν εύγενική άμιλλα, πού 
όδηγεϊ στή πρόοδο καί Βελτίωση τής ζωής. 
Σάν φ ιλόξενος δε ίχνε ι σεβασμό καί καλο
σύνη σέ κάθε ξένο κι ιδ ια ίτερα στόν άλλο- 
δαπό. Ή φ ιλοξενία ε ίνα ι έλληνική άρετή, 
πού μαρτυρεί αύθόρμητη συμπάθεια πρός 
τόν συνάνθρωπο. Πολλές φορές όμως ή 
άρετή μας αύτή ξεπέρασε τά όρια καί κατά
ντησε ξενομανία, πού έπισσώρευσε πολλά 
κακά στή ζωή μας κι ε ίχ ε  επίδραση αισθητή 
στά ήθη μας. Δ ιάφορες ιδ έες , κοινωνικά 
συστήματα, ήθη καί έθιμα μπήκαν στή ζωή 
μας κι άλλοίωσαν τήν καθόλου ζωή μας. 
Ό λες οί παραπάνω μαρτυρούν ότι ή ψυχή 

τού Έλληνα παρά τά πολλά έλαττώματα 
έχε ι μέσα της μιά φυσική, εύγενική, άν- 
θρωπιστική προδιάθεση. Αύτή τήν προδιά
θεση οφ ε ίλε ι νά άναπτύξει ή άγωγή, νά 
καλλιεργήσει καί νά καθαρίσει τή ψυχή τού 
Έλληνόπαιδα άπ' αυτά τά έλαττώματα. Τ έ 
τοια περίπου ε ίνα ι ή ψυχοσύνθεση τού ' Ελ
ληνα. γεμάτη άντινομ ίες καί έσω τερικές 
άντιθέσεις . Ό  Έ λληνας όλων τών έποχών 
είνα ι ό 'Ομηρικός Έ λληνας, πού σάν ιδεώ 
δες  στή ζωή του έχε ι τό «αίέν άριστεύειν 
καί ύπείροχον έμμεναι άλλων». Νά ή μεγα
λύτερη άρετή καί τό έλάττωμα τής φυλής 
μας, στήν όποια οφ είλετα ι ή δημιουργία 
τού πολιτισμού τής άνθρωπότητας, ή διά
σωσή της διά μέσου τών αιώνων κι ή συν
ηθισμένη κακοδαιμονία τού Έ θνους, ή όλι- 
γανθρωπία μας, ή άδυναμία μας νά δη
μιουργήσουμε κράτος δικαίου μέ ύπαλλή- 
λους, πού νά έξυπηρετούν πρόθυμα τόν 
κάθε πολίτη, άδιακρίτως κοινωνικής θέσης 
καί πολιτικής καί κομματικής τοποθέτησης, 
κράτος τό όποιο ονειροπολούμε καί γιά τό 
όποιο όλοι κοπτόμαστε άνέκαθεν. Ή  έλλη
νική άγωγή υπήρξε πάντα άγωγή γνώσης καί 
συναισθήματος έλάχιστα δέ Βούλησης.

Ό  χαρακτηρισμός γιά τόν Έλληνα, πού 
έκαμε ό Αμερικανός K E LLY  σέ διαγωνι
σμό πού προκήρυξε ή εφημερίδα τής Ούά- 
σιγκτον «Ο ΚΟΣΜΟΣ» καί γιά τόν όποιο 
βραβεύτηκε άπό τήν δεκαπενταμελή Επι
τροπή είνα ι ό έξης: «Πρό τού δικαστηρίου 
τής άδέκαστης Ισ το ρ ία ς  ό Έ λληνας άπο-

δείχτηκε άνέκαθεν κατώτερος τών περι
στάσεων, καίτοι άπό άποψη διανοητική κα
τε ίχ ε  πάντα τά πρωτεία. Ό  Έ λληνας είναι 
εύφυέστατος, άλλά καί ο ίηματίας. δραστή
ριος, άλλά καί άμέθοδος, φιλότιμος, άλλά 
καί γεμάτος προλήψεις, θερμόαιμος, άνυ- 
πόμονος, άλλά καί πολεμιστής. Έ χτισε τόν 
Παρθενώνα, άλλά στό μεθύσι τής αίγλης 
του τόν άφήκε άργότερα νά γ ίν ε ι στόχος 
οβίδων. Ά ν έ δ ε ιξ ε  τόν Σωκράτη, γιά νά τόν 
δηλητηριάσει, έθαύμασε τόν Θεμιστοκλή, 
γιά νά τόν άποπέμψει, υπηρέτησε τόν Αρι
στείδη , γιά νά τόν έξορ ίσει, έχτισε τό Βυ
ζάντιο γιά νά τό έκτουρκίσει. Έ φ ερε τό '21 
γιά νά τό διακυβεύσει. Έδημιούργησε τό 
1909 γιά νά τό λησμονήσει. Έτριπλασίασε 
τήν Ελλάδα καί πάρα λίγο νά τήν κηδεύσει. 
Κόπτεται γιά τήν άλήθεια τή μιά στιγμή καί 
τήν άλλη μισεί έκε ΐνον, πού άρνεΐτα ι νά 
υπηρετήσει τό ψέμα. Παράξενο πλάσμα, 
ατίθασο, περίεργο. Ο ίκτίρετέ τον, θαυμά
στε τον, ταξινομείσ τε τον άν μπορείτε!».

Ανάγκη γιά μιά σωστή άγωγή.
Μέ μιά τέτο ια  φυλετική κληρονομιά 

παραδίνεται τό έλληνόπουλο στό σχολείο 
γιά διαπαιδαγώγηση. Ανάγκη λοιπόν ν ’ 
άκολουθήσει ή άγωγή τήν κατεύθυνση 
αύτή, δηλαδή νά διαπλάσει τόν Έλληνα σάν 
άνθρωπο, άληθινά ψυχικά καί κοινωνικά 
μορφωμένο. Κύρια χαρακτηριστικά τού Έ λ 
ληνα πρέπει νά ’ναι ή αύτοπειθαρχία κι ή 
κοινωνική δράση του. Τέτο ιο  πρέπει νά 'ναι 
τό πνεύμα τής σύγχρονης έλληνικής άγω- 
γής. Γεννιέτα ι όμως τό ερώτημα, ποιά είνα ι 
ή έννοια τής άληθινής μόρφωσης; Πρός 
αποφυγή κάθε παρεξήγησης οφείλομε νά 
γνωρίσουμε, ότι κύρια γνωρίσματά της ε ί 
ναι πρώτα ή πνευματική μόρφωση κι έπειτα 
ή ψυχική. Πνευματικά μορφωμένος λέγετα ι 
έκε ΐνος  πού κατέχει άληθινά θετ ικ ές  γνώ
σεις πολλές καί ποικίλες. Ό  μορφωμένος 
δηλαδή πρέπει νά ’χ ε ι γνώσεις, πού ν ’ άγ- 
καλιάζουν γενικά όλα τά προβλήματα τής 
ζωής. Ό  επιστήμονας πού έχε ι μονομέρεια 
γνώσεων δέν μπορεί ν ’ άντιμετωπίσει τά 
διάφορα προβλήματα τής ζωής καί κατά 
συνέπεια νά εκπληρώσει τήν άποστολή του 
σάν μέλος τής κοινωνίας. Έ νεκα όλων αύ- 
τών έχομε σήμερα άνάγκη πλατειάς, θ ετ ι
κής, σαφούς καί συγχρονισμένης επιστη
μονικής κι εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης. 
Οφείλομε όμως νά γνωρίσουμε πρώτα τόν 

έθνικό πολιτισμό μας, έπειτα δέ τόν σύγ
χρονο παγκόσμιο.

Ψυχική μόρφωση όταν λέμε εννοούμε 
τήν ύπαρξη στόν άνθρωπο φιλοσοφικών άρ- 
χών καί άξιωμάτων περί τής ζωής, σύμφωνα 
μέ τά όποια οφ ε ίλε ι νά δ ιανοείται, συναι
σθάνεται, βούλεται καί ένερ γε ΐ, καί σάν 
άτομο, καί σάν μέλος τής κοινωνίας στήν 
οποία ζε ϊ.

Αληθινά ψυχικά μορφωμένος είνα ι έ κ ε ΐ
νος πού έχει κατανοήσει τόν προορισμό του 
σάν άνθρωπος καί μέλος τής κοινωνίας του 
κι έχε ι διαμορφώσει μέσα του όρισμένες 
άρχές καί άξιώματα σύμφωνα μέ τά όποια 
ζε ϊ. Είναι κύριος τού έαυτοϋ του, δέν

παρασύρεται άπό διάφορα περιστατικά καί 
πειρασμούς καί δέν ένερ γε ΐ έπιπόλαια καί 
καιροσκοπικά. Κάθε πράξη του είνα ι συν
επής πρός τ ις  άρχές του. Πρός τούτοις 
έχει πλούσιο συναισθηματισμό, λεπτότητα 
κι εύγένεια  ψυχής, συπάσχει μέ τούς συν
ανθρώπους του καί χα ίρει, όταν τούς έξυ- 
π ηρετεΐ διαθέτοντας τ ις  ύλικές καί ψυχι
κές του δυνάμεις ε ίτ ε  σέ έργα άτομικής 
φιλανθρωπίας, ε ίτ ε  σέ κοινωφελή.

Αύτός είνα ι ό τέλε ιο ς  τύπος τού μορφω
μένου, τού άληθινοϋ χριστιανού. Τό μορ
φωτικό ιδεώ δες, πού πρέπει νά έπιδιώκει 
σήμερα τό σχολείο, είνα ι ή τέλε ια  μόρφωση 
πνευματική καί ψυχική. Παιδαγωγούμενος 
ό Ελληνας μέ τέτο ιο  μορφωτικό ιδεώ δες, 
νομίζομε, ότι θά καταστεί δυνατό στό μέλ
λον νά έξ ιλ ίξε ι τήν έμφυτη ιδιοφυία του καί 
νά τήν κατευθύνει στό καλό, νά καθαρισθεί 
άπό τά έλαττώματά του καί νά άποχτήσει 
τέ το ιες  συνθήκες ζωής καί τέ το ιες  άρε- 
τές , ώστε νά μπορεί νά δημιουργήσει μιά 
κοινωνία τής αϋριον, στήν όποια νά λε ίψ ε ι 
κατά τό δυνατό ή κακία καί τό μίσος άνά- 
μεσά μας καί νά βασιλεύει ή άγάπη, ή καλο
σύνη, ή άθωότητα κι ή χαρά τής ζωής. Γιά 
νά επ ιτύχει όμως τό μορφωτικό αύτό ιδεώ 
δες πρέπει νά γίνουν όρισμένες μεταρρυ
θμ ίσεις στήν καθόλου σχολική ζωή.

Γιά μιά σωστή σχολική άγωγή.

Ας εξετάσουμε τώρα ποιά είνα ι τά πιό 
κατάλληλα μέσα γιά τή πραγμάτωση τού 
σκοπού τής άγωγής, δηλαδή τής πνευματι
κής καί ψυχικής μόρφωσης τού μαθητή. Ή 
πνευματική μόρφωση στό σχολείο επ ιτυγ
χάνεται μέ τή διδασκαλία τών διαφόρων μα
θημάτων, μέ όμ ιλ ίες ποικίλου περιεχομέ
νου. μέ συζητήσεις τών μαθητών μεταξύ 
τους καί τών δασκάλων, μέ παιδευτικά παι
χνίδια, μέ έκδρομές, έπ ισκέψεις σ’ εργο
στάσια, μουσεία, μέ γ ιορτές, μ έτή  μελέτη 
κατάλληλων παιδικών βιβλίων στό σπίτι γιά 
τούς μαθητές τού δημοτικού, μέ λογοτε
χνικά δόκιμων Ελλήνων λογοτεχνών καί 
ξένων γιά τούς μαθητές τού γυμνασίου καί 
λυκείου, μέ τόν σχολικό μορφωτικό κινημα
τογράφο, τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση, 
μέ μορφωτικά μόνο έργα, γιατί υπάρχει κι 
ένα πλήθος άπό άρνητικές συνέπειες, 
ιδ ια ίτερα όταν τά μέσα μαζικής ενημέρω
σης γίνονται όργανα εξυπηρέτησης άτομι- 
κών ή στενά κοινωνικών συμφερόντων. Τά 
μέσα αύτά διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στή διαμόρφωση τής κοινωνικής ζωής 
καί ταυτόχρονα έπηρεάζουν καί τό χαρα
κτήρα τού μαθητή, μέ συνέπεια τήν πνευ
ματική καλλιέργεια καί τήν άνάπτυξη τής 
κριτικής του Ικανότητας.

Ή ποικιλία τών ειδήσεων, γνωμών, 
ιδεών πού μεταβιβάζονται βοηθούν στήν 
άνάπτυξη τού διαλόγου, τού προβληματι
σμού, έτσι πού νά άφυπνίζουν τά διαφέ- 
ροντα. νά μορφώνουν, άλλά καί νά ψυχαγω
γούν ταυτόχρονα. Ή διδασκαλία όμως, έκ 
τος άπό τή παροχή γνώσεων, οφ ε ίλει νά 
καλλιεργήσει καί τ ις  ψυχοφυσικές δυνά
μεις τού μαθητή καί νά δημιουργήσει τή 
δίψα καί τόν πόθο γιά διαρκή μάθηση.
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Oi γνώσεις πρέπει νά δίνουν στό μαθητή, 
άφορμή καί νά τόν ώθοϋν στην έρευνα καί 
σπουδή καί κατά συνέπεια στή πρόοδο. 
Αλλά γιά νά 'ναι οέ θέση ό μαθητής νά 

χρησιμοποιεί τ ις  γνώσεις του, όφείλει νά 
'χει άνεπτυγμένες τ ις  ψυχικές του δυνά
μεις, δηλαδή τήν παρατήρηση, τήν άντί- 
ληψη, τή μνήμη καί κρίση, τή φαντασία, 
βούληση καί συναίσθημα, ποϋ μπορεί νά 
χρησιμοποιεί ή άγωγή γιά τή πρόσκτηση τών 
γνώσεων καί γιά ψυχική μόρφωση. Τούτο 
ενέχει έξαιρετική δύναμη σάν άμεσος μορ
φωτικός παράγοντας μάλιστα δέ μεγαλύ
τερη τής διανόησης. Ή άγωγή οφείλει μαζί 
μέ τ' άλλα νά διατηρεί τό σώμα υγιές κι 
άκμαίο, γιατί ή ζωή στερημένη τής υγείας 
είναι χωρίς άξία καί χαρά. Ή επίτευξη τής 
ψυχικής μόρφωσης άποτελεΐ τό κυριώτερο 
μέρος τής σχολικής άγωγής. Τούτο όμως 
είναι έργο δυσκολότατο γιά πολλούς καί 
ποικίλους λόγους, όπως είνα ι ή κληρονομι
κότητα τού άτόμου, πού παρουσιάζει κο
λοσσιαίες δυσκολίες στό έργο τής άγωγής, 
ή οικογενειακή καί κοινωνική κατάσταση 
τού λαού, ή θρησκευτική κι έκκλησιαστική, 
ή διεθνής καί πολιτική, ή ύπαρξη παιδαγω
γικού συστήματος καί ένια ίας έκπαιδευτι- 
κής πολιτικής, ή ύπαρξη μορφωμένου διδα- 
χτικού προσωπικού μέ πανεπιστημιακή 
μόρφωση, αίτημα πού άπό χρόνια προβάλ
λεται άπό τούς δασκάλους, κατάλληλων δι- 
δακτήριων κ.λ.π. Έ χοντες ύπ' ΰψη τή σύγ
χρονη έλληνική πραγματικότητα άπό κάθε 
άποψη καθώς καί τή διεθνή κατάσταση, εύ 
κολα μπορεί νά φανταστεί κανείς πρός 
πόσα έμπόδια κι άντιξοότητες έχει νά πα- 
λαίψει ή σχολική άγωγή. Είναι πράγματι 
ήρωικό καί θαυμαστό τό έργο τών δασκάλων 
καί καθηγητών, πού 'ναι άξιοι σεβασμού καί 
κάθε τιμής, γιά τ ις  ύπηρεσίες τους αύτές 
στήν κοινωνία καί τή θυσία τους γιά χάρη 
της. Παρά τ ις  δυσκολίες όμως αύτές είναι 
δυνατό ή σχολική άγωγή νά φέρει ικανο
ποιητικά άποτελέσματα, άν χρησιμοποιεί τά 
κατάλληλα πρός τούτο μέσα, όπως είναι ή 
διδασκαλία, ή προσωπικότητα τού δασκά
λου καί καθηγητή κι ή δημιουργία πραγματι
κής κοινωνικής ζωής στό σχολείο.

Γιά νά συμβάλει όμως άποτελεσματικά ή 
διδασκαλία γιά επ ίτευξη πραγματικής μόρ
φωσης στό μαθητή, πρέπει ν' άλλάξει τό 
πνεύμα, πού τήν διέπει μέχρι σήμερα. Ή 
διδασκαλία οφείλει ν' άποβλέπει όχι μόνο 
στήν παροχή γνώσεων άλλά καί στή μετα
τροπή τους σέ δυνάμεις, σέ άξ ιες  πραγμα
τικής κοινωνικής καί άτομικής ζωής, δη
λαδή, ν' άποβλέπει στήν άξιοποίηση τών 
γνώσεων. Οί παρεχόμενες γνώσεις μέ τά 
διάφορα μαθήματα περιέχουν πολύτιμα 
μορφωτικά στοιχεία γιά τή ζωή. Ό  δάσκα
λος καί καθηγητής οφείλουν νά φέρουν 
τούς μαθητές τους κατά τή διδασκαλία οέ 
τέτοια ψυχική κατάσταση, ώστε μόνοι τους 
ν ’ άντιληφθούν τήν άξία πού περιέχει τό 
διδασκόμενο μάθημα κι αυθόρμητα νά έκ- 
δηλώσουν, ότι κατανόησαν τούτο καί τό 
μετάβαλαν σέ άξία τής ζωής. Μόνο έτσι ή 
διδασκαλία αποβαίνει ζωντανή καί παιδευ
τική. Οφείλει επίσης νά διδάσκει τήν αλή
θεια καί νά διαφωτίζει τό μαθητή στήν ήθική 
ζωή, τή θρησκευτική καί τήν πολιτική. Είναι

- γεγονός, ότι ό λαός μας δέν έχει, ώς έπί τό 
πλεϊστο, πολιτική συνείδηση, δηλαδή δέν 
έχει γνώση τής ιστορίας μας, τής πολιτικής 
ζωής τής χώρας μας, τών διαφόρων πολι
τευμάτων καί τών πολιτικών κατευθύνσεων 
καί έπιδιώξεών της, ούτε έχει συνείδηση 
τής σημασίας τής ψήφου, τής έκλογής τού 
άντιπροσώπου του καί τό ρόλο πού παίζει ή 
Κυβέρνηση τής χώρας. Είναι λοιπόν άνά- 
γκη, ν' άρχίσει συστηματική διαφώτιση τού 
Έλληνα μαθητή καί μάλιστα άπό τήν έκτη 
δημοτικού, χωρίς όμως κομματικές τοπο
θετήσεις, γιατί τότε ό δάσκαλος κι ό καθη
γητής γίνονται κομματικοί διαφωτιστές, 
πράγμα πού δημιουργεί τό φανατισμό, τή 
διαίρεση, ένώ χρειάζεται ή έθνική όμοψυ- 
χία καί ή γαλήνη τής χώρας.

Πρέπει νά μάθει ό μαθητής καί πολίτης τί 
είνα ι κοινωνία, τό κράτος, τό έθνος, ή άν- 
θρωπότητα καί ποιά είνα ι ή θέση τού πολίτη 
μέσα στήν κοινωνία, στό κράτος, στό έθνος 
καί στήν άνθρωπότητα, ποιές οί μορφές 
τού πολιτεύματος, ποιές οί διαφορές τών 
πολιτευμάτων, ποιά τά άγαθά ή τά κακά 
κάθε πολιτεύματος γιά τό λαό κ.λπ. "Ετσι ό 
μαθητής μέ τό μάθημα τής Αγωγής τού 
Πολίτη γ ίνετα ι ενήμερος τής πολιτικής 
ζωής τής πατρίδας κι όταν άποτελέσει μέ
λος τής πολιτείας στό μέλλον, θά τάσσεται 
ενσυνείδητα πρός τή μιά ή τήν άλλη μερίδα 
καί θά έργάζεται γιά τό καλό τής πατρίδας.

Ακόμη ή διδασκαλία οφείλει νά καλλιερ
γ ε ί τόν εθνικό λαϊκό μας τύπο, γιατί κάθε 
λαός έχει τόν ιδ ια ίτερο τύπο του, πού δη- 
μιουργήθηκε άπό τή μακρόχρονη καί στόν 
ίδιο τόπο συμβίωσή του. Ή κοινή κατα
γωγή, τό πάτριο έδαφος, ή κοινή ιστορία 
και παράδοση, ή γλώσσα, τά κοινά ήθη καί 
έθιμα, άποτελοϋν τ ις  κοινές άξ ίες  τής 
ζωής ένός λαού. Αυτή είνα ι ή έθνική ζωή 
τού λαού μας.

Στις έθνικές μας παραδόσεις βρίσκομε 
εξελισσόμενη όλη τήν ιστορία τού τόπου 
μας, όλΰκληρη τή ψυχή τών προγόνων μας.
Σ αύτές μεταπλάσανε οί πρόγονοί μας ό,τι 
εύγενέστερο κι ώραιότερο είχαν καί μάς τό 
παράδωκαν σάν άκριβή κληρονομιά. Σ' αύ
τές  άπόθεσαν τούς πόθους καί τούς όρα- 
ματισμούς τους, τ ις  χαρές καί τ ις  λύπες 
τους, τόν χαρακτήρα καί τά ιδανικά τους, τή 
σοφία καί τή πείρα τους, τή πίστη καί τήν 
ευφυΐα τους. Είναι ή πολύτιμη παρακατα
θήκη τών πατέρων μας, πού άπό ένστικτο τή 
διαφυλάσσομε σάν κόρη οφθαλμού καί τήν 
σεβόμαστε σάν κειμήλιο γιά νά τήν παρα- 
δώοουμε στους μεταγενέστερους. Ιδ ια ί
τερα γιά μάς τούς Έλληνες οί παραδόσεις 
έχουν μεγάλη έθνική άξία, γιατί έκφράζουν 
τήν άδιάσπαστη ένότητα τής φυλής μας διά 
μέσου τών αιώνων, τήν τρισχιλιετή ιστορία 
τής πατρίδας μας, τούς προαιώνιους πό
θους τού Έλληνα.

Μέσα σ' αύτή τήν έθνική ζωή οφείλει νά 
κινείται ή διδασκαλία κι έχει χρέος νά συν
ειδητοποιήσει ατούς μαθητές τ ις  άξ ίες  τής 
έλληνικής λαϊκής ζωής. Είναι δέ αύτές, ό 
σεβασμός στή θρησκεία μας, ή άγάπη στήν 
πατρίδα, τήν ο ικογένεια, ή συζυγική πίστη, 
ή ε ιλ ικρ ίνεια , ή τιμιότητα, ή άγνότητα στις 
φ ιλικές κι ο ικογενειακές σχέσεις μας, ή

φιλοξενία, ό σεβασμός στούς μεγάλους 
προγόνους μας, τούς δημιουργούς τής 
ιστορικής ζωής τού έθνους μας, ό έθνικός 
έγωισμός μας, πού προέρχεται άπό τή συν
αίσθηση τών εύεργετικών έπιδράσεων καί 
υπηρεσιών τών προγόνων μας καί ήμών σ' 
όλη τήν άνθρωπότητα.

Ή συμβολή τής προσωπικότητας τού δα
σκάλου καί καθηγητή γιά ψυχική μόρφωση 
τού μαθητή καί τού λαού είνα ι ϋψιστης ση
μασίας. Είναι σ’ όλους γνωστή ή έπίδραση, 
πού άσκεϊ τό παράδειγμα στή ψυχή τού άλ
λου καί στήν περίπτωσή μας ή έπίδραση τού 
παραδείγματος τού δασκάλου καί καθηγητή 
στή ψυχή τού μαθητή. Κάθε τί δέ πού λέε ι 
καί κάμνει αύτός είνα ι νόμος γ ι’ αυτόν. Ό  
καθηγητής κι ό δάσκαλος άσκοϋν γοητεία 
στή ψυχή τών Έλληνόπαιδων καί τά λόγια 
τους βρίσκουν βαθιά άπήχηση στις καρδιές 
τους. Γιά νά μπορέσουν όμως νά άσκήσουν 
πραγματική εύεργετική έπίδραση στούς 
μαθητές πρέπει νά κοσμούνται μέ πολλές 
άρετές: τήν έπιστημονική κατάρτιση, τήν 
έπαγγελματική συνείδηση καί πίστη στήν 
ιερή άποστολή τους. Επίσης πρέπει νά 
έμφοροϋνται άπό περίσσια άγάπη πρός 
τούς μαθητές, στούς όποιους οφείλουν νά 
φέρνονται σάν γονείς  καί νά δείχνουν 
κατανόηση στις άδυναμίες τους καί τά 
προβλήματά τους, περιβάλλοντάς τους μέ 
στοργή κι επ ιείκεια κι όχι νά τούς κρατούν 
μακριά μέ έγωισμό, ύπεροψία κι ειρωνεία, 
πού προκαλοϋν τήν άντίδραση, άγανάκτηση 
κι άνυποληψία στούς παιδαγωγούς τους. 
Μόνο ή άμοιβαία άγάπη μεταξύ καθηγητών 
καί δασκάλων, ή δίκαιη μεταχείριση τών 
μαθητών άδιακρίτως κοινωνικής τάξεως 
άπό τούς παιδαγωγούς τους, δημιουργούν 
τό κλίμα τής έκτίμησης καί τού σεβασμού 
στις ψυχές τών μαθητών.

Ή πλατιά έξ άλλου κοινωνική καί φιλο
σοφική μόρφωσή τους κι ή έξωτερική παρά
στασή τους, είνα ι άπαραίτητα έφόδια γιά 
μιά καρποφόρα καί γόνιμη σχολική άπό- 
δοση. Είναι άναμφισβήτητο γεγονός, ότι 
στά σχολεία μας δέν ύπάρχει πραγματική 
κοινωνική ζωή κι όταν λέμε πραγματική κοι
νωνική ζωή έννοοϋμε τή δημιουργία τ έ 
τοιων συνθηκών ζωής σάν αύτές πού υπάρ
χουν καί στήν έξωσχολική ζωή τού μαθητή, 
ποϋ τήν ζε ϊ αύτός τήν έποχή πού φοιτά 
άκόμη στό σχολείο καί θά ζήσει άργότερα. 
όταν άποφοιτήσει άπ’ αύτό. Είναι δέ άπα- 
ραίτητη ή δημιουργία μιάς τέτο ιας κοινωνι
κής ζωής, γιατί άπ’ αύτή θά γεννηθούν καί 
θ ’ άναπτυχθοΰν στή ψυχή τού μαθητή οί 
άπαραίτητες κοινωνικές άρετές , πού πρέ
πει νά χαρακτηρίζουν τόν άληθινά μορφω
μένο.

Τελειώνοντας σημειώνω ότι μέ τή 
στροφή τής καθόλου άγωγής στήν άληθινή 
ψυχική μόρφωση τού έλληνόπουλου μέ τή 
μεταβολή τού πνεύματος τής διδασκαλίας 
μέ τήν προσωπικότητα τού έκπαιδευτικοϋ 
καί μέ τή δημιουργία κοινωνικής σχολικής 
ζωής κι (Αλληλοκατανόησης καί άμοιβαίου 
σεβασμού μαθητών κι έκπαιδευτικών, 
ύπάρχει μεγάλη έλπίδα νά βάλουμε υγιείς 
βάσεις, έτσι ώστε οί ν έες  γεν ιές  ν ’ άποτε- 
λέσουν τήν άπαρχή τής μελλοντικής ύγιούς 
άπό κάθε άποψη έλληνικής κοινωνίας.
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΆ  
Λ Φ Η Γ Η Λ ΙΆ Τ Κ

Άπ’ τά χτυποκάρδια 
καί τις περιπέτειες 
ενός κυνηγού

Στις δόξες τους Βρίσκονται τούτη τήν εποχή οί κυνηγοί μας. Οί 
άφηγήσεις τους δεν παύουν ποτέ να είναι έλκυστικές, συναρπαστικές 
κι ένδιαφέρουσες καί τούτο γιατί τό κυνήγι είναι ίσως το πιο εύχάριστο 
κι άπολαυστικό «σπόρ». Ένα «σπόρ» γεμάτο συγκινήσεις καί περιπέ
τε ιες , απρόοπτες τις  περισσότερες φορές, πού απαιτεί προσοχή αυ
ξημένη, πείρα τεράστια καί τύχη «Βουνό». . .

Ή Έπιθώρηση Χωροφυλακής, ικανοποιώντας τήν επιθυμία πολ
λών άναγνωστών της, δημοσιεύει τήν παρακάτω κυνηγετική άφήγηση 
τού συνεργάτη της ύποστράτηγου Χωροφυλακής έ.ά. κ. Κωνσταντίνου 
Βορρέ. Είναι άφήγηση πού παρουσιάζει τά γεγονότα μιάς κυνηγετικής 
εξόρμησης γιά άγριόχοιρους όπως άκριΒώς έγιναν: Αυθεντικά, γεμάτα 
άγωνία κι άπολαυστικά κυνηγετικά στιγμιότυπα. . .

Τά . .. δολώματα.

«0ά έρθεις ; Πότε θά έρθεις ; 'Ο τόπος 
γέμ ισε κ υ ν ή γ ια ...» , μοϋγραψαν οέ έπι- 
στολή τους φίλοι μου κυνηγοί άπ’ τή Μ ακε
δονία, όπου κάθε χρόνο πραγματοποιούσα 
μαζί τους μιά άλησμόνητη κυνηγετική ε ξ 
όρμηση.

Ή ταν Νοέμβριος τοϋ 1980 κι έγώ, 
έπειδή ήμουνα σίγουρος ότι μοϋ έγραφαν 
ύπερβολές, τούς άπάντησα άόριστα πώς θά 
πήγαινα όταν θά εύκαιροϋσα. Αυτό γιατί 
είχα ζήσει άρκετά χρόνια στή Μακεδονία 
καί γνώριζα καλά πότε θά «πέσουν» κυνή
για. 'Εκείνοι, πάλι, έπέμεναν, σάν είδαν τό 
Νοέμβριο νά π ερ νά ε ι. . . άπρακτος, γιαυτό 
καί μοϋ ξανάγραψαν: «Πέρυσι τέτο ιο  καιρό 
ήσουν μαζί μας. θυμάσαι πόσα κυνήγια κά
ναμε; θυμάσαι τά παπιά καί τά χηνάρια στή 
λίμνη τής Κερκίνης; θυμάσαι τ ' άγριογού- 
ρουνα στό Ίστίμπεη καί στήν κορυφή τού 
Μ πέλλες;».

Είναι καλοκάγαθοι κι άπλοίκοί χωρικοί οί 
φ ίλοι μου αυτοί. Μ ’ άγαποϋν καί τούς 
άγαπώ πραγματικά. Αισθανόμαστε τήν άνά- 
γκη τής συναντήσεως ξεχωριστή, πράγμα 
πού άρκετές φορές μάς όδηγεί στό σκό
πιμο άναμεταξύ μας, άγκ ίσ τρω μα .. . δο
λώματος γιά νά δελεάσουμε κάποιον νά μάς 
έπ ισκεφτεϊ. Τέτοιο, λοιπόν, δόλωμα ήταν ή 
δεύτερη επιστολή των φίλων μου. Κρατή
θηκα μακριά του καί περίμενα τήν κατάλ
ληλη στιγμή, μιάς κι ή πείρα μέ ε ίχ ε  διδάξει 
ότι οί κυνηγετικές εξορμήσεις γιά «χον
τρά» καί «δύσκολα» θηράματα θέλουν τό 
δικό . . .  τους καιρό καί προπαντός δέ θ έ 
λουν πρόχειρη καί έπιπόλαια σχεδίαση.

Ό  κατάλληλος, ωστόσο, καιρός πλη
σίαζε, γιαυτό καί ρίχτηκα έντονα στήν 
προετοιμασία. 'Έβγαλα τ ις  άπαραίτητες 
άδε ιες  κυνηγίου, καθώς καί τ ις  άδε ιες  πού 
άπαιτοϋνταν γιά τήν κίνηση όλόκληρης τής 
παρέας στις μεθοριακές περιοχές Ε.Ζ., 
ετοίμασα μέ έπ ιμέλεια καί σχολαστικότητα

όλα τά έφόδια γιά μιά μικρή ευχάριστη εκ
στρατεία καί χώρισα τά «πυρομαχικύ» μου 
σέ κατηγορίες. Περιποιήθηκα τά όπλα μου 
κι όλα τά άναγκαΐα είδη, πού θεωρούνται 
βασικά στον άνθρωπο γιά μιά άνενόχλητη 
διαμονή διάρκειας είκοσι μέχρι τριάντα 
ήμερων στό χωριό, κοντά σέ κάποιο βουνό, 
μέσα σέ μιά άχυροκαλύβα, ή σ ’ ένα άπλό 
χωριάτικο δωμάτιο καί μέ άπαραίτητη συν
τροφιά τούς φ ίλους του, πλάι στό τζάκι πού 
νύχτα - μέρα κα ίει χοντρά γερά κούτσουρα.

Πανέτοιμος, λοιπόν, περίμενα χαρούμε
νος σάν μικρό παιδί πότε θά φθάσει ή μέρα 
τής άναχωρήσεώς μου. Καί νά!!! Τά πρώτα 
κρύα άρχισαν τσουχτερά σάν μπήκε ό Δ ε 
κέμβρης «ντυμένος» στις κακές του. 
"Αφθονα χιόνια, παγωνιά, σφοδροί άνε
μ ο ι . ..

Φεύγοντας μέ κακοκαιρία. ..

Ό  καιρός πού χρειαζόταν ήλθε, όπότε 
έβαλα άμέσως σ ’ ενέργε ια  τήν άπόφασή 
μου. Νά άναχωρήσω, δηλαδή, γιά τή Μ ακε
δονία. Ειδοποίησα σχετικά τούς φίλους, 
πού μέ περίμεναν, ότι «καταφτάνω τό ταχύ- 
τερον», άλλά, δέ μέ πίστεψαν «Πού θά πάς 
μέ τέτο ια  κακοκαιρία;» μοϋ είπαν. «Τρελός 
είσαι; θά φύγεις μέ τέτο ια  κακοκαιρία; Τ ’ 
αύτοκίνητα δυσκολεύονται άφάνταστα 
ατούς δρόμους καί οί ορεινές διαβάσεις 
στήν Κάζα, στήν Καστανιά, στό Πεισοδέρι 
κ.λ.π. έκλεισαν. Τά τρένα καθυστερούν. 
Πού θά πάς; Πώς θά κ ινηθείς ; θά παγώ
σ ε ις . . .»  μοϋ έλεγαν οί συγγενείς μου. 
Έγώ, όμως, ήμουνα άμετάπειστος. ’Έμ
πειρα καί σωστά ύπολόγισα ότι φεύγοντας
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μέ κακοκαιρία θά κέρδιζα τό χρόνο πού θά 
έχανα άν περίμενα νά κοπάσει. 'Έτσι κι 
έγινε: "Εφυγα άπ’ την 'Αθήνα ταξιδεύοντας 
σιδηροδρομικής καί τό βράδυ έφτασα στό 
Μανδράκι. 01 καλοί μου φίλοι Θόδωρος καί 
Μήτσος, παρέα μέ τόν «άσσο» κυνηγό 
μπαρμπα - Μαθιό κι άλλους φίλους μέ περί- 
μεναν στό σταθμό. Μόλις μέ άντίκρισαν, 
σταυροκοπήθηκαν γιά τήν τόλμη πού είχα 
νά ταξιδέψω μέ τόσες άθλιες καιρικές συν
θήκες.

-  Μά δέν περίμενες νά περάσει αυτή ή 
πρωτοφανής κακοκαιρία; μοϋ είπαν.

-  Δέν πειράζει -  τούς είπα. Ή λθα νά 
περάσω μαζί σας, καί τήν κακοκαιρία.

Στις ύπώρειες τοϋ Μπέλλες.

Ό  καιρός άλλαξε σύντομα. "Ενας συν
ηθισμένος βοριάς καθάρισε έντελώς τό 
συννεφιασμένο ούρανό καί τό πρωί ξημέ
ρωσε μιά ώραία μέρα. Συμφωνήσαμε νά μήν 
τή «χάσουμε» κι άποφασίσαμε νά κυνηγή
σουμε, κοντά στό Στρυμώνα, μπεκάτσες, 
λαγούς καί παπιά. Ή συντροφιά μας άνη- 
φορίζει στις ύπώρειες τοϋ Μπέλλες, άκο- 
λουθούμενη άπό όχτώ κυνηγόσκυλα. Τό κυ- 
νήγι άρχίζει, κι ένώ οϊ λαγοί είνα ι άρκετοί, 
άντίθετα, οι μπεκάτσες σπανίζουν. Τά σκυ
λιά ρίχνονται άκούραστα στό κυνήγι τοϋ λα
γού, οργώνοντας πιθαμή πρός πιθαμή τό 
δάσος καί τ ις  χαράδρες. Στήν περιοχή έπι- 
κρατεΐ άπόλυτη νηνεμία κι ό ήλιος λάμπει. 
01 μανιασμένες φωνές τών σκυλιών πού 
προσπαθούν νά φτάσουν ατά θηράματά 
τους συνθέτουν μιά παράξενη μουσική άρ- 
μονία καθώς μεταβάλλονται σέ άντίλαλο 
άνάμεσα στά θεόρατα βράχια καί τ ις  χαρά
δρες τής περιοχής. Έγώ, καθισμένος πάνω 
σ' ένα πανύψηλο βράχο, όπου έχω στήσει 
τό καραούλι μου, θαυμάζω κι άπολαμβάνω 
τή μαγευτική φύση, εύγνωμονώντας τό Δη
μιουργό της. Τό Δημιουργό τοϋ θεσπέσιου 
βουνίσιου άρώματος, τοϋ πεντακάθαρου 
όρίζοντα, τής γαλήνης. . .

Ή πρώτη μέρα τελειώ νει μέ έπίδοση 
«μέτρια»: Τέσσερεις λαγοί, μερ ικές μπε
κάτσες καί λίγα παπιά άποτελοϋν τή λεία  
μας. Κολατσίζομε δίπλα άπό μιά φυσική 
πηγή τοϋ βουνού καί τό σούρουπο έπιστρέ- 
φομε στό «στρατηγείο» μας γιά νά κατα- 
στρώσουμε τά σχέδια τής έπόμενης έξόρ- 
μησης. Τό ίδιο βράδυ καταφτάνει στή βάση 
μας, ό συμπαθέστατος Μπαρμπα - Δημη- 
τρός πού όδηγεί τό τζιπ μέ τή ρεμούλκα 
του. Μαζί του φέρνει καί τό βετεράνο άρχι- 
κυνηγό τής Θεσσαλονίκης, τόν άγαπητό κι 
εκλεκτό φίλο Ά λέκο  ό όποιος συνοδεύεται 
άπ' τόν «ύπασπιστή» του στό κυνήγι δικη
γόρο Δικαιοφύλακα.

Ή θλιβερή διαπίστωση . . .

Μετά τά έγκάρδια καλωσορίσματα, ό άρ- 
χικυνηγός άναλαμβάνει τά καθήκοντά του κι 
άμέσως άρχίζει ή κατάστρωση τών σχε
δίων. Γύρω στ' άναμμένο τζάκι συσπειρώ
νονται όλα τά μέλη τής συντροφιάς καί μαζί 
οί φίλοι κυνηγοί τοϋ χωριού. Ό  γέρο - κυ-

' νηγός μπαρμπα - Μαθιός φέρνει στή μνήμη 
μας τ ις  παλιές καλές μέρες μας, δηλαδή 
τήν έποχή πού ό τόπος «έβραζε» άπό κυνή
για κι ιδ ια ίτερα άπό φασιανούς, οί όποιοι 
έφταναν ως τούς μπαξέδες τοϋ χωριοϋ. Ό  
μπάρμπα -  Μαθιός συνδέοντας τήν έποχή 
εκείνη μέ τή σημερινή κατέληξε στή θλι
βερή διαπίστωση ότι τό κυνήγι, λιγοστεύον
τας συνέχεια, σέ λίγα χρόνια θά λε ίψ ει 
έν τελώ ς . . .  Τά αίτια πού θά μάς όδηγή- 
σουν σ' αύτή τή συμφορά -  κατέληξε -  
οφείλονται: πρώτον στήν άποψίλλωση καί 
έκχέρσωση τών παραποτάμιων δασικών έκ- 
τάσεων καθώς καί στήν άποξήρανση τών 
βαλτώδων έκτάσεων, όπου κατέφευγαν καί 
πολλαπλασιάζονταν άνενόχλητα τά πάσης 
φύσεως θηράματα, δεύτερον στό αύτοκι- 
νητο πού παρέχει τήν εύχέρεια  στούς κυ
νηγούς νά φτάνουν στά πιό άπίθανα καί 
μακρινά σημεία, τρ ίτον στις παγίδες καί 
θηλιές πού στήνουν οί άσυνείδητοι κυνηγοί 
(χωρικοί, τσοπάνηδες, βουκόλοι κ.λ.π.), 
τέταρτον στά έξοντωτικά φώτα αύτοκινή- 
των, τρακτέρ καί στούς ειδ ικούς προβολείς 
πού χρησιμοποιούνται τή νύχτα γιά τή λα
θροθηρία, πέμπτον, στή βουλιμία πολλών 
κυνηγών γιά έξόντωση όχι μόνο τών άποδη- 
μητικών, άλλά καί τών ένδημικών θηραμά
των καί έκτον στή μεγάλη αύξηση τών κυνη
γών σ ’ όλόκληρο τόν έλλαδικό χώρο.

Μετά άπ’ αύτά, ό γέρο - κυνηγός βγήκε 
έξω καί ρίχνοντας μιά ματιά σ τό ν . . .  καιρό, 
μάς διαβεβαίωσε ότι ή καλοκαιρία σταθε
ροποιείται. «Αύτή τήν καλοκαιρία - είπε - 
δέν πρέπει νά τή χάσουμε. . .  Δέν πρέπει 
νά χάνουμε τόν καιρό μας μέ ψιλοκυνή- 
γ ια . . .  Τά ύδρόβια, τούς λαγούς καί τ ις  
μπεκάτσες τάχουμε κοντά μας καί μπο
ρούμε νά τά κυνηγήσουμε καί τ ις  «ζερβές» 
μέρες. Πρέπει νά πάμε γιά γουρούνια . . . » .

Ή τελευτα ία  σκέψη του μάς βρήκε σύμ
φωνους όλους κι ό άρχηγός τής παρέας 
άποφάσισε νά μετακομίσουμε στό Ν. Π ε
τρίτου ώστε νά βρισκόμαστε σέ μέρος πού 
παρείχε διευκολύνσεις διαμονής, τροφο
δοσίας κι εύκολότερης μεταβάσεως στά 
έπισημανθέντα άπό νωρίτερα κυνηγοτόπια.

Ή πρώτη εξόρμηση

Τό «στρατηγείο» μας μ' όλα του τά έφό- 
δια καί τούς κυνηγούς μετακινείτα ι καί στή
νεται στό Πετρίτσι. Εκεί μάς ύποδέχεται, 
όπως πάντα πρόθυμος στούς φίλους του, ό 
ξακουσμένος άρχικυνηγός τής Μακεδο
νίας γοργοπόδαρος Τσακούμης μέ τό «έπι- 
τελε ϊο»  του: Τόν καπετάν -Στάθη, τό Νίκο, 
τόν Παναγιώτη καί τόν ε ιδ ικότερο άπ’ 
όλους στό κυνήγι τών γουρουνιών τό γέρο - 
Νάκο.

