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ΜΗΝΥΜΑ κ.  ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ευλαβική  σ υ νήθ ε ια  κα ι μ ακροχρόν ια  λα ϊκή  παράδοση, που πηγάζουν από συνα ίσθηση α δυ

ναμ ίας μπροστά στο μ εγα λε ίο  κα ι τη ν  απ εραντοσ ύνη  το υ  σύμπαντος, οδηγούν  το υ ς  ανθρώπους 
σαν άτομα  ή σαν οργα νω μένα  σύνολα στην αναζήτηση  σ τη ρ ίγμ α το ς  κα ι κα τα φ υ γής  σε υπ ερκό
σ μ ιες  δυνά μ εις .

Ε ίναι μια προσπάθεια που ενδυ να μ ώ νε ι την  π ίστη και πολλαπ λασ ιάζει τ ις  ψ υχ ικές  δ υ νά μ ε ις  
του  ανθρώπου στο μεγαλε ιώ δη  αγώ να που δ ιε ξά γ ε ι γ ια  τη ν  επιβίωσή του .

Ε π ιτακτική  π νευμ α τική  ανάγκη  και ιερό  καθήκον οδήγησ αν και το  Σώμα τη ς  Χ ω ροφ υλακής 
στη Χ ρ ισ τια ν ική  πράξη να επ ιλ έξε ι απ' το  Ο υράνιο  Π άνθεο  τη σεπτή μορφή τη ς  Αγιας Ε ιρήνης και 
να θ έσ ε ι κάτω από τη  σκέπη Της το  μόχθο και το υ ς  αγώ νες του .

Ή τα ν  μια πράξη με συμβολικό , αλλά  και ουσ ια σ τ ικό  χα ρα κτήρα , αφ ού α ν τ ικ α το π τρ ίζε ι το  
Θ ρ ησ κευ τικό  συνα ίσ θημα  του  προσωπικού του  και α ν τα π ο κρ ίν ετα ι στο βαθύ π ερ ιεχ όμ ενο  τη ς  
απ οστολής του  Σώ ματος.

Και π ραγμα τικά  υπάρχουν πολλά κο ινά  σημεία , εξω τερ ικά  και εσ ω τερ ικά , στο βϊο κα ι το υ ς  
αγώ νες τη ς  Α γ ίας Ε ιρήνης και σ την ισ τορ ική  π ορεία  κα ι τ ις  θ υσ ίες  τη ς  Χω ροφ υλακής, που δ ικα ιώ 
νουν τη ν  α να κήρυξη  τη ς  Α γ ίας σαν Π ρο σ τά τ ιδ α ς  του  Σώ ματος.

Ε ιρήνη ε ίν α ι το  Χ ρ ισ τια ν ικό  όνομα  τη ς  Κόρης το υ  άρ χοντα  τη ς  Π ερσ ίας Λ ικ ιν ίου .
Ε ιρηνοπ οιός κα ι η αποστολή του  Σώ ματος τη ς  Χω ροφ υλακής, αφ ού το  προσωπικό του  

ξο δ εύ ε ι ό λες  τ ις  δ υ νά μ ε ις  του  γ ια  να υπ η ρ ετή σ ε ι το ν  πολίτη, αγρυπ νεί γ ια  να κο ιμ ά τα ι ε κ ε ίν ο ς  
ήρεμ ος, κ ιν δ υ ν εύ ε ι γ ια  να ε ίν α ι ασφ αλής, κ α τέχ ε τα ι από αγω νία γ ια  να του  δώσει σ ιγουρ ιά , π έφ τε ι 
σ τ ις  επ ά λξε ις  του  κα θ ή κο ντο ς  γ ια  να του  π ρ ο σ τα τεύ σ ε ι τη  ζωή.

Η Αγία  Ε ιρήνη αγω ν ίσ τηκε με σ θένος  και αυταπάρνηση γ ια  να σκορπ ίσει τη ν  πλάνη τη ς  
Ε ιδω λολα τρ ε ία ς  κα ι να ελ ευ θ ερ ώ σ ε ι το υ ς  ο μ ο εθ ν ε ίς  Της από τη  σύγχυση και το  π νευμ α τικό  
σ κοτά δ ι που θόλω νε το ν  ο ρ ίζο ντα  τη ς  εποχής της.

Α κο ύοα σ τος  κο ινω ν ικός  ερ γ ά τη ς  ο Χω ροφ ύλακας, μ οχ θε ί νύ χτα  κα ι μέρα, π ολλές φ ορές  
κάτω από α ν τ ίξο ες  σ υνθήκες , γ ια  τη ν  π ερ ιφ ρούρησ η  τη ς  ελ ευ θ ερ ία ς  του  π ολίτη  κα ι τη ν  απαλλαγή 
του  από τη  μάσ τιγα  του  εγκλή μ α το ς , που σε κάθε μορφή του  ε ίν α ι ένα  ε ίδ ο ς  δου λε ία ς , αφού 
α π ειλε ί τα  πιο σοβαρά υλ ικά  και π νευ μ α τικά  αγαθά τη ς  ο λ ό τη τα ς  κα ι δ ια τα ρ ά σ σ ε ι τη ν  κο ινω νική  
γαλήνη .

Μ α ρ τυρ ική  κα ι πολύαθλη η ζωή τη ς  Αγίας Ε ιρήνης, που στην προσπάθειά τη ς  να εδρα ιώ σ ει 
σ τ ις  ψ υχές τη ν  Εκκλησία, έ ρ χ ε τα ι σε α ντ ίθ εσ η  με το  άμεσο π ερ ιβά λλον της, π ερ ιβά λλον η θ ικής  
σήψ ης και π ο λ ιτ ική ς  και κο ινω ν ικής  παρακμής.

Και τη ς  Χ ω ροφ υλακής η σύσταση συμπ ίπ τει με τη ν  ίδρυσ η του  Ν εώ τερου  Ε λλην ικού  Κρά
το υ ς  κα ι ο ι αγώ νες τω ν πρώτων χρόνω ν τη ς  ζωής τη ς  αποσκοπούν σ την παγίωση τη ς  τά ξη ς  κα ι τη ς  
α σ φ ά λε ια ς  στο ν εο σ ύ σ τα το  κρ ά τος  που μ α σ τίζε ι η αναρχία .

Σ' ό λους  το υ ς  αγώ νες α υτούς , καθώς και σ τ ις  ά λλες  π ροσπ άθειες του  Έ θ ν ο υ ς  που α κο λο ύ 
θησαν γ ια  τη ν  ολοκλήρω ση των Εθνικών πόθων και οραματισμώ ν, το  Σώμα β ρ έθ η κε  πάντα σ την 
πρω τοπ ορεία  κα ι π ρ σ έφ ερε εκ α τό μ β ες  θυσιών στο βωμό τη ς  Π ατρ ίδας.

Η σ ημ α ντική  αυτή  Εθνική προσφορά, καθώς και η συμβολή στην δ ιασφ άλιση  τη ς  τά ξη ς  και 
τη ς  εσ ω τερ ικής  α σ φ ά λε ια ς  τη ς  Χώρας, σ την απόδοση κο ινω ν ικής  δ ικα ιο σ ύ νης  και σ την εξα σ φ ά 
λιση συνθηκώ ν α ρ μ ον ική ς  συμβίω σης τω ν πολιτών, α ξ ιο λο γή θ η κα ν  α νά λογα  από το ν  Ελλην ικό  
Λαό, η αγάπη και η συμπαράσταση το υ  οποίου σ τή ρ ιξα ν  τη  Χω ροφ υλακή γ ια  εκα τό ν  π ενήντα  
χρόν ια , τα  οποία θα γ ιο ρ τά σ ο υ μ ε  σε λίγο.

Την επ ίσημη αυτή  ώρα του  εορτα σ μ ού  τη ς  Μ νήμης τη ς  Π ροσ τά τ ιδά ς  μας, κα θ ο δ η γο ύ μ ενο ι 
απο τα  β α θ ύ τερ α  π νευμ α τικά  β ιώ ματα τη ς  Αγίας, ας δ ια φ υ λά ξο υ μ ε  τη ν  ηθ ική  α κ ερ α ιό τη τα  τη ς  
ψ υχής μας κι' ας επ ικα λεσ θο ύμ ε τ ις  Π ρ εσ β ε ίες  Της σ τον Ύ ψ ισ το  να μας χ α ρ ίζε ι σω ματική υ γε ία  και 
ψ υχική  δύναμη  γ ια  να εκπ ληρώ νουμε σωστά τη ν  υψηλή απ οστολής μας.

-Ζ Η Τ Ω  ΤΟ ΕΘΝΟΣ 

-  ΖΗΤΩ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ Ο Α ρχηγός
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ 

Α ντ ισ τρ ά τη γο ς
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Μ εγάλη Πέμπτη . . .  Οι καμπάνες 
των εκκλησιών όλης της Ελλάδας με 
την ηχώ τους πρωί πρωί θα καλέ- 
σουν τους Χριστιανούς στη θεία λ ε ι
τουργία.

Σε πολλά μέρη της χώρας μας επι
κρατεί το έθιμο, με την πρώτη καμ
πάνα η νο ικοκυρά να ρ ίχνει στην 
κόκκινη 6αφή το πρώτο αυγό, το 
οποίο αφ ιερώ νει στο Χριστό χαρά
ζοντας IX και μετά το  τοπ οθετε ί στο 
εικονοστάσιο ολόκληρο το  χρόνο. 
Μ ετά βάφει όσα αυγά θέλει, ενώ 
συγχρόνως δ ένε ι στον εξώστη ή στο 
παράθυρο του σπιτιού μια κόκκινη 
κορδέλλα ή απλώνει ένα κόκκινο 
ύφασμα και το  μαζεύει μόλις αρχίσει 
ο Εσπερινός.

Σε ανάμνηση της κόκκινης χλαμύ
δας που φόρεσαν στο Χριστό πριν 
τον οδηγήσουν στον Π ιλάτο . . .

Το αυγό επειδή έχ ε ι το ζωντανό

Τ ης  Ε ρ α τώ ς Μ ΕΛΟ Υ

σει μεταμορφώθηκε σε κύκνο, έτσ ι 
αργότερα η Λήδα γέννησε δύο αυγά, 
από το ένα βγήκε η ωραία Ελένη και 
από το άλλο αυτό ο Κόστωρ και ο 
Π ολυδεύκτης.

Αλλά και η Αφροδίτη της Συρίας 
στις Φ οινικές παραδόσεις γεννή 
θηκε από ένα αυγό που το εκκόλα- 
ψαν περιστέρ ια στις όχθες του Ευ
φράτη.

Μα και η μητέρα της Αγίας Τριά
δας του Ινδικού Πανθέου, Βαρανή 
εγέννησε τρ ία  αυγά από τα οποία 
εκκολάφθηκαν ο Βράχμα, ο Β ι
σχνού, και ο Σίβα.

Ασφαλώς η χρ ιστιανική θρησκεία 
έχε ι υποστεί κάποια επίδραση και 
από τους αρχαίους λαούς.

Πάντως το βάψιμο των κόκκινων 
αυγών ε ίνα ι έθ ιμο εβραϊκό.

_Οι Ισραηλίτες γ ιόρταζαν πάντα το 
Πάσχα τους σφάζοντας έξω στην 
αυλή του σπιτιού τους, ένα καλο
θρεμμένο αρνί, φροντίζοντας πάντα 
το  αίμα που έτρ εχ ε  από το λαιμό του

αυγά για να τα βράσει και αυτά, τά- 
χασε, έμ ε ινε  με ανοιχτό το στόμα, 
από το  ωραίο κόκκινο χρώμα που ε ί
χανε πάρει.

Ά ρ χ ισ ε  να φωνάζει από χαρά, φώ
ναζε γ ια  να δουν οι γε ιτόν ισ σ ές της.

Το εθεώρησε σαν το καλλίτερο 
καλορίζικο σημάδι του σπιτιού της, 
γ ια τ ί το κόκκινο χρώμα τό τε  οι 
Εβραίοι, μα και σήμερα ακόμα, το 
θεωρούν ένδειξη  θριάμβου και με
γάλης χαράς.

Από εκείνη  την ημέρα επεκράτησε 
το  έθιμο στους Ισραηλίτες να βου
τούν στο αίμα του αρνιού πρώτα όσα 
αυγά δ ιέθεταν, και μετά να χρίζουν 
την αυλόπορτα, τους το ίχους του 
σπιτιού τους, μα και το κατώφλι της 
πόρτας ιδίως, γ ια  να δείξουν ότι δεν 
παρέλειψαν να κάνουν την θυσία 
τους στο Σαβαώθ.

Αλλά επειδή κατά κάποιον τρόπ~ 
έφ ευγε το αίμα όταν έβραζαν, γ ι’ 
αυτό σκάφθηκαν και τάβραζαν 
πρώτα άσπρα και τα  έβαφαν με τυ

/

σπέρμα μέσα του ασκεί μεγάλο σε
βασμό στους έλληνες  από τους μυ
θολογικούς χρόνους μέχρι σήμερα, 
γ ι' αυτό ο λαός μας, σε πολλά μέρη 
π ισ τεύει ό τ ι με την ευλογία  της εκ 
κλησίας αποκτά εξα ιρ ετ ική  δύναμη 
εναντίον κάθε κα ιρ ικής μεταβολής.

Γ ι’ αυτό μαζεύουν τα αυγά από 
μαύρες όρν ιθες και τη Μ. Πέμπτη 
ρ ίχνουν πρώτο στη βαφή ένα από 
αυτά στο όνομα της Παναγίας και 
τους δ ίνουν ιδ ια ίτερη  ονομασία. 
Ευαγγελισμένα ή Μ εγαλοπεφτιά- 
τικα  και Αναστημένα. Την ονομασία 
αυτήν τη δ ίνουν από την ημέρα που 
θα τα πάνε στην εκκλησ ία  γ ια  να ευ- 
λογηθούν.

Μ ετά την ευλογία  τα τοποθετούν 
στις ρ ίζες των καρποφόρων δέν 
τρων, γ ια  να τους δώσουν (ή να φ έ
ρουν) άφθονα φρούτα.

Σε όλα τα χρ ιστιανικά σπίτια του 
κόσμου την ημέρα αυτή βάφονται 
κόκκινα αυγά και όπως ε ίνα ι φυσικό 
σε πολλούς ανθρώπους γ ενν ιέτα ι το 
ερώτημα, πότε άρχισε και γ ια τ ί κυ
ρ ιαρχεί παντού αυτό το  ωραίο έθιμο;

Όπως ξέρουμε ο Δ ίας ερω τεύ
τη κε  την θνητή Λήδα, τη σύζυγο του 
Τυνδάρεως και γ ια  να την κατακτή-

να χυθεί μέσα σ ’ ένα καθαρό κουβά.
Η σφαγή αυτή γ ινότα ν  σε ανά

μνηση του αμνού, προς τιμή του 
Θεού γ ια τ ί άγγελος Κυρίου τους 
συμβούλεψε να σφάξουν αρνιά και 
με το αίμα τους να σημαδέψουν τις  
εξώπορτες των σπιτιών τους, γ ια  να 
γλυτώσουν έτσ ι τα πρωτότοκο παι
διά τους από τη σφαγή που για τιμω 
ρία του σκληρού Φαραώ έπαθαν τα 
παιδιά των αιγυπτίων.

Με το αίμα του θυσιαζομένου 
αμνού, πριν πήξει, ζωγράφιζαν επί
σης ιερογλυφ ικά  σημεία σε όλα τα 
δοχεία που γέμ ιζαν νερό, το κατώ
φλι του σπιτιού τους και τους το ί
χους- έτσ ι νόμιζαν ότι έδιωχναν 
κάθε κακό πνεύμα.

Κάποιο Πάσχα, ένας Ιουδαίος 
αγόρασε αυγά για τ ις  μεγάλες η μ έ
ρες, αλλά επειδή έλειπε η γυναίκα 
του, και μη βρίσκοντας κατάλληλο 
δοχείο, άρπαξε τον κουβά που το 
πρωί ε ίχε συγκεντρώ σει το αίμα του 
αρνιού που έσφαξε, χωρίς να προσ
έξε ι καθόλου τα υπολείμματα του 
α ίματος στο βυθό του δοχείου, και 
τοποθέτησε πρόχειρα μέσα τα αυγά. 
Μα όταν αργότερα έφτασε η σύζυ
γός του, παίρνοντας τα τελευ τα ία

αρνίσιο αίμα μετά, και έτσ ι δ ια τη-' 
ρείτο  το κόκκινο χρώμα ζωηρότατο.

Πέρασαν χρόνια και χρόνια, όταν 
ο Θεός της Αγάπης και της Ειρήνης, . 
ο μεγάλος διδάσκαλος των ανθρω- ! 
πιστικών αληθειών, πλήρωσε τη δ ι
δασκαλία του με σταυρικό θάνατο. 
Μα την τρ ίτη  μέρα ο Χριστός ανα
στήθηκε!!

Ο Χριστιανισμός επεκράτησε και 
σε ένδειξη  μεγάλης χαράς για τον 
θρίαμβο της Αναστάσεως εκχρ ι
στιαν ισμένοι Εβραίοι εξακολούθη
σαν να βάφουν κόκκινα αυγά. 
Έ τσ ι σιγά -  σιγά καθιερώθηκε και 
στη νέα θρησκεία αυτό το ωραιό
τατο  έθιμο και δεν άργησαν όλοι οι 
Χρ ιστιανο ί του κόσμου να βάφουν 
κόκκινα αυγά, αλλά και διαφόρων 
χρωμάτων για να δείξουν τη μεγάλη 
χαρά τους.

Στην Ελλάδα εκτός του βαψίμα
τος  των κόκκινων αυγών καθιερώ
θηκε και το τσούγκρισμα των αυγών 
το Πάσχα, γ ια τί π ίστευαν ότι το 
τσούγκρισμα συμβόλιζε την Ανά
σταση του Κυρίου: Δηλαδή όπως 
από το σπασμένο κέλυφος αναπηδά 
η ζωή, το πουλάκι, έτσ ι και από τα 
σπασμένα δεσμό του τάφου επα-
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νήλθε η ζωή «εκ του θανάτου άν- 
: θρωπος».

Το έθιμο του τσουγκρισματος των 
κόκκινων αυγών το καθιέρωσε 
πρώτα στη Βυζαντινή αυλή ο Μέγας 
Κωνσταντίνος μαζί με τη μητέρα του 

ιο Αγία Ελένη. Στην τελετή  αυτή, τη 
ρούνταν αυστηρά όλοι οι κανόνες 
της μεγάλης εθιμοτυπίας, στην αυ- 

:ο τοκρατορική αίθουσα, που άφθονο 
χρυσάφι και ασήμι στόλιζαν τους 

: θρόνους και τα βαρειά έπιπλα.
Ο αυτοκράτορας και η μητέρα του 

στα χρυσοποίκιλτα ντυμένο ι με τις 
ολόχρυσες κορώνες στο κεφάλι 
τους, που οι πολύτιμοι λίθοι 
άστραφταν σαν αστέρια κάτω από 

: τον ουρανό, κάθονταν στους θρό
νους των. Δίπλα στην αυτοκράτειρα, 
την πρώτη Δέσποινα του Βυζαντίου, 
στέκονταν η κυρία επί των τιμών, και 
δεξιά του αυτοκράτορα, ο πρώτος 
υπασπιστής του.

Στις δέκα το πρωί της Κυριακής 
του Πάσχα άρχιζε η λαμπρή τελετή . 
Οι καλεσμένοι πλησίαζαν, ντυμένο ι 
και αυτοί πολυτελέστατα, τον αυτο
κράτορα, υποκλίνονταν μπροστά 
του, και μετά η Κυρία επί των τιμών 
τους έδ ινε από ένα κόκκινο αυγό 
από το πολύτιμο ολόχρυσο πανέρι 
που κρατούσε, για να τσουγκρίσουν, 
πρώτα με τον αυτοκράτορα Κων
σταντίνο και μετά με τη βασιλομή- 
τορα Ελένη. Αν έσπαζε το αυγό του 
αυτοκράτορος τό τε  ο υπασπιστής 
του, του έδ ιδε άλλο, και ξανάρχιζε 
το τσούγκρισμα με τον Κωνσταντίνο 

\ ενώ συνεχώς δίνονταν εγκάρδιες 
ευχές.

Ό τα ν  τελείω νε η ωραία τελετή  
του τσουγκρισματος εσηκώνετο το 
αυτοκρατορικό ζεύγος και μεγαλό
πρεπα προχωρούσε στη διπλανή αί
θουσα, ακολουθούσαν όλοι οι προσ
κεκλημένοι, και έμπαιναν όλοι μαζί 
στην τραπεζαρία για να καθίσουν 
στο πασχαλινό τραπέζι και ευτυχ ι
σμένοι σαν μια ο ικογένεια  να γ ιορ
τάσουν διασκεδάζοντας ως αργά τη 
νύχτα, ψάλλοντας το «Χριστός Ανέ- 
σ τη».

Αργότερα επί βασιλείας του Μα
νουήλ Κομνηνού εξακολούθησε η 
ίδια φυσικά εορταστική γιορτή της 
Κυριακής του Πάσχα, με τη διαφορά 
πως ο αυτοκράτορας, για να ευχαρι
στήσει περισσότερο τους αυλικούς 
του, τους πρόσφερε χρυσωμένα 
αυγά, τα οποία προηγουμένως ε ί
χανε κοπεί στη μέση με μεγάλη 
προσοχή και σε κάθε αυγό είχανε 
Βάλει μέσα κοσμήματα, κομψ οτε
χνήματα και διάφορα άλλα πολύτιμα 
αντικείμενα. Μ ετά τα ξανακολλού- 
σαν και έτσι περίμενε καθένας και 
μια μεγάλη έκπληξη.

Σε πολλά μέρη της Ελλάδας επι
κρατεί η συνήθεια την νύχτα της 
Αναστάσεως, όταν ο παπάς διαβάζει

τη μεγάλη ευχή του Ιωάννου του 
Χρυσόστομου και μόλις ψάλλει 
«Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαν- 
τες  ευφρανθήτε σήμερον», να βγά
ζουν οι εκκλησιαζόμενοι τα κόκκινα 
αυγά από την τσέπη τους και τσουγ
κρίζουν μεταξύ τους, τρώγοντας 
από λίγο - λίγο για να δ ιαρκέσει όσο 
να τελειώ σει το διάβασμα της ευχής.

Στο Πατριαρχείο Κωνσταντινου
πόλεως εξακολουθεί και σήμερα ο 
Πατριάρχης να μοιράζει ευλογη
μένα αυγά την Κυριακή του Πάσχα 
σε όλο το εκκλησίασμα.

Μα και στην Πόλη ο Δεσπότης 
πάντα μοίραζε από δύο αυγά, σε 
όσους πήγαιναν να πάρουν την ευ 
λογία του την Κυριακή του Πάσχα,

στην μεγάλη αίθουσα του Μητροπο- 
λιτικού κτιρίου.

Το τόσο ωραίο και συγκινητικό 
αυτό έθιμο που θύμιζε βυζαντινή 
εποχή, έχε ι λίγα μόνον χρόνια που 
σταμάτησε.

Για πολλούς αιώνες η εορτή του 
τσουγκρισματος σταμάτησε από 
όλη την σκλάβα Ελλάδα. Τετρακόσια 
ολόκληρα χρόνια στέναζε κάτω από 
την βία του φοβερού κατακτητή. Μα 
τα πυκνά μαύρα κρέπια, μια χούφτα 
σκλάβων Ελλήνων τα ξέσχισαν και 
μια νέα Ανάσταση του Έ θνους μας 
σκόρπισε την χαρά της Ελευθερίας.

Έ τσ ι το ωραίο έθιμο του τσουγ- 
κρίσματος του Βυζαντίου ξαναζων
τάνεψε και στην πατρίδα μας .. .

309



θ λ Ν λ Τ ® ,
Του Ν ικο λά ο υ  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

Θεολόγου

ΘΧΝΧΤΟΝ
f ix t h c x c

Ανάσταση δεν είνα ι μια συνηθι
σμένη γιορτή χαράς. Είναι η γιορτή 
τΓΙζ χαράς. ΓΓ αυτό όλοι οι αναστά
σιμοι ύμνοι ε ίνα ι θρ ιαμβευτικο ί και 
ευφρόσυνοι όχι μόνο κατά το περι
εχόμενο, αλλά και κατά το τέλος. Ο 
αναστάσιμος όρθρος κι η αναστά
σιμη λε ιτουργ ία  τελούντα ι καθώς οι 
πιστοί κρατούν αναμμένες τ ις  λαμ
πάδες τους. Ποτέ άλλοτε ο χρ ισ τια 
νικός ναός δεν λούζετα ι σε τόσο 
άπλετο φως επί τόσες ώρες.

Ταυτόχρονα ο ύμνος «Χριστός 
Ανέστη» με το βαθύ, το πλούσιο και 
τόσο εκφραστικό «θανάτω θάνατον 
πατήσας» ψάλλετα ι ή λέγετα ι στους 
Ο ρθόδοξους ναούς πολλές φορές 
εκείνη  την ημέρα, για να υπογραμ
μίσει τον μεγαλύτερο θρίαμβο και τη 
βασικώτερη νίκη του Χριστού: Τη 
νίκη κατά του θανάτου.

Οταν ο θ εό ς  έδιωξε τους πρωτο
πλάστους από τον Παράδεισο και τα 
χερουβείμ  με τη φλόγινη ρομφαία 
στάθηκαν φρουροί μπροστά στην 
θύρα του, ο θάνατος άνο ιγε θριαμ
βευτής τις  δ ικές του πύλες. Από 
τό τε  δεν ήταν μονάχα η καθημερινή 
ζωή, που κατήντησε για τον άν
θρωπο κόπος βαρύς και μόχθος 
αβάστακτος. Το πιο φρ ικτό  ήταν 
άλλο. Έ φ ευ γε ο «στένων και τρό
μων»^ άνθρωπος από τη γη και συν
αντούσε στον άδη φρίκη και τρόμο. 
Εκλεινε τα μάτια και τον κυρ ίευε 

σύγκρυο, τον τύλ ιγε το πηκτό σκο
τάδ ι στο άχαρο κατο ικητήρ ιο  της 
φθοράς και της κατάρας. Τους πλα
σμένους για τη χαρά και το φως του 
Παραδείσου, τους άρπαζε ο θάνα
τος μ' ένα τρόπο απάνθρωπο και 
τους αλυσόδενε χαιρέκακα.

Είναι αλήθεια πως κάποιες ανα
λαμπές στα προ Χριστού χρόνια 
έδειχναν, ότι το βασίλειο του άδου 
δεν ήταν αιώνιο. Ο Ενώχ π.χ. δεν 
έπεσε στα χέρ ια του - ε ίχε μ ετα τεθ ε ί 
ζωντανός. Ο προφήτης Ηλίας με πύ- 
ρινο_ άρμα ανέβηκε στον ουρανό, 
αφού προηγουμένως εγλύτω σε από 
τον θάνατο, προσωρινά βέβαια, τον 
γυιό της χήρας των Σαρεπτών, όπως

«Η τελευτοία προσευχή», χαρακτικό του Αλψρεντ 
Ντύρερ.
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επίσης και ο μαθητής του Ελισσα'ιος 
τον γυιό της Σωμανίτιδος. Αλλά στην 
ουσία ο θάνατος εβασίλευε . . .

Φοβερός καθαιρέτης και εξολο
θρευτής του στάθηκε μονάχα ο 
Αναστάς Κύριος. Προτού ακόμα 
σταυρωθεί προειδοποίησε τον θά
νατο για τον . . .  θάνατό του. Του 
έδειξε πόσον ήταν αδύνατος. Με 
ένα μονάχα λόγο επήρε από τα χέρια 
του δυο νεανικές υπάρξεις: Την θυ
γατέρα του αρχισυναγώγου Ιαείρου 
και το μονάκριβο αγόρι της χήρας 
της Ναϊν. Μ' ένα κάλεσμα έφ ερε στη 
ζωή ένα νεκρό τεσσάρων ημερών, 
τον Λάζαρο, που είχε κιόλας αρχίσει 
να κυρ ιεύει το σώμα του η οσμή του 
θανάτου.

Αυτά όμως δεν ήταν παρά προα
νάκρουσμα εκείνου που θ' ακολου
θούσε με την λαμπροφόρα Ανά
σταση. Γ ιατί μόλις ο Αναστάς κατέ
βηκε στον 'Αδη, ο δεσμευτής του 
ανθρώπου έφριξε από φόβο. Μόλις 
το φως του Χριστού πλημμύρισε το 
σκοτεινό του βασίλειο, οι νεκροί 
σκίρτησαν. Ενώ πολλοί απ’ αυτούς, 
υπακούοντας στον Ελευθερωτή, 
πηδούσαν απ’ τα μνήματα κι έκαναν 
σε πολλούς την εμφάνισή τους.

Από δω και μπρος δεν υπάρχει πια 
βασίλειο του Ά δου . Ο θάνατος 
καταργήθηκε. «Χριστός Ανέστη», 
φωνάζουν οι άγγελοι. Μαζί του ανα
στημένες κι εμείς, φωνάζουν οι ψυ
χές.

Μια θαυμάσια θριαμβευτική απο
στροφή του αποστόλου Παύλου 
στον θάνατο εκφράζει μ’ ένα τρόπο 
λακωνικό και δυναμικό την χαρά της 
νίκης. «Κατεπόθη ο θάνατος εις νί- 
κος». Πάει ο θάνατος, έσβησε. Εξ
αφανίστηκε ολότελα. Ηττήθηκε μια 
για πάντα. Πουθενά δεν φαίνεται. 
Και απευθυνόμενος ο Απόστολος 
στον νικημένο θάνατο, που ήταν κά
ποτε πανίσχυρος, τον ερωτά με αρ
κετή δόση ειρωνείας: «Πού σου, θά
νατε, το κέντρον; Πού σου άδη, το 
νίκος; «Πού είναι, θάνατε, το φαρ
μακερό κεντρ ί σου; Πού είναι, άδη, η 
νίκη σου; (Α\ Κορ. ιε ' 55). Για να 
προσθέσει ο ιερός Χρυσόστομος: 
«Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύε
ται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ου- 
δείς επί μνήματος».

Δεν ξέρω τ ι εδοκίμαζε η θεσπέσια 
ψυχή του Αποστόλου ή εκείνου του 
μελίρρυτου Χρυσοστόμου, καθώς 
έγραφαν τούτες  τ ις  λέξε ις  ή καλύ
τερα καθώς επαιάνιζαν τούτο  τον 
παιάνα. Πάντως η ψυχή που δεν τις  
διαβάζει απλώς, αλλά στοχάζεται το 
βαθύτερο νόημά τους, συγκλονίζε
τα ι και «σκιρτώσα υμνεί τον αίτιον» 
τούτου του θριάμβου, τον Ανα- 
στάντα Ιησούν.

Τα πιο πάνω λόγια δεν είνα ι βέβαια 
ρητορικά σχήματα. Είναι ζωντανή 
πραγματικότητα, που την ζουν από

τότε καθημερινά οι αιώνες. Ένα 
σύντομο βλέμμα στη ζωή της Εκ
κλησίας θα βεβαιώσει τούτη τη χει
ροπιαστή αλήθεια. Τι ήταν πριν από 
την Ανάσταση του Χριστού ο Γολγο- 
θάς; Ήταν η φοβερή σκηνή του εγ
κλήματος, της αξιοθρήνητης τρα
γωδίας του ανθρώπου. Τώρα όμως 
είναι παγκόσμιο προσκύνημα. Τόπος 
λατρείας και ευλαβείας. Προτού ν’ 
αναστηθεί ο Χριστός, ο θάνατος 
ήταν για τον άνθρωπο φοβερός. 
Μετά την Ανάσταση, ο άνθρωπος εί
ναι φοβερός για τον θάνατο!. . .

Δεν βλέπετε πως τον περιφρο- 
νούν οι μαθηταί του Χριστού; Δεν 
βλέπετε πως τον περιφρονούν οι 
Μάρτυρες στ’ αμφιθέατρα; Δεν 
βλέπετε γέροντες, που σηκώνουν 
με κόπο τα βήματά τους, αλλά και 
αδύναμες τρυφερές υπάρξεις, αγό
ρια και κορίτσια, που τον περιπαί
ζουν μπροστά στα κατάπληκτα 
βλέμματα των ισχυρών της γης; Πη
γαίνουν στο μαρτύριο σαν να βαδί
ζουν σε πανηγύρι! Φωνάζουν στους 
δημίους: Πέφτουμε κάτω από το ξί
φος σας, αλλά θ’ αναστηθούμε αθά
νατοι. Μας σκεπάζει το χώμα; Γινό- 
μαστε τροφή των θηρίων; Στάκτη γί
νεται το σώμα μας στη φωτιά; Θα

μας καταπιεί η θάλασσα; Τι με 
τούτο ; Ύ στερα απ’ αυτά μας περι
μένει το μακάριο κι ανέσπερο φως 
του Αναστάντος: «Χριστός Ανέστη»!

Τούτη την αλήθεια μη την λησμο
νε ίτε  ποτέ. Οτιδήποτε κι αν έλθει 
να σας πικράνει τη ζωή ή να σας 
αφαιρέσει την ελπίδα οποιοδήποτε 
αγαπημένο σας πρόσωπο προχωρη
μένης ή τρυφερής ηλικίας κι αν 
δ ε ίτε  να κλε ίνε ι τα μάτια και να φ εύ
γε ι από κοντά σας, μην αφήσετε να 
σας καταβάλει η θλίψη κι ο άμετρος 
πόνος. Σκεφθήτε τούτο  μόνο: Τί
ποτε δεν μπορεί να στερήσει σ’ 
όλους αυτούς ή στον οποιοδήποτε 
τον ουρανό. Ο Ουρανός είνα ι δικός 
μας.

Τον κλείσαμε μεις κάποτε με την 
παρακοή μας στην εντολή του θεού. 
Ο Χριστός όμως με τον θάνατό Του 
στον Σταυρό επάτησε τον θάνατο. 
Και με την ένδοξη Ανάληψή του μας 
άνοιξε μια για πάντα τον ουρανό. 
Από τό τε  δεν μπορεί κανείς να μας 
τον κλείσει. «Χριστός εγερθε ίς  εκ 
νεκρών απαρχή των κεκοιμημένων 
εγένετο». Ο θάνατος είνα ι πια ένα 
επεισόδιο στη ζωή μας. Μας θυμίζει 
απλώς την αμαρτία, από την οποία 
μας ελύτρωσε η θεϊκή αγάπη.
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Στο οικοδόμημα του Χριστιανι
σμού ο ακρογωνιαίος λ ίθος είνα ι ο 
Χριστός, και οι υπόλοιποι λ ίθο ι οι 
άγιοι, που ε ίνα ι μέλη του σώματος 
του Χριστού, φανερώ νοντας με τα 
χαρίσματα τους Αυτόν, ο οποίος 
παραμένει αθέατος αισθητά.

Οι πιστοί κοινωνούν με το Χριστό 
μέσα στην εκκλησία «Πρεσβείαις 
των αγίων». Οι άγιο ι αποτελούν το 
συνδετικό  κρίκο της αναφοράς του 
πιστού προς το Θεό.

Οι άγιο ι δεν ε ίνα ι ήρωες, αλλά τα 
πεινοί δούλοι του Θεού. Δεν προ
βάλλουν την ατομ ικότητά  τους, 
αλλά την αφανίζουν, ώστε να φανε
ρωθεί η χάρη του Θεού. Ό τα ν  γ ίν ε 
τα ι αναφορά στο ήθος και την αρετή 
των αγίων γ ίνετα ι αναφορά στην 
αρετή του Χριστού. Βρίσκοντας λο ι
πόν στον ένα άγιο τη σοφία, στον 
άλλο την οσιότητα, στον άλλο την 
ειρήνη και αγάπη, στον άλλο τη δ ι
καιοσύνη, στον άλλο την ταπείνωση 
κ.λπ. βρίσκουμε τον ίδιο το Χριστό 
με τη δ ιατηρουμένη ιδ ια ιτερότητα  
και την αρμονία των μελών του σώ
ματός του. Έ τσ ι π.χ. ο Ά γ ιο ς  Νικό
λαος, προστάτης του Ναυτικού μας, 
απ οτελεί «κανόνα πίστεως και ε ι
κόνα πραότητος εγκράτειας δ ιδα
σκάλου .. ,»0 Αγιος Γεώργιος 
προστάτης του Πεζικού μας «αιχμα
λώτων ελευθερω τής και πτυχών 
υπερασπιστής, ασθενούντων ια
τρός, βασιλέων υπέρμαχος» κ.λ.π.

Στο πρόσωπο της Αγίας Ειρήνης 
βλέπουμε την παρθένο, την ωραιό
τατη  Ειρήνη, που ε ίχε γ ίν ε ι άθλος

Τ ου  Κ υ ρ ιά κ ο υ  ΠΑΤΣΙΔΗ 
Υπομ/ρχου - Θεολόγου

Η ΧΓΙΑ. ΘΙΡΗΝΗ
ο βίοι και π έράοη οηξ

Ειρήνης τον άρχοντα, ιχνηλατούσα σεμνή, Ειρήνης Επώ
νυμος,^ δι επιπνοιας Θεού, εδειχθης πανεύφημε· Συ yap του 
πολέμιου τας ενεδρας φυγούσα, ήθλησας υπέρ φύσιν, ως Παρθέ
νος φρονήμη, δι ο μεγάλομάρτυς Ειρήνη ειρήνην ημιν αιτήσαι.

Γ Ό Ο <

και υπόδειγμα ήθους, χύνοντας το 
αίμα της γ ια  του Χριστού την πίστη, 
καταβάλλοντας την πλάνη της 
αθεΐας που υπήρχε εκείνη  την 
εποχή στο απέραντο κράτος της 
Περσίας. ΓΓ αυτό και δέχθηκε με
γάλο βραβείο νίκης από το χέρ ι του 
κτίστη της.

Η Αγία Μ εγαλομάρτυς Ειρήνη 
ήταν μονογενής θυγατέρα του 
Επάρχου της πόλης Μαγεδών της 
Περσίας Λ ικινίου και της Λ ικινίας. 
Στην αρχή ονομάστηκε Πηνελόπη. 
Γεννήθηκε σ' αυτή την πόλη στις 
αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα το έτος 
306. Επειδή ήταν πολύ ωραία και
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υπερέβαλε στην ομορφιά όλες τις  
σύγχρονες κοπέλες, οι γονείς  της 
που ήταν ειδωλολάτρες, την έκλε ι
σαν σε ηλικία εξ (6) ετών με 13 υπη
ρέτρ ιες σ’ ένα υψηλό πύργο με όλες 
τ ις  ανέσεις και τα πλούτη. Είχε ως 
διδάσκαλο παιδαγωγό και επιτηρητή 
κάποιο γέροντα Α π ε λ λ ι α ν ό ,  πο
λυμαθή φιλόσοφο. Από νωρίς φάνη
καν τα χαρίσματα της μικρής Πηνε
λόπης. Είχε θάρρος, υπακοή, σεβα
σμό, σεβασμό προς το διδάσκαλο 
και τους γύρω της. Ή ταν επιμελής 
και ανήσυχη φύση. Σύντομα ένιωσε 
ότι η διδασκόμενη σ’ αυτή σοφία και 
φιλοσοφία ήταν ατελής.

Σταθμό στην πορεία της ζωής 
απετέλεσε η είσοδος στον Πύργο 
μιας δούλας, της Τ ε ρ τ υ λ λ ι α -  
ν ή ς . η οποία μετέφ ερε σ’ αυτήν την 
δάδα της Χριστιανοσύνης, και τη 
Χάρη του Κυρίου, με την οποία η μι
κρή Πηνελόπη άλλαξε ριζικά. 'Ετσι 
αναζητούσα την αληθινή πίστη η 
Πηνελόπη, σε ηλικία δώδεκα ετών 
δέχετα ι τον πρώτο σπόρο του Χρι
στιανισμού από τη σοφή και ευλαβή 
υπηρέτρια Τερτυλλιανή. Κοντά σ’ 
αυτή διδάσκεται το Χριστιανισμό και 
ο διδάσκαλος ειδωλολάτρης Απελ- 
λιανός. Βαπτίστηκε μέσα στον 
Πύργο υπό του Χριστιανού ιερέα Τ ι
μόθεου και λαβούσα το όνομα Ει
ρήνη, αφιέρωσε από τό τε  την ψυχή 
της στην πίστη του ουράνιου νυμ
φίου. 'Εγινε νύμφη του Παμβασι- 
λέως Χριστού.

Στην αρχή έκρυψε τη νέα ιδ ιότητά 
της από τους διώκτες του Χριστιανι
σμού και ειδωλολάτρες γονείς  της. 
'Οταν όμως, το έτος 320 μ.Χ., ο γιος 
του αυτοκράτορα της Περσίας Σα- 
βωρίου Σαπώρ Β' θαμπωμένος από 
την ομορφιά της, της πρότεινε γάμο, 
η Ειρήνη όχι μόνο αρνήθηκε την 
πρόταση αυτή, αλλά αποκάλυψε 
μετά παρρησίας την Χριστιανική της 
πίστη και την ολοκληρωτική αφο
σίωσή της στον Κύριο. Μάλιστα όταν 
προκλήθηκε να θυσιάσει στα ε ί
δωλα, ηρέμησε αυτά επιβεβαιώνον
τας για μια ακόμη φορά την Χριστια
νική της ιδιότητα.

Ό τα ν  πληροφορήθηκε ο πατέρας 
της Λικ’ινιος της προσέλευση της 
κόρης του στη Χριστιανική πίστη, 
εξαγριώθηκε και στην αρχή προσ
πάθησε με ήπια μέσα να τη συνετίσει 
θυσιάζοντας και αυτή στα είδωλα. Η 
Ειρήνη όμως έμεινε ακλόνητη και 
σταθερή στην ομολογία της πίστεώς 
της και προ των απειλών του πατέρα 
της περί βασανιστηρίων, παρέμεινε 
ακόμη πιο πιστή.

Ο Λ ικίνιος φανατικός ειδωλολά
τρης και υποτακτικός στον αυτο
κράτορα της Περσίας Σαβώριο 
καταδίκασε την μονάκριβη κόρη του 
σε θάνατο, αφού την έκλεισε για αρ
κετές  μέρες στην αθλιότερη φυ

λακή της Περσίας, τη φυλακή των 
Χοχοάν, όπου βασανίστηκε οικτρά. 
Ο θάνατός της αποφασίστηκε να γ ί
νει με παράξενο τρόπο. Να σκοτωθεί 
δεμένη σε δύο άλογα από τ ις  κλω
τσ ιές αυτών. Ό μω ς ένα άλογο αφη
νιασμένο με επανειλημμένα λακτί
σματα άφησε άπνου τον πατέρα της. 
Και εδώ η Αγία Ειρήνη επ ιτελεί το 
πρώτο της θαύμα, προσευχόμενη 
στο Χριστό. Ανασταίνει αυτόν που 
ήθελε να τη σκοτώσει, τον πατέρα 
της. Προ του θαύματος αυτού επΐ- 
στευσαν τρε ις  χ ιλ ιάδες Πέσρες και ο 
Λ ικίνιος με τη γυναίκα του Λικινία 
έγιναν Χριστιανοί, βαπτίσθηκαν, 
παραιτήθηκαν του αξιώματος τους 
και διαμοίρασαν την περιουσία τους 
στους πτωχούς.

Ο διάδοχος του πατέρα της 
'Επαρχος Σεδεκίας, φανατικός ε ι
δωλολάτρης, κατηγόρησε την Αγία 
για ασέβεια στα είδωλα, επειδή 
όμως αυτή αρνήθηκε να θυσιάσει 
στα είδωλα την έρριξαν με προσ
ταγή του Έπαρχου σ’ ένα λάκκο 
πλήρη φιδιών και άλλων δηλητηριω
δών ερπετών όπου παρέμεινε 14 
ημέρες. Ό μω ς με την επιστασία του 
Θείου Αγγέλου έγιναν ακίνδυνα και 
η Ειρήνη σώθηκε, όπως ακριβώς ο 
Δανιήλ από το λάκκο των λεόντων. 
Κατόπιν πριόνισαν τα πόδια αυτής. 
Ό μως ο Θεός την κατέστησε πάλι 
υγιή. Έ τσ ι πίστευσαν στο Χριστό 
παρά τις απειλές του Σεδεκίου αρ
κετές χιλ ιάδες ψυχές.

Ο Σεδεκίας παρέμεινε σκληρός 
και αμετατόπιστος και συνέχισε τα 
βασανιστήρια. Έδεσαν την Ειρήνη 
πάνω σ’ένα τροχό, τον οποίο κυ
λούσε ορμητικό νερό. Δια θαύματος 
πάλι ο τροχός σταμάτησε αμέσως 
και η Αγία παρέμεινε αβλαβής. Η πί
στη της για μια ακόμη φορά την 
έσωσε και είχε σαν αποτέλεσμα να 
πιστεύσουν οκτώ χιλ ιάδες περίπου 
Πέρσες στο Χριστιανισμό.

Στο μεταξύ αποθανόντος του αυ
τοκράτορα της Περσίας Σαβωρίου, 
ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας ο υιός 
του Σαπώρ Β ’. ο οποίος ακόμη επι
θυμούσε να συνάψει γάμο με την Ει
ρήνη. Η Αγία όχι μόνο αρνείτα ι το 
γάμο, αλλά κηρύσσει απερίφραστα 
την πίστη της στο Χριστό. Τότε ο αυ- 
τοκράτωρ ανανέωσε το διάταγμα 
διωγμών κατά των Χριστιανών. Επα
κολουθεί μία συνάντηση έξω από 
την πόλη Μαγεδών αυτής με τον Σα- 
βώρ Β' και το στράτευμά του. Με 
προσευχή της Ειρήνης τυφλώθηκαν 
όλοι οι στρατιώτες και με προσευχή 
πάλι αυτής δια θείας χάριτος δώ- 
ρησε το φως σ' αυτούς . Αμέσως 
εσχίσθη η γη και δέχθηκε εντός αυ
τής δέκα χιλ ιάδες απίστους. Έ νεκα 
αυτού πίστευσαν πολλές χ ιλιάδες 
(περίπου 30) ανθρώπων. Αποθανόν
τος του αυτοκράτορα, η Ειρήνη,

εκήρυσσε ελεύθερα και έκαμε θαύ
ματα μέσα στην πόλη ώστε να πι
στέψουν ακόμη 5.000 ειδωλολά- 
τρες.

Για το αποστολικό έργο της στην 
πόλη Καλλίνικο, την έκλεισαν δια
δοχικά μέσα σε τρ ία  πυρακτωμένα 
χάλκινα βόδια, από τα οποία η Αγία- 
Ειρήνη βγήκε άφ λεκτος και αβλα
βής. Στο θαύμα αυτό πίστευσαν*
100.000 περίπου ψυχές. Κατόπιν την 
έδεσαν σ’ ένα κρεβάτι και την έθα
λαν στη φωτιά για να καεί ζωντανή. 
Ά γγελο ς  Κυρίου όμως έσβησε τη 
φωτιά και σώθηκε έτσ ι η Αγία.

Η παράδοση αναφέρει ό τι κατά 
τους χρόνους του αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου, Ο Σαπώρ Β ’ δ ιέταξε 
την αποκεφάλισή της, πράγμα που 
έγινε. Πάλι όμως Ά γγελο ς  Κυρίου 
ανέστησε αυτήν και την μακάρισε 
μαζί με άλλους, τους πιστέψαντες 
στο Χριστό. Στα θαύματα πίστευσαν 
και βαπτίσθηκαν μυριάδες υπήκοοι 
της Περσίας. Και στην πόλη Έ φεσο 
συνέχισε τη δράση της. Έ τσ ι η Αγία 
Ειρήνη έγ ινε το γνωστότερο και πε- 
ρηφανέστερο πρόσωπο στο τό τε 
Κράτος της Περσίας.

Οπως ο χρόνος της επ ίγειας απο
στολής της πλησίαζε στο τέρμα. 
Μ ετά τόσους αγώνας και αθλήσεις 
σε νεώτατη ηλικία ο Θεός την κά- 
λεσε πλησίον του, πιθανότατα το 
325 μ.Χ., για αιώνια ανάπαυση δ ίνον
τας σ’ αυτήν την αρμόζουσα θέση 
στη σεμνή και ένδοξη Χορεία των 
μεγαλομαρτύρων. Η Εκκλησία της 
χάρισε τον Ιερότατο τ ίτλο  «Η Οσιο- 
παρθενομάρτυς Ειρήνη».

Η παρθενομάρτυς Ειρήνη τιμάτα ι 
απ’ όλο τον Χριστιανικό κόσμο. Τι- 
μάται και από το Σώμα της Ελληνι
κής Χωροφυλακής. Από το 1967 κα
θιερώθηκε σα προστάτιδά του.

Ό μως η Ειρήνη στο τό τε  αχανές 
και ειδωλολατρικό κράτος της Περ
σίας αγωνιζόταν να επιβάλλει τη 
Χριστιανική πίστη δια της Ειρήνης 
και αγάπης, έτσ ι και το Σώμα της 
Χωροφυλακής έχοντας σαν πρό
τυπο και προστάτιδά την Αγία Ει
ρήνη, αγωνίζεται να επ ιβάλλει την 
τάξη και ειρήνη. Γ ίνετα ι ο προστά
της και Ά γγελο ς  φύλακας του πο
λίτη. Με τη δύναμη της πίστης προς 
την Αγία και το Χριστό, οι άνδρες 
του Σώματος αγωνίζονται στις επάλ
ξεις  του καθήκοντος, για να φέρουν 
σε πέρας τη δύσκολη αποστολή 
τους.

Γ Γ αυτό λοιπόν κάθε αστυνομικός 
που αγωνίζεται γ ια  την επιβολή της 
τάξης, ειρήνης και ησυχίας ας έχει 
υπ’ όψη του τη δράση και πίστη της 
Αγίας και γεν ικότερα  του Χριστού. 
Με τη Χριστιανική πίστη του να είνα ι 
σ ίγουρος ότι θα πετύχει απόλυτα 
στο έργο του, επειδή «οι γαρ νομί- 
μως αθλούντες, νομίμως και στεφα- 
νούνται.
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Οι Έ λ λ η ν ες  έχο υν το  δ ικα ίω μα όπως σ υ νέρ χ ο ντα ι
ησϋχως και αόπλως».

“ Μ ονον ε ις  τα ς  δημοσ ίας εν  υπαίθρω σ υνα θρο ίσ εις  
δ υ να το ί να π α ρ ίσ τατα ι η αστυνομ ία . Αι εν  υπαίθρω 
σ υνα θ ρο ίσ ε ις  δ ύ να ντα ι να απ αγορευθούν δΓ η τιο - 
λ ο γη μ ένη ς  αποφάσεω ς τη ς  α σ τυ νο μ ικής  αρχής, 
γεν ικώ ς μεν αν εκ  τούτω ν επ ίκ ε ιτα ι σοβαρός κ ίνδ υ 
νος ε ις  τη ν  δημοσ ίαν ασ φ άλειαν, ε ις  ω ρ ισμένην δε 
π ερ ιοχήν αν α π ειλή τα ι σοβαρά δ ια ταραχή  τη ς  κο ι
νω ν ικο ο ικο νομ ική ς  ζωής, ως νόμος ορ ίζει» .

ΑΡ8Ρ° 11 του  Σ υντάγματος  του  1975

TO OIKAiaiVIfl ΤΟΥ "ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΑΙ,,
Του Κ ω ν /ν ο υ  Π Α Π Α ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Υ  

Εκπαιδευτικού 
Πτυχ. ΠΑΣΠΕ /  ΣΕΛΕΤΕ

Η ελευθερ ία  του ουνέρχεαθα ι κα τά γε
τα ι από την Α γγλική ισ τορία  όχι όμως σαν 
ε ιδ ικό  δικαίωμα αλλά σαν αποτέλεσμα ή 
συνέπεια τη ς  προσωπικής ελευ θερ ία ς  
και της ελευ θερ ία ς  του  λόγου, δηλαδή 
το  δικαίωμα της επ ικοινω νίας στο χώρο 
με το  λόγο.

Γραπτή διακήρυξη τη ς  ελευθερ ίας  του 
συνέρχεσθα ι βρ ίσκουμε στο Α μερ ικα 
νικό και στο Γαλλικό επαναστατικό πολί
τευμα. Η πρώτη τροποποίηση του συντά
γματος των ΗΠΑ κατοχύρωσε το  «δι
καίωμα του λαού να σ υνέρχετα ι ησύ- 
χως», το  οποίο υπ οθέτε ι ότ ι ε ίνα ι ανα
γνωρισμένο και υπάρχει.

Οσον αφορά τη Γαλλική Επανάσταση, 
το  σύνταγμα του 1791 εγγυά τα ι ρητά 
σ τους π ολίτες το δικαίωμα του «συνέρ
χεσθαι ησύχως και αόπλως».

Εφαρμόστηκε κατόπ ιν σε όλα τα Ευ
ρωπαϊκά συντάγματα και μάλιστα το 1831 
πρώτα στο Βελγικό σύνταγμα.

Στα συντάγματα των Λαϊκών Δημοκρα
τιών επίσης εξα γγέλετα ι η ελευθερ ία  του 
συνέρχεσθαι, συνήθως μαζί με την ελ ευ 
θερ ία  της γνώμης, του λόγου και του τύ 
που και μάλιστα σαν ε ιδ ικό τερ η  μορφή

αυτών, χωρίς ιδ ια ίτερ ες  εγγυήσεις, αλλά 
με πρόνοια υπέρ των εργατώ ν για  να 
δ ιευκολύνοντα ι στην άσκηση του  δ ι
καιώματος αυτού.

Στην Ελλάδα το  δικαίωμα αυτό ανα
γνω ρίστηκε και κατοχυρώ θηκε με το 
σύνταγμα του 1864, παρμένο από το 
Βέλγιο , μετέπ ειτα  δε με τα συντάγματα 
του 1911 και 1927, τα οποία περιλάμβα
ναν σ χετικές  δ ια τά ξε ις  και τέλο ς  με το 
άρθρο 10 του συντάγματος του 1952, 
αναθεώρηση του οποίου απ οτελεί το  άρ
θρο 11 του συντάγματος του  1975 που 
ισχύει.

Το άρθρο 11 του συντάγματος που 
ισχύει α ναφ έρετα ι σ τις συναθροίσεις, 
των οποίων εγγυά τα ι και π ροστατεύει 
την  ελευθερ ία , πα ίρνει δε σαν δεδομένη 
την  έννο ια  της συναθροίσεως, ε ίτ ε  από 
τη νομοθεσία, ε ίτ ε  από την  επιστήμη και 
τη νομολογία.

Ο ρ ι σ μ ό  τ η ς  σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε ω ς  
π ε ρ ι έ χ ε ι  ο Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς  Χ ω 
ρ ο φ υ λ α κ ή ς  κ α τ ά  τ ο ν  ο π ο ί ο  
« σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ς  θ ε ω ρ ε ί τ α ι  η 
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ς  π ο λ λ ώ ν  ε π ί  τ ο  
α υ τ ό  μ ε τ ά  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ν  
σ υ ν ε ν ν ό η σ ι ν ,  π ρ ο ς  σ ύ σ κ ε -  
ψ ι ν ,  λ ή ψ ι ν  α π ο φ ά σ ε ω ν  κ α ι  
κ ο ι ν ή ν  ε ν έ ρ γ ε ι α » .  Π ά σ α  
ά λ λ η  σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ ή  μ η  
έ χ ο υ σ α  δ η λ α δ ή  τ ο ν  χ α ρ α 
κ τ ή ρ α  τ η ν  κ ο ι ν ή ς  π ρ ο σ υ ν ε ν -

ν ο ή σ ε ω ς  σ υ ρ ρ ο ή  π λ ή θ ο υ ς  
δ ε ν  ε ί ν α ι  σ υ ν ά θ ρ ο ι σ ι ς  α λ λ ά  
α π λ ή  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ς  ε ί τ ε  χ ά - 
ρ ι ν  δ ι α σ κ ε δ ά σ ε ω ς  ε ί τ ε  π ρ ο ς  
ε μ π ο ρ ι κ ό ν  σ κ ο π ό ν .

Ασχετα από τον νομοθετικό  ορισμό, 
γεν ικά  σ υ ν ά θ ρ ο ι σ η  με την  έννοια  
που δ ίν ε ι το  Σύνταγμα, ε ί ν α ι  κ α τ '  
α ρ χ ά ς  η σ κ ό π ι μ ο ς  κ α ι  ό χ ι  τ υ 
χ α ί α .  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή  σ τ ο ν  ί δ ι ο  
χ ώ ρ ο  σ υ ν ά ν τ η σ η  α ξ ι ό λ ο γ ο υ  
α ρ ι θ μ ο ύ  π ρ ο σ ώ π ω ν  γ ι α  έ κ 
φ ρ α σ η  ή α κ ρ ό α σ η  μ ι α ς  α ν α 
κ ο ί ν ω σ η ς  ή γ ν ώ μ η ς  σ ε  έ ν α  
ο ρ ι σ μ έ ν ο  θ έ μ α ,  ή γ ι α  τ η  δ ι α 
δ ή λ ω σ η  φ ρ ο ν η μ ά τ ω ν  ή α ι τ η 
μ ά τ ω ν  ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε  χ α ρ α 
κ τ ή ρ α ,  ή γ ι α  τ η  λ ή ψ η  κ ο ι ν ώ ν  
α π ο φ ά σ ε ω ν ,  ή γ ι α  χ η ν α π ό  
κ ο ι ν ο ύ  ά σ κ η σ η  τ ο υ  δ ι κ α ι ώ 
μ α τ ο ς  τ ο υ  α ν α φ έ ρ ε σ θ α ι .  Η 
προάσπιση ή προαγωγή κοινού συμφέ
ροντος ή κοινών ιδεών υπ οτίθεντα ι συν
ήθως σαν α ιτία  και επιδίωξη της συν
άθροισης, με το  σ το ιχε ίο  δε αυτό που 
εντοπ ίζετα ι στον αγώνα των κοινωνικών 
συμφερόντων, η συνάθροιση παίρνει το 
χαρακτήρα της μαζικής εκδήλωσης και 
αποκτάει σημασία μεγαλύτερη από 
εκε ίνη  που ε ίχ ε  αρχικά. Ε ιδ ικώτερα η 
συνάθροιση προύποθέτει κάποια ενέρ 
γεια  από τη συγκρότησή της (γνωστο
ποίηση, πρόσκληση κ.α.). Αν δεν υπάρ
χουν οργανω τές, σύμφωνα με την αστυ
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νομική διάταξη που ισχύει, η συγκέν
τρωση δεν θεω ρείτα ι για  τη Δ ιοίκηση δη
μόσια συνάθροιση. Η συνάθροιση γ ίνετα ι 
σε ορισμένο χώρο και ανάλογα με το ε ί
δος της μπορεί να μετακ ινηθεί ανεξάρ
τητα  αν ο χώρος ε ίνα ι δημόσιος ή όχι. Ο 
σκοπός της συνάθροισης όταν ε ίνα ι δη
μόσια δεν πρέπει να κρύβετα ι από την 
Αρχή, χωρίς αυτό να έχε ι ιδ ια ίτερη νο
μική σημασία αρκεί να ε ίνα ι σύμφωνα με 
το  Σύνταγμα ήσυχη. Η ομιλία ή εκφώ
νηση λόγων ε ίνα ι συνηθισμένη αλλά όχι 
νομικά απαραίτητο στοιχείο, γ ια τί η έν 
νοια της συνάθροισης εκπληρούται και 
με τ ις  συμβολικές παραστάσεις ή γραπτά 
συνθήματα αρκεί να υπάρχει συνεν
νόηση μεταξύ των μετεχόντω ν και εκδή
λωσης γνώμης φρονήματος ή α ιτήματος. 
Ο αριθμός των προσώπων που μετέχουν 
δεν αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την 
έννοια της συνάθροισης, απαιτείτα ι 
όμως να ε ίνα ι αξιόλογη και να μη συγχέε- 
τα ι με τη συρροή πλήθους εναλασσομέ- 
νων ανθρώπων σε ορισμένο χώρο (όπως 
π.χ. ε ίνα ι οι επισκέπτες εμποροπανηγύ- 
ρεων).

Γενικά ό,τι κατά το Σύνταγμα ονομά
ζουμε «συνάθροιση» δ ιακρ ίνετα ι από τις  
άλλες συγκεντρώσεις από τ ις  οποίες 
λείπει η σύνδεση των ατόμων που παίρ
νουν μέρος για κάποιο κοινό σκοπό. Γ ιατί 
κάθε συγκέντρωση προσώπων έστω και 
πολλών δεν είνα ι συνάθροιση. Ως εκ 
τούτου κοινωνικού ή άλλου χαρακτήρα 
συγκέντρωση για ψυχαγωγία, αθλητι
κούς αγώνες, χορούς, γ ιο ρ τές  κ.λπ. δεν 
συμφωνεί κατ' αρχήν μεν την έννοια της 
συναθροίσεως του άρθρου 11 του Συν
τάγματος. Οι συγκεντρώσεις με σκοπό 
πνευματικό ακρόαμα (διαλέξεις, ανακο ι
νώσεις κ.λ.π.) πρέπει να θεωρηθούν σαν 
συναθροίσεις που διέπονται από το άρ
θρο 11 του Συντάγματος γ ια τ ί το ουσιώ
δες στοιχείο σ' αυτές είνα ι η ελευθερ ία  
της γνώμης και η πνευματική επικοινω
νία δηλαδή ό,τι ακριβώς αποτελεί το 
περιεχόμενο και τον ιστορικό λόγο της 
καθιέρωσης της παραπάνω ελευθερίας. 
Εκτός από τους παραπάνω διαχωρι
σμούς δεν είνα ι συναθροίσεις κατά το 
Σύνταγμα και οι προβλεπόμενες από το 
Πολίτευμα συγκεντρώσεις πολιτών (π.χ. 
στα εκλογικά τμήματα). Οι προεκλογικές 
συγκεντρώσεις είνα ι φυσικά συναθροί
σεις που διέπονται από το άρθρο 11 του 
Συντάγματος επειδή δεν υπάρχει άλλη 
ευνο ϊκότερη διάταξη.

Η δ ι ά κ ρ ι σ η  μ ε τ α ξ ύ  σ υ ν 
ά θ ρ ο ι σ ε  ως  κ α :  σ υ γ Λ ε ν τ ρ ώ -
σ ε ω ς  έ χ ε ι  μ ε γ ά λ η  σ π ο υ δ α ι ό -  
τ η τ α  α π ό  ά π ο ψ η  π ο λ ι τ ι κ ώ ν  
σ υ ν ε π ε ι ώ ν .  Γ ι α τ ί  ε ν ώ  η σ υ γ 
κ έ ν τ ρ ω σ η  π . χ .  ε μ π ο ρ ο π α ν η -  
γ ύ ρ ε ω ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π α γ ο -  
ρ ε υ θ ε ί  π ρ ο λ η π τ ι κ ά  ό χ ι  μ ό ν ο  
α ν  υ π ά ρ χ ε ι  κ ί ν δ υ ν ο ς  σ τ η  δ η 
μ ό σ ι α  α σ φ ά λ ε ι α  αλλά και για  άλ
λους^ λόγους όπως π.χ. προς αποφυγή 
διαδόσεως επιδημίας, η συνάθροιση στο 
ύπαιθρο μ π ο ρ ε ί  ν α  α π α γ ο ρ ε υ 
τ ε ί  π ρ ο λ η π τ ι κ ά  μ ό ν ο  α ν  α π '  
α υ τ ή  α π ε ι λ ε ί τ α ι  κ ί ν δ υ ν ο ς  
γ ι α  τ η  δ η μ ό σ ι α  α σ φ ά λ ε ι α .

Ειδικώτερα όπως ορίζει η παράγραφος 
2 του άρθρου 11 του Συντάγματος που 
ισχύει, οι συναθροίσεις στο ύπαιθρο 
μπορούν να απαγορευτούν με δ ικα ιολο
γημένη απόφαση της αστυνομικής αρ- 
χής, γεν ικά  μεν αν απ' αυτές επ ίκειτα ι

σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφά
λεια, σε ορισμένη περιοχή δε αν απει
λε ίτα ι σοβαρή διαταραχή της κοινωνι
κοοικονομικής ζωής όπως ορ ίζει ο νό
μος. Η τροποποίηση αυτή «δΓ ητιολογη- 
μένης αποφάσεως» η οποία εμφανίζετα ι 
για  πρώτη φορά στο παρόν Σύνταγμα 
έγ ινε  με αναθεώρηση του άρθρου 10 του 
Συντάγματος του 1952 για να περιοριστή 
η δυνατότητα  της Αστυνομικής Αρχής 
προς καθολική κατάργηση του δικαιώμα
τος των συγκεντρώσεων, δποτε αυτή έκ 
ρινε σκόπιμο και γ ια  ασήμαντους λό
γους.

Απ' αυτή την ίδ ια  τη διατύπωση του 
άρθρου 11 συμπεραίνετα ι ότ ι το Σύντα
γμα έχει υπ’ όψιν αφ ’ ενός μεν «δημο
σίας» συναθροίσεις και σε αντιδ ιαστολή 
μη δημόσιες, δηλαδή ιδ ιωτικές, αφ ’ ε τ έ 
ρου δε, σαν ξεχωριστό είδος τ ις  δημό
σιες στο ύπαιθρο συγκεντρώσεις. Ο 
Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  
ε π ι σ η μ ο π ο ι ε ί  τ η  δ ι ά κ ρ ι σ η  
ι δ ι ω τ ι κ ώ ν  κ α ι  δ η μ ο σ ί ω ν  σ υ ν 
α θ ρ ο ί σ ε ω ς ,  ο ρ ί ζ ο ν τ α ς  σ υ ν 
ά μ α  π ο ι ε ς  θ ε ω ρ ε ί  δ η μ ό σ ι ε ς  
κ α ι  π ο ι ε ς  ι δ ι ω τ ι κ έ ς .  Έ τσ ι:

1. Σαν ιδιωτική θεω ρείτα ι η συν
άθροιση όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

α. Χώρος περ ίκλειστος ο οποίοις στην 
ώρα της συνάθροισης δεν ε ίνα ι προσιτός 
ή μη εύκολα προσιτός σε όλους και

β. Συμμετοχή ορισμένων μόνον 
προσώπων, τα οποία δ ικα ιούντα ι να 
παραβρεθούν ε ίτε  γ ια τ ί κλήθηκαν α το 
μικά ε ίτε  γ ια τί έχουν ιδ ιό τητα  με βάση 
την οποία καλούντα ι και αν ακόμα η ταυ
τό τητά  τους δεν περνάει από έλεγχο, οι 
δε προσκλήσεις δεν ε ίνα ι ονομαστικές, 
αρκεί να μη μπορεί να τ ις  προμηθευτεί ο 
καθένας, έστω και με τιμή εισ ιτηρίου. 
Δεν ε ίνα ι ιδιωτική η συνάθροιση όταν οι 
προσκλήσεις δ ιανέμοντα ι ή αφήνονται 
σε δημόσια κέντρα, καφενεία  κ.λ.π. για 
οποιονδήποτε επ ιθυμεί ή όταν αντί ε ισ ι
τηρίου μπορεί καθένας να πάρει μέρος 
στη συνάθροιση.

Οπως ορ ίζει ο Ν. Σαρίπολος ιδ ιω τικές 
συναθροίσεις ε ίνα ι οι προβλεπόμενες 
από τα ο ικεία  καταστατικά συνεδριάσεις 
ή συνελεύσεις των μελών σωματείων, 
εταιρειών, συνεταιρισμών και οργανώ
σεων εν γ ένε ι καθώς και των πολιτικών 
κομμάτων, των οποίων και τα συνέδρια, 
κατ' αρχήν πρέπει να θεωρηθούν σαν 
ιδ ιω τικές συναθροίσεις, εφ ' όσον αυτοί 
που παίρνουν μέρος σ' αυτές καλούνται 
σαν μέλη γνωστά και δ ικα ιούμενα γι' 
αυτό, δεν είνα ι δε ελεύθερη σε όλους η 
είσοδος, έστω και με εισ ιτήριο, ούτε γ ί
νονται δεκτο ί ακροατές παρά μόνο με 
προσκλήσεις, χωρίς βέβαια η παρουσία 
δημοσιογράφων να αλλάζει τη συγκέν
τρωση σε δημόσια εφόσον αυτο ί είνα ι 
προσκεκλημένοι. Γ ε ν ι κ ά  ι δ ι ω τ ι κ ή  
ε ί ν α ι  η σ υ ν ά θ ρ ο ι σ η  σ τ η ν  
ο π ο ί α  δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ο κ α θ έ ν α ς  
ν α  π ρ ο σ έ λ θ ε ι . Σ ε  αντίθεση προς τις 
ιδ ιω τικές συναθροίσεις ο ι  δ η μ ό σ ι ε ς  
α ν ά λ ο γ α  μ ε  τ ο  λ ό γ ο  δ ι α κ ρ ί -  
ν ο ν τ α ι  σ ’ α υ τ έ ς  σ ε  κ λ ε ι σ τ ό  
χ ώ ρ ο  κ α ι  σ τ ι ς  ά λ λ ε ς  σ τ ο  
ύ π α ι θ ρ ο .

2.  Δ η μ ό σ ι ε ς  σ ε  κ λ ε ι σ τ ό  
χ ώ ρ ο  σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε ι ς :  ονομάζον
τα ι εκε ίνες  οι οποίες γ ίνοντα ι εντός 
καταστήματος (π.χ. καφενείου ή π ερ ιτε ι
χισμένου χώρου έστω και μη σκεπασμέ

νου π.χ. αυλή, κήπο όπου μπορεί να μπει 
ο καθένας ε ίτε  ελεύθερα  ε ίτε  επί πλη
ρωμή εισ ιτηρ ίου χωρίς ατομική πρόσ
κληση. Εφ' όσον η είσοδος ε ίνα ι ελεύ 
θερη σε όλους και η συνάθροιση που γ ί
νετα ι σε ιδιωτική κατοικ ία  θεω ρείτα ι σα 
συνάθροιση σε κλειστό χώρο.

3. Δ η μ ο σ ί ε ς  σ τ ο  ύ π α ι θ ρ ο  
σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε ι ς :  για  τ ις  οποίες πα
ρόλο ότι ούτε από το  Σύνταγμα ούτε από 
τη νομοθεσία δ ίνετα ι ορισμός, χαρακτη
ρ ίζονται οι συναθροίσεις οι οποίες κατ' 
εντιδ ιαστολή προς τ ις  συναθροίσεις σε 
κλειστό χώρο γ ίνοντα ι σε ανοικτό χώρο. 
Η έννοια της συνάθροισης στο ύπαιθρο 
θεω ρείτα ι σα δεδομένη από τη συγκρό
τησή της στο ύπαιθρο. Έ χε ι δε γ ίνε ι δε
κτό ότι «ύπαιθρος» ε ίνα ι κάθε χώρος δη
μόσιος ή ιδ ιωτικός μή αποκλεισμένος, 
άρα χωρίς υλικά εμπόδια, από παντού 
προσιτός σε όλους, αδιάφορα αν είνα ι 
σκεπασμένος ή όχι. Οι παρελάσεις, πομ
πές, διαδηλώσεις ή πορείες στους δρό
μους ε ίνα ι δημόσιες συναθροίσεις στο 
ύπαιθρο.

Δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν 
συναθροίσεις:

α. Οι εντός ναών και ευκτήριων οίκων ή 
στο ύπαιθρο, θρησκευτικού χαρακτήρα, 
συγκεντρώσεις, οι σ χετικές  με πράξεις 
λατρείς  δεν ε ίνα ι συναθροίσεις κατά το 
άρθρο 11 του Συντάγματος η ελευθερ ία  
δε αυτών ρυθμίζετα ι από άλλα άρθρα του 
Συντάγματος.

β. Οι στους δρόμους θρησκευτικές 
κηδείες, λ ιτανε ίες , περιφορές εικόνων 
κ.λ.π. πρέπει να θεωρηθούν σαν πράξεις 
λατρείας και όχι σαν είδος συνάθροισης 
μολονότι υποστηρίζεται και η αντίθετη  
γνώμη. Πολιτικά μνημόσυνα όμως είνα ι 
συναθροίσεις. Η ελευθερ ία  του συνέρ- 
χεσθαι ε ίνα ι ένα από τα ατομικά δικαιώ
ματα που περ ιλαμβάνετα ι στο άρθρο 20 
της Ο ικονομικής Δ ιακηρύξεως των δι
καιωμάτων του ανθρώπου καθώς και στη 
Δ ιεθνή Σύμβαση της Ρώμης στο άρθρο

Όπως ορ ίζει η παράγραφος 1 του 
άρθρου 11 του Συντάγματος το δι
καίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και 
αόπλως έχουν μόνο οι Έ λληνες. Το άρ
θρο αυτό δεν ορ ίζει κατηγορ ίες Ελλήνων 
ανάλογα με το επάγγελμα οι οποίοι σ τε
ρούνται ή όχι από το δικαίωμα αυτό, αλλά 
τόσο για τους Δημόσιους υπαλλήλους 
όσο και για  τους στρατιω τικούς το δ ι
καίωμα αυτό ρυθμίζετα ι από το αντί
στοιχο για τον καθένα κώδικα. Για τις  
υπόλοιπες κατηγορ ίες των Ελλήνων (ερ
γάτες, μισθωτούς, γεν ικά  φ ο ιτη τές 
κ.λ.π.) δεν μπορεί κατά μείζονα λόγο να 
επ ιβληθεί οποιοσδήποτε περιορισμός 
στην άσκηση της ελευθερ ίας του συνέρ
χεσθαι η οποία άλλωστε ε ίνα ι και αναπό
σπαστο τμήμα της άσκησης της συνδικα
λιστικής ελευθερ ίας και του δικαιώματος 
της απεργίας. Ο ύτε ε ίνα ι δυνατό με τη 
σύμβαση εργασίας να περιορ ισθεί το δ ι
καίωμα αυτό του εργαζόμενου. Κάθε 
περιορισμός θα ήταν άκυρος, σαν αντι- 
κείμενος στο Σύνταγμα και τη Δ ιεθνή 
Σύμβαση της Ρώμης. Ό σ ο αφορά τους 
αλλοδαπούς ε ίνα ι δυνατό να προστα- 
τευθούν ως προ το δικαίωμα αυτό μόνο 
με το άρθρο 11 της σύμβασης της Ρώμης, 
εκτός αν πρόκειται για  πολιτική συν
άθροιση, η οποία δεν καλύπτεται ούτε 
απ' αυτή τη διάταξη.
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Το Μάη καί το θεριστή  
πιάνεται η αγάπη, 
πούναι τα σπαρτολούλουδα  
κι '  οι λ εμον ιές  με  τ ' άνθη.
Μάη μου με τα λουλούδια  
που πλανάς τα κοπ ελλούδ ια ! . . .

Γονιμοπ οιείτα ι κι α ναδημ ιουργείτα ι η 
φύση, ζευγαρώνουν τα πουλιά, μεθά η 
ανθρώπινη ψυχή, που αποζητά κι αυτή το 
τα ίρ ι της. Το τρυφ ερό σμίξιμο πάνω στ' 
ανάλαφρο αεράκι. Ο Ουρανός σ τέλνε ι 
γαλάζια χαμόγελα και τα  πουλιά αναπέμ- 
πουν κελα ϊδ ισ τικούς ύμνους στον πάν
σοφο Δημιουργό.

Το Μάη λαλούν οι πέρδικες, 
το Μάη λαλούν τ' αηδόνια  . . .

Πού να κο ιτά ξε ις  και πού να σταθείς; 
Για ποιο πετάμενο πουλί να μιλήσεις, για  
ποιο λουλούδ ι ν ’ ασχοληθείς. Ό λ α  είνα ι 
στην καλή, τη  γλυκε ιά  τους την  ώρα. Ως 
κι ο κατόξερος βράχος, που πριν λίγο, 
ακόμα τον έδερναν οι βορεινές μπάρες, 
άλλαξε όψη. Καμαρώνει κι αυτός πλάι 
στα λουλούδια, λες  κι ε ίνα ι έτο ιμος κι 
εκε ίνος  ν ’ ανθίσει. Ό λα , μα όλα θέλουν 
ν' ανθίσουν τώρα. Ό λα , μα όλα θέλουν 
να εκδηλωθούν, ν ’ αναπαραχθούν, να 
ζήσουν.

Σαν πολυέλα ιο ι σ τολισμένο ι με χ ιλ ιά 
δες χρυσοκίτρ ινα  λαμπιόνια φαντάζουν 
στις ράχες ολάνθ ιστο ι οι ασπάλαθοι. 
Τρυφερά τα  χρυσοπράσινα ροδάμνια, 
αντανακλούν στου ήλιου τ ις  χρυσαχτί- 
δες, καθώς πέφτουν πάνω στην πασπα
λισμένη α νο ιξ ιά τικη  πρωινή δροσούλα. 
Και πάρα πέρα και πάρα κάτω και λ ίγο πιο 
χαμηλά γλυκοροδ ίζουν οι αγριοβ ιολέ- 
τες , υψώνουν τα ολοπόρφυρα φεσάκια 
τους οι γελα σ τές  παπαρούνες, οι μολο- 
χάνθες ο ι κάτασπρες μαργαρ ίτες, το 
ευωδιαστό χαμομήλι.

Παντού λουλούδια, παντού ευωδιές, 
στις ράχες και σ τους κάμπους, στα χω-

w m m m m w m  ιρ θ  m m
Τ ης  Ε ιρ ή ν η ς  ΚΑ ΒΑ ΚΟ Π Ο Υ ΛΟ Υ

-  Μάη μου, μήνα μου ανθηρέ,  
πούσουν και σε ζητούσα;

-  Εδώ, κρυμμένος ήμουνα  
και οας εκαρτερούσα  . . .

Φτιασμένη η άνοιξη από καιρό. Φτα
σμένα πιο πριν τα χελ ιδόν ια  την  καλωσό
ρισαν με τραγούδια. Και τώρα τ ’ αηδόνια, 
ζευγαρωτά - ζευγαρω τά μέσα στις ανθ ι
σμένες φυλλωσιές, της πλέκουν τα  πιο 
όμορφα τραγούδια , εκε ί κοντά στου δ ε ι
λ ινού την ώρα.

Και κείνη, πεντάμορφη ερωμένη, 
πρόσχαρη κι ανάλαφρη νοικοκυρούλα, 
αφού ξέπλυνε κι ανανέωσε με τ ις  όψ ιμες 
κι ολόδροσες θροχούλες τη ς  την  απέ
ραντη έκταση υποδοχής κι έστρωσε τα 
χ ιλ ιοπλούμιστα ανθοστρωσίδια της πάνω 
στη γη, σκορπώντας μαζί και τα πιο με
θυστικά της αρώματα, νάτην σήμερα πα
νέτο ιμη  υποδέχεται, ωραιοπλούμιστη κι

ελκυστική  το  μεγάλο εραστή της, το  ρο
δοστεφανω μένο Μάη.

Και μαζί της τον  υποδεχόμαστε κι 
εμείς , όλοι, μ ικροί και μεγάλοι, νέο ι και 
νέες. Με χαρούμενες εξορμήσεις στις 
ανθοστόλ ισ τες εξοχές. Με τραγούδια  
χαρούμενα, που φ έρνουν μια παράξενη 
ευφορ ία  στην ψυχή. Την ελευθερώ νουν 
λες  από τα σ κοτεινά  άδυτα και τη γ εμ ί
ζουν με το φω τεινό θάλπος του ολόχα
ρου ανο ιξ ιά τικου  ήλιου.

Μας ήρθε ο Μάης ανθοντυμένος  
και στολ ισμένος με  ρόδ ' ανθηρά.
Οι πεταλούδες με  τ ’ άνθη σμίγουν  
πετούν κι ανοίγουν χρυσά φτερά .. .

Και με το  σμίξιμό τους αυτό, με το  πέ
ταγμά το υς  από λουλούδ ι σε λουλούδι, 
μέσα στο πλημμυρισμένο από αρώματα, 
φως και βόμθους εντόμω ν μαγευτικό  
περιβάλλον, πραγματοποιούντα ι ο ι αό
ρατο ι γάμο ι των ανθέων, η θαυμαστή γο 
νιμοποίηση, το  μέγα το ύ το  μυστήριο της 
δημιουργίας.

ράφια και στα λαγκάδια, εκ ε ί που τελε ιώ 
νε ι πια η σ τερ ιά  κι αρχίζει η γαλάζια απε
ραντοσύνη τη ς  άλλης πλανεύτρας, της 
θάλασσας. Και μέσα στους κήπους, στην 
άκρη του φράχτη ή ανάμεσα από το 
καταπράσινο καλοστρωμένο γρασ ίδι ξε 
προβάλλει μ' όλα τα  χρώματα στολισμέ
νος ο βασιλιάς των λουλουδιών, το  μα
γευ τ ικό  τρ ιαντάφυλλο.

Ήρθεν ο Μάης κι '  η άνοιξη, 
ήρθεν  το καλοκαίρι, 
π' ανθίζε ι το τρ ιαντάφυλλο,  
το μοσκομυρισμένο . . .

Α νθίζει το  τρ ιαντάφ υλλο  το  πολυτρα- 
γουδισμένο, που κρυμμένο όλο το χ ε ι
μώνα στης αγκαθιάς τη ρίζα, π ερ ιμένει 
να φ τάσ ει ο Μάης να ξεπ ροβάλλει τη 
φανταχτερή παρουσία του και να την 
επ ιβάλλει σ' όλο το  λουλουδόκοσμο.

Ο δυόσμος κι '  ο βασιλ ικός  
και τ ’ ώριο καρυοφύλλι, 
αυτά τα τρία μάλωναν  
λέγαν  την ομορφιά  τους.
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Και λέε ι  το τριαντάφυλλο  
το μοσκομυρισμένο.
- Γ ι α  πάψτε βρε βρωμόχορτα  
μέσ ' στην κοπριά σπαρμένα.
Εγώμαι το τριαντάφυλλο  
το μοσκαναθρεμμένο.
Όλο το χρόνο κρύβομαι 
στης αγκαθιάς τη ρίζα.
Το Μάη μήνα βγαίνω γω 
σε κήπο ανθοσπαρμένο, 
στων κοριτσιώνε τα προικιά 
και στων παιδιών τα χέρια  . ..

Κάτασπρα ήσαν στην αρχή λένε, 
όλα τα τριαντάφυλλα. Έ τσ ι μας δ ιέ 
σωσε η αρχαία μας παράδοση. Πρω- 
τόγιναν κόκκινα, όταν περνώντας 
ανάμεσά τους η πανέμορφη θεά του 
κάλλους, η Αφροδίτη, ξέσκισε τ ’ 
αλαβάστρινο πόδι της με το  αγκάθι 
του ρόδου. Κι από το αίμα, που χύ
θηκε θάφτηκαν τό τες  κατακόκκινα 
τα πρώτα τρ ιαντάφυλλα. Ενώ μια 
άλλη παράδοση παρουσιάζει φ τα ί
χτη τον Έρωτα. Ό τ ι δηλαδή, την 
ώρα που οι θεο ί είχαν συμπόσιο 
ψηλά στον Ό λυμπο κι έπιναν το θείο 
νέκταρ, ο Έρωτας χωρίς να προσ
έξει, σκόνταψε, αναποδογύρισε το 
δοχείο και το κατακόκκινο νέκταρ 
που χύθηκε μέσ ’ από αυτό άπλωσε

ολόγυρα κι έθαψε τ ' άσπρα τρ ιαντά 
φυλλα που άνθιζαν στον κήπο του 
Μεγάλου Δία.

Το Μάη ρόδα μάζευα  
να πλέξω ένα στεφάνι, 
να στο φορέσω αγάπη μου, 
γιατί αλληνής δεν πιάνει.

Ανθίζουν τα τρ ιαντάφυλλα και ευωδιά
ζουν τα κρίνα, που πήραν κι αυτά το πάλ- 
λευκο χρώμα τους, από το  μυθικό Ηρα
κλή που θηλάζοντας, παράπιε γάλα από 
τη μητέρα του την Ήρα, δε μπόρεσε να 
το χωνέψει και τόθγαλε. Κι όπως το πέ- 
ταξε από το  στόμα του, ραντίστηκαν οι 
κρίνοι, που στόλιζαν το  παλάτι της θεάς 
και πήραν από τό τε  το γαλατέν ιο  χρώμα, 
που διατηρούν ως τα σήμερα. Οι Γαλάτες 
τους είχαν σύμβολο της ελπίδας κι οι 
Χριστιανοί σύμβολο μοναδικό της αγνό
τητας. Κρίνο πρόσφερε ο άγγελος Κυ
ρίου στην Παρθένο, αναγγέλοντάς της 
την ενανθρώπιση του Σωτήρα.

Ας είνα ι ευλογημένη η ανεξάντλητη 
διάθεση του Θεού, που κάθε τέτο ιο  
καιρό, κάθε τέτο ια  εποχή, μέσα στη λα
χτάρα του Μάη, ξαναφτιάχνοντας το 
φρέσκο άχραντο χρώμα, ξαναδίδει στην 
όρασή μας κάτι από τη χαρά της νεότη 
τάς μας, κάτι από την παιδική μας αγνό

τητα. Ό λ ε ς  το ύ τες  τ ις  μέρες και προ 
πάντων όλες αυτές τ ις  νύχτες, πλήθος 
λες από αόρατες μάγισσες ντυμένες με 
το  ζεστό, ολοδιάφανο ανοιξ ιάτικο φως, 
ξυπνούν κάτω από το κρύο χώμα, με τα 
θαυματουργά ραβδιά τους, την αιώνια 
διακοσμητική θέληση του κόσμου, που 
ξαναζω ντανεύει μέσα στην καρδιά του 
ανθρώπου το μεγάλο πόθο της ζωής. 
Κατάπληκτος μπρος στην παραδείσια 
ομορφιά της άνοιξης, που φ τάνει σ τ ’ 
αποκορύφωμά της με τον ερχομό του 
Μάη, ξεφω νίζει κι ο ποιητής:

Άνοιξη τρισαγάπητη 
νάσουν όλο το χρόνο, 
που μήτε κρύα μας τυραννούν,  
μήτε ήλιος μας βαραίνει.

Δε θέλω του καλοκαιριού τον ήλιο, 
που με ψήνει.

Δε θέλω του χινόπωρου τα φρούτα  
μ ' αρρωσταίνουν.
Και το χειμώνα με  χιονιές  
και πάγους, τον φοβούμαι.
Την άνοιξη μόνο ποθώ 
π' όλα τριγύρω ανθίζουν, 
τα δέντρα βγάζουνε βλαστούς 
και στα βαθιά ριζώνουν.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η εφαρμογή των ορυκτολογικώ ν με
θόδων, στη μελέτη  των χωμάτων δεν ε ί
ναι κα ινούργια  Τα χώματα έχουν μελε
τηθεί, εδώ και χρόνια από το κράτος και 
ιδ ιω τικούς οργανισμούς, κυρίως από 
γεωργική άποψη. Τα τελ ευ τα ία  35 με 40 
χρόνια, οι γεω λόγο ι έχουν εξετά σ ε ι τα 
χώματα και άλλα ορυκτά υλικά κάτω από 
ένα κα ινούρ ιο πρίσμα, χρησιμοποιώντας 
τα για την ανακάλυψη και δίωξη του εγ 
κληματία.

Η ορυκτολογία  μπορεί να ορ ισθεί σαν ο 
κλάδος εκε ίνος  της γεω λογίας που 
ασχολείτα ι με τα ορυκτά, την κρυσταλλι- 
κότητά  τους, τ ις  φυσ ικές και χημ ικές 
ιδ ιό τη τές  τους την ταξινόμησή τους και 
τους τρόπους δ ιάκρισής τους. Εγκλημα- 
τολογικά, αυτός ο ορισμός έχ ε ι ερμη- 
ν ευ θ ε ί και δ ιευ ρυ νθ ε ί γ ια  να καλύψ ει τη 
μελέτη  των χωμάτων και ορισμένων τ ε 
χνητών υλών. Α υτές οι τεχ ν η τές  ύλες 
μπορούν, και συχνά περιλαμβάνουν εμ
πορικό προϊόντα, όπως μονωτικά υλικά, 
γύψο, τσ ιμέντο , μπετόν είδη κεραμικής 
και άλλες ύλες που συναντώ ντα ι στην 
επ ιφάνεια  της γης.

Το εργαστήριο του FBI, έχ ε ι κάνει και 
σ υνεχ ίζε ι να κάνει μια σημαντική έρευνα 
σ αυτό τον τομέα, μελετώ ντας τ ις  μετα 
βολές του χώματος, τα  τεχνητά  ορυκτά 
προϊόντα, και τα φυσικά και συνθετικά  
ορυκτά, με κύριο στόχο να βοηθήσει τον 
ερευνητή  αστυνομικό, στο να τοπ οθετή
σει τον εγκληματία  στον τόπο του εγ 
κλήματος καταρρίπτοντας ή υποστηρί
ζοντας το  άλλοθ ι του ύποπτου και βοη
θώντας αποτελεσματικά  στην επιτυχή 
δίωξη του εγκλήματος.

Μ ΕΘ Ο ΔΟ Ι

Πολλές μέθοδοι χρησ ιμοποιούντα ι επί 
του παρόντος στο εγκληματολογ ικό  ερ
γαστήριο για τη σύγκριση των χωμάτων, 
συμπερ ιλαμθανομένης της διάθλασης 
της ακτίνας X και της χημ ικής ανάλυσης. 
Η μέθοδος που χρησ ιμοπ οιείτα ι στο ερ
γαστήριο του FBI, ε ίνα ι η ορυκτολογική 
μέθοδος, που έχ ε ι αποδειχθεί ότ ι ε ίνα ι 
μεγάλης διαγνω στικής αξίας στη συγκρι
τική  μέθοδο και έχ ε ι γ ίν ε ι γεν ικά  αποδε
κτή.

Ίσως ο καλύτερος τρόπος για  να σχη
ματίσουμε μια καθαρή εικόνα  της μεθό
δου που χρησ ιμοποιείτα ι, ε ίνα ι να υ ιοθε
τήσουμε την άποψη τη ς  αποδεικτικής 
ισχύος του χώματος, όπως αυτό υποβάλ
λετα ι σε επεξεργασ ία από την Ορυκτο- 
λογική Μονάδα του εργαστηρίου.

'Ενας ερευνη τής  αστυνομ ικός ζητά 
από το  εργαστήριο, να συγκρ ίνει δ ε ί
γματα χώματος που έχ ε ι ληφ θεί από τον 
τόπο μιας επίθεσης, με χώμα κολλημένο 
στα παπούτσια ενός ύποπτου. Ο αστυνο
μικός έχε ι επίσης υποβάλλει δείγματα 
χώματος, που έχουν ληφ θεί από την 
περιοχή που ε ίνα ι κοντά στον τόπο του 
εγκλήματος και κατά μήκος του δρόμου, 
τον οποίο θα πρέπει να ε ίχε δ ιασχίσει ο 
ύποπτος, στην προσπάθειά του να δια- 
φύγει. Χώμα επίσης λήφθηκε από τη γ ε 
νική περιοχή του τόπου του εγκλήματος, 
με σκοπό να χρησ ιμοποιηθεί σαν α ντ ι
προσωπευτικό δείγμα προς έλεγχο από 
τα παρακείμενα χώματα.

Στο εργαστήριο, το  χώμα μετακ ινε ίτα ι 
από τα παπούτσια του ύποπτου και ξ ε 
ρα ίνετα ι. Στην αρχή θα εξετα σ θ ε ί το 
χώμα και η υφή (σύσταση) των τμημάτων 
του χώματος ώστε - γ ια  παράδειγμα - να 
βρεθεί αν ε ίνα ι καλλιεργημένο ή όχι, αν 
έχε ι δ ιάφορους ποικιλόχρωμους χρωμα
τισμούς, αν π ερ ιέχει σκουριά, κάρβουνο 
ή ο ικοδομ ικά υλικά. Σ' αυτό το  σημείο, το 
χώμα από τα παπούτσια, σ τερ ε ίτα ι επαρ
κών χαρακτηρ ιστικώ ν για  αναγνώριση, 
προκειμένου να τα ξ ινομηθεί ε ίτε  σαν 
όμοιο ή ανόμοιο προς το  χώμα του τόπου 
του  εγκλήματος.

Κατόπιν λαμβάνετα ι δείγμα χώματος 
από ολόκληρο το  παπούτσι και από το 
χώμα του τόπου του εγκλήματος και 
αυτά πλένοντα ι σε μια ε ιδ ική  μηχανή 
πλύσεως η οποία χρησιμοποιεί υψηλής 
συχνότητας ηχητικά  κύματα, γ ια  να κα
θαρίσει κυρ ιολεκτικά  κάθε κόκκο ξεχω
ριστά. Τα πλυμμένα δείγματα, χωρίζον
τα ι τώρα σε ελαφρά και βαριά ορυκτά 
κλάσματα, με τη χρήση ενός βαρέως 
υγρού. Τα ελαφρό ορυκτά, όπως ο χαλα
ζίας και ο σχιστόλιθος θα επιπλεύσουν 
στην επ ιφάνεια  του υγρού, ενώ α ντίθετα  
τα  βαριά ορυκτά, όπως ο ζ ιρκον ίτης θα 
βυθ ιστούν μέσα στο υγρό. Με προσ
εκτική  αποστράγγιση στα διαχωριστικά 
χωνιά, στα οποία ε ίνα ι δυνατός ο διαχω
ρισμός, τα  ελαφρά και βαριά ορυκτά 
συμπτύσσονται το  καθένα ξεχωριστά για 
περαιτέρω σύγκριση.

Ο ερευνητής, τώρα, μ ελετά  τα ορυκτά 
κλάσματα και των δύο, των γνωστών και 
των υπό εξέταση χωμάτων, αναγνω ρίζει 
τα ορυκτά  και εκτιμά  τα σχετικά ποσά 
αυτών των ορυκτών σε κάθε δείγμα. Η 
αναγνώριση ε ίνα ι δυνατή, με τη χρήση 
διόπτρας και πετρογραφικών μικροσκο
π ίων αναντίρρητα  πάντως μια πολύ 
προσεκτική διαδικασία, χρειάζετα ι ένα 
εξεταστή  άνθρωπο με εμπειρ ία στα ορυ-
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κτά, παρά ένα επιστημονικό όργανο. Μ έ
χρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ο ερευνη 
τής, βασιζόμενος στις διαπιστώσεις του, 
θα σχηματίσει το συμπέρασμα, αν τα χώ
ματα μπορούν να έχουν προέλθει ή όχι 
από την ίδ ια περιοχή, και ο αστυνομικός 
θα ενημερωθεί για το πόρισμα με γραπτή 
αναφορά του εργαστηρίου. Το αποδει
κτικό στοιχείο κατόπιν θα συσκευασθεί 
και θα επιστραφεί στον αξιωματικό 
ερευνητή της αστυνομίας.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι 
παραπάνω διαδικασ ίες θα ε ίνα ι επαρκείς 
για τον πεπειραμένο ερευνητή, για να 
είνα ι βέβαιος για την ομοιότητα ή ανο- 
μο ιότητα δύο δειγμάτων χώματος. Αλλά 
αυτή δεν είνα ι η «τελευτα ία  λέξη» στην 
εξέταση της αποδεικτικής ισχύος του 
χώματος. Το εργαστήριο του FBI. στα 
πλαίσια του ερευνητικού του προγράμ
ματος, δ ιεξάγει μια συνεχή έρευνα για 
καλύτερες διαδικασ ίες και εξοπλισμό, η 
οποία πιθανόν θα μπορούσε να δώσει 
συμπληρωματικά στοιχεία  στη σύγκριση 
μεταξύ χωμάτων.

Π ΡΟΣΔΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ Π ΑΡΑΓΟ Ν 
ΤΕΣ

Το εργαστήριο του FBI σπάνια θεωρεί 
μερικά σημάδια ομοιότητας σαν πει
στικά. Μόνο το χρώμα, ή η παρουσία λ ί
γων ορυκτών σε δύο είδη χωμάτων, δε 
δ ικα ιολογεί ένα συμπέρασμα ότι είνα ι 
όμοια.

Για τον ίδ ιο λόγο, δεν απαιτείτα ι ορι
σμένος αριθμός σημείων ομοιότητας για 
κατηγορηματική αναγνώριση της τα υτό 
τητας, επειδή κάθε σύγκριση χώματος 
πρέπει να γ ίνετα ι υπό το φως του περι
βάλλοντος του χώματος και της κατά
στασης και εγκυρότητας του δείγματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η αξία της εξέτασης του χώματος, εξ- 
αρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από τον 
αριθμό των δειγμάτων που είνα ι δ ιαθέ
σιμα για μελέτη. Ό σο πιο πολλά στοιχεία 
έχουν συγκεντρωθεί από την υπό 
έρευνα περιοχή, τόσο πιο γρήγορα μπο
ρεί κανείς να προσδιορίσει τ ις  μεταβο
λές που αναμένονται. Ό σο πιο πολλές 
μεταβολές γ ίνοντα ι στην περιοχή τόσο 
πιο πειστικά είνα ι τα αποτελέσματα.

Η αξία των χωμάτων, σαν αποδεικτικών 
στοιχείων, εξαρτάτα ι εξ ολοκλήρου από 
το γεγονός ότι τα χώματα διαφέρουν σε 
πολλά και διάφορα χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα πάνω από την επ ιφάνεια της 
γης. Έ χε ι βρεθεί από επ ισταμένες έρευ 
νες και από τη μελέτη των αποδεικτικών 
δειγμάτων ότι υπάρχουν παραλλαγές 
μεταξύ των χωμάτων. Έ χε ι επίσης βρε
θεί ότι τα χώματα διαφέρουν περισσό
τερο σε μερ ικές περιοχές απ' ότ ι σε άλ
λες .

Για παράδειγμα το χώμα από ορεινές 
ανεμόδαρτες περιοχές και η άμμος στις 
παραλίες, που επηρεάζονται και αποψι- 
λώνονται από τη διαβρωτική ενέργεια  
του άνεμου και του νερού, διαφέρουν 
λιγότερο μεταξύ τους απ’ ότ ι τα χώματα 
άλλων περιοχών που δεν υφ ίσταντα ι τ έ 
το ιες  διαβρωτικές επεξεργασίες.

Λαμθανομένων υπ' όψη των παραλλα
γών που βρέθηκαν στα χώματα μπορούν

Απέναντι: Η εργαστηριακή εξέταση χώματος από τα 
παπούτσια ενός ύποπτου μπορεί να μας προσφέρει μια 
ακαταμάχητη απόδειξη.

Πάνω: Το μικροσκόπιο προσφέρει πάντα ανεκτίμη
τες υπηρεσίες στη επιδίωξη του εγκλήματος.

να χρησιμοποιηθούν αυτά σαν έμμεση 
(βάσει τεκμηρίων) απόδειξη, σε εγκλή
ματα βίας όπως ο φόνος και ο βιασμός 
και λ ιγότερο σοβαρά εγκλήματα κατά 
της περιουσίας, όπως η διάρρηξη. Το 
χώμα ε ίνα ι ιδ ια ιτέρω ς χρήσιμο, όταν 
χρησιμοποιείτα ι από κοινού με άλλη 
απόδειξη. Για παράδειγμα, πριν από με
ρικά χρόνια, το πτώμα μιας ηλικιωμένης 
γυναίκας βρέθηκε κάτω από ένα παγκάκι 
ενός πάρκου μιας ανατολικής πόλης. 
Υπήρχαν σημάδια βίας στο πρόσωπό της. 
Κανείς δεν βρέθηκε, που να υπήρξε αυ- 
τόπτης μάρτυρας του εγκλήματος στην 
περιοχή που διαπράχτηκε. Ωστόσο βρέ
θηκε ένα άτομο που είχε δει κάποιον να 
φ εύγε ι από εκείνο  το συγκεκρ ιμένο το 
μέα του πάρκου, το βράδυ πριν απ' την 
ανακάλυψη του πτώματος.

Ο μάρτυρας μπόρεσε να δώσει μια γ ε 
νική περιγραφή του ύποπτου και έτσ ι 
σχηματίστηκε μια πρώτη γεν ική  εικόνα 
του δράστη, που οδήγησε στη σύλληψη 
ενός ύποπτου που ήταν μεθυσμένος και 
σε ατημέλητη μάλλον κατάσταση. Υπήρ
χαν κηλίδες αίματος στο μπροστινό μέ
ρος του πουκάμισού του και μια σχετικά 
μεγάλη ποσότητα χώματος βρέθηκε στο 
παντελόνι του. Ισχυρίστηκε ότ ι ε ίχε καυ
γαδίσει και το αίμα προερχόταν από την 
αιμορραγία της μύτης λόγω χτυπήματος. 
Δήλωσε επίσης ότι το χώμα προερχόταν 
από την περιοχή που έγ ινε  ο καβγάς. Στη

συνέχεια  ανέφ ερε ότι είχαν περάσει αρ
κετά  χρόνια από τό τε  που είχε πάει στο 
μέρος εκείνο  του πάρκου, όπου βρέθηκε 
το πτώμα. Τα ρούχα με τ ις  κηλίδες αίμα
τος και το χώμα στάλθηκαν για εξέταση 
στο εργαστήριο του FBI Η Αστυνομία 
έσ τε ιλε  επίσης γνωστά δείγματα  α ίματος 
του ύποπτου και του θύματος, καθώς 
επίσης και μεγάλη ποσότητα δειγμάτων 
χώματος από τη γύρω περιοχή του εγ 
κλήματος και απ’ την περιοχή, όπου 
ισχυρίσθηκε ο ύποπτος ότι έγ ινε ο κα
βγάς.

Οι διαπιστώσεις του εργαστηρίου, κα- 
τέρρ ιψ αν το  άλλοθι του ύποπτου, ως 
προς την πηγή προέλευσης των κηλίδων 
αίματος και του χώματος στα ρούχα του, 
καθώς επίσης και τη δήλωσή του ότι δεν 
είχε πάει σ' εκε ίνο  τον τομέα του πάρ
κου. Οι διαπιστώσεις αυτές, βοήθησαν 
σημαντικά τους ερευνη τές  αξιωματι
κούς να ανακαλύψουν τον ύποπτο και να 
ανατρέψουν τους ισχυρισμούς του για 
δήθεν άγνοιά του και μη συμμετοχή στη 
διάπράξη του εγκλήματος.

Από τα εκτεθέντα , μπορούμε να αντι- 
ληφθούμε, ότι το χώμα και άλλα ορυκτά, 
τα οποία έχουν συλλεγεί, συσκευασθεί 
και σταλεί με το σωστό τρόπο στο εγκλη- 
ματολογικό εργαστήριο, μπορούν να 
βοηθήσουν σημαντικά το έργο του 
αστυνομικού - ερευνητή, που ε ίνα ι επι
φορτισμένος με την ανακάλυψη και σύλ
ληψη του δράστη ενός εγκλήματος.

Απ' το περιοδικό του F B I. 
Μετάφρ.: Ενωμ. Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ
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Του Γ εω ρ γ ίου  ΛΕΚΑΚΗ 
Ε νω μ οτά ρ χη

Μια υπέροχη χώρα με απαράμιλλες 
φυσικές ομορφιές, ανυπέρβλητους θησαυ
ρούς τέχνης, εκπληκτική παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική, με θαυμαστή υποδομή 
και παραδειγματική οργάνωση σ’ όλους 
τους τομείς, είναι η Αυστρία του σήμερα. 
Μια χώρα υπόδειγμα, ένας σύγχρονος 
τουριστικός παράδεισος. Η πρώτη τουρι
στική χώρα της Ευρώπης.

Κράτος της Κεντρικής Ευρώπης, η 
Αυστρία κατέχει πολύ νευραλγική θέση 
από στρατηγική, συγκοινωνιακή και εμ
πορική άποψη, γιατί βρίσκεται ανάμεσα 
στην Ανατολική και στη Δυτική, στη 
Βόρεια και στη Νότια Ευρώπη. Εχει 
έκταση 83.849 τ. χλμ. και πληθυσμό 
7.520.000 κατοίκους με πολίτευμα Δη
μοκρατία Ομοσπονδιακής μορφής (Rep- 
u b lic k  O ste rre ich ). Πρωτεύουσα της η 
περίφημη Βιέννη (1.700.000 κατ.) από 
τις ωραιότερες και ιστορικότερες ευρω
παϊκές πρωτεύουσες, πραγματικά πόλη -  
μνημείο.

Η πρωτεύουσα του βαλς και της μουσι
κής, με την περίφημη όπερά της και τις 
ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις, που προ- 
καλούν το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Το 
Γκρατς είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη 
(260.000 κατ.) στις όχθες του Μουρ. Το 
Λιντς (210.000 κατ.) είναι το διοικητικό 
κέντρο της Άνω Αυστρίας. Το Σάλ- 
τζμπουργκ (130.000 κατ.) είναι η φημι
σμένη πόλη που γεννήθηκε ο μεγάλος 
Μότσαρτ, ενώ το Ιννσμπρουκ (120.000 
κατ.) είναι το διοικητικό τουριστικό, οι
κονομικό και πολιτιστικό κέντρο του Τυ
ρόλου.

Η Αυστρία είναι χώρα ορεινή με μικρές 
αλλά εύφορες κοιλάδες και πεδιάδες. Το 
πιο σπουδαίο ποτάμι είναι ο Δούναβης με 
παραποτάμους τους Μουρ, Ινν, Ζάλτσαχ 
Ενς κ.ά.

Από τις λίμνες, η πιο σημαντική είναι 
η Νούζίντλερ ή Φέρτες κοντά στα σύνορα 
με την Ουγγαρία. Το κλίμα είναι ηπει
ρωτικό, αλλά έχει διαφορές από περιοχή 
σε περιοχή. Το υπέροχο χιονισμένο αυ
στριακό τοπίο του χειμώνα και η κατα- 
πράσινη μαγεία της άνοιξης και του κα
λοκαιριού, γοητεύουν και προσελκύουν 
τις χιλιάδες των επισκεπτών.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η  
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ιο όνομα «Αούστρια» στα λατινικά 
σημαίνει «Ανατολή» και επικράτησε 
κατά το μεσαίωνα. Η χώρα πρωτοκατοι- 
κήθηκε από ανθρώπους των σπηλαίων

και κυνηγούς. Στην ιστορική εποχή εμ
φανίστηκαν οι Ιλλυριοί, οι Κέλτες, άλλα 
γερμανικά φύλλα και αργότερα οι Ρω
μαίοι, οι θύννοι, και οι Βαυαροί. Το 996 
ονομάστηκε Οστεράϊχ (Ανατολικό Κρά
τος). Το 1156 έγινε δουκάτο της Γερμα
νικής Αυτοκρατορίας. Το 1529 και το 
1683 ο τουρκικός στρατός εμφανίστηκε 
μπροστά στη Βιέννη, αλλά αποκρού
στηκε αποτελεσματικά. Ακολούθησε η

ταραχώδης εποχή της Μαρίας Θηρεσίας 
(Τερέζας) και του γιου της Ιωσήφ. Το 
1800, στη μάχη του Μαρέγκο, ο Μ. Να- 
πολέοντας νίκησε τους Αυστριακούς και 
τους ανάγκασε να υπογράψουν τη συν
θήκη της Λυνεβίλ. Μετά την πτώση του 
Ναπολέοντα, στην Ευρώπη, άρχισαν να 
αναπτύσσονται διάφορα φιλελεύθερα και 
εθνικιστικά κινήματα. Για την κατά- 
πνιξή τους, κινήθηκε ο διαβόητος πρωθυ-
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πουργός (καγκελάριος) της Αυστρίας 
Μέττερνιχ. Αυτός αναδείχτηκε σε πρα
γματικό κυβερνήτη της Ευρώπης, από το 
1809 έως το 1848. Με τη φοβέρα του 
κινδύνου της λαϊκής επανάστασης, κα
τόρθωσε να κρατήσει ενωμένους τους βα
σιλιάδες της Ευρώπης. Το 1867 από
κτησε αυτονομία η Ουγγαρία, που ως 
τότε ήταν μια απλή επαρχία της Αυ
στρίας. Συγκρότησε δική της βουλή και 
κυβέρνηση. Κοινός και για τις δυο χώρες 
ήταν ο ανώτατος άρχοντας (βασιλιάς) 
και οι υπουργοί εξωτερικών, οικονομικών 
και εθνικής άμυνας. Το πολιτικό αυτό 
σύστημα είναι γνωστό στην ευρωπαϊκή 
ιστορία με το όνομα «Δυαδική Μοναρ
χία». Η συμβίωση των ουο λαών δεν ήταν 
καθόλου αρμονική. Μετά τη λήξη του Α.' 
Παγκοσμίου Πολέμου η Αυστροουγγαρία 
διαλύθηκε και η Αυστρία ανακηρύχτηκε 
Δημοκρατία. Στο Β. Παγκόσμιο Πόλεμο 
η Αυστρία ακολούθησε τη μοίρα της Γερ
μανίας.

Η Βιέννη και οι άλλες μεγάλες πό
λεις, βομβαρδίστηκαν από τη συμμαχική 
αεροπορία.

Στις 27-7-1955 όμως, οι δυνάμεις κα- 
τοχής αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της 
και υπόγραψαν συνθήκη ειρήνης. Συγ
χρόνως η χώρα υποχρεώθηκε να ζήσει σε 
αυστηρή ουδετερότητα, κατάσταση η 
οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Η Χ Ω ΡΑ  Κ Α Ι ΟΙ Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Ι

Η σημερινή Αυστρία, είναι μια χωρά 
που ομολογουμένως σε εντυπωσιάζει από 
την πρώτη στιγμή. Σε μαγεύει με τους 
ήχους της μουσικής της, σε καθηλώνει με 
την εκστασιακή ομορφιά των τοπίων της. 
II ομορφιά που προσφέρει το αυστριακό 
τοπίο, τον άγριο χειμώνα με τη μαγεία 
του χιονιού και τις πρωτόγνορες εμπειρίες 
του, αλλά και το καλοκαίρι με την κατα- 
πράσινη γοητεία των τοπίων και τα 
πλούσια δάση, σε καθηλώνει κυριολε
κτικά. Μενεις έκθαμβος προσκυνητής 
του μεγαλείου της φύσης, αλλα και της_ 
θαυμαστής ανθρώπινης προσπάθειας για 
ένα καθαρότερο φυσικό περιβάλλον.

Φθάνοντας στην πατρίδα του Μό- 
τσαρτ, οποιαδήποτε εποχή θα νιώσουμε 
έντονο θαυμασμό για το σύγχρονο τουοι- 
στικό και οικονομικό της θαύμα. Το κάθε 
τι έχει τη σφραγίδα της συνέπειας, της 
παραδειγματικής οργάνωσης και του τέ
λειου προγραμματισμού.

Οποιοόήποτε μέρος και να επισκε- 
φθείς, θα δεις τάξη και καθαριότητα. Οι 
άνθρωποι καλοσυνάτοι και ευγενικοί, 
πάντα με το χαμόγελο στα χείλη είναι 
πρόθυμοι να σε εξυπηρετήσουν, να σου 
μιλήσουν με περηφάνεια για τον Μό-

τσαρτ, για τα απαλά κύματα του Δού
ναβη, για τη ζωή τους που κυλά ήρεμα 
χωρίς πολύ άγχος, ανασφάλεια και αβε
βαιότητα για το αύριο. Οι Αυστριακοί 
είναι αξιοθαύμαστοι τύποι ανθρώπων, 
ήρεμοι ευγενικοί, πειθαρχημένοι στις εκ- 
όηλώσεις τους, κομψοί στην εμφάνισή 
τους. Προσπαθούν πάντα να δημιουργούν 
κάτι το καλύτερο, το ομορφότερο. Κατά 
90%, είναι γερμανικής καταγωγής. Με 
το πέρασμα του χρόνου όμως, διαμόρφω
σαν το δικό τους εθνικό τύπο, που διαφέρει 
πολύ από τον «άκαμπτο και πειθαρχη- 
μένο» γερμανικό. Ο Γερμανός ποιητής 
Γκαίτε έλεγε: «Αυτή η χωρά, που η τέ- 
Χνγ1 τγ)ί μοιάζει με την έκφραση μιας 
ανάλαφρης χαράς, είναι προορισμένη, 
από τη θέση της, να βλέπει να αντιμά
χονται μέσα στο φυσικό της χώρο, καθώς 
και στην ψυχή της, όλα τα ρεύματα, όλα 
τα πνευματικά κινήματα της Ευρώπης. 
Η ψυχή τ ου λαού είναι φτιαγμένη κατ’ 
εικόνα και ομοίωση της χώρας». Ομιλού- 
μενη και επίσημη γλώσσα είναι η γερμα
νική, ραφιναρισμένη με την αυστριακή 
λεπτότητα και το μουσικό ήχο των «κυ
μάτων του Δούναβη». Οι περισσότεροι 
Αυστριακοί ανήκουν στο ρωμαιοκαθολικό 
δόγμα, υπάρχουν όμως και λίγοι διαμαρ- 
τυρόμενοι και εβραίοι. Η εκπαίδευση βρί
σκεται γενικά σε επίπεδα απ’ τα ψηλό
τερα του κόσμου.

Α Ξ Ι Ο Θ Ε Α Τ Α

Γι να πρωτοθαυμάσει κανείς στην Αυ
στρία! Φθάνοντας κανείς στη χώρα 
αυτή, νομίζει ότι ξαναβρίσκεται στην 
παλιά δοξασμένη εποχή. Υπέροχα επι
βλητικά κτίρια, εκπληκτικής αρχιτε
κτονικής υψώνονται μεγαλόπρεπα, ζων
τανεύοντας κατά τρόπο μοναδικό το πα
λιό μεγαλείο της Αυστρίας. Αξίζει να δει 
κανείς τα θερινά ανάκτορα του Μπελβεν- 
τέρε (18ος αιών) στη Βιέννη, έργο του 
Γιόχαν Λούκας Φον Xίλντεμπραντ. Θα 
μαγευτεί από τη μυθώδη πολυτέλεια και 
τα μνημειακά έργα ζωγραφικής, σπάνιας 
αξίας. Πρέπει να εξαρθεί η επιμελημένη 
και γιγαντιαία προσπάθεια που κατα
βάλλεται για τη συντήρηση των παλαιών 
κτιρίων που στολίζουν μεγαλόπρεπα τη 
Βιέννη και τις άλλες πόλεις.

Ια μουσεία με τα εκπληκτικά εκθέ
ματα είναι ένας άλλος πόλος έλξης για 
τους τουρίστες. Γο μουσείο της ιστοοίας 
"ης τέχνης είναι από τα πιο πλούσια μου
σεία του κόσμου. Αξιοπρόσεκτο είναι και 
το μουσείο των Ιμπρεσιονιστών. Μπο
ρούμε επίσης να θαυμάσουμε τον καθε- 
ορικό ναό του Αγίου Στεφάνου στη 
Βιέννη, που είναι ο ψηλότερος στον κό
σμο, τον ελληνορθόδοξο ναό, την πεοί- 
φημη όπερα που είναι χτισμένη στη δεξιά

όχθη του Δούναβη και είναι έ-;ας από τους
μεγάλους πόλους έλξης για -Γουρίστες με
υψηλ α βαλάντια.

V."η μαγευτική πόλη του Σαλ-
τσμπ ουργκ, μπορούμε να επισκεφθουμε το
σπίτι: ..ου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μό-
τσαρ τ. Αγνωστο παραμενε ι ακόμα το
που έχει ταφεί ο μεγάλος θεό.ς της μουσι-
κής. Λένε ότι πέθανε μια β:>οχερή μέρα
στη Βιέννη. Οτι στην τελευς:αία του κά
τοικί α, που κανείς δεν ξέρει που βρίσκε -
ται, οεν τον συνόδεψαν ούτε οι λιγοστοί
φίλοι του, γιατί η μοιραία εκείνη μέοα
ήταν πολύ κρύα και βροχερή

Ιο πνεύμα του όμως εξακολουθεί να 
παραμένει ζωντανό, καθηλώνοντας τιε 
ψυχές των ανθρώπων με την ανεπανάλη
πτη μουσική του.

Στην Αυστρία, οιοργανωνονται κάθε 
χρόνο πολλά μουσικά και θεατρικά Φε
στιβάλ, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει 
τη μουσική πανόαισια που μαγεύει και 
γαληνεύει τις ψυχές των ανθρώπων.

ΙΙΟ Α ΙΤ ΙΣ ΊΊΚ Η  Π Α ΡΑ Δ Ο ΣΗ

Από τα βάθη του μεσαίωνα ξεκινάει η 
πνευματική πορεία της Αυστρίας. Η ολο
κλήρωση της αυστριακής αναγέννησης 
έρχεται και συνεχίζεται με το θαύμα της 
μουσικής. Η Αυστρία είναι η χώρα που 
έδωσε θεϊκή έμπνευση στους μουσικούς. 0 
Χάύδν, ο Μότσαρτ, ο Σούμπερτ, ο Μπε- 
τόβεν, ο Γιόχαν Στράους, ο Αιστ, ο 
Μπράμς, εργάστηκαν και μεγαλούργη
σαν στη Βιέννη. 0  Μότσαρτ γεννήθηκε 
στο Σάλτσμπουργκ και συγκίνησε ολό- 
κληρη την Ευρώπη με τις μαγευτικές 
μελωδίες του. Τα συμφωνικά έργα του, τα 
κοντσέρτα και η μουσική για θέατρο παί
ζονται και σήμερα σ’ όλο τον κόσμο. 0 
Γιόχαν Στράους διακρίθηκε για την απα
λότητα στο ρυθμό του βιεννέζικου βαλς, 
που το εμπνευστηκε από τα απαλά κύ
ματα του Δούναβη.

Στις μέρες του Καρλομάγνου, η Αυ
στρία μεγαλούργησε στην αρχιτεκτο
νική. Στις αρχές του 17ου αιώνα εμφανί
ζεται το στυλ μπαρόκ, με την εξόγκωση 
του σωματικού ή του δραματικού και με 
την παραμέληση της κλασικής λιτότη
τας. Ο ρυθμός μπαρόκ αντιπροσωπεύεται 
κυρίως με το παλάτι Μπελβεντέρε στη 
Βιέννη, δημιούργημα των αρχιτεκτόνων 
Πότσο καιXίλντεμπραντ (1667 - 1745). 
Αλλοι σπουοαίοι εκπρόσωποι, που δη

μιούργησαν πραγματική αναγέννηση 
στον τομέα της αρχιτεκτονικής είναι ο 
Ερλαχ, που με σχέδια δικά του χτίστηκε 

το 1646 το θαυμάσιο παλατι του Σαίν- 
μπρουν, ο Σλύτερ, ο Παίππελμαν κ.ά ...
I αυτόχρονα με την ακμή της αρχιτεκτο- 
νικής μπαρόκ, αναπτύχθηκαν ανάλογα η 
γλυπτική και ζωγραφική.
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ΟΙΚ Ο λ'Ο Μ ΙΚ Η  Κ Α Ι Τ Ο Υ ΡΙΣ
Τ ΙΚ Η  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

γοητεία της άνοιξης και του καλοκαι
ριού, αν θέλουμε να μεθύσουμε για λίγο 
από τις υπέροχες μελωδίες του θεού της 
μουσικής, του Μότσαρτ και να ηρεμή
σουμε από το ανυπέρβλητο θέαμα των 
κυμάτων του Δούναβη, ενώνοντας και 
μεις μαζί με τους χιλιάδες επισκέπτες τα 
επιφωνήματα θαυμασμού και δέους για 
τον σύγχρονο τουριστικό κολοσσό που λέ
γεται ΑΥΣΤΡΙΑ, δεν μένει παρά να την 
επισκεφθούμε. Οι εντυπώσεις που θα 
αποκομίσουμε θα είναι αλησμόνητες, ο δε 
πάθος να την επισκεφθούμε ξανά ακατα
νίκητος.

II Αυστρία δεν είναι μέλος της ΕΟΚ 
αλλά ακολουθεί οική της πολιτική στον 
οικονομικό τομέα. Χάρις στη θαυμαστή 
αυτή πολιτική, είναι σήμερα μια ευημε- 
ρούσα χώρα, με ανώτερο βιοτικό επίπεδο 
και μια σταθερή οικονομία παρά τη διε
θνή κρίση που μαστίζει την Ευρώπη. Το 
μισό εμπόριό της Αυστρίας γίνεται υ,ε τη 
Δύση και κυρίως με τις χώρες της ΕΟΚ. 
Εξάγει μέταλλα, ξυλεία, χαρτί, βιομη
χανικά εξοπλισμό, υφάσματα ηλεκτρική 
ενέργεια κ.ά. ενώ, εισάγει τρόφιμα, 
πρώτες ύλες για την υφαντουργία, κάρ
βουνα κ.λπ. —.ε καλό επιπεοο βρίσκονται 
οι εμπορικές σχέσεις Αυστρίας και Ελλά
δας. Εξάγουμε εσπεριδοειδή, φρούτα, 
λαχανικά και καπνά και εισάγουμε πρού
σες ύλες για τη βιομηχανία μας.

II γεωργία και η κτηνοτροφία ευρί- 
σκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η 
βιομηχανία με την άφθονη ηλεκτρική εν
έργεια αναπτύσσεται σημαντικά. Οι πιο 
σπουοαίοι βιομηχανικοί κλάδοι είναι η 
μεταλλουργία, οι χημικές βιομηχανίες, η 
χαρτοποιία, η κεραμική, τα ηλεκτρικά 
κ.α. —,πουοαιο βιομηχανικό κέντρο είναι 
το Λιντς, με πολλά εργοστάσια και βιο- 
μηχανιες. Ιο αυστριακά υπέδαφος είναι 
πλούσιο σε ορυκτά.

Γο συγκοινωνιακό δίκτυο είναι άρτιο 
και θαυμάσια οργανωμένο. ΙΙαρά τις 
■̂σ7.Γ\[χε<̂ καιρικές συνθήκες του χειμώνα, 
με πολύ χιόνι και την επικίνδυνη ομί
χλη, .ο εξαιρετικό οόικό όικτυο, τα τερά
στια τούννελ και οι γέφυρες, εξασφαλί
ζουν άνετες οδικές συνθήκες, συμβάλλον- 
.ας έτσι κατα σημαντικό ποσοστό στη 
μείωση των ατυχημάτων.

Κνα άλλο άξιο θαυμασμού μεταφορικό 
μέσο είναι οι ηλεκτροκίνητοι σιδηρόδρο
μοι, που σε μεταφέρουν ταχύτατα τα- 
κτικότατα και με ασφάλεια σε οποιοδή- 
ιιΟ.ε μέρος. Ιο μετρά της Βιέννης είναι 
ένα σύγχρονο τεχνολογικό θαύμα. Αισθά
νεται κανείς οέος και θαυμασμό γ ι’ αυτά 
τα τεχνολογικά επιτεύγματα, και τις 
έπαινέ ,ές προσπάθειες του ανθρώπου για 
βελτίωση των συνθηκών της ζωής του.

Ο τουρισμός είναι μια απ’ τις μεγαλύ- 
• ερες πηγές πλούτου. II ομορφιά των αλ- 
πικών τοπίων, οι χαρές του χιονιού και οι 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προσελκύουν 
χιλιάδες τουρίστες. Οι σύγχρονες τουρι
στικές εγκαταστάσεις με την καθαρά- 
.ητα και το άψογο σέρβις, προμηνύουν 
μια άνετη οιαμονή. Ο τουρισμός της Αυ
στρίας είναι κυρίως χειμερινός. Ο καθέ
νας μπορεί να απολαύσει τις χαρές του 
χιονιού, κάνοντας σκι στις διάσπαρτες 
χιονοδρομικές πίστες.

■ Μ
,:Α »■&}:%:

Οι Αυστριακοί ζώντας μέσα στο χιόνι 
λόγω συνθηκών έχουν εθιστεί στο σκι που 
είναι το εθνικό τους σπορ. Οπου και να 
βρεθείς το χειμώνα, θα δεις ανθρώπους 
και μικρά παιδιά να κάνουν σκι, να κυ
λιούνται χαρούμενοι μέσα στο χιόνι και 
παράλληλα να κολυμπούν σε πισίνες με 
φυσικά ζεστά νερά. Γι’ αυτό και οι Αυ
στριακοί είναι δεινοί σκιέρ και εξαιρετι
κοί αθλητές.

Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε τη μα
γεία του χιονισμένου τοπίου του χειμώνα 
και να θαυμάσουμε την καταπράσινη
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Η ΠΝΤΙΔΡΠΣΗ TOV nZIVNOIDIKOV
ΚΛΕΙΔΙ

ΠΠ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ TOV
Του Jack Walsh

Ή τα ν ένα γκρίζο, ψυχρό απόγευμα του 
Νοέμβρη, όταν ένας αστυνομ ικός της 
αστυνομίας της π ολ ιτε ίας του OHIO, 
σταμάτησε ένα αυτοκ ίνητο , στο οποίο 
επέβαιναν δύο άτομα, γ ια  επ ικ ίνδυνους 
ελιγμούς.

Ο αστυνομικός πλησίασε προσεκτικά 
το αυτοκίνητο ενώ είχε το χέρι του στην 
άκρη του υπηρεσιακού του περιστρό
φου, που βρισκόταν μέσα στην ανοιχτή 
θήκη του. Ζήτησε την άδεια οδήγησης 
και ο ο δηγός του αυτοκινήτου του επέ- 
δειξε μια άδεια που είχε εκδοθεί από κά
ποια άλλη πολιτεία, ενώ δήλωσε ότι δεν 
είχε μαζί του την άδεια κυκλοφορίας του 
αυτοκινήτου. Ο αστυνομικός του είπε να 
βγει έξω από το αυτοκίνητο, χωρίς να 
κάνει την παραμικρή κίνηση.

Βγα ίνοντας έξω από το αυτοκ ίνητό  
του, ο οδηγός βρέθηκε αμέσως ακριβώς 
απέναντι από τον αστυνομικό, προς τον 
οποίο είπε! ·<Να πάρω τα τσ ιγάρα μου!».

Ο αστυνομ ικός ανασύροντας το  περί
στροφό του, δ ιέτα ξε : «ακίνητος!». Τότε 
ο οδηγός βγάζει σιγά - σιγά ένα πακέτο 
τσ ιγάρα και βλέποντας ό τ ι ο αστυνομ ι
κός κρατούσε το  περίστροφο του λέε ι! 
«Τι σ τέκεσα ι λοιπόν, πυροβόλησέ με!».

Ο αστυνομ ικός ανέπνευσε με κάποια 
ικανοποίηση και βάζοντας το  περ ί
στροφο στη θήκη του απάντησε: «Ό χι 
δεν π ρόκειτα ι να σε πυροβολήσω. Απλώς 
κι εσύ μη κάνεις  άλλες απότομες κ ινή 
σεις σαν κι αυτή. Και δεν επ ιτρέπ ετα ι να 
καπνίζεις. Βάλε τα τσ ιγάρα στη θέση 
τους».

Ο οδηγός συμμορφώθηκε, χωρίς 
αντίρρηση. Τη στιγμή εκείνη , ο συνεπι
βάτης άρχισε ν' α νο ίγε ι το  ντουλα 
πάκι, που βρ ίσκετα ι στο ταμπλώ 
του  αυτοκινήτου. Το επόμενο πράγμα, 
που θυμάτα ι ο αστυνομικός, ε ίνα ι ο θό
ρυβος που έκανε ένα πιστόλι. Αισθάν- 
θηκε το  πρώτο χτύπημα στον αριστερό 
ώμο του και στη συνέχεια  στο στήθος και 
στο στομάχι του. Ο αστυνομ ικός έκπλη
κτος κάρφωσε τα μάτια του στον οδηγό, 
που σ τεκόταν κοντά του και κρατούσε το 
περίστροφο στο χέρ ι του ρ ίχνοντας τις  
τελ ευ τα ίε ς  δύο σφαίρες. Σε λ ιγότερο  
από 3 δευτερόλεπ τα , ο οδηγός άδειασε 
το  περίστροφό του στο στήθος του 
αστυνομικού. Ο αστυνομ ικός σ τεκόταν 
δύσκολα στα πόδια του μη μπορώντας να

βγάλει ή ακόμα και να σύρει προς τα  έξω 
το περίστροφό του.