Ολοι τους μάς συντρόφεψαν μέ προθυ
μία καί καλή καρδιά στό βραδινό δείπνο καί 
δεχτήκαν μ ’ εύχαρίστηση νά κυνηγήσουν 
μαζί μας όλες τ ις  μέρες τής παραμονής 
μας έκε ϊ, θέτοντας, μάλιστα, στή διάθεσή 
μας καί δυό άγωγιάτες πού θά μετέφεραν 
τά θηράματα άπ' τ ις  ρεματιές καί τά άπρό- 
σιτα σημεία.

Στή διάρκεια τοϋ δείπνου οργανώνομε

τ ις  λεπ τομέρειες τής αύριανής έξορμή- 
σεως καί δυσκολευόμαστε πολύ στή συγ
κρότηση τής όμάδας τών «παγανητζήδων», 
γιατί ή δουλειά αύτή είνα ι ή πιό δύσκολη, 
άφοϋ όσοι τήν άποτελέσουν θά διασχίσουν 
τό δάσος, τ ις  λαγκαδιές καί τ ις  ρεματιές, 
γρήγορα, κυνηγώντας μαζί μέ τά σκυλιά 
ώστε νά τρομάξουν τά γουρούνια καί τ ’ 
άλλα άγρίμια καί τ ’ άναγκάσουν νά πέσουν 
στά καρτέρια. Μετά όμως τ ις  σχετικές δια- 
βουλεύσεις τό πρόβλημα λύνεται.

Τ ις έλπ ίδες μας γ ι' άποδοτικά κυνήγια 
τ ις  τονώνει ό ξάστερος κι α ίθριος νυχτερ ι
νός καιρός. Νύχτα, άκόμη, προτού ξημε
ρώσει, είμαστε όλοι στό πόδι, έτοιμοι γιά 
τήν πρώτη έξόρμηση στήν περιοχή πού φη
μιζόταν γιά τά περισσότερα κυνήγια. Ξεκι
νάμε χαρούμενοι, άλλά οι έλπ ίδες μας 
περιορίζονται, καθώς ή έιτίμονη άνίχνευση 
σέ άνήλια χιονισμένα τοπία καί στις διαβά
σεις όπου συνήθως βόσκουν καί περνούν 
τά γουρούνια μάς διαβεβαιώνει ότι ύπάρ- 
χουν μόνο ζαρκάδια. Ζαρκάδια άφθονα, πού 
όμως έμ ε ίς  δέν τά κυνηγάμε, σεβόμενοι 
άπόλυτα τήν ο ικεία  αύστηρή άπαγορευτική 
διάταξη. Ή μέρα μας, βέβαια, δέ χάθηκε, 
γιατί κυνηγάμε λαγούς, άγριοπερίστερα 
κ.λ.π. Τά άποτελέσματα είνα ι Ικανοποιη
τικά, άπ’ αύτή τήνπλευρά, άφοϋ6 λαγοί, 17 
μπεκάτσες καί άρκετά φασοπερίστερα ήταν 
ό άπολογισμός μερικών μόνον ώρών κυνη
γιού.

Απογοήτευση . . . .

Ή έλπίδα πολλές φορές πάει πλάι - πλάι 
στήν άπογοήτευση. Τό ίδιο άκριβώς συνέβη 
καί σέ μάς στό σημείο αύτό τής έξορμή- 
σεως. Τό βράδυ συγκεντρωθήκαμε στό 
«στρατηγείο» καί στήν έπ ιτελ ική . . .  σύ
σκεψη πού άκολούθησε κυριάρχησαν οί δ ι
χογνωμίες καί οϊ άντιρρήσεις γύρω άπ’ τό 
σημείο πού θά προτιμούσαμε τήν έπομένη 
γιά νά πραγματοποιήσουμε τό σκοπό μας. 
Τελικά, συμφωνήσαμε όλοι μέ τ ις  γνώμες 
τοϋ άρχικυνηγοϋ Τσακούμη καί τού γέρο - 
Νάκου, ό όποιος είνα ι ό πιό έμπειρος 
«γουρουνάρης» τής περιφερείας καί τό 
πρωί ξεκινήσαμε, άλλοι πρόθυμοι κι άλλοι 
άπρόθυμοι γιά τήν περιοχή πού μάς ύπόδει- 
ξαν οί δυό συνάδελφοι.

Βαδίζομε άρκετά διασχίζοντας χαρά
δρες, φαράγγια, δάση άτέλειωτα. Ή πο
ρεία μας, κοπιαστική καί πολύωρη άνάμεσα 
στά δυσκολοδιάβατα μονοπάτια, γ ίνετα ι 
άκόμη πιό κοπιαστική, καθώς φτάνομε στόν 
προορισμό μας χωρίς νά έντοπίσουμε φρέ
σκα χνάρια γουρουνιών. ΟΙ παγανητζήδες, 
βαδίζοντας μέ τά σκυλιά δεμένα φτάνουν 
γρηγορότερα καί παίρνουν τ ις  θέσεις τους, 
έτοιμοι ν ' άρχίσουν τ ις  παγάνες. Οί υπό
λοιποι τακτοποιούμαστε στά διαδοχικά καρ
τέρ ια άπ’ τόν άεικίνητο άρχικυνηγό Τσα
κούμη πού δ ίνει τ ις  τελευ τα ίες  όδηγίες. Ό  
Τσακούμης άνεβα ίνει σέ πανύψηλο βράχο, 
έπ ιθεωρεί τήν περιοχή κι άφοϋ βεβαιώνεται 
ότι όλα είνα ι έντάξει, δ ίνει τό σύνθημα ν ’ 
άρχίσουν οί παγάνες ρίχνοντας δυό πυρο
βολισμούς στόν άέρα.
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Περίεργο είναι τό ουνοιοθηματα τοϋ κυνηγού ότον γυρίζει μέ μιά καλή «σοδειά» 
μετά άπό ένο περιπετειώδες κυνήγι.

Ο σαματάς μέσα ατό χιονισμένο Βουνό 
αρχίζει. Γαυγίσματα σκυλιών, κουδούνια, 
τεν εκ έδ ες , άσκοποι πυροβολισμοί, χου- 
γιάσματα τών παγανατζήδων. δημιουργούν 
πανδαιμόνιο. Οί κυνηγοί στά καρτέρια άγω- 
νιοϋν Εντείνουν τήν προσοχή τους, επι
σκοπούν τήν περιοχή καί περιμένουν νά 
ψτάσουν τά γουρούνια. Τού «κεακουΛ ωε . 
Τά οκυλιά κυνηγούν ζαρκάδια, άλεπούδες 
καί λύκους, όπως φαίνετα ι άπ' τά γαυγί- 
σματά τους άλλά τά θηράματα περνούν άπ' 
τά καρτέρια άτουφέκιστα. Τούτο, γ ιατί ή 
διαταγή ήταν ρητή «ούδέν άλλο θήραμα, 
έκτος γουρουνιού, θά τ ο υ φ ε κ ισ τ ε ϊ. . .».

Ολοι σιγούμε περιμένοντας γουρούνια. 
Ή ωρα περνάει καί σέ λίγο οί παγανατζή- 
δες καί τά σκυλιά φτάνουν μέχρι τά καρτέ
ρια άπρακτοι. Είναι μιά ένδειξη  ότι γουρού
νια δέν εγκλωβίστηκαν. Επακολουθεί δ εύ 
τερη παγάνα. άλλά τίποτα . . .  Τρίτη καί πάλι 
τά ίδια . . Αποκαρδίωση πλήρης είνα ι τό 
άποτέλεσμα τής έξορμήσεώς μας αύτής.

Α νασ ύνταξη ..  .

Σχόλια, κρ ίσεις, επ ικρίσεις, γκρ ίν ιες, 
παράπονα καί τά τοιαϋτα πού διαδέχονται 
μιά πλήρη άποτυχία. έδωσαν καί πήραν σάν 
τελείω σ ε ή μέρα. Ό λα  αύτά είνα ι παραλο- 
γιομοί. είπε ό ταλαιπωρημένος γοργοπό
δαρος Τσακούμης άκούγοντας τά σχόλια 
καί τά ύπόλοιπα.

Ή ταν ή ώρα τοϋ νυχτερινού συμβουλίου 
-  ένα συμβούλιο πού τό σκιαγράφησαν όλα 
τά απρόοπτα πού χαρίζουν τό γούστο καί 
τήν ομορφιά στά κυνήγια. Ό  φόβος ότι δέ 
θά χτυπούσαμε γουρούνια καί δέ θά είχαμε 
κανένα τρόπαιο νά δείξουμε ατούς φίλους 
μας στήν Αθήνα καί τή Θεσσαλονίκη μάς 
γέμ ιζε μελαγχολία καί θλίψη. Ό μω ς ό άρ- 
χικυνηγός Τσακούμης, τοϋ όποιου ό κυνη
γετικός έγωισμός δέ θ ίγετα ι εύκολα καί 
δέν πέφτει ποτέ παρατηρεί:

-  Μήπως νομίζατε ότι τά 50 ως 60 γου
ρούνια πού χτυπάω κάθε περίοδο, τάχω δ ε 
μένα στό στάβλο: Δέχομαι νά μοϋ άφαιρε- 
θ ε ϊ δ τ ίτλος τοϋ «άρχικυνηγοϋ» κι άκόμη, 
νά άλλάξετε ή νά μετρ ιάσετε τόν περσινό 
χαρακτηρισμό (κυνηγός: άριστος, σκοπευ
τική ικανότητα: άρίστη μέ θαυμαστικό, επι
τελική ικανότητα: μετρία λόγω ενθουσια
σμού ύπερβολικΰϋ), άρκεΐ νά μοΰ δώσετε 
μικρή πίστωση χρόνου. Τά γουρούνια -  
όπως σάς είπα -  δέν τάχω δεμένα, ούτε 
σταματούν σέ καρτέρια εύ κο λα . . .  Αύριο 
θά σάς πάω σ ’ άλλο μέρος, πιό δύσκολο, γιά 
νά δ ε ίτε  καί νά θαυμάσετε κοπάδια. . .  Αν 
άποτύχω κι έκ ε ΐ, τότε, τό βράδυ πού θά 
συνέλθει τό συμβούλιο γιά τήν καθιερω
μένη κριτική, νά γ ίνε ι ή καθαίρεσή μου. 
Πιστεύω πώς αύριο θά κατεβάσουμε 5 - 6 
γουρούνια, άρκεΐ νά «βαράτε» καλά στά 
καρτέρια.

Τά λόγια τοϋ έμπειρου συνάδελφου μάς 
τόνωσαν κάπως τό ήθικό. Αλλωστε, λίγο - 
πολύ, γνωρίζαμε όλοι ότι τό κυνήγι τό συν
οδεύει πάντοτε σχεδόν ό άστάθμητος 
παράγοντας «τύχη».

Δειπνήσαμε χωρίς άρκετό κέφι καί μετά 
τ ις  σχετικές γενικά δδηγίες καί τ ’ άνάλογα 
σχέδια πέσαμε γιά ύπνο.

Ή τελευταία εξόρμηση.

Ξυπνάμε χαράματα κι έτοιμαζόμαστε γιά 
τό καινούργιο ξεκίνημα. Μ έ διάθεση δια
φορετική κι ένθουσιασμό λιγοστό άνεβαί- 
νομε στό τζιπ καί στή ρεμούλκα του καί 
παίρνομε τήν ανηφόρα. Ό  καιρός είνα ι άρ- 
κετά καλός κι ό ήλιος γιομάτος καλοσύνη κι 
άρχοντιά. Τό όχημα άνεβα ίνει άγκομαχών- 
τας στό άπότομο βουνό. Προτού δ ιαβεΐ τ ις  
άπότομες στροφές κάνομε όλοι τό σταυρό 
μας μή δώσει κι άποσπαστεϊ ή ρεμούλκα μέ 
τούς έπ ιβάτες της γιατί άλίμονό τους . .  . 
Κάποτε όμως τό τζιπ μουγκρίζοντας φο
βερά σταμάει. Είναι ή ώρα νά συνεχίσουμε

μέ τά πόδια καί μετά άπό κοπιαστική πορεία 
φτάνομε στό πρώτο καρτέρι. Παίρνομε μιά 
όλιγόλεπτη άνάσα καί καταλαμβάνομε τ ις  
θέσ εις  μας σύμφωνα μέ τά καινούργια, πιά, 
σχέδια τώ ν . .  ειδικών.

Οί παγανατζήδες, πιό σβέλτοι, σήμερα, 
παρά τή χθεσινή τους κούραση, πειραγμέ- 
νοι προφανώς άπ’ τήν-προηγούμενη άποτυ
χία τους, σπεύδουν μέ κέφι ν ’ άναλάβουν 
τά καθήκοντά τους. Σέ λίγη ώρα τό γλέντι 
ά ρ χ ίζ ε ι . . .  ζεφωνητά, κουδουνίσματα, 
γαυγίσματα, πυροβολισμοί, αντίλαλοι 
κ.τ.λ. συνθέτουν μιά κόλαση πραγματική. 
Τεντώνομε τά μάτια, έντε ίνομε τήν προσ
οχή μας στό έπαρκο, μά τίποτα. Ό λα  τά 
καρτέρια σιωπούν. Οί προβλέψεις μας γιά 
τό καλύτερο μέρος άπ’ όσες περιοχές κρα
τούν γουρούνια άρχίζουν νά εξατμίζονται 
καί πάλι.

Πλησιάζει μεσημέρι καί ή πρώτη παγάνα 
τελε ιώ νει άδοξα. Κανένας δέ θέλε ι άνά- 
παυση καί κολατσιό. Ούτε πλησιάζει κανέ
νας στή φωτιά γιά νά ζεσταθεί λίγο μετά τό 
κρύο πού πήραμε άκίνητοι στά καρτέρια. 
Συμφωνούμε γρήγορα - γρήγορα νά γ ίνε ι 
άμέσως καί δεύτερη παγάνα κι άφοϋ τ ε 
λείω νε βλέπαμε τ ί θά κάναμε.

Σέ μιά ώρα οί παγάνες άρχίζουν ξανά, 
χωρίς όμως τόν άνάλογο σωστό συντονι
σμό. Παρ’ όλα αύτά, στήν άπέναντι πλαγιά 
διακρίνομε ένα μεγάλο κοπάδι άπό γουρού
νια. Είναι μακριά άλλά φαίνονται καθαρά καί 
καθώς είνα ι όλόμαυρα μοιάζουν πολύ μέ 
μικρό σιδηροδρομικό συρμό. Προσπαθώ νά 
τά μετρήσω . . .  Τή μιά φορά τά «βγάζω» 11, 
τήν άλλη 14 τήν άλλη 15. Τελικά έγκατα- 
λείπω τήν προσπάθεια, γιατί μέσα στήν 
τρεχάλα καί τούς έλιγμούς τους πού κά
νουν γιά νά παρακάμψουν τόν κλοιό είναι 
δύσκολο νά γ ίνε ι καταμέτρηση .

Στήν άριστερή πλευρά οί παγανατζήδες 
δουλεύουν κουρασμένοι καί μέ τό ζόρι 
προσπαθούν νά κρατηθούν στό ύψος τής 
περιστάσεως. Τά γουρούνια αντιλαμβάνον
ται τήν άδυναμία καί προσπαθούν νά ξεφύ- 
γουν άπό κεϊ. Ό λους στά καρτέρια μάς 
πιάνει λύσσα κι άπογοήτευση βλέποντάς τα 
νά φεύγουν άτουφέκιστα. Μάταια φωνάζει 
ό Τσακούμης νά κλείσουν αριστερά, γιατί 
τά σκυλιά μπερδεύονται καί γυρίζουν πίσω. 
Τά όνειρά μας πάνε νά σβήοουν άλλά ό 
«τοϋρκος», τό καλύτερο γουρουνόσκυλο. 
στρίβει ξαφνικά πρός τά γουρούνια κι άρχί- 
ζε ι νά τά καταδιώκει. Εκείνα, άμήχανα καί 
φοβισμένα, στέκονται λίγο ν ’ άκούσουν τά 
γαυγίσματά του καί έπιστρέφουν πάλι πρός 
τά καρτέρια.

Ή  ελπίδα μας πού διαγράφτηκε ξαφνικά 
ύποχω ρεΐ. . .  Τά γουρούνια ρίχνονται μέσα 
σέ δυό βαθιές χαράδρες κι είνα ι έτοιμα νά 
χαθούν άπ' τά αριστερά καρτέρια. Ακίνητοι 
έμ ε ίς  κρατάμε τήν άναπνοή μας καί περι
μένομε τήν «τύχη» νά παίξει τό τελευτα ίο  
της χαρτί. Νά τά στρίψει, δηλαδή, πρός τά 
καρτέρια κι άφοϋ τουφεκιστοϋν νά σκορπί
σουν γιά νά γ εν ικ ευ τε ί τό τουφεκίδ ι άπ’ 
όλους πού περιμένομε νά τά γλεντήσουμε.

Τούτο, άτυχώς, δέ συμβαίνει. Ή  μόνη 
μας έλπίδα στηρίζετα ι, πλέον, στό τελ ευ 
ταίο καρτέρι άριστερά. Αν οί κυνηγοί του
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

μετακινηθούν καί τά προλάβουν ή κατά
σταση θάναι διαφορετική . . .  Πράγματι, σέ 
λίγο, τό ποθητό. . .  έρχεται: 01 πρώτοι πυ
ροβολισμοί ρίχνονται. Τά δυό πρώτα γου
ρούνια «πέφτουν». Ένα άλλο, τραυματι
σμένο ελαφρά, ξεφεύγει. Τά σκυλιά τό 
στρώνουν ατό κυνήγι καί τό ξαναγυρίζουν. 
Στην έπιστροφή τό προλαβαίνει ό Νάκος καί 
μέ μιά τουφέκια τό ρίχνει. Τό «μονόβολο» 
τό βρήκε στό κεφάλι. Στά δυό πρώτα γου
ρούνια, τροπαιοϋχος ό Θόδωρος . . .

Σέ λίγο κάνει τήν εμφάνισή του ένα άλλο 
κοπάδι άπό 5 - 6 γουρούνια, πού ξεφεύγει 
άπυροβόλητο γιατί χώνεται άστραπιαϊα σέ 
δάσος «ντυμένο» καί «κλειστό». Μαζί τους 
ξεφεύγει κι ένα γουρούνι πού δέν είναι 
μαύρο. Τουφεκίστηκε άπό συναδέλφους 
άνεπιτυχώς τρε ις  μέ τέσσερεις φορές. 
Αμέσως, άλλα δυό κοπάδια μέ 3 - 4 γου

ρούνια τό καθένα περνούν άτουφέκιστα άπ’ 
τό καρτέρι τού «προέδρου» τής Θεσσαλο
νίκης. Α ιτία ή παράβαση τών έντολών άπό 
κυνηγούς τού διπλανού καρτεριού πού 
τουφέκισαν διερχόμενο λαγό καί τήν τ ε 
λευταία στιγμή άλλαξαν τήν πορεία τών 
γουρουνιών. . .

Ποτέ μας μέχρι τώρα δέν είχαμε δε ι 
τόσα πολλά γουρούνια μαζεμένα σέ τόσο 
ξέφωτες πλαγιές. Τό μέρος δέν ήταν όμως 
καλά «δεμένο» κι έτσι άντί γιά 8 - 1 0 «κρα
τήσαμε» μόνο 3 κι αυτά μέτόζόρ ι. Στά μέρη 
όπου σταμάτησαν, πιθανόν, γουρούνια 
επακολουθεί καί τρίτη παγάνα χωρίς, 
όμως, έπιτυχία, γιατί τά 3 - 4 πού φάνηκαν, 
τουφεκίστηκαν μέ «μονόβολα» άπό μακρινή 
άπόσταση καί διέφυγαν.

Τό κυνήγι έφτασε στό τέλος του. Οί κυ
νηγοί κάνομε συγκέντρωση στό σημείο πού 
θά έφερναν οί άγωγιάτες τά σκοτωμένα 
γουρούνια. Ό  γοργοπόδαρος Τσακούμης 
άνάβει φωτιά γιά νά ζεσταθούμε. Ξαφνικά ό 
«μπόμπης», ένας μικρόσωμος σκύλος πού 
δέν τόν «πιάνει» τό μάτι σου γιά . . .  τίποτα, 
άλλά κυνηγάει όλα τά θηράματα άπό πουλιά 
μέχρι γουρούνια, άκούγεται νά γαυγίζει στό 
βάθος τής ρεματιάς. Ό  Τσακούμης πετά
γεται σάν έλατήριο, άρπάζει τό δίκανο καί 
τρέχει σάν άστραπή στό σημείο πού γαυγί
ζει ό «μπόμπης». Σέ λίγο σφυρίζει καί φω
νάζει νά κλείσουμε τό μέρος. Ό  ίδιος, 
διασχίζει σάν φίδι τό δάσος κι αθόρυβα 
πλησιάζει στό σκυλί. Μέ τό όξύ καί πεπει
ραμένο μάτι του βλέπει ένα «μονιά» στό 
γιατάκι του καί τόν πυροβολεί άπό μικρή 
άπόσταση. Τραυματισμένος ό «μονιάς» σο
βαρά, δέν πέφτει, ώσπου τόν καταφτάνουν 
καί τ ' άλλα σκυλιά πού τόν κυνηγούν καί τόν 
ξαναφέρνουν κοντά του. Δυό τουφεκιές 
ακόμη καί τό γουρούνι πέφτει. Είναι ένα 
«θηρίο» γύρω στά 100 κιλά πού άξίζει όσο 
όλα τάλλα καί βγαίνει άπ' τό άπάτητο φα
ράγγι μέ σκληρή προσπάθεια τριών 
ώρών. ..

Περιττό, βέβαια, νά τονιστεί ό,τι έγινε 
στό χωριό, όταν φτάσαμε κι ένώ είχε ήδη 
νυχτώσει άρκετά.

Συνεστίαση, χωρατά, γέλια, τραγούδια, 
χαρές, πανηγύρι. . . Πανηγύρι πραγματικό 
ποΰμεινε μιά άνάμνηση αλησμόνητη . ..

σ υ ν έ χ ε ι α  ά π ό  τ ή  σ ε λ .  6 1 1

Τά πρόσωπά του γίνοντα ι οί πρώ
τες μάχιμες δυνάμεις, στό μυθολο
γικό ύπερβατισμό, κατά τών προλή
ψεων καί τών παραμυθικών άλλο- 
τριώσεων. Ή δραματουργία του, 
ένας άπέραντος χώρος δοκιμασίας 
τών συμπτώσεων άπάνω στήν πολύ
παθη άνθρώπινη ψυχή, παραμένει σ ’ 
ένα καθαρό έπίπεδο φυσικού βίου. 
Μέ ύπέρτατη έννοια τού μύθου τήν 
έξαρση τού ήθικοϋ κάλλους καί τής 
ύψηλής άνθρώπινης ούσίας.

Ό  Ευριπίδης μέ τό μύθο κοινω- 
νιολογεΐ. Συνθέτοντας καί μιά 
πρώτη μορφή θεάτρου τού παραλό
γου, μέ κείνες τ ις  φωτιές καί τά φ ί
δια στά κεφάλια τού χορού του. 
Πέρα όμως άπ αύτό, οί μορφές τών 
ήρώων του άπομακρύνονται άπό τή 
μεταφυσική τερατοπλασία. Μέ τήν 
άποψη, πού άποτελεί πιά κι ένα ξε
καθαρισμένο φιλοσοφικό δίδαγμα 
ότι δέν ύπάρχει τίποτα πιό άληθινό 
άπ αύτό πού συντελείτα ι μέσα στή 
φύση. «Κοινός ό ουρανός καί ή γη 
γιά όλους» λέε ι στήν «'Ελένη». Κι 
έπικυρώνοντας τήν πίστη του στις 
φυσικές διαδικασίες, γράφει στις 
«Ίκέτιδες»:

Αφήστε τώρα τό χώμα τούς νεκρούς 
νά σκεπάσει 

κι άπό κεϊ πού βγήκε στό φώς καθετί 
έκει νά γυρίσει. Τό πνεύμα στά ου

ράνια
το σώμα στή γή, μιά κι εμείς δέν τ' 
. . . .  . „ , ορίζουμε
αλλα μονο οσο τοχει ή ζωή είναι δικό

μαςκι υστέρα εκείνη πού τόθρεψε τό ξα
ναπαίρνει.

(μετάφρ. Δημήτρη Σιατόπουλου)

Μέσα σ' αύτή τήν τρομερή δ ιερ
γασία ή έννοια τού μύθου άφήνει 
σιγά σιγά τό μεταφυσικό της κέλυ- 
φος καί παίρνει τή σημασία ενός 
ύψηλότερου βιοκοινωνικοϋ γεγονό
τος. Γιά νά ολοκληρωθεί, τέλος, ώς 
έκφραση τής συνισταμένης τών πο
λιτισμικών καταβολών καί δικαιώ
σεων τού άνθρώπου, στόν ιστορικό 
λόγο. Οχι πώς καί σ' αύτόν τόν κα
θαρά πραγματικιστικό τομέα έλειψε 
ή εξωπραγματική μυθοπλασία. 
Ομως αύτή παρουσιάζεται μέ τή 
μορφή πλέον τής άνεκδοτολογίας κι 
εντοπ ίζεται στό θρησκευτικό κύκλο, 
άλλοτε γιά νά έπικυρωθούν ύποβλη-

τικά οί διάφοροι χρησμοί καί οίωνο- 
σκοπίες κι άλλοτε γιά νά τονιοθεί μέ 
τή θαυματική μυστικοπάθεια, τό 
ήθικό τού λαού, ιδ ια ίτερα στούς 
άγώνες τής έλευθερ ίας. (Ό  Κροΐσος 
καί τ άνεπικύρωτα -  ιστορικά -  
περιστατικά τού δελφικού χρησμού 
καί τής συνομιλίας του μέ τό Σά
λωνα, ή σωτηρία τού ιερού τών Δελ
φών άπό τούς Πέρσες μέ τή βροντή 
καί τό γκρέμισμα τών βράχων τού 
Παρνασσού, τό σημείο στόν ούρανό 
γιά τόν Κωνσταντίνο, ή φωνή στό 
δρόμο πρός τή Δαμασκό κλ.π.). Ό λα  
τυλιγμένα σέ μιά ύποβλητική μετα
φυσική, πού παρέχει στήν έννοια 
τού μύθου τό μεγαλοπρεπές κι έπι- 
βλητικό. Καί ύπηρετεί τόν ύψηλό 
φρονηματισμό τού λαού, ύποδηλώ- 
νοντας ταυτόχρονα καί τή θεμε
λιακή σημασία τού περιστατικού 
στις γεν ικώ τερες πολιτισμένες άνε- 
λίξεις.

Γράφει σχετικά μέ τό ζήτημα 
τούτο, ό σημαντικός Ά γλλο ς  ιστορ ι
κός καί καθηγητής τού Πανεπιστη
μίου Τζών Μπάρυ (1861 -  1927) στό 
άληθινά περισπούδαστο βιβλίο του 
«Οί άρχαίοι "Ελληνες Ιστορ ικο ί»: 
«Μερικά άπ’ αύτά τά  δημιουργήματα 
κατέχουν αιώνια άξια, γ ια τί έχουν 
ένσωματώσει τή σοφία τού κόσμου 
κα^γιατί κρύβουν κάποια κριτική τής 
ζωής. Αύτοί οί μύθοι διαφέρουν άπό 
τούς παλιούς όχι μόνο στήν τάση νά 
δείξουν κάποιο ηθικό δίδαγμα, άλλά 
καί στό ότι οί πιό πολλοί δέν άναμι- 
γνύουν περιστατικά άπό τή φύση 
άδύνατα. μολονότι ίσως συνεπά
γονται συμπτώσεις έξα ιρετικά  άπί- 
θανες ή αύτό πού μπορεί νά όνομα- 
σθεϊ ψυχική ή πολιτική παραδοξο
λογία».

Μέ τήν ύψηλή έννοιολογική 
δομή τού μύθου, λοιπόν, προσδιορί
ζουμε έργα εύθύνης πού, άπό τις 
εξάρσεις τους, οί κατοπινοί αιώνες 
άντλησαν δύναμη, ήθική άντοχή καί 
κοινωνική πρόοδο. 'Επισημαίνουμε 
τή συνισταμένη τών πολιτισμικών 
πραγματώσεων, στή θεμελιακή τού 
χρόνου κίνηση, γιά τή βελτίωση τού 
άνθρώπου. Μέ τήν έκφραση «μύ
θος» καί «μυθικός» προσδιορίζουμε 
σέ μιά ορισμένη έποχή αύτό τούτο 
τ °  ° ί κ°δόμημα τού πολιτισμού μέ 
τήν έννοια τών έξελίξεω ν τής ζωής 
καί τήν άπαλλαγή τώνλαών άπό τις 
φυσικές καί μεταφυσικές έπιδρά- 
σεις, σέ συνδυασμό καί μέ τό σύν
ολο των κοινωνικών, πνευματικών 
καί ήθικών κατακτήσεων τής άν- 
θρωπότητας.
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' Ε π ι μ έ λ ε ι α :  

’ Ιωάννης Δήμος — Τσόλης 

Άνθυπασπιστής

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ . . .

Κάτι πού λείπει πολύ άπ’ τόν έλλη- 
νικό άθλητισμό ε ίνα ι ή προώθηση 
των διατάξεω ν τού «εύ άγωνίζε- 
σθαι» σέ άθλητές και θεατές. Έ τσι, 
πολύ συχνά κι οί δυό πλευρές μάς 
έκθέτουν άνεπανόρθωτα και μάλι
στα διεθνώς.

Πρόσφατο παράδειγμα ή άσε
μνη συμπεριφορά τού νεαρού 
άθλητή μας Δημήτρη Μίχα στούς 
φ ετινούς βαλκανικούς άγώνες σ τί
βου τού Σεράγιεβο. Όπως είνα ι 
γνωστό, ό τρ ιπλουνίστας άθλητής, 
άμέσως μετά τό έκπληκτικό άλμα 
των 17,04 μέτρων -  έπίδοση πού τού 
χάρισε χρυσό μετάλλιο  στή βαλκα- 
νιάδα καί τόν κατατάσσει μεταξύ 
τών κορυφαίων άθλητών όλου τού 
κόσμου στό άγώνισμα τού τριπλούν 
-  άπαντώντας σέ πρόκληση τών 
γιουγκοσλάβων θεατών, άνταπό- 
δωσε μέ μιά άπρεπή χειρονομία.

Δ έ  θ ά  σ χ ο λ ιά σ ο υ μ ε  π ε ρ α ιτ έ ρ ω  τ ή ν  
ε ν έ ρ γ ε ια  τ ο ύ  λ α μ π ρ ο ύ  κ α τ ά  τ ά  ά λ λ α  
κ α ί φ ιλ ό τ ιμ ο υ  ά θ λ η τ ή  μ α ς . Α π λ ώ ς  
θ ά  ύ π ε ν θ υ μ ίσ ο υ μ ε  σ τ ο ύ ς  ά ν α γ ν ώ - 
σ τ ε ς  μ α ς  ό τ ι  ά ν ά λ ο γ η  σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά  
μ έ  τω ν  σ ω β ιν ισ τώ ν  φ ιλ ά θ λ ω ν  τ ή ς  
γ ε ιτ ο ν ικ ή ς  χ ώ ρ α ς  έ π έ δ ε ιξ α ν  π ο λ λ έ ς  
φ ο ρ έ ς  κ ι ο ί έ λ λ η ν ε ς  φ ίλ α θ λ ο ι σ έ  π α 
ρ ό μ ο ιε ς  δ ιο ρ γ α ν ώ σ ε ις  τ ο ύ  π α ρ ε λ 
θ ό ν τ ο ς ,  χ ω ρ ίς  ό μ ω ς  νά  π α ρ α τ η ρ η θ ε ί 
ά ν ά λ ο γ ο  κ ρ ο ύ σ μ α  ά σ ε μ ν η ς  σ υ μ π ε 
ρ ιφ ο ρ ά ς  άπ ό π λ ε υ ρ ά ς  ά θ λ η τώ ν .

Αύτά τά λίγα γ ιά τήν άποφυγή πα
ρόμοιων περιστατικών στό μέλλον 
καί μέ τήν εύκα ιρ ία  θά άναφέρουμε 
μερικά εξα ιρ ετ ικά  παραδείγματα 
άθλητών πού ύπηρέτησαν μέ άξιο- 
θαύμαστο τρόπο τ ίς  άρχές τού 
ά θ λητικούπ νεύματος  καί τ ίς  δ ια τά
ξε ις  τού εύ άγωνίζεσθαι:

Στό άγώνισμα τού μπόμπ -  σλέιντ 
γιά δύο, στούς Χ ειμερ ινούς Ό λυμ- 
μπιακοϋς Αγώνες τού Ίννσμπρουκ, 
τό 1964, ό Ιτα λ ό ς  πρωταθλητής EU
GENIO MONTI ε ίχε πετύχει κατα
πληκτικό χρόνο στήν τελευ τα ία  του 
κατάβαση. Μόνο ό "Αγγλος TONY 
MASH μέ τόν συνοδηγό του μπο
ρούσαν άκόμη νά πετύχουν καλύ
τερο  χρόνο, -α φ ν ικά  μαθεύτηκε ότι 
ό TONY MASH δέ θά μπορούσε νά 
κάνει τήν τελευ τα ία  του κατάβαση

γ ια τί ε ίχε σπάσει ένα έξάρτημα άπό 
τό μπόμπ του. Ό  MONTI, λοιπόν, 
έβγαλε τό άντίστο ιχο έξάρτημα άπ’ 
τό δικό του μπόμπ, τό έδωσε στό 
MASH, ό οποίος, άφού διόρθωσε τό 
δικό του, πραγματοποίησε τήν 
κατάβαση σέ χρόνο ρεκόρ καί κέρ
δισε τό χρυσό μετάλλιο.

Στό άγώνισμα τού άλματος σέ μή
κος στό πρωτάθλημα κλειστού στί
βου στήν Α μερ ική , τό  1965, ή Ά γ - 
γλίδα όλυμπ ιονίκης MARY RAND, 
άφού μπερδεύτηκε άπό τά διάφορα 
σημάδια στό έδαφος, άπέτυχε στήν 
τρ ίτη  της προσπάθεια καί άποκλεί- 
σ τηκεάπό τούς τελ ικούς. Π ιστεύον
τας ότι ή Ά γγλ ίδ α  άντίπαλός της 
ε ίχε τιμω ρηθεί άδικα, ή WILLIE 
WHITE, μέ δική της πρωτοβουλία, 
ζήτα νά δοθεί μιά πρόσθετη προσ
πάθεια στήν MARY RAND. Οί κρ ιτές 
δέχτηκαν τήν πρόταση καί ή MARY 
RAND πραγματοποίησε ένα τέταρτο  
άλμα πού τής έπέτρεψ ε νά προκρι- 
θει καί, τελικά, νά κερδ ίσει καί τήν 
πρώτη θέση.

Στό τέλος τού γ ιγαντια ίου  σλάλομ 
πού συνυπολογιζόταν γιά τό Παγκό
σμιο Κύπελλο τού Σκι τού 1968, ό 
Πολωνός σκιέρ BACHLEDA κέρδισε 
τήν πρώτη θέση. Πήγε, λοιπόν, 
στούς κρ ιτές, παρουσιάστηκε μόνος 
του καί τούς είπε ότι τού ε ίχε ξεφύ- 
γε ι μιά «πόρτα» πράγμα πού δ ιέφ υγε 
τής προσοχής τών κριτών τής δ ια
δρομής. "Ετσι προκάλεσε τόν άπο- 
κλεισμό του καί τή μή περαιτέρω 
συμμετοχή του στό πρωτάθλημα.

Στό άγώνισμα τού άλματος σέ μή
κος στούς Πανευρωπαϊκούς Α γώ 
νες Στίβου τού 1971, ή Έ λβετίδα  
άθλήτρια ΜΕΤΑ ΑΝΤΕΝΕΝ ήταν έπι- 
κεφαλής στή βαθμολογία, όταν ή πιό 
έπ ικίνδυνη άντίπαλός της κλήθηκε 
νά συμμετάσχει σέ ένα άλλο άγώνι- 
σμα. Ή ΑΝΤΕΝΕΝ παρενέβει καί ζή
τησε νά χορηγηθεί στήν άντίπαλό 
της χρόνος άναπαύσεως μεγαλύτε
ρος άπό αύτόν πού προέβλεπε ό κα
νονισμός καί, τελικά, ν ικήθηκε χά
νοντας τόν τ ίτλο  τής πρωταθλή- 
τρ ιας Εύρώπης.

Στούς τελ ικούς  τένν ις  γιά τό κύ
πελλο DAVIS, τό 1971, κάτω άπό 
ιδ ια ίτερα  δύσκολες περιστάσεις, ό 
άρχηγός τής Α μ ερ ικαν ικής όμάδας 
Ντάν Σμίθ έπ έδειξε μεγάλο αύτοέ-

λεγχο καί παροιμιώδη ψυχραιμία 
πού άπέτρεψαν σοβαρά έπεισόδια 
πού θά είχαν μειώσει τό γόητρο τού 
τένν ις  καί θά είχαν βλάψει τήν καλή 
συνεννόηση μεταξύ δυό άγωνιζομέ- 
νων κρατών.

Στό Παγκόσμιο πρωτάθλημα πο
δηλασίας του 1973, ή ομάδα τής Δυ
τικής Γερμανίας κόντευε νά κερδ ί
σει τήν πρώτη θέση, όταν μετά άπό 
λάθος ένός βοηθού στήν πίστα, τά 
τέσσερα μέλη τής όμάδας έπεσαν 
λίγο προτού φτάσουν στό τέρμα. Μέ 
τήν άπλή έφαρμογή τού κανονισμού 
ή βρετανική ομάδα μέ τούς ΥΑΝ 
HALLAM, MICK BENNETT. WILL 
MOORE καί RICK EVANS κέρδισε τό 
χρυσό μετάλλιο. Αλλά οί βρετανοί 
άθλητές δήλωσαν ομόφωνα ότι δέν 
θά είχαν κερδ ίσει άν δέν είχε συμβεΐ 
τό άτύχημα. Μέ τόν τρόπο αύτό ν ι
κήτρια άνακηρύχτηκε ή Γερμανική 
ο μ ά δ α . . .

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ό χι άλλες πράξεις βίας άπ’ 
τούς φιλάθλους.

Δ ημοφ ιλέστερο άθλημα στή χώρα 
μας είνα ι χωρίς καμιά άμφιβολία τό 
ποδόσφαιρο. Ενα άθλημα συναρ
παστικό, γεμάτο άγωνία, συγκινή
σεις κι άπρόοπτα.

Τό έπ ίκεντρο τού ένδιαφ έροντος 
τών έκατοντάδω ν χιλιάδων φίλων 
του σ τρέφ ετα ι οπωσδήποτε στις 
συναντήσεις τών ομάδων τής Α ’ 
έθνικής κατηγορίας καί πιό πολύ, 
βέβαια, στις συναντήσεις τού πρω
ταθλήματος. Ή «μεγάλη» κατηγορία 
καί ή συντριπτική πλειονότητα τών 
φιλάθλων, στηρίζουν ολόκληρο τό 
οικοδόμημα τού ποδοσφαίρου μας 
πού μέχρι πριν μερικά χρόνια βρι
σκόταν άκόμη στά σπάργανα άπό 
άπόψεως προγραμματισμού, όργα- 
νώσεως καί ούσιαστικών άποτελε- 
σμάτων γιά άθλητές, φ ιλάθλους καί 
παράγοντες σωματείων.

Μ ετά τήν καθιέρωση τού έπαγ- 
γελματισμού. πολλά άλλαξαν στό 
οικοδόμημα αύτό. Οί ποδοσφαιρικές 
ετα ιρ ίες  συγχρονίζονται, άργά μέν. 
άλλά σταθερά, στά βήματα τού εύ- 
ρωπαίκού έπαγγελματικού ποδο-
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σφαίρου. Ή δη άπαγγιστρώθηκαν' 
άπό άρκετές κακές συνήθειες τού 
παρελθόντος, κι άπ’ τήν πλευρά 
τους, σίγουρα, τό μέλλον προμη- 
νύεται εύοίωνο. Μ ερικές άκόμη κα
κές συνήθειες πού άπόμειναν πολύ 
σύντομα θά άνήκουν ατό παρελθόν. 
Βέβαιο είναι, πάντως, ότι άπ’ τήν 
πλευρά των έταιριών καταβάλλονται 
συντονισμένες προσπάθειες πού 
άποσκοποϋν στήν πρόοδο τού 
άθλήματος κι ότι ό μαρασμός, ή 
στασιμότητα και ή οπισθοδρόμησή 
του άν έπικρατήσουν δέ θά προέρ
χονται άπό άποκλειστικά δική τους 
ύπευθυνότητα.

Οί ποδοσφαιριστές άπ’ τήν 
πλευρά τους έδειξαν ότι βρίσκονται 
ατό δρόμο των σωστών έπαγγελμα- 
τιών και μέ τήν έπίλυση μερικών 
άκόμη προβλημάτων τους και δια
φορών μέ τις άρχές και έτα ιρ ίες θά 
καταφέρουν νά άποκτήσουν πλήρη 
έπαγγελματική συνείδηση και νά 
έπιδοθοϋν άπερίσπαστοι στά καθα- 
ρώς έπαγγελματικά ποδοσφαιρικά 
τους καθήκοντα. Γιά παράδειγμα, 
έκτος έλαχίστων περιπτώσεων, μη
δαμινών, ίσως, δέν έπ ιδίδονται σέ 
άντιαθλητικές ένέργε ιες  πρός συμ- 
παίκτες, φ ιλάθλους και δ ια ιτητές, 
παραδέχονται κι αύτήν άκόμη τήν 
«άδικη» ήττα πράγμα πού συνέβαινε 
σπανιότατα στό παρελθόν, λ ιγο
στεύουν, σταδιακά, τ ις  έντονες δια
μαρτυρίες πρός κάθε άνεύθυνο καί, 
γενικά, στόν τομέα τής καλής άθλη- 
τικής συμπεριφοράς βαθμολογούν
ται μέ «άριστα» σ’ αύτό τό κρίσιμο 
μεταβατικό στάδιο.

Στό μεταξύ, οί άρμόδιες γιά τή 
διευθέτηση τών ποδοσφαιρικών θε
μάτων άθλητικές άρχές, ομοσπον
δίες κ.λ.π., προσαρμόζονται άνά- 
λογα μέ τις  άρχές τών ποδοσφαιρι- 
κώς προηγμένων χωρών, κάνουνό,τι 
ε ίνα ι δυνατό νά συντελέσει στήν 
πρόοδο κι άντιμετωπίζουν τά προ- 
κύπτοντα θέματα μέ σοβαρότητα, 
κατανόηση κι άντικειμεν ικότητα.

Απομένουν οί τομείς: «ποιότητα 
ποδοσφαίρου» καί «φίλαθλοι». Είναι 
δυό τομείς πού παραμένουν στάσι
μοι όσο άφορά στήν πρόοδο καί 
προσθέτουν ένα κλίμα άπαισιοδο- 
ξίας στήν όλη προσπάθεια πού 
καταβάλλεται άπ’ τούς ύπόλοιπους 
τομείς.

Γ ιά τή μέτρια ποιότητα τών άγώ- 
νων ένα πράγμα έχει διαπιστωθεί: 
Πώς δέν εύθύνονται οί ποδοσφαιρι
στές. Άπό κεί καί πέρα εύθύνονται 
πολλοί καί περισσότερο τά διάφορα 
συστήματα πού έπιθάλλονται άπ’ 
τούς διάφορους προπονητές γιά τήν 
καλυτέρευση τής άγωνιστικής τα 
κτικής τών όμάδων. Συστήματα πού 
άλλάζουν άπ’ τή μιά μέρα στήν άλλη 
γ ια τί στόν τόπο μας έπικρατεί άκόμη 
ή κακή νοοτροπία τής άμεσης άντι-

01 ποδοοφαιριοτές αγωνίζονται καί προσπαθούν νά 
προσφέρουν άτι καλύτερο μπορούν. . .