Ο οδηγός και ο συνεπ ιβάτης ήταν εκ 
πα ιδευτές του Κέντρου εκπαίδευσης 
αστυνομικών περιπολούντων στην 
Εθνική οδό τη ς  π ολιτείας του OHIO' ο 
αστυνομικός, ένας βετεράνος, ζούσε μια 
κα ινούρ ια  έννο ια  της εκπαίδευσης για 
την επιβίωση.

Κατ αυτή, την ε ιδ ική  εκπαίδευση, ο 
εκπ α ιδευόμενος αστυνομ ικός παίρνει 
ένα περίστροφο, ίδ ιο  μ' εκε ίνο  που φ έρε ι 
όταν ε ίνα ι υπηρεσία και πριν την  εκπαι
δευτική  άσκηση, όλο ι οι αστυνομ ικο ί κα
λούντα ι να παραδώσουν τα  περίστροφά 
τους και τον εξοπλισμό. Επιπλέον, ο κύ
λινδρος αυτού του περιστρόφου έχε ι 
υποστεί μερ ικές μεταβολές κατά τρόπο 
που αποκλείε ι την τοποθέτηση πραγμα
τικού  φυσιγγίου. Αν και δεν εφαρμόζει 
στον κύλινδρο ένας κανονικού μεγέθους 
άδειος κάλυκας, όμως ε ίνα ι δυνατή η το 
ποθέτηση ενός μικρού κόκκινου πλαστι
κού ομοιώματος του. Το κενό καλύπτεται 
με βαμβάκι, με αποτέλεσμα να μπορεί να 
βληθεί ένας άνθρωπος σε κοντινή από
σταση κατά τρόπο που εγγ ίζε ι κατά πολύ 
στην πραγματικότητα. Οι επ ιτ ιθέμενο ι 
εφ οδ ιάζοντα ι επίσης με παρόμοια όπλα, 
με κάννη 2 ίντσες. Για να απ οκλειστεί η 
περίπτωση λανθασμένης χρησιμοποίη
σης κανονικού περιστρόφου, οι λαβές 
των περιστρόφων, που προορίζονται για 
εκπ α ιδευτικούς σκοπούς, ε ίνα ι βαμμέ
νες κόκκινες.

Για να επ ανέλθουμε στην περίπτωση, 
που αναφ έρθηκε προηγουμένως, ένα 
μεγάλο ερώτημα παραμένει αναπάν
τη το : «από πού ήρθε το  όπλο;». Σίγουρα 
η απότομη εμφάνιση του περιστρόφου 
δεν ήταν κάποιος μαγικός άθλος. Ό τα ν  ο 
αστυνομ ικός είπε στον οδηγό να βάλει 
τα  τσ ιγάρα του στη θέση τους, ο οδηγός 
χωρίς να τον  απειλήσει πλησίασε το  αυ
τοκ ίνητο , ενώ ταυτόχρονα  ο συνεπιβά
τη ς  άνο ιγε το  ντουλαπάκι του αυτοκ ινή 
του, αποσπώντας την  προσοχή του 
αστυνομικού.

Όμω ς, ο αστυνομ ικός ε ίχε περιθώρια 
αντίδρασης; Ναι, ΑΝ ΕΙΧΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ 
ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟ.

Το γεγονός ότι ο αστυνομ ικός είχε 
χτυπ ηθεί στον ώμο σημα ίνει ό τ ι επρό- 
κε ιτο  να πεθάνει; Αυτό σήμαινε ό τ ι χά
θηκε πλέον; Σ τις περιπτώσεις ζωής ή θα
νάτου, ο αστυνομ ικός θα πρέπει να περι
μ ένε ι μοιραία το  θάνατο ή ν' αντιδρά νισ 
να επιβιώσει;

Η αντίδραση του αστυνομικού «με πά
γωμα» δεν ε ίνα ι ασυνήθιστη. Το να βγά
ζε ι κανείς το  περίστροφό του γρήγορα 
και να πυροβολεί ένα χάρτινο στόχο, ο 
οποίος δεν ανταποδίδει πυροβολισμούς

είνα ι σχετικά  εύκολο και δημ ιουργεί λίγο 
ή καθόλου στρες. Ό μω ς οι αστυνομικοί 
αντιδρούν τελε ίω ς δ ιαφ ορετικά  όταν αι- 
φν ιδ ιάζοντα ι από κάποιον, που τους πυ
ροβολεί, και α ισθάνοντα ι το  σώμα τους 
χτυπημένο από σφαίρες. Αν δεν μάθουν 
ν αντιδρούν όπως πρέπει κατά τη διάρ
κεια  της εκπαίδευσης, σίγουρα δεν θα 
αντιδράσουν σωστά στις πραγματικές 
περιπτώσεις, όταν η ζωή τους χάνετα ι 
μπροστά στα μάτια τους, το  στομάχι τους 
έχε ι δ εχ τε ί μια σφαίρα και τα πόδια τους 
τρέμουν από κάποιο ξαφνικό φόβο.

Η εκπαίδευση για την αμυντική πάλη 
απ οτελεί μια πρόοδο στον τρόπο χρήσης 
των πυροβόλων όπλων κυρίως από τους 
αστυνομ ικούς που δ ια τ ίθ εντα ι σε υπη
ρεσία περιπολίας. Ό λ ο ι οι αστυνομικοί 
υφ ίσταντα ι τη βασική εκπαίδευση στη 
χρήση των πυροβόλων όπλων και ε ίνα ι 
εξο ικε ιω μένο ι με τον τρόπο αντιμετώ πι
σης ενός ή δύο αντιπάλων καθώς και με 
τη χρήση των όπλων εκ του ορθίου. γο- 
νυπετώς ή πρηνηδόν.

Την ίδ ια  εκπαίδευση στα πυροβόλα 
όπλα, υφ ίσταντα ι και ο ι αστυνομικο ί της 
αστυνομίας του OHIO. Η εκπαίδευση 
αυτή απ οτελεί μέρος της βασικής εκπαί
δευσης των νεοσύλλεκτω ν αστυνομ ι
κών, καθόσον σ υ ντελε ί στη βελτίωση της 
σκοπευτικής ικανότητας. Με την  πάροδο 
του χρόνου προστέθηκε και η εξάσκηση 
στη γρήγορη εξαγωγή του όπλου από τη 
θήκη και στην πάλη με έναν ή δύο α ντι
πάλους από απόσταση μέχρι 25 γυάρδες. 
Οι αστυνομ ικο ί υποβάλλονται τώρα δύο 
φορές το  χρόνο σ' αυτή την  εκπαίδευση, 
που περ ιλαμβάνει οπωσδήποτε την 
αμυντική πάλη. Όμως, η ανταλλαγή των 
πυροβολισμών κατά τη δ ιάρκεια  της εκ 
παίδευσης δε μπορεί να ε ίνα ι ίδ ια  με την 
πραγματική. Αλλά και η εκπαίδευση αυ
τού του ε ίδους δ ια φ έρε ι από τ ις  άλλες.

Δ εδομένου ότι ο αστυνομ ικός έχει 
πολλές π ιθανότητες ν' αντιμετωπίσει 
κάποιον, που ε ίνα ι μεθυσμένος, η εκπαί
δευση περ ιλαμβάνει κι αυτού του είδους 
τ ις  περιπτώσεις καθώς και την  ύπαρξη 
παράνομου όπλου. Ο εκπαιδευτής, που 
παίζει το  ρόλο του οδηγού δε χρησιμο
ποιεί όπλο σε καμία περίπτωση. Μ ερ ικές 
φορές βγάζει ένα πορτοφόλι ή κάποιο 
άλλο μ ικροαντικε ίμενο  ε ίτε  από την 
τσέπη του ε ίτ ε  από τη θέση του. Αυτό 
κάνει την  εκπαίδευση περισσότερο πρα
γματική, καθόσον ο αστυνομ ικός δε 
γνω ρίζει ποτέ αν θα χρησ ιμοποιηθεί κά
ποιο όπλο. Και δεδομένου ότι πρόκειται 
για  μια εκπ α ιδευτική  άσκηση, οι αστυνο
μ ικοί ξέρουν ό τ ι ενδ έχετα ι να πυροθο- 
ληθούν ανά πάσα στιγμή. Κατά συνέπεια, 
κρατάνε συνήθως τα χέρ ια  τους κοντά 
στο όπλο, έτο ιμο ι για  δράση.

Ακόμη, παρότι οι αστυνομ ικο ί επιδει-
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κνύουν μεγάλη προσοχή κατά την εκπαί
δευση, οι εκπαιδευτές ακολουθούν με
ρικές φορές την τακτική  του α ιφνιδ ια 
σμού με έξ ι πυροβολισμούς. Το στοιχείο 
του αιφνιδιασμού ε ίνα ι πάντοτε ενδεχό
μενο. Έ νας αστυνομικός που δεν α ντέ
δρασε αμέσως σε μια περίπτωση, που 
δέχτηκε επίθεση, δήλωσε: «Τα χέρια  του 
ήταν άδεια, ενώ εγώ κρατούσα το περί
στροφό στα χέρια μου. Ξαφνικά, όμως, 
πυροβολήθηκα. Δε μπορούσα να το πι
στέψω. Στάθηκα απλώς ακίνητος στη 
θέση μου».

Οι αστυνομικοί μπορεί να έχουν ήδη 
τρ ε ις  ή και περισσότερες εμπειρίες, 
αλλά ποτέ δεν ξέρουν τ ι μπορεί να συμ
βεί. Πολλοί αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 
η αντίδρασή τους σε μια πραγματική αν
ταλλαγή πυροβολισμών, δεν ήταν εκείνη 
που οι ίδ ιο ι περίμεναν. Όμως, εκε ίνο ι 
που υποβάλλονται σε δύο ή τρ εις  εκπαι
δευτικές  ασκήσεις, παρουσιάζουν ση
μαντική βελτίωση στην ικανότητά τους 
για αντίδραση. Μερικοί, που «πάγωσαν» 
στην πρώτη περίπτωση, αντέδρασαν με 
μεγάλη ταχύτητα  στη δεύτερη. Όμως, 
δεν υπάρχει πάντοτε «δεύτερη ευκα ι
ρία».

Όταν αντιμετωπίζουν μια ξαφνική 
κατάσταση πανικού, οι άνθρωποι αντι
δρούν ενστικτωδώς. Όμως, το πρό
γραμμα εξάσκησης στην αμυντική πάλη 
έχει σκοπό να φέρνει τους αστυνομικούς 
σε καταστάσεις, όσο γίνεται περισσό
τερο όμοιες με τις πραγματικές, για ν’ 
αποφύγουν να καταταγούν στους συν
αδέλφους τους που δολοφονήθηκαν εν 
υπηρεσία.

Πυροβολισμός κοτό τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην 
αμυντική πάλη συμπληρώνεται με την 
εκπαίδευση στον πυροβολισμό κατά τη 
διάρκεια της νύχτας εναντίον πολλα
πλού στόχου.

Ο πυροβολισμός λαμβάνει χώρα σε 
εσωτερικό χώρο της Αστυνομικής Ακα
δημίας, με κατάλληλο χαμηλό φωτισμό 
και χωρίς προβολείς. Χρησιμοποιούνται 
τρεις στόχοι, αφού στις περισσότερες 
μέχρι τώρα περιπτώσεις οι επιτιθέμενοι 
είναι περισσότεροι από έναν. Τοποθε
τούνται σε διαφορετικά σημεία και σε μι
κρή απόσταση από τον αστυνομικό. Στο 
απομιμούμενο νυχτερινό περιβάλλον, ο 
αστυνομικός μπορεί να δει τους στό
χους, αλλά δε μπορεί να δει το υπηρε
σιακό περίστροφο που έχει μπροστά του.

Οι αστυνομικοί που μπορούν να πυρο
βολήσουν, βγάζοντας με ταχύτητα  το 
περίστροφό τους εναντίον στόχου που 
βρ ίσκεται σε απόσταση 3 γυάρδες κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, είνα ι τυχεροί, 
γ ια τί εύκολα θα χτυπήσουν το στόχο - 
άνθρωπο με 4 από τις  6 σφαίρες, όταν ο 
στόχος δεν μπορεί να δε ι το περίστροφό 
τους. Κι αυτό γ ια τί ο πυροβολισμός με 
ακρίβεια και γρήγορη χρήση του όπλου 
είνα ι συνάρτηση του συντονισμού χε
ριού - ματιού. Ό τα ν  ο αστυνομικός βλέ
πει το στόχο του, θα ευθυγραμμίσει το 
όπλο του προς αυτόν, ενώ τα πράγματα 
γ ίνοντα ι πιο δύσκολα όταν δεν έχει 
οπτικό πεδίο.

Η εξάσκηση στη χρήση όπλων κατά τη 
διάρκεια της νύχτας ε ίνα ι σημαντική για 
δύο λόγους. Οι αστυνομικοί που έλαβαν 
μέρος στην εξάσκηση της αμυντικής πά-



λης δεν κυττάζουν ποτέ τα όπλα τους 
όταν πυροβολούν στο στόχο τους, όταν 
υφ ϊσταντα ι επίθεση και απαντούν στους 
πυροβολισμούς για  να προστατεύσουν 
τον  εαυτό τους. Οι περ ισσότεροι αστυ
νομ ικο ί λένε  ότ ι το  μόνο πράγμα που θυ
μούντα ι ε ίνα ι η θέα του πυροβολούντος 
όπλου του επ ιτιθέμενου. Μήπως η πρα
γματική  πάλη θα ε ίνα ι δ ιαφ ορετική ; 
Ίσως, όχι. Επομένως, ο αστυνομικός 
πρέπει να ε ίνα ι σε θέση να ανασύρει το 
περίστροφο από τη θήκη του με ταχύ
τητα, να πυροβολεί με ακρ ίβεια  και να μη 
καθυσ τερεί αδ ικα ιολόγητα , όταν α ντιμ ε
τωπίζει μια ξαφνική περίπτωση επίθεσης. 
Ό λ α  αυτά τα πράγματα πρέπει να γ ίνο ν 
τα ι αυτόματα, όταν ο αστυνομ ικός α ν τ ι
μετωπίζει έναν επ ιτιθέμενο, που απειλεί 
να τον σκοτώσει.

Στη συνέχεια , η χρήση προβολέων 
κατά τη δ ιάρκεια  αυτής της εξάσκησης 
θα φώτιζε το  όπλο του αστυνομικού και 
επομένως θα καθυστερούσε τον αστυ
νομ ικό μέχρι να σκοπεύσει το  χάρτινο 
στόχο του, πριν πυροβολήσει. Αυτό ε ίνα ι 
μια πολυτέλεια , που δεν π αρέχετα ι στις 
πραγματικές καταστάσεις. Επίσης, τόσο 
ο αστυνομ ικός όσο και ο επ ιτ ιθέμενος 
βρ ίσκοντα ι συνήθως πολύ κοντά ο ένας 
στον άλλο και δε χρειάζοντα ι προβολείς 
για να δει ο ένας τον  άλλον. Εκπαιδεύον
τας έναν αστυνομικό σε μια υποτιθέμενη 
περίπτωση με προβολείς, θα προκαλέσει 
βεβαίως απώλεια πολύτιμου χρόνου και 
ίσως σ το ιχ ίσει τη ζωή του. Οι αστυνομ ικο ί 
θα πρέπει να ε ίνα ι σε θέση να πυροβολή
σουν με ακρίβεια  και ταχύτητα , ανεξάρ
τη τα  αν έχουν ή όχι την ιδανική θέση για 
πυροβολισμό.

Η εκπαίδευση παρουσιάζει τις πραγματικές 
καταστάσεις.

Τα σ το ιχε ία  που έχουν συγκεντρω θεί 
από πραγματικές περιπτώσεις ένοπλων 
επιθέσεων στις οποίες είχαν εμπλακεί 
αστυνομ ικο ί της αστυνομ ίας του OHIO 
δε ίχνουν ό τ ι οι περ ισσότεροι αστυνομ ι
κοί δέχτηκαν επ ιθέσεις  με περίστροφα 
και από κοντινή απόσταση. Η παρούσα 
εκπαίδευση έχ ε ι σκοπό να παρουσιάσει 
α υ τές  τ ις  καταστάσεις και χωρίς αμφ ιβο
λία ε ίνα ι πολύ χρήσιμη σε κάθε αστυνο
μικό, καθόσον όπως προκύπτει από τ ις  
εθ ν ικ ές  σ τα τισ τικές  μόνο το  1979 σκο
τώθηκαν 106 αστυνομ ικο ί με στολή. Από 
το  σύνολο των αστυνομικών, που σκοτώ
θηκαν τα τελ ευ τα ία  5 χρόνια, τα 69% των 
θυμάτων βρ ίσκονταν σε απόσταση 10 
πόδια από τον επ ιτ ιθ έμενο  και το  50% σε 
5 πόδια.

Ο αστυνομικός, που έχ ε ι εκπ α ιδευτε ί 
καλύτερα  και έχε ι κάνει την  κατάλληλη 
προετοιμασία, δεν α ιφ ν ιδ ιά ζετα ι όταν 
καταστεί θύμα ένοπλης επ ίθεσης. Η εκ 
παίδευση τον βοηθάει να επαγρυπνεί και 
να παίρνει τ ις  κα τάλληλες προφυλάξεις. 
Ομως, παρά τ ις  προφυλάξεις, ο αστυνο

μικός πρέπει να θεω ρεί πάντοτε πιθανή 
μια ένοπλη επίθεση.

Ας ελπ ίσουμε ό τ ι η εκπαίδευση θα 
προετο ιμάσει τον αστυνομ ικό σωματικά 
και ψ υχολογικά για  να αντιδράσει σωστά, 
πράγμα που α π ο τελ ε ίτο  κλε ιδ ί γ ια  τη σω
τηρ ία  του.

Από το περιοδικό FBI Law Enforcement Bulle
tin, May 1982.

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  
ΚΑΙ Η Θ ΙΚ Ε Σ Α Ξ ΙΕ Σ
0 κ. Μέλβιν Κράντσμπεργκ, έκτακτος καθηγη

τής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας στην πολιτεία 
Γεωργίας των Η.Π.Α. δημοσίευσε, πρόσφατα 
ένα πολύκροτο, μακρό άρθρο, με τον τίτλο «Τε
χνολογία και ηθικές αξίες», στο οποίο βάζει τα 
πράγματα στη θέση τους και υπερασπίζει την 
τεχνολογία εναντίον των αδίκων επικρίσεων, 
που διατυπώνουν πολλοί σε βάρος της.

«Η τεχνολογία», τονίζει, «υπήρξε πάντοτε και 
παραμένει υλική εκδήλωση ανθρωπισμού και ευ- 
γενής προσπάθεια για τη βελτίωση της ζωής της 
ανθρωπότητας. Άρα, εμπνέεται από υψηλές 
αξίες, εκτός αν νοσηρές ψυχές κακών ηγετών 
των ανθρωπίνων κοινωνιών τη χρησιμοποιήσουν 
για σκοπούς κακούς. Αλλά φταίει, τότε, η τεχνο
λογία;».

0 κ. Κράντσμπεργκ δεν επηρεάζεται καθόλου 
από την ειδικότητά του και δε μεροληπτεί. Είναι 
απόλυτα αντικειμενικός και βλέπει με αγνή αντι
κειμενικότητα την «ανθρώπινη περιπέτεια» 
επάνω στον μικρό μας πλανήτη. Κατακρίνει, λοι
πόν. την αβάσιμη αντίθεση μεταξύ «ανθρωπι
σμού» και «τεχνολογίας» ή μεταξύ «ανθρωπι- 
στού» και «τεχνικού», αφού ο τομέας της τεχνο
λογίας δεν έχει άλλη αποστολή από την αντιμε
τώπιση των υλικών ανθρώπινων αναγκών και από 
την επίτευξη της ευτυχίας, εκτός αν κακοί αν
θρώπινοι εγκέφαλοι την εκτρέπουν από τη φυ
σική αποστολή της.

Αλλωστε, προσθέτει, το πρωτόγονο ον έγινε 
«άνθρωπος» από τότε που άρχισε να χρησιμο
ποιεί εργαλεία. Η ιδέα του «ανθρωπισμού» θα 
ήταν λοιπόν, αδιανόητη χωρίς την αρχαία εκείνη 
τεχνική, χάρις στην οποία εξασφαλίσθηκε αυτή η 
ίδια η επιβίωση του «ανθρωπίνου γένους».

Γ ι’ αυτό, οι ανθρωπολόγοι και οι βιολόγοι 
προσδιορίζουν τις περιόδους της αρχικής «Ιστο
ρίας» με βάση τα εκάστοτε εργαλεία του ανθρώ
που και την ύλη, από την οποία αυτά κατασκευά
ζονταν. «0 άνθρωπος έκανε εργαλεία - λέγει ο 
κ. Κράντσμπεργκ - αλλά και τα εργαλεία συντε
λούσαν στο να φτιάχνουν ανθρώπους»!

Δεν είναι καθόλου εκπληκτικό - συνεχίζει - ότι 
η πορεία του όλου πολιτισμού μετράται με την 
τεχνολογική πρόοδο (από τη Λίθινη Εποχή, σ' 
εκείνη του Ορειχάλκου, από τον Ορείχαλκο στο 
Σίδηρο, από το Σίδηρο στο Χάλυβα, ή, από 
άποψη «Ενέργειας», από τους ανθρωπίνους μυς 
στη δύναμη των ζώων, του ανέμου, του ύδατος, 
του ατμού, του πετρελαίου, των πυραύλων και 
της πυρηνικής «Ενέργειας»),

Όμως η υλική, τεχνολογική πρόοδος στις δυ
τικές βιομηχανικές χώρες συχνά αντιπαραβάλ- 
λεται προς τις «πνευματικές αξίες» του «ηθικού 
πολιτισμού», ίσως γιατί κάθε αλλαγή δημιουργεί 
κοινωνική ένταση και ρομαντικές διαμαρτυρίες. 
Εν τούτοις η αλήθεια είναι, πως η τεχνολογία 
μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο και καλύτερο 
κόσμο, χωρίς μικρότητες και «μιζέριες», χωρίς 
φτώχεια και «φαγωμάρα» , αλλά με την ευλογία 
της ελευθερίας και της ισότητας, όπου η γενική 
μόρφωση θα εξοστράκιζε την πρόληψη, την αμά
θεια, και όπου θα επικρατούσαν ειρήνη και αδελ
φοσύνη. Γιατί, λοιπόν, δεν εμπνέεται η τεχνολο
γία από τις υψηλές ανθρώπινες ιδέες και αξίες; 
Και γιατί μερικοί φοβούνται, πως η τεχνολογία 
απειλεί να καταβροχθίσει την ανθρωπότητα, κά
νοντας τον πλανήτη μας ακατοίκητο;

«Τι φταίει»;

Μα, φταίει η τεχνολογία για τις τυχόν απάν
θρωπες χρήσεις της; Φταίει αυτή για τις πολεμι
κές καταστροφές και για τη μεγάλη απειλή του 
πυρηνικού ολοκαυτώματος; Είναι αυτή υπεύθυνη 
για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, ή εκείνοι που 
τη χρησιμοποιούν κατά τρόπο ανήθικο και παρά
λογο; Πολλοί δε μπορούν να απαντήσουν με σα
φήνεια.

Ομως, η επικρατούσα αισιόδοξη άποψη είναι, 
ότι η τεχνολογία θα βοηθήσει στη δημιουργία 
ενός καινούριου και καλύτερου κόσμου. Την 
άποψη αυτή υποστηρίζει, μεταξύ άλλων και ο 
κοινωνικός φιλόσοφος Χέρμπερτ Σπένσερ.

Στις 26 Μαρτίου 1976, ο πληθυσμός της γης 
πέρασε το ορόσημο των τεσσάρων δισεκατομμυ
ρίων ψυχών, που, για να επιζήσουν, έχουν ανά
γκη τροφής, ενδυμασίας και κατοικίας, άρα 
έχουν απόλυτη ανάγκη της τεχνολογίας. Αλλά η 
φυσική επιβίωση είναι η πρωταρχική ανάγκη, η 
προϋπόθεση για την επιδίωξη των ηθικών αξιών. 
Η καταδίκη, λοιπόν, της τεχνολογίας είναι κάτι 
το απάνθρωπο, γιατί έτσι, θα καταδικάζονταν η 
ανθρωπότητα στη λιμοκτονία και στον εκμηδενι- 
σμό.

Μήπως, όμως, η τεχνολογία βλάπτει τις ηθι
κές αξίες πολιτικής και κοινωνικής τάξεως; Μή
πως ζημιώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις πο
λιτικές ελευθερίες και την κοινωνική δικαιοσύνη; 
Όχι, βέβαια, γιατί, η βιομηχανική επανάσταση 
π.χ., έθεσε τέρμα στη φεουδαρχία και στη δου
λοπαροικία, και βελτίωσε τη ζωή των εργαζομέ
νων. Για πρώτη φορά, ο εργάτης και ο αγρότης 
μπόρεσαν τότε, να έχουν φωνή και γνώμη για το 
μέλλον τους και για την προσωπική τους αξιο
πρέπεια. Και αντιλήφθηκαν την ανάγκη και την 
αξία της συνεργασίας στον τομέα της δημιουρ
γίας αγαθών, μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας και 
αλληλεγγύης.

Οι ηθικές αρχές της ανθρωπότητας ενισχύθη- 
καν από την πρόοδο της τεχνολογίας μέσα στο 
σημερινό, αλληλεξαρτώμενο κόσμο, ιδίως χάρη 
στη συμβολή της τεχνολογίας στον εκπαιδευτικό 
και το μορφωτικό τομέα, καθώς και στη γεφύ- 
ρωση, σχεδόν, του χάσματος μεταξύ της ζωής 
στις πόλεις και της ζωής στην ύπαιθρο. Η τηλεό
ραση και το αυτοκίνητο είναι ένα πρόχειρο, αλλά 
πειστικό παράδειγμα.

Η σύγχρονη τεχνολογία δεν είναι ταυτόσημη 
με τα σύγχρονα όπλα μαζικής καταστροφής, αλλά 
με τα όργανα της ειρηνικής και ευτυχισμένης 
ζωής των ανθρώπων. Έχει μια δύναμη, που μπο
ρεί να τεθεί υπό έλεγχο και να εργάζεται μόνο 
επάνω στη γραμμή των υψηλών ηθικών αξιών. Οι 
μηχανές δεν είναι αυτόνομες. Πίσω από κάθε 
μία τους, βλέπουμε ένα πρόσωπο: το μηχανικό, 
τον επιστήμονα, το στρατηγό, το γραφειοκράτη, 
τον επιχειρηματία. Αυτό ισχύει και για τους τε 
λειότερους «ηλεκτρονικούς εγκέφαλους», που 
ξεκινούν βάσει προγραμμάτων των ανθρώπινων 
όντων.

Η τεχνολογία δεν είναι το τέρας Φρανκεστάιν, 
που απειλεί να καταστρέψει το δημιουργό του. 
Δεν υποδούλωσε την ανθρωπότητα η μηχανή. Το 
ερώτημα, λοιπόν, είναι, όχι αν η ανθρωπότητα 
μπορεί να εξουσιάσει την τεχνολογία της, αλλά 
αν ο άνθρωπος μπορεί να εξουσιάσει τον εαυτό 
του...
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μορφή
yriukiu

αίΙηΒιυή 
ki ωραία

«ΜΑΝΑ:

Έτσι σε γνώρισαν τα χρόνια κι οι καιροί 
αληθινή Μορφή, γλυκιά και ωραία 

και με  τ ' αλάνθαστο το μέτρο τους σε
κρίνανε

πάνω από κάθε σύμβολο και ιδέα».

Αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο, ότι 
μέσα στη ζωή μας, η χαρά και η λύπη, 
εναλλάσσονται. Με τη σειρά τους η κα
θεμιά αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Εκεί που 
χθες βασίλευε η χαρά και η ευτυχία, σή
μερα κυριαρχεί η λύπη και η δυστυχία. 
Και στη συνέχεια, τη θέση της δυστυχίας 
παίρνει ξανά σε λ ίγο η ευτυχία!

Του Γάννη  Π ΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩ ΤΟ Υ
Ε π ιθ εω ρ η τή  Δ.Ε.

Τίποτα το μόνιμο και σταθερό μέσα σ' 
αυτόν τον ψ εύτικο ντουνιά! Ό λα  μετα
βάλλονται, όλα αλλοιώνονται, όλα ξε
χνιούνται κι ο γέρο - χρόνος ο μοχθηρός 
θέτε ι βαριά τη σφραγίδα της λησμονιάς.

Ωστόσο μέσα στη φρίκη και τη δίνη της 
ζωής υπάρχει κ ά τ ι ,  που αντέχει στη 
φθορά του χρόνου και δ ιατηρεί 
α μ ε ί ω τ η και αδιαφ ιλονίκητη τη σημα
σία του. Κάτι ιερό σαν λέξη, υπέροχο και 
θείο σαν ό ν ο μ α .

Τ ο αντάμωσαν οι άνεμοι και οι βοριά
δες της ζωής, και οι α ι ώ ν ε ς το  είδαν, 
δίπλα στον πόνο, δίπλα στη χαρά και του 
χάρισαν το πιο όμορφο και γλυκό όνομα, 
το «υπέρ παν όνομα»: ΜΑΝΑ!

«ΜΑΝΑ! δε βρίσκεται λέξη καμία 
νάχει στον ήχο της τόση αρμονία». 
«...Λέξη τρυφερή και απαλή σα χάδι, 

δεν έχε ι ταίρι στη ζωή, κι είναι το 
μόνο φως

στου κόσμου το σκοτάδι!».

ΜΑΝΑ1 γλυκύτατη, ατίμητη ΜΑΝΑ 
είσαι για  ό λ ο υ ί το καταφύγιο στις χα
ρές και στις θλίψεις μας και το δικό σου 
όνομα προφέρουμε ύστερα από το Θεό.

ΜΑΝΑ! Πόσες στοργικές φροντίδες, 
πόσες ακούραστες περιποιήσεις, πόσες 
αγρυπνίες και αγωνίες και λαχτάρες και 
μόχθους και θ υ σ ί ε ς  φ έρνει στη σκέψη 
μας τόνομάσου:

Η σημερινή ημέρα, αφιερωμένη στη 
«Μάνα» στις μάνες όλου του κόσμου, 
θ ε ω ρ ε ί τ α ι  σ' όλα τα μήκη και τα 
πλάτη της Γης, σε κάθε γωνιά του πολιτι
σμένου κόσμου, ως κοινή γ ιορτή των αν
θρώπων. Παγκόσμια αναγνώριση της 
υψηλής αποστολής της μητέρας και της 
κοινωνικής της προσφοράς.

«ΜΑΝΑ!
Είσαι στο σπίτι τ '  άγιο φως 
κι ο φάρος της ψυχής μας.
Κι είσαι ουράνιος θησαυρός,  
ολάκερης της Γ ης Μας».

ΜΑΝΑ! λέξη γλυκιά, όνομα θείο, πλά
σμα ουρανόσταλτο, επ ίγειος άγγελος. 
Π ρ ο ι κ ι σ μ έ ν η  με τη δύναμη της 
α γ ά π η ς  και την ομορφιά της σ υ γ 
γ ν ώ μ η ς ,  αποτελεί, τον π ό λ ο  έλξης 
της ανθρώπινης ζωής και ευτυχίας.

ΜΑΝΑ! Παγκόσμιο σύμβολο ενότητας 
των ανθρώπων. Αξία πανανθρώπινη, 
άφθαρτη, αναλλοίωτη. Σ τέκε ι υπεράνω 
τόπου και χρόνου, φυλής και χρώματος. 
Στο όνομά της ορκίζοντα ι άσπροι και 
μαύροι, κ ίτρ ινο ι και ερυθρόδερμοι. 
« Μ ά να ... σαν ποιος να σ' άκουσε με 
στήθος κρύο, όνομα θείο;».

ΜΑΝΑ! Η μορφή της προβάλλεται από 
τα βάθη της ανθρώπινης ζωής και ιστο
ρίας, ως η προσωποποίηση της αγάπης, 
του πόνου, της στοργής και της θ υ 
σ ί α ς ,  «για το τέκνο  που αγαπάει, για  το 
τέκνο που πονεί».

ΜΑΝΑ! Ο πιο πιστός και αν ιδ ιοτελής 
φ ίλος στη ζωή μας. Ό λ ο ι μπορούν κά
ποτε να μας ξεχάσουν, να μας περιφρο- 
νήσουν, να μας εγκαταλείψ ουν, σαν τα 
πράγματα γύρω μας δεν πάνε καλά, δεν 
ε ίνα ι τόσο ευχάριστα, μα η μ ά ν α  όμως 
π ο τέ !. . .

ΜΑΝΑ! Μια μάνα βρ ίσκεται πάντα κάτω 
από ένα Σταυρό. Κοντά στον πόνο και 
στη δυστυχία μας. Η μόνη χαρά της, η 
χαρά μας, και η μόνη ευτυχία  της, η ευ
τυχία μας, η χαρά και η ευτυχ ία  του παι
διού της.

ΜΑΝΑ! Δεν υπάρχει ζωή και χαρά για 
τη μάνα, έξω από τη ζωή και τη χαρά του 
παιδιού της. Από τη στιγμή που μια γυ
ναίκα θα γ ίν ε ι μητέρα, παύει να ανήκει 
στον εαυτό της. Ανήκει στο παιδί της. 
Τρέμει πάνω από την κούνια του και λα
χταρά σαν αργότερα το βλέπει να κάνει 
τα πρώτα βήματα της ζωής του. Και κα
μαρώνει βλέποντάς το με τη σάκα του 
στο χέρ ι να ξεκ ινά ε ι για  το Σχολείο. Με 
το νου της το συντροφεύει παντού και 
πάντα το προσμένει, το γυρεύει, μ' ανυ
πόμονη καρδιά»

ΜΑΝΑ! Είναι ο άγγελος φύλακας που 
ξαγρυπνάει στον πόνο μας και θλίβετα ι 
στη συμφορά μας. «Και όταν άρρωστη 
χλωμή η κεφαλή μας γέρ νε ι - ποιος βάλ- 
σαμο στον ύπνο μας με τα φ ιλιά του φέρ
νει; Ποιος μας κο ιμ ίζει με φωνή αγγέλου 
γλυκυτέρα; Ποιος άλλος; η μητέρα!».

ΜΑΝΑ. Θεία μορφή. Πονάει στη δυσ
τυχία  μας και σχίζετα ι η καρδιά της, όταν 
βλέπει το παιδί της, το φως και την ελ
πίδα της, το στήριγμά και την παρηγοριά 
της, να παίρνει τον κακό δρόμο. «Δική 
μου, ξέχωρη από σας, ζωή δεν έχω - ξο
πίσω σας με τη δική σας πάντα συλλογή 
σαν ίσκιος στα παιδιά μου τρέχω».

ΜΑΝΑ. Τίποτα πιο τρυφερό, πιο μα
λακό από το χάδι της. Τίποτα πιο δυνατό, 
πιο απαλό από την αγάπη της. Ό λ ε ς  οι 
αγάπες του κόσμου, ω χ ρ ι ο ύ ν μπρο
στά στη ζεστασιά και τη δύναμη της δ ι
κής της α γ ά π η ς .  Είναι το λιμάνι το 
ήρεμο, που κάθε κουρασμένος της ζωής 
καταφ εύγει και γλυκα ίνε ι τον πόνο του.

ΜΑΝΑ, φωνάζει ο άρρωστος στο κρε
βάτι του πόνου και ο τραυματισμένος 
στη φρίκη του πολέμου, κι ο πόνος τους 
λ ιγοστεύει. Τη Μάνα του θυμάται κι ο 
ξεν ιτεμ ένος  εκε ί στα ξένα πέρα και δα
κρύζει λυπ ημένα .. .

«Φουρτούνιασε η θάλασσα κι εβουρ- 
κωθήκαν τα βουνά. 

Είναι βουβά τ '  αηδόνια μας και τα 
ουράνια σκοτεινά, 

και η δόλια μου η ματιά θολή, 
παιδί μου, ώ ρ α  σου καλή!».

Έ τσ ι ο Γ. Β ιζυηνός περ ιγράφει τον 
πόνο της μάνας για τον αποχωρισμό της 
από το παιδί της.

Και ο ανώνυμος ποιητής, ο λαός μας, 
με αβρότητα και μεγαλοπρέπεια πλέκει 
το βαθύ πόνο της μάνας για το χωρισμό 
από το παιδί της:

«Παιδάκι μου τον πόνο μου, πού να 
τον απιθώσω; 

Πού να βαλθούν τα δάκρυά μου για 
τον ξεχωρισμό σου: 

Αν πέσουνε στη μαύρη γης χορτάρι 
δε φυτρώνει!  

Κι αν πέσουνε στον ποταμό, ο ποτα
μός θα στρίψει. 

Κι αν πέσουνε στη θάλασσα, πνίγον
ται τα καράβια!».

Είναι, αλήθεια  ότ ι οι γυνα ίκες δεν 
έγραψαν Ιλιάδες, δεν έκτισαν Παρθενώ
νες, δε σμίλευσαν αγάλματα, όπως ο 
Φειδίας, δεν ανακάλυψαν ούτε την 'Αλ
γεβρα, ούτε το Τηλεσκόπιο, ούτε την 
ατμομηχανή. Αλλά, όπως λέει, Γάλλος 
συγγραφέας, χρωστάμε σ ’ αυτές κάτι 
ανώτερο, ωραιότερο: «γιατί πάνω στα 
γόνατά τους ανατράφηκαν τα αγαθά, τα 
ενάρετα, τα ωραιότερα δημιουργήματα 
της Φύσεως».

Ο ρόλος της μητέρας ε ίνα ι ιερός. Εξυ
ψώνει τη γυναίκα σε ουράνιες σφαίρες. 
Την εμφανίζει ως θείο όργανο της δη
μιουργίας, ως τη μοναδική πηγή ζωής, ως 
τη μήτρα της α ιωνιότητας. Η λέξη 
«Μάνα» συμβολίζει την υπέρτατη δη
μιουργική έννοια, με το  βαθύτερο και 
ουσ ιαστικότερο περιεχόμενο της σοφίας 
της γης.

Ωστόσο, η μάνα δεν ε ίνα ι απλώς η γεν- 
νήτρα, η πηγή και το λίκνο της δημιουρ
γίας. Ο ρόλος της είνα ι ουσ ιαστικότερος 
και σπουδαιότερος στο έργο της μετά τη 
γέννηση του παιδιού. Είναι ο πρώτος δά
σκαλος κι απ’ αυτή εξαρτάτα ι η βασική 
διάπλαση της προσωπικότητας του παι
διού και η διαμόρφωση του χαραχτήρα 
του.
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Η Μάνα έχε ι τη μεγάλη δύναμη «να 
μορφοποιήσει το  άμορφο πλάσμα, το 
βρέφος που κρατάει στην αγκαλιά της. Κι 
απ’ αυτή θα εξα ρ τη θ ε ί - σ’ ένα μεγάλο 
ποσοστό - αν θα μεγαλώσει ένα ωραίο 
τρ ιαντάφυλλο, που με τη φρεσκάδα του 
και τη  μυρωδιά του θα ξεκουράζει ή ένα 
αγκάθι φαρμακερό, που θα πληγώνει και 
θα δημ ιουργεί διαρκώς προβλήματα».

Μαζί με το μητρ ικό φ ίλτρο έχε ι δοθεί 
στη γυνα ίκα  και μια ιδ ια ίτερη  παιδευτική 
δύναμη, που δε λε ίπ ει ούτε από την  πιο 
φτωχή και αγράμματη μητέρα του λαού. 
Η μόρφωση βέβαια δεν πρέπει να υποτι- 
μάται. Είναι ένα σοβαρό όπλο στα χέρ ια  
της μητέρας, γ ια τ ί α κον ίζει το  πνεύμα και 
δ ιευ κολύ νε ι τ ις  λύσεις.

Αλλά και χωρίς αυτή η μητέρα πάλι 
γνω ρίζει τη δική της, τη μητρική γλώσσα. 
Η δύναμη αυτή παίρνει κάποτε τη μορφή 
μιας α λάθευτης δ ια ισθητικής ικανότη
τας. Πολλές φορές δ ια ισθάνετα ι το  σω
στό κι όταν ακόμα δεν το  έχε ι δ ι δ α 
χ θ ε ί .

Αξίζει, νομ ίζουμε πάνω στο σημείο 
αυτό, ν' αναφ έρουμε εδώ ένα πολύ χα- 
ραχτηρ ιστικό παράδειγμα, παρμένο από 
το  υπέροχο μυθυστόρημα του ακαδη
μαϊκού Ηλία Βενέζη την  «Αιολική γη». Εί
να ι η παράξενη ισ τορία  του  Αντώνη Πα
γίδα: Ο Παγίδας ήταν το  πιο ξακουστό 
παλικάρι της Ανατολής. Και την παλικα- 
ριά του αυτή τη χρω στάει στη μητέρα 
του. Να πως:

«Ο Αντώνης γεννήθηκε μ ’ ένα απο- 
κρουστικό σημάδι στην πλάτη του. Μια 
πλατιά ουλή με τρίχωμα λαγού! Τ ίποτε το 
δυσάρεστο στο ανυποψίαστο ακόμα 
παιδί, ως τη μέρα που έγ ινε  η αποκά
λυψη.

Παιδάκι ακόμα σαν κολυμπούσε με τα 
ομήλικό του στ' ακρογιάλια  τη ς  Μ ικρα- 
σίας, έγ ιν ε  αντιληπ τός από την  παρέα 
του. Αρχισαν τό τε  το  πρόγκισμα, τα 
γιούχα, τα υ π ο νο ο ύ μ ενα ... Σεισμός 
πραγματικός στην ψυχή του παιδιού! 
Ενα φοβερό συναίσθημα με ιονεξ ία ς άρ

χισε να ριζώνει μέσα του και να το συλ
λογ ιέτα ι! Τι ε ίνα ι αυτό; Γ ια τί εγώ να γ εν 
νηθώ έτσ ι; Πώς θ ’ αντικρύσω τώρα τους 
φ ίλους μου; Π α ίρνει ολομόναχο τ ις  ερη
μ ιές και συλλογιέτα ι. Ώ σπου μια μέρα 
αποφασίζει να το  ε ιπ εί στη μάνα του. Σ ’ 
αυτή έχ ε ι εμπιστοσύνη. Αυτή, δεν μπο
ρεί, πρέπει να ξέρει, μια που τον γέννησ ε 
έ τ σ ι . . .

Και τό τε  η φτωχή και αγράμματη χήρα, 
που ούτε ψυχολογία γνώριζε, ούτε τον 
Α ντλερ  ε ίχ ε  δ ιδαχτεί, παίρνει τον  μικρό 

Αντώνη στην αγκαλιά  της, τον  χα ϊδεύε ι 
απαλά και του δ ιη γε ίτα ι το παραμύθι με 
τ ις  Μ οίρες:

.. Εσένα, παιδί μου, σε σημάδεψε 
στη γέννα  η πιο καλή Μοίρα που σημα
δ εύ ε ι το υς  αντρειω μένους . . .

-  Γ ιατί, μανούλα;
-  Για να ξεχω ρίζεις από τ ' άλλα παιδιά. 

Εσύ θα γ ίν ε ις  το καλύτερο παλικάρι της 
χώρας. Θα σε τρέμουν όλοι! Αυτό δε ίχνε ι 
το σημάδι που έχ ε ις  στην πλάτη 
σου ...» .
Και το θαύμα έγινε!. Ο μικρός βάζοντας 

από τότε τα δυνατά του για να βγει πρώτος, 
ν ίκησε τη με ιονεξ ία  του. αντί να τον 
ν ικήσει εκε ίνη . Και έγ ινε  στ' αλήθεια  το 
παλικάρι του τόπου του! Η μητέρα λο ι
πόν, όποια κι αν είνα ι, μορφωμένη ή απλή

γυνα ίκα  του λαού, φτωχή ή πλούσια, 
χρυσοστόλιστη ή κουρελού. ΕΙΝΑΙ η αιώ
νια Μάνα, το  σύμβολο και ο προστάτης 
της ζωής.

ΜΑΝΑ! Είναι ο ο ικοδόμος της κοινωνι
κής ομορφ ιάς καιπροκοπής. Το μέλλον η 
ευημερ ία  και η ευτυχ ία  των λαών και 
κρατών τη ς  ανθρωπότητας, β ρ ί σ κ ε -  
τ  α ι στα στιβαρά χέρ ια  της «Μάνας»,του 
μεγάλου αυτού παιδαγωγού και σμι
λευ τή  της αθώας, αγνής και τρυφ ερής 
παιδικής ψυχής. Μια καλή μητέρα, λ έ ε ι ο 
Χέρμπετ, α ξίζε ι όσο εκατό  δάσκαλοι.

Μόνο, λαοί με ικανές μη τέρες ευδο κ ι
μούν, λέε ι, ο σοφός Γκαίτε, και συμπλη
ρώνει ο άγγλος γ ια τρός Χάξλεύ: Δόστε 
μου κα λύτερες μητέρες, για  να σας εξ 
ασφαλίσω μια καλύτερη ανθρωπότητα. 
Και πολύ σωστά ειπώθηκε από τον Παι
δαγωγό Σ. Καλλισφα, ότι, «όταν σ' ένα 
λαό καταπέσει η μη τρότητα  σε τίποτα 
δεν ω φελεί η άλλη παιδεία».

Μ εγάλοι άνδρες ομολογούν ό τ ι η 
αρετή, η δόξα και τδ  μεγαλείο  το υς  οφ ε ί
λ ετα ι κυρίως, στη διαπαιδαγώγηση και 
την ορθή ανατροφή που έλαβαν από τη 
μητέρα τους. Πίσω από κάθε μεγάλο άν- 
δρα κρύβετα ι και μια μητέρα, λέε ι, κά
ποιος σοφός. Τα εννέα  δέκατα  των μεγά
λων ανδρών - παρατηρεί ο Κ. Παλαμάς - 
που δοξάστηκαν, στις μη τέρες  τους 
οφ είλουν τον πυρήνα του μεγαλείου 
τους». Και προσθέτει ο Αρνόλντ, «η μάνα 
ε ίνα ι το  αγ ιότερο  ζωντανό πλάσμα, το 
χέρ ι που λ ικν ίζε ι το  λ ίκνο που κυβερνάει 
τον κόσμο.

Η Μάνα, «είνα ι η βασίλισσα και θεά του 
σπιτιού». Η ψυχή της _ είναι θερμοκήπιο 
αγάπης και στοργής. Είναι ελπίδα και πα
ρηγοριά. Η παρουσία της σκορπά γύρω 
τΙΚ  τ Π χαρά και τη λάμψη. Είναι πηγή της 
ζωής και ω ραιότητας. Χαρίζει αφειδώ ς τη 
θαλπωρή τη ς  στοργής της.Χωρίς τη θερ- 
μουργό πνοή της, όλα γ ίνο ντα ι βωβά και 
ο τόπος κενούτα ι. Ικανή για  κάθε θυσία, 
έτο ιμη  να α νέλθε ι κάθε Γολγοθά για τη 
ζωή και ευ τυχ ία  των παιδιών της , ξοδεύε ι 
καθημερινά  το  λάδι της δ ικής της καντή
λας.

Στη θερμή μητρική αγκαλιά, το παιδί, ο 
άνθρωπος, βρ ίσκει τον  ασφαλή λ ιμένα 
στους ανέμους και τα «ξεροβόρια» της 
ζωής. Χωρίς τη μητέρα, αληθής πολι
τισμός - λ έγ ε ι ο Παιδαγωγός 1. Χαραλαμ- 
πόπουλος - δεν μπορεί να υπάρξει.

Π ο ιητές και λογοτέχνες, ύμνησαν τη 
«Μάνα», ζωγράφοι και γλύπ τες αποθα
νάτισαν τη γλυκε ιά  τη ς  μορφή, και με 
περίσσεια χάρη τραγούδησαν, τα πικρα
μένα χείλη των ανθρώπων τη θερμή 
α γ ά π η  της.

Ο σοφός Κέπλερ. αφού μέτρησε και 
κατέγραψ ε τ ις  ουράν ιες τρ οχ ιές  των 
αστέρων, γεμάτος θαυμασμό αναφώ
νησε. «Οι λάμψεις όλων των αστέρων του 
Συμπαντος δεν αντέχουν στη σύγκριση 
με το θείο  φως, που α κτινοβολε ί από τα 
ματια της μ ά ν ν α ς  όταν χαμογελά στο 
παιδί της. Η μητέρα ε ίνα ι η δόξα της Δη
μιουργίας». Και ο π οιητής - Τ. Ά γρα ς - για 
τη μητέρα των μητέρων, τη Θ εοτόκο:

«Μα κι απ ’ αγγέλους κι από μάγους
δε ζήλεψα άλλο πιο πολύ
όοο της Μάνας Του το στόμα
και το ζεστό - ζεστό φιλί».

και ο θυμόσοφος λαός μας, συμπληρώ

νει: Η μάνα, το  μάνα του ουρανού και τα 
καλά του κόσμου.

Να γιατί, στον πόνο και στη θλίψη μας, 
η συνείδησή μας σ τρέφ ετα ι αυτόματα, 
και ζητάει, μετά το  Θεό, τη βοήθεια  της 
μάνας μόνο. Η μάνα παραμένει στο κέν
τρο της συνείδησής μας, ε ίνα ι το  πιο 
γλυκό όνομα της ζωής μας, που προφέ
ρουμε ευχάρ ιστα από το  γλυκοχάραμα 
μέχρι τη δύση της ζωής μας. Πολύ σωστά 
λοιπόν, ο λαός μας παρατηρεί: Γέρος, 
πέργερος. Μάνα λέει.

Μόνο αυτο ί που ορφάνεγαν μικροί ξ έ 
ρουν πόσο βαρύς ε ίνα ι ο καημός του χα
μού της, γ ιατί:

«Όποιος μόνα πια δεν  έχε ι  
«μάνα» κράζει στ ' όνειρό του, 
πάντα η μάνα στον καημό του

_  Είναι ο μόνος στεναγμός.».

Και ο Ν. Λαπαθιώτης, μιλώντας στη χα
μένη μάνα του, απαντάει:

Δ εν είναι τίποτε στο σπίτι, μάνα μου, 
που να μη σε φέρνε ι ολάκερη στη

σκέψη
και τίποτε στη ζωή μου, μάνα μου, 

που να μην τόχε ις  κάπως σημαδέ
ψει».

Ο Γ κα ίτε, θ έ τε ι τ ις  μη τέρες στο κέντρο 
της Γης. Στη Θρησκεία μας η Παναγία 
ε ίνα ι η μητέρα των μητέρων. «Απ' αυτή 
ήρθε στους ανθρώπους και σε εποχές 
άγρ ιες και σ κοτεινές , μια ευγένε ια  και 
μια αγνότητα  αισθημάτων, που γεν ιές  
του παρελθόντος δεν γνώρισαν. 'Εξω 
από το  ιδεώ δες αυτό στο οποίο η ιστορία 
οφ ε ίλ ε ι τ ις  ά νο ιξες του  πνεύματος, που 
περισσότερο έλαμψαν, η ψυχή διαστρέ- 
φετα ι, τα  μίση εξαπολύονται, η β’αρβα- 
ρότητα  επανέρχεται» .

«Μ ητέρα του Θεού μας, π ρ ο σ τ ά 
τ ε υ ε  τ ις  μη τέρες όλου του κόσμου. 
Στάσου κοντά τους. Σπόγγισε τα δάκρυα 
του πόνου τους. Χάρισε τους την πιο με
γάλη ευτυχ ία : να καμαρώνουν τα παιδιά 
τους πετυχημένα, προκομμένα, ευ τυ χ ι
σμένα στη ζωή, μαζί το υς  για πάντα στη 
γη και στον ουρανό».

Αυτής της μεγάλης και αιώνιας «μά
νας» γ ιορτάζουμε σήμερα την υπό
σταση. Της χρωστάμε όλες τ ις  μέρες, 
όλων των χρόνων μας. Της αφ ιερώνουμε 
μια μέρα κάθε χρόνο. Τη 2η Κυριακή του 
ανθοστόλιστου Μάη.

Η γ ιορτή της ε ίνα ι παγκόσμια και δε θα 
μπορούσε νάναι κάτι άλλο. Γ ιατί και η 
μορφή της ε ίνα ι πανανθρώπινη. Κ ινε ίτα ι 
ανάμεσα στους αιώνες και πάνω από 
σ τερ ιές  και θάλασσες, απαρασάλευτη 
και εν ια ία  μέσα στο χρόνο και στο χώρο. 
Σ' Ανατολή και Δύση, σε Νότο και Βορρά, 
θα βρούμε το ίδ ιο το  χαμόγελό της, την 
ίδ ια  στοργή, τ ις  ίδ ιες  έγνο ιες  και π ίκρες 
της.

Η πορεία της μάνας πάνω στον πλα
νήτη Γη. σ' οποιαδήποτε Χώρα του κό
σμου, ε ίνα ι πάντοτε το ίδ ιο δραματική - 
προσφορά και θυσία - τίποτε πιο λ ίγο και 
τίποτε πιο πολύ.

Ιδ ια ίτερα  δραματική ε ίνα ι η πορεία της 
πονεμένης και βασανισμένης Ελληνίδας 
«Μάνας». Σ τέκε ι αγέρωχη στο πέρασμα 
των καιρών και πάντα όρθια, παρά τις  
συμφορές και τα μαχαίρια που αιώνες 
τώρα σπαράζουν την καρδιά της.
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Στους σκοτεινούς χρόνους της δου 
λείας, στάθηκε ο στόχος των τυράννων. 
«Είδε τ ις  κόρες της να σέρνοντα ι στα 
σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, τους γιους 
της να αφανίζονται στο παιδομάζωμα, 
έρριξε με τα ίδια της τα χέρια  τους βλα
στούς της στο γκρεμό, στον τραγικό 
χορό του Ζαλόγγου, και ε ίδε τα παιδιά 
της να πεθαίνουν από την πείνα στο πο- 
λιορκημένο Μεσολόγγι. «Λαλεί πουλί 
παίρνει σπειρί κι η μάνα το ζηλεύει». Το 
ζηλεύει η μάνα για τη δική της πείνα, την 
πείνα του παιδιού της. η δραματική 
μοίρα και η υψηλή αποστολή της Ελληνί- 
δας μάνας δ ιαγράφονται και σημα
δεύοντα ι στα Δημοτικά τραγούδια, που 
είνα ι ο αληθινός καθρέφτης του Εθνικού 
μας βίου, όπου ο ανώνυμος τραγουδι
στής με απλότητα και ρεαλισμό τρα
γουδά τον πόνο ή τη χαρά της μάνας για 
το παιδί της.

«Ποιος θε νακούσει κλάματα, δά
κρυα και μο ιρολόγ ια ; 

Διαβάτε από τη Λειβαδιά και σύρτε  
στη Βελίτσα. 

Κι εκ ε ί  ν' ακούστε κλάματα, δάκρυα 
και μοιρολόγια,  

ν' ακούστε την Ανδρούτσαινα, τη 
μάνα του Δυσέα, 

πως σκούζει, πως μοψολογά και σαν 
τρυγόνι κλαίει!  

Σαν περδικούλα θλίβεται κι ωσάν 
παπί μαδιέται,  

σαν του κοράκου τα φτερά μαυρίζει 
τη φορεσιά τ η ς ! . . .

Ωστόσο, ε ίνα ι η ίδ ια  η μάνα, που χα ίρε
τα ι και καμαρώνει για  την παλικαριά του 
γιου της.

«Του Ανδρούτσου η μάνα χαίρεται, 
του Διάκου καμαρώνει, 

γιατί έχουν γιους αρματωλούς και 
γιους καπεταναίους». 

«Από τη γη βγαίνει νερό 
Απ’ την ελιά το λάδι 
Κι απ' τη μάνα την καλή 
βγαίνει το παλικάρι».

Έ τσ ι την ένιωσε κι έτσ ι προσδιόριζε ο 
λαός μας την αποστολή της μάνας. «Πο
λεμική ήταν πάντα η μοίρα της φυλής 
μας, κλήρος υψηλός μας έτασσε πάντα 
φρουρούς στις Θερμοπύλες της τιμής 
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αντι
μέτωπους της βίας, του βαρβαρισμού, 
του σκότους».

Στις κρίσιμες και θανάσιμες όμως, αυ
τές  ώρες του αγώνα, χρειάζοντα ι ψυχές 
ανδρείες για να κρατήσουν, ψυχές παλι- 
καριών. Και το Δημοτικό τραγούδι, αυτόν 
τον έπαινο αναγνωρίζει στη μάνα την 
καλή:

«Κι από τη μάνα την καλή 
βγαίνει το παλικάρι».

Επίσης ο Δ. Σολωμός στην Ελληνίδα 
μάνα στήριζε την ελπίδα της ανάστασης 
του γένους, γ ια τ ί έβλεπε ότι οι γυνα ίκες 
της υπόδουλης Ελλάδας γαλουχούσαν 
τους μέλλοντες αγωνιστές του έθνους:

Κι η ψυχή μου αναγαλλιάζει 
πως ο κόρφος καθεμιάς 
γλυκοβϋζαστο ετοιμάζει 
γάλα ανδρείας κι ελευθερίάς».

Τέτοια  στάθηκε η μοίρα της Ελληνίδας 
μάνας .. . Την ώρα όμως τούτη της Ει
ρήνης, όπου το πολύφυλλο δένδρο της 
ελιάς απλώνει τους ασημένιους κλώνους 
του, ας θυμηθούμε τ ις  τρυφ ερές στιγμές 
της αγρύπνιας της . . .

Είναι η μάνα που πλησιάζει αθόρυβα, 
κάθε φορά που κλίνουμε τα μάτια, που 
απλώνει τα όνειρα χρυσά πάνω από τον 
ύπνο του παιδιού που πλάθει το νανού
ρισμα και το παραμύθι, που δένε ι και 
γο η τεύ ε ι τους ίσκιους τους κακούς».

-«Χήνα μ ο υ , άπλωσε φτερά να πλύνω 
του παιδιού μου  

αητέ μου, τα φτερούγια  σου ν' 
απλώσω τ ' αγοριού μου. 

Κι εσύ αηδόνι μου χρυσό, στην κού
νια να καθίσεις, 

με τη γλυκεία σου τη φωνή να μου το 
νανουρίσεις».

Αυτή τη μάνα, «που τρ έμ ε ι και χα ίρετα ι 
και σπαρταρά πλάι στην πρώτη ανάσα 
στο πρώτο βήμα, στο πρώτο καρδιοχτύπι 
του βρέφους, του παιδιού, του εφήβου, 
δ ο ξ ά ζ ο υ μ ε  και  τ ι μ ο ύ μ ε  αυτή τη 
μέρα. Κι είνα ι η γ ιορτή αυτή μια προσ
φορά αγάπης, στην ωραία ψυχή που μας 
έμαθε ν ’ αγαπάμε ...» . Ας είνα ι για  μας 
το  ίνδαλμα της ζωής! Ο πόνος της ας 
ε ίνα ι και δικός μας πόνος, η δε χαρά μας 
και δική της χαρά.

Ας κρατήσουμε αιώνια άσβεστη την 
ιερή φλόγα της, και σε κάθε βήμα μας οι 
σκέψεις μας ας ε ίνα ι μαζί της. Καμιά γυ
ναίκα δε θα μας αγαπήσει όσο η τρανή 
γυναίκα, η ΜΑΝΑ μας. Ό σο κι αν την πι
κράνουμε, πάντοτε η αγκαλιά της μας 
προσμένει με λαχτάρα, να μας ζεστάνει, 
να μας φιλήσει, και μαζί μας να κ λ ά ψ ε ι. .

Κάθε Μάνα, αφήνει ακέρα ιες στο παιδί 
της τις  χ α ρ έ ς  για να μοιραστεί τ ις  λύ
πες του μαζί του. Όποιο κι αν είναι το παιδί 
της. Μπορεί να ε ίνα ι' ωραίο ή άσχημο, 
κουτό ή έξυπνο, καλό ή κακό. Μπορεί να 
διαπρέψει και να διακρ ιθεί στον κόσμο. 
Μπορεί να μείνει άσημο. Για τη Μάνα εί
ναι το ίδιο. Ό π οιο και νά να ιτο  αγκαλιάζει 
με την αγάπη της». Ναι όποιο και νάναι!

Είναι γνωστός ο μύθος της Κουκουβά
γιας και της Πέρδικας:

Μια Μάνα Κουκουβάγια κίνησε να πάει 
το πρωινό φαγητό του παιδιού της στο 
Σχολείο. Στο δρόμο αντάμωσε και την 
Πέρδικα, που κι αυτή πήγαινε στο Σχο
λείο, το φαγητό του παιδιού της.

-  Καλή μου, Κουκουβάγια, επειδή είμαι 
βιαστική, μήπως θα ε ίχα τε την καλοσύνη 
να πάρετε και το δικό μου φαγητό και να 
το  δώσετε στο παιδί μου;

-  Ευχαρίστως κ. Πέρδικα, αλλά πες 
μου όμως, πώς θα το  γνωρίσω;

-  Πολύ απλό! Σαν θα πας στο Σχολείο, 
ρίξε μια ματιά στα παιδιά κι όποιο παιδί 
δε ις  πιο όμορφο εκείνο  είνα ι το δικό μου 
παιδί, φώναξέ το και δος του το φαγητό.

Πάει η κ. Κουκουβάγια στο σχολείο και 
προσπαθεί να βρει το  όμορφο περδικό- 
πουλο. Κοιτάζει εδώ, κο ιτάζει εκεί, μα 
δεν τα καταφέρνει. Κανένα παιδί δεν 
παραβγαίνει μπροστά στην ομορφιά του 
δικού της παιδιού. Κουνάει το κεφάλι της 
και λ έε ι μέσα της:

-Δ υ σ τυ χώ ς κ. Πέρδικα δε βλέπω κα
νένα παιδί πιο όμορφο από το δικό 
μου! . . .  και φωνάζει τό τε  το  παιδί της και

του δ ίνε ι το φαγητό που της έδωσε η 
Π έρ δ ικα . . .

Ο μύθος ε ίνα ι πολύ διδακτικός. Για τη 
μάνα, για την κάθε μάνα, όποιο και νάναι 
το παιδί της, γιαυτή ε ίνα ι το πιο καλό, το 
πιο όμορφο, το πιο τέλ ε ιο  και άξιο παιδί 
του κόσμου!

«Η μάνα φ ίδ ι γέννησε και πάλι ελυπή- 
θει» μας διαβεβαιώ νει κατά τρόπο επι
γραμματικό, ο θυμόσοφος λαός μας.

Και ο σοφός Γάλλος ποιητής Ζαν Ρι- 
σπέν, στο τραγικό του ποίημα «Η καρδιά 
της μάνας» μας περ ιγράφει με τρόπο 
συγκλονιστικό της απεραντοσύνη της 
αγάπης της μάνας για το παιδί της:

«Ένα παιδί μοναχοπαίδι, αγόρι, 
αγάπησε μιας μάγισσας, την κόρη. 

-  Δεν αγαπώ εγώ, του λέει,  τα παιδιά, 
μ ' αν θέλε ις  να σου δώσω το φιλ ί μου, 
της μάνας σου να φέρε ις  την καρδιά 

να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου.

Τρέχει ο νιος τη μάνα του σκοτώνει 
και τρέχει να την πάει, μα σκονταύτει 

και πέφτει ο νιος κατάχαμα με δαύτη. 
Κυλάει ο νιος και η καρδιά κυλάει 
και την ακούει με πόνο να μιλάει. 
Μιλάει η Μάνα στο παιδί και λέει:  

-  Εχτύπησες παιδάκι μου;
και κλαίει!».