01 «μερικοί» θερμόαιμοι όπαδοΙ. δέ συγχωρούν 
ούτε τό παραμικρό άνθρώπινο λάθος . . .

κατάστασης τών προπονητών, οί 
όμάδες τών όποιων δέν πηγαίνουν 
. . . μπροστά.

Γιά τή μέτρια ποιότητα εύθύνον- 
ται, όμως, περισσότερο οί φίλαθλοι 
ή μάλλον οί κακοί φίλαθλοι πού πα
ρεμβάλλονται άμεσα ή έμεσα στις 
άγωνιστικές δ ιαθέσεις τών ποδο
σφαιριστών καί πολύ περισσότερο 
στό έργο τών προπονητών, τών 
έταιριών καί τών άρχών. Παρεμβάλ
λονται βρίζοντας, βωμολοχώντας 
άπειλώντας πρός κάθε κατεύθυνση. 
Οί κρίσεις τους είνα ι κατά κανόνα 
έξωπραγματικές κι άδικες. Ό  τυ 
φλός φανατισμός, ό τοπικός σωβινι
σμός κι άλλα πολλά κακά κι άγιά- 
τρευτα  έλαττώματα, κληροδοτη
μένα άπ’ τήν παλιά έκείνη άσχημη 
έποχή, τούς όδηγούν σέ πράξεις 
βίας, σέ άκρότητες, σέ βανδαλι
σμούς κι άλλες άθέμ ιτες ένέργειες, 
άσυμβίβαστες όλως διόλου μέ τήν 
άνθρώπινη άξιοπρέπεια. Τό χειρό 

τερο άπ’ όλα είνα ι ότι οί άνθρωποι 
αύτο ί παρασύρουν άλλους φ ιλά
θλους μέ τό μέρος τους, μέ έπακό- 
λουθα δυσάρεστα πού κάθε λίγο καί 
λιγάκι συμβαίνουν μέσα κι έξω άπ’ 
τούς άγωνιστικούς χώρους. Επακό
λουθα πού άποθαίνουν σέ βάρος 
τού άθλήματος καί καταρρακώνουν 
κάθε μορφής εύγενική  προδιάθεση 
άθλητών, δ ια ιτητών καί ύπευθύνων 
έταιριών καί άρχών.

Καιρός είναι, λοιπόν, νά άπορί- 
ψουν οί φίλαθλοι αύτο ί κάθε τ ί πού 
δέν έχει σχέση μέ τό άγνό φίλαθλο 
πνεύμα. Καιρός είναι νά δείξουν αύ- 
τοσυγκράτηση, αύτοπειθαρχία κι 
έλεγχο τών πράξεών τους. Καιρός 
είναι νά σεβαστούν τουλάχιστο τόν 
έαυτό τους, κι άν πραγματικά τούς 
ένδ ιαφ έρει ή πρόοδος τού άγαπη- 
τού τους άθλήματος, νά σεβαστούν 
τό μόχθο όλων αύτών πού έργάζον- 
ται γιαυτή τήν πρόοδο. Είναι άνεπί- 
τρεπτο νά καταφεύγουν σέ άκρότη
τες. Πρέπει έπ ιτέλους νά μάθουν νά 
σκέπτονται καί νά συμπεριφέρονται 
σάν άγνοί φίλαθλοι. Τώρα, μάλιστα, 
πού βρισκόμαστε στήν άρχή τής κα- 
θιερώσεως τού έπαγγελματισμού, 
καιρός ύπάρχει γιά νά διορθωθούν 
όλα. Θέληση χρειάζετα ι και σεβα
σμός, τίπ οτ’ άλλο.
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ

Ό  άρσηβαρίστας τής ήρωίνης . . .

Ή όμοσπονδιακή υπηρεσία διώξεως 
τού λαθρεμπορίου ναρκωτικών τής Νέας 
Ύόρκης άνακοίνωσε ότι τελευταία έξ- 
άρθρωσε σπείρα λαθρέμπορων ναρκωτι
κών, τό δίκτυο τής όποιας διέθετε στήν 
άγορά ήρωίνη άξίας πέντε έκατομμυρίων 
δολλαρίων τή βδομάδα.

Στήν άνακοίνωση άναφέρεται ότι ό 
φερόμενος σάν άρχηγός τής σπείρας εί
ναι ό άρσηβαρίστας Ούίλλιαρντ Ούίλ- 
λιαμς, γιά τοϋ όποιου τή σύλληψη χρειά
στηκε ή συνεργασία έξη άστυνομικών, 
πού τόν έκαναν ... καλά μέ άρκετή δυσ
κολία, άφενός γιατί είχε βάρος 104 κιλά, 
κι άφετέρου γιατί ήταν ύπερβολικά χει
ροδύναμος. Έκτος άπ' τόν άρσηβαρίστα 
συνελήφθησαν 19 άκόμη άτομα, έπειτα 
άπό παρακολουθήσεις πού κράτησαν 
έννιά όλόκληρους μήνες.

Ή σπείρα, κάθε βδομάδα, έκανε εισ
αγωγή δυό κιλών ήρωίνης άπ' τό Πακι
στάν, τό 'Αφγανιστάν καί τήν Περσία καί 
έφτανε στις Ηνωμένες Πολιτείες διά 
μέσου Σικελίας. Τό φοβερό ναρκωτικό τό 
διέθεταν σέ πόλεις τής άνατολικής 
άκτής τών Ηνωμένων Πολιτειών, συμπε- 
ριλαμθανομένης καί τής Νέας Ύόρκης, 
τής Φιλαδέλφειας καί τής Βαλτιμόρης.

Εκπρόσωπος τής ύπηρεσίας διώξεως 
λαθρεμπορίου ναρκωτικών δήλωσε ότι 
στήν ύπόθεση ένέχονται όχτώ άκόμη 
άτομα, τά όποια πρός τό παρόν διαφεύ
γουν τή σύλληψη. 'Επίσης δήλωσε ότι ή 
σπείρα έπισημάνθηκε τόν περασμένο 
'Οκτώβριο, όταν μυστικός άστυνομικός 
πράκτορας πέτυχε νά έλθει σέ έπαφή μέ 
μέλη τής σπείρας, τά όποια τού πούλη
σαν 125 γραμμάρια ήρωίνης άντί τοϋ πο
σού τών 40.000 δολλαρίων.

Μπορούμε, πάντως, νά πούμε, ότι ό 
βασικός προμηθευτής άρσηβαρίστας 
Ούίλλιαμς, λόγω άποκλειστικής περί τήν 
άρση βαρών ικανότητας, θά κρατήσει 
τώρα καί τά βάρη τής καταδίκης, πού δέν 
φανταζόμαστε νάναι καί τόσο στά ... μέ
τρα του.

29χρόνια φυλακή χωρίς . . . δίκη!

ΌΈμμανουέλ Ντρεντουαίη, άπ' τήν 
Πεννσυλβανία, ήταν φτωχός όσο δέν 
έπαιρνε άλλο, δέν είχε καθόλου συγγε
νείς καί, τό χειρότερο άπ' όλα. ήταν λίγο 
«φτωχός τώ ... πνεύματι». Φαίνεται, 
όμως, πώς δέν τοϋφταναν αύτά τά βά
σανα, γιατί σέ ήλικία 17 χρόνων φορτώ
θηκε άκόμη ένα: Προσπάθησε νά βιάσει 
μιά γυναίκα ...

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Γιά τό έγκλημα αύτό οί άστυνομικοί 
τόν συνέλαθαν καί τόν έστειλαν συν
οδεία ατό δικαστήριο, πού τόν προφυλά
κισε χωρίς δεύτερη κουβέντα, γιά ν' 
άποδειχτεί άργότερα ότι ό δυστυχισμέ
νος νεαρός, μέ τήν πράξη του αύτή, τό- 
παθε σάν τή γριά πού «δέν είχε διάβολο 
κι άγόρασε ... γουρούνι». Ό  λόγος, ότι 
άπ’ τήν πρώτη φυλακή μεταφέρθηκε 
γρήγορα σέ δεύτερη κι άπό κεΐ, πάσα 
στήν πάσα, πέρασε άπ1 όλες τις φυλακές 
τής περιοχής χωρίς νά δικαστεί ποτέ γιά 
τήν άπόπειρα τοϋ βιασμού.

Ή δοκιμασία του αύτή κράτησε 18 
ολόκληρα χρόνια (!). Έλεγε καί ξανάλεγε 
ό έρμος τόν πόνο του ατούς κατά ... φυ
λακήν ύπευθύνους, άλλά κανένας δέν 
τοϋδινε σημασία γιατί, όπως γράψαμε 
παραπάνω, δέν είχε καί τόσο σώας τάς 
φρένας. "Αλλωστε, ούτε συγγενείς είχε 
νά ένδιαφερθοϋν γιαυτόν, ούτε χρήματα 
γιά νά πληρώσει δικηγόρο ώστε νά σκα
λίσει έκείνος τήν ύπόθεση. Μετά τήν πά
ροδο τών 18 χρόνων, ό τριανταπεντά- 
χρονος πιά Έμμανουέλ κλείστηκε σ' ένα 
κέντρο γιά διανοητικώς άνάπηρα άτομα, 
μιάς καί τά «λογικά» . . . του λιγόστευαν 
περισσότερο. Εκεί πέρασε άλλα 7 χρό
νια άπ' τή ζωή του καί μέ τή συμπλήρωση 
τής έπταετίας ή τύχη του έπιτέλους χα
μογέλασε κατά τρόπο άπροσδόκητο: Ό 
άρμόδιος εισαγγελέας τού στήριξε κα
τηγορία γιά νέο βιασμό σέ βάρος μιάς 
φίλης του πού κι αύτή ήταν τρόφιμος τού 
κέντρου.

Άπό δώ καί πέρα τά πράγματα μπήκαν 
στή σειρά τους. Ό  βιαστής έξήγησε ατό 
συνήγορο ύπερασπίσεως, πού τού διόρι
σαν αύτεπάγγελτα, όλες τις λεπτομέ
ρειες τής ζωής του κι έκείνος πήρε τήν 
ύπόθεση στά σοβαρά. Σκάλισε κάμποσο 
τά κιτάπια, πέρασαν τέσσερα άκόμη χρό
νια καί τόν περασμένο Ιούλιο κατάφερε 
νά τόν άποφυλακίσει.

Καιρός ήταν, βέβαια, νά γίνει κι αύτό, 
άλλά έλάτε πού ό καϋμένος ό Έμμα
νουέλ δέν είχε «πού τήν κεφαλήν κλίναι» 
κι άναγκάστηκε νά ζητήσει νά τού έπι- 
τρέπουν τήν έλεύθερη είσοδο στή φυ
λακή γιά νά διανυκτερεύει καί νά συναν
τιέται μέ τά φιλαράκια του!!! Τό αίτημά 
του ήταν άνθρώπινο καί ή . . . Δικαιοσύνη 
τής περιοχής, έξετάζοντάς το προσ
εκτικά, τού έπέτρεψε νά μπαινογβαίνει 
στή φυλακή σάν στό σπίτι του! Μέ τή 
διαφορά, ότι γιά νά άποφυλακιστεϊ ό άν
θρωπος χρειάστηκε νά ξανακάνει βια
σμό.

Ό  βιασμός τόν οδήγησε στήν άποφυ- 
λάκιση κι άν δέν τόν έπιχειροϋσε'ίσως καί 
νά πέθαινε στή φυλακή χωρίς νά δικαστεί 
ποτέ...

_______  ΟΥΓΓΑΡΙΑ ________

Μεθύστακας σκότωσε τά παιδιά 
του.

«Είδε ό τρελός τόν μεθυσμένο καί 
παραμέρισε» λέει κάποιο έλληνικό 
κατάστιχο. Έπιασε, δηλαδή, άκρη, γιατί 
μ' όλη τήν τρέλα του κατάλαβε πώς ό 
μεθυσμένος ήταν έπικίνδυνος καί πώς 
δέν έπρόκειτο νά τά βγάλει πέρα άμα 
έμπλεκε μαζί του.

Εδώ πού τά λέμε, όλοι μας πίνομε. 
Ολοι όμως όσοι πίνομε ένα ποτηράκι 

παραπάνω, μετά τό πιόμα βλαστημάμε 
τήν ώρα καί τή στιγμή πού τό πρωτοβά- 
λαμε στό στόμα, γιατί τό πιοτό μάς φέρ
νει σέ τέτοια κατάσταση, ώστε νά τά 
βλέηουμε όλα ίδια. Καί τά καλά, καί τά 
κακά, καί τά ψυχρά, καί τά στραβά, καί τ' 
άνάποδα.

Κάπως έτσι τάβλεπε τά πράγματα κι ό 
τριαντάχρονος ούγγαρέζος Φέρεντς 
Κοχάνι. Μιά ζωή «σουρωμένος» έφευγε 
άπ τό σπιτικό του καί «σουρωμένος» 
γύρναγε σ' αύτό. "Ωσπου κάποτε τό πο- 
τήρι ξεχείλισε κι ή γυναίκα του άναγκά- 
στηκε νά έγκαταλείψει τή συζυγική 
στέγη. Φεύγοντας, όμως, διέπραξε ένα 
τραγικό σφάλμα. Παράτησε τά τέσσερα 
άνήλικα παιδιά τους στή φροντίδα τού 
μόνιμα μέθυσου σύζυγου. στό έλεος, 
τουτέστιν, τής βάρβαρης οινοποσίας 
του.

Στά μέσα τού περασμένου Ίούλιου, 
«νταλκαδιασμένος» ό Φέρεντς άπ’ τήν 
εγκατάλειψη τής συμβίας του, βγήκε 
στήν ταβέρνα τής γειτονιάς καί τά «κο
πάνισε» πιό άγρια άπό κάθε άλλη φορά. 
Γυρνώντας στό σπίτι, έστειλε στή γυ
ναίκα του ένα μύνημα μέ τό δεκάχρονο 
γιό τους καί τήν παρακαλούσε νά γυρίσει 
πίσω. Οί ώρες περνούσαν κι ό μεθύστα
κας γονιός, βλέποντας ότι ό γιος κι ή .. . 
άπάντηση δέν ήλθαν, πήρε τ' άλλα τρία 
παιδιά του (δυό άγόρια κι ένα κορίτσι 
ηλικίας τριών μέχρι όχτώ χρόνων) καί τ' 
ανέβασε  στήν ταράτσα τού δεκαώροφου 
κτιρίου όπου κατοικούσαν. Εκεί, τά ύπο- 
χρέωσε νά καθίσουν στό περβάζι καί στή 
συνέχεια τάσπρωξε στό κενό ( ...)  σκο- 
τώνοντάς τα γιά νά έκδικηθεί- όπως είπε 
άργότερα στήν Αστυνομία -  τή γυναίκα 
το υ ...

Γεννιούνται, τώρα, τά έρωτήματα: Μέ 
τή βάση ποιάς λογικής ή «λογική» κυρία 
Κοχάνι έγκατέλειψε τά παιδιά της στό 
έλεος τών διαθέσεων τού μεθύστακα σύ
ζυγου; Μέ τή βάση ποιάς λογικής ό κύ
ριος Κοχάνι κατέφευγε σέ άγριες άναμε- 
τρήσεις καί συγκρούσεις μέ τό πιοτό; 
Ποιοι συμπεριφέρονται πιό παράλογα 
(σέ δεδομένη κρίσιμη στιγμή) άπ’ τούς 
λογικούς, τούς τρελούς καί τούς μεθυ
σμένους; Στήν τελευταία περίπτωση, 
ποιοι άπ' αύτούς ή πρέπει ν’ άποφεύ- 
γουν, ποιούς;
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ΤΟΥΡΚΕΣΤΑΝ

Ό  γ ν ή σ ιο ς  θ η ρ ε υ τ ή ς  . . .

Ένας ολόκληρος κόσμος κινείται άνά 
τήν οικουμένην γύρω άπ’ τά θηράματα 
και τά «περί τήν Θήραν ύπόλοιπα», πού 
συνήθως καταλήγουν σέ ευχάριστα 
περιστατικά, μερικές δέ, φορές, οέ δυσ
άρεστα κα ί... παρατράγουδα.

Ολόκληρος κόσμος θηρεύει (κόσμος 
καί κοσμάκης μά τήν άλήθεια) χρησιμο
ποιώντας όπλο (ύποχρεωτικώς) καί σκυλί 
έκπαιδευμένο άνάλογα. "Αλλος έπαγ- 
γελματικά, άλλος έρασιτεχνικά κι άλλος 
λαθραία, λίγο -  πολύ τό πιάτο τό γεμί
ζουν όλοι. "Αλλος μέ λαγό, άλλος μέ μπε
κάτσα, άλλος μέ πέρδικα κ.λπ. κ.λπ. κι 
άλλος μέ . . . άνθρωπο πού στή βιασύνη 
του τόν ύπολογίζει γιά θήραμα.

Γιά όλους συνεπώς ύποχρεωτικό τό 
όπλο κι έν πολλοΐς τό σκυλί. Κανένας ως 
τώρα δέν βγήκε γιά Θήρα χωρίς φονικό

όργανο καί σκυλί. Κανένας, έκτος άπ' τόν 
έβδομηνταπεντάχρονο Άλμπάς Σουλα- 
γμάνωφ πού κατοικεί στήν Κιργιζία τού 
Τουρκεστάν.

Ό  Αλμπάς δέν πιάνει τά θηράματα μέ 
θηλιές ή παγίδες, οϋτε, φυσικά, μέ τά 
χέρια Βρήκε ένα τρόπο πιό δύσκολο καί 
πρακτικό: Επί σειρά έτών έκπαιδεύει άϊ- 
τούς, οί οποίοι πετοϋν μέ έντολή του 
στον ούρανό, έντοπίζουν τό θήραμα τής 
άρεσκείας του καί τού τό φέρνουν μέ τόν 
τρόπο τους στό πιάτο . . . Τό άρπάζουν, 
δηλαδή, μέ τά νύχια καί τού τό πηγαί
νουν, έκτος άν δέν είναι πετούμενο, 
οπότε τό σηκώνουν σέ όρισμένο ύψος 
καί τ' άφήνουν νά πέσει στή γή καί νά 
σκοτωθεί.

Ό  εύφυέστατος άσιάτης έχει άρκε- 
τούς άϊτούς κατάλληλα έκπαιδευμένους 
γιά παντός είδους θήραμα, έκτος άπό ... 
άνθρωπο.

Δ Υ Τ Ι Κ Η  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α

-------------  ΑΓΓΛΙΑ --------------

Τ ε μ ά χ ιο  ώ τ ό ς  . . .

Βρετανοί άστυνομικοί παίρνουν δια
ταγή νά μεταβούν σέ δρόμο τού Τσέλτε- 
ναμ γιά νά διερευνήσουν τά αίτια τρο
χαίου δυστυχήματος συνηθισμένου. 
Συνηθισμένου, καθότι ό άπολογισμός 
του σέ νεκρούς δέν ήταν καί τόσο 
πολύ ... θλιβερός.

Οί άστυνομικοί φτάνουν γρήγορα στον 
τόπο τού δυστυχήματος κι άρχίζουν τις 
έρευνες γιά τήν έξακρίβωση τών αιτίων, 
πού όπως ξέρομε όλοι, οφείλονται στό 
άναμφισβήτητο γεγονός ότι ή πλειονό
τητα ήμών τών γήινων λογικών όντων 
(πεζών τε καί οδηγών) ζυγιάζει άπό τίς 
έλαφρές . . Καθώς, λοιπόν, ψάχνουν 
άνάμεσα άπ' τίς τσαλακωμένες καί 
πλημμυρισμένες μέ αίμα λαμαρίνες, τά 
μάτια τους πέφτουν πάνω σ' ένα τεμάχιο 
σάρκας πού μοιάζει μέ άνθρώπινο αύτί. 
Στή θέα του τά χάνουν γιά μιά στιγμή, 
άλλά συνέρχονται γρήγορα καί καταλή
γουν στήν άπόφαση νά τό μεταφέρουν 
σύντομα στό νοσοκομείο πού μεταφέρ
θηκαν οϊ τραυματίες, ένας άπ’ τούς 
όποιους ήταν σίγουρο πώς θά παρου
σίαζε έλλειμμα άκουστικοϋ οργάνου . . .

«"Οσο πιό γρήγορα φτάσουμε, τόσο 
πιό εύκολα μπορεί νά γίνει ή συγκόλ
ληση ...» -  λένε -  κι έπιβιβάζονται άμέ- 
σως στό περιπολικό. Εκείνο ξεκινάει 
άπότομα, καί, σφυρίζοντας δαιμονι
σμένα, διασχίζει σάν άστραπή τούς αύ- 
τοκινητόδρομους τής πόλης, ώσπου 
μπαίνει στον περίβολο τού νοσοκομείου. 
Οί πόρτες του ανοίγουν κι οί καταΐδρω- 
μένοι άστυνομικοί πετάγονται έξω καί 
μπαίνουν σά σίφουνες στήν είσοδο. 
Απευθύνονται βιαστικά στις πληροφο
ρίες, παίρνουν τήν «έπιθυμητή» άπάν- 
τηση καί συνεχίζουν τήν τρεχάλα, άλλά 
τούτη τή φορά στά σκαλοπάτια, γιατί, 
αφενός τό χειρουργείο βρίσκεται στόν 
όγδοο όροφο, άφετέρου τό άσανσέρ δέν 
τούς έξυπηρετει λόγω πιθανής βλά
βης . Φτάνουν στό χειρουργείο, εξ
ηγούν μέ νοήματα (ή γλώσσα τούς βγήκε 
άπ' τήν τρεχάλα) ατούς γιατρούς τά σχε
τικά περί τής άνευρέσεως τού τεμαχίου 
ώτός καί πέφτουν σέ παρακείμενες πο
λυθρόνες ξεψυχισμένοι, γιά νά συνέλ- 
θουν άπ’ τόν κάματο τού «μαραθώ
νιου» .. .

Οί γιατροί έξετάζουν τό «εύρημα», χα
μογελούν ειρωνικά κι άπαντούν 
στούς . . .«μαραθωνοδρόμους» κομιστές 
του ότι «έκαναν χαμένο κόπο, άφού ή 
συγκόλληση δέν ήταν άναγκαία λόγω 
τού ότι ήταν άρκετά μικρό τό κομμάτι κι 
άνεπαίσθητη ή άκουστική βλάβη τού 
τραυματισμένου . . .».

«Τσάμπα κόπο κάναμε συνάδελφε», 
παρατήρησε ό ένας άστυνομικός, καθώς 
έφευγε μέ τό συνάδελφό του γιά τή συν
έχιση τής έρευνας στόν τόπο τού δυστυ
χήματος. «Καί δέν άκούσαμε οϋτ’ ένα 
εύχαριστώ ...» είπε ό δεύτερος καί συν
έχισε πικραμένος: « ...δέν πειράζει
όμως . .. Μέσα στά τυχερά τού έπαγγέλ- 
ματος πού διαλέξαμε είναι κι αύτό ...».

Ο δ ιά β ο λ ο ς  μ έ  τ ό  τ υ ρ ί . . .

Κουνιστή καί λυγιστή μπήκε γιά τό 
σχετικό έλεγχο σέ τελωνείο δυτικογερ- 
μανικού άεροδρόμιου μιά καλλίγραμμη 
σαραντατριάχρονη βελγίδα.

Τοσούτον λικνιζομένη (ώς χορεύτρια) 
καί σειόμενη (ώς έγκέλαδος .. .) σαραν- 
τατριάρα, πρώτη φορά έβλεπαν στά μά
τια τους οί υπάλληλοι τού τελωνείου. 
Γιαυτό καί τό μυαλό τους πήγε κατευ
θείαν στό .. . κακό. Δηλαδή, πήγε (τό 
μυαλό τους) στήν έλληνική παροιμία πού 
λέει ότι «ό διάβολος πουλά τυρί χωρίς νά 
έχει γίδια».

Τούς κόλλησε, λοιπόν, ή ιδέα ότι ή έπι- 
μόνως σειομένη καί λικνιζομένη βελγίδα 
τών τεσσαράκοντα καί τριών καλοκαι
ριών ήταν ένας τέτοιος διάβολος (πού 
πουλά τυρί χωρίς νά έχει γίδια) κι άπο- 
φάσισαν νά τήν ξεκολλήσουν αύτή τήν 
ιδέα, κάνοντάς της ειδικό εξονυχιστικό 
έλεγχο. Ετσι, σέ πολύ άπόκρυφο μέρος 
τού σώματός της καί μέ ειδικό τρόπο συ- 
σκευασίας, βρήκαν κρυμμένα διαμάντια 
άξίας τριών έκατομμυρίων μάρκων. Εν
νοείται, βέβαια, ότι ό θησαυρός έμπαινε 
λαθραία στή Δυτική Γερμανία κι αύτό 
σημαίνει ότι ή βελγίδα συνελήφθη καί 
οδηγήθηκε στό δικαστήριο. Μαζί της 
συνελήφθη κι ένας κοσμηματοπώλης άπ’ 
τό Αμβούργο, πού άποδείχτηκε ότι ήταν 
συνεργός της.

Αύτά τά ολίγα άπ' τό Αμβούργο, όπου 
κι άπ τή μύγα γβάζουν ξίγκι οί τελω νεια
κοί!

Ή  σ ω τ ή ρ ια  έ φ ε ύ ρ ε σ η !

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι έχασαν 
κατά καιρούς τή ζωή τους σ’ όλόκληρο 
τόν κόσμο, έπειδή έγκλωβίστηκαν άπό

πυρκαγιές σέ ορόφους πολυκατοικιών 
πού βρίσκονταν σέ ψηλότερο σημείο άπό 
κείνο όπου έκδηλώθηκε άρχικά ή φωτιά. 
Πολλοί άπ' αύτούς κάηκαν ζωντανοί, άλ
λοι πέθαναν άπό άσφυξία καί πολλοί 
σκοτώθηκαν πέφτοντας στό κενό γιά νά 
σωθούν.

Ώς τώρα οί έπιχειρήσεις τών διαφό
ρων σωστικών συνεργείων γιά τή διά
σωση τών έγκλωβισμένων βασίζονταν σέ 
πρόχειρες κυρίως λύσεις καί τό όλο πρό
βλημα ούσιαστικά παρέμεινε άλυτο. Ή 
λύση του άπασχόλησε άρκετά τίς διάφο
ρες σωστικές άρχές καί τελικά φαίνεται 
πώς βρέθηκε χάρη στήν παρακάτω 
έφεύρεση δυτικογερμανών έρευνητών:

Στις ταράτσες πολυώροφων κτιρίων θά 
τοποθετείται ένας πτυσσόμενος έλαστι- 
κός σωλήνας, πού τό μήκος του θά φτά
νει μέχρι τό έδαφος. Όταν ξεσπάσει δυ
νατή φωτιά, πού οί διαστάσεις της θά 
απειλούν τή ζωή τών ένοικων τού κτι
ρίου, ό σωλήνας άπό φράιμπερ -  γκλάς 
θά ξετυλίγεται μέσα σέ έλάχιστα δευτε
ρόλεπτα. Οί άνθρωποι θά «τρυπώνουν» 
μέσα του κατά εικοσάδες καί θά γλι
στρούν μέ άσφάλεια στή σωτηρία. Ό 
συνθετικός «σωλήνας διαφυγής» θά έχει 
σ’ όλη τήν έξωτερική έπιφάνειά του ένα 
έλικοειδές έλατήριο, πού θά διευκολύνει 
τό άνοιγμά του άνάλογα μέ τίς διαστά
σεις τών σωμάτων πού θά κυκλοφορούν 
στό έσωτερικό του.

Η έγκατάσταση καί δοκιμή αύτής τής 
έπινόησης έγινε στό δεκαπενταώροφο 
κτίριο τού πολυτεχνείου τού Ντάρμστατ. 
Απομένουν μερικές μόνο λεπτομέρειες 
καί ή ύποχρεωτική καθιέρωσή της.

Ό  Περισκόπιος
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ΤΟ ΝΟΘΟ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο

Δ Ι Η Γ Η Μ Α

Τού "Αγγέλου ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ 
Απ’ τή σειρά διηγημάτων του 

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
’Έσκυψε, πήρε τή σακούλα .. .Ήταν βαριά. 

Τήν άνοιξε και τό πρόσωπό της κέρωσε.

«Τό παιδί γεννήθηκε γερό καί πέθανε έπειδή μετά τον τοκετό δέν 
τοϋ έδεσαν τόν όφάλιο λώ ρο. . .» ,  είπε ό ένας άπ’ τους δυό γιατρούς, 
μόλις τελείωσε ή έξέταση τοϋ νεκρού νεογέννητου άγοριοϋ. . .  Ό 
'Υπομοίραρχος Παπαγιάννης κούνησε καταφατικά τό κεφάλι του, ένώ 
τό μυαλό του πήγαινε στήν Καρυδιά καί στο δράμα πού έννιά μήνες 
τώρα παιζόταν σέ κάποιο άπ’ τα φτωχόσπιτά του . . .  Ποιό άραγε ήταν 
αύτό τό φτωχόσπιτο;

Ή σακούλα.

Ή γριά Κατίγκω τράβηξε πίσω της τήν ξύλινη 
εξώπορτα τού φτωχοκάλυβου καί βγήκε ατό λα
σπωμένο χωματόδρομο. Τά έβδομηντάχρονα πού 
έσερνε μαζί της, τής είχαν καμπουριάσει τό 
κορμί καί τής είχαν κάνει άπαραίτητη γιά τό βά
δισμα τή μαγγούρα. . .

Αφησε τά μάτια της νά πλανηθούν στις φρε- 
σκοβρεγμένες στέγες των σπιτιών πού έλαμπαν 
κάτω άπ' τόν πρωινό μαρτιάτικο ήλιο, μετά άπό 
πέντε μέρες βροχής καί συνεφιασμένου ούρα- 
νού. Απ’ τις  στέγες, τά μάτια της, ξέφυγαν καί 
πέταξαν μακριά στή θάλασσα, ατό λαμπερό κατα
γάλανο χρώμα πού άκινητοποιοϋσε γύρω -  γύρω 
άπ' τις  βραχώδεις άκτές τού νησιού . . .

Ό  λασπωμένος χωματόδρομος άρχισε ν' άνη- 
φορίζει άναγκάζοντας τά βήματα τής γριάς -  
ΚατΙγκως νά πηγαίνουν όλο καί πιό άργά. Σέ λίγο 
ή έθδομηντάχρονη γριούλα προσπερνούσε καί τό 
στερνό σπίτι τοϋ χωριού κι έστριβε στό μονοπάτι 
πού όδηγοϋσε στις «Στέρνες», μιά περιοχή γ ε 
μάτη πηγές, κάπου ένα χιλιόμετρο μακριά άπ' τό 
χωριό.

θάχε άπομακρυνθεΐ κάπου διακόσια μέτρα 
άπό τό τελευτα ίο  σπίτι τοϋ χωριού, όταν τό

βλέμμα της σταμάτησε σέ μιά φουσκωμένη μπλέ 
νάυλον σακούλα μέσα στά λασπόνερα, πλάι στή 
δεξαμενή πού συγκέντρωναν τό νερό γιά τό πό
τισμα. «Π νάχει μέσα;», άναρωτήθηκε ψιθυριστά 
ή γριούλα καί λοξοδρομώντας πλησίασε τή δεξα 
μενή. Απλωσε τή μαγγούρα της κι άγγιξε τή 
σακούλα. Ή άκρη τοϋ ξύλου άκούμπησε σέ κάτι 
σκληρό. . . Τήν έσπρωξε πλάγια καί τήν έβγαλε 
άπ' τό νερό. Έσκυψε, πήρε τή σ ακούλα ... 
Ήταν άρκετά βαριά. Τήν άνοιξε καί τό πρόσωπό 
της κέρωσε.

Μέ τή σακούλα στό ένα χέρι καί τή μαγγούρα 
στό άλλο πήρε ξανά τό μονοπάτι κι άρχισε νά 
κατηφορίζει πρός τό χωριό. Δυό -  τρεις  συγχω
ριανοί πού τήν είχαν δει ν' άνηφορίζει, άπόρη- 
σαν βλέποντάς της νά γυρίζει πίσω μέ γοργά 
βήματα καί ύφος άνήσυχο.

Ή γριά -  Κατίγκω, φτάνοντας στήν πλατεία 
τοϋ χωριού κατευθύνθηκε στό Σταθμό Χωροφυ
λακής. Ανέβηκε, άγκομαχώντας, τή σκάλα πού 
όδηγοϋσε στό πάνω πάτωμα τοϋ πέτρινου κτιρίου 
καί μέ τήν άκρη τής μαγγούρας κτύπησε δυνατά 
δυό -  τρ εις  φορές τήν πόρτα. . .

' Ο ' Ενωμοτάρχη ς Κατσούλη ς άνοιξε τήν πόρτα 
καί παραμέρισε, άφήνοντας τή γριούλα νά περά
σει μέσα.

-  ΤΙ συμβαίνει, πρωί -  πρωί, γιαγιά; τή ρώ
τησε . . .

-  Τό βρήκα πλάι στή δεξαμενή, στά λασπό
νερα . . .  είπε καί άπλωσε τό χέρι μέ τή σακούλα, 
δίνοντός την στόν Ενωμοτάρχη.

Ό άστυνόμος άπλωσε κι αύτός τό χέρι του. Τά 
μάτια του κοίταξαν έρωτηματικά τά μάτια τής 
γριούλας, τή στιγμή πού τά δάκτυλα άκουμπού- 
σαντή σακούλα. Τήν πήρε καί τήν άκούμπησε στό 
γραφείο του. Έσταζε άκόμα νερό. Τήν άνοιξε 
διατακτικά καί τά χείλη του τρεμόπαιξαν. . .  
Έ μεινε έμβρόντητος. . .

Τό άγόρι μέσα στή σακούλα είχε ένα κιτρινο- 
μέλανο χρώμα άπλωμένο στό άψυχο κορμάκι του, 
ένώ τά μαλλάκια, τό μέρος τής κοιλιάς του καί τά 
πόδια, ήταν σχεδόν σκεπασμένα άπό αίμα. Ό 
Ενωμοτάρχης έκλεισε τή σακούλα καί κάθισε 

στήν καρέκλα πού ήταν πλάι του, φέρνοντας στό 
μέτωπο τό χέρι του. Πρώτη φορά άντίκριζε τ έ 
τοιο θέαμα.

-  Πού, είπες, πώς τό βρήκες; ρώτησε τή 
γριούλα. . .

-  Πλάι στή δεξαμενή, στά λασπόνερα.
-  Πότε;
-  Δέν πάνε πέντε λεπτά. Μόλις τό βρήκα έδώ 

ήρθα.
-  Είδες κανέναν άλλο έκεϊ κοντά;
-  Όχι.
-  Ποιός, ή ποιά, νά τό πέταξε; άναρωτή

θ η κ ε . . .
Σήκωσε τό άκουστικό τοϋ τηλεφώνου καί γύ

ρισε τή μικρή μανιβέλα τρ εις  τέσσερις φορές. 
Ένα λεπτό, μετά, ζητούσε άπ' τό τηλεφωνικό 
κέντρο τού χωριού νά τόν συνδέσει μέ τήν 'Υπο
διοίκηση καί δέκα λεπτά μετά μιλούσε μέ τόν 
Υπομοίραρχο Παπαγιάννη, πού τόν βεβαίωσε 
ότι θά ξεκινούσε άμέσω ς. . .

«Κανείς δέ θά τό μάθαινε. . .» .

Τό χωριό άπεϊχε κάπου τριάντα χιλιόμετρα άπ' 
τήν πόλη, μά γιά νά φτάσει κανείς μέχρι έκεί 
έπρεπε νά ξοδέψει όλόκληρη ώρα, ίσως καί 
περισσότερο. Έτσι, όταν ό 'Υπομοίραρχος Πα- 
παγιάννης έφτασε στό Σταθμό Χωροφυλακής ή 
ώρα πλησίαζε δέκα τό πρωί. Μετά άπό μισή ώρα
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έφτασε καί 6 Μοίραρχος Καραγιύννης, υποδιοι
κητής τής ΔιοικήσεωςΧωροφυλακής τοΰ νησιοϋ.
0 'Υπομοίραρχος μετά τις πρώτες όδηγίες πού 

έδωσε στόν 'Ενωμοτάρχη, παρέλαβε τδ πτώμα 
τού βρέφους γιά νά τό μεταφέρει ατό Κρατικό 
Νοσοκομείο, δπου θά ζητούσε άπ' τούς γιατρούς 
ν' άποφανθούν άν τό βρέφος γεννήθηκε κανο
νικά, πότε καί μέ ποιό τρόπο πέθανε, άν πέθανε 
πριν, ή κατά τή διάρκεια τοΰ τοκετού, ή πόση ώρα 
μ ετά . Ό ίδιος ήταν σίγουρος πώς βρίσκονταν 
μπροστά σ' έγκληματική ένέργεια τής μάνας τοΰ 
βρέφους ποΰ θέληοε νά τό ξεφορτωθεί. ,

Ό Μοίραρχος έμεινε στό χωριό, άπ’ όπου 
έστειλε τά πρώτα σήματα γιά νά ένημερώσει 
τούς προϊσταμένους το υ ς . . ,

-  Ξέρεις ποιές ήταν έγκυοι καί μπορεί νά γέν
νησαν πριν δ υ ό -τρ εις  μέρες; ρώτησε τόν Ενω
μοτάρχη.

-  ;έ ρ ω . . .  Μά δέ νομίζω νά μάς βοηθήσει 
αύτΰ. Ποτέ καμιά άπ' αύτές πού ή έγκυμοσύνη 
τους ήταν γνωστή στό χωριό δέ θάκανε τέτοιο 
πράγμα, γιατί θάξερε πώς ήταν καταδικασμένη 
άπό τήν πρώτη στιγμή πού θάρχιζαν οι έρευ
ν ε ς . . .

-  "Εχει μαμή τό χωριό;
-  Έχει. 'Αλλά κιαύτή δένμπορεί, πιστεύω, νά 

μάς βοηθήσει.
-  Γιατί;
-  Τό παιδί δέν πρέπει ν' άνήκει σέ παντρε

μένη γυναίκα. Καί μιά άνύπαντρη γυναίκα δέν 
άποκαλύπτει εύκολα πώς είναι έγκυος. Άν ή 
έγκυμοσύνη της ήταν γνωστή θά διάλεγε κάποιον 
άλλο τρόπο γιά νά ξεφορτωθεί τό παιδί καί δέ θά 
τό πετοΰσε στά λασπόνερα. . .  Μπορεί νά τό 
άφηνε νά πεθάνει άπό πείνα, μπορεί καί νά τό- 
πνιγε. . .  Ποτέ, όμως δέ θά τό πετοΰσε . . .

-  Από κάπου όμως πρέπει ν' άρχίσουμε τήν 
έρευνα. . .

-  Κλείνω τρία χρόνια στό χωριό καί ξέρω 
πολλά γύρω άπ' τόν καθένα. "Ετσι γρήγορα θά 
μάθουμε άν κάποια άπ’ τις έγκυες τοΰ χωριού 
γέννησε αύτές τις μέρες κι άν ζεϊ τό παιδί της. 
Στή συνέχεια θά μπορούσα νά μαζέψω πληροφο
ρίες γιά τις άνύπαντρες κοπέλες. . .

Έτσι κι έκανε. Σέ δέκα λεπτά βρισκόταν στό 
άγροτικό ιατρείο. Ή μαμή ήταν έκεϊ, καθισμένη 
στό μοναδικό γραφειάκι, μ' ένα πλεκτό στό χέρι. 
Ήταν σίγουρος πώς ή μαμή δέν ήξερε τίποτα γιά 
τό παιδί πού βρέθηκε στά λασπόνερα, άφού 
παρακάλεσαν τή γριούλα νά μή μιλήσει σέ κανό
ναν πριν οι ίδιοι τό άνακοινώσουν, κι έτσι θά 
μπορούσε νά γυρίσει αύτός τή συζήτηση, δπου 
ήθελε. Χαιρετήθηκαν καί κάθισε σέ μιά καρέκλα 
πλάι της.

-  Τί θά γ ίνε ι. . άκόμα νά στείλουν γιατρό; τή 
ρώτησε.

-  Δέν είναι καί τόσο εύκολο. . .
-  Εύτυχώς πού δέν έχεις πολλές «σ’ ένδια- 

φέρουσα» γιά νά παρακολουθάς κι έτσι μπορείς 
καί μετράς καί καμιά «πίεση» άπό τις γριοΰλες.

-  Έχω άρκετές. Τέσσερις είναι στό χωριό κι 
άλλες όκτώ στ’ άλλα χωριά τής περιοχής. Δέν 
είναι καί λίγες δώδεκα γυναίκες. . .

-  Γέννησε καμιά αύτές τις μ έρ ες ;. . .  θέλω 
νά πώ προχτές. . .  χ τ έ ς . . .  σήμερα . . .

-  "Οχι . τελευταία γέννησε ή γυναίκα τοΰ 
Τσαρούχα, πριν δεκαπέντε μ έ ρ ε ς ...  'Αλλά 
άπορώ γιατί ρωτάς; Κάθε μέρα μαζί είμαστε καί 
ξέρεις ποιές γέννησαν. Εσύ δέ μέ πήγες, άλ
λωστε καί στό συνοικισμό γιά νά ξεγεννήσω τή 
γυναίκα τού Τσαρούχα;

-  Πότε είδες τελευταία φορά τό νεογέννητο 
τοΰ Τσαρούχα. . .

-  Χτές τό άπόγευμα. Μά γιατί ρωτάς;
-  θά σου πώ άργότερα τό λόγο. Πές μου, 

όμως, άν καμιά άπ’ τις κοπέλες τοΰ χωριοΰ, ή 
τής περιοχής, τις άνύπαντρες έννοώ, είναι έγ
κυος, θά τό μάθαινες;

-  Πώς σοΰ ήρθε αύτό; ζέρεις  πολύ καλά πώς 
καί νά είχε συμβεί κάτι τέτοιο κανείς δέ θά τό 
μάθαινε. . .

-  Σήμερα τό πρωί, βρέθηκε πλάι στή δεξα 
μενή μέσα σέ μιά νάυλον σακούλα ένα νεογέν
νητο άγοράκι. Ή ρθε ό 'Υπομοίραρχος, τό πήρε 
καί τό κατέβασε στό νοσοκομείο γιά νά διαπιστώ
σουν οι γιατροί τό πώς πέθανε. Όπως καταλα
βαίνεις ψάχνουμε γιά τή μάνα τοΰ παιδιού . . .

Ή μαμή είχε άπομείνει άναυδη. Δέν μπο
ρούσε νά χωνέψει τό μυαλό της πώς γύρω τους, 
δίπλα τους ίσως, είχε παιχτεί τέτοιο δράμα.

-  Δέ θά βρεθεί ή μάνα, Δημήτρη . . .  'Εκτός 
άν πάρετε, γραμμή, όλες τις  γυναίκες τοΰ χω
ριού καί τών συνοικισμών καί τις έξετάσ ετε . . .  
γυναικολογικά έννοώ . . .

-  Ξέρεις πολύ καλά πώς αύτό δέν μπορεί νά 
γίνει, παρά μόνο όταν φτάσουμε νά έχουμε, γιά 
κάποια, ή έστω γιά κάποιες, βάσιμες ύποψίες.

Ό Ενωμοτάρχης σηκώθηκε νά φύγει. Κάθε 
λεπτό πού περνούσε ήταν πολύτιμο. Ήταν σί
γουρος πώς άν μάθαινε κάτι ή μαμή, θά τού 
τόλεγε, έστω κι άν γνώριζε πώς ίσως μεγάλωνε 
τό δράμα μιάς γυναίκας. . .  Ή ζωή ένός παιδιού 
μετρούσε περισσότερο άπό κάθε άλλο γ ι’ αύ- 
τή ν . . .

Βγήκε στό δρόμο καί προχώρησε πρός τό 
Σταθμό. Άνάφερε στό Μοίραρχο τά όσα είχε 
συζητήσει κι έφυγε άμέσως μετά γιά τόν παπά. 
Μισή ώρα μετά ξαναγυρνοϋσε στό Σταθμό. Ή 
συζήτησή του μέ τόν παπά δέν είχε βοηθήσει σέ 
τίποτα τήν υπόθεση . . .

«Τηλεφώνησε ό 'Υπομοίραρχος -  τοΰ είπε ό 
Μοίραρχος Καραγιύννης, μόλις τόν είδε -  άπό 
τό νοσοκομείο. Τό παιδί γεννήθηκε κανονικά, 
άλλά δέν τού έδεσαν τόν όμφάλιο λώρο. ΟΙ για
τροί άποφάνθηκαν πώς πέθανε άπ' αύτήν τήν 
αιτία, πέντε λεπτά, τό πολύ δέκα, μετά τόν το
κετό. Τό θάνατο τόν τοποθετούν πριν άπό δώ
δεκα καί μέχρι είκοσιτέσσερις ώρες, πράγμα 
πού σημαίνει πώς ή λεχώνα δέν πρέπει νάχει 
άκόμα συνέλθει. . .» .

Τά πρώτα ερωτηματικά.

Στή μία τό μεσημέρι γύρισε στό χωριό ό 'Υπο
μοίραρχος. Τά μισόλογα τού παπά καί τής γριάς -  
Κατίγκως στούς δικούς τους είχαν κάνει τό γύρο 
τοΰ χωριού κι έτσι έξω άπό τό Σταθμό Χωροφυλα
κής άρχισαν νά συγκεντρώνονται, παρέες -  πα
ρέες, χωρικοί, πού προσπαθούσαν νά μαντέ
ψουν τί άκριβώς είχε γίνει. Φτάνοντας τό αύτο- 
κίνητο μέ τόν Υπομοίραρχο, πέντ’ -  έξι άπ’ 
αύτούς τόν κύκλωσαν ζητώντας νά μάθουν τί 
είχε συμβεί. Ό 'Υπομοίραρχος έμεινε γιά μιά 
στιγμή σκεφτικός καί μετά, μέ φωνή πού μαρτυ
ρούσε έντονη πίκρα, είπε: «Βρέθηκε νεκρό ένα 
νεογέννητο’ άγόρι. . .» .

Ήταν σά νά τούς κτύπησε κεραυνός. Άπόμει- 
ναν άπολιθωμένοι μέ τό στόμα μισάνοιχτο καί τά 
μάτια γεμάτα έκπληξη. Κι όταν ή πρώτη έντύ- 
πωση πέρασε, τότε ένα βουητό ξεχύθηκε άπ’ τό 
συγκεντρωμένο πλήθος κι ένας -  ένας οι χωρικοί 
άρχισαν νά σκορπίζουν πρός όλες τις  κατευθύν
σεις. Ό 'Υπομοίραρχος άνέβηκε άργά -  άργά τά 
σκαλοπάτια καί μπήκε στό γραφείο τού Σταθμού. 
Βρήκε τό Μοίραρχο καί τόν Ενωμοτάρχη νά τόν 
περιμένουν συλλογισμένοι.

-  Έφτασε μεσημέρι χωρίς νάχουμε κάνει 
κάτι . .  είπε άπογοητευμένος ό Μοίραρχος.

-  Καί δέ νομίζω νά κάνουμε ούτε μέχρι αύριο 
μεσημέρι, πρόσθεσε ό 'Υπομοίραρχος. Αύτές οι 
ύποθέσεις άργούν. Πρέπει κανείς νά μπει στά 
οικογενειακά καί προσωπικά προβλήματα ένός 
μεγάλου άριθμοϋ άνθρώπων, γιά νά φτάσει σέ 
κάποιο δρόμο. . .

-  Από στιγμή σέ στιγμή θά γυρίσουν οι Χωρο
φύλακες, είπε ό 'Ενωμοτάρχης. Τούς έστειλα νά 
μαζέψουν όσες πληροφορίες μπορούν. Πιστεύω 
πώς κάτι θετικό θά φέρουν. "Αλλωστε δέν ύπάρ- 
χουν περισσότερες άπό τριάντα κοπέλες στό 
χωριό καί στούς δυό συνοικισμούς του. Υπάρ
χουν άκόμα έπτά γυναίκες πού οι άντρες τους 
λείπουν στή Γερμανία . . .

Ό  ερχομός τού Χωροφύλακα Άλεξάκη έκοψε 
τούς συλλογισμούς τους. Οί πληροφορίες πού 
είχε συγκεντρώσει άφαιροΰσαν τρεις άπ’ τις 
άνύπαντρες γυναίκες τού χωριού πού ήταν στόν 
κύκλο τών ύπόπτων. Καί οί τρεις  έμεναν στά 
τελευταία σπίτια τού χωριού, κοντά στή δεξα
μενή. Καί τις τρεις τις  είχαν δει οί γείτονες νά 
κυκλοφορούν άνετα τόν τελευταίο καιρό, νά πη
γαίνουν στά χωράφια γιά τις  διάφορες δου- 
λ ιέ ς . .  "Αλλωστε ήταν όλες τους λεπτοκαμω
μένες κι έτσι θάταν πολύ εύκολο νά διαπιστώσει 
κανείς άν ήταν σέ κατάσταση έγκυμοσύνης άπό 
τό μεγάλωμα τής κοιλιάς τους. 'Αλλά καί γιά 
καμιά άπ’ τις  τρ εις  αύτές κοπέλες δέν είχαν 
άκουστεϊ «λόγια» γιά έρωτικές σχέσεις μέ άν
τρες. Τελειώνοντας τήν άναφορά του ό Χωροφύ
λακας, είπε πώς ρώτησε όλους όσους έμεναν 
στά τελευταία σπίτια τοΰ χωριού, άν είδαν, άπό 
τό μεσημέρι τής προηγουμένης μέχρι τό πρωί, 
πού βρέθηκε τό παιδί, νά περνάει άπό τό δρόμο 
κάποιο αύτοκίνητο ή τρακτέρ άπό άλλο χωριό. 
"Ολοι όμως τόν βεβαίωσαν πώς δέν είχαν δει 
κάτι τέτοιο, ούτε κάν είχαν άκούσει κάποιο θό
ρυβο. Όμως αύτό δέν είχε καί τόση σημασία, 
γιατί άν τό παιδί τό είχαν πετάξει κάτοικοι άλλου 
χωριού θά μπορούσαν ν' άφήσουν τό μέσο μέ τό 
όποιο κινήθηκαν άρκετά μακριά καί νά περπατή
σουν μέ τά πόδια τήν άπόσταση ώς τή δεξαμενή.

«Δέ νομίζω πώς πρέπει ν' άναζητοϋμε τή δρά- 
στιδα μακριά άπ’ τό χωριό», είπε ό Μοίραρχος 
μόλις τελείωσε τήν άναφορά του όΧωροφύλακας 
Άλεξάκης. «Στήν περίπτωση πού ή δράστιδα 

είναι άπό άλλο χωριό δέ βλέπω τό λόγο νά ρθεϊ 
μέχρι έδώ γιά νά τό πετάξει, τή στιγμή πού μπο
ρούσε νά τό ρίξει σέ μιά άπ’ τις δεκάδες χαρά
δρες πού ύπάρχουν στήν περιοχή. "Ετσι θάταν 
καί πιό σίγουρη πώς τό νεκρό παιδί δέ θά τόβρι- 
σκε κανείς, άφού οί περισσότερες άπ’ τις  χαρά
δρες αύτές είναι άδιάβατες. . .  Ούτε νομίζω 
πώς θά πρέπει νά μαζέψουμε πληροφορίες γιά 
όλες τίς  άνύπαντρες γυναίκες. 0 ’ άρκοΰσε τό νά 
μαθαίναμε ποιές άπόφευγαν νά κυκλοφορήσουν 
τόν τελευταίο καιρό, ή όταν κυκλοφορούσαν φο
ρούσαν πάντοτε παλτό, ή ρούχα τέτοια πού νά 
κρύβουν τήν έγκυμοσύνη. Ακόμα ύπάρχει ή πι
θανότητα τοΰ νά έχουν διαδόσει οί γονείς τής 
δράστιδας πώς ή κόρη τους είναι άρρωστη, 
προσπαθώντας νά δικαιολογήσουν τό κλείσιμό 
της στό σπίτι, άν έχει συμβεί κάτι τέ το ιο . . .» .

Ό δεύτερος άπό τούς τρεις Χωροφύλακες 
τού Σταθμού, γύρισε φέρνοντας μιά άρκετά ση
μαντική πληροφορία: Ή Στέλα Διονυσίου, πού 
πριν τέσσερις μήνες είχε φύγει καί είχε έγκατα- 
σταθεϊ στήν 'Αθήνα, είχε έπιστρέψει πριν τρεις 
μέρες στό χωριό.

-  Γιά ποιό λόγο είχε φύγει; τόν ρώτησε ό Μοί
ραρχος.

-  01 γονείς της είχαν πει πώς θά πήγαινε νά 
βοηθήσει τήν άδελφή της, πού είναι έγκαταστη- 
μένη στήν Αθήνα καί ό άντρας της είναι ναυτι
κός καί ταξιδεύει, γιατί είχε γεννήσει.

-  Ποιός τήν είδε όταν γύρισε στό χωριό;
-  Κανείς. Ή ρθε νύκτα μέ «άγοραίο» καί πήγε 

κατευθείαν στό σπίτι της. Στό χωριό βγήκε σή
μερα τό πρωί. Γιά τίς  δυό μέρες πού δέν είχε 
βγει άπ’ τό σπίτι της, οι γονείς της είπαν στούς 
γνωστούς τους πώς ήταν άρρωστη.

-  Τήν ίδια τήν είδ ες ; τόν ρώτησε ό 'Υπομοί
ραρχος.
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-  Ναί. Φαινόταν ήρεμη. Σκούπιζε τήναύλή του 
σπιτιού.

-  ΟΙ κινήσεις της ήταν φυσιολογικές;
-  Έτσι μού φάνηκαν.
-  Μιά γυναίκα πού έχει γεννήσει πριν μιά ή 

δυό μέρες είναι δύσκολο νά κινηθεί έλεύθερα 
καί πέρα άπ’ αυτό ή κοιλιά της δέν έχει έπανέλ- 
θει στή θέση της παρατήρησε ό Μοίραρχος.

-  Αν ή Στέλα Διονυσίου έφυγε άπ' τδ χωριό 
επειδή ήταν έγκυος, τότε γιά ποιο λόγο νά γυρί
σει καί νά γεννήσει στό χωριό, άφού στην Αθήνα 
ήταν πιό εύκολο νά γίνει κάτι τέτοιο σέ μιά άπό 
τις τόσες κλινικές ή άκόμα καί στό σπίτι της 
άδελφής της Εκεί θάταν έπίσης πιό εύκολο καί 
νά ξεφορτωθεί τδ νεογέννητο. . .  Τό νά γυρίσει 
καί νά γεννήσει στό χωριό σημαίνει πώς την 
εγκυμοσύνη της την γνώριζαν οι γονείς της. Γιά 
ποιό λόγο λοιπόν, ένας άπ' τούς γονείς της, νά 
μην πάρει τό νεογέννητο καί νά τό πετάζει μα
κριά άπ' τό χωριό; άναρωτηθηκε ό Ενωμοτάρ
χης, καί συνέχισε: Τό πέταγμα τού παιδιού στη 
δεξαμενή πού είναι τόσο κοντά στό χωριό, δεί
χνει πώς αυτός πού τό πέταξε δέν είχε κουράγιο 
νά περπατήσει μεγάλη άπόσταση. Καί μια λεχώνα 
είναι φυσικό νά μήν έχει κουράγιο. . .

-  Ίσως θά πρέπει νά ρωτήσουμε καί νά μά
θουμε τόν όδηγό τού «άγοραίου» πού έφερε 
μέχρι τό χωριό τη Διονυσίου. Αύτός ίσως παρα
τήρησε άν ήταν ή όχι έγκυος ή Στέλα, είπε ό 
'Υπομοίραρχος.

Ύποπτος
ό περιορισμός τής Μαρίας.

Ό Ενωμοτάρχης Ψαρουδάκης, άμέσως μετά 
την τηλεφωνική επικοινωνία πού είχε μαζί του ό 
'Υπομοίραρχος, βγήκε άπό τήν 'Υποδιοίκηση καί 
κατευθύνθηκε στην πιάτσα τών άγοραίων αύτοκι- 
νητων. Ολοι οι Ιδιοκτήτες τους ήταν γνωστοί 
του κι έτσι δέ δυσκολεύτηκε νά μάθει ποιός άπ' 
όλους μετάφερε τη Στέλα Διονυσίου στά Καλύ
βια. . .

-  Εγώ την πήγα στό χωριό, τού είπε ό Τάσος 
Νικολάου.

-  Πότε καί τί ώρα;
-  Προχτές τό βράδυ κατά τις δέκα.
-  Είχε άποσκευές μαζί της;
-  Δυό βαλίτσες.
-  Τί φορούσε;
-  Ένα σκούρο παλτό . . .  Δέν τήν πρόσεξα καί 

καλά. . .
-  Έδειχνε άν ήταν έγκυος;
-  Δέν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Έδειχνε όμως 

πώς δέν ήταν καλά. Μού είπε, άλλωστε, πώς της 
πονούσε πολύ τό στομάχι καί τό κεφάλι τη ς . . .  
την είχε πειράξει τό καράβι. . .

-  Τήν πήγες μέχρι τό σπίτι της;
-  Ναί. Μάλιστα όταν φτάσαμε καί μέχρι νά 

κατεβάσω τις βαλίτσες βγήκαν καί τήν καλωσό
ρισαν οί γονείς τ η ς . . .

-  Συζητήσατε τίποτα στό δρόμο;
-  "Οχι. Μισοκοιμόταν σ' όλη τή διαδρομή.
-  Πρόσεξες άν μπαίνοντας στό αύτοκίνητο 

ξεκούμπωσε η έβγαλε τό παλτό της;
-  Όχι δέν τό ξεκούμπωσε. Κι όμως ήταν ζε

στή βραδιά. Εγώ φορούσα μόνο ένα πουλόβερ 
πάνω άπ' τό πουκάμισο, χωρίς σακάκι καί μ’ άνοι- 
χτό τό παράθυρό μου καί δέν κρύωνα. . .

Οταν ό Ενωμοτάρχης Ψαρουδάκης γύρισε 
στήν 'Υποδιοίκηση καί ζήτησε νά μιλήσει μέ τό 
Σταθμό Χωροφυλακής Καρυδιάς, ή ώρα είχε 
φτάσει έννιά τό βράδυ. Στό διάστημα αύτό μιά 
άκόμα πληροφορία ήταν στή διάθεση τών άντρών 
πού είχαν άναλάβειτις έρευνες: Ή εικοσάχρονη 
Μαρία Φατούρου, τελευταία άπόφευγε νά Εμφα

νίζεται στό χωριό καί οί γονείς της είχαν διαδό- 
σει, πριν άπό μερικές μέρες, πώς ήταν αρκετά 
άρρωστη καί πώς ίσως θά χρειαζόταν νά είσαχθεί 
στό νοσοκομείο τής πόλης. Μετά άπ' αύτή τήν 
πληροφορία ό Ενωμοτάρχης Κατσούλης κατέ
βηκε στήν πλατεία τού χωριού μέ σκοπό νά συν
αντήσει τόν πατέρα της. Τόν βρήκε νά παίζει 
χαρτιά στό καφενείο. Κάθισε πλάι του καί σέ μιά 
στιγμή, πού όλοι ήταν άπορροφημένοι στό παι
χνίδι, τού ψιθύρισε πώς ήθελε νά μιλήσουν. 
Π έντε λεπτά μετά, έβγαιναν άπό τό καφενείο καί 
κάθονταν σ' ένα άπ’ τά παγκάκια τής πλα
τείας . . .

-  "Εμαθα πώς τελευταία ή κόρη σου άποφεύ- 
γει νά εμφανίζεται στό χωριό. . .  είπε μπαίνον
τας άμέσως στό θέμα, ό Ενωμοτάρχης.

-  Είναι άλήθεια . . .  Είναι άρρωστη . . .  Λίγο 
μάλιστα έλειψ ε νά τήν κατεβάσουμε στήν πόλη, 
στό νοσοκομείο . . .

-  'Από τί πάσχει;
-  Άρρωστη ε ίν α ι. . .  μάς είπαν πώς έχει πέ

τρα στό νεφρό.
-  Κι αύτό τήν έμποδίζει νά βγαίνει στό χωριό; 

Δέ νομίζεις πώς δέ στέκει καί τόσο αύτό πού 
είπες;

-  "Ετσι μάς είπαν.
-  Ποιοι;
-  Οί γιατροί.
-  Ποιοι γιατροί; Πώς τούς λένε; Πού έχουν 

ιατρείο; Πού τήν έξέτασαν; Μπορείς νά φέρεις 
τή διάγνωση;

Ό Γιώργος Φατοϋρος δέν άπάντησε. Άναψ ε 
νευρικά ένα τσιγάρο καί ρούφηξε βαθιά τόν κα
πνό . . .

-  Δέν έχεις δικαίωμα νά μέ ρωτάς γιά 
πράγματα προσωπικά, είπε ένα λεπτό μετά καί 
σηκώθηκε άπότομα όρθιος.

Ό  Ενωμοτάρχης έμεινε άκίνητος, ένώ τά μά
τια του έψαχναν έπίμονα τό πρόσωπο τού συν
ομιλητή τ ο υ . . .

-  Τόπρωί, πλάι στή δεξαμενή, βρέθηκε νεκρό 
ένα νεογέννητο άγόρι. Άπό τή στιγμή έκείνη 
έχω τό δικαίωμα νά ρωτάω πολλά, πού άν έσύ δέ 
μού τά π εις , θάτάποϋν άλλοι καί τό τε ίσως νάναι 
χ ειρό τερα . . .

-  Καί τί μπορείς νά κάνεις; τόν ρώτησε προ
κλητικά ό Φατοϋρος.

-  Αύτά πού ρωτάω σέ σένα, θά τά ρωτήσω 
στούς γείτονές σου. Κι άν χρειαστεί θά στείλω 
τή Μαρία στό νοσοκομείο γιά έξέταση . . .

Τό πρόσωπο τού Φατούρου συσπάστηκε, άλ- 
λάζοντας συγχρόνως χρώμα. Π έτα ξε τό τσιγάρο 
κι άναψε, μέ δάκτυλα πού έτρεμαν, άλλο.

-  Είναι μιά οικογενειακή υπόθεση, είπε, μετά 
άπό δυό λεπτά σιωπής, πού δέν έχει σχέση μέ τό 
νεκρό παιδί. Πριν τρ εις  μήνες έμαθα πώς ή 
Μαρία είχε δεσμό μέ τόν Παύλο τού Άνέστη 
Κόλλια. Ξέρεις πολύ καλά πώς μέ τόν Κόλλια έχω 
χρόνια νά μιλήσω καί πώς άκόμα τρέχουμε στά 
δικαστήρια γιά τό θέμα τού ποτίσματος. . .

-  Καί λοιπόν;
-  Τής άπαγόρεψα νά ξαναδεϊ τό γιό του. Εί

χαμε φασαρίες. .  Αναγκάστηκα νά τήν περι
ορίσω στό σπίτι. . .  Είχα μάλιστα σκεφτεί νά τή 
στείλω κάτω στήν πόλη, στόνάδελφό μου . . . Γ ι ’ 
αύτό έλεγα γιά νοσοκομείο . . .  Δέ μού άρέσει νά 
μέ συζητούν στό χωριό. . .  Μπορείς άργά τή 
νύχτα νά ρθεϊς στό σπίτι νά βεβαιωθείς . . .  
άρκεί νά μή σέ δοϋν οί γε ίτονες  κι άρχίσουν νά 
ύποψιάζονται.

"Εμειναν γιά λίγο σιωπηλοί. Μετά, ό Ενωμο
τάρχης, άφού τού είπε πώς ίσως πήγαινε στό 
σπίτι του, έφυγε γιά τό Σταθμό. Λίγα μέτρα όμως 
πιό κάτω συνάντησε τόν Ά νέστη Κόλλια. Τού 
ζήτησε νά ειδοποιήσει τό γιό του νά πάει στό 
Σταθμό. Εκείνος ρώτησε νά μάθει τό λόγο. «Δέν

μπορώ νά σοΰ πώ τώρα, παρά μόνο άν μιλήσουμε 
μέ τό γιό σου . . .» .  άπάντησε ό Ενωμοτάρχης.

Ετσι, τή στιγμή πού ό Ενωμοτάρχης Ψαρου
δάκης τηλεφώνησε καί ένημέρωσε τόν Υπομοί
ραρχο γιά τά όσα είχε μάθει άπό τόν Τάσο Νικο
λάου. ό Παύλος Κάλλιας βρισκόταν στό γραφείο 
τού Σταθμού.

-  Μίλησέ μας γιά τό δεσμό σου μέ τή Μαρία 
Φατούρου. τού είπε ό Μοίραρχος.

Ό νεαρός χλώμιασε. Ήταν κάτι πού δέν περί- 
μενε ν' άκούοει.

-  Δ έ ν . . .  δέν έχω τίποτα μαζί τη ς . . .  δ έν . . .
-  Μίλησέ μας έλεύθερα Ξέρουμε πώς κάτι 

υπάρχει μεταξύ σας.
-  Ό χι. . .  δ έν . . .  δέν ύπάρχει. . .
-  'Υπήρχε.
-  Δέν προλάβαμε. . .
-  Πόσο καιρό είχατε σχέσεις;
-  Δυό βδομάδες. . .  μόνο δυό βδομάδες . ..
-Ή ταν όλοκληρωμένες οί σχέσεις σας;
-  . . .  Ναί. Λίγο καιρό πριν μάς πιάσει ό θείος 

της ολοκληρώθηκαν. . .  άλλά μιά μόνο φορά. . .
-  Πότε ήταν;
-  Τού 'Αγίου Νικολάου . . .  Στό πανηγύρι δη

λαδή. Καί άνήμερα τά Χριστούγεννα μάς είδε ό 
θείος της καί τόπε στόν πατέρα της. Από τότε 
δέν τήν είδα παρά χτές. στήν έκκλησία. Δέ μιλή
σαμε όμως . . .  ούτε κάν κοιταχτήκαμε . . .

-  Πριν άπό τού Αγίου Νικολάου, τις 6 Δεκεμ
βρίου δηλαδή, δέν είχατε καθόλου σχέσεις;

-  Είχαμε, άλλά όχι όλοκληρωμένες. Τού 
Αγίου Δημητρίου είχε άρχίσει ό δεσμός μας..

-  Τή Στέλα Διονυσίου τήν ξέρεις; τόν ρώτησε 
ξαφνικά ό 'Υπομοίραρχος.

-  Καί βέβαια. Έλειπε άπ' τό χωριό. Σήμερα τό 
πρωί τήν ε ίδ α . . .

-  Πριν φύγει είχε σχέσεις μέ συγχωριανό;. . .  
έρωτικό δεσμό έννοώ. . .

-  Δέν ξέρω . . .
-  Ή Στέλα μέ τή Μαρία είναι συνομήλικες. 

Μήπως είναι καί φίλες;
-  Δέν έχουν ιδιαίτερη φιλία. . .
Τού είπαν πώς μπορούσε νά φύγει καί ό νεα

ρός κατέβηκε τρία - τρία τά σκαλιά καί χάθηκε 
στό σκοτάδι. Ό 'Υπομοίραρχος, μόλις έφυγε ό 
νεαρός, πρότεινε νά έρευνήσουν τήν περίπτωση 
της Στέλας Διονυσίου. «0ά στείλω τή μαμή στό 
σπίτι της, δήθεν γιά νά ρωτήσει κάτι», είπε ό 
Ενωμοτάρχης. Δέν πρόλαβε όμως νά βγει μέχρι 

τή σκάλα καί ό Χωροφύλακας Αλεξάκης φάνηκε 
στήν έξώπορτα τής αύλής. «Έχω ν έα .. .» ,  τού 
είπε καί πέρασαν μαζί στό γραφείο.

-  Ό Παύλος Κόλλιας είχε παλιότερα σχέσεις 
μέ τήν κόρη τού Φατούρου, ή όποια μέχρι χτές τό 
πρωί είχε νά έμφανιστεί κάπου τρεις μήνες στό 
χωριό. . .  είπε.

-  Τό ξέρουμε, τόν διέκοψε ό 'Υπομοίραρχος. 
Έσύ άπό πού τό έμαθες;

-  Άπό κάποιο συγχωριανό. Τό Βαγγέλη Σεν- 
τσύκα. . .  είναι βοσκός καί τό καλοκαίρι τούς 
έβλεπε συχνά στό δάσος.

-  Καλοκαίρι. . .  ποιό καλοκαίρι; Ό Κάλλιας 
πριν λίγο μάς είπε πώς ό δεσμός τους άρχισε τού 
Άγιου Δημητρίου . . .  είπε ό Μοίραρχος.

-  Ό Σεντούκας μού είπε πώς σχεδόν κάθε 
βράδυ τό καλοκαίρι τούς έβλεπε στό δάσος. . .  
Καί δέν πιστεύω νάχει κάποιο λόγο γιά νά μή λέει 
τήν άλήθεια. "Αλλωστε συζητούσαμε άσχετα 
πράγματα, όταν γύρισα τή κουβέντα στό ποιές 
άπ' τις κοπέλες τού χωριού έχουν σχέσεις μέ 
άντρες . . .  Καί μούπε πώς μόνο γιά τήν κόρη τού 
Φατούρου ή ξε ρ ε . . .

-  Δέ μένει λοιπόν παρά νά μάθουμε γιατί δέ 
μάς είπε τήν άλήθεια ό Κόλλιας . . .  είπε συλλο
γισμένος ό Ενωμοτάρχης. 0ά βγω νά τόν συναν
τήσω . . .  Ίσως πάω καί άπ' τό σπίτι τού Φατού-
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ρου νύ δώ τήν κόρη του, Ισως βγω στό δάσος νά 
μιλήσω καί μέ τό Σεντούκα . . .  Πρέπει νά βροϋμε 
κάποια άκρη . . ,

«θάρθω μαζί σου», τοϋ είπε ό 'Υπομοίραρ
χος. Ή ώρα πλησίαζε έντεκα καί στό χωριό δέν 
άκουγόταν παρά μόνο τό γαύγισμα τών σκύλων.

Υπήρχαν εμπόδια.

-  Λοιπόν, Παύλο, θά μάς πεις τήν άλήθεια;
0 νεαρός Παύλος Κάλλιας κοίταξε μέ περι

έργεια τόν 'Υπομοίραρχο.
-  Μά σάς τήν είπα..
-  Είπες πώς ό δεσμός σου μέ τήν κόρη τού 

Φατούρου άρχισε τοϋ 'Αγίου Δημητρίου. Κι 
όμως, τό καλοκαίρι συναντιώσουν μαζί της στό 
δάσος. . .

-  Όχι. . .  Δέν είναι άλήθεια. . .
-  Σάς έχουν δεϊ μαζί. . .
-  "Οχι. . .  σίγουρα κάποιο λάθος κάνουν. . .
Ή φωνή τοϋ νεαρού ήταν ξέπνοη καί εύκολα

καταλάβαινε κανείς πώς προσπαθούσε νά κρύ
ψει τήν ταραχή του. Ό 'Υπομοίραρχος προσπά
θησε νά συναντήσει τά μάτια του, μά ό Παύλος 
Κάλλιας είχε σκύψει τό κεφάλι χαμηλά. Τόν είχαν 
συναντήσει νά βγαίνει άπ' τό καφενείο καί τοϋ 
ζήτησαν νά βαδίσει γιά λίγο μαζί τους. "Ετσι σιγά 
-  σιγά έφτασαν μέχρι τή δεξαμενή, προσέχοντας 
συνεχώς τις άντιδράσεις του. Ήταν γεγονός 
πώς τούτη τή φορά ό νεαρός είχε χάσει άκόμα 
περισσότερο τή ψυχραιμία του . . .

-  Τήν ήθελες γιά γυναίκα σου τή Μαίρη; τόν 
ρώτησε ξαφνικά ό Ενωμοτάρχης.

-  Ναί. . .  Όμως υπάρχουν έμπόδια . . .  Ούτε ό 
πατέρας της, ούτε ό πατέρας μου δέχονται. . .

-  Όμως, άν μάθαιναν πώς περιμένει παιδί θά 
υποχωρούσαν... "Ετσι δέν είναι; τόν ξαναρώ- 
τησε.

-  Δέν ξέρω Ποτέ δέ σκεφτήκαμε κάτι 
τέτο ιο . . .  Πιστέψτε με . . .  τό παιδί δένήτανδικό 
μας. . .

Ό 'Υπομοίραρχος τοϋ είπε πώς θά τά ξανασυ- 
ζητούσαντό πρωί καί γυρίζοντας πρός τόν 'Ενω
μοτάρχη, ρώτησε: «Ξέρεις τό σπίτι τοϋ Φατού
ρου; Δέν νομίζω νά τοϋ κακοφανεί, μετά άπ' όσα 
έγιναν, μιά νυχτερινή μας έπίσκεψη.. .» .  Ό 
νεαρός, πού δέν είχε προλάβει ν ’ άπομακρυν- 
θεΐ, τινάχτηκε μόλις τ' άκουσε. «Ό χι. . Μήν 
κάνετε κάτι τέτο ιο . . .  θά γίνουν χειρότερα τά 
πράγματα. . .  Πιστέψτε με . . .» .

Τόν άφησαν κι άπομακρύνθηκαν μέ γρήγορο 
βήμα. Κάπου διακόσια μέτρα μετά, ό Ενωμοτάρ
χης έδειξε ένα μονοπάτι πού δδηγούσε στ' άνα- 
τολικά σπίτια τοϋ χωρίου. «Άπό δώ πηγαίνει γιά 
τό σπίτι τοϋ Φατούρου», είπε. Ό 'Υπομοίραρχος 
κούνησε άρνητικά τό κεφάλι του. «"Οχι. Δέν 
πρέπει νύ πάμε, θάταν καλύτερα νά παρακολου
θήσουμε τό σπίτι τής Διονυσίου. Μπορεί ό βο
σκός νά είπε ψέματα στόν Άλεξάκη. Συχνά συμ
βαίνει κάτι τέτοιο. Στις μικρές κοινωνίες τών 
χωριών κυριαρχεί ό φθόνος καί οι προσωπικές 
διαφορές. Δέ νομίζω πώς ό νεαρός Κάλλιας 
είναι τόσο ψυχρός γιά νά μήν «σπάσει». Ήταν 
τόσο ταραγμένος πού μαθεύτηκε ό δεσμός του 
ώστε άν ήταν ένοχος, ή αύτός ή ή φίλη του, θά τό 
όμολογοϋοε . . Αντίθετα, πιστεύω, πώς περισ
σότερα στοιχεία ένοχής συγκεντρώνει ή Στέλα 
Διονυσίου. Φεύγει πριν τέσσερις μήνες γιά τήν 
Αθήνα κι όταν γυρίζει, στις 24 Μαρτίου, δέ 

συναντάει κανέναν. Στις 25 Μαρτίου μένει κλει
σμένη στό σπίτι της, ένώ οί γονείς της λένε πώς 
είναι άρρωστη. Στις 26 Μαρτίου έμφανίζεται 
στήν αυλή τού σπιτιού της, νά σκουπίζει. Τό 
βράδυ τής 24ης Μαρτίου είναι πραγματικά ένα 
καλοκαιριάτικο βράδυ. Τό βεβαιώνει ό όδηγός 
τοϋ «άγοραίου» πού τήν έφερε στό χωριό. Κι 
όμως ή Στέλα δέ βγάζει, ούτε ξεκουμπώνει τό

παλτό της μέσα στό αύτοκίνητο. Είναι ύκεφη καί 
μισοκοιμάται, ίσως γιά ν ’ άποφύγει τή συζήτηση.

Μήπως κάτω άπ' τό παλτό της κρυβόταν κάτι. . .  
Ας παραφυλάξουμε έξω άπ' τά σπίτι της. Είναι 

πολύ πιθανό, άν αύτή είναι ή δράστιδα κι έχει 
«πιάσει» τό παιδί μέ κάποιο συγχωριανό της, 
εκείνος νύ θελήσει νά συζητήσει μαζί της. Αν τό 
κακό έγινε χτές βράδυ, ή σήμερα τά ξημερώ
ματα. άκόμα δέ θάχουν συναντηθεί. Ίσως νά 
έπιδιώξουν νά συναντηθούν κατά τή διάρκεια τής 
σημερινής νύχτας ..  .».

Ό  Ενωμοτάρχης τόν άκουγε σιωπηλός. 
"Εβρισκε πώς ό Υπομοίραρχος είχε δίκιο. Έφ
τασαν στήν πλατεία καί πήραν ένα άνηφορικό 
μονοπάτι, κόβοντας δρόμο Περπατούσαν σχε
δόν άθόρυβα. Κάπου έκατό μέτρα πριν άπ’ τό 
σπίτι τοϋ Διονυσίου καί ένώ βρίσκονταν άκριβώς 
έξω άπ’ τό σπίτι τοϋ Θανάση Κορφιάτη, είδαν τήν 
κόρη τοϋ Κορφιάτη, τήν όμορφη Λένα, νά μπαίνει 
σέ μιά άπ’ τις  άποθήκες τής αύλής. Προσπέρα- 
σαν δήθεν άδιάφορα καί λίγα μέτρα πιό κάτω 
σταμάτησαν ν ’ άνάψουν τσιγάρο. Ό Ενωμοτάρ
χης είδε μέ τήν άκρη τοϋ ματιού του τήν εικοσά
χρονη Λένα νύ τούς παρακολουθεί κρυμμένη 
πίσω άπ’ τήν μισάνοιχτη πόρτα τής άποθήκης, 
βγάζοντας κάπου -  κάπου στά πλάγια τό κεφάλι 
της, πιστεύοντας πώς ήταν άθέατη. "Αναψαν τά 
τσιγάρα καί συνέχισαν τό δρόμο τους. Φτάνοντας 
όμως στό σπίτι τοϋ Διονυσίου είδαν, δεξιά 
τους, στό βάθος ένός μονοπατιού πού όδηγοϋσε 
έξω άπ’ τό χωριό, μιά άντρική σκιά, πού άπομα- 
κρυνόταν μέ γρήγορο βήμα. Ό  Ενωμοτάρχης 
έκανε νά τρ έξε ι πίσω άπ’ τήν σκιά, άλλά ό Υ πο
μοίραρχος μέ μιά κίνηση τοϋ χεριού του τόν 
σταμάτησε. «"Αφησέ τον. Αύριο πρωί θά μάς πει 

ποιός ήταν ή ίδια ή Λένα. Σίγουρα μαζί του είχε 
συναντηθεί στό φράχτη τής αύλής κι όταν μάς 
είδαν, αύτή κρύφτηκε στήν άποθήκη κι έκείνος 
τράβηξε κατά τό δάσος, ίσως μέχρι ν ’ άπομα- 
κρυνθοϋμε. Μετά θά γυρίσει στό σπίτι του . . .» .

Προχώρησαν πρός τό σπίτι τού Διονυσίου καί 
κρύφτηκαν πίσω άπό τούς τοίχους ένός έρειπω- 
μένου σπιτιού, έτσι ώστε νά παρακολουθούν 
κάθε κίνηση. Τό σπίτι τοϋ Διονυσίου ήταν σκο
τεινό. Περίμεναν άκίνητοι κάπου μιά ώρα κι όταν 
άποφάσισαν νά φύγουν, πρόσεξαν πώς ένα άπ’ τά 
παράθυρα, πού έβλεπε πρός τό δρόμο, δέν ήταν 
καλά κλεισμένο. Αποφάσισαν νά περιμένουν. 
Δέ χρειάστηκε όμως νά μείνουν καί πολύ καθη
λωμένοι πίσω άπ’ τούς μισογκρεμισμένους το ί
χους. θάταν περίπου δυό ή ώρα μετά τά μεσάνυ
χτα, όταν έμφανίστηκε στό βάθος τοϋ δρόμου 
έναςάνδρας. Ένα λεπτό, μετά, ό Ενωμοτάρχης 
ψιθύριζε στ’ άφτί τοϋ Υπομοίραρχου: «Είναι ό 
Θανάσης Γιαννακός. Μ ένει στά τελευταία σπίτια 
τοϋ χωριού πρός τή δεξαμενή.».

Ό Θανάσης Γιαννακός προχώρησε μέ προσ
οχή μέχρι τό σπίτι τοϋ Διονυσίου καί ζύγωσε στό 
παράθυρο. Κτύπησε δυό φορές μέ τό δάκτυλό 
του τό τζάμι τοϋ μισάνοιχτου παράθυρου. 01 δυό 
άντρες πού παρακολουθούσαν τό σπίτι είδαν τά 
παράθυρο ν ’ άνοίγει καί τό Γιαννακό νά σκαρφα
λώνει στό περβάζι καί νά πηδάει στό έσωτερικό 
τού Δωματίου. «Ή κόρη τοϋ Διονυσίου έχει νυ
χτερινές έπ ισ κέψ εις ...» , είπε χαμηλόφωνα ό 
Υπομοίραρχος.

Δυό ώρες, μετά, τό παράθυρο ξανάνοιξε. 
Αύτή τή φορά γιά νά πηδήσει στό δρόμο ό Θανά
σης Γιαννακός. Τόν άφησαν νά προχωρήσει κι 
όταν έφτασε μπροστά τους βγήκαν στό δρόμο 
κλείνοντάς τους τό πέρασμα.

-  Νυχτερινές έπιδρομές ή έπισκέψεις Θα
νάση; τόν ρώτησε ό Ενωμοτάρχης μ ’ ένα έλαφρό 
τόνο ειρωνείας στή φωνή του.

Ό νεαρός κέρωσε. Τά χείλη του τρεμόπαιξαν 
καί δύσκολα μπόρεσε νά τραυλίσει δυό -  τρεις 
πρόχειρες δικαιολογίες.

-  Λέγε τήν άλήθεια, πού σίγουρα θά τήν ξέρει

καί ή Στέλα Διονυσίου. . .  τοϋ είπε όρθά -  
κοφτά ό Υπομοίραρχος.

-  Καλά . . .  ψιθύρισε άψυχα ό νεαρός Αρ
κεί νά μή μαθευτεί στό χωριό Αρκεί νά μή τό 
μάθει ό πατέρας τη ς . . .

-  Λέγε, λοιπόν. . .
-  Τίΐχουμε καλά. δηλαδή, έχουμε σχέ

σεις . . .  Αλλά σοβαρά πράγματα. . πάμε γιά 
γάμο. . .  μή μαθευτεί όμως . . .

-Γ α ιτί έφυγε άπ’ τό χωριό καί πήγε στήν 
Αθήνα;

-  Πήγε νά βοηθήσει τήν άδελφή της
-  "Εχετε όλοκληρωμένες σχέσεις;
-  Ψιλοπράγματα. .
-  Τά «ψιλιπράγματα» τακτοποιούνται κι άλ- 

λιώς. Δέν είναι άνάγκη νά μπεις στό δωμάτιό 
τη ς . ..

Ό Γιαννακός χαμήλωσε τό κεφάλι του. Ένα 
λεπτό μετά, άποκύλυπτε μέ λεπτομέρειες τις 
σχέσεις του μέ τή Στέλα Διονυσίου, άρνούμενος 
όμως δ,τιδήποτε πού είχε σχέσεις μέ μιά πιθανή 
έγκυμοσύνη της ή τό νεκρό άγοράκι. Δέν τόν 
πίστεψαν καί όταν έμειναν μόνοι, ό Υπομοίραρ
χος άνακοίνωσε τήν άπόφασή του στόν Ενωμο
τάρχη Κατσούλη:

-  Μόλις ξημερώσει θά καλέσουμε στό Σταθμό 
τήν Στέλα Διονυσίου καί τή Μαρία Φατούρου . 
Ίσως έτσι κάνουμε μιά άρχή . . .

-  Καί τή Λένα Κορφιάτη, συμπλήρωσε ό Ενω
μοτάρχης. Ή άντρική σκιά πού είδαμε είμαι βέ
βαιος πώς έχει σχέσεις μαζί τη ς . . .

-  Κάθε κοπέλα μπορεί νάχει σχέσεις μέ άν
τρα. Αύτό όμως δέ σημαίνει πώς θά μπορούσε 
νά κριθεί ώς ύποπτη .. .

-  Συμφωνώ. Αλλά έχω τήν έντύπωση ότι καί ή 
Λένα Κορφιάτη είχε άραιώσει πολύ τις έμφανί- 
σεις της στό χωριό. Έγώ έχω κάπου ένα μήνα νά 
τήν δώ. Καί κάτι άκόμα. Αύτή είναι σχεδόν όλη τή 
μέρα μόνη στά σπίτι της. 01 γονείς της φεύγουν 
νύχτα καί γυρίζουν νύχτα. "Εχουν πολλά πρόβατα 
καί πολλά γελάδια. "Αλλο παιδί δέν έχουν. . .

-  Δηλαδή ή Λένα Κορφιάτη θά μπορούσε νά 
κρύψει καί άπό τούς γονείς της άκόμα μιά έγκυ
μοσύνη της;

-  Καί βέβαια. Όταν έκεϊνοι γυρίζουν στό σπίτι 
αύτή κάλλιστα μπορεί νά προσποιείται πώς κοι
μάται. Όταν τό πρωί φεύγουν είναι καί πάλι 
φυσικό νά κοιμάται. . .

-  Καί οί γείτονες; Αύτοί δέν τή βλέπουν;
-  Μέ μιά φαρδιά ρόμπα πολλά θά μπορούσε νά 

καλύψει. . .
’Ένοχη ή αθώα;

Λίγο πριν τά χαράματα γύρισαν στό Σταθμό. ' Ο 
Μοίραρχος είχε άκουμπήσει τό κεφάλι στά χέρια 
του καί λαγοκοιμόταν πάνω στό γραφείο.

-  Πώς πήγατε; τούς ρώτησε όταν άκουσε τά 
βήματά τους.

Τού άνάφεραν τά όσα είχαν συμβεΐ καί τήν 
άπόφασή τους. Κούνησε στοχαστικά τό κεφάλι 
του. «Ίσως θά πρέπει, είπε σέ λίγο, τή στιγμή 
πού οί κοπέλες θά είναι δώ, ένας άπό μάς νά 
κάνει έρευνα στά σπίτια τους, ή στούς χώρους 
πού πετάν τά σκουπίδια. Μιά γέννα, όπου καί νά 
γίνει, άκόμα καί μέσα στά χωράφια, άφήνει ύπο- 
λείμματα. Ματωμένα ρούχα . . .  ίσως καί βαμβά
κια τά κομμάτια τοϋ πλακούντα. . .  Μέ τέτοια 
ένδεικτικά στοιχεία στά χέρια μας μπορούμε 
άφοβα νά στείλουμε τήν όποιαδήποτε ύποπτη 
στό νοσοκομείο γιά έξέταση . . .  Βέβαια, πριν 
ξεκινήσουμε μιά έρευνα, θά πρέπει πρώτα νά 
έχουμε ένδείξεις ένοχής, ένδείξεις πού θά 
προκύψουν άπό τήν προφορική έξέταση . ..» .