ΑΥΤΟ θα πει ΜΑΝΑ!

Μια αγκαλιά ανοιχτή, γεμάτη αγάπη 
και τρυφερότητα , έτο ιμη να σου προσ
φ έρε ι τη ζεστασιά της. Μια ψυχή, 
ά β υ σ σ ο ς  καλοσύνης και σ υ γ γ ν ώ 
μ η ς ,  «για το  τέκνο  που αγαπάει, για  το 
τέκνο  που πονεί».

Αυτή τη Μάνα τιμούμε και δοξάζουμε 
τη μέρα που καθιερώθηκε για τη γιορτή 
της. «Δοξάζουμε, τη γυναίκα ΜΑΝΑ, που 
η αγάπη της, δεν ξέρε ι όρια και που το 
στήθος της θήλασε όλον τον κόσμο! 
Κάθε τ ι το ωραίο στον άνθρωπο από τις  
αχτίδες του ήλιου και από το γάλα της 
ΜΑΝΑΣ . . . χωρίς τον ήλιο δεν ανθίζουν 
τα λουλούδια, χωρίς την αγάπη δεν 
υπάρχει ευτυχία, χωρίς τη «ΜΑΝΑ» δεν 
υπάρχει ούτε ποιητής ούτε ήρωας. Χω
ρίς τη Μάνα, ούτε δημιουργός ούτε δη
μιούργημα!».

ΚΑΜΠΑΝΕΣ χτυπάτε χαρμόσυνα, 
γ ιορτάζει η Μάνα.

ΧΕΙΛΗ τραγουδείσ τε τραγούδια 
γλυκά, γ ια  τη Μάνα.

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ανθίστε, πουλιά κελαη- 
δείστε, γ ιορτάζει η Μάνα.

ΠΑΙΔΙΑ κόψτε απ' τα περιβόλια του 
Μάη τα ρόδα,

ΣΤΕΦΑΝΙ να πλέξουμε πολύχρωμο, 
δροσάτο κι ωραίο, για  τη Μάνα! . . .

ΜΑ «Αν θες μάνα αγνότερο  
λουλούδι στη γιορτή σου, 
να, πάρε το παιδί σου 
και φίλα το γ λ υ κ ά » .

ΜΑΝΑ, στη σημερινή όμορφη γιορτή 
σου, και μπροστά στη Μάνα του Θεού, 
την αειπάρθενη Μ α ρ ία ...  «Μάνα Ρω- 
μηά, Μάνα Τουρκάλα, Μάνα Σκλάβα,
.. .ας σφίξουμε τα χέρια . . . Πάνω από τα 

πάθη τ ις  φωτιές και τα μαχαίρια . . .» και 
ας ενώσουμε τ ις  καρδιές και τ ις  προσευ
χές μας, για να επικρατήσει, στον κόσμο, 
ΕΙΡΗΝΗ και ΧΑΡΑ και να βασιλεύσει στις 
ψυχές των ανθρώπων ΑΓΑΠΗ, ΚΑΛΟ
ΣΥΝΗ και α ν θ ρ ω π ι ά !
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Ο άνθρωπος από παμπάλαιους 
χρόνους έχε ι επ ινοήσει τ ις  «λέξεις» 
και την πλοκή τους, ως αληθινές 
απεικονίσεις ή ως συμβολικές 
παραστάσεις πραγμάτων και γ εγο 
νότων, γ ια  να συνεννοείτα ι με τους 
ομο ίους του. Να εκφράζει τ ις  σκέ
ψεις και τα αισθήματα, τ ις  επιδιώ
ξεις, τ ις  δ ιαθέσεις και τ ις  επ ιθυμίες 
του, και να επ ικοινω νεί μαζί τους.
Αυτό τουλάχιστον υποθέτουμε, 
παρά τις  παρατηρήσεις και τ ις  
αντιρρήσεις της γλωσσικής επ ιστή
μης που δείχνουν πόσο απλοϊκή ε ί
ναι αυτή η υπόθεση,πόσα προβλή
ματα π ερ ιέχει που δεν τα λύνει. 
Παραβλέπω τα άλλα και υπογραμ
μίζω το ένα που το έχε ι προσέξει ο 
κο ινός νους : ό τι οι λ έξε ις  έγιναν όχι 
μόνο για να αποκαλύπτουν, αλλά και 
για να κρύβουν από τον άλλο τα ψυ
χικά μας βιώματα όταν από ντροπα- 
λοσύνη. συμφέρον ή δόλο θέλουμε 
να τα αποσιωπήσουμε ή να τα παρα-

τους. Λησμονούμε όμως (μαθαί
νουμε να λησμονούμε με την κακή 
εκπαίδευσή μας) ότι αυτό το «περί
που» και αυτό το  «αρκετό» σηκώνει 
πολύ ευρύχωρα περιθώρια, και έτσ ι 
οι λ έξε ις  μας μπορούν να έχουν όχι 
μόνο τη δική τους εξήγηση, αλλά και 
πολλές άλλες που δε συμβιβάζονται 
με εκε ίνην  και μπορούν να στρα
φούν εναντίον μας. Τα παραδεί
γματα αφθονούν και καθένας μπο
ρεί να προσφέρει τα δικά του. Εγώ 
θα υπενθυμίσω τ ις  λ έξε ις  που συν
αντά κανείς σε πανηγυρικούς λό
γους περιωπής ακόμα και σε εμ 
βριθή συγγράμματα, χωρίς εκε ίνο ι 
που τις  χρησιμοποιούν να μπαίνουν 
στον κόπο να τ ις  ορίζουν με ακρ ί
βεια. να χαράζουν με προσοχή το 
νοητικό  τους περίγραμμα.

Τι σημαίνουν λ.χ. φραστικά σύμ
βολα σαν αυτά εδώ: «η ουσία της 
ιδέας», «ο άξονας του ψυχικού σύμ- 
παντος», «ο πνευματικός κόσμος»,

«πνεύμα»), καθώς και γ ια  τ ις  ιδ ιό τη 
τες  ενός αντικε ιμένου  όπου φυσικά 
δε χωρεί η διάκριση του «μέσα και 
του έξω»....

Α υτές οι αορ ιστίες και ασάφειες 
έφερναν την εξέγερση στον αρχαίο 
Σωκράτη. (Πόσο λησμονούμε το μά
θημά του σήμερα στον τόπο του!). 
Εβλεπε ότι με παρόμοια τεχνά 

σματα εύκολα κατάφερναν οι κακοί 
σοφ ιστές να κάνουν μπροστά στην 
ενβρόντητη  νεολα ία  των Αθηνών 
της εποχής του τον «κρείσσονα 
λόγο ήσσονα» και τον «ήσσονα λόγο 
κρείσσονα». Και ως φάρμακο θερα
πείας συνιστούσε το «σωστό» ορι
σμό των λέξεων. Ό τα ν  ορ ίζεις «σω
στά» τ ις  λέξε ις  που μεταχειρ ίζεσαι, 
τον ίζε ις  δηλαδή τ ι π ερ ιέχει κ α ιτ ι δεν 
π ερ ιέχει η καθεμιά στο νόημά της, 
δεν μπορείς πια να τ ις  αναποδογυ
ρίσεις. «Περίπου» και «αρκετά» δεν 
υπάρχουν στη σημασία τους, επο
μένως δε γ ίνετα ι να παίρνεις αντί-

ΚΟΥΦΙΕΣ ΠΕΣΕΙΣ
Ο κίνδυνος του περίπου και του

Τ ου  Ε. ΠΑΠ ΑΝ Ο ΥΤΣΟ Υ

μορφώσουμε. Τότε δε «λέμε» 
εκε ίνο  που θέλουμε. Πάλι οι «λέ
ξεις» μας εξυπ ηρετούν, κάποτε οι 
ίδ ιες  οι «λέξεις» που τις  μ ετα χε ιρ ι
ζόμαστε για να διατυπώσουμε όσα 
πραγματικά υπάρχουν μέσα στη 
συνείδησή μας, όταν επιθυμούμε να 
εξομολογηθούμε.

Εκεί κυρίως όπου οι λ έξε ις  πρό
κε ιτα ι να εκφράσουν αφ ηρημένες 
έννο ιες  και να υποβάλλουν στον 
ακροατή νοήματα υψ ηλότερου επι
πέδου από τα καθημερινά της ζωής 
ή πλάνη (όχι σπάνια και η απάτη) ε ί
ναι αρκετά συνηθισμένη. Τόσο 
περισσότερο μάλιστα, όσο τα λ ε 
κτικά σύμβολα που μεταχειρ ιζόμα
στε έχουν κατά κάποιον τρόπο εγ 
κατασταθεί μόνιμα στη γλώσσα μας 
και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να 
εξετά σ ε ι την προέλευση, την κατα
σκευή και τη χρήση τους. Τότε 
καταλαβαίνουμε «περίπου» τ ι εν 
νοούν τα δεχόμαστε όμως και τα 
επαναλαμβάνουμε με την πεποί
θηση ότι και αυτός που μας ακούει 
καταλαβα ίνει «αρκετά» το νόημά
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αρκετα
«το ποιόν της δομής», «οι δ ιακυ
μάνσεις των έξεων», «εσω τερικές 
και εξω τερ ικές ιδ ιό τητες»  και τα πα
ρόμοια; Πολλά απ' αυτά, θα παρατη
ρήσει κανείς, ε ίνα ι εκφράσεις μετα 
φ ορικές και πρέπει να συμπεράνει 
το  νόημά τους από τα συμφραζό- 
μενα. Ασφαλώς. Αλλά ε ίτε  μεταφ ο
ρικά, ε ίτε  κυρ ιολεκτικά  τις  εννοή
σουμε, πάλι η σημασία τους παίζει 
ανάμεσα στο «περίπου» και στο «αρ
κετά» με αποτέλεσμα ο ακροατής να 
μένει μετέωρος, και ο ευκολόπιστος 
να γ ο η τεύ ετα ι από τη ρητορική τους 
αξία, ενώ ο απ αιτητικός άδικα ψά
χνε ι να βρει το νόημά τους και μένει 
αμετάπειστος. Έ χ ε ι άραγε η «ιδέα», 
ως έννοια  λογικά καθαρή, εκτός από 
την «ουσία» και τα «επουσιώδη» συ
στατικά της, ή «πόλους» το συνει
δησιακό μας σύμπαν, για να μπο
ρούμε να αναφερόμαστε στον 
«άξονά» τ ο υ ; Ποιο ε ίνα ι το ποιόν της 
δομής ή οι «διακυμάνσεις» των έξ 
εων; Θα εννοούμε ασφαλώς άλλες 
«δομές» και άλλες «έξεις» και τα πιο 
πάνω είνα ι απλώς διακοσμήσεις των 
ουσιαστικών μας. Ανάλογες παρα
τηρήσεις  θα κάνει, φαντάζομαι, κα
νείς και για τον «πνευματικό» μας 
κόσμο (από τ ις  πιο κακοπαθημένες 
λ έξε ις  ε ίνα ι στην ελληνική το

κρυ τους στάση αντιφ ατική: ή τις  
δέχεσαι ή δεν τ ις  δέχεσαι, και από 
εκε ί και πέρα ο ικοδομείς στερεά το 
συλλογισμό σου. Τα α ντίθ ετα  καμώ
ματα ε ίνα ι (θα πει αργότερα ο μαθη
τής του Πλάτων) παιχνιδίσματα ή 
απάτες των ρητόρων που έχουν 
συμφέρον να παραποιούν την αλή
θεια. Η φ ιλοσοφία όμως δεν είνα ι 
«πειθούς δημιουργός», όπως η ρη
τορική, και κύριο έργο της έχε ι να 
ξεκαθαρ ίζει και να προσηλώνει τις  
έννο ιες  μέσα στις λ έξε ις  που θα τις  
εκφράσουν.

Από τ ις  πιο αντιλεγόμενες  είνα ι 
(όχι μόνο σήμερα) ή λέξη «χρόνος». 
Ρωτήστε οποιοδήποτε καλλιεργη
μένο άνθρωπο που έχε ι την κοινή 
μόρφωση, αλλά δε διάβασε τον αρ
χαίο Αυγουστίνο και τους μοντέρ 
νους φυσικούς, από τον Einstein και 
εδώ, τ ι έχε ι στο νου του όταν λέει, με 
τη συνείδηση ότι γ ίν ετα ι εντελώ ς 
αντιληπτός από τους ομοτέχνους 
του «Δεν έχετε  λάβει υπόψη τον 
παράγοντα χρόνο- αν τον λογαρ ιά
σετε, το αποτέλεσμα θα ε ίνα ι δ ια
φορετικό». Ποιος ε ίνα ι αυτός ο 
«παράγων χρόνος»; Αφήστε κατά 
μέρος τον περίφημο t των οπαδών 
της θεωρίας της σ χετικότητα ς που



ανάτρεψε τη Φυσική του Νεύτωνα, 
και περ ιορ ιστείτε στις έννο ιες του 
κοινού νου. Τι εννοούμε με τον 
«παράγοντα» χρόνο; Έ να φαινό
μενο, μια διαδικασία ένα λογικό 
πλαίσιο; Και πως συλλαμθάνεται; 
Πώς εφαρμόζετα ι; Πώς υπολογίζε
ται; Άγνοια. Και μολοταύτα με το 
«περίπου» και το «αρκετά» όλοι 
καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο συνάν
θρωπός μας όταν αναφέρετα ι στο 
«χρόνο» ως αντίληψη ή ως έννοια. 
Μερικά ακόμα παραδείγματα θα ε ί
ναι ίσως πιο διαφωτιστικά. Ακούμε 
συχνά τις  φράσεις:

-  Ένας και μισός αιώνας ελεύθε
ρου βίου δεν παίζει ρόλο στην ιστο
ρία. Ο χρόνος ωριμάζει τα πολιτικά 
καθεστώτα.

-  Μόνο με το χρόνο γ ίνετα ι φαγώ
σιμος αυτός ο καρπός· νωρίτερα 
αδύνατον.

-  Ο χρόνος μοιράζεται· αν τριπλα
σιάσουμε τους μαστόρους, μπο
ρούμε να χτίσουμε τούτο  το σπίτι 
στο ένα τρ ίτο  του χρόνου που υπο
λογίζει ο αρχιτέκτονας.

Ποιος είνα ι ο «παράγων χρόνος» 
σ' αυτές τ ις  σκέψεις; Στην πρώτη και 
στη δεύτερη περίπτωση («η ιστορική 
πορεία» η πρώτη, «φυσική εξέλιξη» 
η δεύτερη) ο χρόνος δεν απαλείφε- 
ται, ούτε στο σύνολο ούτε στα μέλη 
του: δρα και με την ενέργεια  του 
φέρνει ορισμένο αποτέλεσμα (ιστο
ρικό ή φυσικό). Στην τρ ίτη  περί
πτωση το σκηνικό αλλάζει: εδώ ο 
χρόνος τεμαχίζετα ι και μπορεί ο άν
θρωπος να τον μ ικρύνει κατά βού
ληση - αν, φυσικά, υποθέσουμε ότι 
είναι «από τα πράγματα» δυνατό να 
οικοδομήσουμε το σπίτι που χ τ ί
ζουμε σε λιγότερο χρόνο από τον 
υπολογισμένο αρχικά (για το στέ- 
γνωμα λ.χ. των υλικών ή για τη δοκι
μαστική «χρήση» τους). Πώς πρέπει 
να αντιληφτούμε σ’ αυτές τις  περι
στάσεις το χρόνο; Είναι ένας παρά
γοντας ανεξάρτητος από την ενέρ- 
γειά  μας ή υπόκειται στη δύναμή 
της; Και ως ποιο σημείο; Τα πρά
γματα λοιπόν δεν είνα ι διόλου κα
θαρά, και μόνον ο εξεταστικός νους 
εκείνου του «σκεπτόμενου καλα
μιού», που είνα ι κατά τον Paskal ο 
άνθρωπος, ο φιλοσοφών άνθρωπος, 
μπορεί να τα βάλει σε κάποια τάξη.

Ένα ακόμα παράδειγμα από τον 
αρχαίο Ηρόδοτο είναι πολύ χαρα
κτηριστικό. Λίγο πριν από τη μάχη 
των Πλαταιών εκε ί που καθόνταν 
στο τραπέζι Πέρσες και Βοιωτοί (απ' 
αυτούς που είχαν «μηδ ΐσει»), 
ένας Πέρσης είπε στον Ορχομένιο 
Θέρσανδρο: «Βλέπεις τούτους τους 
Πέρσες που τρώνε και πίνουν, κα
θώς και το στρατό που τον έχουμε

αφήσει στρατοπεδευμένο κοντά 
στον ποταμό; Απ' όλους τούτους, 
όταν περάσει λίγος χρόνος, θα δεις 
να έχουν λίγο ι μόνο σωθεί» (IX, 16). 
Σκέψη συγκινητική και υποβλητική: 
κοίταξε κορμιά που θα πάρει ο Χά
ρος «ολίγου τινός χρόνου διελθόν- 
τος». Ύστερα από μικρό χρόνο λίγοι 
μόνο θα υπάρχουν. Για την απώλεια, 
λοιπόν, απαιτείτα ι «χρόνος» αλλά οι 
πεθαμένοι δε θα σκοτωθούν από το 
«χρόνο», άλλοι θα τους έχουν σ τε ί
λε ι στον Άδη. Εδώ η σειρά των γ ε 
γονότων είνα ι καθαρότερη και μπο
ρούμε να καταλάβουμε (οι περισσό
τερο ι πάλι «περίπου» και «αρκετά») 
τ ι ε ίναι επ ιτέλους αυτό που ονομά
ζουμε «χρόνο». Είναι μια σειρά από 
αλλεπάλληλα γεγονότα, που έχουν, 
φυσικά, εκε ίνους ή εκείνα  που 
δρουν και εκείνους ή εκείνα που πά
σχουν, αλλά που ξετυλ ίγοντα ι το 
ένα ύστερ' από το άλλο και δε γ ίν ε 
τα ι να αντιστραφούν. Τούτο από την 
πλευρά των αντικειμένω ν του στο
χασμού μας (φυσικών ή τεχνητών)· 
υπάρχει όμως και η πλευρά του 
υποκειμένου, του στοχαζόμενου 
εγώ. Απ’ αυτή την πλευρά ο χρόνος 
είνα ι μια λογική διαδικασία, ένα 
συνειδησιακό πλαίσιο, όπου έρχον
τα ι και παίρνουν τη θέση τους πάλι 
γεγονότα, δηλαδή ενέργειες, κινή
σεις, πράξεις και τα παρόμοια που 
δεν είνα ι στιγμιαία ή ταυτόχρονα, 
αλλά διαδοχικά, γ ια τί έχουν διάρ
κεια και δεν αντιστρέφοντα ι ούτε 
εξαλείφονται. Είναι άραγε τόσο 
απλό το θέμα τούτο  και γ ίνετα ι εύ 
κολα αντιληπτό; Αμφιβάλλω. Ό λο ι 
όμως μιλούμε για το χρόνο και συν
εννοούμαστε.

Ας ονομάσουμε «κούφιες» τις  λέ
ξεις - έννο ιες που ε ίτε  από τη φύση 
τους ε ίτε  από τη βιασύνη μας έχουν 
θολό και ακαθόριστο το νοηματικό 
τους περιεχόμενο. Ό τα ν  φεύγουμε 
από τα συγκεκριμένα πράγματα και 
προχωρούμε προς αφηρημένα οχή
ματα, η γλώσσα μας γεμ ίζε ι απ’ αυ
τές, χωρίς όμως και να δυσχεραίνε- 
τα ι πολύ στην πρακτική καθημερι- 
νότητά της η ζωή μας. Εκείνη που 
υποφέρει είνα ι η θεωρητική μας 
σκέψη. Γιατί σ' αυτές τις  περιπτώ
σεις, το «περίπου» και το «αρκετά» 
δε μας φτάνουν: ζητούμε δ ιευκρ ιν ί
σεις, συμπληρώσεις, διορθώσεις 
που δεν είναι καθόλου εύκολες. 
Ιδίως σε λαούς μεσημβρινούς σαν 
τον δικό μας (είμαστε υποχρεωμένοι 
να προσθέσουμε) που δεν πολυπρα
γμονεί όταν μάλιστα βιάζεται να τ ε 
λειώσει τη «δουλειά» του . ..

Πώς θα απαλλαγούμε από το βαρύ 
και άχρηστο, κάποτε και επικίνδυνο, 
φορτίο των κούφιων λέξεων; Εδώ 
είνα ι το πρόβλημα. Που γ ίνετα ι τόσο 
περισσότερο δύσκολο όσο συλλογι

ζόμαστε ότι σήμερα πληρώνουμε τα 
χρέη πολύ παλιάς και βαθιά ριζωμέ
νης συνήθειας, για να μην παραδε
χτούμε κάτι που πολλές φορές λ έ 
γετα ι σε βάρος μας: ότι είμαστε 
λαός που ανέκαθεν αγαπάει τη ρη
τορική και το μονόλογο, επομένως 
και αδάπανες εκφράσεις . . .  Τη λύση 
του προβλήματος θα αναζητήσουμε 
(πού αλλού;) στην ανάταξη της Παι
δείας μας, στον αναπροσανατολι- 
σμό της από τ ις  αφαιρέσεις προς τα 
συγκεκριμένα, από τις  εικασίες 
προς τα πράγματα. Και τούτο  (που 
δεν είνα ι μόνο έργο του σχολείου, 
αλλά όλων των παιδευτικών θεσμών 
της κοινωνίας μας από το δ ικαστή
ριο έως τον καθημερινό Τύπο) πρέ
πει να γ ίνε ι σε δύο χρόνους. Πρώτα 
να μάθουμε να αφαιρούμε το μετα
φορικό ντύσιμο από τις  εκφράσεις 
μας ή να συνειδητοποιούμε ότι αυτό 
που λέμε δεν είνα ι η πραγματική, 
αλλά η συμβολική ιδ ιό τητα  του αντι
κειμένου. Τι θα πει: «ο πανδαμάτωρ 
χρόνος φ έρνει στα σώματα τη 
φθορά;». Ο χρόνος δε «δαμάζει» 
ούτε «φθείρει». Τα γερατειά  τα 
φέρνουν οι περ ιπέτειες της ζωής, οι 
λύπες και οι χαρές, οι κόποι και οι 
πόνοι της που, φυσικά, απαιτούν 
διάρκεια, γ ια τί ε ίνα ι γεγονότα, επο
μένως προϋποθέτουν το χρόνο. Μα 
ο «πανδαμάτωρ» είνα ι ωραία λέξη. 
Συμφωνώ, πολύ συχνά όμως δε μας 
ενδ ιαφ έρει η ομορφιά, αλλά η αλή
θεια.

Το δεύτερο που πρέπει να διδα
χτούμε, πάλι από νωρίς, είνα ι για 
κάθε λέξη που μεταχειρ ιζόμαστε να 
εξετάζουμε εάν αντιστο ιχεί σ' αυτό 
που επιθυμούμε να πούμε. Είναι 
ανάγκη επ ιτέλους να μάθουμε ότι 
εκείνο  που λέμε πρέπει πρώτα εμείς 
να το καταλαβαίνουμε και ύστερα οι 
άλλοι. Και το καταλαβαίνουμε τό τε 
μόνο, όταν εκφράζει πραγματικά, 
κυρ ιολεκτικά,αυτό που επιθυμούμε 
να πούμε, για να μας νιώσει και ο 
άλλος. Αν τύχε ι (και τυχα ίνε ι συχνά) 
να δούμε τον άλλο αμήχανο, με μάτι 
θολό, απόδειξη ότι δεν «εννοεί», να 
εγκαταλείπουμε αμέσως τα σύν
νεφα - τ ις  παρεμβολές, τις  μεγαλη- 
γορίες, τα υπονοούμενα - και να επι
στρέφουμε στη γη: να λέμε τη 
σκάφη σκάφη! Ά λλο ι λαοί (οι βό
ρειο ι κυρίως, οι λιγόλογοι) συνηθί
ζουν από μικρά τα παιδιά τους σ' 
αυτή τη συμπεριφορά: «Τι θες να 
πεις; Δεν σε καταλαβαίνω. Τι εν 
νοείς με το βάθος της ζωής; Ποίηση 
κάνουμε η φιλοσοφία; Εδώ έχουμε την 
πρακτική ...». Και ο άλλος αναγκά
ζετα ι να γ ίνε ι σαφής, παστρικός. Το 
«περίπου» και το «αρκετά» το αφή
νε ι για τους άλλους που δε θέλουν ή 
δεν μπορούν να γίνουν εντελώς 
κατανοητοί.
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Το ταξίδι στην Ελλάδα είναι το πιο 
πνευματικό απ’ όλα τα ταξίδια. Ελάχι
στα μας παρασέρνει προς τα κει εκείνη η 
αισθησιακή σχεδόν περιέργεια που είναι — 
και υπήρξε πάντοτε — το υποσυνείδητο 
κίνητρο τόσων πολλών ταξιδιών, και 
σχεδόν σκανδαλιζόμαστε όταν, μόλις πα
τήσουμε το πόδι μας στη γη της, μας 
υποδέχεται μ’ αυτό που λιγότερο περιμέ- 
ναμε: μια μοσκοβολιά που είναι μαγευ
τική, ένα μίγμα από λεμονανθό και ακα
κία και δάφνη και θυμάρι. Εχουμε ξεκι
νήσει για ένα προσκύνημα πνευματικό κι

Tou Hugo von HOFMANNSTHAL

έχουμε ξεχάσει τελείως ότι ο τόπος αυτός 
θα μπορούσε να ξετυλίγεται σε μια ατμό
σφαιρα αλλοιώτικη απ’ αυτήν που έχουν 
οι αναμνήσεις μας.

Τρέχουμε προς τ ’ αξιοθέατα που θέ
λουμε να δούμε με πνεύμα πάρα πολύ ανυ
πόμονο- κουβαλάμε μέσα μας πάρα πολ
λές ψυχές, που η επιθυμία τους να φτά
σουν σ’ αυτούς τους λόφους και σ’ αυτούς 
τους ερειπωμένους ναούς είναι ανακατε
μένη με τη δική μας.

Φτάνουμε χαμένοι ανάμεσα σ’ ένα 
πλήθος σκιώδεις συντρόφους, αλλά μόλις 
πατήσουμε αυτή τη γη και νιώσουμε την

πέτρα της Ελλάδας κάτω απ’ το πόδι 
μας, κι ανασάνουμε τον καθαρό και φορ
τωμένο ήλιο αέρα, μας εγκαταλείπουν 
αβοήθητους. Στεκόμαστε στο κατώφλι 
των πόθων μας, και νιώθουμε πως δεν 
έχουμε πια τους οδηγούς μας . . .  Η 
πρώτη εντύπωση που σου δίνει η χώρα 
αυτή, απ’ όπου κι αν την πλησιάσης, 
είναι η αυστηρότητα.

Αποκλείει κάθε ονειροπόλημα, ακόμη 
και το ιστορικό.

Είναι στεγνή, γυμνή, όλο έκφραση και 
σχεδόν φοβερή, σαν πρόσωπο που η πείνα 
τιύχει τρομερά λιγνέψει- όμως πάνω απ’ 
όλα αιωρείται ένα φως, που τ ’ όμοιο του 
δεν έχει δει ποτέ το μάτι και που το 
σαγηνεύει, λες και μόνον εκείνη τη στι
γμή ξύπνησε κι ανακάλυψε τι σημαίνει 
όραση.

Το φως αυτό είναι συγχρόνως ανεί
πωτα εκθαμβωτικό και ανείπωτα απαλό.

Δίνει και στη μικρότερη λεπτομέρεια 
μια διαύγεια, μια απαλή διαύγεια, που 
κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει δυνα
τότερα και — μόνον ως παράδοξο μπορώ να 
το πω αυτό — τυλίγει σε μια αχλύ ό,τι 
βρίσκεται πιο κοντά σου και το μεταμορ
φώνει . . . Τολμηρό και νεαρό είναι το φως 
αυτό. Είναι το ιδεατό είδωλο της νιότης,

και ανοίγει δρόμο ως το βάθος της ψυχής.
Μέχρι τώρα έλεγα πως το νερό είναι η 

πιο θαυμαστή επιτομή της παγιότητας. 
Αλλά το φως αυτό είναι αγέραστο με 
τρόπο πιο διαπεραστικό. ’ Οποιος ζει μέσα 
σ’ αυτό το φως, ζει πραγματικά- ζει χω
ρίς λαχτάρες, χωρίς νοσταλγία, χωρίς 
μεγαλεία. Να ζεις στο φως - αυτό είν’ 
όλο. Ν’ αφήνεις αυτό το φως για μια ζήση 
στα σκοτάδια μέσα - αυτό ήτανε πράμα ι 
τρομερό, δίχως παρηγοριά. «Κάλλιο στη 
γη να βρισκόμουν, κΤ ας δούλευα σε αν- , 
θρώπου μικρού, με δίχως βιος πολύ, παρά 
στον Αδη να είμαι, και βασιληάς να 
λέγουμαι. . .» .

Όποιος δεν έχει δει ποτέ του αυτό το 
φως δε μπορεί να καταλάβει τέτοια κου
βέντα του Αχιλλέα. Βλέπω απ’ την 
κορφή ενός λόφου μερικά κατσίκια κάπου ^ 
σε μια πλαγιά. Ο ήχος των κουδουνιών 
τους, το ανασήκωμα της κεφαλής, όλα 
αυτά είναι πραγματικά κι όμως συγχρό
νως είναι σα ζωγραφισμένα απ’ τον εφευ
ρετικότερο σχεδιαστή. Τα πλάσματα 
αυτά έχουν μέσα τους κάτι το θεϊκό, κάτι 
που αντλούν απ’ τον αέρα, όπως επίσης 
και κάτι ζωώδες- τούτο το φως είναι το 
αδιάκοπο ζευγάρωμα πνεύματος και κό
σμου. Ένας απότομος γκρεμός, λίγα 
πεύκα, ένα μικρό χωράφι σιτάρι, ένα δέν-
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τρο που οι γέρικες ρίζες του αρπάζονται 
απ’ το βράχο το γεμάτο ρωγμές, μια 
στέρνα, ένα θάμνος, αειθαλής, ένα λου
λούδι: το κάθε ξεχωριστό πράμα δε γυ
ρεύει να γίνει ένα με το σύνολο, είναι 
ανεξάρτητο αλλά μέσα σ’ αυτό το φως η 
ανεξαρτησία δεν είναι το ίδιο με τη μΟνα- 
ξΐά.

Σε τούτον τον αέρα μέσα είσαι θαυμα
στά ξεχωριστός - αλλά δεν είσαι ξεμονα
χιασμένος όπως δεν ήταν ξεμοναχιασμέ- 
νοι οι θεοί, είτε απ’ τα νερά μέσα ξεπρό- 
βαλαν είτε στον αέρα πλανιώνταν. Κι 
εδώ όλα τα πλάσματα είναι θεοί. Το 
πεύκο αυτό, όμορφο σαν κίονας του Φει
δία, είναι σα θεός. Αυτά τ ’ ανοιξιάτικα 
λουλούδια, που σκορπίζουν μοσκοβολιές 
και λαμπυρίζουν κάτω στην κατηφοριά 
του λιβαδιού — έχει ειπωθεί κι άλλοτε, κι 
ειπώθηκε σωστά — στέκουν σα μικροί 
θεοί. . .

Οι ομηρικοί θεοί και θεές προβάλλουν 
•διαρκώς μέσα απ’ αυτόν τον καθαρό αέρα: 
μόλις κανείς κατανοήσει τη φύση του φω
τός αυτού, τίποτα δεν του φαίνεται φυσι
κότερο. Ερχόμαστε απ’ το Βορρά, και το 
σύθαμπο του Βορρά έχει πλάσει τη δύ
ναμη της φαντασίας μας. Αμυδρά έχουμε 
μαντέψει κάτι απ’ το μυστήριο του χώρου, 
αλλά πιστέψαμε πως ο τρόπος που τον

ύμνησε ο Ρέμπραντ είναι ο μόνος δυνατός 
με φως και με σκοτάδι. Εδώ όμως συνει
δητοποιούμε πως το άπλετο φως της μέ
ρας μπορεί να περιέχει ένα μυστήριο. 
Τούτο το φως ντύνει τ ’ αντικείμενα συγ
χρόνως στην οικειότητα και στη μυστι
κότητα. Μόνο δέντρα και κίονες αγκα
λιάζει το βλέμμα μας μέσα σ’ αυτό το 
φως, το πολύ - πολύ τα βουβά κορμιά των 
Καρυατιδών του Ερεχθείου, μισό - κόρες 
μισό - κίονες ακόμα, κι όμως μέσα σ’ αυτό 
το φως η φυσική ομορφιά τους έχει μια 
δύναμη που καθηλώνει. Αλλά οι θεοί κι οι 
θεές ήταν αγάλματα από σάρκα και 
αίμα, και μες στα μάτια τους, κάτω απ’ 
τα πεταχτά, σκληρά σχεδόν μέτωπά 
τους, έκαιγε η φωτιά που έτρεχε στις 
φλέβες τους- και μέσα σ’ αυτόν τον αέρα 
που ντύνει μ’ ένα πέπλο, υφασμένο από 
ιερό σεβασμό και σαρκικό πόθο μαζύ, το 
κάθε αντικείμενο, έστω κι αν δεν είναι 
παρά αυτό εδώ το ανθισμένο κλαδί, μπο
ρεί κανείς μονομιάς να μαντέψει με τις 
λογής ματιά ο Πάρης, ο ξεμοναχιασμένος 
βοσκός, ζύγιασε τις τρεις θεές καθώς τον 
πλησίασαν αργοβαδίζοντας μέσα στον 
φεγγοβόλο αέρα, ξεχειλισμένες από πε- 
ρηφάνεια και ζήλεια η μια για την άλλη 
κι έτοιμες να προσφέρουν ο,τιδήποτε προ- 
κειμένου να κερδίσουν το έπαθλο. Τι περί

σταση! Και μήπως τάχα δεν φέρνει μέσα 
της, — σα διαμάντι που ακόμα κι η βαρύ
τερη μάζα δεν το τσακίζει αν πέσει 
απάνω του -  ολόκληρη την υπέρογκη, 
την τρομαχτική σειρά των γεγονότων της 
Ιλιάδας; Ουσιαστικά οι μύθοι αυτοί είναι 
αληθινοί κι από μια άποψη άλλη από 
εκείνη που είχαμε υποψιαστεί. Τους αγα
πήσαμε σαν προϊόντα μιας αρμονικής 
φαντασίας· αλλά δεν ξέραμε πως περι
έχουν πολύ περισσότερη απ’ την μαγεία 
εκείνη, που ανοίγει με τη βία το δρόμο της 
μέσα απ’ την πραγματικότητα κατ’ ευ
θείαν ως το μυαλό του ανθρώπου. Πρωτού 
η πρώτη αχτίδα του ηλιόφωτου χτυπήσει 
τον Παρνασσό . . ένα ροδαλό απροσδιόρι
στο κάτι απλώνεται πράγματι στην ψη
λότερη κορφή του, στην ίδια ακριβώς 
απόχρωση με τη ζωντανή υφή του ρόδου 
και ακριβώς δυο δάχτυλα φάρδος, δύο δά
χτυλα ενός γυναικείου χεριού που ανα
παύεται στην κουπαστή ενός πλοίου, κι 
αβρό τόσο όσο το γυναικείο χέρι· κι εδώ δε 
χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια της 
φαντασίας για να δούμε την Ηώ ροδοδά- 
χτυλη, να πετάει πέρα κατά τη Δύση 
γρήγορη σαν περιστέρι, απ’ ότι χρειάζε
ται, στα αιώνια δικά μας χειμωνιάτικα 
απομεσήμερα με το μισόφωτό τους, για να 
φανταστούμε έναν ανθισμένο φράχτη.
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Οπως οι άγιο ι βασανίζονται, και 
στο τέλος  τελειώ νουνε το μαρτύριό 
τους με τον θάνατο, και παίρνουνε 
το στεφάνι της αφθαρσίας, έτσ ι κι' η 
αγιασμένη Πόλη, η νέα Σιών της χρ ι
στιανοσύνης, αφού βασανίστηκε, 
έκλαψε, πόνεσε από κάθε λογής τυ 
ράννισμα. ήρθε η μέρα που παρά- 
δωσε το πνεύμα της. Η Ιερά Κιβωτός, 
η Δω δεκάτειχος Πόλις, έπεσε ματο- 
βαμμένη στις 29 Μαίου 1453, σαν τη 
σεβάσμια μητέρα των Μακκαβαίων.

Ποιο καλέμι μπορεί να γράψ ει με 
αίμα, για να ξισ τορ ίσει τη θλίψη και 
τον πόνο που περάσανε όσοι βρέθη
καν μέσα στην χ ιλ ιόχρονη και γε- 
ραρή αυτή πολιτεία , που ήτανε, κατά 
τα θρηνητικά λόγια  του βασιλιά της 
Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου,

Κατά τα μεσάνυχτα, ο βασιλιάς 
καβαλίκεψε στ' άλογό του μαζί με 
τον αχώριστο συμβουλάτορά του 
τον Φραντζή και με δυο - τρ ε ις  άλ
λους αξιωματικούς, και βγήκανε από 
το παλάτι. Τραβήξανε αμ ίλητο ι κατά 
τα κάστρα, για να δούνε αν φυλά
γανε καλά οι βάρδιες. Μουγκαμάρα 
παντού! Η νύχτα ήτανε γλυκειά. μα 
οι καρδιές τους ήτανε φαρμακωμέ
νες. Ο βασιλιάς γύρ ισε κ' ε ίδε τ ' 
άστρα που λάμπανε στο χάος τ ’ ου
ρανού. Δάκρυσε και μουρμούρισε: 
«Εν τω οίκω του πατρός μου μοναί 
πολλαί εισιν». Ητανε κατακουρα
σμένος από την αγρύπνια κι από την 
αγωνία. Μα δεν απόδειχνε, για τους 
άλλους.

Τριγυρίσανε όλα τα κάστρα. Οι

παντού γύρω στην πολιτεία , κι όλη 
εκείνη  η μερμηγκιά έπεσε καταπάνω 
στα κάστρα, από στεριά κι από θά
λασσα. Οι σαγίτες πετούσανε σαν 
κανένα σύννεφο από αιμοβόρα όρ
νια. και πέφτανε απάνω στους πύρ
γους. μαζί με χαλάζι από πέτρες. 
Απο τη στεριά κι από τα καράβια ρ ί
χνανε γεφύρια . για να γαντζώσουνε 
στο φρύδι του κάστρου, και στήνανε 
πλήθος ανεμόσκαλες. Μα οι χρ ι
στιανο ί πάλι βαστάξανε και γκρεμνί- 
σανε τ ις  σκάλες, που πέφτανε μαζί 
με τους ανθρώπους σαν να τανε ξό- 
βεργες που ε ίχανε απάνω τους κολ
λημένα πουλιά.

Δυο ώρες βάσταξε και τούτο  το 
ρεσάλτο, κι ο τόπος κι ο αγέρας γ έ 
μισε από τα βογγητό κι από τα μουγ-

βΧΛΧΟ Η n c x i c
Του Φώτη ΚΟ Ν ΤΟ ΓΛ Ο Υ

«ελπίς και χαρά πάντων των Ελλή
νων, το καύχημα πάσι το ις  ούσιν υπό 
την του ήλιου ανατολήν», και που 
τώρα ήτανε σαν μαραμένο λου
λούδι!

Την τελευ τα ία  μέρα τη ς ,Δ ευ τέρ α , 
28 Μαίου, πρόσταξε ο βασιλέας, ο 
βασανισμένος Κωνσταντίνος, να 
κάνουνε λ ιτανεία , μήπως λυπηθεί ο 
Θεός κ' ελεήσ ει τη χριστιανωσύνη. 
Ο βασιλιάς, οι δεσποτάδες, οι παπά
δες κι όλος ο λαός, με τα ε ικο ν ί
σματα, με τα εξαφ τέρυγα  και με τα 
θυμιατά, πήρανε όλα τα κάστρα, 
ψ έλνοντας και φωνάζοντας με δά
κρυα: «Κύριε, ελέησον!».

Την ίδια μέρα το  βράδυ, σύναξε ο 
βασιλέας όλους τους αξιω ματικούς 
και τους προκρίτους, και τους είπε 
μιαν ομιλία, που κ ’ οι π έτρες ραγί
σανε με τη θρηνητική φωνή του. 
«Ακούοντες δε οι δυστυχείς  Ρω
μαίοι, καρδίαν ως λ έο ν τες  εποίησαν, 
και αλλήλοις συγχω ρηθέντες ήτουν 
ε ις  τω ετέρω  καταλλαγήναι, και μετά 
κλαυθμού ενηγκαλίζοντο. Εν τήδε 
τη ώρα τις  δ ιηγήσετα ι τους τό τε  
κλαυθμούς και θρήνους τους εν τω 
παλατίω; ε ι και από ξύλου άνθρωπος 
ή εκ πέτρας ην, ουκ εδύνατο  μη 
θρηνήσαι».

Η νύχτα έπεσε σαν κοράκι μαύρο 
και σκέπασε με τ ις  φ τερ ούγες  της 
«την θλιβερήν την πάλιν», μαζί με 
τ ις  δυστυχισμένες ψυχές που ήτανε 
κλεισμένες μέσα. Οι άντρες ήτανε 
στα κάστρα. Οι γέρο ι κ ’ οι γυνα ίκες  
βρισκότανε στα σπίτια και προσευ
χότανε με δάκρυα. Μοναχά τα παι
διά λαγοκο ιμότανε τα καημένα, τα 
πιο πολλά σφαχτήκανε την άλλη 
μέρα.

φ υλακάτορες ήτανε άγρυπνοι στις 
πόρτες τους. Σαν φτάξανε στην 
πόρτα τη λεγάμενη Καλιγαρία. φω- 
νάξανε οι π ετε ινο ί το πρώτο λάλημα. 
-εκα βα λ ικέψ α νε κι ανεβήκανε στον 
πύργο. Κάτω από το κάστρο, απ’ όξω, 
δεν μπορούσανε να ξεχω ρίσουνε τ ί
ποτα από το σκοτάδι. Μονάχα ακού- 
γονταν φωνές και σαματάδες παρά
ξενοι. Οι φ ύλακες τους είπανε πως 
ολη τη νύχτα έτσ ι γαυριάζανε κάθε 
βράδυ οι Τούρκοι. Εκείνη τη νύχτα η 
ταραχή κι ο σαματάς ήτανε πιο πο
λύς, γ ια τ ί σέρνανε τ ις  καστρομηχα
νές, για να τ ις  πάνε κοντά στο κα- 
στροχάντακο. Ακούγανε φασαρία κι 
από το μέρος της θάλασσας, γ ια τί 
και τα καράβια σαλπάρανε, για να 
πάνε γιαλό κοντά στα κάστρα.

Κατά το δεύ τερ ο  πετεινολάλημα. 
σηκώθηκε άξαφνα μονομιάς μεγάλη 
βουή στο τουρκικό  στρατόπεδο. Και, 
σαν να τανε μια θάλασσα με φουρ
τουνιασμένα κύματα, οι Τούρκοι χυ- 
μήξανε απάνω στα κάστρα, κι άρχισε 
ο πόλεμος. Αυτό το  κάνανε κατά την 
ίδια ώρα κάθε νύχτα, για να κουρα
στούνε οι χριστιανοί, κ' ύστερα να 
πέσουνε καταπάνω τους οι πιο αν- 
τρειω μένο ι που 'χε ο σουλτάνος. Και 
τού την  τη φορά γ ίνηκε μεγάλη αιμα
τοχυσία, μα οι Ελληνες βαστάξανε 
καλά, ^Γ οι Τούρκοι δεν βάλανε πόδι 
στο κάστρο. Σιγά - σιγά καταλάγιασε 
το βουητό. Μα το θηρίο έκανε πως 
κο ιμότανε, πλην παραφύλαγε και 
περίμενε.

Τ' άστρα πιάσανε και τρεμοσβή- 
νανε στον ουρανό, και κατά την ανα
τολή άρχισε να γλυκοχαράζει. 
Εκείνη την ώρα μονομιάς βροντή- 
ξανε μυριάδες νταούλια  και ζουρ
νάδες, κ ’ έ τρ εμ ε η γης από τον αλα
λαγμό, σαν να ουρλιάζανε αγριο- 
βούβαλα, κι ανάψανε φω τιές από

κρίσματα των λαβωμένων. Πολλοί 
κα ιγόντανε μαζί με τ ις  μηχανές και 
με τ ις  προβιές που τ ις  ε ίχανε για 
παραπέρα, _ μα τους πιο πολλούς 
τους σκοτώνανε οι κοτρόνες που 
πέφτανε από πάνω. Οι χρ ιστιανοί 
σφεντονίζανε την υγρή φωτιά, και 
μαζί ρ ίχνανε με τα δοξάρια, με τις 
τσάγκρες και με τ ις  σφεντόνες. 
Υστερ' από_ σκληρό πάλεμα, οι 

Τούρκοι στρίψανε πίσω για να ξε 
κουραστούνε, μα οι τσαούσηδες 
τους χτυπούσανε με τα κουμπάτσια 
και με τα μαγκούρια, και τους κά
νανε να γυρ ίζουνε πίσω και να πολε
μάνε. Ο ήλιος ε ίχε  βγει πια απάνω 
από τα βουνά της Ανατολής, μα 
ήτανε κόκκινος σαν αίμα και θαμπός 
από τη μαύρη αντάρα που βγάζανε 
οι πίσσες, τα θειάφ ια  κ' η σκόνη που 
ανέβα ινε από κείνη τη Ναβαθαία.

Για μια στιγμή οι Τούρκοι φάνηκε 
πως τσακίσανε, κ' οι Γραικοί πήρανε 
θάρρος και φωνάζανε από τα κά
στρα. Μα σε λίγο οι πιο παλικαράδες 
σιμώσανε και ξαναβάλανε τ ις  σκά
λες κι ανεβαίνανε, κι άλλοι γαντζώ
νανε χωρίς σκάλες, ο ένας απάνω 
στον ώμο τ ' αλλουνού, και κουνού
σανε τα χατζάρια σαν δαίμονες, και 
μπλοκάρανε τ ις  καστρόπορτες, 
ουρλιάζοντας σαν τα θηρία.

Τότες ο Θ εόφ ιλος ο Παλαιολόγος 
κι ο Δημήτρης ο Καντακουζηνός, 
βλέποντας πως θα πατούσανε το 
κάστρο, πέσανε απάνω τους με αν
τρε ία  μαζί με άλλους Γραικούς, και 
τους γκρεμ ίσανε από κει που είχανε 
γαντζωθεί. Σε λίγο έφ ταξε κι ο βασι
λ ιάς καβάλα σ τ ’ άλογό του και φώ
ναξε: «Αδέρφια, βαστάτε, για τους 
ο ικτιρμούς του Θεού, γ ια τί βλέπω 
πως πιάνουνε και σκορπάνε οι 
οχτροί μας, κι ελπίζω στον Θεό πως 
η νίκη είνα ι δική μας!».
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Εκεί που μιλούσε ο Κωνσταντίνος, 
του μηνύσανε πως ο Γιάννης Γιου- 
στινιάνης* ο στρατηγός λαβώθηκε 
στο δεξί ποδάρι, και πως αυτός, που 
ήτανε γενναίος άντρας, μόλις είδε 
το αίμα του να τρέχει, λιγοψύχησε 
και φώναξε να τον πάνε στους γ ια 
τρούς. Ο δυστυχής βασιλέας 
έδραμε και, σαν τον είδε, πήγε 
κοντά του και τον ξόρκισε να μην 
αφήσει τη θέση του σε τέτο ια  στι
γμή, γ ια τί η πολιτεία, του είπε, κρέ
μεται από σένα. Μ' αυτός δεν 
άκουγε τίποτα, μόνο πέρασε στον 
Γαλατά, κι από κει μπήκε σ' ένα γε- 
νουβέζικο καράβι και πέθανε στον 
δρόμο, στα νερά της Χίου.

Σαν είδανε οι Τούρκοι την ταραχή 
που έγ ινε στους χριστιανούς, πή
ρανε θάρρος. Έ νας Σογάν πασάς 
μάζεψε τους γενίτσαρους και τους 
μίλησε, και τόσο κουράγιο τους 
έδωσε με τα λόγια του, που γινήκανε 
σαν λέοντες, και γ ιουργιάρανε ίδιος 
σίφουνας καταπάνω στο κάστρο.

Ενας απ’ αυτούς τους γεν ίτσα
ρους, που τον λέγανε Χασάνη Λου- 
παδίτη γ ια τί ήτανε από το Λουπάδι, 
άντρας γίγαντας, χύμηξε κατά το 
μέρος που γ ινότανε η αναμπαμ- 
πούλα βαστώντας με το 'να χέρ ι το 
γιαταγάνι και με τ ’ άλλο το σκουτάρι 
απάνω από την κεφαλή του, κι από 
πίσω του τρέξανε άλλοι τρ ιάντα νο- 
ματέοι. Ό σ ο ι Γραικοί βάσταξε η 
καρδιά τους και δεν δειλιάσανε από 
το φευγιό του Γιουστινιάνη, σταθή
κανε αντρειωμένοι και τους βαρέ- 
σανε με τα κοντάρια και κατρακυ
λούσανε μεγάλες πέτρες από πάνω 
τους. Δεκαοχτώ απ’ αυτούς γκρεμ ί
σανε. Μα ο Χασάνης μπόρεσε κι 
ανέβηκε στο κάστρο και σκόρπισε 
τους χριστιανούς.

Τότες ανεβήκανε κι άλλοι πολλοί 
Τούρκοι, γ ια τί οι Γραικοί ήτανε πιο 
λίγοι και δεν μπορέσανε να τους 
διώξουνε, μ’ όλο που γ ινότανε με
γάλος θρήνος. Για μια στιγμή μια πέ
τρα βάρεσε τον Χασάνη και τον ζά
λισε, κ ’ έπεσε σκεπασμένος με το 
σκουτάρι του. Οι Γραικοί πέσανε 
απάνω του και τον πετροβολούσανε 
από παντού. Μα αυτός ξεζαλίστηκε, 
κι ανασηκώθηκε απάνω στο γόνατό 
του, και τους θαστούσε μακριά με το 
σπαθί του. (Ίλην από τις πολλές λα
βωματιές παράλυσε το χέρ ι του που 
βαστούσε το γιαταγάνι, κ ’ οι σαγίτες 
τον κάνανε κόσκινο και ξεψύχησε. 
Μαζί μ' αυτόν σκοτωθήκανε και πολ
λοί άλλοι Αγαρηνοί. Μα στο μεταξύ 
κολλήσανε στο κάστρο ένα σμάρι 
Τούρκοι, και πηδήξανε μέσα στην

Η προδοσία του γενοβέζου Ιουστινιόνη είναι ένο 
οπό τα πιο αμφισβητούμενα σημεία της Βυζαντινής 
ιστορίας και οπωσδήποτε η τοποθέτηση του Κόντο- 
γλου δε σημαίνει πως το περιοδικό παίρνει θέση, 
θετική ή αρνητική, απέναντι σ' ουτό. Η απάντηση 
ορμόζει μόνο σε ιστορικούς (Σημείωση της Σύντο-
ξπς)

0 Κωνσταντίνος Πολαιολόγος, ο τελευταίος και τρα
γικός αυτοκρότορος του Βυζαντίου.

τάμπια, τσαλαπατώντας ο ένας τον 
άλλον, και πλημμάρανε σαν τη θά
λασσα που ρίχνει χάμω τον μόλο, κ ’ η 
καστρόπορτα άνοιξε, κ' η μερμηγκιά 
χύμηξε μέσα με φοβερή οχλοβοή.

Εκείνη την ώρα ακούστηκε μια 
φωνή: «Η Πόλη πάρθηκε!».

Ο δυστυχής βασιλέας κέντησε τ ’ 
άλογό του κ ’ έδραμε κατά το μέρος

που γ ινότανε ο θρήνος, κράζοντας 
και δ ίνοντας θάρρος στους δικούς 
του. Μα το τουρκομάνι φούσκωνε 
ολοένα κι άμπωχνε μπροστά του 
τους λιγοστούς χριστιανούς.

Τότες ο Κωνσταντίνος έπεσε μέσα 
στο πλήθος σαν λέοντας, με το 
σπαθί στο χέρι, κ ’ έτρεχε σαν ποτα
μός το αίμα από τα χέρ ια κι από τα 
ποδάρια του. Από τα δεξιά του πο
λεμούσε ο Δον Φραγκίσκος ο Τολε- 
διάνος, και σαν τον α ϊτό λ ιάνιζε τους 
οχτρούς με το στόμα και με τα νύχια. 
Κι ο Θεόφιλος ο Παλαιολόγος, σαν 
ε ίδε τον βασιλέα ματωμένο, φώναξε 
κλαίγοντας: «Θέλω να πεθάνω! Δεν 
θέλω να ζήσω!» και ρ ίχτηκε μέσα 
στους Τούρκους βαρώντας με το 
σπαθί του. Κι ο Γιάννης ο Δαλμάτης 
βρέθηκε εκε ί πέρα, και πολεμούσε 
σαν λεοπάρδαλος.

Τρεις φορές αμπώξανε τους 
Τούρκους αυτο ί οι γενναιόκαρδοι 
άντρες, μα στο τέλος  σκοτωθήκανε, 
και τα κορμιά τους βουλιάξανε μέσα 
σ τ’ ανθρωπομάνι. Μαζί τους πολε
μήσανε και σκοτωθήκανε κι άλλοι 
στρατιώ τες χριστιανοί, και παραδώ
σανε την ψυχή τους για την πίστη 
του Χριστού, κοντά στην πόρτα του 
Αγίου Ρωμανού, την Τρίτη το πρωί 29 
Μαίου 1453. Εκεί παράδωσε την 
ψυχή του κι ο μάρτυρας βασιλιάς, 
κράζοντας με δάκρυα: «Δεν υπάρχει 
χριστιανός να κόψει την κεφαλή 
μου;».

Την ώρα που γ ινότανε στην κα
στρόπορτα του Ρωμανού αυτός ο 
θρήνος, μέσα η πολιτεία ήτανε 
έρημη, γ ια τί οι άνθρωποι είχανε 
κλειστεί στα σπίτια από την τρομάρα 
τους. Μέσα στα βουβά μεϊντάνια  και 
στους δρόμους ακουγότανε μονάχα 
η φωνή: «Η Πόλη πάρθηκε!». «Η 
Πόλη πάρθηκε» κι από τον αντί
λαλο παραλύνανε τα γόνατα από την 
τρομάρα. Πολλοί τρελαθήκανε 
ακούγοντας αυτή τη φωνή να κράζει 
με θρήνο: «Η Πόλη πάρθηκε!», «Η 
Πόλις εάλω!».

Από το βιβλίο του 
«Πονεμένη Ρωμιοσύνη»
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Π τρίτη 
ηλικία

π έφ τε ι γ ια τ ί έχουν α τροφ ίσ ει τα  ούλα, τη 
λεπτή επ ιδερμίδα που γεμ ίζε ι λεκέδες, 
τα  πλαδαρά μπράτσα, τα  αδύνατα χέρ ια  
στα οποία δ ιαγράφοντα ι οι φλέβες, τους 
πεσμένους ώμους με τη καμπουρια
σμένη σπονδυλική στήλη, τη λεπτή και 
ιδ ιόμορφη πολλές φορές φωνή που δ ίνε ι 
την εντύπωση όχι τρ ίτου  φύλου, αλλά 
ουδέτερου, αφού η σ εξουαλ ικότητα  έχε ι 
αρχίσει να πέφτει, την  έντονη  δυσπεψία 
του στομάχου που δε χω νεύει όχι μόνο 
τη φασουλάδα αλλά και ο ιοδήποτε άλλο 
φαγητό, γ ια υτό  και αποζητάει επίμονα 
ιδίως τα βράδια ένα γ ιαουρτάκ ι ή ένα χα
μομήλι.

Αλλά το  κακό δε σ ταματάει εδώ, σιγά 
σιγά με την πάροδο των χρόνων, - ου γαρ 
έρχετα ι το  γήρας μόνον - η φυσική 
φθορά των κυττάρω ν των διαφόρων 
ιστών και οργάνων εκδηλώ νετα ι με τη 
φυσική αδυναμία, τ ις  γ ερ ο ντ ίσ τ ικ ες  ιδ ιο 
τροπίες, τ ις  μ ικρές ή μεγάλες δ ιαταρα
χές της μνήμης, τη ς  όρασης, της ακοής, 
τα βαριά νοσήματα τη ς  καρδιάς, 'των 
πνευμόνων, των αγγείων, του εγκέφ α 
λου, των νεύρων, των οστών. Η γερον
τική  άνοια, τα εγκεφ α λ ικά  επεισόδια με 
τ ις  ημ ιπληγίες και ο καρκίνος ε ίνα ι πλέον 
στο προσκήνιο.

Έ να  θέμα μεγάλο και πάρα πολύ εν 
δ ιαφέρον, τόσο που έχ ε ι απασχολήσει 
Κοινωνιολόγους, Ψ υχολόγους, Ιατρούς, 
Κυβερνήσεις, τον  Ο.Η.Ε. και πολλές επι
στήμες.

Ιατρικά, οι η λ ικ ίες  του ανθρώπου ε ίνα ι 
α ρκετές :

α) η νεογνική  ή εμβρυϊκή  ηλ ικ ία  αυτή 
δηλαδή που αφορά τη ζωή του ανθρώπου 
μέσα στη μήτρα τη ς  μητέρας του.

β) η βρεφ ική που αρχ ίζει από τη γ έν 
νησή του μέχρις ότου περπατήσει.

γ) η πρώτη παιδική ηλικία, από τ ις  αρ
χές του δευτέρου  χρόνου μέχρις ότου 
πάει στην πρώτη Δημοτικού.

δ) η δεύτερη  παιδική ηλικία, ε ίνα ι η λε- 
γομένη σχολική, του Δ ημοτικού  και των 
τάξεω ν του Γυμνασίου.

ε) η του εφήβου, από τα 16 μέχρι τα 20 
χρόνια.

Οπως γ ίν ε τα ι αντιληπτό η τρ ίτη  ηλικία  
δ ια κρ ίνετα ι σε δύο στάδια χωρίς σαφή 
διαχωριστική γραμμή στον αριθμό των 
χρόνων μεταξύ των, από τα  οποία, το 
πρώτο ε ίνα ι αυτό κατά το  οποίο το άτομο 
ακόμα και μετά τα  65 χρόνια  του μπορεί 
να προσφέρει υπηρεσία στον εαυτό του 
αλλά και στην πολιτεία , δηλαδή είνα ι 
ακόμα παραγωγικό. Και το  δεύτερο  στά
διο που αργά ή γρήγορα θα ονομασθεί 
τέ τα ρ τη  ηλικία, κατά το  οποίο το άτομο 
δε μπορεί πλέον να προσφέρει, αλλά έχει 
όλο το  δικαίωμα να δέχετα ι την προσ
φορά των άλλων, ε ίτ ε  μεμονωμένα 
άτομα λέγοντα ι, ε ίτ ε  κοινωνία.

Ετσι σιγά - σιγά ο άνθρωπος αποσύρε- 
τα ι από το  προσκήνιο της ζωής και μένε ι 
όχι στο τζάκι που δεν υπάρχει πια, αλλά 
στο κρεθβάτι ή στο παράθυρο απ' όπου 
βλέπει το δρόμο αναπολώντας τα  παλιά. 
Το οξυγόνο και οι θρεπ τικές ουσ ίες δε 
φθάνουν πλέον σε επαρκή ποσότητα 
στον προορισμό το υς  και δεν αξιο- 
ποιούνται. Τα σιρόπια και τα άλλα «δυνα- 
μωτικά» δεν προσφέρουν τίποτα εκτός 
τη ς  παρηγοριάς, γ ια τ ί η κυτταρ ική  εκφ ύ 
λιση ε ίνα ι γεγονός και μάλιστα ανεπα
νόρθωτο.

Ο Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το καλοκαίρ ι του 1982 ο Ο.Η.Ε. εκδη
λώ νοντας το ενδ ιαφ έρον του για την

Του Θ ω μά ΚΟ ΡΤΣΑΡΗ 
Ιατρού - Παθολόγου

στ) η του ενήλικα  από τα 21 μέχρι τα  35 
χρόνια.

ζ) η του ωρίμου από τα  36 έως τα  50.
η) η του  μεσήλικα ή τη ς  κάμψεως από 

τα  51 έως τα 65 χρόνια.
θ) η ά λλοτε λεγάμενη γεροντική , από 

τα 65 και μετά.
Κοινωνικό - ο ικονομ ικά  η ζωή μας έχε ι 

δ ια ιρ εθε ί σε τρ ε ις  μεγάλες ηλ ικ ίες : 
Πρώτη ε ίνα ι η ηλ ικ ία  του ώριμου ανθρώ
που η οποία αρχίζει από τα  36 χρόνια  και 
φ θάνει μέχρι τα 50. Δ εύ τερ η  ε ίνα ι η η λ ι
κία τη ς  «κάμψεως» ή του  μεσήλικα. Αυτή 
αρχ ίζει από τα 50 και φ θάνει μέχρ ι τα 65 
χρόνια. Και τρ ίτη  ηλ ικ ία  ε ίνα ι η μετά  τα  65 
η οποία σ υνεχ ίζετα ι μέχρ ι του θανάτου. 
Η τρ ίτη  λοιπόν ηλ ικ ία  ε ίνα ι η του παλιού 
γέρο ντα  και τη ς  γερόντισσας, με τ ις  βα
θ ιές ρυτίδες, τα κρεμασμένα μάγουλα, 
τα ξεθω ριασμένα χωρίς εκφ ρασ τικότητα  
μάτια, το  στόμα με τη μασέλα που όλο
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τρ ίτη ηλικία και την ανησυχία του για τις 
δυσάρεστες ο ικονομ ικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις που θα έχε ι η μακροζωία στο 
μέλλον, συγκάλεσε στην Αυστριακή 
πρωτεύουσα μια ειδ ική επιτροπή από 100 
και πλέον εκπροσώπους διαφόρων χω
ρών να μελετήσουν το  θέμα.

Μερικά από τα συμπεράσματα της επι
τροπής αυτής είνα ι : Το 1975 οι εξηντά 
ρηδες ήσαν 214 εκατομμύρια, το 1982 
γίνανε 350 εκατομμύρια και το 2.025 θα 
γίνουν 1 δισεκατομμύριο 120 εκατομμύ
ρια, θα αποτελούν δηλαδή τα 2/3 περί
που του όλου πληθυσμού της γης. Και αν 
όπως υπολογίζεται, αυξηθεί ο Μέσος 
Ό ρο ς Ζωής (Μ.Ο.Ζ.) το  2.025 στα 100 
χρόνια, και η αποχώρηση από την εργα
σία γ ίνε ι στα 55 χρόνια - όπως πολλές 
Κυβερνήσεις σχεδιάζουν να κάνουν -, 
τό τε  το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ
σμού θα αποτελείτα ι από συνταξιούχους 
και ανάπηρους, όταν μάλιστα λάβουμε 
υπόψη ότι η γεννητικότητα  μειώνεται 
ακόμα και στον Τρίτο Κόσμο. Αποτέλε
σμα λοιπόν η γεροντοκρατία , η οποία θα 
αποτελεί και την πρώτη πολιτική δύναμη 
σε όλο τον κόσμο. Και επί πλέον ο αρι
θμός των συνταξιούχων θα ε ίνα ι μεγαλύ
τερος του αριθμού των εργαζόμενων.