Στις έφτύ τό πρωί ό Χωροφύλακας Άλεξάκης 
έφυγε γιά νά καλέσει στό Σταθμό τή Στέλα Διο
νυσίου, τή Μαρία Φατούρου καί τή Λένα Κορ-
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ψιάτη. Δέκα λεπτά μετά ή Μαρία Φατούρου πα
ρουσιαζόταν μαζί μέ τούς γονείς της ατό Μοί
ραρχο. Ενα ρόδινο χρώμα είχε καλύψει τά μά
γουλα τής κοπέλας καί τά μάτια της δέν ξεκολ
λούσαν άπό τά πάτωμα. ΟΙ γονείς της περίμεναν 
στό διάδρομο γιά νά τελειώσει ή έξέταση της 
κόρης τους, ζητώντας κάθε τόσο έξηγησεις άπό 
τόν Ενωμοτάρχη Κατσούλη, άλλοτε σέ ύφος έν
τονο καί άλλοτε Ικετευτικά. Καταλάβαινε κανείς 
εύκολα πώς όλη αύτη ή περιπέτεια τούς στοίχιζε 
άκριβά. «Δέν έχω μάτια νά δώ άνθρωπο στό χω
ριό», έλεγε καί ξανάλεγε ό πατέρας της βαδί
ζοντας νευρικά πάνω -  κάτω στό διάδρομο. «0ά 
τη σκοτώσω την παληοβρώμα άν έκανε κάτι τ έ 
τοιο . », μουρμούρισε σέ μιά στιγμή ή μάνα της 
καί λύθηκε σέ λυγμούς. «Ίσως θά πρέπει νά την 
παντρέψεις μέ τό γιό τού Κάλλια, άν όλα τελειώ 
σουν καλά», είπε στό Φατούρο ό 'Ενωμοτάρ
χης, νιώθοντας πώς τού Φατούρου περισσότερο 
άπό κάθε άλλο τού στοίχιζαν τά «λόγια» τού 
χωριού. «Ποτέ» μούγκρισε μέσα άπ' τά δόντια 
του έκεϊνος. Ό  Ενωμοτάρχης, χωρίς νά δώσει 
προσοχή στη μονολεκτική άρνηση, συνέχισε: «Κι 
άν ή Μαρία έχει κάνει τό κακό, τότε θά πρέπει νά 
ξέρ ε ις  πώς ό μεγάλος υπεύθυνος είσαι σύ. Ά ν  
είχε παντρευτεί μέ τό γιό τού Κόλλια. δέ θά 
προκύπταν ποτέ τέτοια προβλήματα

Ο Φατούρος ξεστόμισε μιά βρισιά κι άρχισε νά 
πηγαινοέρχεται πιό γρήγορα. Κοκάλωσε. όμως 
όταν είδε νά μπαίνει στό Σταθμό η Λένα Κορ- 
φιάτη. Τό «καλημέρα» της Λένας ούτε πού 
άκούστηκε . . .  σά νάσβησεάνάμεσα άπ' τά δόν
τια της. Είχε ρθεί μόνη, άφοϋ οι γονείς της είχαν 
φύγει άπ' τ ' άγρια χαράματα γιά τις  στάνες. Ρώ
τησε τί την ήθελα ν . . .

-  θέλουμε νά σέ ρωτήσουμε κ ά τ ι . . .  Μόλις 
τελειώσει ό Μοίραρχος, θά τό μάθεις, τής είπε ό
Ενωμοτάρχης.

Μέσα στό γραφείο ό Μοίραρχος Καραγιάννης 
προσπαθούσε νά σπάσει τη σιωπή τής Μαρίας 
Φατούρου. Ό Υπομοίραρχος καθόταν άμίλη- 
τος, παρακολουθώντας τήν άνάκριση καί τό πεί
σμα τής κοπέλας, πού δέν άπαντοϋσε σέ καμιά 
έρώτηση. Ομως, όταν ό Μοίραρχος τής άνακοί- 
νωσε πώς θά καλούσαν τή μαμή γιό νά τήν έξετά - 
σει καί στή συνέχεια θά τήν έστελναν στό νοσο
κομείο, ή Μαρία έπαναστάτησε . . .

-  Ό χ ι. . .  ό χ ι. . .  Δέ θά γίνει ποτέ αύτό. Κι άν 
γίνει θά δ είτε  πώς είμαι άθώα. Δέν πρέπει νά 
πληρώνω γιά πάντα έγώ τή στενοκεφαλιά τού 
πατέρα μου . . .  Μακάρι νά ήμουν έγκυος, μακάρι 
νά γεννούσα ένα παιδί. . .  θά τόπαιρνα καί θά- 
φευγα άπ’ τό χωριό . . .  Καί είμαι σίγουρη πώς τά 
προβλήματα, τό τε, θάταν λ ιγ ό τερ α ... Ν α ι . .. 
έχουμε όλοκληρωμένες σχέσεις μέ τόν Παύλο 
άπό τό καλοκαίρι. . .  άπ’ τού Πέτρου καί Παύ
λου . .  άπ' τή γιορτή τ ο υ . . .  μά δέν πιάσαμε 
παιδί. .

Ή άντίδρασή της ήταν αύθόρμητη. Στά μά
γουλά της τό ρόδινο χρώμα είχε δώσει τή θέση 
του στό κόκκινο τής φωτιάς. Τά μάτια της είχαν 
ξεφύγει άπ' τό πάτωμα καί καρφώνονταν έπί- 
μονα. μιά στά μάτια τού Μοιράρχου καί μιά στά 
μάτια τού Υπομοιράρχου . . .

-  Μπορείς νά πηγαίνεις . . .  τής είπε ό Μοί
ραρχος Καραγιάννης.

Εκείνη μουρμούρισε ένα «εύχαριστώ» καί 
βγήκε στό διάδρομο. "Εριξε μιά ματιά όλο πίκρα 
στον πατέρα της καί χωρίς νά πεί λέξη  βγήκε στό 
δρόμο. ΟΙ γονείς της τήν άκολούθησαν μέ μ ε
ρικά μέτρα άπόσταση, χωρίς νά κοιτάζουν δεξιά 
-  αριστερά, παρά μόνο χαμηλά, στό χώμα. Τό 
βλέμμα τού Μοιράρχου τούς παρακολούθησε 
μέχρι πού χάθηκαν. Τότεμόνο φώναξε νά περά
σει στό γραφείο ή Λένα Κορφιάτη. άλλά τήν ίδια 
στιγμή είδε τόν Ενωμοτάρχη Κατσούλη, πού 
ήταν ύκριβώς πίσω άπ1 τήν κοπέλα, νά τού κάνει 
νόημα πώς ήθελε κάτι νά τού πεί. Βρήκε μιά

δικαιολογία καί βγήκε στό διάδρομο κλείνοντας 
πίσω του τήν πόρτα.

-  "Εχω τήν έντύπωση πώς παλιότερα ήταν κά
πως πιό άδύνατη . . .  καί όχι τόσο χλωμή . . . , είπε 
ό Ενωμοτάρχης.

-  Εννοείς τή Λένα Κορφιάτη:
-  Ναι ποτέ δέν ήταν τόσο χλωμή ή Λένα. 

0ά πρέπει νά κάνουμε έρευνα στό σπίτι της
Τήν ίδια στιγμή, ό 'Υπομοίραρχος Παπαγιάν- 

νης, διέκρινε μιά σύσπαση νά διαπερνάει τό 
πρόσωπο τής νεαρής κοπέλας, πού ήταν άπέ- 
ναντί του.

Μιά δεύτερη σύσπαση διαπέρασε τό πρόσωπό 
της, καθώς τό σώμα της άκουμποϋσε στό ψάθινο 
κάθισμα κι έγερνε στή ράχη του.

-  "Εχω τήν έντύπωση ότι πονάς. Ή μήπως 
κάνω λάθος: · . .

-  Ναί, πονάω λ ίγο . . .  Είμαι . . .  άρρωστη . . .
-  Άρρωστη; τί έχεις:
-  Όχι κάτι σοβαρό . . .  Κάτι πού μόνο στις γυ

ναίκες συμβαίνει. . .
Ηταν φανερό πώς τήν έπνιγε ή ντροπή. 

Ένιωθε πώς ήταν άναγκασμένη νά μιλήσει μ’ ένα 
σχεδόν άγνωστο άντρα γιά ένα θέμα πού ούτε μέ 
τή μητέρα της τολμούσε νά συζητήσει.

-  Είσαι στις μέρες τής τακτικής άδιαθεσίας 
σου: τή ρώτησε ό Υπομοίραρχος.

Κούνησε καταφατικά τό κεφάλι της, μήν τολ
μώντας νά τόν κοιτάξει στά μάτια. "Ακούσε τό 
θόρυβο τής πόρτας πού άνοιγε καί γύρισε πρός 
τό μέρος της .. Είδε τό Μοίραρχο νά τήν πλη
σιάζει μ’ ένα βλέμμα όλο έρωτηματικά.

-  Είσαι άρκετά χλωμή . . .  τής είπε.
-  Ναί είπα καί στόν κύρ -  Αστυνόμο πώς 

είμαι «άδιάθετη». . .
-  Πότε άδιαθέτησες;
-  Χτές . . Σήμερα όμως έχω πολύ αίμα . . .
-  Αίμα περιόδου ή λόχου πού συνεχίζουν νά 

βγαίνουν;. . .  τή ρώτησε άλλά αύτή τή φορά ή 
φωνή του είχε ένα παράξενο μεταλλικό 
χρώμα. . .

-  Δέν καταλαβαίνω.. . Τί θέλετε νά πείτε;
-  Εννοώ πώς μετά άπό κάθε τοκετό βγαίνουν 

τά λόχια. Κι αύτά, τις πρώτες μέρες είναι 
πολλά...

-  Καί πάλι δέν καταλαβαίνω. . .
-  Πρώτα θά σέ δεί ή μαμή, μετά θά πάμε γιά 

έρευνα στό σπίτι σου καί στή συνέχεια θά κατα
λάβεις . . .

Ή Λένα Κορφιάτη δέν άντέδρασε στά όσα 
άκουσε. Ούτε οι δυό άξιωματικοί τής έκαναν 
άλλη έρώτηση. Έμειναν όλοι τους σιωπηλοί 
ώσπου ήρθε ή μαμή. Μαζί της έφυγαν γιά τό 
άγροτικό ιατρείο καί άπό κεϊ γιά τό σπίτι τής 
Λένας. Βγαίνοντας όμως άπό τό ιατρείο, όλοι 
τους ήξεραν τήν άπάντηση τής μαμής: «Είμαι 
σχεδόν βέβαιη πώς είναι λεχώνα . θά πρέπει 
όμως νά τήν δοΰν γυναικολόγοι. . .» .

Ό Ενωμοτάρχης, βραδύνοντας λίγο τό βήμα 
του, έμενε, μαζί μέ τή μαμή, πιό πίσω άπ' τούς 
άλλους. "Ετσι, όταν ήταν σίγουρος πώς ή Λένα 
δέ θ' άκουγε. ρώτησε τή μαμή:

-  Πώς άντιμετώπισε τήν έξέταση:
-  Αδιάφορα. Τό μόνο πού μοϋ.είπε ήταν πώς 

έχει «περίοδο». . .
-  Δέ σέ ρώτησε κάτι;
-  "Οχι. Κι αύτό μέ κάνει καί αμφιβάλω . . .  
Έφτασαν στό σπίτι καί άρχισαν τήν έρευνα.

Δέ βρήκαν όμως τίποτα άπ’ ό.τι άναζητούσαν. 
Αμέσως μετά ό Μοίραρχος, μαζί μέ τή Λένα 

Κορφιάτη, έφυγε γιά τήν πόλη, ένώ ό Υπομοί
ραρχος γύρισε στό Σταθμό, όπου βρήκε, νά 
περιμένει, ή Στέλα Διονυσίου. "Αρχισε άμέσως 
τήν έξέταση της. ρωτώντας την άν ή «έπί- 
σκεψη», στις δυό μετά τά μεσάνυχτα, τού Θα

νάση Γιαννακοϋ. είχε σκοπό τό ξαναντάμωμά 
τους, μετά τούς τέσσερις μήνες τής άπουσίας 
της, ή τήν ένημέρωσή του γιά κάτι πού τούς 
απασχολούσε σοβαρά έδώ κι έννιά μ ή ν ες . 
Είδε τό πρόσωπο τής κοπέλας ν ’ άλλάζει χρώ
ματα. τά μάτια της νά μεγαλώνουν παράξενα 
Προσπάθησε ν ’ άκούσει τί ψιθύριζε . . .  Μόνο ή 
συχνή επανάληψη τού «όχι» έφτανε στ’ άφτιό 
τ ο υ . . .

«Βρήκαμε κάπου στό σπίτι σου κάτι ματωμένα 
βαμπάκια. . . »  τής είπε, πριν άκόμα έκείνη συν- 
έλθη άπ’ τήν πρώτη έκπληξη . . .

Ή κοπέλα άναπήδησε άπ’ τή θέση της. 
«Πότε;», ρώτησε καί ή φωνή της βγήκε περισσό
τερο ξεψυχισμένη άπό πρώτα. «Πριν λίγο, τής 
άπάντησε ό Υπομοίραρχος. «Όταν ήρθες στό 
Σταθμό καί μεϊς  λείπαμε, εϊμασταν στό σπίτι 
σου. Καί όση ώρα μάς π ερίμενες, έμ εϊς  ψά
χναμε. Κι άν δέ βρίσκαμε αύτά πού βρήκαμε θά 
μάς έκρυβες τήν άλήθεια

Απόμεινε σιωπηλή, άφημένη χωρίς δυνάμεις 
στήν καρέκλα της. Κι όμως ό Υπομοίραρχος 
μπλόφαρε. Δέν είχαν πάει ποτέ στό σπίτι της. 
Αλλά έκείνη γιατί κλονίστηκε; Μήπως πραγμα

τικά ύπήρχαν κάπου στό σπίτι της. κρυμμένα, 
ματωμένα βαμπάκια: Καί μήπως ή Λένα Κορ
φιάτη, πού έκείνη τή στιγμή θά πλησίαζε στό 
νοσοκομείο, ήταν πραγματικά άδιάθετη καί ταυ
τόχρονα άθώα;

Ο Υπομοίραρχος άποφάσισε νά συνεχίσει τή 
μπλόφα, χωρίς νά μιλήσει γιά κάτι συγκεκριμένο, 
θυμήθηκε τά λόγια ένός παλιού του προϊσταμέ
νου: «Όταν ρωτάς έπίμονα τόν ύποπτο άν αύτός 
έχει κάνει τό έγκλημα, τότε δέν είναι άπίθανο 
νάχεις μιά όμολογία του γιά έγκλημα πού δέν 
έκανε ποτέ. Ζήτησέ του καλύτερα νά σοΰ περι
γράφει τό πώς έγινε τό κ α κ ό ,  χωρίς ποτέ νά 
τού πεις τή λέξη έγκλημα, φόνος, ή κάτι παρό
μοιο καί συγκεκριμένο». Σκέφτηκε πώς ή ψυχο
λογική βία μπορεί νάφερνε άντίθετα αποτελέ
σματα. "Ετσι χαμήλωσε τό τόνο τής φωνής του 
καί τήν ρώτησε:

-  Μπορείς νά μοΰ πεις τήν άλήθεια: . .  Σ' 
όλους μας έρχονται δύσκολες στιγμές. Ξέρω 
πώς τό περιβάλλον τού χωριού δέ συγχωρεϊ 
μερικά πράγματα, πού όμως γίνονται καί άποτε- 
λοϋν κομμάτια τής ζωής μ α ς . . .

Α π ' τις άκρες τών ματιών της κύλησαν δυό 
δάκρυα καί μιά σειρά άπό λυγμούς τράνταξε τό 
στήθος της. Τό πρόσωπό της χαράχτηκε άπό 
μικρές πυκνές ρυτίδες πού έδειχναν πώς είχε 
φτάσει σ' ένα άδιέξοδο. Σηκώθηκε καί στάθηκε 
μπροστά της . «Μίλησε . . . έτσι θά ξαλαφρώ- 
σεις . . .» .  Ή κοπέλα μέ σβησμένηφωνή άρχισε 
νά μιλάει γιά τήν ιστορία της μέ τό Θανάση Γιαν- 
νακό.

«Όταν πήγα στήν Αθήνα καί μετά άπό δέκα -  
δεκαπέντε μέρες, κατάλαβα πώς ήμουν έγκυος 
Δέν ήξερα τί νά κάνω. Φοβόμουν νά μιλήσω στήν 
άδελφή μου. Πέρασα πάνω άπό τρεις  μήνες 
μέσα σέ άγωνία καί στεναχώρια Αποφάσισα νά 
’ρθώ στό χωριό κάνοντας τή σκέψη πώς άν άρχιζα 
νά πηγαίνω στά χωράφια καί στά πρόβατο ίσως 
μού 'πεφτε . . Διαφορετικά θά πεφτα άπό τά 
βράχια στή θάλασσα Δέν τήν άντεχα τή ντροπή 
Πήρα καί καράβι γιά νά 'ρθώ. Λίγο πριν αράξουμε 
στό νησί είδα στό εσώρουχο αίμα. Δέν ήξερα τί 
μπορούσε νά 'ναι Φτάνοντας στό χωριό τό 
αίμα όλο καί γινόταν πιό πολύ . Αργά τό βράδυ 
πήγα στό μέρος, οί γονείς μου κοιμόνταν 
Όπως ήμουν σκυμμένη είδα νά τρέχει πολύ 
αίμα κομμάτια κομμάτια μαύρο πηχτό
αίμα Κατάλαβα πώς είχα άποβάλει Τό
«παιδί» είχε βγει μόνο του ίσως επειδή μέ 
πείραξε ή κούραση στό καράβι Ήταν δύσ
κολο τό ταξίδι γιατί είχε «θάλασσα». Μέ βαμπά- 
κια καί παλιόρουχα μάζεψα τό αίμα Στή συν
έχεια τά πέταξα έξω απ' τό σπίτι σ' ένα χαν-
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τύκι . .  Τήν άλλη μέρα, τό πρωί, είπα τής μάνας 
μου πώς «άδιαθέτηοα». Πονοϋσε πολύ ή κοιλιά 
μου κι έτσι έμεινα ξαπλωμένη . ,,  Όταν ό Θανά
σης ήρθε στό σπίτι δέν ή ξερε τί είχε προηγηθεϊ.
Εκείνη τή Βραδιά έμαθε . . .» .

Τό κουδούνισμα του τηλεφώνου τή σταμά
τησε. Ό ’Υπομοίραρχος σήκωσε τό άκουστικό. 
Ήταν ό Μοίραρχος. . .

-  ΟΙ γιατροί λένε πώς ή Λένα Κορφιάτη έχει 
γεννήσει έδώ καί δυό -  τρεις μέρες. Ακόμα, 
μάλιστα, δέν έχει καθαρίσει άπό τά λόχια.

-  Ή ίδια τί λέει; 'Ομολόγησε;
-  Ό χ ι. . .  Άρνεϊται τά πάντα. Ισχυρίζεται 

πώς έχει περίοδο. Πέφτει όμως συνέχεια σ’ 
άντιφάσεις. Δέν άποκαλύπτει οϋτε τό όνομα τού 
φίλου της καί άρνεϊται πώς χτές Βράδυ συναντή
θηκε στήν αυλή τοϋ σπιτιού της μέ άντρα. Λέει 
πώς έχεις κάνει λάθος. . .  πώς παραεϊδες.

-  Πρέπει νά 'χει σοβαρό λόγο γιά νά κρύβει 
άκόμα καί τή συνάντησή της μέ τό νεα ρ ό . ..

-  Κι έγώ έτσι νομίζω. Δέ Βλέπω όμως νά κρα- 
τάει γιά πολύ τό στόμα της κλειστό. Εγώ σέ δυό 
λεπτά ξεκινάω γιά τό χωριό καί μέχρι νά φτά
σουμε 'κεϊ είμαι τής γνώμης πώς θά μιλήσει. Τό 
ύφος της μέ κάνει πιστεύω πώς θάχει «σπά
σ ε ι» .. .  Έσύ, μέχρι νά ρθοϋμε, ειδοποίησε 
τούς γονείς της, γιά νάναι στό Σταθμό όταν θά 
φτάσουμε. . .

-  Αρνεϊται άκόμα καί μετά τή γνωμάτευση 
των γιατρών; ξαναρώτησε ό 'Υπομοίραρχος.

-  "Οχι μόνο άρνεϊται, άλλά άπειλεΐ πώς θά 
υποβάλει μήνυση κατά τών γιατρών; γιατί, όπως 
ισχυρίζεται, κατά τήν έξέταση έπαψε νά να ι... 
παρθένα.

Μιά ώρα άργότερα τό «Λάντ -  Ρόβερ», μέ τό 
Μοίραρχο Καραγιάννη καί τή Λένα Κορφιάτη, 
σταματούσε έξω άπ' τό Σταθμό Χωροφυλακής 
τοϋ χωριού. Καί σέ λίγο, οΙ δυό άξιωματικοί άρχι
ζαν πάλι τήν άνάκριση . . .

Λίγο πριν ξημερώσει.

-  Καί τώρα τί κάνουμε; ρώτησε ό 'Υπομοίραρ
χος Παπαγιάννης.

-  Πιστεύω πώς πρέπει νά έπιμείνουμε στήν 
άνάκριση τής Λένας, άπάντησε ό Μοίραρχος Κα- 
ραγιάννης.

-  Καί μέ τούς γονείς της;
-  Ας τούς άφήσουμε. Δέ νομίζω πώς μπο

ρούν νά ξέρουν κάτι ..
-  Αν Βρίσκαμε τό νεαρό πού είδαμε χτές 

Βράδυ, Ισως τά πράγματα γίνονταν πιό εύκολα 
Εϊμαι άπόλυτα Βέβαιος πώς είχε συναντηθεί μαζί 
της . . .

-  Καί νά τόν Βρίσκαμε δέ θά όμολογοΰσε 
πώς έχει σχέσεις μαζί της, άν πρώτα δέν όμολο- 
γήσει ή ίδια. Κι αύτό τό πιστεύω γιατί εϊμαι σχε
δόν Βέβαιος πώς άν ή Λένα είναι ή δράστιδα. 
τότε ό φίλος της καί πατέρας τοϋ παιδιού, πρέ
πει νάναι ό ήθικός αύτουργός τής παιδοκτονίας. 
Π ρέπει νά συντρέχουν πολλοί λόγοι γιά νά φτάσει 
μία γυναίκα σ’ αύτήν τήν πράξη, έκτός, φυσικά, 
άν είναι σχιζοφρενής. Μά κάτι τέτοιο δέ συμ
βαίνει μέ τή Λένα. Αν ήταν σχιζοφρενής θά είχε 
όμολογήσει μετά άπό τόση πίεση . .

-  Μπορεί καί ν ’ άπειλεϊταιάπ’ τό φίλο τ η ς . . . ,  
ή νά τής έχει ύποσχεθεϊ γάμο σέ περίπτωση πού 
δέ θά τόν έκθ έσ ει. . .

ΟΙ δυό άξιωματικοί συνέχισαν νά συζητούν γιά 
τό έγκλημα καί τή Λένα Κορφιάτη, ένώ τό ρολόγι 
έδειχνε πώς πλησίαζαν καί πάλι μεσάνυχτα, τά 
δεύτερα μεσάνυχτα πού θά περνούσαν στήν Κα
ρυδιά.

Ή Λένα, άπό τή στιγμή πού είχε γυρίσει στό 
χωριό, είχε άνακριθεϊ περισσότερες άπό πέντε

ώρες, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα. Συνέχιζε ν ’ 
άρνεϊται τά πάντα, παρόλο πού οί γιατροί οί 
όποιοι τήν εξέτασαν ήταν κατηγορηματικοί. Δέν 
έφτανε, όμως, μόνο ή γνωμάτευση τών γιατρών 
γιά τούς άντρες τής Χωροφυλακής, πού δέ ζη
τούσαν άπλά καί μόνο νά στείλουν στή Δικαιο
σύνη τόν αύτουργό τού έγκλήματος, άλλά ν ’ 
άποκαλύψουν όλες τις π τυχές . . .  Κι αύτό δέν 
ήταν δυνατό νά γίνει χωρίς τήν δμολογία τής 
Λένας Κορφιάτη . . .

Δίπλα άκριβώς άπ' τό γραφείο τοϋ Σταθμού, 
στό θάλαμο τοϋ 'Ενωμοτάρχη Κατσούλη, ή Λένα, 
έξαντλημένη άπ’ τήν άνάκριση, είχε γύρει τό 
κεφάλι της πίσω, στή ράχη τής καρέκλας κι είχε 
άποκοιμηθεϊ. Οί γονείς της, ξαφνιασμένοι άπ’ τό 
άπροσδόκητο κάλεσμα στό Σταθμό Χωροφυλα
κής καί άπ' τά όσα έπακολούθησαν, περίμεναν 
άμίλητοι τήν έξέλιξη τής ύποθέσεως. Καί οί δυό 
είχαν άρνηθεΐ κατηγορηματικά πώς ή κόρη τους 
ήταν έγκυος, ή σέ περίπτωση πού πράγματι ήταν, 
πώς οί ίδιοι ήταν γνώστες τής έγκυμοσύνης της. 
«Ά ν μάθαινα κάτι τέτοιο, τώρα δέ θά ζοϋοε, 
οϋτε αύτή, οϋτε έκείνος», έλεγε καί ξανάλεγε ό 
πατέρας της. Ποιός, όμως, μπορούσε νάταν ό 
«έκείνος»;

Ό Ενωμοτάρχης Κατσούλης είχε Βγει πριν 
τις δέκα στό χωριό, προσπαθώντας ν' άκούσει 
έστω καί μιά άόριστη πληροφορία. Άλλά γύρισε 
κατά τις δώδεκα άπογοητευμένος καί μέ τή 
σκέψη του σταματημένη στή σκιά τοϋ άγνωστου 
άντρα πού τό περασμένο Βράδυ είχαν δεϊ κοντά 
στό σπίτι τής Κορφιάτη. Φτάνοντας στό Σταθμό κι 
ένώ περνούσε πλάι άπό ένα μισοχαλασμένο φρά
χτη, άκουσε κάποιον νά λέει χαμηλόφωνα τ' 
όνομά του. Κοντοστάθηκε καί κοίταξε δεξιά -  
άριστερά. . .

-  'Εδώ Αστυνόμε . . .
Ή φωνή ήρθε πιό καθαρά, αύτή τή φορά, στ' 

άφτιά του. Κατάλαβε πώς πίσω άπ’ τό φράχτη 
ήταν ό Χωροφύλακας Ά λεξάκης.

-  Τί συμβαίνει Νίκο; Γιατί είσαι κρυμμένος; 
τόν ρώτησε πηγαίνοντας πλάι του.

-  Πριν μιά ώρα, ένώ γυρνοϋσα στό Σταθμό, 
φτάνοντας έδώ άκριβώς είδα νά στέκεται πλάι 
στό πηγάδι τοϋ Σταθμού καί νά κοιτάζει πρός τά 
παράθυρα τοϋ γραφείου ό Ά λέκος Κορφιότης, 
τρίτος ξάδελφος τής Λένας.

-  Καί τί μ' αύτό; Συγγενής της είναι, μπορεί 
νά ήρθε άπό περιέργεια, ζητώντας νά μάθει τούς 
λόγους πού οί συγγενείς του είναι στό Στα
θμό .

-  "Αν ήταν αύτός ό λόγος τότε δέν έπρεπε νά 
κρυβόταν. Αύτός προσπαθούσε νά μείνει άθέα- 
τος, γονατισμένος πλάι στό τοίχωμα τοϋ πηγα
διού. "Εμεινε έτσι κάπου δέκα λεπτά καί μετά, 
προσέχοντας μήπως περνάει κανείς άπ' τό 
δρόμο έφυγε. Έγώ είχα κρυφτεί έδώ καί δέ' μ' 
έβλεπε. Κι όταν έφυγε κάτι μέσα μου μοϋλεγε νά 
μή φύγω. "Ετσι τόν είδα μετά άπό λίγο νά ξανα- 
γυρνάει καί νά κρύβεται πάλι πίσω άπ’ τό πηγάδι.
Εκεί είναι καί τώ ρα. . .

-  Δέ μένει, λοιπόν, παρά νά μάθουμε τό λόγο 
πού τόν κρατάει κρυμμένον έκεΐ, είπε ό Ενωμο
τάρχης καί μέ γρήγορο Βήμα κίνησε πρός τήν 
κατεύθυνση τοϋ πηγαδιού.

Ό Ά λέκος Κορφιότης άκούγοντας βήματα 
πίσω του, γύρισε άπότομα τό κεφάλι, κάνοντας 
ταυτόχρονα μιά κίνηση γιά νά σηκωθεί. Ή φωνή 
τού Ενωμοτάρχη τόν σταμάτησε .. .

-  Μ είνε έκεΐ πού είσαι Ά λέκο  . . .
Ένα λεπτό μετά τόν όδηγοϋσε στό γραφείο 

τού Σταθμού, εξηγώντας στους δυό προϊσταμέ
νους του τί άκριβώς είχε συμβεϊ. Ό Μοίραρχος 
τόν ρώτησε γιά ποιδ λόγο είχε κρυφτεί στό πη
γάδι. « Έμαθα πώς έχετε  δώ τό θείο μου καί τή 
θεία μου . . .  "Ηθελα νά μάθω τό λόγο . . .» ,  
άπάντησε. «0ά μπορούσες νά 'ρθεϊς καί νά μάς

ρωτήσεις . . .» .  τοϋ είπε ό Μοίραρχος καί γυρί
ζοντας στον 'Υπομοίραρχο, είπε: « Ας ρωτή
σουμε τή Λένα μήπως θέλει κάτι νά τού π ε ι. . .» .  
Ά νο ιξε  τήν πόρτα καί Βγήκε στό διάδρομο. 
«"Ελα», είπε στό νεαρό καί στάθηκε έξω άπ' τήν 
πόρτα τού θαλάμου όπου ήταν ή Λένα. Ό Ά λ έ 
κος Κορφιότης προχώρησε διατακτικά μέχρι τήν 
πόρτα. «Μείνε έδώ». τοϋ είπε ό Μοίραρχος καί 
γύρισε τό πόμολο. Στό άκουσμα τής πόρτας ποί 
άνοιγε, ή Λένα, άνοιξε τά μάτια της, γιά νά καρ
φωθεί. σχεδόν άμέσως. τό Βλέμμα της στό 
πρόσωπο τοϋ Ά λέκου. Οί δυό νέοι έμειναν άσά- 
λευτοι, μαρμαρωμένοι. .
-  Λοιπόν Λένα, γιατί;

Ή φωνή τοϋ Μοίραρχου τήν έκανε νά πάρει τά 
μάτια της άπ’ τό πρόσωπο τού Άλέκου καί νά τ' 
άφήσει νά πλανηθούν στό κενό. «Δέ θά μ 
έπαιρνε διαφορετικά», ψιθύριζε ένα λεπτό μετά 
καί μέσα σέ λυγμούς συνέχιζε. «Όταν κατάλαβα 
πώς είχα μείνει έγκυος, έκανα όλο καί πιό Βα
ριές δουλειές γιά νά τό ρίξω. Κι δταν είδα πώς 
δέ γινόταν τίποτα τότε τοϋ τόπα . . .  Είπε πώς 
μόνο άν έριχνα τό παιδί θά μέ παντρευόταν 
Πώς τό παιδί θάταν γ ι’ αύτόν εκβιασμός. Πήγε 
στήν πόλη κι άγόρασε κάτι χάπια «άπιόλ» 
νομίζω τά λένε . . .  Τά πήρα μά δέν έπεσε . . 
"Ετσι δέν έμεινε παρά νά περιμένω . . .  Πίστευα 
πώς θ ’ άλλαζε γνώμη . . . "Αρχισε νά μ ’ άπει- 
λ ε ϊ . . .  είχα άρχίσει νά φοβάμαι. . . '  Οταν άρχισε 
νά δείχνει ή κοιλιά μου σταμάτησα νά κυκλοφορώ 
στό χωριό κι άν ύπήρχε ποτέ άνάγκη ντυνόμουν 
Βαριά. Τό Βράδυ άναγκαζόμουν νά κοιμηθώ . 
νά κάνω, δηλαδή, πώς κοιμάμαι γιατί άν, όταν 
γυρίζαν οί γονείς μου, μ ’ έβρισκαν όρθια, θά 
καταλάβαιναν .

Προχτές τό Βράδυ, άνήμερα τού Εύαγγελι- 
σμού, μ’ έπιασαν οί πόνοι. . .  "Ημουν μονάχη στό 
σπίτι

-  Καί ή συγγένεια; Ξαδέλφια είστε . . .  πώς θά 
παντρευόσασταν τή ρώτησε ό Μοίραρχος.

-  Μού λεγε πώς τά τρίτα ξαδέλφια μπορούν 
νά παντρευτούν. . .  πώς μόνο γιά τά πρώτα καί τά 
δεύτερα άπαγορεύεται ό γάμος . . .

ΟΙ λυγμοί δέν τήν άφηναν άλλο νά συνεχίσει. 
Ό  Μοίραρχος έκλεισε τήν πόρτα καί πήρε άπ’ τό 
μπράτσο τόν Ά λέκο  Κορφιάτη. «Τ’ άλλα τά ξ έ 
ρουμε», είπε άφήνοντας έναν άναστεναγμό καί 
συνέχισε: «Τό παιδί γεννήθηκε καί τ ’ άφησε νά 
πεθάνει άφήνοντας άδετο τόν ομφάλιο λώρο. 
ΤόΒαλεστή νάυλονσακούλα καί πήγε νά τά πετά- 
ξει. Βγήκε άπ’ τό χωριό κι έφτασε μέχρι τή δεξα
μενή. Ε κεί, σίγουρα, άρχισαν νά τήν εγκαταλεί
πουν οί δυνάμεις της καί πετώντας τό παιδί, 
γύρισε στό σπίτι της. Σίγουρα, θά καθάρισε τά 
αίματα καί ότι άλλο μπορούσε νά προδώσει τή 
γέννα . . .  Καί ίσως άργά μετά τά μεσάνυχτα 
όταν οί δικοί της θά είχαν άποκοιμηθεϊ, νά βγήκε 
πάλι έξω καί νά εξαφάνισε κάθε ίχνος . . .  Κι έσύ 
μόλις έμαθες πώς Βρέθηκε νεκρό ένα νεογέν
νητο μωρό, σίγουρα θάψαχνες τρόπο νά τή συν
αντήσεις, νά μάθεις άν ήταν τό δικό σου παιδί. . .  
Καί Βρήκες σάν πιό κατάλληλη ώρα, τή χτεσινο- 
βραδυνή . . .  τήν ώρα πού έτυχε νά περνούν άπ' 
τό σπίτι της ό 'Υπομοίραρχος μέ τόν Ενωμο
τάρχη . Φαίνεται πώς τούς ε ίδες καί φρόντι
σες ν ’ άπομακρυνθεϊς. 'Πς ένα σημείο τό πέτυ- 
χες, γιατί τότε δέ σέ γνώ ρισαν.. .Δ έν  πρόλαβε 
όμως νά μπεί στό σπίτι ή Λένα . . .  Ίσως καί νά 
έμεινε έπίτηδες, γιά νά δεϊ ποιοι ήταν αυτοί πού 
τέτοια ώρα περνούσαν άπ’ τό σπίτι τ η ς . . .  Αύτό 
ήταν τό λάθος της . . .  Καί τό δικό σου λάθος ήταν 
πού διάλεξες τό πηγάδι γιά παρατηρητήριο. 
Στάθηκες όμως άτυχος. ..» .

Ό  Ά λέκος Κορφιότης είχε χαμηλώσει τό κε
φάλι του. Άπό τό θάλαμο δίπλα άκούγονταν σπα
ραχτικοί οί λυγμοί τής Λένας. Ή ώρα πλησίαζε 
μία μετά τά μεσάνυχτα. Σέ λίγες ώρες θά ξημέ
ρωνε, άλλά όχι γιά όλους . . .
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τό έγκλημα των Τρικάλων, ή γιά περισοό- 
τερη κυριολεξία ή ανθρωποκτονία οέ βά
ρος τής Ισμήνης Άβράμη, ήταν τό γεγο 
νός πού πρόοφατα ουγκίνηοε τήν κοινή 
γνώμη καί μάλιοτα όχι τόσο γιά τήν άγριό- 
τητα καί τ ις  συνθήκες κάτω άπ' τ ις  όποιες 
διαπράχτηκε, όοο γιά τό τι άποκαλύφτηκε 
πίαω άπ' τό ματωμένο του σκηνικό.

Τό παρασκήνιο τοϋ έγκλήματος των Τρι
κάλων είνα ι αύτό πού ουγκλόνιοε τήν κοινή 
γνώμη περισσότερο άπ' αύτό καθαυτό τό 
έγκλημα. Τούτο γιατί τά πρόοωπα τών πρω- 
ταγωνιστών, πριν φτάοουν οτήν τελευτα ία  
καί μοιραία πράξη, βίωσαν ένα δράμα πού 
μέοα του ουγκρούστηκαν άγρια τά ψυχικά 
πάθη μέ τ ις  κρατοϋοες κοινωνικές καί ήθι- 
κές συνθήκες.

Είναι δέ γεγονός πώς πίσω άπό κάθε 
έγκλημα, κρύβεται καί κάποια πραγματικό
τητα. μιά αλήθεια πού μιλάει, άλλοτε κραυ
γαλέα κι άλλοτε ψιθυριστά, γιά κάποια κοι
νωνική πληγή μά καί ντροπή ουνάμα. Στό 
έγκλημα τών Τρικάλων οί «φωνές» πού 'χαν 
άκουοτεί πριν τήν τέλεσή του δέν ήταν 
παρά ψίθυροι. Αργότερα, μετά τό έγ 
κλημα, έγιναν κραυγές. Καί οί κραυγές 
άποκάλυψαν τήν πληγή.

Αρχισε τότε ή άναδρομή στό παρελθόν 
γιά νά βρεθεί ή άλήθεια τής πληγής, γιατί 
κατά πώς λ έε ι ό μεγάλος άμερικανός δρα
ματουργός Χάρολντ Π ίντερ, ατό θεατρικό 
του «Συλλογή»: «Ή  πληγή κλε ίνε ι πιό γρή
γορα άμα ξέρ ε ις  τήν άλήθεια». Γ ι’ αύτό άς 
άρχίαει καί τούτο τό σημείωμα άπ’ τή οτιγμή 
πού πάνω στή οκηνή υπάρχουν μόνο: τό 
τέλος τού δράματος, ένας προβολέας 
έτο ιμος νά ρ ίξε ι τό φώς του στό παρελθόν, 
καί μιά κατατοπιστική έπιγραφή: «Κυριακή

23 Αύγούστου 1981, 8 .3 0 ' τό πρωί ο ’ ένα 
οπίτι οτό συνοικισμό Κηπάκι Σαραγιών τών 
Τρικάλω ν». . .

Τήν αύλαία τής οκηνής άνοιξε ό Αθανά
σιος Αβράμης 43 χρόνων, μουοικός οτό 
έπάγγελμα, όταν φτάνοντας οτό σπίτι του 
βρίσκει ξαπλωμένη μπρούμυτα μέσα οέ μιά 
λίμνη άπό αίμα τή γυναίκα του Ισμήνη. 
Λίγα λεπτά άργότερα φτάνουν στό σπίτι τής 
ο ικογένειας Άβράμη οί άντρες τού Τμήμα
τος Ασφαλείας Τρικάλων καί μ’ έπικεφα- 
λής τό διοικητή τους καί άρχίζουν τή μ ε
λέτη τοϋ χώρου καί τήν έρευνα γύρω άπ’ 
τήν ο ικογένεια  τού θύματος.

Η θέοη τοϋ πτώματος καί ή διαπίστωση 
πώς τίποτα δέν ήταν παραβιαομένο ή άνα- 
κατωμένο τούς οδηγεί οτό ουμπέρασμα 
πώς ό δράστης μπήκε εύκολα οτό σπίτι καί 
βρήκε εύκολα τό στόχο του. Επίσης λ ίγες  
τρ ίχες οτή σφιγμένη παλάμη τού δεξιού 
χεριού τής άτυχης γυναίκας, δείχνουν πώς 
πάλαιψε μέ τό δράστη πριν πέσει νεκρή 
κάτω άπ' τά θανατηφόρα χτυπήματά του. 
Στό απέναντι δωμάτιο, δωμάτιο τής κόρης 
τού ζεύγους Άβράμη, Φωτεινής, καί πάνω 
στό τσαλακωμένο σεντόνι τοϋ κρεβατιού 
ιη ς , υπάρχει ένα νυχτικό. Ό  Αθανάσιος 
Αβράμης τούς πληροφορεί πώς τό νυχτικό 

είνα ι τής κόρης του, ή όποια κι έλειπ ε άπ’ 
τό σπίτι όταν αύτός γύρισε τό πρωί τής 
Κυριακής. "Ομως τό άπόγευμα τής προη
γούμενης, πού ’χει φύγει άπ’ τό σπίτι του 
γιά νά πάει σ’ ένα γαμήλιο γλέντι στό συνοι
κισμό Αγίας Μονής τών Τρικάλων, δπου 
δούλεψε όλη τή νύχτα μαζί μ ’ άλλους μου
σικούς, τήν ε ίχ ε  άφήσει μαζί μέ τή μητέρα 
της στό σπίτι τους. "Ετσι υπάρχει άκόμα ένα 
δεδομένο πλάι οτή δολοφονία τής Ισμήνης 
Αβράμη: ή άπουοία τής κόρης της καί ή

έγκατάλειψη τοϋ νυχτικού πάνω στό κρε
βάτι της οήμαινε πώς πριν φύγει ε ίχ ε  ξα
πλώσει γιά νά κοιμηθεί.

Στή συνέχεια τής έρευνας βρίσκονται 
πάνω στό νιπτήρα τοϋ αποχωρητηρίου, 
πού βρισκόταν έξω στήν αυλή τοϋ σπιτιού, 
ίχνη άπό αίμα, ένώ μέσα άπ’ τό καλάθι τών 
άπλυτων ρούχων βγάζουν ένα μισοπλυμένο 
φόρεμα οτό οποίο διακρίνονται κηλίδες α ί
ματος.

Τό αίμα στό νιπτήρα καί στό φόρεμα 
δείχνουν πώς άμέσως μετά τό έγκλημα ό 
δράστης σκούπισε βιαστικά τό όργανο τού 
έγκλήματος μέ τό φόρεμα, ένώ στή συν
έχεια μιά δεύτερη σκέψη τόν έκανε νά ξ ε 
πλύνει καί πάλι βιαστικά τό ματωμένο φό
ρεμα καί νά τό ρ ίξε ι στό καλάθι τών άπλυ
των ρούχων.

Ποιος όμως είνα ι ό δράστης: Πώς έγινε 
τό έγκλημα: Γιατί ή Ίομήνη βρέθηκε μόνη 
στό σπίτι της; Τί λόγοι ύπήρχαν γιά τή θανά
τωσή της;

Πρώτος καλείτα ι γιά νά βοηθήσει στήν 
άπάντηση αύτών τών έρωτηματικών ό Αθα
νάσιος Αβράμης, πού λέγε ι ότι δράστης 
π ρ έ π ε ι  ν ά  ' ν α ι  κάποιος «Πέτρος», 
πού κατάγεται άπό τά Τρίκαλα καί δ ιατηρεί 
εργοστάσιο στή Θεσσαλονίκη. Αύτός ό 
«Πέτρος» διατηρεί ολοκληρωμένες σχέ
σεις μέ τήν κόρη του Φωτεινή τήν όποια ένα 
τυχαίο γεγονός τήν ε ίχ ε  άναγκάσει πριν 
άπό 18 μέρες ν ’ άποκαλύψει τό δεσμό της. 
Βρίσκονταν τότε, οίκογενειακώς στό χωριό 
Πύργος Κ ιερίου Σοφάδων, όπου έμενε ό 
πατέρας τοϋ θύματος. Ό  «Πέτρος»χωρίς 
νά γνωρίζει πώς κοιμόνταν όλοι τους στό 
ίδιο δωμάτιο, τό βράδυ τής 9/10 Αύγούστου 
χτύπησε συνθηματικά τό τζάμι, όπως συν
ήθιζε μέ τό σπίτι τών Τρικάλων, μέ άποτέ- 
λεσμα νά γ ίνε ι άντιληπτός άπ’ τόν πατέρα 
της καί νά έξαφανιστεϊ μέσα στή νύχτα. Στή 
συνέχεια ή Φωτεινή πιεζόμενη άποκάλυψε 
τ ις  σχέσεις της. Οί γονε ίς  της άποφασί- 
ζουν νά «πιάσουν» τόν «Πέτρο» καί νά τόν 
άναγκάσουν νά «καθαρίσει» τή θέση του. 
ΓΓ αύτόν άκριβώς τό λόγο έστηναν κάθε 
βράδυ καρτέρι περιμένοντας μιά νέα επ ί
σκεψη τοϋ «άγαπημένου» τής κόρης τους, 
γιά νά «ξεπλυθεί» καί ή ντροπή τής ο ικογέ
νειας, άλλά καί νά «κουκουλωθεί» καί ή 
1 θχρονη Φωτεινή.

Στά νυχτερινά καρτέρια βοηθό τους ε ί
χαν τό Βασίλη Κουτσίλα, άντρα τής άδελ- 
φής τοϋ θύματος, «μπατζανάκη», δηλαδή, 
τοϋ Άβράμη, ό όποιος πρόθυμα δέχτηκε νά 
πηγαίνει κάθε βράδυ άπό τό χωριό του 
(Πύργος -  Κ ιερίου Σοφάδων) στά Τρίκαλα, 
κουβαλώντας πάντα ένα τσεκουράκι μαζί 
του, γιά νά συμπαρασταθεί στήν «έπιχεί- 
ρηση άποκαταστάσεως» τής άνιψιάς του.

Πώς λοιπόν τό βράδυ τοϋ έγκλήματος ή 
Ισμήνη βρέθηκε μόνη στό σπίτι, ένώ

Από τήν άναπαράσταση 
τοϋ έγκλήματος
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έπρεπε -  δεδομένου δτι έλειπε κι ό άντρας 
της -  νά 'ναι μαζί της ό γαμπρός της καί ή 
κόρη της;

Καί γιατί ό «Πέτρος» νά τή οκοτώοει, 
άφοϋ θά μποροϋοε εύκολα νά τήν άποφύ- 
γει; Μήπως οκότωοε τή μητέρα καί οτή 
ουνέχεια άπήγαγε τήν κόρη; Γιά ποιό, 
όμως, λόγο π κάνει κάτι τέτο ιο , άφοϋ έπι- 
δίωξη τής ο ικογένειας ήταν όχι νά μή δώ- 
οουν τήν κόρη, άλλ' αντίθετα νά τοϋ τή 
δώοουν μέ τό ζόρι;

Πολλά τά έρωτηματικά πού γεννιώνται 
τ ις  πρώτες οτιγμές μετά τό άνοιγμα τής 
αύλαίας. Γίνονται όμως περιοοότερα όταν 
φτάνουν οί συγγενείς τοϋ θύματος, ε ιδο 
ποιημένοι άπό τόν 'Αθανάσιο Άβράμη, καί 
μαζί μ’ αύτούς καί ή κόρη του Φωτεινή, πού 
πριν άκόμα κατέβει άπ' τό αύτοκίνητο, οδη
γείτα ι άπ’ τούς άντρες τής Χωροφυλακής 
ατό Τμήμα Ασφαλείας.

Στό δρόμο, άνάμεσα οέ λυγμούς, λέε ι 
πώς μετάνοιωοε πού ύπάκουοε τό προη
γούμενο βράδυ οτή μάνα της κι έφυγε γιά 
τό χωριό τών παππούδων της, άφήνοντάς 
την μονάχη νά συζητήσει μέ τόν «Πέτρο» 
καί πώς όλοι τους στάθηκαν άτυχοι γιατί 
εκείνη τή βραδιά δέν πήγε οτό οπίτι οΰτε ό 
θειος της Βαοίλης Κουτσίλας. Όμως λίγο 
άργότερα, οτό Τμήμα Ασφαλείας πιά, κάτω 
άπ' τό βάρος τών συνεχών έρωτήσεων, τά 
σκηνικά τού δράματος γκρεμίζονται γιά νά 
φανούν πίσω άπ' τά έρείπ ιά τους τά παρα
σκήνια, οί πληγές -  ντροπές.

Ή Φωτεινή σέ μιά συνειδησιακή κρίση 
άποκαλύπτει πώς ΰταν άκόμα ήταν 7 χρο
νιών κατάλαβε πώς ή μητέρα της ε ίχε άπό 
πολλά χρόνια ερωτικό δεσμό μέ τό θειο 
της, τόν άντρα τής άδελφής της δηλαδή. 
'Εκείνη ήταν ή πρώτη μεγάλη της έμπειρία, 
τό χαστούκι πού κλόνισε μέσα της τήν έν
νοια τής άλήθειας καί τής ήθικής. Τέσσερα 
χρόνια άργότερα συνειδητοποίησε πληρέ
στερα τή σκιά αύτού τού παρελθόντος μέσα 
ατούς ψίθυρους τοϋ στενού κοινωνικού 
περιβάλλοντος πού ζοϋοαν.

Ή ρθε, όμως, μιά δεύτερη έμπειρία, 
άκόμα πιό συγκλονιστική άπ’ τήν πρώτη, μέ 
πρωταγωνιστή πάλι τό θείο  της. Τότε ή Φω
τεινή μόλις ε ίχε κλείσει τά δώδεκα της 
χρόνια. Χωρίς καλά -  καλά νά τό καταλάβει 
βρέθηκε μόνη μαζί μέ τό θείο της ξαπλω
μένη στό κρεβάτι του. Κι εκείνος, ξεχνών
τας πώς τά δωδεκάχρονα παιδιά δέν ξέρουν 
άκόμα τί θά πεί ζωή, θάνατος, ξεχνώντας 
πώς πλάι του ήταν ή κόρη τής άδελφής τής 
γυναίκας του, ή κόρη τής γυναίκας πού 
κάποτε ε ίχε δεθε ί κι αύτός μαζί της, ξ ε 
χνώντας πώς πίσω του ύπάρχει ή γυναίκα 
του καί ό εικοσάχρονος καί κάτι γιός του, 
ξεχνώντας πώς άνάμεσα σ' αύτόν καί ατή 
δωδεκάχρονη άνοίγονταν τεράστια χά
σματα, θυμήθηκε ότι μέσα του κρύβει έναν 
άκόμα άγριο άνθρωπο, παθιασμένο άπό έν
στικτα . . .  Κι έγινε τότε τό κακό, έκανε δική 
του τήν παιδούλα . . .

Από κεί καί πέρα όλα τράβηξαν τό δρόμο

τους. Ό  πρώην έραοτής τής μητέρας έγινε 
ό θεός τής κόρης. Άργότερα θά πεί στούς 
Τρικαλινούς δημοσιογράφους: «"Ο,τι έκανα 
τό ’κανα μέ τή θέλησή μου. Τόν άγάπησα 
καί τόν άγαπώ. Συναντιώμασταν κρυφά τά 
βράδια έδώ καί στό σπίτι του στό χω
ρ ιό . . .» .  Καί σ' άλλη έρώτησή τους θ ’ 
άπαντήσει: «Μοϋ ’λεγεπώς θά χώριζε μέ τή 
γυναίκα του ή θά τή σκότωνε γιά νά ζήοουμε 
μ α ζ ί. . Τόν άγαποϋσα πραγματικά καί ήταν 
ό μόνος άντρας τής ζωής μου . . . Ζήλευα 
τή μάνα μου γιατί ε ίχε παλιότερα σχέσεις 
μαζί του . . . ».

Νά τό δράμα, νά τά παρασκήνια, νά οί 
κραυγές. Νά οί έμπ ειρ ίες τής 1 θχρονης 
κοπέλας πού στή συνέχεια άποκαλύπτει, 
πώς ό «Πέτρος» δέν ύπήρχε, γεγονός πού 
ήξερε καί ή μάνα της, όπως ήξερε ότι ό 
πρώην έραοτής της ήταν έραστής τής κό
ρης της. Καί πώς άντέδρασε σ' όλα αύτά; 
«'Έσκαψε μόνη τό λάκκο της».

Τό μοιραίο βράδυ έφτασε ό θείος στά 
Τρίκαλα. Μάνα καί κόρη τόν ύποδέχτηκαν 
μέ διαφορετικά συναισθήματα. Ή κόρη 
γιατί ήξερε πώς εκείνη τή βραδιά θά ’φεύγε 
άπ’ τή μέση ή άντίζηλός της -  μάνα της, 
άφού ή άπουσία τοϋ πατέρα της έδινε ο ’ 
αύτή καί στό θείο της τήν ευχέρεια νά πρα
γματοποιήσουν τό άπό πολύ καιρό σχεδια
σμένο έγκλημα. Οσο γιά τό τί θά γινόταν 
μετά . . .  Ή ρεμα θά περίμεναν νά ξημερώ
σει, νά γυρίσει ό πατέρας καί νά συναντή
σει κι αύτός τήν τύχη του, τήν τύχη τής 
γυναίκας του, τή ματωμένη τύχη τής οικο
γένειας . . .  Καί μετά; Μετά άπ’ όλα αύτά; 
Ή ορφανή, πιά, Φωτεινή θά ζητούσε κατα
φύγιο στό σπίτι τοϋ «φιλόστοργου» θείου, 
ένώ αύτός θά 'βρίσκε κάποιο τρόπο νά ξε- 
περάσει καί τό τελευτα ίο  εμπόδιο, τή γυ
ναίκα του, πνίγοντάς την στό ποτάμι.

Αύτά ήταν τά όνειρα, τά ματωμένα ορά
ματα πού ’βλεπε ή Φωτεινή τήν ώρα πού 
’φτάνε ό θείος της στό σπίτι. Ά π ’ όλα αύτά, 
όμως, έλειπαν κάποιοι: Οί «Ψίθυροι» τού 
κόσμου πού έβλεπε, πού γελούσε, πού 
καταδίκαζε· πάντα όμως χαμηλόφωνα. Ή 
Χωροφυλακή μέ τ ις  έρευνες καί τ ις  άνα- 
κρίσεις. Ό  Νόμος μέ τό άντίτιμο τής άδι
κης πράξης.

Ό σο γιά τά αισθήματα καί τ ις  σκέψεις 
πού κυριαρχούσαν στήν άτυχη μάνα της, 
μόνο ή ίδια ξέρει, άφοϋ τά πήρε μαζί στόν 
τάφο της. Οί άλλοι μόνο ύποθέσεις μπο
ρούν νά κάνουν, ύποθέσεις βασισμένες

Οί άπανωτές έπ ιτυχίες τοϋ Τμήματος 
Ασφαλείας Χανίων στή δίωξη τών ναρκωτι
κών, πέρα άπ’ τόν μεγάλο άντίκτυπο πού 
’χαν στήν περιοχή τής άρμοδιότητάς του, 
άπόδειξαν πώς οί άντρες του άντιμετωπί- 
ζουν τό θέμα «Ναρκωτικά» μέ άπόλυτη εύ- 
θύνη κι εύαισθησία.

Σέ διάστημα δεκαπέντε ήμερών «έθεσαν 
έκτος μάχης» τρε ις  καλλιεργητές χασίς,

στά λόγια τοϋ Βασίλη Κουτσίλα, πού άργό
τερα άπολογούμενος είπε ένώ περιέγραφε 
τά όσα προηγήθηκαν: «Άφοϋ είδαμε τη 
λεόραση, ή κουνιάδα μου, έφυγε άπ' τό 
δωμάτιο πού είνα ι ή τηλεόραση καί πήγε 
οτό σαλόνι, γιά νά παραφυλάξει νά πιά- 
οουμε τόν Πέτρο. Μετά άπό λίγο έφυγε καί 
ή κόρη της καί πήγε στό δωμάτιό της, άφού 
πρώτα είπαμε ότι τό σχέδιό μας θά πραγμα- 
τοποιόταν άμέοως. Πηγαίνοντας ή κόρη 
στό δωμάτιό της χτύπησε συνθηματικά τό 
παράθυρο, δήθεν πώς χτυπούσε ό Πέτρος. 
Ή μάνα της, πού άκουσε τά κτυπήματα, 
ήρθε έκε ΐ πού 'μουν έγώ καί μοϋ 'πε πώς 
ήρθε ό Πέτρος. Αμέσως έγώ σηκώθηκα 
πήρα τό τοεκουράκι καί πήγα στό σαλόνι καί 
περίμενα πότε θά μπει ό . . .  Πέτρος στό 
δωμάτιο τής Φωτεινής. Τότε μοϋ λέει: «Βα
σίλη ε ίσ α ι. . . »  'Εγώ πειράχτηκα καί τή ρώ
τησα «γιατί». Τότε αύτή άπάντησε: «Σοϋ τό 
ξαναλέω πώς ε ίσ α ι. . » Έγώ τήν έβρισα καί 
όπως εϊμασταν πρόσωπο μέ πρόσωπο σή
κωσα τό τσεκούρι κ α ί . . . » .

Αύτό ήταν. Γέμισε αίμα τό σαλόνι, βάφ
τηκαν κόκκινα τά χέρια του. Βγήκε κι ή 
Φωτεινή άπ’ τό δωμάτιο καί τής είπε: «Πάμε 
νά φύγουμε γιατί τή σκότωσα». Ε κείνη , 
ψυχρή,τόν ρώτησε άν είνα ι σίγουρος πώς 
είνα ι πιά νεκρή. «Ναι» τής άπάντησε. 
«Καλά τήν έκανες», ήταν ή έτυμηγορία 
τ η ς . . .

Ποιά θά ’ναι όμως ή έτυμηγορία ένορκων 
καί ή άπόφαση τών Δικαστών, δέν πέρασε 
κάν άπ’ τό μυαλό της. "Οπως ούτε άπ' τό 
μυαλό της πέρασε, έστω γιά μιά μόνο στι
γμή, ή θέση τοϋ πατέρα της . . .  'Ίσως γιατί 
ήταν μόνο ίθχρονη.

Αλλά ό άλλος, ό 47χρονος, ό πατέρας 
25χρονου γιοϋ; Πόσο ματωμένο θέλησε νά 
κάνει τό δειλινό τής ζωής του . . .

Πόσο ματωμένο θέλησε νά κάνει τό 
παρασκήνιο; Τώρα πού κανείς δέν μπορεί 
νά ζητήσει λόγους άπ' τήν 'Ισμήνη 
Αβράμη, τώρα πού μένει γιά σκηνικό μιά 

άπέραντη έρημος καί τρία σιωπηλά 
πρόσωπα, τοϋ συζύγου τοϋ θύματος, τής 
συζύγου καί τοϋ γιού τοϋ δράστη, νά κοιτά
ζουν άνέκφραστα τό κενό, τώρα πού οί συγ
γεν ε ίς  κι οί χωριανοί άνάλαβαν τά χορικά 
μέρη τής τραγωδίας καί άργοσβήνουν τά 
φώτα τής ράμπας, άδικα περιμένουμε νά 
πέσει ή αύλαία. Στή θέση της ύψώνεται 
άμείλικτο ένα έρωτηματικά: Καί τώρα τί γ ί
νεται;

ξεριζώνοντας συνάμα περισσότερα άπό 
έκατό δεντρύλλια.

Αρχή έγινε μέ τή σύλληψη τοϋ 1 θχρονου 
Μιχάλη Κολοκυθά, άπ’ τό Κοντομάρι Κυδω
νιάς, τή στιγμή πού πήγαινε νά ποτίσει καί 
νά περιποιηθεΐ τό «άγαπημένο» του φυτώ
ριο, στή θέση «Σφακόργιακο» λίγο έξω άπ’ 
τό χωριό του. Τό φυτώριο πού άποτελοϋν-

ΑΠ’ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
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ταν από τριάντα φυτά ινδικής καννάβεως 
ήταν ό αδιάψευστος κατήγορος τού Κολο
κύθα.

Ή ουνέχεια διαδραματίστηκε οτήν περι
οχή «Φαράγγι - θερίσσου». 'Η παρατηρητι
κότητα μερικών άντρων τοϋ Τμήματος ε ίχε 
άνακαλύψει, λ ίγ ες  μ έρες πρίν, πίαω άπό 
ένα άνάχωμα μιά δεκάδα φυτών ινδικής 
καννάΒεως. Από κε ί καί πέρα ήταν θέμα 
χρόνου καί υπομονής. Τό μικρό φυτώριο 
κυκλώθηκε άπό άθέατους άντρες τοϋ Τμή
ματος κι άρχιοε αέ 24ωρη βάση ή παρακο
λούθησή του. Τό Βράδυ τής έπομένης έφ- 
ταοε οτό φυτώριο ό Βαγγέλης Βουλγαρί- 
δης, 29 χρόνων άπό τάΧανιά , κουβαλώντας 
μαζί του τήν απαραίτητη ποοότητα νερού 
γιά πότισμα, καθώς κι ένα οκαλιοτήρι. Δέν 
πρόλαβε όμως νά τελειώ σει τό σκάλισμα καί 
ατά χέρια του περάοτηκαν οί χειροπέδες.

Τέλος, οτό Χωραφάκια Χανιών, μιά πυ
κνή σειρά ύψηλόκορμων καλαμποκιών οέ 
μιά γωνιά τοϋ κήπου τοϋ Εύτύχη Παληκάρη, 
37 χρόνων, ντεκορατέρ οτό έπάγγελμα, κί- 
νηοε τήν περιέργεια δυό - τριών άντρών τοϋ 
Τμήματος Ασφαλείας. Καί ή περιέργειά 
τους έΒγαλε τό «λαγό». Πίσω άπ’ τ ις  κα
λαμποκιές άποκαλύφθηκαν μερ ικές δεκά
δες δεντρύλλια ινδικής καννάΒεως. Καί 
οτήν περίπτωση αυτή ή ουνέχεια ήταν εϋ- 
κολη. Ό  Παληκάρης αυνελήφθη καί ξερ ι
ζώθηκαν 76 δεντρύλλια πού άποτελοϋσαν 
τό «Βιός» του.

Ομως τό άποκορύφωμα τής δραστηριό
τητας τοϋ Τμήματος οτόν άγώνα του κατά 
τών ναρκωτικών ήταν ή σύλληψη τοϋ πρα
γματικά δαιμόνιου χαοικοκαλλιεργητή 
Γιώργου Μαντραμπαζάκη, 55 χρόνων, άπό 
τό χωριό Κάμπος Κισάμου Χανιών πού μερ ι
κές ϋποπτες κινήσεις του, καθώς καί οί 
συχνές μεταβάσεις του οτά Χανιά, είχαν 
κινήσει τό ένδιαφέρον τών άντρών τοϋ Τμή
ματος Ασφαλείας.

Μ ετά άπό συνεχή παρακολούθηση διαπι
στώθηκε ότι ό Μαντραμπαζάκης έχει έπα- 
φές μέ άτομα πού οτό παρελθόν είχαν άπα- 
σχολήσει γιά θέματα ναρκωτικών τήν 'Υπη
ρεσία καί πού δέν έπαυαν νά ’ναι λάτρεις 
τους. Ακόμα διαπιστώνεται ότι δυό φορές 
τή Βδομάδα έφ ευγε άπ’ τό χωριό του καί 
πήγαινε νοτιοανατολικά πρός τήν περιοχή 
«Λιμπινόλακκος». Έ νας μικρός έλαιώνας 
του ο ’ έκείνη  τήν περιοχή, πού χρησίμευε 
οάΟ προκάλυμμα γιά τ ις  συχνές αύτές 
μεταβάσεις του, άποδείχτηκε, μετά άπό 
έπιτόπια έπίοκεψη τών άντρών τοϋ Τμήμα
τος, πώς ήταν χέρσος κι έγκαταλειμμένος 
άπό χρόνια. Αυτό σήμαινε πώς άλλοι ήταν οί 
λόγοι τών έπισκέψεών του οτό «Λιμπινό- 
λακκο».

Αποφασίστηκε νά γ ίνε ι έξερεύνηση τής 
περιοχής καί ιδ ια ίτερα  ένός διπλανού ο' 
αύτή δάσους μέ κουμαριές, χαρουπιές καί 
άσπαλάθους,πού ή μεγαλύτερη έκτασή του 
ήταν άδιάβατη. Έτσι ένα πρωί φτάνουν 
οτόν Κάμπο, όπου βοηθούμενοι άπό τούς 
άντρες τοϋ 'Αστυνομικού Τμήματος Κιοσά-

μου, άρχίζουντήν «έπιχείρηση». Μιά μικρή 
ομάδα άντρών άναλαμβάνει τήν παρακο
λούθηση τοϋ σπιτιού τοϋ Μαντραμπαζάκη, 
ένώ οί ύπόλοιποι ξεκινούν γιά τό «Λιμπινό- 
λακκο». Μέτρο μέ μέτρο άρχιοε τό «χτένι
σμα» τοϋ δάσους γιά νά φτάσουν, τρ ε ις  
ώρες μετά σ’ ένα χώρο περιφραγμένο άπό 
συρματόπλεγμα καί κυκλωμένο μέ πυκνούς 
θάμνους, οί όποιοι έφταναν σέ ϋψος τά δυό 
μέτρα. Στον περιφραγμένο αύτό χώρο τό 
έδαφος ε ίχ ε  ισιωθεί κι έμπλουτιστεΐ μέ κο
πριά καί λίπασμα έτσι ώστε νά μπορεί νά 
«φιλοξενήσει» μιά καλλιέργεια χασίς. 'Εκεί 
βρήκαν οέ πλήρη άνάπτυξη 5 δεντρύλλια 
ινδικής καννάβεως, καθώς καί 29 λάκκους, 
πού έδειχναν ότι άπ’ αύτοϋς είχαν ξεριζω
θεί ισάριθμα δεντρύλλια. Σέ μιά γωνιά τοϋ 
περιφραγμένου χώρου, πάνω σέ μερ ικές 
πέτρες ήταν άπλωμένα γιά ν' άποξηραθοϋν 
7 δεντρύλλια, καθώς κι ένα (1) κιλό χασίς 
σέ φούντα, άπλωμένο κι αύτό πάνω στις 
π έτρες. Σ ’ άλλη μιά γωνιά υπήρχαν 15 πλα
στικά κύπελα μέ διάτρητο πυθμένα, άπ’ 
αύτά πού οί χασιαοκαλΑιεργητές χρησιμο
ποιούν γιά τή δημιουργία φυτωρίων.

Ή  έρευνα όμως τής περιοχής δέ στα
μάτησε σ’ αύτή τήν άνακάλυψη κι έτσι λίγη 
ώρα άργότερα καί σέ μικρή άπόσταση άπο- 
καλύφθηκε κι άλλος παρόμοιος χώρος, 
όπου ήταν φυτευμένα καί οέ πλήρη άνά
πτυξη 11 δεντρύλλια, ένώ άλλα 13 ήταν 
ξεριζωμένα κι άπλωμένα στις πέτρες γιά ν ’ 
άποξηραθοϋν, όπως έπ ίοης ύπήρχαν καί 51 
λάκκοι. Σ' αύτό τό φυτώριο κατάληγε κι 
ένας πλαστικός σωλήνας γιά μεταφορά ν ε 
ρού, άπό ένα κοντινό ποτάμι.

Ακολουθώντας τό σωλήνα έφτασαν καί 
σ’ ένα τρ ίτο φυτώριο! Εκεί τά φυτά ήταν 9, 
ένώ άλλα 10 ήταν τ ’ άπλωμένα στις πέτρες, 
οί δέ λάκκοι 27. Πέρα, όμως, άπ’ τά «εύρή- 
ματα» οί άντρες τής Χωροφυλακής πρόσ
εξαν πώς καί στοάς τρ ε ις  χώρους ύπήρχαν 
πεταγμένα πολλά άποτσίγαρα, μάρκας «Σι
ρόκο», πού σήμαιναν πώς ό καλλιεργητής 
τους ήταν τό ίδ ιο  πρόσωπο. Ή ταν, όμως, 
αύτό τό πρόσωπο ό Μαντραμπαζάκης;

Κι ένώ ατό «Λιμπινόλακκο» ή έρευνα 
ε ίχ ε  τελειώ σει, άλλοι άντρες τής Χωροφυ
λακής σταματούσαν τό αύτοκίνητο τού 
Μαντραμπαζάκη, λίγο έξω άπ' τόνΚίοσαμο, 
όπου διατηρούσε κρεοπωλείο, τήν ώρα πού 
έπ έστρεφε άπό τά Χανιά. Κατά τή σωματική 
έρευνα βρέθηκε πάνω του ποοότητα άκα- 
τέργαστου χασίς, πού όπως άποδείχτηκε 
τήν ε ίχ ε  πάει ώς δείγμα σέ ύποψήφιους 
πελάτες του.

Στό χωριό του, πιά, ή έρευνα έπεκτά- 
θηκε στό οπίτι του, κάτω άπ’ τ ις  συνεχείς 
άρνήσεις κι απειλές τοϋ χασισοκαλλιερ- 
γητή, πού κάπνιζε τό ένα πάνω στό άλλο τά 
«Σιρόκο» του. Ό λες  του όμως οί άρνήσεις 
κατέρρευοαν όταν μέσα στήν κρεβατοκά
μαρά του βρέθηκε ένα χαρτοκιβώτιο μέ 
μισό κιλό άκατέργαστο χασίς. Σ' άλλους 
χώρους βρέθηκαν 18 γραμμάρια σπόροι καί 
40 πλαστικά κύπελα.

Δέν ήταν, όμως, μόνο τό χασίς αύτό πού 
τελικά «έκαψε» τό Μαντραμπαζάκη. Ψά
χνοντας - ψάχνοντας, οί άντρες τού Τμήμα
τος έφτασαν καί σ’ ένα δωματιάκι πού χρη
σ ίμευε γιά κονικλοτροφείο. Στόν τοίχο, 
λοιπόν, τοϋ κονικλοτροφείου βρέθηκαν έν- 
τοιχισμένα 32 μασούρια δυναμίτιδας καθώς 
κι ένα πλαστικό δοχείο μέ 1,5 κιλό δυναμίτη 
χύμα. Πλάι σ’ αύτά Βρέθηκαν καί 82 καψύ- 
λια δυναμίτιδας, καθώς καί 20 περίπου μέ
τρα Βραδύκαυστο φυτίλι. Αύτά άποκάλυψαν 
άκόμα μιά πλευρά τής παράνομης δραστη
ριότητας τού Μαντραμπαζάκη: τήν «άδυνα- 
μία» του στήν παράνομη ά λ ιε ία . .  .

Αύτά ήταν τά έργα καί οί ήμέρες τοϋ 
55χρονου κρεοπώλη, πού σίγουρα τό μέλ
λον του δέ φαίνεται καί τόσο άνθηρό. . .

Αλλά άπ’ τή μακρινή Κρήτη, άς περά
σουμε καί οτήν χαώδη Α θήνα μέ τά Προά
στιά της, πού πέρα άπ' όλα τ ’ άλλα άποτελεί 
καί τό άπέραντο κρησφύγετο κάθε κατηγο
ρίας παρανόμων. . .

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. . .

Αλλεπάλληλες ήταν καί οί έπ ιτυχ ίες τοϋ 
Τμήματος Διώξεως Ναρκωτικών τής 
Υ,Α.Π.Π. πού μέσα σ’ ένα 1 δνθήμερο 
«έθεοαν έκτος μάχης» τρ ε ις  μεγάλες 
σπείρες διακινήσεως χασίς, καθώς κι ένα 
χαοισοκαλλιεργητή.

Αρχή έγ ινε μέ τήν έξάρθρωση μιάς 
σπείρας ποϋχε απλώσει τά πλοκάμια της 
μεταξύ τοϋ νεαρόκοσμου τής Καλλιθέας 
καί τών γύρω συνοικιών.

Τόπος διαθέσεως καί συναλλαγής ήταν 
μερ ικές καφ ετέρ ιες τής περιοχής πού ε ί
χαν γ ίνε ι μόνιμα στέκια τών νεαρών χασισο
ποτών.

Στά «λούκια» αύτών τών νεαρών κατόρ
θωσαν νά μποϋν οί άντρες τού Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών τής Υ,Α.Π.Π. μ ’ άπο- 
τέλεομα νά έντοπίσουν τρ ε ις  εικοσάρηδες 
πού κινούμενοι μέ κάθε έπιφύλαξη «πλά
σαραν» μικροποσότητες χασίς.

"Ομως, γιά τούς άντρες τής Χωροφυλα
κής, δέν ε ίχ ε  τόση σημασία τό ότι έντόπι- 
σαν τούς τρ ε ις  αύτούς νεαρούς, όσο τό 
ποιος κρυβόταν πίσω τους. Μετά άπό δια
κριτική παρακολούθηση διαπίοτωσαν ότι οί 
τρ ε ις  αύτοί νεαροί σύχναζαν έκτος άπό τ ις  
καφ ετέρ ιες τής Καλλιθέας καί στις καφε
τέρ ιες  τής Ά γ . Βαρβάρας τοϋ Αιγάλεω. 
Δυό - τρ ε ίς , μάλιστα, φορές, θεάθηκαν νά 
συζητούν μ’ έναν τσιγγάνο. Οί νεαροί μετά 
άπό κάθε τους συζήτηση μέ τόν τσιγγάνο 
τραβούσαν γραμμή γιά τ ις  καφ ετέρ ιες τής 
Καλλιθέας, όπου συναντούσαν διάφορα 
άλλα νεαρά άτομα.

Ή  έπέμβαση τών άνδρών τοϋ Τμήματος 
Διώξεως Ναρκωτικών ύπήρξε άστραπιαία 
καί γιά τούς νεαρούς, τήν ώρα πού περίμε- 
ναν τούς «πελάτες» τους. Μέσα ο ’ έλάχι-
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στα δευτερόλεπτα άκινητοποιήθηκαν κα ί. 
κατά τή σωματική έρευνα ποιι ακολούθησε 
Βρέθηκαν οτόν έναν, τόν ΊάκωΒο Καραμ- 
πιμπέρη, δυόμιση πλακίδια χασίς, ένώ στόν 
άλλο, τό Σπύρο Τζώη τρίμματα χασίς, υπο
λείμματα τριών πλακιδίων, πού λ ίγες ώρες 
πριν, ε ίχε πουλήσει οέ άγνωστό του νεαρό.

Τό χασίς πού Βρέθηκε στόν Καραμπιμ- 
πέρη καί τόν Τζώη τούς τόχε προμηθεύσει 
ό τρ ίτος των νεαρών, Κώστας Καραγιάν- 
νης.

Στήν άνάκριση πού άκολούθησε άποκά- 
λυψαν πώς ό Καραγιάννης αγόραζε χασίς, 
γιά λογαριασμό όλων τους, άπό τόν Τσιγ
γάνο Γρηγόρη Αθανασίου, κάτοικο 'Αγίας 
Βαρβάρας. Στή συνέχεια οί τρ ε ις  τους τό 
διέθεταν σέ μικροποοότητες ο ’ άλλους 
νεαρούς.

“Ετσι έφτασε καί ή σειρά τού 'Αθανα
σίου, πού τό πρωί τής έπομένης συλλαμβά- 
νεται μέσα στο σπίτι του, αφού πρώτα κατά 
τήν έρευνα πού έγινε Βρέθηκαν καί κατα
σχέθηκαν 12 πλακίδια χασίς συνολικού Βά
ρους 100 γραμμαρίων, καθώς καί άλλα 120 
γραμμάρια χασίς σέ σκόνη . . .

Ό  ’Αθανασίου ισχυρίστηκε πώς τό χασίς 
τό άγόραζε άπό κάποιο άτομο, γιά τό όποιο 
δέ γνώριζε παρά μόνο τό πώς ήταν Τούρ
κος. Ή σέ Βάθος έρευνα τής ύποθέσεως θ ’ 
άποδείξει κατά πόσο λ έε ι τήν ά λήθε ια . . .

*

Τρεις μέρες άργότερα τήν τύχη τού 
Αθανασίου καί τών τριών νεαρών, έχει ό 

Κοσμάς Παπαμακάριος, κάτοικος 'Αγίου 
Σπυρίδωνος Αιγάλεω. Στήν περίπτωσή του 
Βέβαια, δέν ταιριάζει ή λέξη «τύχη», άλλα 
«άτυχία», γιατί πραγματικά άπό μιά άτυχία 
του καί μόνο ξεκίνησε δλη ή ύπόθεοη.

Γιά διασκέδαση πήγαινε ό Παπαμακάριος 
έκείνη τή Βραδιά καί κατά πώς φάνηκε τό 
μυαλό του ήταν οτά μπουζούκια κι όχι σ’ 
αύτό πού κουβαλούσε στήν πίσω τσέπη τού 
παντελονιού του, τό πορτοφόλι του, δη
λαδή. Αλλά άς δούμε πώς ξεκίνησε ή ύπό- 
θεση.

Στή μιά μετά τά μεσάνυχτα ένας πολίτης 
παρουσιάζεται στό Α.Τ. Χαιδαρίου καί 
παραδίνει στόν Αξιωματικό 'Υπηρεσίας 
ένα πορτοφόλι γεμάτο χιλιάρικα, πού Βρήκε 
στό δρόμο. Ό  εύσυνείδητος πολίτης 
παραδίνοντας τό πορτοφόλι, δέν ήξερε 
πώς έκείνη τή στιγμή παράδινε στό Νόμο 
έναν παράνομο καί τούτο γιατί καταγρά
φοντας ό Αξιωματικός 'Υπηρεσίας τό 
περιεχόμενο τού πορτοφολιού έφτασε καί 
σέ δύο πλακίδια χαοίς, συνολικού Βάρους 
37 γραμμαρίων.

Τήν ύπόθεοη άνέλαβε τό Τμήμα Διώξεως 
Ναρκωτικών τής ΥΑΠΠ πού οί άντρες του 
μέ Βάση τήν ταύτότητα. πού υπήρχε στό

πορτοφόλι, έφτασαν λ ίγες  ώρες άργότερα 
στό σπίτι τού Κοσμά Παπαμακάριου καί τού 
πέρασαν «Βραχιολάκια».

Ό  Παπαμακάριος άποκαλύπτει στή συν
έχεια πώς τό χαοίς τό άγόρασε πριν άπό 
ένα είκοσαήμερο οτή Λάρισα άπό κάποιο 
Χρήστο Παναγόπουλο καί μέ τή μεσολά
βηση ενός Κώστα Λιόλιου, κατοίκου Χαίδα- 
ρίου.

Κι ένώ τό σχετικό σήμα φεύγει γιά τό 
Τμήμα 'Ασφαλείας Λαρίαης, οί άντρες τής 
ΥΑΠΠ ξεκινούν γιά τό Χαϊδάρι. “Ομως ό 
Λιόλιος έχει προλάβει νά εξαφανιστεί, χω
ρίς νά φροντίσει νά εξαφανίσει καί τ ις  πο
σότητες τών ναρκωτικών πού έκρυβε οτό 
σπίτι του, οί όποιες Βρέθηκαν καί κατασχέ
θηκαν . . .

*

Μιά μέρα μετά τήν άποστολή τού Παπα
μακάριου στόν Εισαγγελέα, ήρθε ή σειρά 
τού Κώστα ΚαραΒάνου. Ή δική του όμως 
ύπόθεοη ε ίχε καί κάποια προϊστορία, 
πούχε ξεκινήσει άπό τήν περίοδο τών με
γάλων πυρκαίών τού λεκανοπεδίου Α τ τ ι
κής.

Μ ερικοί εύσυνείδητοι πολίτες στήν 
περιοχή Νταού Πεντέλης πού άπό μόνοι 
τους είχαν άναλάΒει τήν προστασία τής 
περιοχής τους άπό τις  έγκληματικές ενέρ 
γε ιες  τών έμπρηστών, προσφέροντας έτσι 
πολύτιμες ύπηρεσίες στόν τόπο καί στις 
άρμόδιες άρχές, πρόσεξαν - λ ίγες μέρες 
μετά τήν κατάσβεση τών πυρκαίών -  πώς 
κάποιο άγνωστο άτομο έμφανιζόταν σχεδόν 
μέρα παρά μέρα στήν περιοχή.

Χωρίς νά χάσουν καιρό παρακολούθησαν 
τόν άγνωστο καί διαπίστωσαν πώς μετέ- 
Βαινε συνέχεια στό ίδ ιο  μέρος, όπου σκά
λιζε καί πότιζε μερικά ύψηλόκορμα φυτά. 
Τό ότι ένας άγνωστος πήγαινε κάθε δυό 
μέρες στό δάσος καί περιποιόταν αύτό τ' 
άγνωστα ο' αύτούς φυτά ήταν κάτι περισσό
τερο άπό παράξενο καί ύποπτο. “Ετσι χωρίς 
νά χάοουν καιρό ειδοποίησαν τή Χωροφυ
λακή . . .

Μιά ομάδα άντρών τού Τμήματος Ναρκω
τικών έπισκέφτηκε τό μέρος καί διαπίστωσε 
πώςτά φυτά δέν ήταν παρά ινδική κάνναβη. 
"Ετσι στήθηκε τό «μπλόκο».

Ό  καλλιεργητής τους, συνεπής πρός τή 
συνήθειά του, δέν ..  . ξέχασε μετά άπό μιά 
μέρα νά ξαναπάει. Αύτή τή φορά, μάλιστα 
κρατούσε μαζί του καί τ ’ άπαραίτητα σύν
εργα γιά τό κορφολόγημά τους. Δέν πρό
λαβε, όμως, νά χαρεϊ τή σοδειά του γιατί οί 
άντρες, πού είχαν άναλάΒει τήν ύπόθεοη, 
ξεπετάχτηκαν μπροστά του, άφήνοντάς τον 
μόνο μέ τήν . . .  όρεξη.
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Άγγ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
» Ίωάν. ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ 

Δακτυλογράφηση Κειμένων:
Χωρ. Παν. ΠΑΠΑΔΟΘΩΜΑΚΟΣ

Μακέττες:
Ά νθ /σ τής  Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Ύπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη -  Αρχείο:
Άνθ/στής  Ίωάν. ΔΗΜΟΣ-ΤΣΟΛΗΣ

Οικονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές -  
Διεκπεραίωση:
Ά νθ/σ τής  Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 
Ένωμ/ρχης  Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ

» Εύάγ. ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών:
Μηχανογραφική 'Υπηρεσία Χωρ/κής.

Στοιχειοθεσία Κειμένων:
Τυπογραφείο Χωροφυλακής.

Αναπαραγωγή φωτογραφιών -  Μοντάζ -  
Εκτύπωση:

Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.
Κορυζή 23, τηλ: 3466.310.

Βιβλιοδεσία:
Γραφεμπορίκή Ο.Ε.
Ταύρου 17, τηλ: 3464.526.

Τά κείμενα πού άποστέλλονται 
γιά δημοσίευση πρέπει νά είναι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφημέ
να ή τουλάχιστον εύανάγνωστα, 
σέ δυό άντίγραφα, καί νά συνο
δεύονται άπό σχετικό καί κατάλ
ληλο φωτογραφικό ύλικό έφ’ όσον 
ύπάρχει.

Ό Ρεπόρτερ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Παίρνοντας άφορμή άπό τό άρθρο 
τού ταγματάρχου Ναπολέοντος Δο- 
κανάρη «Τό πρώτο Σχολείο Χωρο
φυλακής», πού δημοσίευσε ή ΕΠΙ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ στό τ εύ 
χος τού 'Ιουνίου 1981 (No 138), ό πα
λαίμαχος δημοσιογράφος και έρευ- 
νητής τής ιστορίας τού Σώματος κ. 
Νικόλαος Κτενιάδης ("Αγιος Νικό
λαος Κρήτης, 28ης 'Οκτωβρίου άριθ. 
34) μάς έστε ιλε  τήν άκόλουθη έπι- 
στολή, πού δημοσιεύουμε όπως 
άκριβώς έχει:

«Ή περιληπτική περιγραφή άπό 
τόν γράφοντα (1950) τής ίδρύσεως 
και λε ιτουργίας Σχολείου 'Ενωμο
ταρχών τό 1842 όφε ίλετα ι στό ότι τό 
παλαιό Αρχείο τού Υπουργείου 
Στρατιωτικών, άπ’ όπου και μόνον 
ήταν έφικτή ή άντλησις λεπτομερέ
στερων στοιχείων, έβράδυνε νά τα- 
ξινομηθή και νά τεθή στή διάθεση 
τών ένδιαφερομένων.

Εις τήν αύτήν αιτίαν, δηλαδή τήν 
ταξινόμησιν τού σχετικού άρχεια- 
κοϋ υλικού, νομίζω ότι οφείλονται 
και αί άντίστοιχοι θέσεις τών λοιπών 
έρευνητών τής ιστορίας τού Σώμα
τος τής Χωροφυλακής, όπως τού 
Κων/νου Αντωνίου, κ.ά.».

Σ Σ
Ό  συντάκτης τής μελέτης «Τό 

Πρώτο Σχολείο Χωροφυλακής», Τα
γματάρχης Χωροφυλακής -  Φιλόλο
γος κ. ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ Ναπολέων 
υπόψη τού όποιου έτέθη  ή έπιστολή 
τού κ. Νικολάου Κτενιάδη έδωσε τήν 
έξής άπάντηση:
“ 1. Ή τακτοποίηση τού 'Οθωνικού 
Αρχείου τού Υπουργε ίου Στρατιω

τικών τών Γενικών Αρχείω ν τού 
Κράτους όλοκληρώθηκε τό έτος 
1978 και άπό τό 1979 τέθηκε στή 
διάθεση τών έρευνητών. Τά σχετικά 
άνέκδοτα στοιχεία πού άφορούν τή 
λε ιτουργία τού πρώτου Σχολείου 
Χωροφυλακής περιέχονται στό 
άνωτέρω άρχείο. Συνεπώς οί πα- 
λαιότερα άσχοληθέντες μέ τό θέμα 
αύτό έρευνητές  βρισκόντουσαν σέ 
πρακτική άδυναμία νά έξαντλήσουν 
τό θέμα τους. Από τά άνέκδοτα

αύτά άρχειακά στοιχεία, πού είχαμε 
τήν_ τύχη πρώτοι νά έπεξεργα- 
στοϋμε, κρίναμε σκόπιμο νά προ- 
θούμε στή σύνταξη καί παρουσίαση 
τής μελέτης «Τό Πρώτο Σχολείο 
Χωροφυλακής», πού δημοσιεύτηκε 
στό τεύχος 'Ιουνίου 1981 (ύπ’ άριθ. 
138) τού Περιοδικού «’Επιθεώρηση 
Χωροφυλακής», μέ πρόθεση όχι νά 
θίξουμε πρόσωπα τά όποια βαθιά 
έκτιμούμε άλλά νά συμπληρώσουμε 
τή φτωχή πάνω στό θέμα αύτό βι
βλιογραφία.

2. Οί άσχοληθέντες μέ τήν ιστορία 
τής Χωροφυλακής έρευνητές: α) Νι
κόλαος Κτενιάδης καί β) Κωνσταντί
νος 'Αντωνίου υπήρξαν πρωτοπόροι 
καί τά έργα τους θά έχουν πάντοτε 
πρωτεύουσα θέση στήν περί Χωρο
φυλακής βιβλιογραφία, όσες έργα- 
σίες καί άν δούν τό φώς τής δημο
σιότητας στό μέλλον.

Η τιμή πάντοτε άνήκει στοϋς 
πρωτοπόρους καί τά πρωτοποριακά 
έργα είναι πάντοτε άξεπέραστα άπό 
τήν ίδια τή φύση τών πραγμάτων.