Το φαινόμενο, να αυξάνει ο αριθμός 
των ηλικιωμένων και να μειώ νετα ι ο αρι
θμός των νέων, δεν αποτελεί ιδ ιομορφία 
ορισμένων μόνο χωρών. Το ίδ ιο αυτό 
φαινόμενο συναντάται και στη Σοβιετική 
Ένωση και στις Δ υτικές  χώρες που 
έχουν άλλο κοινωνικό σύστημα, αλλά και 
στα κράτη του Τρίτου Κόσμου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Δυστυχώς η κοινωνία μας ε ίτε  δεν έχει 
μάτια, ε ίτε  σκόπιμα δε βλέπει, μόλις πιά- 
σεις τα 65 σου λέε ι ξερά «Κύριε, Κυρία 
πιάσατε τα 65 χρόνια σ υντα ξιοδοτε ίσ τε* 

Οπότε από παντού ακούς, «το έφαγες 
το ψωμί σου, πάει γέρασες, ξεκουράσου 
τώρα, ξεκούτιασες» και πολλά παρόμοια. 
Σε έναν όμως που τα κότσια του κρα
τούν, αυτές οι φράσεις δημιουργούν 
τρομερά ψυχολογικά προβλήματα, τα 
οποία πολύ συχνά οδηγούν στην ασθέ
νεια, στην απόπειρα αυτοκτονίας και στο 
θάνατο. Ο καθηγητής Γουόλτερ Μπητλ 
πρόεδροο του Δ ιεθνούς Σύνδεσμου Γε
ροντολογίας λέε ι: Η συνταξίοδότηση ε ί
ναι ένα διαβατήριο για το θάνατο. Από 
τους ανθρώπους που έχω εξετάσει, δια
πιστώνω ότι οι ασθένειες εμφανίζοντα ι σ’ 
αυτούς λίγους μήνες μετά τη συνταξιο- 
δότησή τους, «Το δε Κέντρο Γεροντολο- 
γ ίας Κλωντ Μπερνάρ στο Παρίσι συμ
πληρώνει: «Πρέπει να πούμε ότι η υπο
χρεωτική συνταξίοδότηση ε ίνα ι σαν 
καταδίκη. Ό σ ο ι εγκατέλειψ αν ξαφνικά 
λόγω ηλικίας την επαγγελματική τους 
απασχόληση, παρουσίασαν μια σωματική 
και πνευματική μείωση των δυνατοτήτων 
τους. Ο εγκέφαλός τους λόγω μη χρησι- 
μοποιήσεως μαραίνεται».

Μ ετά από τ ις  διαπιστώσεις αυτές 
μπαίνει το ερώτημα, τ ι πρέπει να γ ίνει. 
Την απάντηση τη δίνουν οι γεροντολόγο ι 
με τη σύσταση «Απασχολείστε τους σε 
διάφορες εργασίες που τους ενδ ιαφ έ
ρουν. Βρέστε τους ή βοηθείστε τους να 
βρουν ενδ ιαφέροντα  γ ια  να α ισθάνονται 
σα ζωντανοί και όχι σαν πεθαμένοι».

Καλά τα λένε οι γεροντολόγοι, αλλά 
δεν μας λένε που θα βρεθεί αυτή η εργα

σία, τη στιγμή που υπάρχει τρομερή οι
κονομική κρίση και η ανεργία μαστίζει 
κάθε μέρα και περισσότερους νέους αν
θρώπους.

Δυστυχώς τα γεν ικά  ενδ ιαφέροντα  
στους πολλούς ηλικιω μένους μειώνον
τα ι στο ελάχιστο, εκτός της υγείας για 
την οποία φροντίζουν με βαρετή σχολα
στικότητα. Τα κοινωνικά ενδ ιαφέροντα  
μικραίνουν και αυτά στο ελάχιστο. Οι πα
λ ιές  παρέες έχουν σχεδόν διαλυθεί. «Κι 
όσο περνούν τα χρόνια, γράφει ο Σεφέ- 
ρης, πληθαίνουν οι κρ ιτές  που σε κατα
δικάζουν. Ό σο περνούν τα χρόνια όλο 
και κουβεντιάζεις με λ ιγό τερες  φωνές».

Από τα ε ιδ ικά  ενδ ιαφ έροντα  μόνο τα 
θρησκευτικά - σε μερ ικούς - ε ίνα ι αυξη
μένα, αλλά νομίζω ό τ ι δεν ε ίνα ι σε όλους 
αυτούς απόλυτα ειλ ικρ ινή , γ ια τ ί συγ- 
χέοντα ι με τ ις  κοινωνικές εκδηλώσεις, 
αφού για μερ ικούς επαναλαμβάνω, απο
τελούν συγχρόνως και τέ το ιε ς  εκδηλώ
σεις. Δεν πιστεύω ό τ ι τα θρησκευτικά 
ενδ ιαφ έροντα  εν ισχύοντα ι μόνο από τη 
συνειδητοποίηση του τέλο υς  που πλη
σιάζει για  να τύχουν άφεσης αμαρτιών - 
ουκ έστι άνθρωπος ος ζήσετα ι και μη 
αμαρτήσει -, αν και οι θρησκευόμενο ι ει- 
λ ικρ ινά περιμένουν με μεγαλύτερη καρ
τερ ία  και γαλήνη το  τέλο ς  της ζωής τους. 
Πολλές φορές αναρωτιόμαστε στην πα
τρ ίδα  μας, αν όλοι οι γέρο ι και γρ ιές  που 
βλέπουμε μ ισοκοιμισμένους στην εκ
κλησία, καταλαβαίνουν όλα όσα λ έε ι ο 
παπάς και ψάλνουν οι ψαλτάδες, αφού 
ούτε τη γλώσσα μας ξέρουν καλά, ούτε 
από βυζαντινή μουσική έχουν ιδέα οι 
περισσότεροι.

Πάντως το είδος, το  πλάτος και το 
ύψος των ενδιαφερόντω ν των ανθρώπων 
της τρ ίτη ς  ηλικ ίας ποικίλει, εξαρτώμενο 
από την κοινωνική, μορφωτική, ο ικονο
μική και διανοητική κατάσταση, καθώς 
και από που σε πιο χρόνο της ζωής θα 
μπει η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των 
δύο σταδίων της. «Το γρήγορο ή καθυ
στερημένο γέρασμα - λ έε ι κάποιος - εξ- 
αρτάτα ι πιο λ ίγο από την έκταση της 
φθοράς και πιο πολύ από την ικανότητα 
του ατόμου να αντιδρά στη φθορά». Εί
ναι γεγονός ότι η ψυχολογική κατάσταση 
του ατόμου επιδρά άμεσα και στη φυσική 
του κατάσταση Ό χ ι πόσων χρόνων είμαι 
αλλά πόσο φαίνομαι», λένε πολύ σωστά 
πολλές α ισ ιόδοξες καλοφορμαρισμένες 
γυνα ίκες, όταν τ ις  ρωτούν για τα χρόνια 
τους. Και ο Αλέξης CARREL λέε ι: «Για 
τον ηλικιωμένο, το  να μην κάνει τίποτε, 
ε ίνα ι περισσότερο επικίνδυνο, παρά για 
το νέο».

Πρώτοι οι Ιάπωνες μελλοντολόγοι από 
τους ε ιδ ικούς Ευρωπαίους και Αμερικά- 
νους, ασχολήθηκαν σοβαρά με το θέμα 
των ενδιαφερόντω ν της τρ ίτης ηλικίας, 
αν και η Ιαπωνία έχε ι το μ ικρότερο ποσο
στό γερόντων 9 στους εκατό που κ ινε ίτα ι 
σε φυσιολογικά όρια-. Επεξεργάζονται 
λοιπόν από τώρα προγράμματα κοινωνι
κής πρόνοιας, έτσ ι ώστε να μην αντιμε- 
τωπισθεί αργότερα σαν οξύ οικονομικό 
πρόβλημα το θέμα των υπερηλίκων. Και 
ο δημογράφος Ταοχίρο Ογκάθα λ έε ι με 
σοβαρό ύφος: «Είναι δυνατόν να αναθέ
σουμε στα άτομα αυτά, όσα βέβαια μπο
ρούν, επειδή θα έχουν τη μεγαλύτερη 
μόρφωση και πείρα, το χειρισμό των 
ρομπότ και των μηχανημάτων αυτοματι
σμού που θα κινούν ολόκληρα εργοστά

σια ή τη διεύθυνση αυτών των εργοστα
σίων».

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ'

Η μεγάλη αύξηση του ποσοστού των 
ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία 
δική μας και ξένη, με τον παρατηρού
μενο υπογεννετισμό ιδίως στο Δυτικό 
κόσμο, και την αύξηση του μέσου όρου 
ζωής, θα τη μετατρέψ ει πολύ σύντομα σε 
κοινωνία γερόντων, κοινωνία συνταξιού
χων.

Ο Αμερικανός επιστήμονας Τζαίημς 
Χωλ κάνει μία τολμηρή απαισιόδοξη 
σκέψη: «Αν καταφέρουμε λέει, να ζούμε 
κατά μέσο όρο 100 χρόνια ο καθένας 
μας, τό τε  τα προβλήματα της τρ ίτη ς  ηλ ι
κίας, θα προσλάβουν τρομακτικές δια
στάσεις, και δεν ξέρω κανένα τρόπο που 
να μας επ ιτρέπει να τα αντιμετωπί
σουμε».

Ο μέσος όρος ζωής στις β ιομηχανικές 
χώρες έφθασε για μεν τ ις  γυνα ίκες στα 
74 χρόνια, για  δε τους άνδρες στα 68 
χρόνια.

Ελληνικά στατιστικά στοιχεία  βγαλ- 
μένα από τη δική μας Στατιστική Υπηρε
σία λ ίγο προ της απογραφής του 1981 
δείχνουν ότι:

Ενώ στην αρχαιότητα ο μέσος όρος 
ζωής των Ελλήνων ήταν 29, 4 χρόνια, το 
1879 ανέβηκε στα 36,7.
Το 1928 ανέβηκε στα 46,2 χρόνια.
Το 1930 έφθασε στα 50 χρόνια.
Το 1940 έγ ινε 54,4 χρόνια.
Το 1960 ανέβηκε στα 68,9 χρόνια.
και το 1970 έφθασε στα 71,9 περίπου 72
χρόνια.

Σε διάστημα δηλαδή 91 χρόνων κερ- 
δήθηκαν στην Ελλάδα 35 χρόνια ζωής, 
από τα οποία 34 κέρδισαν οι άνδρες και 
36 οι γυνα ίκες.

Μ έχρι το 1970 η γονιμότητα  στην Ελ
λάδα υπερτερούσε στην ύπαιθρο από τα 
αστικά κέντρα. «Η υποανάπτυξη, λ έε ι ο 
Γάλλος Κοινωνιολόγος Ά λ φ ρ εν τ Σωβύ, 
σ υνοδεύετα ι πάντοτε με την πολυτε
κνία». Σε μας μετά το 1970 παρατηρείται 
μια βαθμιαία ανατροπή του ποσοστού 
αυτού ανάμεσα στις πόλεις και στην 
ύπαιθρο, γεγονός που ανατρέπει παρα
δεδεγμένες ως τώρα αρχές και αντιλή 
ψεις. Γ ιατί η Δημογραφική μετακίνηση 
του πληθυσμού από την ύπαιθρο στα 
αστικά κέντρα σε όλες τ ις  βιομηχανικά 
αναπτυσσόμενες χώρες ε ίνα ι δ ικα ιολο
γημένη, αφού στις πόλεις οι άνθρωποι 
βρίσκουν δουλειές πιο ελαφριές, το β ιο
τικό επίπεδο είνα ι βελτιω μένο και η ζωή 
πιο όμορφη. Γιαυτό δεν κάνουν παρά 1 -2 
παιδιά τα οποία ε ίνα ι αρκετά για να τους 
συμπληρώσουν την ευτυχία . Οι άνθρω
ποι στην εποχή μας και ειδ ικά  οι των πό
λεων θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους. 
Στην Ελλάδα όμως η μείωση των γεννή 
σεων ε ίνα ι τόσο μεγάλη που περ ικλείε ι 
πρώτα εθνικούς κινδύνους, γ ια τί περι- 
βαλλόμεθα από ανομο ιογενείς  λαούς, 
και δεύτερο κοινωνικούς και ο ικονομ ι
κούς.

Οι στατιστικολόγο ι μας λένε ότι, ο Ελ
ληνικός πληθυσμός στα επόμενα χρόνια, 
έστω και αν δεν χάνουμε ούτε ένα μετα 
νάστη, θα αυξάνει με πολύ βραδύ ρυθμό. 
Έ τσ ι ενώ στη δεκαετία  του 1980 είχαμε
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65.000 γεννήσ εις  το  χρόνο, το  1990 μέχρι 
το  1995 ο αριθμός των γεννήσεω ν θα 
μειω θεί σ τις 45.000 το  χρόνο .2

Συγκεκριμένα,
Το 1950 το ποσοστό γον ιμό τητας στην 
ύπαιθρό μας ήταν 87,7 στους εκατό ενώ 
στις πόλεις ήταν 53,5 στους εκατό.

Το 1955 στην ύπαιθρο ήταν 85,1 στα 
αστικά κέντρα έγ ινε  56%.

Το 1960 στην ύπαιθρο κατέβηκε στο 
82,4 στα αστικά κέντρα  ανέβηκε στο 
57.8%.

Το 1965 στην ύπαιθρο σ υνεχ ίζε ι να κα
τεβ α ίν ε ι φθάνοντας στο 75,2 ενώ στα 
αστικά κέντρα έφθασε στο ανώτερο πο
σοστό 65,4 στους εκατό.

Το 1970 στην ύπαιθρο η γον ιμότητα  
εξα κολουθεί να π έφ τε ι φθάνοντας στο 
73,2% ενώ στα αστικά κέντρα  αρχίζει να 
π έφ τε ι στο 64,6%.

Και το  1975 διαπ ιστώ νετα ι χαρακτηρ ι
στική μείωση των γεννήσεω ν. Η γον ιμό
τητα  στην ύπαιθρο π έφ τε ι στο 62% και 
στα αστικά κέντρα στο 62,4 σ τους εκατό.

Η μείωση του αριθμού των γεννήσεω ν 
και η αύξηση του μέσου όρου ζωής στην 
Ελλάδα σημαίνουν ό τ ι και στην πατρίδα 
μας αυξάνοντα ι οι άνθρωποι τη ς  τρ ίτη ς  
ηλ ικ ίας δηλαδή και δω ο πληθυσμός αρ
χ ίζε ι να γηράσκει.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΙΤΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ

ΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η Δ υτική  Γερμανία  έχ ε ι το μεγαλύτερο  
ποσοστό ανθρώπων τρ ίτη ς  ηλ ικ ίας που 
φ θάνει στο 14,9% του πληθυσμού της.

Δ εύτερ η  έρχετα ι η Μεγ. Β ρετταν ία  με 
ποσοστό 14,4%.

Τρίτη η Γαλλία με ποσοστό 13,5%.
Τέταρτη οι Ηνω μένες Π ο λ ιτε ίες  Αμε

ρ ικής με ποσοστό 11%.
Πέμπτη η Σ οβ ιετική  'Ενωση με ποσο

στό 9,3%.
Εκτη η Ιαπωνία με ποσοστό 9% του 

πληθυσμού της.
Μ άθετε επίσης ότι,
Οι γυνα ίκες ζουν περ ισσότερο από 

τους άνδρες.
Οι λευκο ί περ ισσότερο των μαύρων.
Οι έγγαμο ι περισσότερο των αγάμων.
Οι εγγράμματο ι περ ισσότερο των 

αγραμμάτων και οι κά το ικο ι των αστικών 
περιοχών περισσότερο των κατοίκων 
των μη αστικών περιοχών, δ ιό τ ι έχουν 
μεν τα καυσαέρια, αλλά έχουν όπως

προαναφέραμε, β ελτιω μένες συνθήκες 
διαβίωσης και καλύτερη ιατροφαρμα
κευτική  και νοσοκομειακή περίθαλψη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

_ Το θέμα των ανθρώπων της τρ ίτη ς  ηλ ι
κίας ε ίνα ι διπλό:

Υπάρχουν προβλήματα που η ζωή γ ε 
νικά δημ ιουργεί σ τους ηλ ικ ιω μένους και 
προβλήματα που δημ ιουργεί η κατά
σταση των ηλικιωμένω ν στους άλλους 
μέσα στα πλαίσια της ο ικογένε ια ς  και της 
κοινωνίας. Ο Γάλλος κο ινω νιολόγος 
Μ αρσέλ Πικώ λ έε ι: «Οι άνθρωποι της τρ ί
τη ς  ηλ ικ ίας ε ίνα ι μία δύναμη κοινωνική 
και μία αδυναμία βιολογική. Γ ιαυτό η ψυ
χολογική - κοινωνική προετο ιμασία μας 
ε ίνα ι απαραίτητη γ ια  να μην πέσουμε στο 
κενό. Και αυτό επειδή τα γηρ ατε ιά  ε ίνα ι 
συνδεδεμένα  π ερ ισσότερο με αρνητικές  
επιπτώσεις στη ζωή παρά με θετ ικές . 
Χ ρειάζετα ι πολύπλευρη φροντίδα, εν 
ημέρωση, κοινωνική αντίληψη, και πολι
τική , ώστε οι άνθρωποι να μπαίνουν φυ
σ ιολογικά στην τρ ίτη  ηλικία, χωρίς άγ
χος».

Κάποτε ένας 65ντάρης είπε: «Ό ταν 
σκέπτομαι το  θάνατο κλαίω». Κανένας 
δεν τον αδικεί, αλλά αν σκεφ θούμε ότι, 
από τη στιγμή που γενν ιόμαστε ε ίμαστε 
με «Συμβόλαιο» δεσ μευμ ένο ι με το  θά
νατο, θα πρέπει να το  πάρουμε απόφαση. 
Βέβαια ο ι της τρ ίτη ς  ηλ ικ ίας ε ίνα ι πολύ 
πιο κοντά στο θάνατο και δ ικα ιολογημέ
νος ο πανικός που το υς  προκαλεί. Υπάρ
χουν όμως και οι φ ιλοσ οφ ούντες ηλικ ιω 
μένο ι στο θέμα του θανάτου. Μία ηλικιω 
μένη συγγραφέας έλεγε : «Θεώρησα τα 
γηρατε ιά  σαν ένα πλοίο. Μπαίνω μέσα, 
βλέπω τον  ανο ιχτό  ορ ίζοντα και δεν σκέ
πτομαι τίπ οτε άλλο. Ξέρω ότι το  πλοίο 
δεν μπορεί να τα ξ ιδ εύ ε ι συνέχεια . Ό τα ν  
όμως κλείσω τα μάτια μου, θα έχω αυτήν 
τπν αίσθηση του ανο ιχτού ορίζοντα». 
Έ νας δε θείος μου ο οποίος έζησε 94 
χρόνια, έδ ινε  την  εξής απάντηση σε 
όσους του υπενθύμιζαν τα γηρατειά , 
«Ζήσαμε και γεράσαμε».

Ολοι μας λοιπόν θα φθάσουμε στη 
τρ ίτη  ηλικ ία  ε ίτ ε  το θέλουμε ε ίτε  όχι, 
γ ια υτό  χρ ε ιά ζετα ι γνώση και προετο ιμα
σία για να την  υποδεχθούμε. Θα φθά
σουμε, εκ τό ς  εάν κάποια α ιτία  άλλη, μας 
εμποδίσει να φθάσουμε. Το θα έρ θ ε ι ή θα 
φθάσουμε ε ίνα ι σχήμα λόγου. «Στασιμό
τη τα  δεν υπάρχει σε κανένα από τα στά
δια τη ς  ζωής του ανθρώπου, λ έε ι ο Καρλ 
Γιουγκ. Η μέση ηλικ ία  γύρω στα 50, συν
εχ ίζει, έχ ε ι αποστολή να γ ίν ε ι «στάδιο» 
κρ ιτ ικής για την περασμένη ζωή μας, και

να μας προετο ιμάσει για  το «στάδιο» της 
τρ ίτη ς  ηλ ικ ίας.4

Η συνεχιζόμενη αύξηση των ανθρώ
πων της τρ ίτη ς  ηλ ικ ίας έχε ι προβληματί
σει όπως είπαμε πολλές Κυβερνήσεις, 
λόγω της ο ικονομ ικής επιβάρυνσης καί 
της ανάγκης κάποιας συμπαράστασης με 
κάποιο άλλο μέλος τη ς  ο ικογένειας, γ ια τί 
ο γέρος γ ίν ετα ι βάρος. Εχουν διατυπω
θεί πολλές λύσεις, αλλά όλες ε ίνα ι λαν
θασμένες. Μία λύση που ε ίχε π ροτείνε ι η 
Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών ήταν, να ιδρυθούν γεροντοπ όλεις  
όπου να ζουν εκ ε ί οι οι άνθρωποι της 
τρ ίτη ς  ηλικίας, μέσα σε ένα περιβάλλον 
υγιεινό, με ιατρ ική παρακολούθηση και 
πολλά ψυχαγωγικά προγράμματα. Η 
«λύση» όμως αυτή κάθε άλλο παρά λύση 
ήταν, γ ια τ ί θα δημιουργούσε στους ηλ ι
κιω μένους ξαφνικά νέες  συνθήκες ζωής 
στις οποίες δεν θα μπορούσαν να προσ- 
αρμοσθούν και θα απομακρύνονταν 
περισσότερο από τους δ ικούς τους. Επί 
πλέον προσέκρουε σε τεράσ τια  ο ικονο
μικά προβλήματα. Γ ιαυτό ύστερα από 
καλύτερη μελέτη  του θέματος συμβου
λεύ ε ι: «Οι ηλ ικ ιω μένο ι θα πρέπει μόνοι 
τους να βρίσκουν λύσεις  στα προβλή
ματα διατροφής, κατο ικ ίας και υγείας».

Δυστυχώς λύση δεν ε ίνα ι ούτε οι «οί
κοι Ευγηρίας» που έχουν πλημμυρίσει 
τ ις  χώρες κυρίως του  Δ υτικού  Κόσμου, 
ούτε τα κάθε ε ίδους «Γηροκομεία» που 
σ υντηρούντα ι με δ ιάφορους πόρους. 
Γ ια τί με αυτόν τον τρόπο σ υ ντελε ίτα ι πιο 
γρήγορα η αποξένωση του  ηλικιωμένου 
από την ο ικογένε ια  και το  περιβάλλον 
που αυτός δημιούργησε με πολύ αγάπη 
και φροντίδα. Η αποξένωση αυτή δεν ε ί
ναι μόνο τρομακτική  αλλά και τραγική 
γ ιαυτούς. Βρίσκει εκ ε ί στέγη, τροφή και 
υποτυπώδη περίθαλψη, αλλά την  ο ικο
γενε ια κή  θαλπωρή τη χάνει οριστικά. Και 
η αποξένωση ε ίνα ι ένα τραύμα ψυχικό 
πολύ πιο μεγάλο από όσο οι ίδ ιο ι οι υπερ
ήλ ικες  αφήνουν πολλές φορές να φανεί. 
Το παράπονό το υς  ε ίνα ι μεγάλο, εκτός 
των περιπτώσεων εκείνων, που μη έχον
τας κανένα άνθρωπο δικό το υς  στη ζωή, 
το  γηροκομείο  ε ίνα ι η από ουρανού 
καταφυγή.

Ο Αγγλος γεροντολόγος Ράιτ σημειώ
νει: «όπως λαχταρά κανείς  τον ύπνο του 
όταν ε ίνα ι κουρασμένος, και την  τροφή 
όταν πεινά, και όπως νοσ ταλγε ί τη σ τερ ιά  
ύστερα από φουρτουνιασμένη θάλασσα, 
έτσ ι και η ψυχή ποθεί γ ια  ε ιρήνευση την 
επιβεβαίωση αγάπης και συμπάθειας από 
το  περιβάλλον της». Ωστόσο συχνά οι 
λύσεις  των οίκων ευγηρ ίας και των γηρο
κομείων ε ίνα ι αναπ όφευκτες, γ ια τ ί οι 
κο ινω νικές συνθήκες έχουν αλλάξει 
πολύ τελευτα ία . Τα σπίτια - δ ιαμερίσματα 
- ε ίνα ι μικρά, δε χωρούν πολλούς ανθρώ-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρατηρείστε τη βαθμιαία αύξηση των ανθρώπων της τρ ίτης ηλικίας στην Ελλάδα με την πάροδο των χρόνων. Οι αριθμοί 
αναφερονται στο σύνολο των δύο φύλων (ανδρών και γυναικών).

Έ το ς 1958 1959 1961 1967 1979 1980
Π ληθυ σ μ ός 8.173.129 8.258.162 8.398.050 8.716.441 9.548.258 9.740.411Η λικ ία 65 - 69 235.069 239.336 241.624 309.860 437.303 438.139Η λικ ία 70 - 74 179.339 184.010 194.993 212.034 347.905 353.432Η λικ ία 75 - 79 129.919 133,196 137.284 157.226 246.674 254.247Η λικ ία 80 - 84 66.993 71,586 75.699 88.066 129.953 136.550Η λικ ία 85 - 32.355 31.934 48.036 47.732 84.020 84.722
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πους, οι διαφορές μεταξύ μεγάλων και 
μικρών δηλαδή μεταξύ πρώτης, δ εύ τε 
ρος ή τρ ίτης γενεάς ε ίνα ι τρομερά μεγά
λες, και ο ένας δεν καταλαβαίνει τον άλ
λον. Η εποχή του . . .  «Πάτερ Φαμίλια» 
έφυγε και δεν ξαναγυρίζει πίσω.

ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΠΟΙΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ 

ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΡΟΥΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

Μία Ελληνική παροιμία λέε ι: Τα γερά
ματα δεν αρχίζουν από το άσπρισμα των 
μαλλιών, αλλά από το  μαύρισμα της καρ
διάς. Την τρ ίτη  ηλικία σήμερα δεν την 
αποτελούν «οι γέρο ντες  με τα άσπρα 
μαλλιά» - γ ια τί ασπρίζουν νωρίτερα - που 
άλλοτε κάθονταν σιωπηλοί στην άκρη 
του δωματίου και δεν κάνανε τίποτε. Αν 
κάποτε τα γεράματα έρχονταν στα 40 
χρόνια, σήμερα ένας σαραντάρης θεω
ρείτα ι 25ντάρης και μία σαραντάρα νεα 
νίζει. Οι ηλικιωμένοι στην εποχή μας 
έχουν παρουσία και εξακολουθούν να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή. Τα 70 ή 
80 χρόνια είνα ι μία ηλικία  που μπορεί 
ακόμα να ε ίνα ι δημιουργική και ο άνθρω
πος να χα ίρετα ι τα του κόσμου. Οι μελ
λοντολόγοι προβλέπουν ότι το 2.000 ο 
μέσος όρος ζωής θα φθάσει τα 85 και το 
2.025 θα φθάσει στα 100 χρόνια, ο δε 
θάνατος των ανθρώπων θα αναβάλλεται 
συνεχώς.

Τον αέρα της α ισ ιοδοξίας για καλά και 
ανθηρά γεράματα μας τον φέρνουν οι 
γεροντολόγο ι με τ ις  έρευνες, οι δ ια ιτο 
λόγοι και γεν ικό τερα  η ιατρική επιστήμη 
με τ ις  άπειρες προόδους της. Ο δ ιεθνούς 
φήμης Ρώσος γεροντολόγος καθηγητής 
ΤΣΕΜΠΟΤΕΡΕΦ που οι γνώσεις του 
έχουν αναγνωρισθεί και στη Δύση, είνα ι 
σήμερα 73 χρόνων, και όταν τον ρωτούν 
πια ε ίνα ι τα μυστικά της μακροζωίας 
απαντά: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ'όποιος 
έχε ι γονείς  που η ηλικία  τους έφθασε τα 
80, μπορεί να ελπίζει ό τ ι και ο ίδ ιος θα 
ζήσει πολύ. Αυτό δεν θα πει ότ ι αν κά
ποιος που είχε την ατυχία  να χάσει τους 
γονείς  του ενωρίς από φυσιολογικό θά
νατο θα γεράσει και ο ίδ ιος γρήγορα. 
Ωστόσο εκε ίνο ι οι άνθρωποι που είνα ι 
προγραμματισμένοι κληρονομικά να 
«πιάσουν» τα 100 είνα ι δυνατόν καμιά 
φορά να τα ξεπεράσουν κατά 20 - 30 χρό
νια, με άλλα λόγια είνα ι ριζωμένοι στη 
ζωή με κανόνες που διαμορφώθηκαν 
«ειδικά» κατά τη βιολογική τους εξέλιξη 
από τον παράγοντα Κληρονομικότητα. 
Επίσης μπορεί οιοσδήποτε υγιής άνθρω
πος να παρατείνει τη ζωή του, εάν κα
τορθώσει να τη ρυθμίσει με κανόνες ΛΙ
ΤΟΤΗΤΑΣ, έστω και αν ο γεννετικός 
(κληρονομικός) προγραμματισμός του 
έχε ι χαμηλό δείκτη μακροβιότητας».

Οταν ο ΤΣΕΜΠΟΤΑΡΕΦ λέε ι «λιτό
τητα» εννοεί πραγματική λ ιτό τη τα  στη 
ζωή και στην τροφή, και μεις οι νεοέλλη
νες κάθε άλλο παρά λ ιτό τη τα  εφαρμό
ζουμε. Συγχέουμε τ ις  ώρες ανάπαυσης - 
δουλειάς και γ ίναμε τα τελευτα ία  χρόνια 
πολυφαγάδες και καλοφαγάδες. 'Α λλοτε 
λέγαμε ότι το πάχος λ ιγοσ τεύε ι τη ζωή, 
τώρα προσθέσαμε και την πολύ - καλο- 
φαγία. Αναλογιστείτε τ ι τρώμε όχι τα 
βράδυα και τις  Κυριακές, αλλά στις γ ιορ
τές  και στα συμπόσια. Αρχίζουμε με το 
τυπικό κέρασμα και μετά «μπαίνουμε» 
στην ουσία .. . τρώμε μεζεδάκια, το κυ

ρίως φαγητό με δ ιάφορες π ικάντικες σα- 
λά τες με συντηρημένα υλικά, επιδόρπια, 
γλυκίσματα και πεινούμε οινοπνευμα
τώδη ποτά με τ ις  ώρες. Αποτέλεσμα πολ
λο ί καταλήγουν στο γιατρό τους ή στο 
Πρώτων βοηθειών ή σε κάποια Κλινική ή 
στο Νοσοκομείο. Έ τσ ι το φαγοπότι στο 
τέλος μας βγα ίνει «ξυνό και από τη 
μύτη» όπως πολύ σωστά λέε ι ο λαός μας. 
Το «παν μέτρον άριστον» το έχουμε για 
τους ξένους, όχι για  μας.

Ο ΤΣΕΜΠΟΤΑΡΕΦ π ιστεύει ότ ι ο άν
θρωπος μπορεί με ευχέρεια  να κατακτή
σει μια ηλικία  90 - 110 χρόνων, αλλά ο 
σημερινός λέει, δεν φ τάνει ούτε κατά 
προσέγγιση στο θεωρητικά εφ ικτό  όριο 
ζωής του, αυτό δηλαδή που προβλέπεται 
από τον γενετ ικό  προγραμματισμό. Επί
σης κάτι που τσακίζει τους ανθρώπους 
της μεγάλης ηλικίας συμπληρώνει, είνα ι 
η σκληρή συμπεριφορά των νεωτέρων 
και η καταπίεση με τ ις  λ έξε ις  και φράσεις 
«μη σκαλίζεις, μη κουράζεσαι, γέρασες, 
είσαι ανήμπορος» και λοιπά γ ια τ ί του 
υπενθυμίζουν τη δύση της ζωής στην 
οποία αυτός ε ίνα ι κοντά.

Κάποτε μερ ικο ί δημοσιογράφοι ρώτη
σαν έναν αιωνόβιο στο ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, 
λ ίγο πριν γ ιορτάσει τα  167 του χρόνια - 
τώρα έχε ι πεθάνει. - «Πως τα κατάφερες 
να ζήσεις τόσα χρόνια;». Η απάντησή του 
ήταν: «Δεν άφησα ποτέ να με κατακτήσει 
το άγχος και η βιασύνη. Ακολούθησα 
πάντα ένα λ ιτό  τρόπο ζωής και φυσικά 
δούλευα και δουλεύω ασταμάτητα εδώ 
και 150 χρόνια».

Οι γεροντολόγο ι υποστηρίζουν ότι η 
κοινωνικότητα, η σωματική άσκηση, η 
απασχόληση και η ανάπαυση σωματική 
και ψυχική, δραστηριοποιούν το  συντα
ξιούχο και συμβάλλουν μαζί με όλα τα 
άλλα στη μακροζωία, γ ια τ ί η απομόνωση 
προκαλεί μαρασμό και κατάθλιψη.

Πράγματι, ένας λόγος που οι άνδρες 
συνταξιούχοι πεθαίνουν νωρίτερα από 
τ ις  γυνα ίκες συνταξιούχους ε ίνα ι ότ ι αυ
το ί διέκοψαν κάθε δραστηριότητα, ενώ 
οι γυνα ίκες έχουν πάντα τα ενδ ιαφ έ
ροντα του νοικοκυριού, των παιδιών, των 
εγγονών, για να μην πούμε και της κου- 
βεντούλας με τον καφέ στη γειτόνισσα ή 
στο σπίτι της κόρης.

Οι γεροντολόγο ι λένε επίσης ότι η σω
στή διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο στη 
παράταση της ζωής και αποτρέπει τις  
αρρώστιες των γηρατειών. Η μαγική συν
ταγή λένε, δεν ε ίνα ι τόσο μαγική όσο 
φαντάζεσθε. Εφαρμόζοντας τ ις  συμβου
λές της δ ια ιτολογίας γ ια  αποφυγή των 
λιπαρών, των αλμυρών, του καπνίσμα
τος, των πολλών γλυκών και της κατά
χρησης κρέατος και οινοπνευματωδών 
ποτών, αποτρέπονται ή αργούν να πα- 
ρουσιασθούν η Υπέρταση, η Αρτηριο- 
σκλήρυνση, ο Σακχαρώδης Δ ιαβήτης, τα 
Εμφράγματα και άλλα. Δεν ε ίνα ι καθό
λου τυχα ίο ότ ι οι υπεραιωνόβιοι δ ικοί 
μας και ξένο ι τρ έφ οντα ι με πολλά γαλα
κτερά και λαχανικά.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Θάλεγα λοιπόν στους αναγνώστες μας 
ενήλ ικες ωρίμους, μεσήλικες καί της τρ ί
της ηλικίας: Για να έχουμε καλά γερά
ματα πρέπει να αποκτήσουμε και μια 
δόση φαντασίας - ονειροπόλησης - γιατί, 
το να ξέρεις  να γερνάς, έλεγε κάποιος,

ε ίνα ι το αριστούργημα της σοφίας, λίγο ι 
ξέρουν να γηράσκουν, και επί πλέον το 
γέρασμα ε ίνα ι ένα από τα δυσκολότερα 
μέρη της τέχνης της ζωής.

Ό τα ν  γ ίν ε τε  συνταξιούχο ι λόγω η λ ι 
κ ί α ς ,  να μη σας κακοφανεί. Ας υπάρχει 
μια απασχόληση ε ίτε  για χρήματα ε ίτε  
όχι, γ ια τ ί η επαγγελματική απασχόληση 
δ ίνε ι την αίσθηση ότι εξακολουθούμε να 
ζούμε όπως πρώτα και ότ ι έχουμε κάποιο 
σκοπό. Την ίδ ια αίσθηση δ ίνε ι και η επι
στροφή στα θρανία. Δεν ε ίνα ι λ ίγο ι εκ ε ί
νοι που αποτόλμησαν στην τρίτη ηλικία» 
να ξανανοίξουν τα  βιβλία και να πάνε στο 
σχολείο - οποιοδήποτε - για  να μάθουν 
καινούρια πράγματα, όπως ξένες γλώσ
σες, ζωγραφική, μουσική κ.λ.π. Μ ελε
τώ ντας ερχόμαστε αναγκαστικά σε 
επαφή με ανθρώπους από άλλες τά ξε ις  ή 
ομάδες νοοτροπίας και μαθαίνουμε 
νέους τρόπους ζωής.

Ό τα ν  μαθαίνεις μία ξένη γλώσσα βρ ί
σκετα ι νοερά εκεί, βλέπεις τα ήθη και 
έθιμα, τόν τρόπο που ζουν και όλα τα 
αξιοθέατα. Περ ιηγείσα ι δωρεάν.

Η ζωή ε ίνα ι μία περιπέτεια  και γ ια  να 
περάσουμε καλά, πρέπει να θυμούμαστε 
την παιδική ερώτηση «και ύστερα τ ι θα 
κάνουμε;». Πάντα πρέπει να υπάρχει 
κάτι που θα κάνουμε όταν τελειώ σουμε 
μια δουλειά. Και πρέπει να πιστέψουμε 
ότι η ζωή δεν ε ίνα ι άσκοπη μετά τα 65, 
γ ιαυτό  η υγιεινή διατροφή, η υγιεινή γ ε 
νικά ζωή, η απασχόληση του νου και του 
σώματος, η απαλλαγή από το  άγχος και 
τη βιασύνη και η έμπρακτη εφαρμογή 
του Ελληνικού ρητού «Παν μέτρον άρι
στον» σε όλες τ ις  εκδηλώσεις, να μας 
γ ίνουν βιώματα. Εξ άλλου όπως είπε ο 
ΤΣΕΜΠΟΤΑΡΕΦ, μπορεί οιοσδήποτε 
υγιής άνθρωπος να παρατείνει τη ζωή 
του εάν κατορθώσει να τη ρυθμίσει με 
κανόνες λ ιτότητας, έστω και αν ο κληρο
νομικός προγραμματισμός του έχε ι χα
μηλό δείκτη μακροβιότητας.

Επίσης θα πρέπει να διδάξουμε με το 
παράδειγμα στα παιδιά μας, το σεβασμό 
και την αγάπη στους γονείς, κρατώντας 
επί πλέον γ ιαυτό  ή γ ια  αυτόν, που θα τον 
χρειασθούμε στα τέλη  της ζωής μας για 
περιποίηση ή για ένα ποτήρι νερό, ένα 
ευχάριστο μυστικό δηλαδή κάποιο δώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Οι λέξεις γονιμότητα ή γεννητικότητα, μέ

σος όρος ζωής, θνησιμότητα, θνητότητα και 
δημογραφία, είναι όροι που τους χρησιμο
ποιεί η επιστήμη της Στατιστικής.

Η Ε.Σ.Υ.Ε. (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
της Ελλάδας) για να βγάλει τα ποσοστά 
στους εκατό (%) ή στους χιλίους (%») του 
κάθε Δημογραφικού προβλήματος χρησι
μοποιεί διάφορες μαθηματικές πράξεις. Οι 
κυριότερες πηγές από όπου αντλεί τις πλη
ροφορίες για τη φυσική κίνηση του πληθυ
σμού είναι: Τα Ληξιαρχεία, οι Ιερές Μητρο- 
πόλεις, οι Νομαρχίες, τα κέντρα Κοινωνικής 
Πολιτικής, τα Νοσοκομεία και άλλες.

2. Από το 1971 μέχρι το 1981 σημειώθηκαν στη 
πατρίδα μας θετικές πληθυσμιακές εξελί
ξεις. Συγκεκριμένα αυξήθηκε ο συνολικός 
πληθυσμός της χώρας κατά ένα εκατομμύ
ριο κατοίκους, μειώθηκε σημαντικά το 
ρεύμα της αποδημίας, αυξήθηκε η παλινό- 
στηση, ανακόπηκε η υπερσυγκέντρωση του 
πληθυσμού στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη με 
αποτέλεσμα να τονώνεται η επαρχία. Πλην 
όμως η αύξηση του πληθυσμού μας συγκρι- 
νόμενη με την αύξηση του πληθυσμού με
ρικών γειτονικών λαών είναι πολύ μικρή.
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TO ΧΡΥΣΑΦΙ
μέτρο αξίας και κόσμημα
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Ο Χρυσός συγκαταλέγετα ι μεταξύ 
των μετάλλων που ανακάλυψε και 
χρησιμοποίησε ο άνθρωπος από 
τους προϊστορικούς χρόνους. Η Πα
λαιό Διαθήκη αναφέρει τον μυθικό 
πλούτο και τις  μεγάλες ποσότητες 
χρυσού που είχε συγκεντρώσει ο 
Σολομώντας. Παροιμιώδεις υπήρξαν 
για παρόμοιο πλούτο και οι βασιλείς 
της Περσίας, Λυδίας και Φρυγίας.

Στους Ομηρικούς χρόνους η 
χρήση του χρυσού είνα ι πολύ δ ιαδε
δομένη. Σκεύη, έπιπλα, όπλα, ασπί
δες και νομίσματα κατασκευάζονται 
από το μέταλλο αυτό, με την ιδ ια ί
τερη λαμπρότητα, τη φυσική του 
στιλπνότητα και την αντοχή στις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Μέχρι την ανακάλυψη του χρυσού 
της Καλοφόρνιας στα μέσα του ΙΘ' 
αιώνα, οι κυρ ιότερες χώρες που δ ιέ 
θεταν χρυσοφόρα κοιτάσματα ήσαν 
η Ινδία, η Αιθιοπία, η Μ. Ασία (ποτα
μοί Πακτωλός και Σκάμανδρος), η 
Αίγυπτος κ.α.

Τα χρυσοφόρα κοιτάσματα της 
Αλάσκας κέντρισαν την ελπίδα σε

Του Δημητρίου ΚΑΣΣΙΟΥ 
Ανθυπασπιστή

χιλ ιάδες ανήσυχους και τολμηρούς 
ανθρώπους που έφτασαν στην αφ ι
λόξενη αυτή γη από όλα τα μέρη του 
κόσμου για να βρουν την τύχη τους. 
Οι περισσότεροι από αυτούς άφη
σαν τα κόκκαλά τους πάνω στους 
πάγους, εξαντλημένο ι από τ ι κακου
χίες.

Το 1848 που παραχωρήθηκε από 
το Μεξικό στην Αμερική η Καλιφόρ- 
νια, άνοιξαν νέοι ορίζοντες για τους 
χρυσοθήρες. Ο «πυρετός του χρυ
σού» συνετέλεσε στη μαζική μετα
κίνησή τους απ’ τις  ανατολικές, στις 
ακατοίκητες δυτικές πολιτείες των 
Η.Π.Α. Ατέλειω τες πορείες με βοϊ
δάμαξες τους οδήγησαν στην άγρια 
δύση όπου πέρασαν μια δραματική 
ζωή με στερήσεις και κακουχίες, 
αναζητώντας τα χρυσοφόρα κοιτά
σματα.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο χρυσός είνα ι ευρύτατα δ ιαδε
δομένος στο στερεό φλοιό της γης 
και βρίσκεται ε ίτε  σαν καθαρός χρυ
σός, ε ίτε  σαν μίγμα με άργυρο και 
χαλκό ή άλλα στοιχεία. Η π ερ ιεκτι
κότητα των χρυσοφόρων κοιτασμά
των είναι συνήθως λίγα γραμμάρια 
χρυσού σε κάθε τόνο. Τα σπουδαιό
τερα κοιτάσματα βρίσκονται στη 
Νοτιαφρικανική Ένωση, στη Σοβιε

τική  Ένωση, στις Η.Π.Α., στην Αλά
σκα, Καναδά, το Μ εξικό κ.λπ.

Κατά την αρχαιότητα ο «αυτο
φυής» χρυσός απαντάται στις εκβο
λές και κατά μήκος των ποταμών. Οι 
Α ιγύπτιοι έπαιρναν τον χρυσό απ’ τις 
ακτές της ανατολικής Αφρικής. Οι 
Έ λληνες είχαν εκμ ετα λλευτε ί την

ύπαρξη κοιτασμάτων στους Φιλίπ
πους, το Παγγαίο και στους ποτα
μούς Γαλλικό και Στρυμόνα.

Εκτός από τον ποταμίσιο χρυσό 
που περιέχει πάντοτε ασήμι, υπάρ- 
χει και ο χρυσός που εξάγετα ι από 
φλέβες πετρωμάτων που βρίσκονται 
ή στην επιφάνεια του εδάφους 
(μεταλλευτός χρυσός) ή σε βάθος 
στο υπέδαφος (ορυκτός χρυσός).

Ο χρυσός είνα ι ένα απ' τα ευγενή 
μέταλλα. Έ χει κ ίτρ ινο χρώμα με 
ισχυρή μεταλλική λάμψη και είνα ι 
πολύ μαλακός. Μπορεί να σφυρηλα- 
τηθε ί σε πολύ λεπτά φύλλα που είναι 
σχεδόν διαφανή. Επειδή είνα ι πολύ 
μαλακός δεν χρησιμοποιείτα ι αυ
τούσιος αλλά με τη μορφή κραμά
των και ιδίως με χαλκό και άργυρο.

Η π ερ ιεκτικότητα  του χρυσού στα 
κράματά του εκφράζετα ι σε καράτια 
ή εικοστά τέταρτα , που δηλώνουν τα 
μέρη βάρους του καθαρού χρυσού 
που περιέχονται σε 24 μέρη βάρους 
κράματος.

Τα χρυσά νομίσματα περιέχουν 
900/1.000 (22 καράτια) χρυσό και τα 
κοσμήματα 750/1.000 (18 καράτια). 
Ο προσδιορισμός της π ερ ιεκτικότη 
τας του χρυσού σε διάφορα μέταλλα 
απαιτεί εξειδ ίκευση. Οι χρυσοχόοι 
προσδιορίζουν συνήθως τα καράτια 
εμπειρικά.

Μ εγάλες ποσότητες χρυσού χρη
σιμοποιούνται για την κατασκευή 
κοσμημάτων.

Η βιομηχανική και ηλεκτρονική 
του εφαρμογή συνέχεια αυξάνει 
λόγω της μεγάλης ηλεκτρ ικής αγω
γ ιμότητας (επιχρύσωση επαφών, 
ακροδεκτών, τρανζίστορς, τυπωμέ
νων κυκλωμάτων κ.α.). Ο χρυσός 
χρησιμοποιείται ακόμα στην οδον
τοτεχν ική  με τη μορφή ειδικών κρα
μάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η εξόρυξή του με σύγχρονες με
θόδους πραγματοποιείται σε βάθη 
μεγαλύτερα των 2.000 μέτρων και σε 
μήκη στοών που ξεπερνούν τα 300 
χιλιόμετρα. Η συλλογή της χρυσο- 
φόρου άμμου γ ίνετα ι με βυθοκό
ρους.

Χάλκινο εγχειρίδιο, χρυσοποίκιλτο, των μυκηναϊ
κών χρόνων (περίπου 1.500 π.Χ.). Βρέθηκε οτο θο
λωτό τάφο του Μυροινοχωρίου Πύλου. Χαρακτηριστικό 
δείγμα της πρώιμης χρυσοποικιλτικής στον ελλοδικό 
χώρο (Εθνικό Μουσείο, Αθήνο).

Στην εποχή των χρυσοθήρων, το 
πλύσιμο του χρυσού από τα άλλα 
υλικά γ ίνονταν μέσα σε ρηχές λεκά
νες. Σήμερα γ ίνετα ι με μηχανικά και 
χημικά μέσα.

Η μέθοδος της «αμαλγάμωσης», 
που χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς 
για την εξαγωγή του χρυσού, έχει
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Ορυχείο χρυσού στη Νοτιοοφρικονική Ενωση.
Από τους μακρινούς χρόνους της ορχαιότητος το 

χρυσάφι υπήρξε πόλος έλξης των ανθρώπινων φιλοδο
ξιών.

σχεδόν εγκατα λειφ θε ί. Η περισσό
τερο  δ ιαδεδομένη σήμερα μέθοδος 
ε ίνα ι η μέθοδος με «κυανίδια». Κατά 
τη μέθοδο αυτή, το  μετάλλευμα, 
που έχε ι τρ ιφ τε ί σε ψιλή σκόνη, 
αναμ ιγνύετα ι με διάλυμα κυανιού- 
χου νατρίου ή κάλιου μαζί με «άσβε
στο» και οξυγόνο. Η χημική α ντί
δραση που ακολουθεί αποδίδει υδα
τικό  δ ιάλυμα κυανιούχου χρυσού 
και κυανοχρυσούχου νατρίου. Στο 
δ ιάλυμα αυτό, αφού αφ α ιρεθεί το 
οξυγόνο, αναμ ιγνύετα ι σκόνη ψ ευ
δάργυρου για την «κατακρήμνιση» 
του χρυσού και των άλλων μ ετά λ
λων, όπως του άργυρου και του χαλ
κού. Ακολουθεί μία ηλεκτρολυτική  
μέθοδος και σειρά άλλων επεξεργα
σιών μέχρι που λαμβάνετα ι χρυσός 
καθαρότητας 99,95%.

Υπάρχουν κι άλλες μέθοδοι για τη 
λήψη καθαρού χρυσού. Μία απ’ αυ
τές  ε ίνα ι η μέθοδος του Miller που 
απαιτεί πολύ λ ιγότερο  χρόνο παρα
γωγής καθαρού χρυσού, σε σχέση 
με τη μέθοδο των κυανιδίων. Με τη

σχετική κατεργασία, ο χρυσός που 
παραμένει έχε ι καθαρότητα 99,5%.

ΧΡΥΣΟΧΟΪΑ

Η καλλ ιτεχν ική  διαμόρφωση των 
πολύτιμων μετάλλων και ιδ ια ίτερα  
του χρυσού ονομάζετα ι χρυσοχοΐα. 
Από τους αρχαίους χρόνους οι χρυ- 
σοχόοι ήσαν εκε ίνο ι που κατα
σκεύαζαν και πουλούσαν τα χρυσά 
κοσμήματα. Οι Α ιγύπτιοι, οι Ασσύ- 
ρ ιο ι και οι Έ λληνες  χρησιμοποιού
σαν το  χρυσό για την κατασκευή κο
σμημάτων, όπως προκύπτει απ' τις  
ανασκαφές και τ ις  το ιχογραφ ίες.

Οι αρχαίοι τάφ ο ι φύλαξαν ανέ
παφα τα δείγματα  χρυσοχοΐας και 
αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή 
μ ελέτης  της τέχνης τους. Το χαρα
κτηριστικό, που κάνει το αρχαίο κό
σμημα να ξεχω ρίζει από το  σύγ
χρονο ε ίνα ι ό τι ενώ σήμερα αποτε
λε ί ένα απλό στολίδι, στους αρ
χα ίους αποτελούσε, εκτός από στο
λ ίδ ι και έντονο μεταφυσ ικό συμβο
λισμό.

Οι πλούσιοι τόνο ι των χρωμάτων, 
σε συνδυασμό με τον αριθμό των 
γεωμετρικών σχημάτων, αποτελούν

το  μυστικό της χρυσοχοϊκής τέχνης 
του Βυζαντίου. Οι εκκλησ ίες κο
σμούνται με χρυσά αντικείμενα . Τα 
ιερά σκεύη, τα χειρόγραφα και οι ε ι
κόνες γ ίνο ν τε ι χρυσοποίκιλτα.

Η ελληνική μεταλλοτεχν ία  σή
μερα έχε ι δώσει δείγματα εξα ιρ ετ ι
κής καλλ ιτεχν ικής πνοής.

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο χρυσός, απ' τους αρχα ιοτάτους 
χρόνους, χρησιμοποιήθηκε σαν μέ
τρο αξίας αγαθών και προσφοράς 
εργασίας. Απ οτελεί τη βάση του νο
μίσματος στα σπουδαιότερα ο ικο
νομικά συστήματα του κόσμου.

Σύμφωνα με τον «διμεταλλικό κα
νόνα», κυκλοφορούν χρυσά και αρ
γυρά νομίσματα με ορισμένη μεταξύ 
τους σχέση.

Κατά τον «χρυσό κανόνα» (Gold 
standard), που εφαρμόστηκε απ' τ ις  
περ ισσότερες χώρες, η αξία της 
χρηματικής μονάδας και η αγορα
στική δύναμη του νομίσματος συν
δέοντα ι στενά με την αξία συγκε
κρ ιμένης ποσότητας χρυσού.

Η κατανομή του χρυσού στις δ ιά
φορες χώρες εξαρτάτα ι από την ο ι
κονομική τους ανάπτυξη, το νομι
σματικό σύστημα και τη νομισματική 
τους πολιτική.

Ό τα ν  όμως η ζήτηση του πολύτι
μου μετάλλου επηρεάζετα ι απ’ τις  
αυθα ίρετες  προσπάθειες που κατα
βάλλει κάποια χώρα για να δ ιατηρή
σει ένα επίπεδο αξιών σε δυσαρμο
νία σχετικά με αυτό που υπάρχει 
παγκόσμια, ε ίτε  με την απότομη 
μεταβολή της ο ικονομ ικής της πολι
τικής, ε ίτε  παρεμποδίζοντας την 
ομαλή κυκλοφορία των κεφαλαίων, 
τό τε  δεν υπάρχει πολιτική που να 
εξασφαλίζει την προσαρμοσμένη 
στις πραγματικές ανάγκες κατα
νομή του μετάλλου αυτού.

Σε διαφορά της τιμής συναλλά
γματος από τη μεταλλική ισοτιμία, 
τα σημεία με τα οποία δ ιαγράφ ετα ι η 
εισαγωγή και εξαγωγή χρυσού κα
λούντα ι «χρυσά σημεία» και απέ
χουν απ' την ισοτιμ ία αυτή σε ποσό 
ίσο προς τ ις  δαπάνες εξαγωγής και 
εισαγωγής χρυσού.

Μ έχρι το 1932 ίσχυε στην Ελλάδα 
το νομισματικό «μονομεταλλικό σύ
στημα» κατά το οποίο νομισματική 
μονάδα ήταν η δραχμή χρυσής βά
σης, που ε ίχε ορισμένη π ερ ιεκτικό 
τη τα  σε χρυσό, χωρίς την έκδοση 
όμως χρυσών νομισμάτων. Η αξία 
της δραχμής ε ίχε καθορισθεί σε ισο
τιμ ία  με ξένο νόμισμα «χρυσής βά
σης», στην αρχή με την Αγγλική λίρα 
και αργότερα με το Αμερικάνικο 
δολλάριο. Από το 1932 επ ιβλήθηκε η 
αναγκαστική κυκλοφορία των γραμ
ματίων της «Τράπεζας Ελλάδος»
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που δεν είχε υποχρέωση να τα εξαρ
γυρώνει.

Οι συμφωνίες του Μπρέττον 
Γουντς (1945), καθόρισαν το χρυσό 
και το δολλάριο σαν «αποθεματικά 
νομίσματα». Το 1971 οι Η.Π.Α. ανα
στέλλουν την μετατρεψ ιμότητα του 
δολλάριου σε χρυσό και το 1976 ο 
χρυσός αφαιρείτα ι οριστικά από 
τους κανονισμούς του δ ιεθνούς νο
μισματικού ταμείου.

Η σταθεροποίηση διεθνώς των 
χαρτονομισμάτων εξαρτάτα ι απ' την 
τιμή πώλησης της ουγγιάς χρυσού 
(31,103) γραμμάρια. Μέχρι το 1933 η 
ουγγιά αγοραζόταν πάντοτε με 20, 
67 δολλάρια. Απ’ τον επόμενο χρόνο 
η αξία του χρυσού ανέρχετα ι συν
έχεια στο ελεύθερο εμπόριο. Το 
1974 φθάνει στα 200 δολλάρια και 
στις αρχές του 1980 υπερβαίνει η 
τιμή του τα 800 δολλάρια αλλά κατε
βαίνει στο τέλος του χρόνου στα 600 
δολλάρια. Η τιμή του χρυσού επη
ρεάζεται πολύ απ' την προσφορά, τη 
ζήτηση και τα χορηγούμενα επιτό
κια.

Το μισό περίπου της παγκόσμιας 
παραγωγής είνα ι «νομισματικός» 
χρυσός και φυλάγετα ι σε κρατικά 
και τραπεζιτικά θησαυροφυλάκεια 
για τη σταθεροποίηση των νομισμα
τικών και οικονομικών συστημάτων 
των διαφόρων χωρών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Η παγκόσμια παραγωγή χρυσού τον 
16ο αιώνα ήταν 5.800 κιλά.Τον18ον 
αιώνα η παραγωγή στις Η.Π.Α. φτά
νει τα 8.000 κιλά ενώ στην Αφρική 
και στην Ευρώπη τα 4.000 κιλά, συν
ολικά.

Το 1890 ο χρυσός όλου του κό
σμου φτάνει τους 500 τόνους και το 
1973 τους 45.000 τόνους. Το 39% 
της παραγωγής του 1973 ήταν «νο
μισματικός χρυσός». Την πρώτη 
θέση στη παραγωγή σήμερα κατέχει 
η Νοτιοαφρικανική Ένωση που 
παράγει περίπου το 64,5% της παγ
κόσμιας ποσότητας. Στη δεύτερη 
και τρ ίτη  θέση έρχετα ι η Ε.Σ.Σ.Δ. και 
ο Καναδάς, αντίστοιχα. Οι Η.Π.Α. κα
τέχουν την τέταρτη  θέση.

Τα μεγαλύτερα αποθέματα (9.000) 
τόνους, έχουν οι Η.Π.Α. που τα φυ
λάγουν στο περίφημο «φορτΝοξ». Η 
Ελλάδα το 1975 δ ιέθ ετε  108 τόνους 
περίπου.

Ο χρυσός απ' τους αρχαιότατους 
χρόνους υπήρξε ο βασικός παρά
γοντας στη διαμόρφωση της ο ικο
νομικής δύναμης κάθε χώρας. 
Ακόμα και στη σημερινή πυρηνική 
εποχή εξακολουθεί να διαδραματί
ζει πρωτεύοντα ρόλο στο ο ικονο
μικό σύστημα των περισσότερων 
χωρών.

Μ Α Τ Ι Ε Σ  Ε Δ Ω  ΚΙ ΕΚΕΙ...

... υποκλιθείτε στις τέντες
Στην παλιά εποχή, οι υποκλίσεις έδιναν και έπαιρναν. Το κε

φάλι του υποκλινόμενου ακούμπαγε στο πάτωμα, πράγμα που 
αποτελούσε δείγμα σεβασμού ή δείγμα ταπείνωσης ή πούλημα 
«ντεμενά».

Αργότερα και μέχρι τις  μέρες μας, μειώθηκε το «βάθος» της 
υπόκλισης αλλά δ ια τηρείτα ι ακόμα σε σεβαστά... ύψη, -  βάθη -  
θέλω να πω.

Υποκλίσεις λοιπόν των κατώτερων στρατιωτικών προς τους 
ανωτέρους τους, υποκλίσεις των υφιστάμενων στους προϊσταμέ
νους τους, υποκλίσεις των ανδρών στις γυναίκες, υποκλίσεις σε... 
καταστήματα. Ναι, σε καταστήματα.

Περνάς φερειπείν, χαζεύοντας τη β ιτρίνα και σ τρ ίβεις το κε
φάλι σου δεξιά ή αριστερά, λες και η βιτρίνα είνα ι τιμώμενο 
πρόσωπο. Αλλά δεν στρ ίβεις μόνο το κεφάλι σου. Το σκύβεις κ ι’ 
αποπάνω.

Ρωτάς γ ια τί το σκύβεις; Απλούστατα. Για να περάσεις τις  κα- 
τεβασμένες τέν τες  των βιτρινών, χωρίς να σου κάνουν καρούμ
παλο, πρέπει να σκύψεις. Και ανάλογα τώρα με την «προσωπικό
τητα» του «τιμώμενου προσώπου» σκύβεις λ ιγότερο ή περισσό
τερο. Δηλαδή υποκλίνεσαι ανάλογα με τα γούστα του καταστημα
τάρχη ή, με άλλα λόγια, ανάλογα με τη θέση της τέντας, που 
πολλές φορές ε ίνα ι μόνιμη σε κείνο το ύψος, που καταργεί τη 
χρησιμοποίηση του πεζοδρόμιου για τους πεζούς και σε στέλνει 
στο δρόμο.

Πολλές τέν τες  ε ίνα ι μόνιμα τοποθετημένες για να προστα
τεύσουν τις  β ιτρ ίνες απ’ τον ήλιο και τη βροχή ή για να οριοθετούν 
τον επαγγελματικό χώρο. Ά λλες  ανεβοκατεβα ίνουν ανάλογα με 
τα... κέφ ια του ήλιου.

Είναι καυτός; Οι τέν τες  κατεβαίνουν.
Είναι ήλιος με «δόντια»; Οι τέν τες  ξανασηκώνονται ψηλά.
Το πρόβλημα γ ίντα ι ακόμα πιο έντονο τώρα με τη καλοκαιρία 

και τ ις  λιακάδες της άνοιξης και αργότερα με τον καυτό ήλιο του 
καλοκαιριού. Αν είχαμε στατιστικά στοιχεία, θα ήταν ένας πικρός 
απολογισμός η απαρίθμηση των καρούμπαλων της χρονιάς που 
πέρασε.

Αν προσθέσουμε και τα άλλα «καλά» των πεζοδρομίων, χαλα
σμένες πλάκες, λακούβες,τελάρα , χαρτόκουτα, παρκάρισμα δικύ- 
κλων, τό τε  θα πειστούμε ότι καιρός είνα ι να εγκαταλείψ ουμε το... 
πεζοδρόμιο.

Το καλό το παλικάρι ξέρει κ ι’ άλλο μονοπάτι...
Περάστε λοιπόν σκυφτά -  σκυφτά και να θυμάστε. «Τα πεζο

δρόμια είνα ι για τις τέντες».
Και μήπως σας πέρασε η ιδέα ότι πιο κάτω θα βρείτε χώρο να 

περάσετε;
Ε, όχι και τέτο ια  αισιοδοξία! Εκεί υπάρχουν κολονάκια -  τάχα 

ν ’ απαγορεύουν τη στάθμευση -  εκε ί θα λοξοδρομήσεις υποχρεω
τικά, γ ια τί είνα ι «μάντρα» αυτοκινήτων, εκε ί θα βρεις σκαμμένα 
πηγάδια της ΟΥΛΕΝ ή του ΟΑΠ ή του ΟΤΕ ή της ΔΕΗ ή του οποιου- 
δήποτε «έτσι θέλω εγώ και σκάβω».

Τα πεζοδρόμια όμως κρύβουν κι' άλλους κινδύνους.
Μια., πεζοδρομία «μετ’ εμποδίων» μας αποκαλύπτει πολλούς 

απ' αυτούς.
Κρεμαστές γλάστρες, αβίδωτα μάρμαρα στις προσόψεις των 

πολυκατοικιών, κεραμίδια που έχουν φύγει απ’ τη θέση τους, κα
δρόνια από σκαλωσιές, ξεβίδω τες πινακίδες, σκοπεύουν το διάβα 
μας και θυμίζουν τα έργα αυτών που δε νο ιάζονται και πολύ για τη 
σωματική μας ακεραιότητα, αυτών που αμελούν «εγκληματικά».

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν κι' αυτο ί που πετούν τ ις  φλούδες 
απ’ τις  μπανάνες ή τα πορτοκάλια που τρώνε, ή εκτοξεύουν τη 
ροχάλα τους για να γλιστρήσουν οι δ ιαβάτες και να σπάσουν τα 
πόδια.

Να ’ναι καλά το γ ινάτι τους...
Το καλό το παλικάρι ξέρει κ ι’ άλλο μονοπάτι..

Δημήτρης Λυκοποριώτης
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Η Σιάτιστα βρίσκεται νοτιοδυτικά 
της Κοζάνης σε απόσταση 27 χιλιο
μέτρων, είναι πρωτεύουσα της 
επαρχίας Βοΐου και αριθμεί 5.528 
κατοίκους (απογραφή 1981). Είναι 
κτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμε
τρο 950 μέτρων στο βουνό Βέλια που 
αποτελεί προέκταση της οροσειράς 
του Σινιάτσικου ή Ασκιού όρους. Η 
πόλη διαιρείται από της συστάσεώς 
ιης σε δυο συνοικίες, τη Χώρα και τη 
Γεράνεια, αλλά η σημερινή όμως 
ανοικοδόμηση ένωσε τις δυο αυτές  
συνοικίες και έτσι ο επισκέπτης 
δυσκολεύεται να τις ξεχωρίσει.

Συνοικίστηκε πιθανόν στις αρχές  
του 15ου αιώνα από τους κατοίκους  
των γύρω χωριών αρχικά. Ύστερα ο 
τόπος δέχτηκε και άλλο σφριγηλό 
ελληνικό αιμα από τη Μοσχόπολη, 
το Σούλι, το Μόριά, τη Θεσσαλονίκη 
και από άλλες ακόμα περιοχές. Στην  
τοποθεσία αυτή, που μόλις την αντι
κρίσεις διαπιστώνεις ότι αποτελεί 
φυσικό οχυρό, σημείο στρατηγικής

Του Γεωργίου Μ. ΜΠΟΝΤΑ

ακμής και ευδαιμονίας της Σιάτιστας  
αποτελούν σήμερα τα πολυύμνητα 
σωζόμενα αρχοντικά σπίτια της. Τί
ποτα δε φανερώνει τόσο καθαρά την 
οικονομική ακμή και την πλήρη ανά
πτυξη της τέχνης και ιδιαίτερα της 
αρχιτεκτονικής όσο τα λαμπρά αυτά 
δημιουργήματα, τ ’ αρχοντικά της 
Σιάτιστας. Είναι η έκφραση της ψυ
χής μιας αθάνατης γενιάς που κατά 
το 18ο αιώνα πήγαινε προσωρινά 
στις πλούσιες χώρες της Ευρώπης 
πλούτιζε και γύριζε στην πατρίδα για 
να μετουσιώνει μέρος του πλούτου  
αυτού σε αιώνια πνοή και πνεύμα. 
Ετσι όλα αυτά ενσαρκώνονται στ' 

αρχοντικά, σε πανίσχυρους τοίχους, 
σε επιβλητικές πόρτες, σε καταστό- 
λιστους οντάδες. Τ ’ αρχοντικά 30 
περίπου, είναι κτισμένα από Ηπειρώ- 
τες και Δυτικομακεδόνες μαστό- 
ρους. Τα πιο ονομαστά και τα πιο δια
τηρημένα αρχοντικά, όπως του 
Πουλκίδη, Πανούαη, Νεραντζοπού- 
λου, Αδελφών Κανατσούλη και άλλα, 
δέχονται σήμερα πολλούς επισκέ
πτες και αυτά στερέωσαν την ξεχω 
ριστή φήμη της Σιάτιστας.

Η μεγάλη ακμή και ο πλούτος, σε

Δεν σας φοβάμαι σκυλαρβανι-
τάδες

έχω τα σπίτια μου ψηλά 
με μολύβι σκεπασμένα».

Σημαντική είναι η συμβολή της 
Σιάτιστας στον αγώνα του 1821. Ο 
Σιατιστινός Παπάζωλης ξεσηκώνει 
και οργανώνει την επανάσταση του 
1770. Οι Σιατιστινοί αδελφοί Μαρκί- 
δες Πούλιου, που εξέδωσαν την 
πρώτη Ελληνική εφημερίδα στη 
Βιέννη το 1790, ήταν στενοί συνερ
γάτες του Ρήγα Φεραίου και στο τυ
πογραφείο τους ακούστηκαν απαγ
γελίες και τραγούδια του Ρήγα και 
ακολούθησαν χοροί και ενθουσια
σμοί. Διαμάντι στη θλιβερή οκτάδα 
που στραγγαλίστηκαν στο Βελιγράδι 
στις 24 Ιουνίου 1798 με το Ρήγα απο
τελεί και ο επίσης Σιατιστινός Θεο- 
χάρης Γ. Τουρούντζιας.

Ζωηρή εθνική κινητοποίηση παρα- 
τηρείται στη Σιάτιστα στις παραμο
νές, αλλά και μετά τη λήξη του Ρω- 
σοτουρκικού πολέμου (1877 - 1878). 
Ηρωική είναι η μορφή στην περίοδο 
αυτής της Σιατιστινής Καπετάνισσας 
Περιστέρας, η οποία έγινε το φόβη
τρο των Τούρκων και απέδειξε ότι

σημασίας μακριά από το μάτι του 
Τούρκου, οι κατατρεγμένοι Ρωμιοί 
προκόβουν κατά τρόπο εκπληκτικό. 
Ανεβάζουν το βιοτικό, αλλά ταυτό
χρονα και το πνευματικό τους επί
πεδο. Δ εν  αρκούνται στην καλλιέρ
γεια της λιγοστής άγονης γης, ούτε  
και στην εκτροφή ποιμνίων. Το ε μ 
πορικό δαιμόνιο της φυλής τους  
σπρώχνει στις χώρες της Δυτικής  
Ευρώπης, στη Γερμανία, την Αυ
στρία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη 
Γαλλία. Στους δύσκολους και επι
κίνδυνους δρόμους του καιρού 
εκείνου αδιάκοπα κυκλοφορούν έ μ 
ποροι και κυρατζήδες (αγωγιάτες)  
Σιατιστινοί φέρνοντας την πολύτιμη 
πραμάτια τους, υφάσματα, μαλλιά, 
δέρματα, γουναρικά, αγγεία, βαμ
βάκι στα μεγάλα κέντρα της Ευρώ
πης, απ όπου πάλι μεταφέρουν στην 
πατρίδα βιομηχανικά και άλλα είδη.

Έτσι η Σιάτιστα στο 17ο και 18ο 
αιώνα αποβαίνει το κέντρο της ε μ 
πορικής κίνησης της Μακεδονίας  
και της Ηπείρου. Τόσος ήταν ο πλού- 
τος της Σιάτιστας, ώστε την ονόμα
ζαν φλοροχώρι και τις γυναίκες της 
φλωρούδες.

Φωτεινά δείγματα της παλιάς

συνδυασμό με την αξιόλογη εθνική  
της δράση ήταν η αιτία, που τέσσε- 
ρες  φορές σε μισό περίπου αιώνα, 
από του 1784, πολυάριθμες ορδές  
Τουρκαλβανών επέδραμαν στην 
πόλη. Οι επιδρομές αυτές αποκρού
στηκαν με  την γενναιότητα των κα
τοίκων, που αμύνθηκαν οχυρωμένοι 
σ τ ’ αρχοντικά και σε εκκλησίες. Στην  
πρώτη επιδρομή διακρίθηκαν ο τότε  
πρόκριτος Λογοθέτης και η κυρά 
Σανούκω και στη δεύτερη ο προε
στός Γεώργιος Νιόπλιος, για τον 
οποίο οι Σιατιστινοί με δικαιολογη
μένη υπερηφάνεια τραγουδούσαν:

«Ως που ν ’ ο Νιόπλιος ζωντανός η 
Σιάτιστα δεν φ οβ ά τα ι. . .» .

Τα σημάδια από τις επιθέσεις αυ
τές έμειναν τόσο ανεξίτηλα στην 
ψυχή των Σιατιστινών, ώστε να τρα
γουδούν με καμάρι την επιτυχή 
αντιμετώπιση της πρώτης επιδρομής 
όταν χορεύεται ο «Τρανός χορός»  
μετά την τέλεση του μυστηρίου του 
γάμου στην πλατεία της Σιάτιστας, 
απ’ όλους τους προσκεκλημένους:

«Κυρά Σανούκω πες της Βάιας
σου

να δ ιώξ’ τους φυλαχτάδες ..

στη Σιάτιστα και το ασθενές ακόμα 
φύλο στις κρίσιμες στιγμές αποδει- 
κνύεται και των ανδρών ανδρειό- 
τερο.

Τον Ιούλιο του 1904 η Σιάτιστα 
υποδέχεται με ενθουσιασμό τον 
ήρωα του Μακεδονικού αγώνα 
Παύλο Μελά. Το σώμα του και άλλα 
αντάρτικά σώματα στελεχώνονται 
από δεκάδες Σιατιστινών. πολλοί 
από τους οποίους σκοτώθηκαν στα 
μαρτυρικά βουνά της Μακεδονίας  
με το όραμα της ελευθερίας. Συν- 
εχιστής του μεγάλου και ωραίου 
αγώνα του Παύλου Μελά υπήρξεν 
και ο Σιατιστινός Παύλος Νεράντζης  
ή Καπετάν Πέρδικας, που η προτομή 
του κοσμεί την πόλη μας.

Θαυμασμό προκαλεί η συμμετοχή  
της Σιάτιστας στους αγώνες 1912 - 
13. Η μάχη της 4ης Νοεμβρίου 1912 
υπήρξε σταθμός στην ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους.

Αλλά και στους αγώνες των νεω- 
τέρων χρόνων η Σιάτιστα δεν υστέ
ρησε σε προσφορές. Το 53 Σ.Π. απο- 
τελούμενο κατά μέγα μέρος από 
Σιατιστινούς και άνδρες της περι
ο χ ή ς π ρ ό σ θ ε σ ε  στην Ελληνική 
ιστορία νέα σελίδα δόξας και μεγα-
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λείου. Με το ίδιο υψηλό πατριωτικό 
φρόνημα διαπνεόμενοι οι Σιατιστι- 
νοί και οι κάτοικοι των περιχώρων το 
Μάρτιο του 1943 δημιούργησαν το 
θρίαμβο του Φαρδυκάμπου, συλ- 
λαμβάνοντας στη θέση αυτή της Σιά
τιστας, σε ιστορική μάχη, ένα ολό
κληρο ιταλικό τάγμα.

Η Σιάτιστα όμως δεν διακρίθηκε 
μόνο στους αγώνες της για την πα
τρίδα, αλλά και για την αγάπη των 
παιδιών της στα γράμματα. Σιατιστι- 
νοί επιστήμονες, λόγιοι και συγγρα
φείς τίμησαν την πατρίδα τους.

Ο Γεώργιος Ζαβίρας, ο Δημήτριος 
Καρακάσης, ο αρχιεπίσκοπος Ζωσι- 
μάς, ο Γ εώργιος Ρούσης, ο Μιχ. Πα- 
παγεωργίου, ο Μιχ. Χατζημιχαήλ, ο 
Μιχαήλ Δούκας, ο Θωμάς Δημη- 
τρίου, ο Θεόδωρος Μανούσης, ο 
Μοναχός Ιωνάς, ο Δημήτριος Δημη- 
τρίου, ο Λεωνίδας Παπαπαύλου, ο 
Γεώργιος Σφήκας και πολλοί άλλοι. 
Και σήμερα η Σιάτιστα έχει να πα
ρουσιάσει πολλούς επιστήμονες, 
λόγιους και συγγραφείς που τιμούν 
την πατρίδα τους.

Η εκπαιδευτική κίνηση στη Σιάτι
στα ήταν αξιόλογη. Ελληνικό σχο
λείο ιδρύθηκε στις αρχές του 18ου 
αιώνα και στο σχολείο αυτό δίδαξαν 
φημισμένοι δάσκαλοι.

Η αγάπη των παιδιών της για τη 
γενέτειρά τους ήταν και είναι μ ε 
γάλη. Έτσι έγιναν ευεργέτες  και 
δωρητές όχι μονάχα της ιδιαίτερης 
πατρίδας τους, μα και ολόκληρου  
του Έθνους.

Ο Ιωάννης Τρανπαντζής, ο Θεό
δωρος Μανούσης, ο Δημήτριος  
Ιωαννίδης, ο Δημήτριος και Θεολο
γία Τσιστοπούλου, ο Μιχαήλ και 
Αλεξάνδρα Κουκουλίδου και άλλοι 
πολλοί που όσο καθένας μπόρεσε, 
βοήθησαν την πατρίδα και τους 
συμπατριώτες τους προσφέροντας  
μικρά ή μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ακόμα συνεχιστές αυτής της μ ε 
γάλης γενιάς των ευεργετών, άν
θρωποι με αγάπη και ενδιαφέρον  
στη γενέτειρά τους, είναι και οι νεώ- 
τεροι Αναστάσιος Τσίπος, Αδελφοί Γ. 
Παπαγεωργίου, Γεώργιος Τζώνος, 
Νικόλαος Τύρνας, Κων/νος Παπανι- 
κολάου, Ζήσης Δαρδάλης και πολλοί 
άλλοι που πρόσφεραν διάφορα χρη
ματικά ποσά για την εκτέλεση έργων 
στην πόλη μας.

Παλιές εκκλησίες σαν την Αγία 
Παρασκευή (1677) και τον Προφήτη 
Ηλία (1701) σκορπισμένες στην πόλη 
φανερώνουν την ευσέβεια των κα
τοίκων και παρουσιάζουν πραγμα
τικό ενδιαφέρον. Στην Αγία Παρα
σκευή, στο ιερό βήμα, στον κυρίως 
Ναό και το γυναικωνίτη υπάρχουν 
υπέροχες τοιχογραφίες. Ακόμα στο 
Ναό αυτό υπάρχει κλειστός χώρος 
που χρησιμοποιούνταν σαν κρυφό 
σχολειό.

Στο γυναικωνίτη του Προφήτη  
Ηλία υπάρχουν τοιχογραφίες αρ
χαίων Ελλήνων φιλοσόφων και συγ
γραφέων, όπως του Σόλωνος, του 
Πλουτάρχου, του Αριστοτέλη, του 
Θουκυδίδη, του Πλάτωνα και της Σί
βυλλας.

Στη Σιάτιστα υπάρχει Μητρόπολη 
με τον τίτλο «Ιερά Μητρόπολη Σισα- 
νίου και Σιατίστης». Επίσης έχει 3 
Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσιο, Λύ
κειο, το ξακουστό Τραμπάντζειο που 
κτίστηκε το έτος 1888, και Δημόσια 
Τεχνική Σχολή «Αναστάσιος Τσί
πος».

Για την ανύψωση του πνευματικού 
επιπέδου των κατοίκων της Σιάτι
στας συμβάλλει και η Μανούσειος 
Βιβλιοθήκη της, την οποία συγκρό
τησε η αγάπη και η στοργή των Λο
γιών της πόλεως. Στη Βιβλιοθήκη 
περιλαμβάνονται εκδόσεις του

16ου, 17ου και 18ου αιώνα, και παλιά 
χειρόγραφα, που διακρίνονται σε 
νομικά, θεολογικά κ.λ.π.

Σήμερα είναι λίγοι οι κάτοικοι που 
ασχολούνται με την γεωργία και την 
αμπελουργία (περίφημο το ηλιαστό 
κρασί της) και άλλα είδη κρασιών. 
Κύρια όμως ασχολία των κατοίκων 
της Σιάτιστας είναι η επεξεργασία  
της γούνας, που αποτελεί τη βασική 
πηγή πλούτου, και το αδιάσειστο θ ε 
μέλιο της οικονομικής της ευδαιμο
νίας. Με την επεξεργασία των γου
ναρικών η Σιάτιστα σήμερα γνωρίζει 
νέα μεγάλη οικονομική άνθηση και 
πρόοδο, η οποία θεμελιώνει την 
πνευματική ακμή της πόλης και το 
υψηλό βιοτικό της επίπεδο. Η πόλη 
πορεύεται ανοδικά και αναγεννιέται. 
Αποτελεί αξιόλογο και σημαντικό 
κέντρο γουνεμπορίου και η συμβολή 
της στην εθνική οικονομία θεωρείται 
πάρα πολύ μεγάλη.
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Η  ώ ρα
Του I. Μ. ΓΙΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επιστρέφω στη μνήμη των πρώτων 
χρόνων. Στην εκκλησ ία  της θαλασσινής 
πολιτείας, απομεσήμερο και βράδυ του 
Μ εγάλου Σαββάτου, κατάκλειστη, θαμ- 
ποφωτισμένη, ερημική, με το Σώμα απο
καθηλωμένο, κατασπαραγμένο, εν τα 
φιασμένο, με την τραγωδία οδηγημένη 
στο έσχατο όριο. Περισκέπαζε τα πάντα 
η σιγή του Θανάτου. Οι σ τερνο ί θρήνοι 
ε ίχαν σβήσει στο μάκρος του δρόμου, τα 
επ ιτάφ ια  άνθη είχαν φυλλορροήσει, η 
εκκλησ ιά  ολόκληρη ε ίχ ε  μεταμορφω θεί 
σ εκε ίνο  το  μνημείο  του Ιωσήφ του  από 
Αριμαθείας, το  σκαμμένο στο βράχο. Και 
ε ίτα ν  άνοιξη του νερού, άνοιξη της θά
λασσας. Το κύμα του Απρίλη αλαφροσά- 
λευ ε  στην ακρογιαλιά, κάτω από τα γ έ 
ρικα σπίτια με το υς  ετο ιμόρροπους εξ
ώστες, σιμά στα κο ιμ ισμένα πλεούμενα. 
Η νύχτα κατέβα ινε κατανυκτική  στους 
ολόγυρους δασωμένους λόφους, στις 
χαμηλές σ τερ ιές  με τα  σκληρά αρμυρί
κια, στις φυκοστρω μένες παραλίες, ανά
μεσα στα καλύβια των ξωμάχων και στις 
καλαμω τές των ψαράδων. Ώ ρ α  γλυκύ
τα τη  τη ς  αναμονής και τη ς  προσδοκίας. 
Υστερα, μέαα στο πρώτο σύθαμπο, η 

καμπάνα χτυπούσε οιγαλινά, ο ι αρχαίες 
γυνα ίκες άναβαν τα λυχνάρ ια  στα ήσυχα 
σπίτια, αλαφροσάλευαν τα βαρύπνα 
βλέφαρα, οι δρόμοι γέμ ιζαν από πλήθος 
πολύ, που ξυχυνόταν από κάθε πόρτα, 
για να π ορευτεί στην Ανάσταση.

Πως να λησμονήσω την ώρα εκείνη, 
που αγουροξυπνημένο παιδί, κρατημένο 
από το πατρικό χέρι, το λειω μένο τώρα 
από χρόνια  πολλά μέθα στη μαύρη και τη 
σκοτεινή  γης, δρασκελούσα το  πέτρινο 
κατώ φλι της εκκλησ ιάς και τα μάτια μου 
γέμ ιζαν θάμπος κι ένωθα, ανάμεσα 
ύπνου και ξύπνου, την πλάση αλλόκοτη, 
τους καθημερ ινούς ανθρώπους, τους 
γε ιτό νους , το υς  φ ίλους του σχολειού και 
του σπιτιού σαν ν τυμ ένους υπερκόσμιο 
φως κι άκουγα με νωθρά αυτιά  τον εξα ί
σιο κανόνα, το  «κύματι θαλάσσης» και το 
«Κύριε Θ εέ μου, εξόδ ιον ύμνον και επι
τάφ ιον  ωδήν» και το  “ Θ εοφανείας σου, 
Χριστέ, της προς ημάς συμπαθώς γενο- 
μένης» και τ ' άλλα, όσα η ψυχική ευφορία  
και ο π νευματικός ο ίστρος αρχαίων αιώ
νων είχαν με τόση αγάπη και με τόση 
ομορφιά συντα ιρ ιάσει. Ό ρθ ρο ς βαθύς, 
μόλις που ξεκαθάρ ιζε ο σιωπηλός ουρα
νός και τα μελίσσια των άστρων έσβηναν 
σιγά σιγά κι αχνοκοκκίν ιζε η ούγια του 
στερεώ ματος. Επικρατούσε ακόμη το 
έθνος ν' αναστα ίνουμε την αυγή. Βγα ί
ναμε από την εκκλησ ιά  κι η πρωινή ψύ
χρα μαστίγωνε τα πρόσωπά μας. Ακού- 
γαμε την  αγγελ ία  του  Μάρκου: «Διαγε- 
νομένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδα- 
ληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σα
λώμη ηγόρασαν α ρ ώ μ α τα ...» . Πόση 
τρυφ ερότητα , πόση ποίηση, πόσο φως! 
Και ξανικά, σαν ένα ξέσπασμα, σα μια 
φλέβα νερού που α ιχμαλω τίζετα ι, για  μια 
στιγμή και τ ινά ζετα ι σ' ασπροσπέλαστα

τ η ς  π ρ ο σ δ ο κ ί α ς
ύψη, ο αναστάσιμος α ίνος! Τι ανακού
φιση! Η ώρα τη ς  αναμονής, η ώρα της 
προσδοκίας ε ίχ ε  συμπληρωθεί, Ο ήλιος 
ανέβα ινε πασίχαρος, ντυμένος βύσσον 
και πορφύραν, ξυπνούσαν τα  νερά, ξυ
πνούσαν οι λόφοι, τα χ ελ ιδόν ια  σπάθιζαν 
τον  αέρα, ο ι άσπρες λαμπάδες τεχνουρ- 
γούσαν χρυσοκύανες φ λόγες τρεμάμε- 
νες, η παιδική μου καρδιά η αμάθητη 
αγάλλιαζε: <·αύτη η ημέρα, ην εποίησεν ο 
Κύριος· αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώ- 
μεν εν αυτή».

Κάθε φορά τη  Λαμπρή προσπαθώ να 
ξαναζήσω την ώρα εκε ίνη : να μη στοχά
ζομαι, μονάχα να νιώθω. Ν’ αποστάζω την 
ποίηση μέσα μου καθώς πολύτιμο μυρω
δικό, νάρδο πιστική, σμύρνα και κασσία 
και λιβάνι, για  να μαθαίνω ολοένα να μα
θαίνω, πως η ποίηση δεν ε ίνα ι λόγος κε
νός, ε ίνα ι μια δύναμη, και ασύντρ ιφτη, 
και αναμονής, σε μια ώρα προσδοκίας. Η 
ανάσταση υπ ερβα ίνει τα σχήματα της 
λογ ικής του ανθρώπου. Ενώ η αναμονή 
και η προσδοκία ε ίνα ι ο άνθρωπος. Από 
την  πρώτη ίσαμε τη σ τερνή του στιγμή. Η 
εκκλησ ιά  του Σαββάτου, η θαμποφωτι- 
σμένη, η μοναξιασμένη, το  μνημείο που 
π ερ ικλε ίε ι το Σώμα, ε ίνα ι μια υποτύπωση 
της ζωής και της μοίρας. Δεν είμαστε 
μόνο από την ουσία των ονείρων πλα
σμένοι, καθώς είπε ο ποιητής, ε ίμαστε 
και από την ουσία της αναμονής και της 
προσδοκίας. Πολλές φορές δεν ξέρουμε 
τ ι περ ιμένουμε. Το γεγονός, ωστόσο, ε ί
ναι, πως περ ιμένουμε και πως προσδο
κούμε πάντα. Με το  πνεύμα ακοίμητο, με 
την ψυχή ανήσυχη, με την καρδιά έτο ιμη 
να σπάσει. Οι άνθρωποι, που το  αποφά
σισαν πια, πως δεν έχουν τίπ οτε να 
προσδοκήσουν, πως δεν έχουν να προσ- 
μείνουν τίποτε, ε ίνα ι οι θλ ιβ ερότερο ι του 
κόσμου τούτου. Οι πιο βέβαια καταδ ικα
σμένοι. Οταν δεν π ερ ιμένε ις  τίποτε, 
ακόμα κι αν φρονείς , πως έχε ις  αποκτή
σει τα πάντα, ουσ ιαστικά δεν κα τέχεις  
τίποτε. Η αναμονή δεν ε ίνα ι α ξιοκατά 
κριτη άρνηση της ολιγάρκειας. Ό π οιος 
π ερ ιμένει αγρυπνεί. Ετσι έχε ι ορ ίσει η 
μοίρα των ανθρώπων.

Οταν ο χώρος γ ίν ε τα ι μέσα μας στε- 
γνός, όπου πουθενά δεν υπάρχει ραγι
σματιά, όταν όλοι οι δρόμοι φα ίνοντα ι 
κλε ισ μένο ι από ασήκωτους βράχους, 
δρόμοι που δεν οδηγούν πουθενά, η 
ανάγκη των διεξόδω ν γ ίν ετα ι εν το νό 
τερη . Αυτό το  νόημα παίρνει καμιά φορά 
και η ελευθερ ία : δ ιέξοδος, για ζωή ή για 
θάνατο. Οι μέρ ιμνες οι ανάγκες, οι θλ ί
ψεις, ο ι φ ιλοδοξίες , ακόμα και οι πρα
γματοποιήσεις υψώνουν τα τείχη . Σχη
ματίζουμε ένα πρόσωπο, μια βέβαιη πα- 
ρουσία, πίσω από το  όνομα, από τη χρο- 
νολογία  εν εδ ρ εύ ε ι η αναμονή, η δίψα, η 
πείνα για το  παραπέρα, γ ια  το «επέ
κεινα», για τον κόσμο που α νο ίγετα ι έξω 
από τα τείχη .

Ο λιγάρκεια  ή απόγνωση; Νομίζω, από
γνωση. Η συνείδηση ενός τέρματος, ορ ι
στικού και αμετακ ίνητου. Τα φ τερά της 
ψυχής συμμαζώνονται, το  ένα π έφ τει 
πάνω στ' άλλο, σ χηματίζετα ι ένα κέλυ- 
φος αδιαπέραστο και ό ,τι ε ίτα ν  λαχτάρα, 
ξεκ ίνημα προς τα ύψη, ξεκ ίνημα προς τα

_ 1 ■— , '— υ tv u  παγωμένο
στεναγμό, σ’ ένα πρόσωπο με άδεια  μά
τια, με κουρελιασμένο δέρμα, με πεθα-

θ ά να το "Τ ^ ' *"*Ε ^ σαΡκα χείλη. Ο

Ολωσδιόλου αντίθετα , πόσο εύφορη 
ποσο γόνιμη ε ίνα ι η σιωπή του Σαββάτου’ 
η σιωπή τη ς  εκκλησ ιάς με το  άχραντο 
Σώμα, που προσμένει την  ώρα το υ ' Η 
σιωπή της αναμονής. Καθώς όταν προσ
μένε ις  το βέβαιο γυρισμό αγαπημένου 
προσώπου κι α γνα ντεύ ε ις  τη μεγάλη θά
λασσα, το  μάκρος του δρόμου, να ιδε ίς  
πανάια ν αστράφ τει στο φως, ν' ακού
σεις βημα να σιμώνει. Μέσα στη σιωπή 
παρασκευάζεται με μυσ τικές ουσίες, με 
την  καταπληκτική αλχημεία  της ψυχής η 
ανύψωση, η έγερση, η διάχυση, ο αλαλα
γμός, τέλος, του θριάμβου, το  «πόμα 
καινόν» του υμνολόγου, η «πηγή αφθαρ
σίας». Ολα ε ίνα ι φιλικά, την ώρα εκείνη  
γεματα  ο ικε ιότητα , καθώς ε ίνα ι το έαρ 
φ ιλικό, ολο καρδιά, όλο στοργή και τρ υ 
φερότητα . Ετσι ο θάνατος χάνει την 
ορατοτητά  του, δεν ε ίνα ι πια ένας ολό
κληρος, ένας τέλ ε ιο ς  θάνατος. Στον αυ
λόγυρο τη ς  εκκλησ ιάς οι ανθ ισμένες 
π ορτοκαλιές υπενθυμίζουν το πάθος της 
ζωής, το  πόσο θαυμάσιο ε ίνα ι το να 
υπάρχεις, το πόσο πολύτιμη ε ίνα ι και η 
συνείδηση του υπάρχειν. Να υπάρχεις 
και να το  γεύεσα ι με μυστική χαρά, συν- 
επαρμενος, καθώς γ εύ ετα ι ο πεινασμέ- 
νος ενα κομμάτι φρέσκο ψωμί, καθώς 
δροσ ιζετα ι ο δ ιψασμένος στο ρυάκι της 
λαγκαδιας, ανάμεσα στις βελαν ιδ ιές  και 
τα σκινα. Να ξανάρχεσαι στην πρώτη στι
γμή της δημιουργίας: τη στιγμή που δ ίνε ι 
στο χάος μορφή, που προσφέρει στις 
προαιώνιες δυνάμεις  του σύμπαντος την 
έκφραση τους. Να μη χάνε ις  την  εμπι
στοσύνη σου στην αυριανή μέρα, να μην 
καταρ ιέσα ι την ελπίδα, γ ια τ ί η ελπίδα 
ακόμη κι όταν δ ε ίχνετα ι άδειος λόγος 
δεν παύει να ε ίνα ι μια δύναμη. Αυτή είνα! 
η διδαχή της σιωπής, μια διδαχή, που 
περ απο το  συγκεκρ ιμένο, α ναφ έρετα ι 
στην καθρλικότητα  του πνεύματος και 
στην εγρήγορση τη ς  ψυχής.

Οι μνήμες της παιδικής ηλ ικ ίας περπα
τούν  μέσα μας: μερ ικές  απομένουν στη 
μέση του δρόμου κι εξαφανίζοντα ι, άλ
λες φτάνουν ίσαμε τα έσχατα όρια των 
καιρών, καθώς ανα ιμ ικο ί αστερισμοί, που 
τρεμοσβήνουν αντίκρυ στους εναντίους 
ανέμους. Υπάρχουν και κάποιες ανά- 
μεσά τους ασάλευτες, πάντα ζωντανές 
και πάντα παραμυθητικές, κύκλοι γεμά 
το ι φως, σ τέκοντα ι μέσα στην ψυχή και 
την καταυγάζουν και την ενισχύουν στις 
δύσκολες ώρες. Μια τέτο ια  μνήμη θέ
λησα ν αναπολήσω και μάλιστα εφ έτος, 
που μικρό εμπόδιο δεν μου επ ιτρέπει να 
ξαναβρεθώ στη θαλασσινή πολιτεία, 
στην εκκλησ ιά  τη στρωμένη με δάφνες, 
όπου κάθε χρόνο πηγαίνω, γ ια  να ξανα
ζήσω τους χαμένους καιρούς. Για να αι
σθανθώ, για μια μεγάλη στιγμή, πως τ ί
ποτε δεν έχε ι περάσει, πως τίπ οτε δεν 
εχε ι φ θαρεί ανεπανόρθωτα, πως υπάρχει 
πάντα κάτι, που μπορεί να το προσμείνει 
και να το προσδοκήσει ο άνθρωπος, σαν 
ένα φως μέσα στο πολύ σκοτάδι.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι Θ Ε ΣΜ Ο Ι 
Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Α Α

Του Ν α π ο λέοντα  ΔΟΚΑΝΑΡΗ
Α ν τ /ρ χ η  - Φ ιλ ο λ ό γ ο υ

Α'. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Η οργανωμένη κοινωνική ζωή πέρασε 
από πολλά στάδια για να φθάσει στη ση
μερινή της μορφή. Η έμφυτη τάση της 
κοινωνικότητας του ανθρώπου δημιούρ
γησε τα πρώτα οργανωμένα κύτταρα της 
κοινωνίας (οικογένεια, γένος, φατριά, 
φυλή κ.λ.π.). Για να υπάρξει όμως μία 
κοινωνία, έστω και σε υποτυπώδη μορφή, 
χρειάστηκε να θεσμοθετηθούν κανόνες 
συμπεριφοράς1. Οι κανόνες αυτοί, που 
αργότερα ονομάστηκαν νόμοι, καθορί
ζουν τ ις  σχέσεις και τη συμπεριφορά των 
μελών απέναντι στην οργανωμένη κοι
νωνική ομάδα και μεταξύ το υ ς2. Αλλά οι 
νόμοι θα ήταν γράμμα νεκρό, αν δεν 
υπήρχαν τα εντεταλμένα  για την εφαρ
μογή τους όργανα. Στις κατώ τερες μορ
φές κοινωνίας το ίδ ιο πρόσωπο επ ιμελεί
τα ι την εφαρμογή των εθιμικών κανόνων 
δικα ίου3. Έ τσ ι υποτυπώδη αστυνομική 
οργάνωση βρίσκουμε ακόμα και στις 
πρωτόγονες κοινωνίες, όπου οι Πα
τρ ιάρχες και οι φατρ ιάρχες ασκούσαν 
κάποια μορφή εξουσίας στα μέλη που 
υπάγονταν σ' αυτούς4. Στη* μυθική Ελ
λάδα, οι ηρωικές μορφές του Ηρακλή και 
του Θησέα θεοποιήθηκαν και λατρεύον
ταν ως ημίθεοι, για  τις  υπηρεσίες που 
είχαν προσφέρει στους συνανθρώπους 
τους. Οι άθλοι του Ηρακλή και τα κατορ
θώματα του Θησέα ε ίνα ι η συμβολική 
παράσταση της ευνομίας και της τάξεως 
στην πάλη του καλού εναντίον του κα
κού. ΓΓ αυτό από πολλούς συγγραφείς ο 
Ηρακλής και ο Θησέας χαρακτηρίζονται 
ως οι αστυνόμοι της Ελληνικής προϊστο
ρ ίας5. Αργότερα, στις σ υνθετικότερες 
μορφές κοινωνίας, θεσπίστηκαν γραπτοί 
νόμοι και δημιουργήθηκαν ειδ ικά  όρ
γανα της εκτελεσ τικής εξουσίας, στα 
οποία ανατέθηκε η εφαρμογή των νόμων 
για την ασφάλεια και προς όφελος όλων 
των μελών της κοινωνικής ομάδας.

Β \ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΑΞΗ 
ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟ
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ.

Από τη μελέτη των ανθρωπίνων κοινω
νιών διαπιστώνουμε ότι η ασφάλεια και η 
τάξη αποτελούν θεμελ ιακές προϋποθέ
σεις για την πρόοδο και την ευημερία  
κάθε οργανωμένης κοινωνικής ζωής6. Σε 
όλους τους λαούς και σε όλες τ ις  εποχές

οι άνθρωποι τό τε  και μόνον επ ιδίδονται 
σε δημιουργικές εργασ ίες όταν αισθά
νονται ασφαλείς7. Γ ιατί η ανασφάλεια 
αποτελεί αυτόχρημα καταλυτικό παρά
γοντα για την πρόοδο και την ευημερία  
του κοινωνικού συνόλου. Τα έθνη και οι 
λαοί που είχαν την ευτυχ ία  να ζήσουν και 
να αναπτυχθούν μέσα σε ευνο ϊκές συν
θήκες ασφαλείας εμεγαλούργησαν και 
προσέφεραν πολλά στον ανθρώπινο πο
λιτισμό. Α ντίθετα  οι λαοί που είχαν την

Σφραγίδα της Αστυνομίας της Αιτωλίας κατά το 
1828 .

ατυχία  να ζήσουν και να αναπτυχθούν 
μέσα σε συνθήκες αναρχίας και ανασφά
λειας δεν έχουν να επ ιδείξουν τίποτε 
στο ενεργητικό  τους. Η μοίρα του αν
θρώπου ε ίνα ι συνυφασμένη με τους κιν
δύνους που απειλούν την ύπαρξη του. Οι 
κίνδυνοι αυτο ί ε ίνα ι συνέπεια της εξελ ι
κτικής πορείας του ανθρώπου πάνω στη 
γη8. Σε κάθε αλλαγή της ζωής του ο άν
θρωπος έχ ε ι νέα προβλήματα να επιλύ
σει και νέες  καταστάσεις να αντιμετωπί
σει ασύλληπτες για τ ις  περασμένες επο
χές. Από τη στιγμή δε που τον άνθρωπο, 
εκτός από το σήμερα, άρχισε να απασχο
λε ί σοβαρά και το αύριο όλα άλλαξαν

347



Αντιπρόσωποι της ανθρωπότητος φιλούν τα πόδιο 
κοι το χέρια του θηοέο οε ένδειξη ευγνωμοσύνης γιο 
την εξοοφόλιση ασφόλειας κοι τάξης.

γύρω του. Η φροντίδα  του ανθρώπου για 
το  αύριο εδημ ιούργησε το υς  εθ ιμ ικούς 
κανόνες δικα ίου, που αποοκοπούοαν 
ατην εξασφάλιση των περισσευμάτων 
τροφ ίμω ν του σήμερα και τη χρησιμο
ποίησή τους αύρ ιο9. Αλλά και τα πρώτα 
αδικήματα  κατά της ιδ ιοκτησ ίας συναν
τώντας από τη στιγμή που ο άνθρωπος 
φ ρ οντίζε ι να εξασφ αλίσει τα περισσεύ
ματα του σήμερα για να αντιμετω πίσει 
τ ις  ανάγκες του αύριο. Σε εκε ίνου ς  που 
δεν ήθελαν να προσαρμοσθούν στις 
ανάγκες της κοινω νικής ζωής προβλέ- 
πονταν ποινές που επ ιβάλλονταν από 
το υς  αρχηγούς των κοινωνικών ομά
δων10. Στην εξελ ικ τ ική  πορεία του αν
θρώπου τα κακοποιά σ το ιχε ία  μηχα
νεύοντα ι τρόπους ενερ γε ία ς  και α ν τ ι
κοινω νικής συμπεριφοράς.

Τα κατά τη ς  κοινωνίας αδικήματα 
παρακολουθούν την  εξελ ικ τ ική  πορεία 
του ανθρώπου11. Έ νας αγώνας εξελ ί- 
ξεως και συγχρόνως αναπτύξεως της εγ 
κληματικό τητας συνθέτουν τη ζωή του 
ανθρώπου από τους προϊστορικούς χρό
νους και μέχρι σήμερα19. Πράγματι 
παρακολουθώντας την εξελ ικ τ ική  πο
ρεία της ανθρωπότητας βλέπουμε ότι 
από το υς  άγριους λησ τές τη ς  αρχα ιότη
τας περάσαμε στους λησ τές των ορέων 
των περασμένων αιώνων για να φθά- 
σουμε σήμερα «στην εκλεπτισμένη» 
μορφή της ληστείας, με το υς  λησ τές των 
πόλεων. Ολοι οι λαοί σε όλες τ ις  εποχές

είχαν τα δικά τους προβλήματα ασφα
λε ίας και τάξεως. Πρώτοι όμως οι αρχαίοι 
Ελληνες εσυστηματοποίησαν με μεθο- 

δ ικότη τα  τη δίωξη των κακοποιών και 
ανέθεσαν την προστασία της κοινωνίας 
σε ε ιδ ικούς  αστυνομ ικούς άρχοντες 
όπως θα δούμε αμέσως στο επόμενο κε
φάλαιο.

Γ . ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕ
ΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛ
ΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Οι αρχαίοι λαοί της Ανατολής (Ασσύ- 
ριοι, Βαβυλώνιοι, Χ εττα ίο ι, Χαλδαίοι, Α ι
γύπτιοι, Εβραίοι κ.λ.π.) από πολύ νωρίς, 
ανέπτυξαν αξιόλογη κρατική οργάνωση 
και το  θαυμάσιο δ ιο ικητικό  το υς  σύ- 
στημα αποτέλεσε το πρότυπο Δ ιο ικη τ ι
κής Οργανώσεως στους μ ετα γενέσ τε
ρους ισ τορ ικούς λαούς. Σε κανέναν 
όμως από τους δ ιο ικη τικούς  μηχανι
σμούς των ανωτέρω λαών δεν αναπτύ
χθηκε ιδ ια ίτερο  σύστημα αστυνομεύ- 
σεω ς19. Στις χώρες α υτές υποτυπώδη 
αστυνόμευση ασκούσαν οι δ ιάφοροι 
κρατικο ί υπάλληλοι επ ικουρικά με τα κύ
ρια καθήκοντά τους που δεν ήσαν αστυ
νομικά. Α ντίθετα  στην αρχαία Ελλάδα 
από τα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα καθιερώ
θηκε ο θεσμός των αστυνομικών αρχόν
τω ν14.

Α στυνομ ικο ί άρχοντες διορ ίζονταν 
ευυπόληπτοι πολίτες που είχαν διακρι- 
θεί στο δημόσιο βίο της χώρας τους και ο 
τ ίτλο ς  του αστυνομικού άρχοντα θεω
ρούνταν τ ιμητ ικός  στην αρχαία Ελ
λά δα 15.

Την αστυνόμευση ασκούσαν οι δ ιάφο
ροι αστυνομικο ί άρχοντες με το  υπαγό
μενο σε αυτούς βοηθητικό αστυνομικό 
προσωπικό. Ως βοηθητικό προσωπικό 
εννοούντα ι οι γραμματείς  και ο ι δημόσιοι 
υπηρέτες (συνήθως δούλοι) ή στρατιώ
τες  που τιθονταν στην υπηρεσία των 
αστυνομικών αρχόντων. Ο κάθε αστυνο
μικός άρχοντας ήταν επ ιφορτισμένος με 
ε ιδ ικά  αστυνομικά καθήκοντα και όχι γ ε 
νικά. Π.χ. οι αγορανόμοι ασχολούνταν με 
την  αγορανομία οι μετρονόμο ι με τα  μέ
τρα και τα σταθμά, οι γυνα ικονόμο ι με 
την Αστυνομία των ηθών, οι οδοποιοί με 
τη συντήρηση και επ ισκευή των οδών 
κ.τ.λ. Στις δ ιάφορες Π ο λ ιτε ίες  της αρ
χαίας Ελλάδας συναντούμε διαφόρους 
αστυνομικούς άρχοντες ανάλογα με τα 
α ντικε ίμ ενα  που απασχολούσαν τους 
πολίτες της κάθε Πόλεω ς16. Ε ιδ ικούς 
αστυνομ ικούς άρχοντες συναντούμε 
κατά τους δ' και γ ' π.Χ. αιώνες σε όλες 
σχεδόν τ ις  Πόλεις της κυρίως Ελλάδας, 
των Μ ικρασιατικών Παραλίων, του Πόν
του και Κάτω Ιταλίας και Σ ικελίας. Ενδει
κτικά αναφέρουμε τ ις  κυρ ιό τερες πόλεις 
στις οποίες υπήρχαν ε ιδ ικο ί αστυνομικο ί 
άρχοντες που ασκούσαν την αστυνομία 
και οι οποίες κατά σπουδαιότητα ε ίν α ι:17 
Αθήνα, Σπάρτη, Ά γκυρα , Αυδάνεια. 
Αφροδισία, Ά ργος. Αστυπάλαια, Ευμε- 
νία, Ηράκλεια. Κύζικος, Κύπρος, Κως, 
Δήλος, Αίγινα, Λέσβος, Μεγαλόπολη,' 
Μέγαρα. Μεσημβρία, Μ ίλητος, Νύσσα. 
Ολθια, Πάρος, Σαμοθράκη, Σάρδεις, Συ

ρακούσες και λοιπές πόλεις της Σ ικε
λίας, Σμύρνη. Ταίναρο, Τήνος, Θάσος, 
Θυάτειρα, Τράλεις, Έ φεσος, Ερυθρές, 
Σάμος, Χίος, Αλικαρνασσός, Ρόδος, Σ ίκι
νος, Κέρκυρα, Κάρυστος, Κόρινθος, Δη- 
μητριάδα Θεσσαλίας και σε δ ιάφορες 
πόλεις της Κρήτης. Οι αστυνομικο ί θε- 
σμοί των ανωτέρω πόλεων δεν είχαν την 
τελ ε ιό τη τα  των αστυνομικών θεσμών 
της Αθήνας και της Σπάρτης. Γιαυτό με 
τους αστυνομικούς θεσμούς των δύο 
αυτών πόλεων θα ασχοληθούμε διεξοδ ι- 
κότερα. Σημειώ νετα ι ό τ ι κάθε Ελληνική 
Πολιτεία  ανάλογα με το πολίτευμα της 
ε ίχε αις πρότυπο τους Αστυνομ ικούς θε
σμούς της Αθήνας ή της Σπάρτης. Στην 
Αθήνα την εποχή της Δημοκρατίας συν
αντούμε διάφορους αστυνομ ικούς άρ
χοντες  επ ιφορτισμένους με ε ιδ ικά  αστυ
νομικά καθήκοντα. Οι άρχοντες αυτοί 
ήσαν: 3 18) Οι αγορανόμοι ήσαν επ ιφορ
τ ισμένο ι με την αστυνόμευση της αγο
ράς και ήσαν 5 γ ια την Αθήνα και 5 για τον 
Πειραιά. Ε ιδ ικότερα εισέπρατταν το τ έ 
λος των εμπόρων που συναλλάσσονταν 
στην αγορά και το ξεν ικόν τέλο ς  από 
τους ξένους. Εφρόντιζαν για την καθα
ρ ιότητα  και την ευκοσμία της αγοράς και 
προσπαθούσαν να προλάβουν τα αδική
ματα της απάτης, κ ιβδηλείας και αισχρο
κέρδειας. Φ ρόντιζαν για την ευπρέπεια 
των οικοδομημάτω ν της αγοράς και επέ
βλεπαν τ ις  ε τα ίρ ες  να μη διαπράττουν 
αδικήματα. Δ ιευθετούσ αν τ ις  δ ιαφορές 
ανάμεσα στους συναλλασσομένους και 
ε ίχαν το  δικαίωμα να επιβάλουν ποινές 
για τα κατώτερα αδικήματα. Για τα ανώ
τερα  αδικήματα παρέπεμπαν τους δρά
στες και τ ις  υποθέσεις στα αρμόδια δι
καστήρια, 2) Οι Αστυνόμοι ήσαν 10 (5 για 
την Αθήνα και 5 για τον Πειρα ιά).19 Οι 
Αστυνόμοι ήσαν επ ιφορτισμένο ι με τα 
εξής καθήκοντα α) επ ιμελούνταν τη συν
τήρηση και εμφάνιση των δημοσίων και 
ιδ ιωτικών καταστημάτων και εφρόντιζαν
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για την επισκευή τους αν υπήρχε κίνδυ
νος καταρρεύσεως, 6) εφρόντιζαν για 
την τήρηση των κανόνων της πολεοδο
μίας, γ) εφρόντιζαν για την καθαριότητα 
της πόλεως, απομάκρυναν τα ακάθαρτα 
αντικε ίμενα  και ενταφίαζαν νεκρά ζώα ή 
ανθρώπους, δ) επέβλεπαν τη ροή και τη 
χρήση των υδάτων και επ ιμελούνταν την 
τειχοποιία  των κρηνών και των λιμένων, 
ε) ασκούσαν την αστυνομία των ηθών σε 
δημόσια μέρη, στ) Ή σαν επ ιφορτισμένοι 
με τη γενική αστυνομία της πόλεως, 
επέβλεπαν τους κοπρολόγους και επέ
βαλαν την τάξη σε δημόσιες συναθροί
σεις, διασκεδάσεις και σε πανηγύρια. 3) 
Οι αγρονόμοι ή υλωροί είχαν τα ίδ ια κα
θήκοντα των Αστυνόμων αλλά μόνο στην 
ύπαιθρο χώρα της Α ττικής και τα καθή- 
κοντά τους προσαρμόζονταν περισσό
τερο με τις  ανάγκες της αγροτικής ζωής, 
4) οι μετρονόμοι 10 τον αριθμό (5) για την 
Αθήνα και (5) για  τον Πειραιά ήσαν επι
φορτισμένοι με τον έλεγχο των μέτρων 
και σταθμών. «Παρά το ις  μετρονόμοις 
δ ιετέλουν ως υπηρέται οι προσμετρηταί, 
ο ίτ ινες  έφερον δημόσια μέτρα και στα
θμά προς έλεγχο των μετρήσεων, λαμ- 
βάνοντες παρά του α ιτήσαντος τετα- 
γμένου τινός μισθού»20 5) Οι σ ιτοφύλα- 
κες (10 τον αριθμό, 5 για την Αθήνα και 5 
για τον Πειραιά) ήσαν επ ιφορτισμένοι με 
την εμπορία του σίτου και τη διάθεση του 
άρτου. Ή λεγχαν την ποιότητα των σ ιτη
ρών και ασκούσαν αυστηρή εποπτεία 
στους σιτοπώλες και στους μυλωθρούς 
για να, προστατεύσουν το καταναλωτικό 
κοινό από την αισχροκέρδεια. Οι σιτοφύ- 
λακες εφρόντιζαν για την επάρκεια και 
εναποθήκευση του εισαγομένου σίτου 
σε τρόπον που να εξασφαλίζετα ι η επάρ
κεια αυτού. Αργότερα ο αριθμός των σι- 
τοφυλάκων αυξήθηκε σε 35 (20 για την 
Αθήνα και 15 για τον Πειραιά). Στους σι- 
τοφύλακες ήταν προσκολλημένο και 
άλλο κατώτερο αστυνομικό προσωπικό 
από δούλους ήστρατιώτες, 6) Οι επιμε
λητές εμπορίου (5 για την Αθήνα και 5 για 
τον Πειραιά). Οι επ ιμελητές εμπορίου 
ήταν επ ιφορτισμένοι με την επίβλεψη 
του γενικού εμπορίου και ασκούσαν 
έλεγχο στα λιμάνια του Πειραιά και της 
λοιπής Αττικής για τον έλεγχο στις τιμές 
και στην ποιότητα των εισαγομένων και 
εξαγομένων εμπορευμάτων. 7) Οι έν 
δεκα επέθλεπαν για την εκτέλεση  των 
καταδικαστικών αποφάσεων των Δ ικα
στηρίων και για την είσπραξη των επι- 
βαλλομένων χρηματικών ποινών από 
τους καταδικασθέντες. 8) Οι γυναικονό- 
μοι ασκούσαν την Αστυνομία των ηθών, 
και προστάτευαν τη δημόσια ηθική και 
την ο ικογένεια . Επιτηρούσαν τ ις  ετα ίρες 
τ ις  οποίες υποχρέωναν «να φορώσιν 
εσθήτα ποικίλην και ανθηράν» για να ξε
χωρίζουν από τις  τ ίμ ιες  γυνα ίκες. Επρο- 
στάτευαν τους νέους από την ανηθικό- 
τη τα  και επέβλεπαν την κόσμια ενδυμα
σία και εμφάνιση των γυναικών σε δημό
σιους χώρους. 9) Οδοποιοί, πέντε τον 
αριθμό, εφρόντιζαν για τη συντήρηση και 
την επισκευή των οδών. 10) Οι το ιχοποιοί 
επ ιφορτισμένοι με την ασφάλεια της το ι
χοποιίας στα δημόσια και ιδιωτικά κατα
στήματα, στις κρήνες και στα λιμάνια και 
συνεργάζονταν με τους αστυνόμους 
στην άσκηση των καθηκόντων τους. 11) 
Ο επ ιμελητής κρηνών εφρόντιζε για την 
ασφάλεια των κρηνών, την συντήρηση 
και επισκευή τους και γεν ικά  για την πα
ροχή άφθονου και υγιεινού νερού στους

κατοίκους της πόλεως. Ά λλα  βοηθητι
κότερα αστυνομικά όργανα στην πολι
τε ία  της Αθήνας ήσαν οι φύλακες λ ιμ έ
νων, οι κοπρολόγοι, οι οδοκαθαριστές 
και άλλοι21. Οι Στρατηγοί, ο Πολέμαρχος, 
οι Πρυτάνεις και η Εκκλησία του Δήμου 
ασκούσαν γεν ική  εποπτεία στο έργο των 
αστυνομικών αρχόντων22. Κάθε πολίτης 
είχε το δικαίωμα να παραπονεθεί σε βά
ρος των αστυνομικών αρχόντων και οι 
τελευ τα ίο ι λογοδοτούσαν στην Εκκλη
σία του Δήμου έπειτα από την ετήσια 
υπηρεσία τους. Ο διορισμός των αστυ
νομικών αρχόντων γ ίνονταν με κλήρο23 
ανάμεσα στους πιο ευυπόληπτους πολί
τες  της Αθήνας και η αρχή τους ήταν 
σεβαστή από όλους τους πολίτες. Ιδιαί
τερα  στην Αθήνα ο τ ίτλος  του αστυνομι
κού άρχοντα ήταν τιμητικός και κανένας 
δεν διορ ίζονταν αστυνομικός άρχοντας 
αν προηγουμένως δεν ε ίχε  δ ιακρ ιθεί στο 
δημόσιο βίο της π ολ ιτε ίας24.

Βαριές ήσαν οι ποινές για εκε ίνους 
που έδειχναν ασέβεια προς τους αστυ
νομικούς άρχοντες και δεν συμμορφω
νόντουσαν προς τ ις  υποδείξεις το υ ς25. 
Οι αρμοδιότητες των αστυνομικών αρ
χόντων στην Αθήνα ήσαν ουσιαστικές 
και το έργο τους πολύ σπουδαίο σε βα
θμό τέτο ιο  ώστε μερ ικο ί νεώ τερο ι συγ
γραφείς να υποστηρίζουν ότι οι σημερι
νές αστυνομίες πολλά θα είχαν να διδα
χθούν από τη μελέτη  των αστυνομικών 
θεσμών της Αθήνας στην εποχή της 
ακμής τη ς26. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι 
οι αστυνομικοί θεσμοί της Αθήνας ήσαν 
μεν τέλ ε ιο ι για  την εποχή τους πολύ 
όμως ελλείπ εις για την εποχή μας. Με 
κανένα τρόπο δεν μπορεί να γ ίν ε ι σύγ
κριση ανάμεσα στις σημερ ινές αστυνο
μίες οι οποίες λε ιτουργούν στην εν τέ 
λεια  με οργανω τικότητα και λε ιτο υργ ι
κότητα ασύλληπτη για τους αρχαίους 
χρόνους και στις αστυνομίες της αρ
χα ιότητας27. Για να αποφευχθεί κάθε 
παρεξήγηση θα πρέπει να πούμε ότι στην 
αρχαιότητα δεν λειτούργησαν ποτέ αυ
το τελή  αστυνομικά Σώματα. Υπήρχαν 
μόνο αστυνομικοί άρχοντες οι οποίοι 
συνεπ ικουρούνταν στο έργο τους από το 
βοηθητικό αστυνομικό προσωπικό, τους 
δημόσιους υπηρέτες (δούλους) ή στρα
τιώ τες και οι οποίοι πολύ λίγη σχέση 
έχουν με τους σημερινούς επ ιστήμονες 
αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί άρχοντες της Αθήνας 
είχαν γραμματικούς βοηθούς και δ ιατη
ρούσαν αρχεία28 αλλά στο σύνολό τους 
υστερούσαν πολύ σε σχέση με τη σημε
ρινή Αστυνομία. Σε τελευ τα ία  ανάλυση 
θα πρέπει να τονίσουμε ότι η σημερινή 
διαρθρωτική μορφή της Αστυνομίας ε ί
ναι δημιούργημα των 3 τελευτα ίω ν αιώ
νων και όχι παλαιότερο.

Στη Σπάρτη λόγω του ολιγαρχικού και 
στρατιωτικού της χαρακτήρα δεν διακρί
νουμε την ποικιλία των αστυνομικών αρ
χόντων της Αθήνας, αλλά οπωσδήποτε οι 
αστυνομικοί θεσμοί της Σπάρτης ήσαν 
αξιόλογοι γ ια  την εποχή το υ ς29. Στην πο
λ ιτε ία  της Σπάρτης την ανωτάτη επο
πτεία της Αστυνομίας είχαν οι 5 Έ φοροι, 
που ήσαν επ ιφορτισμένοι με τη γενική 
αστυνομία της Πόλεως30. Οι έφοροι 
ασκούσαν εποπτεία και έλεγχο στη δη
μοσία και ιδιωτική ζωή των πολιτών και 
είχαν το δικαίωμα να επιβάλουν ποινές. 
Α ναλυτικότερα οι αστυνομικές αρμοδιό
τη τες  των εφόρων ήσαν οι ακόλουθες31:

α) Επέβλεπαν την ανατροφή των παιδιών 
και των εφήβων και επέβαλαν ποινές 
στους απειθούντες, 6) Ασκούσαν επο
πτεία και παρακολουθούσαν τη διαγωγή 
των Σπαρτιατών με επιδίωξη να προστα
τεύουν το λαό από την ανηθικότητα. 
Επέβαλαν ποινές σε εκε ίνους που είχαν 
ροπή στον άτακτο βίο και στην πολυφα
γία, γ) Επιθεωρούσαν την ενδυμασία και 
τ ις  κλ ίνες των ασκουμένων σε στρατιω
τικά  καθήκοντα νέων, επέβλεπαν για την 
άσκηση και υγιεινή τους διαβίωση, δ) 
Επιτηρούσαν τ ις  σχέσεις των ανδρών με 
τους νέους για να προστατεύσουν τους 
νέους από τη διαφθορά, ε) Ασκούσαν 
αστυνομική εποπτεία στους περίοικους, 
σιή Εξεδίωκαν τους ξένους από τη 
Σπάρτη, αν τους έκρ ιναν ύποπτους δια
φθοράς, ζ) Ασκούσαν εποπτεία στην 
αγορά και επέλυαν τ ις  μεταξύ των συν
αλλασσόμενων δ ιαφορές και η) Ασκού
σαν την εποπτεία στους αγώνες. Οι έφ ο
ροι είχαν απεριόριστη εξουσία στην εκ
τέλεση των αστυνομικών τους καθηκόν
των, είχαν ακόμα και δικαστική εξουσία. 
Ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξεως οι 
έφοροι επέβαλαν τ ις  ποινές του θανά
του, της εξορίας, της ατιμ ίας, της δη- 
μεύσεως και του προστίμου. Στους Εφό
ρους υπάγονταν οι τρ ιακόσ ιο ι επ ίλεκτο ι 
οπλίτες, οι ιππείς με τους οποίους οι 
έφοροι ασκούσαν την Αστυνομία της 
Πόλεως. Στην αρμοδιότητα των εφόρων 
ήταν και η κρυπτεία η οποία αποσκο
πούσε στην αποδυνάμωση των ειλώτων. 
Την κρυπτεία ενεργούσαν νέο ι Σπαρτιά
τες  για να ασκούνται στα όπλα. Κατά την 
κρυπτεία εφονεύονταν οι ρωμαλεότεροι 
και ευφ υέσ τερο ι των ειλώτων σε εν- 
έδρες που ενεργούσαν οι νεαροί Σπαρ
τ ιά τες  με υποδείξεις των Εφόρων. Το 
σκληρό αυτό μέτρο κρ ίθηκε απαραίτητο 
από τους άρχοντες της Σπάρτης για την 
προστασία της από τ ις  επαναστατικές 
εξεγέρσ εις  των ειλώτων.

Αλλοι αστυνομικοί άρχοντες της 
Σπάρτης32 ήσαν οι Αγορανόμοι αντίσ το ι
χοι με τους Αγορανόμους της Αθήνας και 
είχαν τα αυτά περίπου καθήκοντα, οι 
Αγρονόμοι αντίσ το ιχο ι με τους Αγρονό
μους της Αθήνας και ο ι Γυναικονόμοι 
περίπου αντίσ το ιχο ι με τους γυναικονό- 
μους της Αθήνας. Οι Γυναικονόμοι επέ
βλεπαν την ευκοσμία και ηθική των γυ
ναικών της Σπάρτης33. Με τ ις  κατακτή
σεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι Ελλη
ν ικο ί αστυνομικοί θεσμοί μ εταφ υτεύτη 
καν στα Ελληνικά κράτη της Ανατολής 
όπως μαθαίνουμε από Α ιγυπτιακούς πα
πύρους της εποχής των Πτολεμαίων34. 
Τέλος τους Ελληνικούς αστυνομικούς 
θεσμούς παρέλαβαν οι Ρωμαίοι και τους 
επέβαλαν στις χώρες της Δύσεως. Οι 
Ρωμαίοι ανέπτυξαν περισσότερο τους 
Ελληνικούς αστυνομικούς θεσμούς που 
ε ίνα ι οι πρώτοι που καθιέρωσαν τη μυ
στική Αστυνομία35. Το ιδεώ δες του Ρω
μαίου πολίτη ήταν το  κράτος και η κρα
τική διοίκηση. Όπως λ έγε ι ο θεωρητικός 
του Ρωμαϊκού σωβινισμού Β ιργίλιος η 
τέχνη του Ρωμαίου ε ίνα ι η διοίκηση: 
«Εσύ Ρωμαίε μην ξεχνάς, πως έχε ις  για 
σκοπό σου να κυβερνάς λαούς. Αυτή ε ί
ναι η τέχνη σου»38. Επόμενο λοιπόν ήταν 
οι Ρωμαίοι να αναπτύξουν υπερτροφικές 
αστυνομικές Υπηρεσίες για να θεραπεύ
σουν τ ις  ανάγκες του απεράντου Κρά
τους τους και να ασκούν επιτήρηση 
στους υπ οτεταγμένους σε αυτούς 
λαούς. Αστυνομική εξουσία στη Ρώμη
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ασκούσαν οι πιο κάτω άρχοντες και συλ
λογικά όργανα37. 1) Η Σύγκλητος, 2) Οι 
ύπατοι, 3) Ο Πραίτορας ξεν ικός, 4) Οι τ ι
μητές, 5) Οι Αστυνόμοι, 6) Ο Έπαρχος 
του  σ ίτου, 7) Ο Έπαρχος Πόλεως, 8) Ο 
Νυκτέπαρχος, 9) Οι τρ ε ις  άνδρες θανα
τ ικο ί (επέβλεπαν για την  εκτέλεσ η  των 
καταδικαστικώ ν αποφάσεων, 10) Οι Επι
μελητές, 11) Ο Δ ιο ικη τής και 12) Οι της 
μυστικής αστυνομίας Δ ιο ικη τές  και Επό
πτες.

Η ανάπτυξη των ιδ ια ιτέρω ν καθηκόν
των των αρμοδιοτήτω ν των ανωτέρω 
αστυνομικών αρχόντων της Ρώμης εκ- 
φ εύ γε ι των στόχων της εργασίας μας, 
γ ιαυτό  και περ ιορ ιζόμαστε στην απλή 
απαρίθμησή τους.

Οι αστυνομ ικο ί θεσμοί της Ρώμης, 
μετά την πτώση της Αυτοκρατορ ίας, πέ
ρασαν στο Β υζάντιο38. Στους πρώτους 
αιώνες της Βυζαντινής Α υτοκρατορ ίας 
ο ι αστυνομ ικο ί θεσμοί ήσαν οι ίδ ιο ι οι της 
μητροπόλεως Ρώμης, χωρίς ουσ ιαστικές 
μεταβολές. Από την  εποχή όμως του 
Ηρακλείου και έπειτα  ο ι αστυνομ ικο ί θε
σμοί του Βυζαντίου υφ ίσταντα ι ποικ ίλες 
αλλαγές39 και τροποποιήσεις ώστε από 
τους μέσους αυτοκρατορ ικούς χρόνους 
και έπειτα  να μην ε ίνα ι εντελώ ς ευδ ιά 
κριτο ι. Ιδ ια ίτερο αστυνομικό σώμα δεν 
συναντάμε στο Βυζάντιο, ούτε α υ το τε 
λε ίς  αστυνομ ικές υπ ηρεσ ίες40. Γενικά 
στη Βυζαντινή εποχή οι τέ λ ε ιο ι αστυνο
μ ικο ί θεσμοί που κληροδοτήθηκαν στη 
Ρώμη από την αρχαία Ελλάδα και δΓ αυ
τής στο Βυζάντιο αρχίζουν βαθμηδόν να 
ατονούν. Το πολύπλοκο Δ ιο ικη τικό  σύ
στημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορ ίας, η 
συγκεντρω τική εξουσ ία  και ο ι απεριόρι
σ τες δ ικα ιοδοσ ίες που παραχωρήθηκαν 
στους Δ ιο ικη τές  των Θεμάτων και των 
Επαρχιών - κατά κανόνα στρατηγούς - 
δεν ευνοούσαν την  ύπαρξη ειδ ικών 
αστυνομικών αρχόντων και αυτοτελώ ν 
αστυνομικών υπηρεσιών. Ό σ ον  και αν 
ερευνήσουμε τ ις  πηγές της Βυζαντινής 
Ιστορίας δεν θα ανεύρουμε κανένα σ το ι
χε ίο  που να φανερώ νει την ύπαρξη ε ιδ ι
κών αστυνομικών αρχόντων όπως τους 
γνωρίσαμε στην αρχαία Ελλάδα και στη 
Ρώμη. Οπωσδήποτε όμως περ ιβεθλημέ- 
νοι με αστυνομική εξουσ ία  ήσαν πολλοί 
άρχοντες στο Βυζάντιο ανάμεσα στους 
οποίους αναφ έροντα ι4', οι 1) Έπαρχος 
της πόλεως, 2) Επαρχος επί του σ ίτου, 3) 
Πραίτορες του δήμου (νυκτέπαρχος), 4) 
Κόμης των υδάτων, 5) Κόμης των οχθών 
και της κο ίτης του Τ ιβέρεω ς και των υπο
νόμων, 6) Κοια ίστορας (επόπτευε κυρίως 
επί της διακινήσεως και διαγωγής των 
ξένων), 7) AGENTES IN REBUS (είδος 
υπαλλήλων της μυστικής Αστυνομίας), 8) 
Α ρχοντες των επαρχιών, 9) Επ ιμελητής 

της πόλεως, 10) Ε ιρηνάρχης και μερ ικο ί 
άλλοι ακόμα άρχοντες. Ως βοηθητικό 
προσωπικό χρησ ιμοποιούνταν από τους 
αστυνομ ικούς άρχοντες «οι ματρ ικάριο ι, 
οι τοξεώ τα ι και οι στρατιώ ται» που απο
τελούσαν κατά κάποιο τρόπο το υπηρε
τ ικό  προσωπικό των επ ιφορτισμένω ν και 
με αστυνομική εξουσ ία  αρχόντων. Από 
εκ ε ί ξεκ ινά ε ι και η ονομασία των αστυ
νομικών οργάνων ως δημοσίων υπηρε
τών που ε ίχ ε  καθιερω θεί σ τους μεταπε- 
λευθερω τικούς χρόνους της Οθωνικής 
περιόδου. Τα καθήκοντα των κυρ ιοτέ- 
ρων αστυνομικών αρχόντω ν που μνημο
νεύσαμε παραπάνω ήσαν τα εξής:

Ο έπαρχος της πόλεως ήταν ο ανώ τε

ρος μετά  το Βασιλέα άρχοντας και 
ασκούσε τη γεν ική  εποπτεία στην αστυ
νόμευση της Πρωτεύουσας, σε αυτόν 
υπάγονταν ο έπαρχος του σ ίτου, ο νυ
κτέπαρχος και ο πραίτορας του δήμου. Ο 
Πραίτορας στον οποίον υπάγονταν απ’ 
ευθε ίας οι ματρ ικάρ ιο ι και οι σ τρατιώ τες 
κατεδ ίω κε τους εγκληματίες, ασκούσε 
εποπτεία στην αστυνομία των ηθών και 
κατεδ ίω κε την πορνοθοσκία. Ο Κοια ί
στορας ασκούσε την  αστυνομία των ξέ
νων, επέβλεπε και παρακολουθούσε με 
τα όργανά του τη διαγωγή των ξένων και 
άμα διεπίστωνε παραβάσεις τους ή ανά
μιξή τους σε κατασκοπ ευτικές και ανα
τρ επ τικές  ενέρ γε ιες  εφ ρόντιζε  για την 
απέλασή τους. Στις επαρχίες της Βυζαν
τινής  Α υτοκρατορ ίας την αστυνόμευση 
ασκούσαν οι Δ ιο ικη τές, που είχαν συγ
κεντρω μένη στα χέρ ια  το υς  τη στρατιω 
τική και πολιτική εξουσ ία42. Οι Δ ιο ικη τές 
είχαν ως εκτελεσ τ ικά  όργανα τους υπη
ρέτες . ματρ ικάριους, το ξεώ τες και στρα
τιώ τες.