Ολοι οί άνδρες τού Σώματος τ ι 
μούν τούς άνωτέρω συγγραφείς καί 
περισσότερο άπό κάθε άλλον ό ίδιος 
πού γνωρίζω τή γεύση τής ιστορικής 
έρευνας. Βεβαιώνω λοιπόν τόν κ. 
Κτενιάδη ότι χωρίς τούς δικούς του 
μόχθους καί τις προσωπικές θυσίες 
αύτού τού ίδιου καί τού άειμνήστου 
στρατηγού -  ιστορικού Κων/νου 
Αντωνίου, πού έργάστηκαν μέ μο
ναδικά τους μέσα τήν πίστη τους 
στήν πατρίδα καί τήν άγάπη τους 
πρός τό Σώμα τής Χωροφυλακής, δέ 
θά μπορούσαμε έμε ίς  σήμερα νά 
προχωρήσουμε καί νά άξιοποιή- 
σουμε έκείνο τό όποιο αυτοί έδη- 
μιούργησαν. Τήν έκτίμησή μου στή 
συγγραφική δυάδα Αντωνίου -  Κτε
νιάδη έχω έκφράσει έμπράκτως:

Διά μέν τόν άείμνηστο Στρατηγό 
Χωροφυλακής καί ιστορικό συγγρα
φέα Κων/νο Αντωνίου, ώς ύπεύθυ- 
νος τού φορέα ιστορίας τού Α.Χ. έχω 
προβεί σέ εισήγηση καί μελλοντικά 
θά φ ιλοτεχνηθείπροτομή του καί θά 
στηθεί στή γενέτε ιρά  του Δωδώνη -  
Ιωαννίνων, διά δέ τόν κ. Κτενιάδη 

έχω προβει στή σύνταξη βιογραφι- 
κού σημειώματος τό όποιο θά περι- 
ληφθει στό ύπό έπεξεργασία Ισ το 
ρικό Λεύκωμα γιά τά 150 χρόνια τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής (1833 -

1983). Τού έχω δέ άφιερώσει τόν 
έπίλογο τής έργασίας μου «Ή Χω
ροφυλακή στούς έθνικούς άγώνες 
γιά τήν άπελευθέρωση τής 'Ηπείρου 
-  Θεσσαλίας» καί στόν όποιο έπί- 
λογο έκφράζω δημοσίως τις εύχαρι- 
στίες μου γιά τή δωρεά -  προσφορά 
μέρους τού προσωπικού τού άρ- 
χείου στό Τμήμα Ιστορίας τού Αρ
χηγείου Χωροφυλακής. Γνωρίζω τή 
σεμνότητα τού κ. Κτενιάδη, πού μέ 
μεγάλη δυσκολία καί έπειτα άπό 
έπίπονες παρακλήσεις μου άποδέ- 
χτηκε τελικά νά μάς παραχωρήσειτή 
φωτογραφία του γιά νά τήν περιλά- 
βουμε στό Ιστορ ικό  μας Λεύκωμα».

*
Καί πάλι τό πρόβλημα τού 

ύψους!!! Ή δ. Σ ο ύ λα  Μ εζ ίνη  ((Χι- 
λιομόδι -  Κορινθίας) μέ πρόσφατο 
γράμμα της έκθέτε ι  τις άπόψεις -  
παράπονά της πάνω στό θέμα αύτό:

« Αγαπητό περιοδικό,
Είμαι ένα κορίτσι 17 χρόνων καί 

συνδρομήτριά σου. Τώρα θά πάω 
στή Γ Λυκείου καί όταν άποφοιτήσω 
σκέπτομαι νά πάω στή Σχολή Γυναι
κών Χωροφυλάκων. Εχετε δημο
σιεύσει σέ προηγούμενα τεύχη σας, 
πώς άπαραίτητο προσόν είναι τό 
άπολυτήριο Λυκείου. Εγώ έχω 
άκούσει πώς σημαντικό ρόλο παίζει 
καί τό ύψος στήν συγκεκριμένη 
περίπτωση. Επειδή καί έγώ άντιμε- 
τωπίζω ένα τέτο ιο  πρόβλημα ύψους 
(είμαι 1.60) σάς ρωτώ: Γιά όργανα 
τής τάξεως πάμε ή γιά άθλητές τού 
BASKET BALL: Νομίζω πώς τό μέλ
λον του κάθε, άνθρώπου δέν έξαρ- 
τάται, κύριοι, άπό τό ύψος άλλά άπό 
τήν έξυπνάδα, εύφυία, φυσικά καί τή 
μόρφωσή του. Εάν μπορείτε 
στε ίλτε  μου σύντομα τήν άπάντηοή 
σας καί έκθέστε μου τήν γνώμη οας 
γύρω άπό αύτά πού σάς έγραψα.

Μέ πολύ άγάπη».

Σ.Σ.

Αγαπητή μας άναγνώστρια. ή όλη 
παράσταση τού άστυνομικού οργά
νου παίζει σημαντικό ρόλο στήν έπι- 
τυχία του έργου του. Ετσι είναι φυ
σικό νά τεθε ί  κάποιο έλάχιστο όριο 
ύψους των υποψηφίων γιά κατάταξη 
στό Σώμα. Κι αύτό ορίστηκε στό 
1,65μ. γιά τούς άνδρες καί 1 .63 μ. γιά 
τ ις  γυναίκες.
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Τελευταία φτάνει ατό περιοδικό ένας άρκετά μεγάλος 

άριθμός εύχαριστηρίων επιστολών άναγνωστών μας, ιδιω
τών, εκκλησιαστικών άρχών και οργανισμών τοπικής αύτο- 
διοικήσεως. Ό  όγκος αύτός τής άλληλογραφίας τιμά ιδιαί
τερα τό Σώμα και άποδεικνύει γιά μιά άκόμα φορά πώς τό 
προσωπικό τής Χωροφυλακής στέκεται πάντα κοντά στόν 
Ελληνα πολίτη φίλος, προστάτης καί άρωγός.

Δυστυχώς, όμως, ό περιορισμένος χώρος τού περιοδι
κού δέν έπιτρέπει τή δημοσίευση όλων τών έπιστολών. Γι' 
αύτό ατό έξής θά έπιλέγονται γιά δημοσίευση οί πιό χαρα
κτηριστικές περιπτώσεις, μέ κριτήριο πάντα τήν όσο τό δυ
νατό μεγαλύτερη σύσφιξη τών σχέσεων τού προσωπικού 
τού Σώματος μέ τούς Έλληνες πολίτες, στήν υπηρεσία τών 
όποιων είναι ταγμένο.

Από τόν κ. Γεώ ργ ιο  ΓΊαππά, έπι- 
σμηναγό έ.ά, (Αθήνα, Καλλιθέα,
Σοφοκλέους 179), πήραμε τήν άκό- 
λουθη εύχαριστήρια έπιστολή:

«Θεωρώ μεγάλην μου ύποχρέωοιν 
και έσωτερικήν άνάγκην όλων τών 
μελών τής ο ικογένειας μου καί έμοϋ 
προσωπικώς όπως οάς έκφράσω τάς 
εύχαριστίας μου διά τάς ουνεχείς 
έξυπηρετήοεις καί τήν βοήθειαν 
πού μάς παρείχε ό Χωροφύλαξ 
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Παναγιώτης, 
οδηγός τροχαίας Αρεοπόλεως, κα
τόπιν κάποιου όδικοϋ άτυχήματος 
τό όποιον μάς συνέβη εις τήν περι
οχήν «Πυριχός Αρεοπόλεως» τήν 
19ην Αύγούστου έ.έ.

Ή άμεσος άνταπόκρισις τοϋ 
προαναφερομένου Χωροφύλακος 
εις τήν δύσκολον θέσιν εις τήν 
όποιαν εύρέθην μετά τής οικογέ
νειας μου εις τά άγνωστα δ ι ' ήμάς 
έκεϊνα μέρη καί ή άψογος στάσις του 
μάς άπέδειξαν διά μίαν άκόμη φο
ράν πόσον ύψηλά ώς Σώμα ίσταται ή 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ καί πόσον 
ό Έλλην Χωροφύλαξ υπό τήν ήγε- 
σίαν σας γνωρίζει νά υπηρετεί τόν 
σκοπόν έφ' ού έτάχθη καί νά τιμά 
τήν Πατρίδα μας.

Επί τούτοις καί πλέον τών εύχα-

ριστιών μας παρακαλώ όπως δε- 
χθήτε καί τήν έκφρασιν τών εύχών 
μας πρός τόν Ύψιστον διά τήν 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗΣ».

Ή Κ ο ινότητα  Κυθήρων μέ έγ 
γραφό της  έκφ ράζε ι  τά  συγχαρητή
ριά της  στό προσωπικό τοϋ ομώνυ
μου Α στυνομ ικού  Τμήματος  γιά τ ις  
ύπηρεσίες πού πρόσφερε καί συν
εχ ίζε ι  νά π ρ ο σ φ έρ ε ισ τό ν  τόπο. Συγ
κεκρ ιμένα  γράφε ι:

«Μέ τήν λήξ ιν  τή ς  θερ ινής  περι
όδου θέλομε  νά έκφράσωμε τά 
θερμά συγχαρητήρ ια  τής  Κ ο ινότη 
τάς μας πρός τόν  Δ ιο ικη τήν  καί τούς  
άνδρες  τοϋ Α στυνομ ικού  Τμήματος 
Κυθήρων, οί όποιοι παρά τήν  κατά 
πολύ αύξημένη έφ ε τ ιν ή  τουρ ιστ ική  
κίνηση καί μέ άνεπαρκή δύναμιν 
πράξανε τό  καθήκον το υ ς  ε ις  τό 
άκέραιο, π ροσ τατεύοντας  τήν  Κοι
νότη τά  μας καί τό Νησί γ εν ικό τερ α  
άπό κάθε άδίκημα, περ ιβάλλοντα  
έμάς όλους καί τού ς  έδώ παραθερ ί
ζοντας μέ άγάπη καί κατανόηση, 
πρόθυμοι γιά κάθε έξυπηρέτηση, 
κερδ ίζοντας  τόν  σεβασμό καί τήν 
άγάπη τοϋ Κυθηρα ίκοϋ λαού».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Κ α τ σ έ ν ιο υ  Ε ύ θ υ μ ίο υ ,  «Καθή
κον και αύτοθυσία». Εύχαριστούμε 
γιά τή συνεργασ ία  σας. Δυστυχώς, 
όμως, τό θέμα της  έχε ι καλυφθε ί  
άπό άλλο πρόσφατο σχετικά  δημο
σ ίευμα τοϋ περιοδικού.

Ε.Κ. « "Α τ ιτλ ο »  (π ο ίημα ).  Λυ- 
πούμεθα άλλά δέν ε ίνα ι δυνατό  νά 
έξε τα σ τε ί  τό  ένδεχόμ ενο  δημο- 
σ ιεύσεως τοϋ ποιήματος σας τή στι
γμή πού τη ρ ε ίτ ε  τήν άνωνυμία σας.

Μ α το ύ λ α  Γεω ργ ίου , «Ό γάμος 
οτή Μηλέα τής Ελασσόνας» καί 
«Προβλήματα κατά τή συνεκπαί
δευση κανονικών καί άποκλινόντων 
παιδιών». Εύχαριστούμε γιά τις συν
εργασίες σας. Τά θέματά σας, όμως, 
είναι πολύ έξειδ ικευμένα καί τά κεί
μενά σας μακροσκελή, έτσι πού βρί
σκονται έξω άπό τά πλαίσια μέσα στά 
όποια κινείται τό περιοδικό μας.

Υ π ουρ γε ίο  Ε ξ ω τε ρ ικ ώ ν :  
«1940- 1941 'Ε λ λ η ν ικ ά  δ ιπλωμα
τ ικ ά  έγγρα φ α » .

Έκδόθηκε τελευτα ία  άπό τό 
Υπουργείο Εξωτερικών τόμος μέ 

τόν παραπάνω τίτλο, στόν όποιο -  άν 
καί δέν έχουν περάσει άκόμη τά 50 
χρόνια -  δημοσιεύονται τά πιό έν- 
διαφέροντα διπλωματικά έγγραφα 
τά όποια καλύπτουν τήν περίοδο 
άπό τήν έναρξη τού έλληνοίταλικοϋ 
πολέμου ώς τή μεταφορά τής έδρας 
τής έλληνικής κυβερνήσεως στήν 
Κρήτη.

Ή δημοσίευση, σέ ειδικό τόμο, δι
πλωματικών έγγράφων άπό τά άρ- 
χεία τοϋ ύπουργείου 'Εξωτερικών 
δέν γ ίνεται γιά πρώτη φορά. Στή δι
άρκεια τοϋ έλληνοίταλικοϋ πολέμου 
ή έλληνική κυβέρνηση είχε έκδόσει 
«βιβλίο» μέ τίτλο: «Διπλωματικά 
Έγγραφα. Ή Ιταλ ική  Έπίθεσις κατά 
τής Ελλάδος». Τά κείμενα όμως 
αύτά κάλυπταν μόνο τήν περίοδο, 
πού προηγήθηκε άπό τήν άπρό- 
κλητη φασιστική έπίθεση.

Η προπαρασκευαστική έργασία 
καί έπιμέλεια τής έκδόσεως έγινε 
άπό τόν κ. Κ. Σβολόπουλο, έντεταλ- 
μένο υφηγητή τής Διπλωματικής 
Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο τής 

Θεσσαλονίκης μέ τή συμπαράσταση 
συμβουλευτικής έπιτροπής άπό τόν 
πρέσβη έπί τιμή κ. Αγγελο Βλάχο 
καί τούς πρεσβευτές κ.κ. Ν. Καραν- 
δρέα καί Κ. Τσαμαδό.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλοϋνται οί άπόοτρατοι τού Σώματος 
πού τό ποιδιό τους πέτυχαν οτίς έξετάοεις γιό 
τά Ανώτατο κοΙ Ανώτερα Εκπαιδευτικό Ιδρύ
ματα νά μάς γνωρίσουν τήν έπιτυχία αύτή μέ τά 
πλήρη στοιχεία τών έπιτυχόντων. τή Σχολή καί 
τό Τμήμα.

Σέ περίπτωση πού περιλαμβάνονται ατούς 15 
πρώτους έπιτυχόντες νά μάς άποσταλούν καί 
φωτογραφίες γιά τή δημοσίευση άπ' τις στήλες 
τού περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ».

Οταν οί έπιτυχόντες έγκοταστσθούν οτάν 
τόπο τών σπουδών τους νά μάς γνωρίσουν τή 
διεύθυνσή τους γιό νά προσκληθούν σέ έκδή- 
λωοη πού θά όργονωθεί άπ’ τό Σώμο πρός τιμή 
τους.
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υππρεοιακει
ειβηοείξ

Ε π ι μ έ λ ε ι α  : 
ΚΩΝ)ΝΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ 
’ Ανθυπασπιστής

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Προήχθηοαν πρόσφατα:
Σέ ταξίαρχο ό συνταγματάρχης ΠΑΝΑ- 

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων τού Κων/νου, 
Ανώτερος Δ.Χ. Ηπείρου.

Σέ συνταγματάρχη ό άντισυνταγματάρ- 
χης ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ Ιω άννης τού Νικο
λάου, Δ ιευθυντής Δ/νσεως Εσωτ. Λειτ. / 
Α.Χ., καί

Σέ άντισυνταγματάρχη ό ταγματάρχης 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης τοϋ Γεωρ., 
τής Δ/νσεως Στρατ. - Εκπ/σεως / Α.Χ.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΟΠΛΙΤΩΝ
Ενας (1) ενωμοτάρχης Α ' Γ ενικών Υ π η

ρεσιών σέ άνθυπασπιστή, άφοιι συμπλή
ρωσε έννέα (9) χρόνια παραμονής στο βα
θμό του.

Ογδονταπέντε (85) υπενωμοτάρχες τών 
Γενικών Υπηρεσιών σέ ενωμοτάρχες, 
άφοϋ συμπλήρωσαν είκοσιδύο (22) χρόνια 
παραμονής στό Σώμα.

Επίσης 114 χωροφύλακες τών Γενικών 
καί 2 τών Ειδικών Υπηρεσιών σέ υπενωμο
τάρχες. άφοϋ συμπλήρωσαν δεκαοχτώ (18) 
χρόνια παραμονής στή Χωροφυλακή.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Αποστρατεύθηκαν πρόσφατα, μέ αίτησή 

τους, καί ένα μήνα μετά άπό τήν προαγωγή 
τους στό βαθμό τους, οί ταγματάρχες ΠΟ- 
ΔΟΧΩΡΙΤΗΣ Βασίλειος τοϋ Κων/νου, ΑΘΑ- 
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων τοϋ Μιχαήλ, ΣΤΕ
ΦΑΝΟΥ Παναγιώτης τοϋ Αλεξάνδρου, 
ΚΟΥΡΟΣ Γεώργιος τοϋ Σπυρίδωνος, ΚΥ- 
ΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος τοϋ Ίωάννου, ΓΑ- 
ΛΑΤΟΥΛΑΣ Στυλιανός τοϋ Γεωργίου καί 
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ τοϋ Εϋσταθίου.

Επίσης άποστρατεύθηκαν, ένα μήνα 
μετά τήν προαγωγή στό βαθμό τους οί άν- 
θυπομοίραρχοι ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ Νικόλαος 
τοϋ Γρηγορίου, ΓΚΑΝΑΣ Κων/νος τού 
Αναστασίου καί ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάν

νης τοϋ Κων/νου.
Τέλος άποστρατεύθηκαν: (α) μέ αίτησή 

τους οί άνθυπασπιστές ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Μ ι
χαήλ τοϋ Εμμανουήλ. ΤΖΙΤΖΙΟΣ Ιωάννης 
τοϋ Αθανασίου, ΠΡΙΝΟΣ Παναγιώτης τοϋ 
Παντελή, ΡΗΓΑΣ θεοχάρης τοϋ 'Αποστό
λου, ΑΛΕΒΙΖΟΣ Στέφανος τοϋ Γεωργίου, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοϋ 
Ιωάννου, ΧΡΥΣΟΒΕΛΙΔΗΣ Γεώργιος τοϋ 

Χρήστου, ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ Νικόλαος τοϋ Εύαγ- 
γέλου, ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ Γεώργιος τοϋ Κυριά
κου, καί ΛΑΠΠΑΣ Απόστολος τοϋ Παναγιώ- 
του, καί (6) οί άνθυπασπιστές ΧΡΙΣΤΟΦΙ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ Μαυροειδή, 
ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ Παντελής τοϋ 'Αθανασίου,

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Χριστόφορος τοϋ Ματθαίου, 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος τοϋ Πολυχρόνη, 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Αριστομένης τοϋ Γ ρη
γορίου, ΦΑΡΜΑΚΗΣ Φώτιος τοϋ Βλασίου. 
ΣΑζΩΝΗΣ Απόστολος τοϋ Στυλιανού καί 
ΦΟΥΚΑΣ Χρήστος τοϋ Λαζάρου, ένα μήνα 
μετά τήν προαγωγή οτό βαθμό τους.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΩΧΕΣ 
ΧΩΡΩΦΥΛΑΚΗΣ

Λειτούργησαν καί φέτος οί παιδικές έξ- 
οχές Χωροφυλακής στον Ά γ ιο  Ά νδρέα  
Αττικής γιά νά φιλοξενήσουν παιδιά τοϋ 

στρατιωτικού -  έν ένεργε ίμ  ή άποστρατείρ 
-  καί πολιτικού προσωπικού τοϋ Σώματος, 
άγόρια καί κορίτσια ήλικίας 7 ως 14 χρό
νων. Συγκεκριμένα ή λειτουργία τους κατα- 
νεμήθηκε σέ τρ ε ις  είκοοαήμερες περι
όδους. Τήν πρώτη, 1-7 έως 20-7-81, φιλο
ξενήθηκαν άγόρια καί κορίτσια 7 - 1 0  χρό
νων. Τή δεύτερη, 22-7 ως 10-8-81, φ ιλοξε
νήθηκαν κορίτσια 1 0 - 1 4  χρόνων, ένώ τήν 
τρίτη. 12 ώς 31-8-81, άγόρια τής αύτής 
ήλικίας.

Η διεύθυνση τοϋ 'Ιδρύματος καί τό 
προσωπικό έλαβαν όλα τά άπαραίτητα μέ
τρα καί κατάβαλαν κάθε δυνατή προσπά
θεια γιά τήν έπιτυχία τής λειτουργίας του.

ΝΕΟΙ ΔΟΚ. ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ

Κοινοποιήθηκαν τά άποτελέοματα τοϋ 
εισ ιτηρ ίου διαγωνισμού γιά τή Σχολή Αξιω
ματικών Χωροφυλακής έτους 1981.

Τελικά συμμετείχαν στις διάφορες φά
σεις τοϋ διαγωνισμού 1017 ύποψήφιοι άν- 
θυπασπιστές καί ένωμοτάρχες. Απ' αύ- 
τούς πέτυχαν 541, ένώ κλήθηκαν γιά εκ 
παίδευση 76 οί όποιοι παρουσιάστηκαν στή 
Σ.Α.Χ. στις 12-9-1981. Συγκεκριμένα είσ- 
ήχθησαν:

α. Κατά οειρά επιτυχίας:
Οί ένωμοτάρχες, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Δημή- 

τρ ιος τοϋ Ή λία , ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας 
τοϋ Παναγιώτου, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος τοϋ Αριστείδη. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σω
τήριος τοϋ Δημητρίου, ΚΑΝΑΛΗΣ Βασί
λειος τοϋ Κων/νου, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Σάββας 
τοϋ Δήμου, ΛΑΓΟΣ Βασίλειος τοϋ Μιχαήλ, 
ΠΑΠΠΑΣ Νικόλαος τοϋ Μάρκου, ΧΑΤΖΗΕ- 
ΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Χαράλαμπος τοϋ Ίωάννου, 
ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος τοϋ Αλεξάν
δρου, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος τοϋ 
Αθανασίου, ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ Δημήτριος τοϋ 

Χρήστου, ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ 'Ιωάννης τοϋ 
Γεωργίου, ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ Απόστολος τοϋ Μ ι
χαήλ, ΜΗΤΣΗΣ Παρασκευάς τοϋ Σπυρίδω

νος, ΣΚΑΛΤΣΑΣ Κων/νος τοϋ Παναγιώτου. 
ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ Παύλος τοϋ Λάμπρου, ΑΝ- 
ΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τοϋ θεοδώρου, 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος τοϋ Άνδρέου, 
ΡΑΙΚΑΚΟΣ Παναγιώτης τοϋ Γεωργίου! 
ΤΖΙΑΧΡΗΣ Παύλος τοϋ Παναγιώτου, ΜΑΚ- 
ΚΑΣ Ιωάννης τοϋ Παναγιώτου, ΜΑΡΚΑΚΗΣ 
Λάμπρος τοϋ Ίωάννου, ΚΟΜΑΤΣΙΟΥΛΗΣ 
Κων/νος τοϋ Γεωργίου, ΣΤΑΓΑΚΗΣ 'Εμμα
νουήλ τοϋ Ελευθερίου, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Δημήτριος τοϋ Γεωργίου, ΜΙΧΑΣ Κυριάκος 
του Νικολάου, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ Απόστο
λος τοϋ Μιχαήλ. ΚΩΤΣΗΣ Εύάγγελος τοϋ 
Αντωνίου, ΛΑΜΠΟΣ Ιω άννης τοϋ Δημη

τρίου, ΠΑΓΚΑΚΗΣ Λεωνίδας τοϋ Ή λία, 
ΦΛΗΡΗΣ Παναγιώτης τοϋ Πολύβιου, ΤΣΕ- 
ΛΟΣ Παναγιώτης τοϋ Ή λία , ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ 
Νικόλαος τοϋ Μιχαήλ, ΡΙΖΟΣ Νικόλαος τοϋ 
Αθανασίου, ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ Χαράλαμπος 

τοϋ Αναστασίου, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδω
ρος τοϋ Βάιου, ΛΟΥΚΟΔΗΜΟΣ Δήμος τοϋ 
Ίωάννου, ΚΟΥΡΟΥΠΑΛΑΤΗΣ Θεόδωρος 
τοϋ Κάρολου, ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ιω άννης τοϋ 
Χρήστου, ΚΟΥΖΕΛΗΣ Κων/νος τοϋ Φωτίου, 
ΚΟΣΜΑΣ Ζήνων τοϋ Ίπποκράτη, ΣΤΥΛΙΑ- 
ΡΑΣ Κλεάνθης τοϋ Δημητρίου, ΦΕΣΤΑΣ 
Αναστάσιος τοϋ Γεωργίου, ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ 

Γεώργιος του Ιοαάκ, ΓΑΤΟΣ Κων/νος τοϋ 
Αθανασίου, ΛΙΟΤΣΑΚΗΣ Φώτιος τοϋ Εμ

μανουήλ, ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ Δήμος τοϋ Κων/νου, 
ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ Χαράλαμπος τοϋ Νικολάου! 
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος τοϋ Νικο
λάου, ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Κων/νος τοϋ Βλασίου, 
ΛΥΜΠΕΡΗΣ Πέτρος τοϋ Κων/νου, ΖΑΡΜΑ- 
ΚΟΥΠΗΣ Κων/νος τοϋ Αθανασίου, ΠΑΤΙΤ- 
ΣΑΣ Δημήτριος τοϋ Κων/νου, ΜΠΟΥΡΧΑΣ 
Γεώργιος τοϋ Δημητρίου, ΟΥΡΔΑΣ Τρύφων 
τοϋ Γεωργίου, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κων/νος τοϋ 
Νικολάου, ΒΑΛΛΙΔΗΣ Σταύρος τοϋ Γεωρ
γίου, ΜΑΡΓΩΝΗΣ Σεραφείμ τοϋ Γ εωργίου, 
ΓΑΛΑΝΗΣ Σωτήριος τοϋ θωμά, ΛΑΖΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Αντώνιος τοϋ Εύριπίδη, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ- 
ΝΙΔΗΣ Γεώργιος τοϋ Ή λία. ΤΣΟΛΑΚΗΣ 
Ιωάννης τοϋ Χρήστου.

6. Ύπαχθέντες στις ευεργετικές 
διατάξεις (άρθρου 4 Ν.Δ. 
1348/1973):

Οί ένωμοτάρχες: ΣΤΑΘΗΣ Κων/νος τοϋ 
Δήμου, ΛΩΛΟΣ Ελευθέριος τοϋ Κων/νου, 
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Αθανάσιος τοϋ Χρήστου, 
ΚΟΡΜΑΣ Κων/νος τοϋ Δημητρίου, ΚΟΡΔΑ- 
ΛΗΣ Βασίλειος τοϋ Πέτρου, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 
Σπυρίδων τοϋ Σωκράτη, ΠΑΝΟΣ Ή λίας τοϋ 
Δημητρίου, ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτριος τοϋ 
Κων/νου, ΒΡΑΚΑΣ Κων/νος τοϋ Αναστα
σίου, ΚΑΚΑΒΑΣ Γ εώργιος τοϋ Παναγιώτου, 
ΔΡΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ τοϋ Ίωάννου, 
ΤΣΙΑΜΗΣ Χρήστος τοϋ Εύαγγέλου, ΤΖΩΡ- 
ΤΖΗΣ Ιωάννης τοϋ Χρήστου.
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε στό 247/10-9-81, τεύχος 
Α '. φύλλο τής εφημερίδας τής Κυβερνή- 
σεως ό Νόμος 1202/10-9-81 «Περί τού 
τρόπου υπολογισμού των δημοσιοϋπαλλη
λικών καί των πρός αύτάς έξομοιομένων 
συντάξεων, αύξήσεων των συντάξεων των 
μή καθοριζομένων βάσει μισθού ένεργείας 
καί ρυθμίσεως έτέρων ουνταξιοδοτικών 
θεμάτων».

Μέ δάση τόν άνωτέρω νόμο επήλθαν οί 
ακόλουθες μεταβολές οτή νομοθεσία των 
στρατιωτικών συντάξεων:

Μέ τό άρθρο 2 άντικαταστάθηκε τό άρ
θρο 42 τού Α.Ν. 1854/1951 (άρθρο 42 
παρ. 1 - 4, τού Π.Δ. 1041/1979), πού 
άφορά τόν ύπολογισμό τής συντάξεως των 
στρατιωτικών.

Μέ τά άρθρα 15, 18 καί 21 ρυθμίζονται 
τά σχετικά μέ τή συνταξιοδότηση των οικο
γενειών των έξ αιτίας τής υπηρεσίας δο
λοφονουμένων ή θνησκόντων.

Μέ τά άρθρα 31 - 33 ρυθμίζεται ό τρόπος 
ΰπολογισμοϋ συντάξεως τών άνθυπασπι- 
στών καί τών κατώτερων οργάνων τών Σω
μάτων Ασφαλείας.

Μέ τά άρθρα 36 καί 43 ρυθμίζεται ό 
συντάξιμος μισθός δημόσιων πολιτικών 
υπαλλήλων καί στρατιωτικών, καθώς καί 
θέματα μισθολογικής προαγωγής άξιωματι- 
κών, καί

Τέλος μ έτό  άρθρο 48 καθορίζεται πώς ή 
έφαρμογή τού Νόμου -  «έκτος άν άλλως 
ορίζεται έν αύτώ» -  άρχίζει άπό 1-1-1981.

Έπί πλέον άνακοινώθηκε πρόσφατα πώς 
κωδικοποιήθηκε πάλι, σέ τρ ε ις  ένότητες, ή 
συνταξιοδοτική νομοθεσία, δηλαδή στή 
ουνταξιοδοτική νομοθεσία πολιτικών ύπαλ- 
λήλων, στρατιωτικών καί σιδηροδρομικών, 
οί όποιες σύντομα θά κυκλοφορήσουν σέ 
ξεχωριστά τεύχη άπό τό Εθνικό Τυπογρα
φείο.

Τέλος μετά τ ις  θεσμικές άλλαγές πού 
έπήλθαν στην συνταξιοδοτική μας νομοθε
σία, ή στήλη θά άρχίσει άπό τό έπόμενο 
τεύχος νά άναλύει τ ις  διατάξεις τού Νόμου 
1202 πού άφοροϋν τό προσωπικό τού Σώμα
τος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Τ.Α.Α.Χ.

Μέ τό Νόμο 1167/19-6-81, πού δημο
σιεύθηκε στό 161/24-6-1981, τ .Α ', Φ.Ε.Κ., 
έπήλθαν σημαντικές -  ίσως καθοριστικές 
γιά τό μέλλον -  τροποποιήσεις τής νομοθε
σίας πού διέπει τό ταμείο, καί ειδικότερα 
όσον άφορά τούς πόρους του καθώς καί τά 
βοηθήματα πού παρέχει οτούς μετόχους 
του.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά παρουοιάοουμε 
στοϋς άναγνώστες μας -  πέρα άπ' τις  
παραπάνω ρυθμίσεις -  καί όρισμένα βασικά 
θέματα τού ΤΑ.Α.Χ., ελπίζοντας ότι θά 
κατατοπίσουμε τούς κ.κ μετόχους σχετικά

μέ τή λειτουργία καί τή δομή του γενικό
τερα:

α. Τΐ είναι τό Τ.Α.Α.Χ.
Τό Ταμείο 'Αρωγής Αξιωματικών καί 

Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής άποτελεϊ 
ξεχωριστό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δ ι
καίου καί τελ ε ί ύπό τήν έποπτείαν καί τόν 
έλεγχο τού Υπουργείου Κοινωνικών Υπ η
ρεσιών, ένώ σάν οικονομικός οργανισμός 
βρίσκεται κάτω άπό τήν άνώτατη διεύθυνση 
τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Σκο
πός τού ταμείου είνα ι ή παροχή χρηματικού 
βοηθήματος σ ’ όσους άξιωματικούς, δόκι
μους άξιωματικούς καί άνθυπασπιστές, κα
θώς καί στά μέλη τού μόνιμου πολιτικού 
του προσωπικού έξέρχονται άπό τή Χωρο
φυλακή ή τό ταμείο, αντίστοιχα. Επίσης 
καί ή παροχή τού ίδιου βοηθήματος στις 
ο ικογένε ιες τών παραπάνω μετόχων του, οί 
όποιοι πεθαίνουν.

6. Διοίκηση ιού Ταμείου.
Τό Ταμείο δ ιο ικεϊτα ι άπό πενταμελές 

Συμβούλιο, τό όποιο άποτελεϊται άπό:
1) Ένα Συνταγματάρχη Χωροφυλακής.
2) Έναν Άντισυνταγματάρχη ή Ταγμα

τάρχη Χωροφυλακής.
3) Έναν κατώτερο Αξιωματικό Χωροφυ

λακής.
4) Έναν άνώτερο ύπάλληλο τού Υπουρ

γείου Οικονομικών, καί
5) Εναν ειδικό γύρω άπό τά άσφαλιστικά 

θέματα.
Πρόεδρος τού Συμβουλίου είνα ι ό άνώ- 

τερος κατά βαθμό άπό τά μέλη πού προέρ
χονται άπό τό Σώμα.

_ Τά μέλη τού Δ.Σ. πού προέρχονται άπό 
τή Χωροφυλακή καί ό ειδ ικός γύρω άπό τά 
άοφαλιοτικά θέματα διορίζονται μέ άπό- 
φαση τού 'Υπουργού Κοινωνικών Υ π ηρε
σιών. ένώ τό πέμπτο μέλος μέ άπόφαση τού 
ιδιρυ Υπουργού άλλά μετά άπό πρόταση 
τού Υπουργού Οικονομικών.

Η θητεία τού Δ.Σ. έχει διάρκεια ένα 
χρόνο, ένώ παλιά μέλη του μπορούν νά 
ξαναδιοριστούν.

Στά σχετικά μέ τή διοίκηση τού ταμείου 
δέν έπήλθε καμιά νομοθετική αλλαγή 
όπως έγινε μέ τό Τ.Α.Ο.Χ. (πρβλ Επιθ 
Χωρ.. τ. 140/1981. σελ. 499).

γ. Πόροι.
Ως πρός τούς πόρους τού ταμείου 

έπήλθε σημαντική μεταβολή (άρθρο 1 Ν. 
1167/81). Δηλαδή ένα μέρος τών κοινωνι
κών πόρων τού Ταμείου μεταφέρθηκε στό 
Τ.Α.Ο.Χ. μετά άπό δικαιότερη κατανομή 
τους σύμφωνα μέ τήν άριθμητική άναλογία 
τών μετόχων τών δύο Ταμείων. Τό ύψος 
τών πόρων πού μεταφέρθηκαν δέν είναι 
ιδ ια ίτερα ύψηλό, ένώ τό κενό τους ύπερ- 
καλύπτεται άπό τήν αύξηση τών κρατήσεων 
έπί τών άποδοχών τών μετόχων. Συγκεκρι
μένα μετά τ ις  τελευ τα ίες  νομοθετικές ρυ
θμίσεις οί πόροι τού Τ.Α.Α.Χ. προέρχονται 
άπό:

-  Κράτηση ύψους 5% πάνω στόν έκά-

στοτε βασικό μισθό καί χρονοεπίδομα τών 
μετόχων. Εδώ βρίσκεται ή ούσιαστικό- 
τερη, ίσως, μεταβολή ώς πρός τούς πό
ρους τού ταμείου. Έτσι άπό 24 - 6 - 1981, 
ήμέρα δημοσιεύοεως τού παραπάνω νό
μου, σταμάτησαν οί κρατήσεις πού ’χαν κα
θοριστεί μέ άπόφαση τού 'Υπουργείου Κοι
νωνικών Υπηρεσιών γιά τό 1981 
(519/10/15α/16-1-81 δ/γή Α.Χ.) καί οί 
όποιες άνέρχονταν οτό 7% πάνω οτούς 
καθορισμένους πλασματικούς μισθούς, 
π.χ. 989 δρχ. τό μήνα γιά τούς Άνθυπασπι- 
στές ή 1.139 δρχ. γιά τούς Υπομοιράρ
χους, κ.λ.π. Μαζί μ' αύτή σταμάτησαν καί 
οί κρατήσεις (έτήσ ιες συνδρομές) γιά τό 
Επίσημο Δελτίο  Χωροφυλακής.

-  Κράτηοη μιάς διαφοράς βασικού μισθού 
τών μετόχων πού προάγονται ή έξελίσσον- 
ται μισθολογικά, καθώς καί τών Ενωμοταρ
χών Α ' πού προάγονται σέ Άνθυπασπιστές.

-Καταβολή γιά τήν άπόκτηση πλήρους 
δικαιώματος λήψεως βοηθήματος άπό τ ις  
ο ικογένε ιες τών μετόχων πού πεθαίνουν, ή 
οποία ορίζεται στό 1/4 τού βασικού μισθού 
ένεργε ίας τών Ενωμοταρχών πού προά- 
γονται σέ Άνθυπασπιστές ή ονομάζονται 
δόκιμοι άξιωματικοί (παρακρατεΐται σέ 3 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις) καί στό 1/4 τής 
διαφοράς τού βασικού μισθού ένεργείας 
τών μετόχων πού προάγονται ή εξελίσσον
ται μισθολογικά.

-Κράτηοη γιά ένα μήνα τού χρονοεπιδό- 
ματος πού χορηγείται γιά πρώτη φορά στό 
μέτοχο ή τής διαφοράς, τούτου οέ περί
πτωση αύξήσεως τού ποσοστού του (π.χ. 
άπό 36% σέ 44% , όπότε κρατείται γιά ένα 
μήνα τό 8% ) ή τής διαφοράς τού μισθού 
λόγω προαγωγής ή μισθολογικής έξελ ί- 
ξεως. Οί κρατήσεις αύτές είσπράττονται 
κατά τόν πρώτο μήνα τής χορηγήσεως ή 
αύξήσεως.

-Κράτηση 10% πάνω στήν ήμερήοια 
άποζημίωση τών μετόχων πού κινούνται γιά 
έκτέλεση ύπηρεσίας, καθώς καί πάνω σ’ 
όποιαδήποτε άποζημίωση ή πρόσθετη χρη
ματική άμοιβή πού παίρνουν γιά τήν έκ τέ 
λεση κάθε ύπηρεσίας (έξα ιρεϊτα ι ή κρά
τηση τού άρθρου 1, παρ. 1. Ν. 5421/1932). 
Στήν περίπτωση τών όδοιπορικών έξόδων 
συνεπεία μεταθέσεως ή κράτηση τού 10% 
ύπολογίζεται πάνω οτό ποσό πού προκύπτει 
άπό τό βασικό ποσό καί τό συντελεστή βα
θμού τού μετακινούμενου.

-Κληρονομιές, έπιχορηγήσεις, δωρεές 
καί κληροδοτήματα.

-Τό  1/5 τών εισπράξεων άπό τή διάθεση 
έ'Ήήμων Χωροφυλακής (τό 113 τών συνολι
κών εισπράξεων άπό τή διάθεοη ένσήμων 
Χωροφυλακής άνήλθε τό 1980 σέ 
2.885.351 δρχ. Τό ένσημο Χωροφυλακής 
θά μπορούσε νά άποτελέσει ένα σημαντικό 
έσοδο γιά τά ΤΑΑΧ καί ΤΑΟΧ, άλλά δυστυ
χώς ή αύξηση τής άξίας τών κλάσεων τών 
ένσήμων έξαρτάται άπό τήν άντίστοιχη αύ
ξηση τών ένσήμων τού Μ .Τ.Σ.).

-Τό  1/5 τού 60% τών εισπράξεων άπό 
τόν έλεγχο μέτρων καί σταθμών. Ό  πόρος 
αύτός θά ίσχύσει άπό τόν έπόμενο χρόνο. 
Γιά φέτος θά ίσχύσει τό 1/3 όπως παλιό- 
τερα.
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-Τ ό  1/5 τού καθαρού προϊόντος άπό τήν 
εκποίηση τού άχρηοτου ιματισμού Χωρο
φυλακής.

-Τ ό  αντίτιμο ιματισμού (άρθρο 3 Ν. 
3792/1957) πού καταβάλλουν οί Αξιωματι
κοί, Ανθυπασπιστές καί δόκιμοι Αξιωματι
κοί.

-Κράτηση 1 % πάνω οτήν άξια των έπι- 
σκευών κτιρίων καί έπίπλων, καθώς καί 
στις προμήθειες κάθε ε ίδους ύλικοϋ Χω
ροφυλακής, καί τέλος.

-Κράτηση 0 ,5%  πάνω στά καταβαλλό
μενα ενοίκια των κτιρίων πού χρησιμοποιεί 
ατό Σώμα.

δ. Μέτοχοι.
Σήμερα οί μέτοχοι τού Ταμείου προέρ

χονται άπό 'Ενωμοτάρχες Α" πού ε ίτε  
προάγονται σέ Άνθυπασπιοτές ε ίτ ε  ονομά
ζονται δόκιμοι άξιωματικοί. Αύτοί θεωρούν
ται γιά τό Τ.Α.Ο.Χ. ώς έξερχόμενοι τού 
Σώματος. Έτσι τό αύμφωνα μέ τ ις  διατά
ξε ις  τού Τ.Α.Ο.Χ. παρεχόμενο βοήθημα ή 
κρατήσεις μεταβιβάζονται ατό Τ.Α.Α.Χ.

Οί άνωτέρω, λοιπόν, προσμετρούν στό 
χρόνο άσφαλίσεώς τους στό Τ.Α.Α.Χ. καί 
τό χρόνο τής προηγούμενης άσφαλίσεώς 
τους στό Τ.Α.Ο.Χ. Καί σάν τέτο ιος υπολο
γ ίζετα ι ό χρόνος πού άναγνωρίζεται στήν 
απόφαση τού Τ.Α.Ο.Χ. μέ τήν οποία μετα
βιβάζονται τά δικαιώματα στό Τ.Α.Α.Χ.

Ό  χρόνος φοιτήσεως στις παραγωγικές 
Σχολές τών μονίμων άξιωματικών των Εν
όπλων Δυνάμεων, οί όποιοι στή συνέχεια 
εισέρχονται στή Χωροφυλακή (π.χ. άπόφοι- 
τοι Στρατιωτικής Ιατρικής, κ .ά .) άναγνωρί- 
ζεται καί προσμετρείτα ι σάν χρόνος άσφα
λίσεώς τους στό Τ.Α.Α.Χ. μέ τήν προϋπό
θεση τής καταβολής στό ταμείο  τών αντί
στοιχων κρατήσεων.

Οί Ενωμοτάρχες ΕΓ πού προάγονται σέ 
Ανθυπασπιστές ένα μήνα πριν καταλη

φθούν άπό τό όριο ήλικίας (Ν. 488/1976) 
έξακολουθοϋν νά παραμένουν στό 
Τ.Α.Ο.Χ.

ε. Βοηθήματα.
Η πιό σημαντική μεταβολή στή δομή τού 

ταμείου είνα ι έκείνη  πού άναφέρεται στόν 
καθορισμό τού ύψους τών έφ ' άπαξ βοηθη
μάτων πού παρέχονται στούς μετόχους του 
πού έξέρχοντα ι άπό τήν ύπηρεσία ή στις 
ο ίκογένε ιές  τους σέ περίπτωση θανάτου 
τους (άρθρο 3 Ν. 1167/81).

Τό έφ ’ άπαξ αύτό βοήθημα καθορίζεται 
πάντα μέ βάση τό ποσό πού προκύπτει άπό 
τόν πολλαπλασιασμό τών έτών πραγματικής 
άσφαλίσεώς τού μετόχου (προσαυξημέ- 
νοωνων μέ τά χρόνια πού έχε ι άναγνωρίσει 
ή έξαγοράσει) μέ τό άθροισμα τού έκά- 
στοτε βασικού μισθού τού βαθμού ένερ- 
γε ία ς  ή μισθολογικής έξομοιώοεως καί τού 
χρονοεπιδόματος πού παίρνει ή δικαιούται 
νά παίρνει κατά τήν ήμερομηνία διαγραφής 
του άπό τή δύναμη τών μετόχων τού Τα
μείου. Τό παραπάνω άπό τά πλήρη χρόνια 
διάστημα άσφαλίσεώς τού μετόχου στό τα
μείο  ύπολογίζεται σέ ά κ έ ρ α ι ο υ ς μή

νες (ό τελευτα ίος  μάλιστα μήνας λογίζετα ι 
σάν άκέραιος όταν περνάει τ ις  15 μέρες).

Τώρα τό έφ ’ άπαξ βοήθημα πού παρέχει 
τό ταμείο  στούς έξερχομένους μετόχους 
του άνέρχεται πρός τό παρόν (τουλάχιστον 
ώς τό τέλος τού 1981) στά 70%  τού ποσού 
πού προκύπτει άπό τή διαδικασία τής προη
γούμενης παραγράφου.

Ανάλογα, όμως, μέ τήν οικονομική 
κατάσταση καί δυναμικότητα τού ταμείου 
είνα ι δυνατό μέ άπόφαση τού 'Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών -  πού έκδ ίδετα ι 
μετά σύμφωνη γνώμη τού Δ.Σ. τού Τ.Α.Α.Χ. 
καί δημοσιεύεται ατήν έφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως -  είνα ι δυνατόν τό σημερινό 
ποσοστό 70%  νά α ύ ξ ο μ ε ι ώ ν ε τ α ι .  
Βέβαια, ή άπόφαση αύτή έκδ ίδετα ι ένα 
μήνα πριν τήν έναρξη τού οικονομικού 
έτους στό οποίο καί άναφέρεται.