Στους τελευ τα ίο υ ς  χρόνους της Βυ
ζαντινής Α υτοκρατορ ίας αναπτύσσεται η 
Κοινοτική Δ ιοίκηση αποτέλεσμα της εξ- 
ασθενήσεως του άλλοτε ισχυρού κέν
τρου. Οι Κ ο ινοτικο ί άρχοντες όπως θα 
δούμε στο επόμενο κεφάλαιο ήσαν επι
φορτισμένο ι με την άσκηση της τοπικής 
αστυνομίας.

Δ'. Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟ
ΚΡΑΤΙΑΣ

α. Τα Αρματολικά Σώματα πρόδρομοι 
της Ελληνικής Χωροφυλακής.

Η κατάλυση της χ ιλ ιόχρονης Α υτοκρα
τορ ίας των Ελλήνων, από τον Μωάμεθ Β'. 
τον Πορθητή, ε ίχε τ ις  επιπτώσεις της και 
σ τους αστυνομ ικούς θεσμούς της Ελλη
ν ικής Διοικήσεως, που καταργήθηκε από 
τους Οθωμανούς. Μ ολοταύτα, οι ενδο
γ εν ε ίς  αδυναμίες των Οθωμανών να επι- 
δοθούν σε μόνιμα ε ιρην ικά  έργα επέ
τρεψ αν στον υπόδουλο Ελληνισμό να 
προσαρμοσθεί σ τις νέες  συνθήκες ζωής 
και με το πέρασμα του χρόνου να μετα 
βληθεί σε ρυθμιστικό παράγοντα της 
εσω τερικής εξελ ίξεω ς της Οθωμανικής 
Α υτοκρατορ ίας και να υποσκάψει τα θ ε
μέλια  αυτής «εκ των ένδον». Όπως γνω
ρίζουμε από τη γεν ική  ιστορία, τρ ε ις  
υπήρξαν οι κύρ ιο ι παράγοντες τη ς  ανα- 
πτύξεως του υποδούλου Ελληνισμού: Η 
Εκκλησία, η Κοινοτική Δ ιοίκηση και ο θε
σμός των Αρματολικ ίω ν43. Και οι τρ εις  
αυτο ί παράγοντες έχουν μέσα τους τα 
σπέρματα της αστυνομ ικής εξουσ ίας 
όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Ο θεσμός των αρματολικίων, που επι
βλήθηκε στον κατακτητή από την ανά
γκη των πραγμάτων, εμφ αν ίζετα ι για 
πρώτη φορά στην περιοχή των Αγράφων 
επί Μ ουράτ Β' (1421 - 1451) και καθιερώ
νετα ι επίσημα την εποχή του Σουλεϊμάν 
του Μεγαλοπρεπή (1520 - 1566) και τους 
επόμενους α ιώνες γ εν ικ εύ ετα ι σε ολό
κληρη την ηπειρω τική Ελλάδα44. Η ανα
γνώριση των Αρματολικίω ν από τον 
ισχυρότερο των Σουλτάνων Σουλεϊμάν, η 
βασιλεία του οποίου συμπίπτει με τη με
γαλύτερη ακμή τη ς  Οθωμανικής Α υτο
κρατορίας, δ ε ίχνε ι την αδυναμία των 
Τούρκων να υποτάξουν τους ορεινούς 
πληθυσμούς της ηπειρω τικής Ελλάδος

και επροτίμησαν αντί της συγκρούσεως 
την συνδιαλλαγή. Αποτέλεσμα της συν
διαλλαγής αυτής ήταν η δημιουργία 
πρώτα του Αρματολικ ίου των Αγράφων 
και έπειτα  του Ολύμπου. Η πράξη αυτή 
έχ ε ι μεγάλη πολιτική σημασία και ο αντί
κτυπος από τ ις  επιπτώσεις της θα έχει 
κα τα λυτικές  συνέπ ειες για το  μέλλον 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορ ίας. Γιατί, 
πριν καλά - καλά ολοκληρω θεί η τουρ
κική κατάκτηση στον Ελληνικό χώρο, οι 
σκληροτράχηλοι ορ ε ινο ί πληθυσμοί της 
Κ εντρ ικής Ελλάδος, που συνεχώς πλή- 
θαιναν με την άνοδο στο βουνό των 
καταδιωκομένων από τους Τούρκους 
πεδινών, αφαίρεσαν από τους Οθωμα
νούς την ψευδαίσθηση του απόλυτου 
κυριάρχου45.

Από εδώ και πέρα τα πράγματα α ντι
στρέφοντα ι. Ό χ ι η δύναμη των Οθωμα
νών, αλλά ο ανταγωνισμός των Ευρωπαϊ
κών δυνάμεων, επέτρεψ ε στους βάρβα
ρους Ασ ιάτες να εξουσ ιάζουν στη Βαλ
κανική γ ια  τέσ σερες ακόμα αιώνες. Στα 
ένοπλα Σώματα των Αρματολών είχε 
α νατεθε ί η δίωξη της ληστείας, η τήρηση 
της Δημοσίας Ασφαλείας και Τάξεως 
στην ύπαιθρο χώρα, ο έλεγχος ασφα
λε ία ς των μεγάλων δρόμων και των επι
κινδύνων περασμάτων. Η αποστολή των 
αρματολικίων και η στρατιω τική τους ορ
γάνωση τα  ε ίχ ε  μεταβάλε ι σ’ ένα είδος 
Χωροφυλακής τη ς  εποχής46.

Οι αρματολοί και κλέφ τες  - που στη 
συνείδηση του Ελληνικού λαού ήταν το 
ίδ ιο , πράγμα - αποτελούσαν το ένοπλο 
τμήμα που υποδούλου Ελληνισμού στην 
τουρκοκρατουμένη Ελλάδα και φ ρόντι
ζαν για την προστασία των ομοεθνών 
το υ ς47.

Τα σώματα αυτά - γράφ ει ο ιστορικός 
της Ελληνικής Επαναστάσεως Δ ιονύσιος 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ -  ήσαν «ολόκληρα καπετα
νάτα», μ ικρο ί επαναστατημένο ι στρατοί, 
αποτελούμενοι από αδ ιαλλάκτους πολε- 
μιστάς, με Αρχηγό, με Υπαρχηγόν, πρω- 
τοπαλίκαρον, και με κληρονομικά δι
καιώματα του Αρχηγού48. Η λέξη αρμα
τολός σημαίνει οπλίτης και προέρχετα ι 
από την Ιταλική λέξη ARME =  Όπλο, 
ΑΡΜΑΤΟ = Έ νοπλος, ΑΡΜΑΤΟΛΟ = μι
κρός μαχητής - παλικάρι.

Ο Αρχηγός λεγόταν  καπετάνιος από 
την Ιταλική λέξη CAPO =  κεφαλή49. Εκ
τός από τον αρχηγό (καπετάνιο), κάθε 
αρματολίκ ι ε ίχ ε  και άλλους βαθμοφό
ρους, τον υπαρχηγό, τον  υπασπιστή που 
λεγόταν  «Πρωτοπαλλήκαρο» και τους 
ομαδάρχες που λεγόταν  «Κολτσήδες». 
Οι Κολτσήδες τ ίθονταν  επ ικεφαλής των 
ομάδων τους και δρούσαν μεμονωμένα 
όταν οι ανάγκες επέβαλαν τη διάσπαση 
του αρματολικού Σώματος σε μικρότερα 
Τμήματα για λόγους Ασφαλείας ή όταν 
χρειαζόταν η μεμονωμένη δράση μιας 
ομάδος αρματολών και όχι ολοκλήρου 
του Σώματος50.

Οι απλοί αρματολοί ονομάζονταν 
«Παλληκάρια».

Τα αρματολικά Σώματα ήσαν ανεξάρ
τη τα  μεταξύ τους και ανελάμβαναν την 
δ ιαφύλαξη μιας ορ ισμένης εδαφ ικής 
π ερ ιφέρειας. Οι αρματολοί έφ ερον Ελ
ληνικήν ενδυμασία, είχαν δική τους Ση
μαία και ίδ ιον Οπλισμό.

Στους μακρούς αιώνες της δουλείας, 
οι κλεφ ταρματολο ί καλλιεργούσαν το 
πνεύμα της γεν ικής εξεγέρσεω ς και τα
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ηρωικά τους κατορθώματα εθέρμαιναν 
τ ις  καρδιές και τ ις  συνειδήσεις των 
σκλαβωμένων συμπατριωτών τους.

Αστυνομική εξουσία μέχρις ενός ση
μείου θα πρέπει να δεχθούμε ότι ασκού
σαν και οι κλέφ τες αφού τους βλέπουμε 
πολλές φορές να προστατεύουν τους 
Ελληνικούς πληθυσμούς από τις  αυθαι
ρεσ ίες των Τούρκων και των κοτσαμπά- 
σηδων51. Υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες 
σύμφωνα με τις  οποίες οι κλέφ τες έπερ- 
ναν εκδίκηση για την κακομεταχείρηση 
των ομοεθνών τους από τους Τούρκους 
αξιωματούχους. Είναι μαρτυρημένο ότι 
πολλοί αγάδες και μπέηδες ήσαν πολύ 
προσεκτικοί στις συναλλαγές τους με 
τους ραγιάδες για να αποφύγουν α ντεκ
δικήσεις από τους κλέφτες. Για τον 
προστατευτικό ρόλο των κλεφτών έναντι 
του Ελληνικού στοιχείου ο ιστορικός 
Δ ιονύσιος Κόκκινος γράφει ανάμεσα στα 
άλλα και τα εξής: «Οι κλέφ τες δεν ηρ- 
κούντο εις την εξασφάλισιν της ιδ ικής 
των ελευθερίας. Εγίνοντο υπερασπισταί 
των τυραννουμένων ομογενών των χω
ριών και των Πόλεων. Μ έτρα τυραννικά 
των πασσάδων, αδικίαι, πράξεις σκληράς 
βίας κατά των πτωχών ραγιάδων, δ ιήγει- 
ραν την οργήν των. Εκινούντο τό τε  τι- 
μωροί κατά των Οθωμανών και ο τρόμος 
που επροκαλούσαν οι επ ιδρομές των, 
καθίστα τους τυράννους ηπιώτερους. Η 
συνείδησις της Εθνικής τους αποστολής 
ε ίνα ι φανερά εκ τούτου. Αποτελούσαν 
τον εντός αυτού του Τουρκικού Κράτους 
ανυπότακτον στρατόν του υποδούλου 
έθνους»52.

Πολλές φορές μάλιστα καλούνται οι 
κλέφ τες από την τουρκική διοίκηση να 
επιβάλλουν την τάξη σε περιόδους ανα
ταραχών και ανασφάλειας. Την αναχαί
τιση των ενόπλων ομάδων Αλβανών, που 
αποτελούσαν αληθινή πληγή και έφθα
ναν μέχρι και της Πελοποννήσου, η 
Τουρκική διοίκηση συνήθως την ανέθετε 
στα ένοπλα τμήματα των κλεφτώ ν53. 
Στην Πελοπόννησο, που δεν ίσχυσε ο 
θεσμός των αρματολικίων, η τουρκική 
διοίκηση πολλές φορές ήλθε στην ανά
γκη να προσκαλέσει κλέφ τες και να τους 
αναθέσει την άσκηση αστυνομικών κα
θηκόντων54.

Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από τους 
αρματολούς που ασκούσαν καθαρά 
αστυνομικά καθήκοντα και ο ι κλέφτες 
κατά καιρούς ασχολούντουσαν με καθή
κοντα δημοσίας ασφαλείας ε ίτε  προσ- 
κολλώμενοι στην τουρκική διοίκηση ε ίτε  
παίρνοντες με το σπαθί τους εκδίκηση 
για τ ις  αυθαιρεσ ίες της Τουρκικής διοι- 
κήσεως σε βάρος των ανυπεράσπιστων 
ραγιάδων. Ωστόσο ακόμα και ο θεσμός 
των αρματολικίων δεν δύνατα ι να θεω
ρηθεί ως ανεξάρτητη και αυθύπαρκτη 
αστυνομική εξουσία εάν δεν ενταχθεί 
μέσα στο σύστημα της Κοινοτικής Διοι- 
κήσεως, που ίσχυε στην Ελλάδα κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας55. Αφού 
αυτά τα ίδ ια τα αρματολίκια ε ίνα ι δη
μιουργήματα της Κοινοτικής Δ ιοικήσεως 
και αυτονομίας. Η σύσταση και συγκρό- 
τηση των αρματολικίων γ ινόταν ως εξής: 
Οταν οι ανάγκες το καλούσαν συνέρ

χονταν στην Πρωτεύουσα της Επαρχίας 
οι Έ λληνες και Οθωμανοί πρόκριτοι και 
παρουσία του Καδή και του Μουσελίμη 
αποφάσιζαν τη συγκρότηση του αρματο
λικιού και εξέλεγαν τον αρχηγό το υ 56. 
Στη συνέλευση αυτή, παρουσιαζόταν κα

0 Αθανάσιος Διάκος, ο ήρωας αυτός της παλιγγενε
σίας με το τραγικό τέλος, είχε κι αυτός οναλόβει 
καθήκοντα αστυνόμευσης (Αιχμαλωσία του Αθανασίου 
Διάκου. Παλιά λαϊκή λιθογραφία).

τόπιν προσκλήσεως και ο υποψήφιος αρ
χηγός του αρματολικού σώματος ο 
οποίος ονομαζόταν «φύλαξ της επαρ
χίας» και «Καπετάνιος» και δήλωνε υπο
ταγή στους νόμους και τ ις  αποφάσεις 
της Διοικήσεως. Η συνέλευση καθόριζε 
τον αριθμό των ανδρών του αρματολικού 
σώματος, την εδαφική περ ιφέρεια  μέσα 
στην οποία θα κινούνταν οι άνδρες του 
αρματολικιού και το μηνιαίο μισθό του 
«Καπετάνιου» και των «Παλληκαριών» 
του. Η μισθοδοσία των ανδρών του αρ
ματολικιού βάραινε την Κοινοτική Δ ιο ί
κηση και εισπράττονταν από τους Ελλη
νικούς πληθυσμούς. Στον αρχηγό του

αρματολικιού δίδονταν διοριστήριο, στο 
οποίο αναγραφόταν η επαρχία (Καζάς) 
στην οποία διορ ίζονταν «Καπετάνιος». Ο 
διορισμός εγκρ ίνονταν από τον πασσά 
της περιοχής. Στη συνέχεια  παραθέ
τουμε αντίγραφο του διορ ιστήριου του 
Αθανασίου Διάκου ως «Καπετάνιου» του 
Καζά (επαρχίας) Λειβαδιάς και το οποίο 
έχει ως εξής :57 «Δια του παρόντος φανε- 
ρούμεν οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αγά
δες και κοτζαμπάσηδες του Καζά Λεβα- 
δείας ότι την φύλαξιν του Καζά μας, κατά 
το Μπουγιουρδί του υψηλότατου ντερ- 
πεντάζ ναζίρ Μαχμούτ Πασιά εφέντου 
μας, και κατά τον μουρασελέ της ιερός 
κρίσεως, από κλέπτας και κακοποιούς 
ανθρώπους, εδιωρίσαμεν παντούρην και 
καπετάνιον του Καζά μας τον Καπετάν 
Αθανάσην Διάκον, από την σήμερον 
άχρις αρχομένου Αγίου Γεωργίου, με
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Ο Νικηταράς -  η Νικήτας Στοματελόπουλος -  καθώς 
κι' άλλοι πολλοί αγωνιστές του 71 εϊχον επανειλημ
μένο ονολάβει καθήκοντα γιο τη τήρηση της τάξης κοι 
οσφάλειος στις επαρχίες τους (Δ. Τοόκου. Εθνικά 
Ιστορικό Μουσείο).

νάδτζα σαράντα, υποσχόμενοι να απο- 
κριθώμεν τον λουφέν, ως η συνήθεια του 
Καζάμας, τον μεν καπετάνιον προς ε ί
κοσι γρόσια τον μήνα, των δε νεφεριών 
(σ.σ. Παλικαριών) προς πέντε γρόσια τον 
μήνα καθ' εν. Και εις ένδειξιν αλήθειας 
εγένετο το παρόν και εδόθη εις χείρας 
του.
1820 Οκτωβρίου 26 Λεβάδεια».

Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο θεσμός των 
αρματολικίω ν ε ίχε σα βάση της υπάρ
ξ ε ι ς  του την Κ οινοτική Διοίκηση. Προ
τάξαμε όμως το υς  αρματολούς και τους 
κλέφ τες  γ ια τ ί αυτο ί όπως λ έγ ε ι ο μεγά
λος Μ ακρυγιάννης αποτέλεσαν «τη μα
γιά της λευ τερ ιά ς  μας». Και γ ια τ ί αυτοί, 
όπως συμπληρώνει ο Παπαρρηγόπου- 
λ ο ς , . . .  « ..δ ιετέλεσαν οι κυρ ιώ τατο ι επί
κουροι όλων των επαναστατικών κινημά
των όσα οι πατέρες ημών δ ιεξήγαγον επί 
400 έτη, αυτο ί πάλιν απετέλεσαν τον κύ
ριον πεζικόν στρατό του τελευ τα ίο υ  
αγώνος αυτο ί δ ιεξήγαγον, και α υτο ί ανε- 
δείχθησαν οι πρωταθληταί αυτού . . . Από 
του Δραγατσανίου μέχρι του  Χαϊδαρίου 
ο τα κτικός  στρατός θύματα μόνον προσ- 
ήνεγκεν  ε ις  τον βωμόν τη ς  Πατρίδος, 
ενώ από του Β αλτετσ ίου  μέχρι της Ρά- 
χωθας, όλα τα λαμπρά κατορθώματα της 
επαναστάσεως υπό των αρματολών και 
των κλεφτώ ν διεπράχθησαν..»58. Πρά
γμα τι από τ ις  τά ξε ις  των κλεφταρματο- 
λών βγήκαν οι σπουδα ιότερες στρατιω 

τ ικ ές  φυσιογνω μίες της Ελληνικής Επα
ναστάσεως του 1821. Υπάρχει δε η εξής 
συγγενική σχέση ανάμεσα στους αρμα
τολούς και στη Χωροφυλακή: Στη διάρ
κεια  της επαναστάσεως οι αρχηγοί των 
αρματολικών σωμάτων έγ ιναν και αρχη
γο ί των επαναστατικών σωμάτων. Δ ιάση
μοι δε αγω νιστές και σ τρατηγο ί ακόμα 
όπως οι Ν ικηταράς, Μ ακρυγιάννης, και 
Δεληγιώ ργης είχαν αναλάβει να επιβά
λουν την τάξη του Νόμου στις επαναστα- 
τη μ ένες  επαρχίες. Μ ετά τον αγώνα και 
όταν ιδρύθηκε η Χωροφυλακή τα πρώτα 
της σ τελέχη προήλθαν από τ ις  τά ξε ις  
των επαναστατικών σωμάτων.

Έ τσι, οι περίφημοι αρματω λοί ή Καπε
τά ν ιο ι της προεπαναστατικής Ελλάδας 
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, Ιωάννης 
Βελέντζας. Αντώνιος Μαυρομιχάλης, 
Μ ήτρος Δεληγιώργης, Ν ικόλαος Πετμε- 
ζάς, Δημήτρ ιος Κουτσογιαννόπουλος, 
Ηλίας Πανάς και Μ ιχαήλ Σ ισ ίνης αναδει- 
κνύοντα ι σ τρατηγο ί στον αγώνα της ανε
ξαρτησίας και μετά την  επ ιτυχή λήξη του 
και την ίδρυση της Χωροφυλακής κατα
τάσσοντα ι σε αυτήν με το βαθμό του 
Μοιράρχου. Οι οκτώ δηλαδή από τους 
δέκα πρώτους Μ οιράρχους είχαν προε
παναστατική και επαναστατική δράση59. 
Το ίδ ιο συνέβη και με τους περ ισσοτέ
ρους από το υς  πρώτους Υπομοιράρχους 
οι οποίοι στην ολότητά  τους σχεδόν ε ί
χαν προεπαναστατική και επαναστατική 
δράση.

β) Η άσκηση της αστυνομ ίας έργο της 
Κ ο ινοτικής Διοικήσεως.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τους 
αστυνομ ικούς θεσμούς που ίσχυσαν στη

χώρα μας κατά την  περίοδο της Τουρκο
κρατίας ε ίνα ι ανάγκη να κάνουμε μία 
σύντομη θεώρηση του  δ ιο ικητικού  συ
στήματος της Οθωμανικής Α υτοκρατο
ρίας. Ο τεράσ τιος δ ιο ικητικός μηχανι
σμός της Οθωμανικής Α υτοκρατορ ίας 
ε ιχεν  ως κεφαλή τη ς  εκτελεσ τ ική ς  εξου
σίας το  Σουλτάνο. Δ εύ τερ ος  στην τάξη 
ήταν ο Μ εγάλος Βεζύρης ο οποίος ως 
αντιπρόσωπος και για  λογαριασμό του 
Σουλτάνου συγκέντρω νε στα χέρ ια  του 
και ασκούσε όλες τ ις  α ρμοδ ιότητες της 
εκτελεσ τ ική ς  εξουσ ίας60. Στο Μ εγάλο 
Βεζύρη ως Πρωθυπουργό και Αρχηγό 
του Δ ιβανίου υπάγονταν οι Υπουργοί και 
όλο ι οι μεγάλοι αξιω ματούχοι της κοσμι- 
κής εξουσίας. Από την  άποψη της τοπι
κής διοικήσεω ς η Οθωμανική Αυτοκρα
τορ ία  στην εποχή της ακμής της δ ια ι
ρούνταν σε 25 - 33 μεγάλες τοπαρχίες ή 
εγ ια λ έτ61. Η κάθε τοπαρχία ή εγ ια λέτ 
δ ιο ικούνταν από τον  τοπάρχη ή μπεη
λέρμπεη. Ο μπεηλέρμπεης ήταν Πασσάς 
«Τριών Ιππουρίδων» και κατηύθυνε τους 
άλλους μ ικρότερους πασσάδες της το 
παρχίας του, στους οποίους μεταβ ίβαζε 
τ ις  δ ια ταγές της κεντρ ικής Δ ιοικήσεως 
και εφ ρόντιζε  για την  κανονική τους εκ 
τέλεση, ασκώντας ταυτόχρονα  κάθε 
έλεγχο στη διοίκησή τους. Υποδιαίρεση 
της τοπαρχίας ήσαν οι σατραπείες ή 
σαντζάκια, τα κοινώς Πασσαλίκια, κάτι 
ανάλογο με τους σημερ ινούς νομούς62. 
Τα σαντζάκια τη ς  κυρίως Ελλάδας υπά
γονταν στον μπεηλέρμπεη της Ρούμε- 
λης. Ο μπεηλέρμπεης ήταν ο ανώτατος 
αΡΧηγός των στρατιω τικών δυνάμεων, 
καθώς και ο ανώ τατος δ ιο ικητικός και δ ι
καστικός άρχοντας της π ερ ιφ έρειας του. 
Στο μπεηλέρμπεη ή τοπάρχη υπάγονταν 
οι δ ιο ικη τές  των σαντζακίων ή Πασσαλι- 
κίων οι γνωστοί μας σαντζακμπέηδες ή 
Πασσάδες. Κάθε σαντζάκμπεης ε ίχε  τα 
πιο πάνω καθήκοντα του μπεηλέρμπεη 
στην π ερ ιφέρεια  του σαντζακιού του και 
επί πλέον δ ιεύθυνε την  αστυνομία, επα- 
γρυπνούσε για την τήρηση της δημοσίας 
ασφαλείας και επ ιμελούνταν για την είσ 
πραξη των φόρων.

Τα σαντζάκια υποδιαιρούνταν σε μι
κρότερες π ερ ιφ έρειες, τ ις  επαρχίες ή 
καζάδες. Κάθε επαρχία ή καζάς διοι- 
κούνταν από το Βοεβόδα ή Σούμπαση. 
Στα καθήκοντα του Βοεβόδα ήταν η επι
μέλεια  για την είσπραξη των φόρων και 
των άλλων δημοσίων εσόδων, η εκ τέ 
λεση των καταδικαστικώ ν αποφάσεων 
και η εποπτεία επί της τοπ ικής αστυνο
μίας.

Για το  σκοπό αυτό στο Βοεβόδα ήταν 
προσκολλημένη εκ τελεσ τ ική  δύναμη 
από τον Καπού - μπουλούκμπαση 
(Τούρκο αστυνόμο) και τους πολιτοφύ
λακες (συνήθως Έ λληνες). Οι τελευ τα ίο ι 
όμως δ ιατελούσαν από την άμεση επο
πτεία των προεστώτων όπως θα δούμε 
παρακάτω.

Η δ ιο ικητική  όμως αυτή οργάνωση δεν 
ημπορούσε να αποδώσει τους αναμενο
μένους καρπούς στον παρασιτικό οργα
νισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορ ίας, 
που αυτοσκοπός της ήταν η είσπραξη 
όσο το  δυνατόν περισσοτέρων χρημά
των για τη θεραπεία των αδηφάγων 
αναγκών της πολεμικής και της δ ιο ικητι- 
κης της α ρ ισ τοκρατίας63. Από την ανά
γκη λοιπόν των πραγμάτων και για  τη θε
ραπεία των οικονομικών τους αδυναμιών 
οι Οθωμανοί αναγκάστηκαν να παραχω
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ρήσουν ευρε'ιας εκτάσεως τοπική αυτο
νομία στους Χριστιανούς υπηκόους της 
Αυτοκρατορίας. Έ τσ ι το κοινοτικό σύ
στημα, που ανάγει την αρχή του στους 
Βυζαντινούς Χρόνους, παίρνει νέα 
μορφή, μεταπλάσσεται σύμφωνα με τις 
ανάγκες της εποχής και δ ιαδραματίζει 
σημαίνοντα ρόλο στις εσω τερικές εξελ ί
ξεις και στην οικονομική ζωή της Οθωμα
νικής Α υτοκρατορ ίας64. Στην ουσία το 
Κοινοτικό σύστημα που ίσχυσε στην Ελ
λάδα κατά την περίοδο της Τουρκοκρα
τίας αποτελούσε «κράτος εν κράτει» και 
μαζί με την αυτονομία της Εκκλησίας και 
την ανάπτυξη των αρματολικών σωμά
των κατέτρωγαν τα σπλάχνα της Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας και τελ ικά  κατόρ
θωσαν να την εξαρθρώσουν. Σύμφωνα 
λοιπόν με το Κοινοτικό σύστημα, που 
ίσχυε στην Ελλάδα κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, κάθε πόλη, κωμόπολη, 
χωριό, αποτελούσε κο ινότητα  ή Κοινό65. 
Οι κο ινότητες είχαν ευρεία  αυτοδ ιο ί
κηση. Στα πλαίσια αυτά εφρόντιζαν για 
την εσωτερική τους διοίκηση, ήτο ι την 
άσκηση της αστυνομίας, τον καθορισμό 
και την είσπραξη των φόρων, τη δ ιαχεί
ριση της κοινοτικής περιουσίας, την εκ
τέλεση των διαταγών της κεντρ ικής εξ
ουσίας, τη συμβολαιογραφική υπηρεσία 
και την απονομή της δικα ιοσύνης66. Εκ
τός από την ανώτερη κρατική αστυνομία, 
που ήταν έργο του Τουρκικού στρατού 
και αποσκοπούσε στην ασφάλεια του 
Τουρκικού κράτους, την κατώτερη το 
πική Αστυνομία, που ενδ ιαφ έρει το θέμα 
μας, ασκούσαν οι επαρχιακοί αστυνόμοι, 
που εποπτεύονταν στο έργο τους από 
τους δημογέροντες και τους προεστώ- 
τες  της κάθε επαρχίας67.

Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, 
όπως γνωρίζουμε και από άλλες πηγές, 
σε κάθε κο ινότητα  προΐστατο ένας ή και

περισσότεροι δημογέροντες. Οι δημο
γέροντες συνέρχονταν μια φορά το 
χρόνο στην πρωτεύουσα της επαρχίας, 
υπό την προεδρία του Βοεβόδα (Τούρ
κου Δ ιο ικητή της επαρχίας) και εξέλεγαν 
δύο προεστώτες, για τη διοίκηση της 
επαρχίας και την άσκηση της αστυνομι
κής εξουσίας, και ένα ταμία για την είσ- 
πραξη των φόρων. Από τους προεστώτες 
ο ένας ήταν Έ λληνας και λεγόταν Κο- 
τζάμπασης και ο άλλος Τούρκος και λε
γόταν Αγάς. Οι μεγάλες επαρχίες εξέλ ε 
γαν περισσότερους προεστώτες. Α ντι
πρόσωπος των προεστώτων, ο καλούμε
νος Αγιάννης, προσκολλώταν στην υπη
ρεσία του Πασσά της περιοχής. Οι δημο
γέροντες ασκούσαν την τοπική αστυνο
μία κατά τρόπο στοιχειώδη και δίκαζαν 
τ ις  αστικές και ποινικές υποθέσεις 
μεταξύ των Ελλήνων68. Εκτελεστικά όρ
γανα της τοπικής αστυνομίας ήσαν οι 
πολιτοφύλακες για τις  πόλεις και τα χω
ριά και οι αγροφύλακες για την ύπαιθρο 
που διορ ίζονταν από τους δημογέρον
τες. Οι προεστώτες είχαν την ευθύνη της 
γεν ικό τερης ασφάλειας και τάξεως στην 
επαρχία, παρακολουθούσαν και έλεγχαν 
το έργο των δημογερόντων και είχαν 
στις άμεσες δ ιαταγές τους τον Καπού - 
μπουλούμπαση (Τούρκο αστυνόμο) που 
διορ ιζόταν από το Βοεβόδα και ήταν 
υπεύθυνος για την τήρηση της τάξεως, 
την είσπραξη των φόρων και την εκ τέ 
λεση των δικαστικών αποφάσεων. Τόσο ο 
Καπού -μπ ουλούκμπ ασης όσον και οι 
πολιτοφύλακες πληρώνονταν από τους 
Ελληνες και με τον τρόπο αυτό ο Καπού 

- μπουλούκμπασης ήταν κατά κάποιο 
τρόπο υποχείριος στους προεστώτες 
από τους οποίους όχι μόνο πληρωνόταν 
αλλά και με την εκλογή και υπόδειξή 
τους  ̂ στο Βοεβόδα δ ιορ ιζόταν και 
ασκούσε τα καθήκοντά του για ένα
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16. θεμ. Κ. θεοδωρόπουλου, ο.π. σελ. 10.
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Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π. σελ. 26-28 « . .  . Αι 
περί των καθηκόντων αυτών μαρτυρΐαι εύρηνται εν 
τω Αριστοτέλει και Πλάτωνι , . Κατά τον Πλάτωνα 
τρεις αστυνόμοι έπρεπε να διανέμωνται μεταξύ 
των τα δώδεκα μέρη του άστεως, και ασκώσι την 
επιτήρηαιν των οδών, των λεωφόρων, των οικοδο
μών και των υδάτων», Βλέπε Πλάτωνος Νόμοι σΊΟ 
σελ. Ζ63.

20. α) Νικολάου Γ. Τρουπάκη, όπως πάρ. σελ. 35 και βί 
Αριστ. Αθην. Πόλ. 51.

21. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 44 - 45.

χρόνο69. Σε περίπτωση που οι ενέργε ιες  
και η συμπεριφορά του Καπού - μπου
λούμπαση δεν ικανοποιούσαν τους 
προεστώτες τον επόμενο χρόνο εξέλε
γαν άλλο στη θέση του και έτσ ι αναγκα
στικά ο Τούρκος αστυνόμος γινόταν 
υποχείριος στις αξιώσεις των Ελλήνων. Η 
εξαγορά όμως συνειδήσεων για την 
κατάληψη αξιωμάτων στη Τουρκοκρα
τούμενη Ελλάδα δεν έλειπε και η δια
φθορά άνθιζε. Από εκε ί βγήκε και η πα
ροιμία «Τούρκο ε ίδ ες  άσπρα (χρώματα) 
θέλει κΓ άλλου ε ίδ ες  κι άλλα θέλει» Έ τσ ι 
πολλές φορές το αξίωμα του αστυνόμου 
εξαγοράζονταν από το Βοεβόδα ή και 
τον ίδ ιο τον Πασά. Σε αυτές τ ις  περιπτώ
σεις οι αστυνόμοι, που εξαγόραζαν το 
αξίωμά τους, γ ίνονταν τυρανν ικο ί σε βά
ρος του Ελληνικού στοιχείου.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του κο ι
νοτικού συστήματος αστυνομεύσεως 
στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, στο ι
χεία  αστυνομικής εξουσίας διακρίνουμε 
και στη δ ιο ικητική δομή της Ανατολικής 
Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα πολλά προ
νόμια θρησκευτικά και πολιτικά, που 
παραχώρησε ο Σουλτάνος στον Ο ικου
μενικό Πατριάρχη και στους επισκόπους, 
επέτρεψαν στην Ελληνική Εκκλησία να 
αναπτύξει ένα τέλε ιο  σύστημα αυτονο
μίας και να ποδηγετήσει πνευματικά και 
ηθικά τον υπόδουλο Ελληνισμό. Μέσα 
στην αυτονομία της Εκκλησίας με τις  
δ ιακρ ιτικές κοσμικές εξουσίες, που 
παραχωρήθηκαν σε αυτήν μετά την 
άλωση, δ ιακρίνουμε καθαρά και στοιχεία 
αστυνομικής εξουσ ίας70. Για τ ις  αναμφι
σβήτητες αστυνομικές αρμοδιότητες 
του Ο ικονομικού Πατριάρχη και των επι
σκόπων και για περισσότερη ενημέρωση 
των αναγνωστών μας παραθέτουμε σχε
τικό  απόσπασμα από το βιβλίο του αει
μνήστου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΟΥΠΑΚΗ «ΑΣΤΥ-
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ΝΟΜΙΑ ΠΑΡ ΕΛΛΗΣΙΝ». Και το οποίο έχε ι 
ως ακολούθως: «Ο Οικουμενικός Πα
τριάρχης, ως αρχηγός της εκκλησίας και 
εθνάρχης, είχε διττήν εξουσίαν, πνευμα
τικήν τε και πολιτικήν. Εις την πολιτικήν 
αυτού εξουσίαν, χορηγουμένην δια Βε- 
ρατιου του Σουλτάνου, υπήγετο η πολι
τική δικαιοδοσία επί των γαμικών και των 
αστικών εν γένει υποθέσεων των μεταξύ 
Χριστιανών. Αλλ' ανεγνωρίζετο συνάμα 
μεταξύ των καθηκόντων αυτού και αστυ
νομική τις δικαιοδοσία. Τούτην εξήσκει 
εν καθήκοντι, δύναταί τις ειπείν, αστυνο
μικού δικαστού, διότι βλέπομεν αυτόν 
προεδρεύοντα του εν τη Πρωτευούση 
του Κράτους επισκοπικού δικαστηρίου, 
όπερ κατ' έφεσιν εδίκαζε τας εκκαλου- 
μένας αποφάσεις των εν ταις επαρχίαις 
επισκοπικών δικαστηρίων, αφορώσας ου 
μόνον εις πολιτικός διαφοράς αλλά και 
εις πταίσματα των Χριστιανών. Εις τον 
Πατριάρχην ήτο προς τούτοις κεχορη- 
γημένον το δικαίωμα, όπως επιβάλλη 
φόρους εις τε τον κληρον και τους λαϊ
κούς.

Την εισπραξιν των φόρων και την εκτέ- 
λεσιν των αποφάσεων αυτού ενήργει απ' 
ευθείας δια της παρ' αυτώ τεταγμένης 
ενόπλου δυνάμεως, αποτελουμένης εξ 
αστυνομικών στρατιωτών ή γενιτσάρων, 
ους αυτός συνετήρει. Προς την ενάσκη- 
σιν της αστυνομικής αυτής δικαιοδοσίας 
ο Πατριάρχης εδικαιούτο να έχη ιδίας 
φυλακάς Αστυνομικήν δικαιοδοσίαν 
εκέκτηντο προσέτι τα κατά τόπους επι
σκοπικά δικαστήρια. Ταύτα συνεκρο- 
τούντο εν μεν τη Πρωτευούση παρά του 
Πατριάρχου, ως επισκόπου, ή του Πρω- 
τοσυγκέλου, εν δε ταις επαρχίαις παρά

των επισκόπων, βοηθουμένων ως επί το 
πολύ υπό των προεστώτων του λαού. Η 
αστυνομική εξουσία των επισκοπικών δι
καστηρίων πιστοποιείται εκ της αρμοδιό- 
τητος αυτών, όπως εκτός των ζημιών και 
κληρονομικών διαφορών, δικάζει προς 
τούτοις και ελαφρά τινά πταίσματα .. ,»7'.

Αυτή ήταν σε γ εν ικ ές  γραμμές η κατά
σταση των αστυνομικών πραγμάτων 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Στα νησιά και 
σε ορ ισμένες άλλες περ ιοχές της Χώρας 
ίσχυσε δ ιαφ ορετικό  σύστημα αστυνο- 
μεύσεωςπ.χ. στη Μάνη, στα 24 χωριά του 
Βόλου και στα Μαδεμοχώρια της Χαλκι
δ ικής οι Τούρκοι δεν είχαν καμία ανά
μειξη στα της τοπ ικής αστυνομίας, γ ια τ ί 
οι περ ιοχές α υτές όπως και άλλες πολ
λές ακόμα απολάμαναν τελε ία ς  Δ ιο ικη 
τικής  Α υτονομ ίας72. Τα νησιά του Α ιγαίου 
υπάγονταν στον Καπουδάν Πασσά και ε ί
χαν επ ιτύχει με ε ιδ ικά  σουλτανικά  φιρ- 
μάνια ευρε ία ς  εκτάσεω ς αυτονομία. Σε 
πολλά από αυτά δεν κατο ικούσαν καν 
Τούρκοι και αν κατο ικούσαν δεν ανακα
τεύο ντα ν  καθόλου στα τη ς  εσω τερικής 
διοικήσεω ς των νησιών αλλά περ ιορ ίζον
ταν μόνο στην είσπραξη των φόρων. Εί
ναι αυτονόητο  λοιπόν ό τ ι στα νησιά του 
Α ιγαίου η αστυνομία  ασκούνταν από 
τους Έ λληνες  και γ ια  λογαριασμό των 
Ελλήνων, χωρίς καμία ανάμειξη των 
Τούρκων στα της εσω τερ ικής διοική- 
σεως της αστυνομίας, αφού η αυτονομία  
που απολάμβαναν τα  νησιά ήταν πλή
ρης73. Ίδ ιε ς  αστυνομ ίες λειτούργησαν 
στα νησιά Ύδρα, Σπέτσες, Πόρο, Αίγινα, 
Ψαρά, Χίο, Σάμο, Τήνο, Ανδρο, Μύκονο, 
Σκόπελο, Σύρο, Σύρο, Νάξο, Πάρο και 
αλλού. Η ανάπτυξη του συστήματος λ ε ι

τουργ ίας της αστυνομίας του κάθε νη- 
σ ιού ,εκφ εύγε ι από τους στόχους της γ ε 
ν ικής αυτής κατατοπ ιστικής εργασίας. 
Πάντως υπήρξε πανομοιότυπο σύστημα 
αστυνομεύσεω ς σε όλα τα νησιά και 
παραπλήσιο με εκε ίνο  που ασκήθηκε 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα από την Κοινο
τική Δ ιο ίκηση74,

Ανακεφαλαιώ νοντας τα προηγούμενα 
βλέπουμε ότι τρ ε ις  υπήρξαν οι παράγον
τες  που διαμόρφωσαν τους αστυνομ ι
κούς θεσμούς στη Χώρα μας κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας: Η Εκκλη
σία, η Κοινοτική Δ ιοίκηση και τα Αρματο
λικά Σώματα. Από αυτούς η Εκκλησία στη 
μεταπ ελευθερω τική Ελλάδα έπαυσε να 
έχ ε ι οποιαδήποτε αστενομ ική εξουσία. 
Τα αρματολικά σώματα υποκαταστάθη
καν από την Ελληνική Χωροφυλακή με 
εντελώ ς όμως δ ιαφ ορετική  σύνθεση, δ ι
άρθρωση, εξάρτηση και αποστολή. Ο τρ ί
τος όμως παράγοντας η Κοινοτική Δ ιο ί
κηση επηρέασε πολύ τα αστυνομικά 
πράγματα της Χώρας μας και μετά την 
απελευθέρωσή της από τον Τουρκικό 
ζυγό. Στην μεταπ ελευθερω τική Ελλάδα 
και μέχρι το  1894 ίσχυσε ο θεσμός της 
Δ ημοτικής Αστυνομίας, που ήταν ανα
χρονισμός και πιστή αντιγραφή της Κοι
νοτικής Δ ιοικήσεω ς της περιόδου της 
Τουρκοκρατίας. Αφού οι Δήμαρχοι και οι 
Δ ημοτικο ί πάρεδροι ασκούσαν την 
αστυνομική εξουσ ία  στην περιοχή του 
Δήμου τους απ' ευθε ίας ή αν είχαν ο ικο
νομική ευ χέρε ια  δ ιόρ ιζαν αστυνόμο και 
προσλάμβαναν και ορ ισμένους ε ιρηνο
φύλακες, όπως έκαναν δηλαδή οι Δημο
γέρ ο ντες  και ο ι προεστοί στην περίοδο 
της Τουρκοκρατίας.

Ελληνισμού», χομος bl. σελ. 306 «... Οι Τούρκοι 
Σουλτάνοι τις κοινότητες τις αντίκρυσαν σαν ένα 
θαυμάσιο όργανο για την είσπραξη των φόρων και 
ακόμα για την απερίσπαστη και ακοπώτερη διοίκηση 
των εκατομμυρίων ραγιάδων της Αυτοκρατο
ρίας...».
64. Κ. Παπαρρηγόπουλου, ο.π., σελ. 115. «...Αικοινό

τητες λοιπόν υπήρχον επί των μεσαιωνικών χρό
νων . . .  Κατ' ουσίαν όμως δεν έπαυσαν ποτέ υφι
στάμενοί' η οσμανική κυριαρχία εύρεν αυτός 
προϋπαρχούοας και ενεργούσας,και αφήκεν αυτός 
να λειτουργώσιν ως επικούρους περί την κατωτέ- 
ραν διοίκησιν της χώρας...»,

65. ΑποστόλουΓ.βακαλόπουλου,ο.π.,σελ.307-314.
66. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π. σελ. 215.
67. Μαμούκα: «Τα κατά την Αναγέννησιν της Ελλά

δος», Ζ, ΙΑ', σελ. 305 και έπειτα.
68. ΔιονυσίουΑ. Κόκκινου, ο.π., σελ. 17. «...Οι κοινο

τικοί άρχοντες δεν εκανόνιζαν μόνον τα της φορο
λογίας, αλλ' είχαν και μικρά πολιτικά δικαιώματα. 
Εδίκαζαν τους ομογενείς, επενέβαιναν ως διαιτη- 
ταί εις τας διαφοράς των. τους συνεβίβαζαν, ερ- 
ρύθμιζαν τα αφορώντα τας σχέσεις και τα συμφέ
ροντα των μελών της Κοινότητας. . .» .

69. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 220 - 221. «0 
Καπού - μπουλούκμπασης εξετέλει καθήκοντα γ ε
νικής αστυνομίας. . .  Καθήκον αυτού κυρίως ήτο 
να μεριμνά περί της τηρήσεως της τάξεως και της 
της ασφασφαλείας των κατοίκων, ως και περί της 
εισπράξεως των φόρων και της εκτελέσεως των 
δικαστικών αποφάσεων. 0 Καπού - μπουλούκμπα
σης εξελέγετο και επαύετο υπό των προεστώτων 
της επαρχίας.. .» .

70. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 217. «Δενδυνά- 
μεθα να αντιπαρέλθωμεν, χωρίς να σχετίσωμεν 
προς την περί της αστυνομικής εξουσίας εξέτασιν 
την πολιτικήν εξουσίαν του αρχηγού της Ελληνικής 
εκκλησίας ως και των επισκοπικών δικαστηρίων».

71 Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 217 - 218.
72. Διονυσίου Α, Κόκκινου, ο.π., σελ. 20 και έπειτα.
73. Νικολάου Γ. Τρουπάκη. ο.π., σελ. 250 - 251.
74. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 252.

37. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 87 - 133.
38. Ιωάννου Γ. Καρακώστα, ο.π. σελ. 51.
39. Ιωάννου Γ. Καρακώστα ο.π., σελ. 52.
40. Κων/νου Γ. Γαρδίκα, ό.π., σελ. 8.
41. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 164 - 189.
42. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο. π., σελ. 174 και 175 «...ο 

Ιουστινιανός δια διαφόρων Νεαρών συνεκέντρωσε 
πάσαν την εξουσίαν, πολιτικήν τε και στρατιωτικήν 
εις χείρας των διοικητών των επαρχιών. . .  Οι άρ
χοντες των επαρχιών ήσαν περιβεβλημένοι δια κα
θηκόντων γενικής και τοπικής αστυνομίας»,

43. Νικολάου Σ. Κτενιάδη «Ελληνική Χωροφυλακή - 
Ιστορικοί Σελίδες», Αθήνα, 1960, Τόμος Πρώτος, 
σελ. 15 «Κύριον Χαρακτηριστικόν των Αρματολι- 
κίων ήτο η αυστηρή στρατιωτική αγωγή και πειθαρ
χία, και η αφοσίωσις εις τα εθνικά ιδεώδη, δια την 
διατήρησιν των οποίων οι άνδρες των εδιδάχθησαν 
να θυσιάζονται αδιστάκτως».

44. Αποστόλου Βακαλόπουλου. «Ιστορία του Νέου Ελ
ληνισμού», τόμος Β', σελ. 314 - 321.

45. Ναπολέων Σ. Δοκανάρης: «Η Χωροφυλακή στους 
Εθνικούς αγώνες για την απελευθέρωση της Ηπει- 
ροθεσσαλίας», Θεσσαλονίκη 1979, σελ. 4 (Εισ
αγωγή - συνοπτικό σχεδίασμα της θεσσαλικής 
Ιστορίας).

46. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π. σελ. 283.
47. Νικολάου Σ. Κτενιάδη, ο.π., σελ. 14 - 16.
48. Διονυσίου Κόκκινου. «Ιστορία της Ελληνικής Επα- 

ναστάσεως», Τόμος Α' σελ. 43, 47 έκδοσις «Μέ
λισσας».

49. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 255.
«το καθήκον του καπετάνιου αφεώρα εις την γενι
κήν αστυνομίαν. Προορισμός αυτού ήτο η πρόληψις 
των εγκλημάτων και η σύλληψις των δραστών. Κυ
ρίως επέβλεπε εις την καταδίωξιν της ληστείας και 
εις την επαγρύπνισιν των δημοσίων οδών».

50. Νικολάου Γ. Τρουπάκη ο.π., σελ. 15.
51. Απόστολοο Ε. Βακαλόπουλου: «Ιστορία του Νέου 

ΕΜηνισμού» Θεσσαλονίκη 1964, Τόμος Β,' σελ. 317 
■318.

52. Διονυσίου Α. Κόκκινου, ο.π., σελ. 47 - 48.

53. Διονυσίου Α. Κόκκινου, ο.π., σελ. 498 «... Οι Αλ
βανοί λεηλατούσαν και τις περιουσίες των Τούρ
κων, και ο Χασάν Πασσάς που αποστέλλεται δια να 
απαλλάξη τον τόπο από τους Αλβανούς, συνεργά
ζεται με τους Κολοκοτρωναίους και τους άλλους 
Καπετάνιους ..  Κατά την εκστρατεία κατά των Αλ
βανών, όλοι οι παλαιοί κλέφτες εβοήθησαν τον 
στρατόν του Χασάν...» .

54. α) Διονυσίου Α. Κόκκινου, ο.π., σελ. 49 «... Προ 
του κινήματος του Ορλώφ ή Τουρκική αρχή είχεν 
αναθέσει εις τον Κων/νον Κολοκοτρώνην επί μα
κράν διάστημα χρόνου την επαγρύπνησιν επί της 
ασφαλείας της περιφέρειας της Κορίνθου» και 
β) Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 286 «...Εν 
Πελοποννήσω δεν κατέστησαν, ως είπομεν ανω
τέρω. αρματολίκια..  Διετίθεντο όμως και αυτόθι οι 
κλέφται προς τήρησιν της δημοσίας ασφαλείας, 
τασσόμενοι εις την υπηρεσίαν των προεστώτων ως 
σωματοφύλακες και εκτελεστοί των διαταγών αυ
τών υπό την διοίκησιν καπετάνιου».

55. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 225 -226. «...0 
Καπετάνιος (αρχηγός αρματολικιού) υπήγετο υπό 
τας διαταγάς των προεστώτων και των δημογερόν
των, οίτινες προίσταντο της αστυνομικής διοική- 
σεως. Ως εκ της εξαρτήσεως δε ταύτης δεν πρέ
πει, καθ ημάς, να θεωρηθή ως ιδία και αυτοτελής 
αστυνομικήν αρχή, αλλ' ως αστυνομικόν εκτελεστι
κόν όργανον των προϊσταμένων της αστυνομίας.

56. Νικολάου Σ. Κτενιάδη, ο.π., σελ. 15.
57. Αρχεία Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας.
58. Κ. Παπαρρηγοπούλου: «Ιστορία του Ελληνικού 

Εθνους», Εκδοσις Ελευθερουδάκη, τ. Πέμπτος - 
Μέρος Δεύτερο, βιβλίον 14ον, σελ. 114,

59. Νικολάου Σ. Κτενιάδη, ο.π., σελ. 79.
60. Αποστόλου Βακαλόπουλου: «Το Οθωμανικό καθε

στώς» (Κεντρική Διοίκηση), σελ. 28, Γ Τόμος, 
Ιστορία του Ελληνικού Εθνους - Εκδοτική Αθηνών 
1974.

61. Αποστόλου Βακαλόπουλου, ο.π., «Το Οθωμανικό 
Καθεστώς» (Επαργιακή Διοίκηση σελ. 30.

62. Νικολάου Γ. Τρουπάκη, ο.π., σελ. 214.
63. Αποστόλου Γ. Βακαλόπουλου: «Ιστορία του Νέου
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Λίγα χρόνια προ του 1821 στο 
Κράσι της Πεδιάδας. Ο Σιφογιάννης 
βγήκε από το σπίτι του κι από πίσω η 
γυναίκα του φάνηκε στην πόρτα και 
τούπε:

- Καλιά 'χα 'γω να μην πας, 
ημέρα πούναι.

-  Μα δε θα κάμω δα κιαμιά δου
λειά, ευλογημένη. Δε σου τάπα; Θα 
πάω να δω αν είναι καιρός για διπλο- 
σκάφισμα.

-  Ο Θεός μαζί σου, μια που δε μ ' 
ακούς. Λες πως δε θα δουλέψεις· μα 
μπορείς του λόγου σου να πας στα 
γονικά σου και να μην κάμεις κιαμιά 
δουλειά, και Λαμπρή νάναι;

Ο γάιδαρος περίμενε μπροστά 
στην πόρτα στρωμένος , κι ο Σιφο- 
γιάννης, ενώ τον έλυνε, είπε στην 
γυναίκα του με λίγο νεύρωμα:

-  Μα σου τόπα δα, σου τόπα, πως

μάχω αφεντικά. Πρέπει να δου- 
λεύγω, για νάχω να πλερώνω το χα
ράτσι και τάλλα δοσίματα. Και σαν 
έχω να χορταίνω τον Αγά και το 
Σούμπαση και κάθε γιανίτσαρο που 
μου ζητά, γλυτώνω σκιάς αποΰ τσι 
ξυλιές και χειρότερα. Δουλεύγω, σα 
σκλάβος, για τη σκλαβιά μου.

Ο Παπάς αναστέναξε:
-Κ α ι  ποιος χριστιανός δεν είναι 

σκλάβος και δε δουλεύγει για τη 
σκλαβιά του ;

Στο κεφάλι του ο Σιφογιάννης φο
ρούσε μαύρη πέτσα. Οι Ρωμιοί τότε 
απόφευγαν τα ζωηρά χρώματα και 
φρόντιζαν να φαίνονται ταπεινοί, για 
να μη θεωρούνται επιδεικτικοί, ότε 
μπορούσαν να θεωρηθούν από τους 
Τούρκους προκλητικοί. Με το βάδι
σμα του γαϊδάρου, σειότανε η άκρη 
της πέτσας του Σιφογιάννη. Ήταν 
καθισμένος στο σαμάρι δίπλα, με  
ρωμαίϊκη καβάλα, όπως την έλεγαν

άσπρο και στη μέση του είχε μπιστό- 
λες και γιαταγάνι.

Ο Μόχογλους ήτο, ως είπαμεν, ο 
Αγάς, δηλαδή ο τιμαριούχος του 
Μοχού και της περιοχής του. Κι ως 
Αγάς ήτον απόλυτος κύριος της 
ζωής και των περιουσιών των ραγιά
δων, μάλιστα τα χρόνια κείνα της 
γιανιτσαρικής αναρχίας, που και κα
τώτεροι Τούρκοι έδερναν και σκό
τωναν Ρωμιούς, χωρίς να δίνουν ή 
να χρωστούν λογαριασμόν σε κα
νένα.

Ο Μόχογλους δε ήτο από τους 
χειρότερους Τούρκους. Είχε κάμει 
φοβερά πράματα, Αλλ' είχε και κα
λές στιγμές. Είχε σκοτώσει Ρωμιούς, 
για ψύλλου πήδημα ή για τίποτε εν 
τελώς, αλλ’ είχε σκοτώσει και κα- 
πανταήδες Τούρκους που πείραξαν  
Ρωμιούς στην περιοχή του, σε Ρω
μιούς πούχει πάρει στο χαρέμι του 
αδερφές των ή κόρες των. Ενδεχό-

ΤΟ ΚΑΚΟ Του Γιάννη ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ

δε θα δουλέψω. Πόσες φορές πρέ
πει να σου το πω;

-  Εγώ 'πρεπε να σου το πω, γιατί 
'ναι βαρά σκόλη, και 'ξα σου.

-  Καλά, καλά, είπεν ο Σιφογιάννης 
κι αφού έκαμε τον σταυρό του, ανέ
βηκε στο γαϊδούρι και του φώναξε 
«σε!» για να ξεκινήσει.

Η γυναίκα του έμεινε καμπόσα λε 
πτά στην πόρτα και τον έβλεπε ν ’ 
απομακρύνεται. Στο αναμεταξύ  
μουρμούρισε:

-  Μα σαν πάει μόνο για να δει, 
γιάειντα τον επήρε τον κλαδεύτηρο;

Ο Σιφογιάννης ήτο εξηντάρης και 
πάνω. Αλλά σαν αυτόν δουλευτής  
δεν ήταν άλλος στο χωριό. Γι’ αυτό, 
αν κ ’ ήτο θεοφοβούμενος, η μεγάλη  
φιλοπονία του τον τραβούσε καμιά 
φορά και τις εορτές να μη μένει αρ
γός. Α λλ’ ως ελάφρωμα στη συνεί
δησή του είχε την πρόφαση ότι δεν 
έκανε βαριές δουλειές τις εορτές. 
Διόρθωνεν κανένα τράφο, πούχε 
χαλάσει, λευτέρωνε δέντρα από 
παρακλάδια ή ξεράδια, καθάριζε το 
χωράφι από πέτρες ή ξεχόρτιζε και 
κουβαλούσε το βράδυ στο σπίτι 
χόρτα για τα ζώα του ή ξύλα.

Κι όταν μια φορά ο παπάς τούκαμε  
την παρατήρηση και τούπε πως ήτο 
πολύ «ταμακιάρης», δηλαδή πλεο- 
νέκτης, ενώ ως άτεκνος που ήτο, δεν 
είχε πολλές ανάγκες, ο Σιφογιάννης 
κοίταξε γύρω, για να μην ακούσει 
κανείς κείνο που θάλεγε, κι έπειτα 
σιγά:

- Δε θωρείς τα πλούτη μου γέ
ροντα; είπε. Δουλεύγω και σάλιο δεν 
έχω στο στόμα. Δεν έχω παιδιά,

XYNARIANTHIIA
τότε και την λέγουν ακόμη. Οι Ρωμιοί 
καβαλούσαν έτσι, για να είναι έτοι
μοι να πεζέψουν, άμα φαινότανε 
Τούρκος. Χωρίς αυτή την έγκαιρη 
δουλική ταπείνωση, το μικρότερο  
πουχαν να υποφέρουν ήταν το ξύλο.

Σ ’ αυτή την ανάγκη βρέθηκε ο Σι- 
φογιάννης, μόλις απομακρύνθηκε  
λίγο από το χωριό. Και το συναπάν
τησα, που τούρθε, ήταν, από τα πιο 
επίφοβα που μπορούσαν να του τύ- 
χουν. Αντίθετα ερχόταν ένας Τούρ
κος έφιππος.

Από μακριά τον γνώρισε. Και ποιος 
δεν τον γνώριζε; Ήταν ο Αγάς του 
Μοχού, που λεγότανε Μόχογλους.

Την ίδια στιγμή ο Σιφογιάννης κα
τέβηκε από το γαϊδούρι, έσυρε το 
ζώο στην άκρη του δρόμου, το κρά
τησε κει ακίνητο και στάθηκε κι ο 
ίδιος δίπλα να περιμένει τη διάβα 
του Αγά. Μετά πέντε λεπτά ο Μόχο
γλους έφτανε μ' ένα ψαρό άλογο. 
Θάτονε σαράντα πέντε ετών, αλλά 
φαινότανε γεροντότερος. Ήτονε 
παχύς, αλλ’ η κιτρινάδα του προσώ
που του μαρτυρούσε πως το πάχος 
του ήτον αρρωστιάρικο. Στο βλέμμα 
του το άτονο και θολό φαινότανε 
κούραση, αλλ ' η κούρασή του βέβαια 
δεν ήτον από εργασία. Είχεν όμως 
στιγμές που σ ’ αυτά τα ψόφια μάτια 
άναβε φοβερή φλόγα ο θυμός κ ’ η 
τυραννική παραφροσύνη.

Τα σαλβάρια του ήταν από γαλάζια 
τσόχα, στο κεφάλι φορούσε σαρίκι

μενον όμως ήτο να σκοτώσει μετά  
κάμποσον καιρόν και κείνον που 
έσωσε.

Είχε μια νέα υπηρέτρια χριστιανή 
και μια μέρα της λέει:

-  Θες, μωρή να σε παντρέψω;
-  Θέλω, αγά.
-Δ ιά λ ε ξ ε  τον καλύτερο Ρωμιό 

ντεληκανή να σου τόνε βλοήσω.
Η υπηρέτρια εδιάλεξε τον καλύ

τερο νέο από τ' Αβδού, πούταν χω
ριό της- κι ο Αγάς του έστειλε  
παραγγελία να πάρει την υπηρέτριά 
του· του έστειλε μαζί κι ένα φυσέκι, 
που σήμαινε «αν αρνηθείς, θα σκο
τωθείς». Ο νέος εννοείται, δέχτηκε  
κι ο γάμος έγινε. Κουμπάρος ο Μό- 
χογλους με αντιπρόσωπο. Μετά μια 
δυο μέρες πήγε η νύφη να χαιρετή
σει τον Αγά. Κι ο Μόχογλους της 
είπε:
-Α ρ έ σ ε ι  σου, μωρή, ο γαμπρός;

-Α ρ έ σ ε ι  μου, αγά.
Μια πιστολιά του Αγά την ξάπλωσε 

κάτω σκοτωμένη.
Αυτή όμως η ψυχική ανωμαλία του 

Μόχογλου δεν προερχότανε μόνον 
από τυραννική παραφροσύνη, αλλά, 
φαίνεται, κι από το πιοτό. Οι Μπουε- 
μάδες, δηλαδή οι Κρητικοί πούχαν 
γίνει κι όλο γινότανε Τούρκοι, είχαν 
συμβιβάσει στην Κρήτη το μωαμε
θανισμό με το κρασί κ' ήταν πολλοί 
που κρυφά ή φανερά παράβαιναν 
την απαγόρευση του Μουχαμέτη. Ο
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Μόχογλους έπινε κρυφά, αλλά δεν 
έπινε για τούτο και το λιγότερο.

Στα πέντε λεπτά, που περίμενε ο Σι- 
φογιάννης, συλλογιζότανε σε τι διά
θεση θαύρισκε άρα γε τον Αγά. Κι αν 
ή το στα δαιμόνια του, τι κακό να τον 
περίμενε. Θυμότανε τα λόγια της 
γυναίκας του και μετανοούσε που 
δεν την άκουσε. Ίσως η αμαρτία να 
δουλέψει μέρα εξαιρέσιμη (γ ιατ’ η 
αλήθεια είναι ότι κάποια δουλειά  
πήγαινε να κάμει) τούφερε στο 
δρόμο του το Μόχογλου να τον τι
μωρήσει.

Ο Μόχογλους όταν έφτασε, αντί 
να περάσει, σταμάτησε το άλογό του 
μπροστά στο Σιφογιάννη και τούπε:

-  Που πας μωρέ;
- Σ τ ο '  ορισμού σου αγά. Πάω σ τ ’ 

αμπέλι μου να κάμω μια ολιά δου
λειά.

- Και σήμερο δεν έχετε  σκόλη, 
εσείς οι Ρωμιοί;

Ο Σιφογιάννης άρχισε να τρέμει.
-  Ναΐσκε, αγά.
-  Ο ’ιλέσα, μωρέ, είναι κρίμα να 

δουλεύγει τέτοια μέρα ένας Ρωμιός;
-  Ναΐσκε, αγά, αποκρίθηκε ο Σι- 

φογιάννης κι έτρεμε  περισσότερο.
-  Το ζιμιός εσύ δεν είσαι καλός 

χριστιανός.
- Δ ε ν  είμαι, πρέπει, αγά.
-  Σα δεν είσαι καλός Ρωμιός, θα σε 

κάμω Τούρκο.
Ο Σιφογιάννης έκαμε να παρακα- 

λέσει, α λλ ’ από την τρομάρα του 
τραύλισε:

-  Για το Θεό, αγά . . .  και να χαρείς  
τα παιδιά σ ο υ . . .

Ο Μόχογλους άγγιξε τη μπιστόλα 
και τούπε:

- Δ ε  θες; Καλύτερος είσαι συ, 
γκιαούρη, από μένα πούμαι Τούρ
κος;

-  Όί, αγά.
~ Αι, να πεις και γλήγορα τση μπι- 

στόλας, γιατί ανημένει.
Και την ίδια στιγμή τράβηξε τη μπι- 
στ όλα.

~  ° · Τί θες, αγά. Ο,τι ορίζεις. Δ ι 
κός σου είμαι.

Χωρίς να βάλει στη μέση του τη 
μπιστόλα, ο Μόχογλους τούπε:

-  Εβγα σ ’ αυτονέ τον τράφο, 
μωρέ!

Ο Μόχογλους ε ίχε  στο στόμα ένα 
σαρδώνιο γέλιο μ 1 από το σάστισμά 
του ο Σιφογιάννης κι από το δουλικό 
φόβο που δεν τον άφησε να σηκώσει 
το βλέμμα στο πρόσωπο του Αγά, 
δεν είδε τίποτε. Ανέβη ως τόσο στον 
ξερότοιχο με αρκετή δυσκολία από 
την τρομάρα που τον κρατούσε σ ’ 
όλα τα μέλη. Τουρτούριζε ο κακο
μοίρης και τα δόντια του κτυπούσαν. 
Τότε ο Μόχογλους του είπε:

-  Ό,τι σου λέω να λες!
Είτε από το σάστισμά του, ε ίτε  δια 

να γίνει ευάρεστος στον Τούρκο, 
είπε στην απόκρισή του μια τούρκικη  
λέξη από τις ολίγες πούξερε:

- Π ε κ  εύ, αγά. (Πολύ καλά).
Ο Μόχογλους άρχισε ν ’ απαγγέλ

λει με  τόνον ιερατής ευχής:
Τούρτουρος και τουρτουρ ίνα  

Ο Σιφογιάννης επανέλαβε: 
Τούρτουρος και τουρτουρ ίνα ! 

Κι ο Μόχογλους εσυμπλήρωσε: 
Και μεγάλη Τουρκαρίνα!

Αφού επανέλαβε και τη δεύτερη  
φράση ο χωρικός, ο Αγάς του είπε:

-  Αγνάντισες, εδά, μωρέ, είντα γί- 
νηκε;

Με δειλό νεύμα φανέρωσε ο Σι- 
φογιάννης πως δεν κατάλαβε.

-  Θα σου το πω, εγώ, είπεν ο Μό- 
χογλους. Ετούρκεψά σε. Και να μου  
γνωρίζεις και χάρη που σ ’ εγλύτωσα  
από το σουνέτι. Από σήμερα και 
πέρα είσαι Τούρκος. Θα παίρνεις 
αμπτέστι και θα προσκυνάς σαν 
Τούρκος.

Ο Σιφογιάννης έκλινε την κεφα
λήν.

-  Σ τ ’ ορισμού σου, αγά . . .  μα .. .
-  Μα και μα δεν έχει!  Είσαι Τούρ

κος. Σου δίδω κι όνομα τούρκικο- 
Τζαφέρης.

Εκλινε πάλιν την κεφαλήν του ο 
χωρικός, χωρίς ναπει λέξη.

-  Αιντε δα, είπεν ο Μόχογλους  
και να μην ακούσω πως πίνεις κρασί. 
Κατές πως ο προφήτης μας είπε να 
μην πίνομε κρασί. Εγώ που θωρείς 
δεν το βάνω ποτέ στο στόμα μου. 
Είναι μεγάλο κρίμα. Ντοαλέρ, Τζα- 
φέρ αγά!

Ο Μόχογλους, αφού έβαλε την 
μπιστόλα στη μέση του, εφτέρνισε  
τάλογό του κι έφυγε κι ο Σιφογιάν- 
νης έμεινε στο δρόμο μόνος με την 
απελπισία του. Το χοντρό και μαύρο  
του χέρι σπόγγισε ιδρώτα αγωνίας 
από το μέτωπό του.

-  Α! γυναίκα, γυναίκα, είπε μ ’ ανα
στεναγμό- καλά που μούλεγες και 
δε σ άκουσα. Να η αμαρτία που μ ’ 
έφερε. Κι εδά είντα θα κάμω;

Μια στιγμή κίνησε για να γυρίσει 
στο χωριό α λλ ' ευθύς  άλλαξε γνώμη 
και τράβηξε κάτω προς ταμπέλι, 
όπου πήγαινε. Στο κεφάλι του ήτο 
ένα φοβερό κι αξέμπλεχτο ανακά
τεμα. Μια φορά που ο Μόχογλους  
τούπε να γίνει Τούρκος, πώς μπο
ρούσε να παρακούσει; Η τιμωρία του 
θα ήτο θάνατος, αφού και χωρίς αί
τια σκότωνε. Αλλά και να χάσει την 
πιστι του έτσι; Ο πατέρας του κ ’ οι 
πρόγονοίτου με  τόσα που υπόφεραν  
εφύλαξαν τη θρησκεία τω ν  κι αυτός 
για μια φοβέρα θ ’ αλλαξοπίστιζε; 
Πάλι όμως δεν εύρισκε μέσα του αυ

ταπάρνηση μαρτυρική κι άμα έφτανε  
στη σκέψη να παρακούσει τον τύ 
ραννο κι ας πέθαινε για την πίστη 
του, ξέφ ευγε  και ζητούσε τρόπο να 
σώσει και την πίστη και τη ζωή του. 
Να πάει στον Αγά και να πέσει στα 
πόδια του; Ούτε θα τον άφηναν να 
μπει στο κονάκι του. Αλλά και πάλι η 
πιστολιά θα του μιλούσε. Να βάλει 
άλλον να μεσιτέψει; Ποιον; Αλλά κι 
αφού μπροστά στο Μόχογλου δέ
χτηκε ο ίδιος να γίνει Τούρκος, μαρ
τύρησε πίστη στο Μουχαμέτη. Και 
τώρα αν έμενε χριστιανός, ήτο ως να 
γύριζε από την τουρκική στη χρι
στιανική θρησκεία. Κι αυτό θα ήτο η 
εσχάτη προσβολή κατά των Τούρκων 
και της θρησκείας τω ν . . .  Μια μόνη 
διέξοδο έβλεπε να είναι στο φανερό  
Τούρκος και στο κρυφό χριστιανός.

Ο Σιφογιάννης πέρασε όλο ταπό- 
γευμα στ αμπέλι του κι όλη την ώρα 
καταγινότανε σε διάφορες μικρο- 
δουλειές, αλλά πραγματικώς δού
λευε το μυαλό του και βασανιζότανε 
νάβγει από το φοβερό αδιέξοδο, που 
τον είχε βάλει ο Μόχογλους. Και 
τρόπο να γλυτώσει δεν εύρισκε.

Μόνο μια ελπίδα είχε ότι ο Αγάς 
ήτο μεθυσμένος, ότι το μεθύσι του 
τον έβγαλε  σ ’ αυτό που τούκαμε κι 
ότι την άλλη μέρα θα το λησμο
νούσε. Πως μπορούσε νάναι σοβαρό 
ένα τέτοιο τούρκεμα; Είχε ακούσει 
πως κι άλλους χριστιανούς είχαν  
προ ετών τουρκέψει μόνο με λίγα 
λόγια ενός ιμάμη, αλλά σ ' αυτή την 
περίσταση ήτοτουλάχιστον ένας 
αντιπρόσωπος της μωαμεθανικής  
θρησκείας. Πως να θεωρηθεί λοιπόν 
αληθινό το τούρκεμα πούγινε στο 
δρόμο κι από Τούρκο που δεν είχε  
κανένα ιερατικό αξίωμα; Α λλ ’ αν το 
πράγμα δεν είχε τυπικό κύρος- είχε  
όμως πραγματικό. Αφού τόθελε ο 
Μόχογλους κΓ η πιστολιά του να γί
νει Τούρκος- ήτον αναγκασμένος να 
γίνει. Και δεν ήτο το ίδιο; Δεν θα 
πήγαινε πια στην εκκλησία, αλλά στο 
τζάμι, δεν θα λεγότανε Γιάννης, 
αλλά Τζαφέρης. Και πάντα θα κολα
ζότανε. Μπορούσε να παραβεί την 
προσταγή του τυράννου και χωριστά 
αν του τόκαμε;

Ενώ έτσι σκεπτότανε αναστέναζε 
κι έλεγε:

- Α χ !  Θε μου, δε λυπάσαι μπλιο 
τσοι χριστιανούς; Εξέχασες μας τσοι 
κακομοίρηδες; Κι άρχισε κι έκλαιγε.

Σε λίγες ώρες απογέρασε από την 
ψυχική του αγωνία. Και τόσο αποχυ
μένο και χλωμό ήτο το πρόσωπό του 
όταν το βράδυ γύρισε στο σπίτι, που 
η γυναίκα του νόμισε πως ήταν άρ
ρωστος.

— Οϊ, δεν είμ ’ αρρωστάρης, της 
είπε μόνο εκουράστηκα.

Σκεπτότανε να μην πει στη γυ
ναίκα του τη συνάντησή του με το 
Μόχογλου και τα όσα ακολούθησαν,
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έω ς ότου θάβλεπε τρόπο να ξεμπλέ
ξει.

-  Εκουράστηκες; είπεν η Σιφο- 
γιάννενα. Θωρείς τα δα; Καλά το φο- 
βούμουνα 'χω. Μα, καλορρίζικε άν
θρωπε, δε φοβάσαι την αμαρτία, Τέ
τοια οκόλη πούναι;

-  Αι, ότι γινηκε, γινηκε, είπεν ο Σι- 
φογιάννης κι έπεσε σ ’ ένα πεζούλι 
του σπιτιού. Άλλη φορά δε θα το 
κάμω. Μα ο Θεός το κατέει πως αν δε 
δουλεύγω και καματερές και σκά
λες, δε θα προφτάνω να μπουκώνω 
τσ' αγάδες, να μ' αφήνουνε να ζω.

Η Σιφογιάννενα είχε ανάψει φωτιά 
κι ετοιμαζότανε να μαγειρέψει. Δ ί
πλα της στην πυροστιά, ήτο ένα 
κιούπι, σκεπασμένο και δεμένο με  
πανί.

- Κ ’ είντα χαζιρεύγεσαι να μαγει
ρέψεις; ρώτησε ο Σιφογιάννης.

-  Σύγλυνα. Αυτά που μούπεψε τσι 
προημερνές η συνέκτισα απού το 
Λασίθι.

-  Σύγλυνα; ξεφώνησε με τρομάρα 
ο Σιφογιάννης.

-  Γιάειντα; Φοβάσαι να μη μας ερ- 
θεί κιανείς Τούρκος μουσαφίρης;

Θε μου βλέπε μας!
-Ε γ ώ  χοιρινό δε μπορώ μπλιό να 

τρώω.
-  Γ ιάειντα;
-  Γιατί 'μαι Τούρκος.
Η γυναίκα τον παρατήρησε με 

απορία. Τρελλάθηκε ή χωράτευε;
-  Τούρκος; Είντα λόγια ν' αυτά, 

νοικοκύρη μου;
Αποφάσισα και της διηγήθηκε πως 

στο δρόμο τον τούρκεψε ο Μόχο- 
γλους.

Η Σιφογιάννενα έμεινε.
-  Κι εδό; είπε με μισή φωνή.

-Ε ίν τ α  μπορούμε να κάμομε; 
Τούρκο με θέλει ο Τούρκος θα γενώ.

-  Νουσουμπέτι να τούρθει! κατα- 
ράστηκε η Σιφογιάννενα, αλλά και 
φρόντισε να χαμηλώσει τη φωνή της.

-  Α δεν κάμω το θέλημά του, κατές 
είντα θα γενεί.

Με βαθύ αναστεναγμό η γυναίκα 
είπε:

- Ω  Χριστέμου!
Έπειτα:
- Κ ’ είντα θα κάμεις εδά;
-  Πρώτα πρώτα θα πάψω να λέομαι 

Γιάννης και θα λέομαι Τζαφέρης. Θα 
φορώ σαρίκι και θα πω στο χωριό 
πως από σήμερα και πέρα είμαι 
Τούρκος.

Μείνανε συλλογισμένοι κάμποσα 
λεπτά! Επειτα η γυναίκα είπε.

- Δ ε ν  πας να το πεις του παπά;
-Κ ι ειντα μπορεί να μου κάμει κι ο 

κακορρίζικος ο παπάς; Να βρει το 
μπελά του κι αυτός;

-  Μια βουλή θα σου δώσει.
Ο Σιφογιάννης πήγε την ίδια βρα

διά και ζήτησε γνώμη του παπά. Αλλ' 
ο παπάς, ένας καλός και με θάρρος 
χριστιανός του υποσχέθηκε κάτι 
περισσότερο τη μεσολάβησή του.

-  Θα πάω 'γω να τόνε δω■ κι ο Θεός 
να δώσει να τόνε βρω στσι καλές του. 
Μάνεν τόνε βρω στα δαιμόνια του, 
και για σένα δε θα κάμω πράμα κι 
εμένα μπορεί να μου δώσει κιαμιά 
μπιστολιά. Η γιαλήθεια είναι πως όν- 
τεν έρχεται στο χωριό δε μου αγρι- 
γιομιλεί. Να σου πω κιόλας πολλά 
κακός δεν ε ίν α ι . . .  (είπε στ' αυτί του 
Σιφογιάννη) μάναι κου ζου λός .. .  
θαρρώ πως πίνει κιόλας.

Διευθυντής:

Ταγμ/ρχης Αθαν. ΜΟΡΦΑΚΗΣ

Αρχισυντάκτης:

Όσο να περιμένει την απάντηση 
του παπά, ο Σιφογιάννης, δε βγήκε 
από το σπίτι του. Αν έβγαινε, έπρεπε 
να βγάλει τη μαύρη πέτσα και ν' αρ
χίσει να κάνει εξωτερικώς τον 
Τούρκο. Αφήκε μια μέρα και τη δεύ
τερη πήγε ο παπάς στο Μοχό νάβρει 
τον Αγά. Κι όταν το βράδυ γύρισε, 
είπε στη Σιφογιάννενα από την 
πόρτα:

-  Ανεζινιό, ε ίν ’ ακόμ' από κείνα τα 
Αασιθιώτικα σύγλυνα. Να τα τηγανί
σεις μ ’ αυγά να τα φάμε μαζί.

Κι αφού μπήκε κι έσπρωξε την 
πόρτα, είπε:
-  Φέρε και κρασί. Ο αγάς μου 
παράγγειλε να πιούμε και στην υγεία 
του.

-Κ α λ ό  μουζντέ μας φέρνεις, ευ- 
λοημένε; είπε η γυναίκα. Δόξα σοι ο 
Θεός.

-  Δοξασμένο τόνομά του! είπε κι ο 
Σιφογιάννης κι έκαμε το σταυρό του.

-  Ο Θεός αλήθεια έκαμε και τον 
εβρήκα στα καλά του, είπεν ο παπάς. 
Και κατές είντα μούπε; Σε 'δε, λέει, 
πως δε είσαι καλός χριστιανός, γιατί 
πήαινες να δουλέψεις μέρα σκόλη, 
και γι' αυτό 'βάλε στο νου του να σε 
κάμει Τούρκο.

-  Η αμαρτία, μουρμούρισε η Σιφο- 
γιάννενα.

- Δ ε  σας είπα πως ο Μόχογλους  
δεν είναι κακός; Μαγάρι νάσαν κι 
άλλοι Τούρκοι σαν κι αυτόν. Μόνον 
να μην είναι στα μεράκια και τα 
μπουριά του. Ώστε να με δει, ένιωσε 
γιατί πήα κι άρχιζε να γελά. Στο 
ύστερο μου λέει: «Σαν τόνε θες, εσύ 
παπά, χριστιανό, χάρισμά σου. Ας 
μείνει στην πίστη σας. Και καλά 'κα- 
μες κ' ήρθες γλήγορα, γιατί, α μαθη
τευότανε πως ετούρκεψε, δε θα 
μπόριε μπλιο να ξετουρκέψει».

Τόσο βάρος έφυγε από το στήθος 
του Σιφογιάννη και τόση χάρη γνώ
ριζε για το γλυτωμό του, που ευχή
θηκε για τον τύραννο.

-  Ο Θεός να του δώσει τσοι χρό
νους που μούκοψε!

Υπομ/ρχος Ιωάννης ΝΙΚΟΛΟΣ

Βοηθός Αρχισυντάκτη:

Ανθ/στής Κων/νος ΔΑΝΟΥΣΗΣ

Σύνταξη - Ρηράιτερ - Διορθώσεις:

Ανθ/στής Δημ. ΚΑΣΣΙΟΣ 
Ενωμ/ρχης Κων. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

» Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Δακτυλογράφηση κειμένων:
Χωρ. Δημ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μακέτες:

Ανθ/στής Γεώργιος ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 
Πολ. Υπαλ. Σοφία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

Βιβλιοθήκη - Αρχείο:
Ενωμ. Γεώργ. ΛΕΚΑΚΗΣ

Οικονομική Διαχείριση -  Συνδρομητές 
-  Διεκπεραίωση:
Ανθ/στής Ναπολέων ΡΑΠΤΗΣ 

>■ Νικόλαος ΤΑΣΣΗΣ
Χωρ/λαξ Ελ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ

Παρακολούθηση Συνδρομητών:
Μηχανογραφική Υπηρεσία Χωρο
φυλακής

Στοιχειοθεσία κειμένων:
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

Αναπαραγωγή φωτογραφιών - Μοντάζ - 
Εκτύπωση:
Γραφ. Τέχνες Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ -  
Δ. ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΗΣ Ο.Ε.
Κορυζή 23. τηλ.: 3466-310.

Βιβλιοδεσία:
Γ ραφεμπορική Ο.Ε.
Ταύρου 17, τηλ.: 3464-526

Τα κείμενα που αποστέλλονται 
για  δημοσίευση πρέπει να είνα ι 
κατά προτίμηση δακτυλογραφη
μένα ή τουλάχιστον ευανάγνω
στα, σε δυο αντίγραφα, και να 
συνοδεύοντα ι από σχετικό και 
κατάλληλο φωτογραφικό υλικό, 
εφ ' όαον υπάρχει.___I ____/

357



ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

Καρδιογράφημα από τηλεφώνου.
Αν ζε ίτε  στην Αγγλία και θ έλ ετε  να 

βεβα ιω θείτε ότ ι η καρδιά σας ε ίνα ι 
στον . . .  τόπο της, δεν χρ ε ιά ζετα ι να 
πάτε στο καρδιολόγο ού τε  στο νοσο
κομείο. Η διάγνωση των καρδιοπα- 
θειών, καθώς και ένα πλήρες τσεκ - 
αιΤ μπορούν να γ ίνουν τώρα απλά 
από το  τηλέφω νο!

Το σύστημα λ ε ιτο υ ρ γε ί χάρη σε ένα 
μακροσκοπικό πομπό, που ο ενδ ια φ ε
ρόμενος τοπ οθετε ί πάνω στο στήθος 
του. Ενώνοντας το  ακουστικό του τη 
λεφώνου με τον πομπό επ ιτυγχάνε
ται, χωρίς να μετακ ινηθε ί καθόλου 
από το  σπίτι του, η μετάδοση των 
καρδιακών του παλμών στην άλλη 
άκρη του σύρματος, που ε ίνα ι συνδε- 
δεμένο  μ' έναν ηλεκτροκαρδ ιο - 
γράφο.

Επικίνδυνο γαμήλιο δώρο.
Ενα νιόπαντρο ζευγάρι, μόλις γύρισε 

στο σπίτι του μετά  το  γάμο, άρχισε 
κατά τη συνήθεια  να α νο ίγε ι τα δώρα 
you*. Ανάμεσα στα δώρα βρέθηκε 
όμως και ένα κουτί με μαρμελάδα. 
πράγμα που τους φάνηκε πολύ παρά
ξενο.

Αποφάσισαν λοιπόν να το  πάνε στο 
Αστυνομ ικό Τμήμα της γε ιτο ν ιά ς  
τους. Οταν όμως οι αστυνομ ικο ί 
προσπάθησαν να ίο  ανοίξουν, το 
κουτί εξερράγη τραυματίζοντας 
ελαφρά δύο από αυτούς. Οι νεόνυμ 
φοι όμως την είχαν γ λ υ τώ σ ε ι!. . .  
Οπως αποκαλύφθηκε τελ ικά , μετά

Ενας αγρότης 90 χρόνων νίκησε 40 
νεότερ ους αντιπάλους του, στον 
πέμπτο ετήσ ιο  διαγωνισμό, που έγ ινε  
πριν από λίγο καιρό στην πόλη Μον- 
φ όρτε ντ Αλμπα της βορειοδυτικής 
Ιταλίας. Η φωνή του Κάρλο Ροπαλίνο 
έφτασε τα 124 ντεσ ιμπέλ, ενώ η έν 
ταση μιας συνηθισμένης ομ ιλ ίας ε ίνα ι 
50 ντεσιμπέλ. Το διαγωνισμό παρα
κολούθησαν 4.000 άτομα.

Οι σ υμμετέχοντες  στο διαγωνισμό 
έπρεπε να παραβγούν σε κραυγές

τ ις  έρευνες  της Αστυνομίας, το  περί
εργο «δώρο» προερχόταν από μια 
πρώην αρραβωνιαστικιά του γαμ
πρού, που τον αγαπούσε φ α ίνετα ι 
μέχρι θανάτου, και ήθελε να τον εκ 
δ ικηθε ί γ ια τ ί π αντρεύτηκε κάποια 
ά λ λ η !. . .

Ακοή υψηλής συχνότητας.

Μια σπάνια αρρώστια που προκα- 
λ ε ίτα ι από φ λεγμονές των αυτιών σε 
μικρή ηλικία, ε ίνα ι η «ακοή υψηλής 
συχνότητας». Π ρόκειτα ι γ ια  μια πά
θηση κατά την  οποία ο ασθενής δεν 
μπορεί ναακούσειήχους που ανήκουν 
στην περιοχή των συχνοτήτω ν μέχρι 
τους δεκα έξ ι χ ιλ ιοκύκλους. Στην 
περιοχή αυτή βρ ίσκοντα ι όλο ι οι ήχοι 
που ακούνε οι κανονικο ί άνθρωποι. 
Αντίθετα , μπορεί να ακούσει υπερ
ήχους, όπως το υς  ήχους που βγάζουν 
οι «σιωπηλές» σ φ υρ ίχτρες για σκύ
λους.

Για να βοηθηθούν αυτο ί ο ι άνθρω
ποι να ξεπεράσουν το  πρόβλημά 
τους, που τους κάνει ουσιαστικά 
κουφούς. Αγγλοι επ ιστήμονες κατα
σκεύασαν μια νέα συσκευή, που μοιά
ζε ι με τα  φορητά κασετόφωνα τύπου 
«Γουώκμαν». Ο ασθενής φοράει τα 
ακουστικά  και κρατάει στο χέρ ι του 
μια μικρή συσκευή με ενσωματωμένο 
μικρόφωνο. Η συσκευή αυτή μετα 
τρέπ ει το υς  ήχους σε κύματα υψηλών 
συχνοτήτων, που ο ασθενής μπορεί 
να ακούσει. Με τη  μέθοδο αυτή, το 
πρόβλημα τη ς  ακοής υψηλής συχνό
τη τα ς  λύ νετα ι οριστικά.

χαράς, λύπης, φόβου και τρόμου. 
Επίσης, δ ιαγω νίστηκαν σε θορύβους 
που έβγα ιναν με την κίνηση των μυών 
του προσώπου και του λαιμού τους.

Η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, ε ίνα ι 
μια χώρα όπου οι άνθρωποι συνήθως 
φωνάζουν πολύ περισσότερο από ότι 
χρ ε ιά ζετα ι για  να ακουστούν.

Ωστόσο, μόνο στην περιοχή του Πιε- 
μόντε έχουν σ κεφ τε ί να αξιοποιή- 
σουν τη συνήθεια  αυτή κάνοντας ένα 
διαγωνισμό!

-----------  Π Ε Ρ Σ Ι Α  _______

Τέρμα στα φιλιά.

Τα ερωτικά φ ιλιά  απαγορεύθηκαν 
«δια ροπάλου» στην Περσία, όπου 
ο ι . . παραβάτες θα τιμω ρούντα ι με 
εκατό ραβδισμούς!

Το φ ιλ ί για  σεξουαλική ικανο
ποίηση, η κατανάλωση οινοπνευμα
τωδών ποτών και η ομοφυλοφ ιλία  ε ί
να ι από τα ηθικά αδικήματα που ψή
φισε το Περσικό Κοινοβούλιο. Ο νό
μος ορ ίζει επίσης αυστηρότατες ποι
νές γ ια τ ις  περιπτώσεις υποτροπής σ ’ 
αυτά τα αδικήματα. Η ομοφυλοφ ιλία  
κατ εξακολούθηση για παράδειγμα, 
θα οδηγεί στην εκτέλεση ! . . .

Σύμφωνα με αυτό το  νέο νόμο, τα 
σεξουαλικά αδικήματα μπορούν να 
αποδειχθούν μόνον αν παρουσια
στούν τέσ σερ ις άρρενες μάρτυρες, 
που να βεβαιώνουν την  τέλεσ ή τους- 
αν δεν υπάρχουν άνδρες μάρτυρες, 
το δ ικαστήριο θα πρέπει να απαλλά
ξε ι τον κατηγορούμενο λόγω αμφ ι
βολιών, μια και οι γυνα ίκες δεν θεω
ρούντα ι ιδ ια ίτερα  . . .  α ξ ιό π ισ τες !. . .

----------- Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α  ______

Η τρομερή μαμά.

Ο τ ίτλ ο ς  της πιο «τρομερής μαμάς» 
θα πρέπει σ ίγουρα να δο θε ί στην κυ
ρία Γκ ιουλελμ ίνα  Έ κερμαν, μια Γερ
μανίδα μέγαιρα από την  Κολωνία, μη
τέρα  11 παιδιών και βάρους 
μόνο...110 κιλών!

Η τρομερή αυτή μαμά όταν θυμώ
νε ι με τα παιδιά της, ε ίνα ι δύσκολο - 
αν όχι αδύνατο - να συγκρατηθεί. 
Κατά τη διάρκεια  ενός από τους πολ
λούς καβγάδες της με τα παιδιά της, 
η Γκιουλελμ ίνα  τα «έβαλε» με τον 
πρωτότοκο γιό της Χάνς, που ε ίνα ι 
πρωταθλητής της πυγμαχίας!

Αν και θα φανεί απίθανο, η «απί
θανη» μαμά κατάφ ερε να βγάλει νοκ - 
άουτ το δυνατό Χανς, που την κατάγ
γε ιλε  στην Αστυνομία για κακομετα 
χείριση. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου 
καταδίκασε σε εξάμηνο φυλάκιση τη 
δυναμική μαμά, που παίρνοντας την 
άγουσα για τ ις  φ υλακές απόδειξε πως 
«της φυλακής τα σ ίδερα ε ίνα ι και για 
τ ις  λεβέντισσες» .. .

-------------------------- Ι Τ Α Λ Ι Α
Η κραυγή που νίκα.
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Γυναίκα αντιφεμινίστρια!
Η διάσημη σταρ του Χόλλυγουντ 

Βαλερί ΠερΙν, δεν δ ια θέτε ι μόνο ένα 
καταπληκτικό σώμα, που την είχε 
αναδείξε ι σαν την καλύτερη στριπτη- 
ζέζ του Λας - Βέγκας πριν κάνει κα- 
ριέρα στον κινηματογράφο, αλλά και 
μια ιδ ια ίτερα  καυστική γλώσσα για να 
προβάλλει μαχητικά και να υποστηρί
ζει τη γνώμη της, με αποτέλεσμα να 
εξεγε ίρ ε ι συχνά πολλούς εναντίον 
της.

Πριν από λίγο καιρό, η Βαλερί συν
άσπισε εναντίον της όλες τ ις  φ εμ ιν ί
στρ ιες του Χόλλυγουντ, όταν είπε σε 
συνέντευξη που έδωσε σε ένα αμερ ι
κάνικο περιοδικό μεγάλης κυκλοφο
ρίας: «Ό λες τους ε ίνα ι πανάσχημες 
και τα βάζουν με τους άνδρες γ ια τί 
δεν καταδέχοντα ι να τους ρίξουν 
δεύτερη ματιά, έτσ ι αδ ικημένες από 
τη φύση όπως είναι». Και πρόσθεσε η 
αισθησιακή Βαλερί: «Προτιμάω χίλιες 
φορές να μη φοράω στηθόδεσμο για 
να προκαλώ έτσ ι τους άνδρες, παρά 
να ισχυρίζομαι ότι έτσ ι ξεφεύγω από 
τα δεσμά του ρόλου της γυναίκας. 
Βλέπετε ότ ι εγώ έχω το θάρρος να 
είμαι ειλικρινής!».

Στις προκλητικές αυτές δηλώσεις 
της Βαλερί, απάντησε μια από τ ις  πιο 
φανατικές φεμ ιν ίστρ ιες, λέγοντας: 
«Η Βαλερί δεν ενοχλε ίτα ι αν την 
θεωρούν οι άλλοι απλά και μόνο ένα 
ερωτικό αντικείμενο, γ ια  τον απλού- 
στατο λόγο ότι αυτό ε ίνα ι όλο και όλο. 
Έ να αντικείμενο!».

Είναι κρίμα που η Βαλερί και οι φ ε 
μ ιν ίσ τρ ιες έχουν φ ιλον ικ ίες μεταξύ 
τους. Γιατί, αφού ούτε αυτή ούτε 
εκε ίνες  φορούν στηθόδεσμο (η κα
θεμιά βέβαια για το δικό της λόγο), το 
πράγμα μ ιλάει από μόνο του πως όλες 
τους ανήκουν στο ίδ ιο κίνημα: το  κί
νημα .. . των αδεσμεύτων! Και γ ι ’ 
αυτό θα έπρεπε να ε ίνα ι όλες τους 
φ ίλες . . .  επ ιστήθιες!

Λίπη από πλαστικό.
Μια θεαματική ανακάλυψη έκαναν 

πρόσφατα οι ερευνητές της μεγάλης 
ετα ιρ ίας τροφίμων Πρόκτερ εντ 
Γκαμπλ, στα εργαστήριά τους στο 
Σ ινσ ινάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Ανακάλυψαν το πρώτο συνθετικό 
υποκατάστατο του λίπους. Πρόκειται 
για  μια υγρή παραλλαγή του γνωστού 
πολυέστερ, που έχει την οσμή, την 
όψη και τη γεύση του λίπους που 
χρησιμοποιείτα ι στο μαγείρεμα, αλλά 
δεν αφομοιώνεται στον οργανισμό. 
Τρώγωντας κανείς το πολυέστερ στη 
θέση του λαδιού στο φαγητό δεν 
αντιλαμβάνετα ι καμιά απολύτως δια
φορά, αν και με αυτό τον τρόπο δεν 
παίρνει καθόλου θερμίδες. Το πο
λυέστερ αποβάλλεται αναλλοίωτο 
από τον οργανισμό, μια και το πεπτικό 
σύστημα του ανθρώπου δεν μπορεί 
ούτε να το απορροφήσει ούτε να το 
διασπάσει. Η ουσία αυτή θα κυκλο
φορήσει στην αγορά σαν «διαιτικό λ ί
πος» για όσους έχουν προβλήματα 
σ ιλουέτας.

-------------  Γ Α Λ Λ Ι Α  --------------

Πρωτότυπη λύση.
Μια Γαλλίδα δημοσιογράφος, η 

Κρισπάν Κολάνζ, βρήκε έναν πρα
γματικά καταπληκτικό τρόπο - κατά 
τη γνώμη της - για  να λυθεί το ενερ 
γειακό καθώς και το δημογραφικό 
πρόβλημα της πατρίδας της: πρό- 
τε ιν ε  να χρηματοδοτήσει η Κυβέρ
νηση μια τηλεοπτική διαφημιστική 
εκστρατεία , με την οποία να παρο
τρ ύνει τους πολίτες να ε ίνα ι πιο ευά
λωτοι στα βέλη του έρωτα! .. .

«Αν πιάσει το σλόγκαν, σ κεφ θείτε 
τ ι ο ικονομία θα έχουμε!» λ έε ι η Κρι- 
στιάν. «Αντί να πηγαίνουμε τα Σαβ
βατοκύριακα εκδρομές έξω από την 
πόλη με τα αυτοκίνητα, οι ερω τευμέ
νοι θα μένουν κλεισμένοι στα σπίτια 
τους· ίσον οικονομία στα καύσιμα! 
Αντί να βλέπουν τηλεόραση, θα κοι
τάζουν ο ένας τον άλλο στα μάτια στο 
ημίφως- ίσον οικονομία στο ρεύμα! 
Αντί να κάθονται στο σαλόνι και να 
συζητούν, θα περνούν α τέλειω τες 
ώρες κουκουλωμένοι στις κρεβατο
κάμαρές τους- ίσον οικονομία στις 
δαπάνες για τη θέρμανση! Και τελ ικά  
θα ξεφουρνίζουν και κανένα μωρό' 
και έτσι, παράλληλα με το  ενεργειακό 
θα λυθεί και το δημογραφικό πρό
βλημα της Γαλλίας . . .».

------------- Ε Λ Β Ε Τ Ι Α

Ενας παράξενος γόμος.

Έ να ζευγάρι από τ ις  Ά λπ εις  απο
φάσισε να κάνει ένα παράξενο γάμο. 
Οι δύο μέλλοντες σύζυγοι ήταν φα
νατικο ί ορειβάτες. Έ τσι, αποφάσισαν 
να πραγματοποιήσουν τους γάμους 
τους, όχι μπροστά στο δήμαρχο της 
πόλης που κατοικούσαν, αλλά σε μια 
μικρή εκκλησίτσα, που βρισκόταν 
στην κορυφή κάποιου απρόσιτου - για 
τους κοινούς θνητούς - βουνού, και 
με καλεσμένους όσους ανήκαν στον 
ίδ ιο μ ’ αυτούς ορειβατικό σύλλογο.

Οι συναθλητές τους ορειβάτες, για 
να τους τιμήσουν, μετά την τελετή  
του γάμου παρατάχθηκαν και σχημά
τισαν μια τιμητική  αψίδα με τ ις  ορει
βατικές τους αξίνες, απ' όπου πέρασε 
το ζευγάρι.

Και μια λεπτομέρεια: το ζευγάρι για 
την επίσημη αυτή τελετή  ντύθηκε με 
την κανονική ορειβατική στολή του 
και με πλήρη εξάρτηση, όπως φυσικά 
και όλοι οι καλεσμένοι. Ο μόνος που 
ήταν ντυμένος κατά το . . .  πρωτό
κολλο ήταν ο ιερέας που τους ευλό
γησε. Αλλά αυτός δεν ήταν ορειβά
της, και ε ίχε φτάσει εκε ί πάνω με νο ι
κιασμένο ελικόπτερο!

-----------  Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α  ----------

Νοίκιασε γυναίκα για το σύζυγο της.

Ενα ζευγάρι Αυστραλών, που δεν 
μπορούσε να τεκνοποιήσει, βρήκε 
από τ ις  μ ικρές α γγελ ίες μια νεαρή και 
υγιή γυναίκα για να πάρει τη θέση της 
συζύγου.

Ετσι, η 20χρονη Τζαίην, μία από τις  
επτά κοπέλλες που απάντησαν στην 
αγγελία του Τέρρυ και της Σου 
Κλαρκ, βρ ίσκεται τώρα στον τρ ίτο  
μήνα της εγκυμοσύνης της, και το 
περίεργο τρ ίο παρουσιάστηκε πα
νευτυχές σε μια ειδ ική γΓ αυτούς εκ 
πομπή ενός ιδιωτικού τηλεοπτικού 
καναλιού.

Η κυρία Σου Κλαρκ μάλιστα, απο
κάλυψε ότι δεν μπόρεσαν να βρουν 
γιατρό για να κάνει τεχνητή  γον ιμο
ποίηση στην Τζαίην, και γ ι' αυτό έκα 
ναν τελ ικά  «φυσική γονιμοποίηση».

«Σκέφτηκα ότι έτσ ι ε ίνα ι ευκολό
τερα» δήλωσε η κυρία Κλαρκ στην 
τηλεόραση, και πρόσθεσε: «κάτι τ έ 
το ιο  άλλωστε δεν μπορεί να αποτε- 
λέσ ε ι απειλή για το γάμο μας».

Η νεαρή γυναίκα που πέρασε δύο 
βραδιές με τον πατέρα του μωρού, θα 
εισπράξει στο ακέραιο τα έξοδα της 
ια τροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι 
υπόλοιποι οικονομικο ί όροι του συμ
βολαίου δεν αποκαλύφθηκαν. «Για 
την Τζαίην το παιδί που θα φ έρε ι στο 
κόσμο ανήκει στο ζεύγος Κλαρκ».

«Είναι λίγο πολύ σαν να κλωσάω το 
αυγό τους», τόνισε σε δήλωσή της η 
ίδια.

------------  Κ Α Ν Α Δ Α Σ  --------------

Ενας ευσυνείδητος γάτος.
Ο Σάμυ ε ίνα ι ένας γάτος με ιδ ια ί

τερα  αναπτυγμένη την αίσθηση του 
καθήκοντος! Ό χ ι μόνο κυνηγά τα 
ποντίκια, μόλις ξεπροβάλλουν από 
τ ις  φωλιές τους, αλλά και ε ισβάλλει 
μέσα στις τρύπες τους για να τα εξ- 
ολοθρεύσει!

Η μεγάήη του όμως αυτή προθυμία, 
παραλίγο να του στο ιχ ίσει ακριβά, 
όταν ένα συνεργείο, που επισκεύαζε 
το  σπίτι των αφεντικώ ν του, της κυ
ρίας και του κυρίου Κλαρκ στο Ο ντά
ριο του Καναδά, έκλεισε την τρύπα 
μιας ποντικοφωλιάς, μέσα στην οποία 
μόλις ε ίχε μπει ο Σάμυ χωρίς να τον 
προσέξει κανείς!

Ο γάτος έμε ινε  παγιδευμένος εκε ί 
για  δυο βδομάδες, και τα αφεντικά  
του «έφαγαν τον κόσμο» για να τον 
βρουν. Τον ανακάλυψαν τελικά , μόνο 
όταν άκουσαν τα νιαουρίσματά του 
πίσω από τους το ίχους!

Ωστόσο, φ α ίνετα ι ότ ι ο γάτος δεν 
εγκατέλειψ ε το κυνηγητό των ποντι
κών, ούτε όσο κράτησε η αιχμαλωσία 
του- άλλωστε στη δεκαπενθήμερο 
«απομόνωσή» του, η μυοφαγία ήταν 
και ανάγκη επιβίωσης. Ό ταν, λοιπόν, 
τον απελευθέρωσαν, όλα τα ποντίκια 
που είχαν την ατυχία να αιχμαλωτι- 
σθούν μαζί του, είχανπ ια αποδημήσει 
εις . . . τον στόμαχον του Σάμυ1
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Μ Α Ι Ο Σ

1-5-1944: Στο σκοπευτήριο Καισαριανής εκτελέστηκε από 
τους Γερμανούς μαζί με άλλους 199 πατριώτες, ο Ανθυπομοί
ραρχος Μιχαήλ Γαντές, Υπασπιστής της Δ.Χ. Κορινθίας και επι
κεφαλής κατασκοπευτικής ομάδας στην οποία συμμετείχαν οι 
Ενωμοτάρχες Ανδρέας Ανδρικόπουλος (μετέπειτα Αντιστράτη
γος) και Γεώργιος Σαντιμπαδάκης και οι ιδιώτες Σταύρος Καλη- 
μερης και Νικόλαος Τσίκας (ο τελευταίος εκτελέστηκε στην 
Καισαριανή την ίδια ημέρα).

8-5-1926: Απόσπασμα Χωροφυλακής με επικεφαλής τον Αν
θυπομοίραρχο Νεστορα Μακρυγιάννη, εξόντωσε στην τοποθεσία 
«Σελιτσα» Λαμίας τη συμμορία του λήσταρχου Καρανίκα. Το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για την περίπτωση ήταν το γεγονός ότι
n n i iX W ?  ™ υ εφερε <Ττ0λή ΤαΥματάρχου Πεζικού, ακολουθούσε η συζυγος του που εφερε στολή Ενωμοτάρχου

2-5-1919: Αναχώρησε για τη Σμύρνη η πρώτη δύναμη Χώρο- 
Φυλακής (αποιελούμενη από ένα Τάγμα) με επικεφαλής τον 
Αντισυνταγματάρχη ΑλέξανδροΧατζηιωάννου. Πριν κατεβεί στον 
Ιειραια παρέλαοε από κεντρικό Αθηναϊκό δρόμο κάτω από τις 

επευφημίες χιλιάδων λαού.

3-5-1897: Εληξε η ιστορική μάχη του Γρίμποβου Άρτας, 
οπού ενα Τάγμα Χωροφυλακής χρησιμοποιήθηκε ως επιθετική 
γραμμή της Ταξιαρχίας Μπαϊρακτάρη, κατορθώνοντας τελικά να 
τρεψει σε φυγή πολυάριθμες και καλά εξοπλισμένες τουρκικές 
δυνάμεις, που απειλούσαν με κατάληψη την Άρτα. Οι απώλειες 
του Τάγματος ήταν 3 νεκροί και ισάριθμοι τραυματίες.

4-5-1850: Στη Μονεμθαοία ο χωροφύλακας Γεώργιος Βεργό- 
πουλος ανακάλυψε εργαστήριο κοπής κίβδηλων τουρκικών νομι
σμάτων των 20 γροσίων, εγκαταστημένο στο σπίτι του εμπόρου 
Μιχαήλ Κοσμάκη.

Τ 5' 1855: Τις νυχτερινές ώρες στη Λαμία εξερράγη πυρκαϊά 
και αποτέφρωσε τεσσερα συνεχόμενα καταστήματα στην πλατεία 
υθωνος. Τις μεγαλύτερες ζημιές σε αξία εμπορευμάτων έπα- 

θαν τα καταστήματα του Ιωάννη Σταλίδη και του Αθανασίου Ζα- 
φειροπουλου. Την ίδια νύχτα εξερράγη μεγάλη πυρκαϊά στην 
αγορα της Καλαμάτας, αποτεφρώνοντας τέσσερα καταστήματα 
και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε άλλα δώδεκα. Κατά την 

rln?  ^  ^ οιΡαΡΧ'α9 Μεσσηνίας οι ζημιές ξεπερνούσαν τις
150.000 δραχμές, ποσό αστρονομικό για την εποχή εκείνη.

9-5-1942: Από τις Ιταλικές αρχές Κατοχής συνελήφθησαν 
στην Παρο για πατριωτική δράση ο Μοίραρχος Γεώργιος Ζαμπέ- 
τας, ο Ανθυπασπιστής Γεώργιος Πολυμενάκος, ο Ενωμοτάρχης 
ζενοφών Κωφός οι Χωροφύλακες Ιωάννης Βάγιας Αθανάσιος 
Κοκκωνης και Εμμανουήλ Γρυλάκης, οι Μιχαήλ Κρίσπης (Πρόε
δρος Κοινότητας Πάρου), Αργύρης Μαρινόπουλος, Ιάκωβος 
Ραγκουσης και άλλοι 6 ντόπιοι, ανάμεσα στους οποίους ήταν δύο 
μοναχοί και μία γυναίκα. Στη δίκη που έγινε από 18 - 20 Ιουνίου 
1943 καταδικάστηκαν σε θάνατο ο Μοίραρχος Ζαμπέτας και οι 
Κρισπης Μαρινόπουλος και Ραγκούσης. Οι υπόλοιποι καταδικά
στηκαν σε φυλάκιση 25 χρόνων. Οι ποινές δεν εκτελέστηκαν γιατί 
επακολούθησε η κατάρρευση της Ιταλίας.

10-5-1853: Η ληστρική συμμορία των αδελφών Γιώργη και 
Αντωνη Κουρελή μπήκε ώρα νυχτερινή στη Λίμνη Εύβοιας, λή
στεψε δύο σπίτια, σκότωσε τον πρώην Δήμαρχο Γεώργιο Γκίκα 
και τραυμάτισε δύο άνδρες και μία γυναίκα. Στη συνέχεια επιχεί
ρησε να περάσει στη Στερεά με κλεμμένη βάρκα που βουλίαξε 
στο ξεκίνημα, με αποτέλεσμα να ποντιστούν πολλά από τα κλοπι
μαία. Μετά απο, συνενόηση του Νομάρχου Εύβοιας και του 
Διοικητου της Μοιραρχίας, ναυλώθηκαν τρεις βάρκες και μ ετέ
φεραν στη Λίμνη απόσπασμα αποτελούμενο από δυο Ενωμοτάρ
χες και 20 στρατιώτες και χωροφύλακες, με επικεφαλής τον 
Νομοεπιθεωρητή των στρατευμάτων Εύβοιας. Ταυτόχρονα δια- 
ταχθηκαν να ενεργήσουν έρευνες στο βόρειο Ευβοϊκό τα πολε
μικά πλοία «Σφακτηρία» και «Μυκάλη».

11-5-1919. Δυνάμεις Στρατού και Χωροφυλακής απέκρουοαν 
με επιτυχία σφοδρή τουρκική επίθεση στο Εμίρ - κιοϊ Αϊδινίου.

6-5-1906: Ο Ενωμοτάρχης Δημήτριος Ανδροβιτσανέας (με- 
τεπειτα Συνταγματάρχης) διακρίθηκε ιδιαίτερα στη μάχη της Οσ- 
νήτσανης, μια από τις μεγαλύτερες του Μακεδονικού αγώνα, 
στην οποία σκοτώθηκαν οι οπλαρχηγοί Αντώνιος Βλαχάκης και 
Λεωνίδας Πετροπουλάκης. Ο Ενωμοτάρχης Ανδροβιτσανέας στη 
2ετία 1908 - 1909 υπηρέρησε ως πράκτορας με την ιδιότητα του 
δασκάλου στα χωριά της Βέροιας και της Νάουσας.

12-5-1851: Στην τοποθεσία «Βαρικά» της λίμνης Αμβρακίας. 
η ληστοσυμμορία των Σαρματζελαίων, λήστεψε δύο «βδελλοθή- 
ρες» -  όπως χαρακτηρίζονται στη σχετική αναφορά - κατοίκους 
Αγρίνιου, ζητώντας για λύτρα 350 τάλληρα. Σε καταδίωξη της 
ληστοσυμμορίας τέθηκε το μεταβατικό απόσπασμα της περιοχής.

7-5-1851. Στο χωριό Βαχό Γυθείου, οι αδελφοί Μενουριάνοι 
σκότωσαν το γαμπρό τους Αναγνωσταρέα, επειδή θέλησε να 
διαζευχθεί την αδελφή τους. Επί τόπου έφτασε ισχυρή δύναμη 
Χωροφυλακής για την πρόληψη αντεκδικήσεων.

13-5-1851: Στην τοποθεσία «Κατηφόρι» της περιοχής Μαρα
θώνα, άγνωστοι σκότωσαν από θέση ενέδρας το Γερμανό υπήκοο 
Ιωάννη Φιξ, που κατευθυνόταν στην Κύμη Εύβοιας μαζί με τα 
αδέλφια του Γεώργιο και Οθωνα. Οι τελευταίοι κατόρθωσαν να 
διαφύγουν και να ειδοποιήσουν την Μοιραρχία Πρωτευούσης.
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14-5-1905: Στην τοποθεσία «Μπακατσίνι» Βερμίου, τα εθε
λοντικά σώματα των Μακεδονομάχων Υπομοιράρχου Σπυρομή- 
λιου και Κατσίγαρη, έδωσαν ολοήμερη σφοδρή μάχη στην οποία 
σκοτώθηκαν 58 κομιτατζήδες. Οι ελληνικές απώλειες ήταν 7 
νεκροί και 14 τραυματίες. Ανάμεσα στους τελευταίους βρισκό
ταν και ο Σπυρομήλιος που μεταφέρθηκε μυστικά στη Νάουσα, 
όπου νοσηλεύτηκε για ένα τρίμηνο από τα γιατρό Χαρισιάδη.

15-5-1921: 0 Ταγματάρχης Φώτιος Ζήρος (μετέπειτα Αντι
στράτηγος -  Αρχηγός Χωροφυλακής) έδωσε διάλεξη στην αί
θουσα επιστημονικών ανακοινώσεων του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός» με θέμα «περί της ανάγκης ιδρύσεως επιστημονι
κών εργαστηρίων ανακρίσεως».

16-5-1919: Εκδόθηκε στην Αθήνα Αστυνομική διάταξη με 
θέμα «περί απαγορεύσεως εισόδου κυνών εις εστιατόρια». Το 
σκεπτικό της παρατηρούσε ότι «πολλοί των γευματιζόντων εις τα 
εστιατόρια της πόλεως φέρουσι μεθ’ εαυτών τους κύνας των, 
ρίπτοντες αυτοίς υπολείμματα φαγητού είτε εντός πινακίου είτε 
επί του δαπέδου, με αποτέλεσμα πλην της προσγενομένης ακα
θαρσίας και αηδίας, να απειλείται και η δημόσια υγεία».

17-5-1854: Η Μοιραρχία Αχαίας με αναφορά της πληροφο
ρούσε το Αρχηγείο Χωροφυλακής ότι ο Αγγλογαλλικός θαλάσσιος 
αποκλεισμός πέρασε σε δυναμική φάση. Συγκεκριμένα ανέφερε 
ότι: Στις 11 Μαΐου το Γαλλικό πολεμικό «Ερμής» κανονιοβόλησε 
έξω από το λιμάνι της Πάτρας τη βρατσέρα του Γαλαξιδιώτη 
Παναγιώτη Νικολάου που ερχόταν από την Τεργέστη, προκαλών- 
τας της ελαφρές ζημιές στην πρύμνη. Στις 14 Μαΐου άλλο Γαλ
λικό πολεμικό πυρπόλησε μέσα στο λιμάνι της Πάτρας πλοιάριο 
που μετέφερε από το Μεσολόγγι ένα υπόδικο και πέντε νεοσύλ
λεκτους συνοδευόμενους από δύο Χωροφύλακες που αφοπλί
στηκαν και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν στην προβλήτα μαζί με 
τους άλλους επιβάτες και το πλήρωμα.

18-5-1894: Στο Γουδί έγινε μια ακόμη «αναμέτρηση τιμής» με 
τη μορφή της μονομαχίας, φαινόμενο όχι σπάνιο στην παλιά 
Αθήνα. Αντίπαλοι: Ο Υπομοίραρχος Παναγιώτης Διοσκουρίδης 
και ο Πλωτάρχης Μπούμπουλης. Αιτία: Προσβλητική -  όπως θεω
ρήθηκε από τον Υπομοίραρχο -  συμπεριφορά σε βάρος του από 
τον Μπούμπουλη κατά τη διάρκεια των ποδηλατικών αγώνων του 
Φαλήρου, εκδήλωση αθλητική -  κοσμική για την εποχή εκείνη. 
Αποτέλεσμα: Ευτυχώς όχι θανατηφόρο και για τους δύο μονομά
χους.

19-5-1931: Τραγικό θάνατο βρήκε ο Χωροφύλακας Βασίλειος 
Κέφαλος στην προσπάθειά του να προλάβει την επέκταση πυρ- 
καίάς που εκδηλώθηκε ώρα νυχτερινή σε οπλοπωλείο της Καβά
λας. Σπάζοντας την πόρτα για να σβήσει τη φωτιά σημειώθηκε 
έκρηξη, με αποτέλεσμα να ταφεί κάτω από τα ερείπια του κατα
στήματος.

20-5-1941: Η Χωροφυλακή ρίχνεται στη μάχη της Κρήτης. Ο 
επικός αγώνας της που κράτησε μέχρι τις 29 Μαΐου, είχε τίμημα 
δεκάδες νεκρούς και τραυματίες Αξιωματικούς, Υπαξιωματι- 
κους, Χωροφύλακες και Δόκιμους Χωροφύλακες.

21-5-1864: Μετά από επίσημη τελετή η Χωροφυλακή ανέ
λαβε τα καθήκοντά της στην Κέρκυρα, από όπου προωθήθηκαν 
στη συνέχεια οι δυνάμεις της στα υπόλοιπα Επτάνησα.

22-5-1850: Στην τοποθεσία «Σαρδινιάνικο πηγάδι» Βάλτου, 
βρέθηκε το πτώμα του καταγόμενου από τη Λεπενού Μίχου

Δημητρίου, τον οποίο είχαν αιχμαλωτίσει ληστές. Πάνω στο 
πτώμα του βρέθηκε σημείωμα που έγραφε τα ακόλουθα: «Αν 
ρωτάτε για τούτο τον άνθρωπο που είναι εδώ στη στράτα σκοτω
μένος, είναι ο σκλάβος από τη Λεπενού όπου δεν εξαγοράστηκε. 
Και όποιον πιάσουμε και δεν ξαγοραστεί με το πρώτο καβούλι 
(σ.σ. μήνυμα) θα τον σκοτώνουμε και ας είναι το κρίμα στο λαιμό 
σας όπου δεν τον ξαγοράζετε».

23-5-1931: Πέθανε στην Αθήνα ο Υποστράτηγος Χωροφυλα
κής Νικόλαος Τρουπάκης Αρχηγός Χωροφυλακής από 15-3-1921 
μέχρι 8-7-1922, νομομαθής, συγγραφέας, και ένας από τους 
πρωταγωνιστές των απολυτρωτικών κινημάτων της περιόδου 
1896 -  1909.

24- 5-1856: Στην τοποθεσία «Μπουκουβάλα βρύση» Ευρυτα
νίας, κοντά στην οριοθετική γραμμή, η συμμορία του λήσταρχου 
Γαϊτάνη αιχμαλώτισε το γιο και τον αδελφό του αρχιτσέλιγγα 
Κώστα Σουφλέρη. Πριν περάσει στο τουρκοκρατούμενο έδαφος, 
άφησε παραγγελία ζητώντας για λύτρα 500 τάλληρα.

25- 5-1850: Εξερράγη πυρκαίά στο Νομαρχιακό κατάστημα 
Ναυπλίου που κατασβέστηκε χωρίς να πάρει διαστάσεις. Σύμ
φωνα με την αναφορά της Μοιραρχίας Αργολιδοκορινθίας, «το 
πυρ διεδόθη από το φυτίλιον του φωτός του κλητήροςτης Νομαρ
χίας».

26-5-1857: Αγνωστη ληστρική συμμορία εγκατέλειψε έξω 
από το Δαδί (Λιανοκλάδι) τον 14χρονο Αθανάσιο Χρήστου κατα
γόμενο από το χωριό Μπραήμαγα, τον οποίο είχε αιχμαλωτίσει 
πριν από ένα 20ήμερο. Ανακρινόμενος στην Μοιραρχία Φθιωτι- 
δοφωκίδος, δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ταυτότητα της 
ληστοσυμμορίας.

27-5-1887: Με τον Ν. ΑΦΛ0 ανατέθηκε στη Χωροφυλακή η 
φύλαξη και η συντήρηση(!) των τηλεγραφικών γραμμών. Έτσι με 
την_ ανάληψη και της «Δασικής Αστυνομίας» (Ν. 
ΒΡζΒ/13-2-1892) η Χωροφυλακή είχε άμεση συνεργασία με όλα 
τα Υπουργεία με εξαίρεση τα Υπουργεία Εξωτερικών και Παι
δείας.

28-5-1941: Συνελήφθησαν στην περιοχή Λασηθίου 50 άνδρες 
της Χωροφυλακής επειδή πήραν μέρος στη μάχη της Κρήτης και 
στάλθηκαν όμηροι σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως της Ιταλίας.

29- 5-1910: Στην Αθήνα εκδόθηκε Αστυνομική διάταξη με 
θέμα «περί μέτρων προς αποτροπήν βλάβής των ασφαλτοστρω
μένων οδών». Το σκεπτικό της παρατηρεί ότι «επί των ασφαλτο
στρωμένων οδών ιδίως του Πειραιώς επισωρεύονται διάφορα 
βαρέα κιβώτια εμπορευμάτων και σιδηρικά και χύνονται επί του 
ασφαλτοστρώματος λιπαροί ουσίαι ή ρίπτονται ανημμένοι άνθρα
κες ή ανάπτεται πυρά ή εμπήγνυνται ήλοι προς πρόσδεσιν σκιά
δων κ.λπ.».

30- 5-1941: Εκτελέστηκαν στο Ρέθυμνο για τη συμμετοχή 
τους στη μάχη της Κρήτης οι Ανθυπομοίραρχοι Σταμάτιος Πανα- 
γιωτάκης και Νικόλαος Χλεμπογιάννης. Την ίδια ημέρα συνελή
φθησαν για τον ίδιο λόγο όλοι σχεδόν οι άνδρες του 5ου Λόχου 
του Τάγματος Σχολής Χωροφυλακής Ρεθύμνου και στάλθηκαν σε 
στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας, όπου αρκετοί πέθαναν 
από τις κακουχίες.

31- 5-1928: Κατά τον μήνα Μάϊο συνελήφθησαν από τις Υπη
ρεσίες Χωροφυλακής 672 καταδιωκόμενοι (φυγόποινοι 434, φυ- 
γόδικοι 237, ληστές 1).

Χ.Ρ.
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ΕΝΤΕΛΩΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Υποθέτω πως κοντεύω  να φθάσω, 
είπε, χωρίς πεποίθηση ο Λήντμπε- 
τερ. Το μονοπάτι ε ίχε αρχίζει ν ’ 
ανηφορίζει από ώρα, χωρίς ωστόσο 
να φ α ίνετα ι το Χ ίγκιν -  Πάϊκ. Πί
στευε σχεδόν, πως δεν ε ίχε  πάρει τη 
σωστή κατεύθυνση. Μα πώς του 
ήρθε ν' ανηφορίσει ως εκε ί πάνω;

Το Πάϊκ ήταν ένα γυμνό, απερι
ποίητο οικοδόμημα, χτισμένο στην 
κορυφή του μεγάλου βράχου Χ ίγκιν 
-  Μπρόου, ένα μνημείο γ ια  να θυμί
ζει το Βατερλώ, χωρίς ιδ ια ίτερη  
ομορφιά, ούτε σπουδαία αρχαιολο
γική αξία. Μάλλον παιδιάστικη, αλη
θινά, ήταν η επ ιθυμία να απλώσει το 
χέρ ι του στους σκούρους πέτρ ινους 
το ίχους του αυστηρού μνημείου και 
να δ ιαβάσει τη σκαλιστή επιγραφή.

Το Πάϊκ ήταν, ωστόσο, ένα ορό
σημο ορατό από πολλά μιλιά και από 
πολλούς τόπους. Το γεγονός, πως ο 
Λήντμπετερ που ε ίχε τοπ οθετήσει 
τ ις  ισ τορ ίες του σ' αυτήν την περι
οχή, δεν ε ίχε ποτέ επ ισ κεφ τεί το 
Πάϊκ, φα ινόταν μάλλον να δ ιαψ εύδει 
τον ισχυρισμό του, πως κατε ίχε το 
θέμα από πρώτο χέρι.

-  Θα προχωρήσω άλλα είκοσ ι λ ε 
πτά, αποφάσισε με πείσμα.

Γυρόφερε μια πτυχή του λόφου 
και φώναξε χαρούμενος. Κολλημένο 
στην πλαγιά αντίκρυ του ε ίδ ε  ένα 
μικρό γκρίζο αγρόσπιτο.

Μπροστά στο σπίτι ήταν σταματη- 
μένο ένα μικρό κλειστό  φορτηγό, με 
ζωηρά κ ίτρ ινα  και γαλάζια χρώματα.

Η πίσω πόρτα του ήταν ολάνοιχτη 
και, καθώς ο Λήντμπετερ  πλησίασε, 
ε ίδε πως επρόκειτο  για ένα πλανό
διο εμπορικό. Οι βούρτσες ήταν 
κρεμασμένες, τεν εκ έδ ες  με μπι
σκότα γυάλιζαν και μια ζυγαριά ήταν 
ακουμπισμένη σ' ένα χαμηλό ξύλινο 
ράφι, πλάι σ' ένα ρολό μπαίηκον, που 
εκείνη  τη στιγμή, ο γυρολόγος το 
έκοβε φ έτες  μ' ένα μεγάλο κοφτερό 
μαχαίρι.

Ο γυρολόγος ήταν ένας κοντός 
μελαχροινός άνδρας, με άσπρο σα
κάκι και ποδιά.

-  Καλημέρα! χα ιρέτησε πρόσχαρα 
τον Λήντμπετερ. μόλις τον είδε.

Ακούγοντας αυτόν τον χαρού
μενο χα ιρετισμό μια κοπέλλα πίσω 
του, γύρ ισε να δει τον ξένο. Ή ταν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
Της Φίλυς Μπέντζεϋ

ξανθιά, ροδοκόκκινη και μάλλον 
όμορφη αν και απεριποίητη. Φο
ρούσε μια βρώμικη λουλουδάτη πο
διά, πάνω από ένα παλιό μαύρο φό
ρεμα.

-  Τι θ έλετε ; τον ρώτησε απότομα, 
με την προφορά του Γυόρκσαϊρ.

Ο Λήντμπετερ δεν πειράχθηκε.
-  Με συγχω ρείτε, είπε ευγενικά. 

Θα έχ ετε  μήπως, την καλωσύνη, να 
μου πείτε, πού βρίσκομαι; Βγήκα για 
ένα περίπατο και χάθηκα. Τ ίνος είνα ι 
αυτή η φάρμα;

Ύ στερα από σύντομη σιωπή η κο
πέλλα είπε:

-  Είναι το Χ ίγκιν -  Λέυ.
- Α !  Τότε δεν πρέπει να είμα ι μα

κριά από το Χ ίγκιν Πάϊκ.

-  Ό χ ι, δεν ε ίσ τε μακριά, είπε η 
κοπέλλα μ' ένα τόνο  φιλικό, ανα
κουφισμένη φαινομενικά, που ο ξέ 
νος δεν ζητούσε το δικό της το σπίτι. 
Προχωρείστε ίσια επάνω στο μονο
πάτι και μόλις στρ ίψ ετε, θα β ρεθε ίτε  
στη γωνία του Χ ίγκιν -  Μπρόου. Από 
κει, το μονοπάτι θα σας βγάλει ως 

την κορυφή.
-  Είναι όμως πολύ απότομος ανή

φορος, είπε ο γυρολόγος και κού
νησε το κεφάλι του.

-  Ό χ ι δα Τομ! είπε η κοπέλλα σαν 
ξαφνιασμένη από την παρατήρησή 
του.

-  Δεν ε ίνα ι εύκολο να βρει το μο
νοπάτι. που κόβει από το βράχο.

-  Είναι πέτρες σωριασμένες 
κοντά -  κοντά, που δείχνουν το 
δρόμο, ανάμεσα στις φ