Ή ύποχρέωση τού Ταμείου γιά τήν πα
ροχή τού έφ ’ άπαξ βοηθήματος άρχίζει άπό 
τή στιγμή πού ό μέτοχος διαγράφεται άπό 
τή δύναμη τών μετόχων του, καί αύτό γ ίν ε 
ται όταν τούτος:

-Καταλαμβάνεται άπό τό όριο ήλικίας, 
άπό τήν ήμερομηνία καταλήψεώς του.

-Π εθ α ίν ε ι, άπό τήν ήμερομηνία θανάτου 
του.

-  Αποστρατεύεται άναδρομικά, άπό τήν 
ήμερομηνία άναδρομικής άποστρατείας 
του, καί τέλος όταν

ΣΠΥΡΟΥ Χρήατος τοϋ Ίωόννου 
Χωροφύλακας

Τής Υ .Μ .Μ .Χ . Θεσσαλονίκης

Ύπόκυψε, στις 19-8-1981, στό μοιραίο 
στό Γενικό Νοσοκομείο Κ ιλκίς ό έγγαμος 
Χωροφύλακας ΣΠΥΡΟΥ Χρήστος τοϋ Ίωάν- 
νου, τής Υ .Μ .Μ .Χ . Θεσσαλονίκης, ό 
όποιος τήν προηγουμένη ε ίχ ε  τραυματιοτεΐ 
βαριά σέ τροχαίο άτύχημα, στό 13ο χιλ ιόμε
τρο τής Ν.Ε.0. Κ ιλκίς -  Μαυρονερίου, όταν 
τό αύτοκίνητό του συγκρούστηκε μετωπικά 
μέ άλλο.

Ό  άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε τό 
1955 στή Σάλπη Κομοτηνής. Τό 1978 κατα
τάχτηκε στό Σώμα τής Χωροφυλακής καί 
ύπηρέτησε διαδοχικά σέ ύπηρεσίες τής 
Α.Δ.Χ. Δυτικής Μ ακεδονίας, Δ.Α. Θεσσα
λονίκης καί Υ .Μ .Μ .Χ . Θεσσαλονίκης. Δια- 
κρινόταν άπό εξα ίρετο  ήθος καί άφοσίωση 
στό καθήκον του.

Η κηδεία του έγ ινε στή Θεσσαλονίκη 
μέσα σέ γενική θλίψη καί συντριβή. Συγγε
νε ίς , φίλοι καί συνάδελφοι τόν συνόδευοαν 
στή στερνή του κατοικία. Ή στήλη έκφράζει 
στήν ο ίκογένειά  του τά θερμά της συλλυπη
τήρια.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Λεονάρδος 
τοϋ Τριανταφύλλου

Χωροφύλακας
τού Τ.Τ. Κ. Κηφισίας

Συναντήθηκε μέ τό θάνατο, τό βράδυ

-Κ ατά  όποιοδήποτε άλλο τρόπο έξέρχε- 
ται άπό τήν Ύπηρεσία του ή μετατάσοεται 
σέ κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας, 
ένα 15νθήμερο μετά τή δημοσίευση στήν 
έφημερίδα τής Κυβερνήσεως τοϋ σχετικού 
Διατάγματος.

ζ. Λοιπές διατάξεις.
Μέ τά άρθρα 7 - 11 τοϋ Ν. 1167/81 

καθορίζονται άνάμεσα στά άλλα καί τά άκό- 
λουθα:

Επιτρέπεται ή κωδικοποίηση μέ Π.Δ. 
τής νομοθεσίας πού άφορά τό Τ.Α.Α.Χ.

Τά σχετικά μέ τή σύνθεση, συγκρότηση, 
χρόνο θητείας καί λειτουργία  τοϋ Δ.Σ. τοϋ 
Ταμείου, καθώς καί οί άρμοδιότητες καί τά 
καθήκοντα τοϋ προέδρου καί τών μελών 
του, ορίζονται μέ Π .Δ ., πού έκδ ίδετα ι μετά 
πρόταση τών 'Υπουργών Κοινωνικών 'Υπη
ρεσιών, Οικονομικών καί Προεδρίας τής 
Κυβερνήσεως (τέτο ιο  διάταγμα δέν έκδό- 
θηκε μέχρι σήμερα κι έτσι ισχύει ή προγε
νέστερη νομοθεσία).

Μέ έξα ίρεση τ ις  περιπτώσεις τού άρ
θρου 5 τού άνωτέρω νόμου (άνάκληση έξ- 
ελθόντων άπ’ τό ταμείο  μετόχων), δέν είναι 
δυνατό τό ύψος τού έφ ’ άπαξ βοηθήματος 
πού χορηγείτα ι στόν έξερχόμενο μέτοχο νά 
είνα ι χαμηλότερο άπ’ έκεΐνο  πού θά 'παίρνε 
μέ βάση τ ις  προίσχύσασες άπό τό νόμο 
αύτό δ ιατάξεις.

(21 .55 ') τής 14-9-1981, στό Αμαρούσιο 
’Αττικής καί στή διασταύρωση τών οδών 
Διονύσου καί Δαλιάνη, κατά τήν έκτέλεση 
τής ύπηρεοίας του ό δικυκλιστής Χωροφύ
λακας τού Τ.Τ. Κ. Κηφισιάς ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ
ΛΟΥ Λεονάρδος τού Τριανταφύλλου. Ό  
άτυχος συνάδελφος μεταφέρθηκε τραυμα
τισμένος βαριά στό Κ.Α.Τ. γιά νά ύποκύψει 
τελικά στά τραύματά του στις 16-9-1981. τό 
άπόγευμα.

Ό  μεταστάς συνάδελφος γεννήθηκε τό 
1953 στό Πολύδροσο Παρνασίδας. Τό 1972 
κατατάχτηκε στό Σώμα τής Χωροφυλακής 
καί ύπηρέτησε σέ ύπηρεσίες τής Α.Δ.Χ.
Ανατολικής Μ ακεδονίας καί τής Δ ιευθύν- 

σεως Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευού- 
σης, όπου διακρίθηκε γιά τό έξα ίρετο  ήθος 
του καί τήν άφοσίωσή του στό καθήκον. 
Φεύγοντας άπό τή ζωή άφησε μόνη τή σύ
ζυγό του καί τά δυό άνήλικα παιδιά του.

Ή κηδεία του έγ ινε μέσα σέ άτμόσφαιρα 
οδύνης στό νεκροταφ εία  τής Μεταμορφώ- 
σεως Αττικής. Τ ιμές άπόδωσε άπόσπασμα 
τής Υ .Μ .Μ .Χ . Προαστίων Πρωτευούσης. 
Ό  Ενωμοτάρχης Τζαβέλλας Ιω άννης, τού 
Τ.Τ. Κ. Κηφισίας έκφώνησε τόν έπικήδειο 
καί κατάθεαε δάφνινο στέφανο έκ μέρους 
τοϋ Σώματος.

Τό Περιοδικό -  όπως γιά όλους τούς 
συναδέλφους πού πέφτουν θύματα τοϋ κα
θήκοντος -  τοϋ άφιερώνει ιδ ια ίτερη σελίδα 
γιά νεκρολογία.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

654



ΣΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ’ΦΥΓΕ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ· 
Χ ω ρ οφ ύλα κα ς  
1953-16/9/1981

Δ ίτρ ο χ ο ς  κα β α λά ρη ς  ή ρθ ε  και 
χ τύπ ησ ε τή ν  π όρτα  μας ό θ ά να 
το ς  το ύ τη  τή  φορά. Κι ή ά σ φ α λ 
το ς  γ έμ ισ ε  α ίμα . . Τό Κ έν τρ ο  
μάτα ια  ζη το ύ σ ε  νά μάθε ι  τ'ι άπό- 
γ ιν ε  μέ τή ν  καταδ ίω ξη  των ν ε α 
ρών καμικάζι. Σιγή, σιγή θ α νά 
το υ  . . .

Εμε ιναν  άφ ω νο ι οί άσύρματο ι,  
τά  μάτ ια  τών σ υ να δ έλφ ω ν χ α μ ή 
λωσαν θολά κι έν α ς  βουβός  πό
νος - σα ϊτ ιά  σ ημ ά δεψ ε  τή  σκέψη. 
Μ αρμαρω μένη  τώρα σ τέ κ ε ι  έκε ί,  
στή δ ιασταύρω ση τού  Μ αρου- 
σιοΰ, νά κ α ρ τε ρ ε ί  κάθε  βραδ ιά  
τό  ζύγωμα το ύ  ρ ολο γ ιού  στις  
δ έκ α  παρά π έν τε  . . . Μ ήν τύ χ ε ι  
καί σ τα θ ε ί  ο ρθ ός  ό Λ εο ν ά ρ 
δος . . .

Δ έν  ε ίνα ι  ύπνος, όμως, ό θά 
ν α το ς  γ ιά  νά ξυπνήσει-  τα ξ ίδ ι  ε ί 
ναι χωρίς γυρ ισμό . Είν' άπουσία, 
έρ η μ ιά  τρ ο μ α κ τ ικ ή .  Καί ε ίνα ι  
μνήμη, α ιώνια μνήμη, γ ιά  σένα 
καί γ ιά  ό λ ο υ ς  το ύ ς  ά λλο υ ς  πού 
'φ υ γα ν  φ ίλ ε  καί σ υ ν ά δ ε λ φ ε  Λ εο 
νά ρ δ ε  . . .

Μ Ο Ι Ρ Ο Λ Ο Γ Ι  Σ Ε  Ν Ε Κ Ρ Ο  Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο

Ν ε κ ρ έ  μ ο υ  Σ υ ν ά δ ε λ φ ε ,  α γ ύ ρ ι σ τ ε  α π ό δ η μ ε  τ ο ύ  Ά δ η ,  

Α π ό ψ ε  π ο ύ  α ν ο ί γ ο υ μ ε  τά  β ή μ α τ ά  μ α ς  μ έ σ α  σ τ ή  ν ύ χ τ α  

Π ά ν ω  σ τ ο ύ ς  π ο λ ύ β ο ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  τ ή ς  Π ο λ ι τ ε ί α ς  

Κ α ί  ο ί  σ κ έ ψ ε ι ς  μ α ς  μ ο ι ά ζ ο υ ν ε  μ έ  π έ ν θ ι μ ε ς  κ α μ π ά ν ε ς ,  

Ν ι ώ θ ο υ μ ε  ά π ό  κ ο ν τ ά  μ α ς  τ ή ν  π ι κ ρ ή  ά π ο υ σ ί α  σ ο υ . . .

*
Ν ε κ ρ έ  μ ο υ  Σ υ ν ά δ ε λ φ ε ,  φ ί λ ε  ά κ ρ ι β έ  τ ή ς  ζ ω ή ς  μ α ς ,

Α π ό ψ ε  π ο ύ  ο ί  λ ί γ ο ι  δ ι α β ά τ ε ς ,  κ ο υ ρ α σ μ έ ν ο ι  κ α ί  ή ρ ε μ ο ς  

Α π ο μ α κ ρ ύ ν ο ν τ α ι  μ έ σ α  σ τ ή ν  ο μ ί χ λ η  τ ώ ν  δ ρ ό μ ω ν ,

Ε μ ε ί ς ,  ά κ ρ ι β έ  τ ή ς  Μ ο ί ρ α ς ,

Π ο ύ  ο ρ ι σ τ ή κ α μ ε  ν ά  ξ ε ρ ι ζ ώ ν ο υ μ ε  α γ κ ά θ ι α  

Μ έ σ α  ά π ό  τ ό  ό μ ο ρ φ ο  π ε ρ ι β ό λ ι  τ ή ς  ζω ή ς ,

Ε μ ε ί ς  π ο ύ  τ α χ τ ή κ α μ ε  ν ά  σ μ ι λ ε ύ ο υ μ ε  

Τό τ ρ α χ ύ  μ ο ν ο π ά τ ι  τ ’ ά ν θ ρ ώ π ο υ  τ ή ς  Γ ή ς  μ α ς ,

Ε μ ε ί ς  π ο ύ  ά φ α ι θ ή κ α μ ε  μ ό ν ο ι  

Ν ά  κ υ ν η γ ά μ ε  σ τ ο υ ς  ά φ ώ τ ι σ τ ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  

Τις σ κ ι έ ς  τ ή ς  κ α κ ί α ς  π ο ύ  κ ι ν ο ύ ν τ α ι  σ ά  δ α ί μ ο ν ε ς  

Μ έ σ α  σ τ ο  κ ο ύ φ ι ο  κ ρ α ν ί ο  τ ή ς  Ν ύ χ τ α ς ,

Ά κ ο ύ μ ε  τ ά  ά ό ρ α τ α  β ή μ α τ ά  σ ο υ ,

Π λ ά ι  σ τ ι ς  μ α τ ω μ έ ν ε ς  μ α ς  π α τ ο ύ σ ε ς ,

Ν ά  σ α λ ε ύ ο υ ν  π ά ν ω  σ τ ά  π ε θ α μ έ ν α  φ ύ λ λ α  τ ο ύ  κ ρ ά σ π ε δ ο υ .

*
Ν ε κ ρ έ  μ ο υ  Σ υ ν ά δ ε λ φ ε ,  θ ύ μ α  τ ή ς  β ρ ω μ ι ά ς  κ α ί  τ ή ς  λ ά σ π η ς ,  

Α π ό ψ ε  π ο ύ  α ν ο ί γ ο υ μ ε  τά  β ή μ α τ α  κ ο ν τ ά  σ τ ό  ξ η μ έ ρ ω μ α ,

Τή σ τ ι γ μ ή  π ο ύ  τ ά  μ ά τ ι α  μ α ς  ψ η λ α φ ί ζ ο υ ν  τ ό  φ ώ ς  τ ή ς  α ύ γ ή ς ,  

Μ έ σ α  σ τ ο ύ ς  π ο λ ύ β ο ο υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  τ ή ς  Π ο λ ι τ ε ί α ς  

Ή  ζωή ,  μ π ο λ ι α σ μ έ ν η  ά π '  τ ό  χ έ ρ ι  τ ή ς  Μ ο ί ρ α ς ,  ξ α ν α ρ χ ί ζ ε ι .  

Ο μ ω ς  έ μ ε ί ς ,  τ ή ν  ώ ρ α  π ο ύ  τ ό  χ έ ρ ι  μ α ς  ά π λ ώ ν ε τ α ι  

Ν ά  σ τ α μ α τ ή σ ε ι  τ ή  μ α ν ι α σ μ έ ν η  ό ρ μ ή  τ ή ς  ά δ ι κ ί α ς ,

Ο ρ φ α ν ο ί  ά π ό  τ ή ν  π α ρ ο υ σ ί α  σ ο υ ,  μ έ  μ ό ν η  ά ν ά μ ν η σ η  

Τ ον  ή χ ο  π ο ύ  μ ά ς  ά φ η σ ε  τ ό  τ ε λ ε υ τ α ί ο  σ ο υ  χ α μ ό γ ε λ ο ,  

Μ έ σ α  σ τ ό  ά ν ώ ν υ μ ο  π λ ή θ ο ς  ν ι ώ θ ο υ μ ε  μ ό ν ο ι  

Γ ια τ ί  μ ά ς  λ ε ί π ε ι ς  έ σ ύ ,  Α δ ε ρ φ έ  μ ο υ  κ α ί  φ ί λ ε ,

Τ ρ ί μ μ α  ά π ό  τ ή  σ κ έ ψ η  μ α ς ,  κ ο μ μ ά τ ι  ά π ό  τ ό  π ε τ σ ί  μ α ς ,  

Μ ε γ ά λ ε  σ τ ρ α τ ι ώ τ η  τ ή ς  Ε ι ρ ή ν η ς  τ ο υ  ά ν θ ρ ώ π ο υ .

Ν ί κ ο ς  Π Α Τ Σ Α Τ Ζ Η Σ  

' Υ π ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς
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ΤΗΝ
ή Π ’  Ο  O H  

S O O O Q O

Α Θ Η Ν Α

Εκδήλωση προς τιμή ιο ύ  άνιιστράιηγου 
κ. Σωτηρίου Γκίκα έγ ινε στην αίθουσα τ ε 
λετών τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
μέ τήν εύκαιρ ία τής άποχωρήοεώς του απ’ 
τή θέση τοϋ προϊστάμενου τοϋ Συντονιστι
κού ’ Επιτελείου τοϋ Υπουργείου.

Στην έκδήλωση παρέστησαν, ό γενικός 
γραμματέας τοϋ Υπουργείου κ. Παντελής 
Καλαμάκης, ό δ ιευθυντής τής Υπηρεσίας 
Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης 
άντιοτράτηγος κ. Π Παπαβασιλείου, ό ε ι 
δικός σύμβουλος τού ύπουργοϋ άντιστρά- 
τηγος Χωροφυλακής κ. Γεώργιος Μανωλά- 
κος, ό αρχηγός τής ΥΠ.Ε.Α. κ. Β. Ραφτο- 
γιάννης, ό δ ιευθυντής τής 1ης Δ ιευθύν- 
σεως τού Υπουργείου συνταγματάρχης 
Χωροφυλακής κ. Εύστάθιος Κυριακουλάκος 
καί τό προσωπικό τού Υπουργείου.

Τόν κ. Γκίκα άποχαιρέτησε μέ σύντομη 
ομιλία του ό κ. Κυριακουλάκος, ό όποιος 
έξήρε τή λαμπρή προσωπικότητα, τό ήθος 
καί τό έργο του. Ακολούθω ς μίλησε ό κ. 
Καλαμάκης, ό όποιος εύχαρίστησε τόν 
άποχωρήοαντα γιά τ ις  ύπηρεοίες πού 
πρόοφερε στό Υ πουργείο  κατά τή διάρκεια 
τής θητείας του σάν προϊστάμενος τής 
Π.Σ.Ε.Α. καί τού Συντονιστικού Επιτε
λε ίου , τήν όποια θητεία  χαρακτήρισε καρ
ποφόρο. Αμέσως μετά τήν ομιλία του ό κ. 
γενικός προσέφερε οτόν κ. Γκίκα ειδική 
άναμνηοτική πλακέτα.

Σέ άποχαιρετιστήρια ομιλία του ό στρα
τηγός κ. Γκίκας έξέφρασε τ ις  θερμές εύ- 
χαριστίες του στό προσωπικό τοϋ 'Υπουρ
γείου  καί τή Βαθιά του ικανοποίηση γιά τή 
συμπαράσταση πού έδειξαν ατό έργο του 
κατά τή διάρκεια τής τρ ιετοϋς θητείας του 
στό Υπ ουργείο .

Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο

Αποφοίτησαν άπ’ τό Παράρτημα τής 
Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης 
239 νέοι χωροφύλακες.

Ή  τελετή  λήξεως τής έκπαιδεύσεώς 
τους έγ ινε οτό προαύλιο τής Σχολής, στό 
Ρέθυμνο, παρουσία τού ΣεΒασμιώτατου 
μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αύλοποτάμου κ. 
Τίτου καί τοϋ ύφυπουργού Εσωτερικών κ. 
Κεφαλογιάννη. Στήν έκδήλωση παρέστησαν 
άκόμη, ό διευθυντής τής Νομαρχίας Ρεθύ
μνης κ. Γεώργιος Μαζωανάκης, ό άνώτε- 
ρος διοικητής Χωροφυλακής Κρήτης τα- 
ξίαρχος κ. Εμμανουήλ Πριναράκης, ό διοι
κητής τής Σχολής άντιουνταγματάρχης κ. 
Γεώργιος Γρηγοράκης, ό διοικητής Χωρο
φυλακής Ρεθύμνης άντιουνταγματάρχης κ. 
Νικόλαος Μανιατάκης, ό ύποδιοικητής 
Φρουράς Ρεθύμνης άντιουνταγματάρχης κ. 
Δημήτριος Φανουράκης, έκπρόσωποι τών 
πολιτικών, στρατιωτικών καί δικαστικών άρ- 
χών τής πόλεως, οί καθηγητές καί οί έκ- 
παιδευτές τής Σχολής, αντιπροσωπείες 
άξιωματικών καί οπλιτών τοϋ Σώματος άπό 
Υπηρεσίες τοϋ Ρεθύμνου, άλλοι προσκα- 

λεσμένοι, συγγενείς καί φίλοι τών νεοε- 
ξελθόντων καί πολύς κόομος.

Ή  τελετή  άρχιοε μέ κατάθεση οτεφάνου 
απ' τόν άρχηγό τών νέων χωροφυλάκων στό 
Μνημείο τών πεοόντων τής Σχολής καί τήν 
τήρηση ένός λεπτού σιγής στή μνήμη τους. 
Στή συνέχεια ό άνώτερος διοικητής Χωρο
φυλακής Κρήτης άπηύθυνε χαιρετισμό 
ατούς νέους χωροφύλακες καί τούς μ ε τέ 
φερε τά συγχαρητήρια τοϋ άρχηγοϋ τοϋ 
Σώματος άντιοτράτηγου κ. Ριζά γιά τήν ευ 
δόκιμη φοίτησή τους ατή Σχολή. Κατόπιν 
μίλησε ό διοικητής τής Σχολής, ό όποιος, 
άφοϋ ένημέρωσε τούς προοκαλεσμένους 
γιά τό πρόγραμμα τής έκπαιδεύσεώς καί 
τούς εύχαρίστησε γιά τήν τιμητική παρου
σία τους στήν τελετή , άπηύθυνε συμβου
λές  καί παραινέσεις ατούς νέους χωροφύ
λακες καί τούς εύχήθηκε καλή σταδιοδρο
μία οτό Σώμα. Τούς δυό ομιλητές άντιφώ- 
νηοε ό αρχηγός τών νεοεξελθόντω ν χωρο
φύλακας κ. Αλκιβ ιάδης Παπαδόπουλος.

Ακολούθως, στό άλσύλιο τής Σχολής 
δόθηκε δεξίωση πρός τιμή τών προσκαλε- 
σμένων στήν τελετή  καί τών νέων χωροφυ
λάκων πού περιλάμβανε πλούσιο καλλιτε
χνικό πρόγραμμα μέ δημοτικούς χορούς καί 
τραγούδια καί έρμήνευσε τοπικό καλλιτε
χνικό συγκρότημα.

Η  "l·"·:

Ρ Ο Δ Ο Σ

Χρηματικό ποσό 124.630 δραχμών κατα
τέθηκε στό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ρό
δου οέ Βιβλιάριο καταθέσεων έπ’ όνόματι 
τών γονέων τοϋ ένωμοτάρχη Βασιλείου 
Μαρκογιάννη πού έχασε τή ζωή του σέ ήλι- 
κία 26 χρόνων άπό τροχαίο άτύχημα πού 
συνέβη στις 12 Ιουλίου στή Ρόδο. Ό  άτυ
χος συνάδελφος ύπηρετοϋσε οτό Αστυνο
μικό Τμήμα Αερολιμένος Ρόδου καί ή ψυ
χική οδύνη τών συναδέλφων του γιά τόν 
άδικο χαμό του τούς οδήγησε σέ μιά συγκι
νητική συναδελφική χειρονομία ουμπαρα- 
στάσεως πρός τούς Βαρυπενθούντες γο
νε ίς  του. Έτσι, μέ προαιρετικό έρανο πού

ένήργησαν μεταξύ τους συγκέντρωσαν τό 
παραπάνω χρηματικό ποσό πού κατέθεσαν 
ατό Ταμιευτήριο.

Τό Βιβλιάριο καταθέσεων άπέατειλε οτή 
Διοίκηση Χωροφυλακής Ά ργολίδος ό διοι
κητής Χωροφυλακής Ρόδου άντιουνταγμα- 
τάρχης κ. Ιωάννης Ρούμπας καί συν
οδευόταν άπό άνάλογη έπιοτολή, στήν 
οποία άναφέρονταν τά αισθήματα θλίψης 
καί τά συλλυπητήρια τών ουναδέλφων τού 
νεαρού ένωμοτάρχη πρός τούς συγγενείς 
του. Από κεΤ έπιδόθηκε ατούς γονείς  του 
μέσου τού Αστυνομικού Τμήματος Ναυ
πλίου κι άποτέλεαε ένδειξη  συναδελφικής 
συμπαραστάσεως στό Βαρύ πένθος τους 
καί αιώνιο μνημόσυνο στή μνήμη τού παι
διού τους άπ’ τό προσωπικό τών Υ π ηρε
σιών Χωροφυλακής Ρόδου.
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Δ Η Μ Η Τ Σ Α Ν Α

Εορτάσθηκε μέ σεμνότητα στή Δημη- 
τσάνα ή επέτειος τής ομώνυμης μάχης τών

άνδρών τής Χωροφυλακής κατά τών κομ- 
μουνιστοσυμμοριτών, πού διεξήχθη στην 
ιστορική κωμόπολη τόν Αύγουστοτοϋ 1948. 

Χοροστατοϋντος τού Σεβασμιώτατου μη

τροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. 
Θεόφιλου τελέστηκε έπιμνημόσυνη δέηση 
ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών πεαόν- 
των άνδρών τού Σώματος στή πολύνεκρη 
μάχη. Ακολούθως, στό μνημείο τών πε- 
σόντων κατατέθηκαν στέφανοι άπ' τό νο
μάρχη Αρκαδίας κ. Άναστασιάδη, τόν άρ- 
χηγό Χωροφυλακής άντιστράτηγο κ. Ριζά, 
έκπροσώπους τών 'Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων Ασφαλείας, τόν πρόεδρο τής 
κοινότητας Δημητσάνας κ,ΰ.

Τόν πανηγυρικό τής ήμέρας έκφώνησε ό 
επιχειρηματίας κ. Κωνσταντόπουλος, ό 
όποιος άναφέρθηκε στό ιστορικό τής μάχης 
καί τή σημασία της στήν διαφύλαξη τής 
Δημοκρατίας στόν τόπο.

Στόν έορτασμό παραβρέθηκαν ακόμη, ό 
βουλευτής κ. Ματζώρης ώς έκπρόσωπος 
τής Βουλής, έκπρόσωποι έφεδροπολεμι- 
στικών καί άλλων οργανώσεων, σωματείων 
καί συνδέσμων, πρόεδροι κοινοτήτων τών 
γύρω περιοχών, άντιπροσωπείες άξιωματι- 
κών καί όπλιτών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων Ασφαλείας, άλλοι έπίσημοι 
καί πλήθος κόσμου.

Τιμές άπέδωσαν, κατά τή διάρκεια τού 
έορτασμοϋ, ή Μουσική τής Χωροφυλακής 
καί διμοιρία όπλιτών τής Διοικήσεως Χωρο
φυλακής 'Αρκαδίας.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Κριτική πάνω στά θέματα τής πρακτικής 
έκπαιδεύοεως τών νέων άνθυπομοιράρ- 
χων, πού έγινε αέ 'Υπηρεσίες Χωροφυλα
κής τής συμπρωτεύουσας, πραγματοποιή
θηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στή Λέσχη Χωρο
φυλακής Θεσσαλονίκης.

Στήν άρχή τής κριτικής ό σ' ύποδιευθυν- 
τής τής Διευθύναεως Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης συνταγματάρχης κ. Λάμπρος Κρι- 
κέλης άνέλυσε μέ λεπ τομέρειες τά άποτε-

λέσματα πού προέκυψαν απ’ τήν πρακτική 
έκπαίδευση καί στή συνέχεια ό διευθυντής 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης χαξίαρχος κ. 
Γεώργιος Ντούρας άπηύθυνε συστάσεις 
καί παραινέσεις ατούς νέους ανθυπομοι
ράρχους γιά τήν καλύτερη έκτέλεοη τής 
δύσκολης άποστολής τους. Ακολούθως, ό 
άρχηγός τής τάξεως τών νέων άνθυπομοι- 
ράρχων κ. Θεόδωρος Τρυφέρης εύχαρί- 
στησε τούς έκπαιδευτές άξιωματικούς καί 
τούς επ ιτελείς τής Διευθύναεως Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης γιά τ ις  διευκολύνσεις 
πού τούς παρείχαν ώστε ή έκπαίδευση νά 
στεφθεί μέ έπιτυχία κι έδωσε τή διαβε

βαίωση ότι οί συνάδελφοί του κι ό ίδ ιος θά 
προσπαθήσουν νά άνταποκριθοϋν πλήρως 
στις προσδοκίες τού Σώματος καί τής Πολι
τε ίας.

Στήν έκδήλωση πού τελείω σε μέ δε
ξίωση, παραβρέθηκαν άκόμη οί ύποδιευ- 
θυντές τής Διευθύναεως, οί δ ιευθυντές 
τών 'Υποδιευθύνσεών της καί διοικητές 
άλλων 'Υπηρεσιών της.

Α Θ Η Ν Α

Χρηματικό βραβείο 10.000 δραχμών 
άθλοθέτηοε τό Αρχηγείο Χωροφυλακής 
γιά νικητή τού πανελλήνιου διαγωνισμού 
τής Ελληνικής Μαθηματικής 'Ε ταιρείας, ό 
όποιος πραγματοποιήθηκε στις 12 ’Απρι
λίου μέ μεγάλη συμμετοχή μαθητών άπ' τήν 
Ελλάδα καί τήν Κύπρο.

Στήν τελετή  τής άπονομής τών βρα
βείων. ή όποια πραγματοποιήθηκε οτό 
πνευματικό Κέντρο τού Δήμου Αθηναίων 
παρουσία έκπροοώπων τού πνευματικού 
κόσμου τής χώρας, τού δήμαρχου Αθη
ναίων. τού πρόεδρου τού Τεχνικού Επ ιμε
λητηρίου. καί άλλων έπισήμων, άπό πλευ
ράς Χωροφυλακής παρέστη ό α ' έπιθεωρη- 
τής ταξίαρχος κ. Γεώργιος Μαυρογιάννης 
-  Πλέκας, ό όποιος καί βράβευσε άριστεύ- 
σαντα μαθητή.

Οπως είναι γνωστό, ή Ε.Μ.Ε. διοργανώ- 
νει παρόμοιους διαγωνισμούς άπ’ τό 1931 
μέχρι σήμερα, άνελλιπώς καί συμμετέχουν 
μαθητές καί μαθήτριες τών Λυκείων όλης 
τής χώρας, τελευτα ία  δέ καί τής Κύπρου. 
Στό φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος 5.000 
συνολικά μαθητές καί μαθήτριες.
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Ο κ. ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ

Ενόψη των προσεχών εκλογών τής 18ης 
Οκτωβρίου ύπηρεσιακός υπουργός Δημο

σίας Τύξεως άνέλαβε τό μεσημέρι τής 
17ης Σεπτεμβρίου ό αντιστράτηγος έ.ά . κ. 
Ιωάννης Κατσαδήμας. Στή διάρκεια ε ιδ ι

κής τελετή ς  πού πραγματοποιήθηκε στό 
Υπουργείο παρουσία του τ. υπουργού κ. 

Δαβάκη, τού γενικού γραμματέα τού 
Υπουργείου κ. Καλαμάκη, των αρχηγών 

των Σωμάτων 'Ασφαλείας, τού άρχηγοϋ τής 
ΥΠ.Ε.Α.. τού προϊστάμενου τού Συντονι
στικού Επιτελείου τού διευθυντή τής 
Υπηρεσίας Π Σ. Ε.Α., καί άλλων έπιτελών 

τού Υπουργείου.
Τόν νέο υπουργό παρουσίασε στούς 

παραβρεθέντες ό άποχωρήσας ύπουργός 
κ. Δαβάκης, ό όποιος, άφοϋ άναφέρθηκε 
οτήν προσωπικότητα καί τή δράση του, ευ 
χαρίστησε τό προσωπικό τού Υπουργείου 
γιά τήν πολύτιμη συμπαράσταση πού πρόσ- 
φεραν στό έργο του καί τούς παρακάλεσε 
νά συνεχίσουν νά ποσφέρουν τό έργο τους 
μέ τόν ίδιο ζήλο, τήν ίδ ια άφοσίωση πρός τό 
καθήκον, τήν ίδια άμεροληψία καί δικαιο
σύνη. Μιλώντας, στή συνέχεια, ό νέος 
ύπουργός, ευχαρίστησε τόν κ. Δαβάκη καί 
ζήτησε άπ’ τό προσωπικό τών Σωμάτων 
Ασφαλείας πλήρη άφοσίωση στό καθήκον 

καί πιστή έφαρμογή τού Συντάγματος καί 
τών Νόμων πρός κάθε κατεύθυνση, γιά τήν 
άψογη διεξαγωγή τών έκλογών.

Μετά τήν άνάληψη τών καθηκόντων του ό 
ύπουργός κ. Κατσαδήμας έπισκέφθηκε τά 
Αρχηγεία τών Σωμάτων Ασφαλείας κι έν- 

ημερώθηκε γιά τήν οργάνωση καί τό έργο 
τους.

Τό Αρχηγείο Χωροφυλακής έπ ισκέ
φθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου. Τόν ύποδέ- 
χτηκε ή ήγεσία τού Σώματος μέ έπικεφαλής 
τόν άρχηγό άντιστράτηγο κ. Χρήστο Ριζά. ό 
όποιος τόν καλωσόρισε καί τού εύχήθηκε 
καλή επιτυχία στό νευραλγικό τομέα τής 
εσωτερικής άσφάλειας τής χώρας. Ό  κ. 
άρχηγός, σέ σύντομο χαιρετισμό του πρός 
τό νέο ύπουργό είπε μεταξύ άλλων καί τά 
έξης:

« . .  .Ή  έπιτυχία σας στό δύσκολο έργο 
πού επωμιστήκατε, ε ίνα ι έκ τών προτέρων 
βεβαία καί τήν έγγυώνται, τόσο ή μακρύ 
ύπηρεσία σας στό στράτευμα, όπου άνήλ- 
θατε στις άνώτατες βαθμίδες, όσο καί ή 
μακρόχρονη πείρα σας στό Υπουργείο 
Εθνικής Α μύνης στό όποιο δ ιατελέσατε 

κατ’ έπανάληψη Α ' 'Υφυπουργός.

» Βέβαια ό χρόνος παραμονής σας στό 
'Υπουργείο Δημοσίας Τύξεως είνα ι περι
ορισμένος, άλλα τό έργο πού θά έπ ιτελέ- 
σ ετε έχε ι μεγάλη σημασία, έν δψει τής 
προεκλογικής περιόδου πού διανύουμε.

» Είναι γνωστό σέ όλους μας, ότι ή Χώρα 
βρίσκεται σέ ικανοποιητικό έπίπεδο Τά- 
ξεως καί Ασφαλείας, σέ σύγκριση μέ τ ις  
άλλες Εύρωπαίκές Χώρες. Παρά ταύτα 
άπαιτεΐται μεγάλη προσπάθεια καί συνεχής 
έπαγρύπνηση καί άνησυχία γιά τή διαφύ
λαξή της, πράγμα πούέχει γ ίνε ι κοινή πίστη 
σέ όλο τό προσωπικό τού Σώματος.

» Καί γιά τό κρίσιμο αύτό χρονικό διά
στημα, πού θά προ'ίστασθε τού 'Υπουρ
γείου  Δημοσίας Τύξεως, ώς 'Υπηρεσιακός

Υπουργός, σάς διαβεβαιώνουμε, ότι θά 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια άπό τού 'Αρ
χηγού μέχρι καί τού τελευτα ίου  Χωροφύ
λακα γιά νά έπ ιτευχθεϊ ή ομαλή διεξαγωγή 
τού προεκλογικού άγώνα καί τών έκλογών, 
σύμφωνα μέ τ ις  Κυβερνητικές έντολές.

» Τό Α ρχηγείο  Χωροφυλακής, έχε ι ήδη 
άπευθύνει τ ις  σχετικές οδηγίες καί έντο 
λές  πρός όλες τ ις  ύφιστάμενες 'Υπηρε
σ ίες γιά τήν άκριβή καί αύστηρή έφαρμογή ■ 
τών ίσχυουσών νομικών διατάξεων καί ': 
εύελπ ιστεΐ ότι καί ή παρούσα προσπάθειά . 
του θά έπιτύχει.

» Εκτός τούτου οί άνδρες τής Χωροφυ
λακής πιστοί στό θ εό  καί τ ις  Εθνικές - 
παραδόσεις, διαπνεόμενοι άπό ύψηλό αϊ- ; 
σθημα εύθύνης καί διακατεχόμενοι άπό έν- I  
συνειδητή πειθαρχικότητα θά καταβάλουν . 
όλες τους τ ις  δυνάμεις, προκειμένου ό : 
Ελληνικός Λαός νά εκδηλώσει έλεύθερα ί 

τή βούλησή του . . . » .
Μετά τό χαιρετισμό τού κ. άρχηγού έγινε ; 

ένημέρωση τού κ. ύπουργού γιά τήν όργά- ■ 
νωση, τήν άποστολή καί τ ις  δραοτηριότη- ■ 
τες  τού Σώματος άπ’ τόν διευθυντή Ό ργα- · 
νώσεως τού 'Αρχηγείου ταξίαρχο κ. Παυ- 
λόπουλο, προκειμένου νά σχηματίσει 
προσωπική άντίληψη γιά τά γενικότερα θ έ
ματα πού τό άπασχολοϋν, καθώς καί τά 
προβλήματα πού άντιμετωπίζει.

Ό  'Υπουργός κ. Ιω άννης Κατσαδήμας 
άποφοίτησε άπ’ τή Στρατιωτική Σχολή 
Εύελπίδων τό 1932 καί κατατάγηκε στό 'Ιπ
πικό, μετά δέ τό 1945 ύπηρέτησε στά τ ε 
θωρακισμένα. Φοίτησε στις Σχολές Ίππι- · 
κού, Τεθωρακισμένων, Πληροφοριών, Έπι
τελών καί Εθνικής Ά μύνης καί δ ιετέλεσε 
έκπαιδευτής στή Σχολή 'Ιππικού, διοικητής 
τού Κέντρου Έκπαιδεύσεως Εφέδρων 
Αξιωματικών, διοικητής Συντάγματος Τ ε

θωρακισμένων, ύποδιοικητής καί διοικητής 
Μ εραρχίας Πεζικού καί διοικητής Τεθωρα
κισμένης Μ εραρχίας. Ώ ς  άντισυνταγμα- 
τάρχης καί συνταγματάρχης διηύθυνε τό I 
Γραφείο Έκπαιδεύσεως Στρατιάς καί τό · 
Επιτελικό Γραφείο Όργανώσεως καί Έπι- I 

τελικών Καθηκόντων τού Γενικού Έπιτε- I 
λείου  Στρατού, ώς ύποστράτηγος διοίκησε 
τή Σχολή Ε θνικής Ά μύνης καί ώς άντι- 
στράτηγος ύπήρξε διοικητής τού Γ  Σώμα
τος Στρατού καί τής 1ης Στρατιάς. Στον 
Έ λληνοϊταλικό πόλεμο έλαβε μέρος ώς ,. 
διοικητής Ίλ η ς  Ιππικού, στήν κατοχή ώς 1 
διοικητής Τάγματος στις όμάδες άνταρτών 
καί στό Συμμοριτοπόλεμο ώς διοικητής - 
"Ιλης καί Συντάγματος Τεθωρακισμένων, j 
Ά π ’ τό Στρατό άποστρατεύθηκε τόν 'Απρί
λιο τού 1967 καί μετά τό 1974 δ ιετέλεσε, 
γιά τέσσερα χρόνια, δυό φορές ύφυπουρ- ί· 
γός Ε θνικής Άμύνης.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΑΠ’ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ

Αξιωματικοί, Άνθυπασπιστές, 
'Οπλίτες καί Υπάλληλοι 

των Σωμάτων Ασφαλείας 
καί Αγροφυλακής.

Αποχωρώντας άπό τό Υπουργείο Δη
μοσίας Τάξεως, τό όποιο διηύθυνα γιά 
δεύτερα φορά, αισθάνομαι τήν άνάγκη νά 

ί] έπικοινωνήσω μαζί σας και νά σάς εύχαρι- 
(! στήσω γιά τήν πολύτιμη συμπαράστασή 
9 σας κατά τήν έκτέλεση τής δύσκολης κοι- 
9 νής μας άποστολής.

Σάς άποχωρίζομαι μέ τήν πεποίθηση ότι 
έπραξα τό καθήκον μου έναντι τής Πολι
τείας, τού Ελληνικού λαού και όλων σας.

Κατανόησα τις ψυχικές και σωματικές 
δοκιμασίες στις όποιες υποβάλλεστε νυ- 

ιγ χθημερόν και έκανα, ό,τι ήταν δυνατόν γιά 
ή τή δικαίωση των μόχθων σας.

Είμαι βέβαιος ότι ό εύγενής άγώνας, 
3 χάριν τής τάξεως και άσφαλείας τού Έλ- 
3 ληνικού λαού, θά συνεχιστεί και ύπό τον 
3 νέο Υπουργό σας και ότι ή Πολιτεία θά 
3 σάς συμπαρασταθεί καί εις τό μέλλον 
3 άναλόγως των δυνατοτήτων της.

Τελειώνοντας έπιθυμώ νά έπισημάνω 
ΐ  και πάλι τήν άνάγκη τής περαιτέρω συσφί- 
ΐ  ξεως τών σχέσεών σας μετά τού κοινού 
“ καί τής ειλικρινούς συνεργασίας μέ τούς 
„ πολίτες, γιά τήν πρόληψη καί καταστολή 
“ τ °ϋ εγκλήματος καί τήν έκπλήρωση τής 

δύσκολης άποστολής σας.
Σάς άποχαιρετώ καί σάς εύχομαι έκ βά

θους καρδίας υγεία καί έκπλήρωση κάθε 
εύγενούς άτομικής καί οικογενειακής σας 
προσδοκίας.

Ό  'Υπουργός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ

Αξιωματικοί, Όπλίται καί Πο
λιτικοί Υπάλληλοι ιών Σωμάτων 
Ασφαλείας καί Αγροφυλακής.

Παρουσιασθείς σήμερον άνέλαβα τά 
καθήκοντά μου.

Κατά τό διάστημα τών 30 περίπου ήμε
ρων της θητείας μου, ό κύριος ρόλος μου 
είναι νά έποπτεύσω τήν τήρησιν τής τά
ξεως, κατά τούς νόμους, ύπό τών Σωμά
των Άσφαλείας.

Η Κυρία άποστολή τών Σωμάτων 
Άσφαλείας, κατά τό μέχρι καί τών έκλο- 
γών διάστημα, είναι νά διατηρηθή ή ΤΑΞΙΣ 
ώστε ν ’ άποτραπή ή άσκησις κάθε είδους 
βίας σωματικής ή καί ψυχολογικής, άπο- 
σκοπούσα νά παρεμποδίση τήν έλευθέ- 
ραν έκδήλωσιν τού φρονήματος τού λαού 
ή ν' άποτρέψη τόν διάλογον.

Πρός τούτο τά όργανα τής Τάξεως, δέν
έχουν παρά νά έφαρμόσουν τούς νόμους, 
πρός πάσαν κατεύθυνσιν καί τάς πρός 
εφαρμογήν τούτων διατάξεις, χωρίς 
ύστεροβουλίαν, ύπολογισμούς, ή άλλες 
έπιφυλάξεις.

Δημοκρατία σημαίνει δι’ όλους έλευθε- 
ρία, δηλαδή, νά μή τήν στερούν μερικοί 
άπό τούς άλλους. Βασικόν στοιχείον τής 
έλευθερίας είναι ή δυνατότης ν ’ άκούω, 
νά κρίνω καί ν ’ άποφασίζω έλευθέρως καί 
άβιάστως.

Δημοκρατία πάντως χωρίς εφαρμογή 
τών Νόμων δέν ύπάρχει.

Τά Σώματα Ασφαλείας είναι κατ’ έξοχήν 
έντεταλμένα νά έπιβλέπουν καί έν άνάγκη 
νά έπιβάλλουν τήν τήρησιν τών Νόμων.

Ενίοτε ό Νόμος είναι σκληρός, άλλά ε ί
ναι Νόμος.

Ό  Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ




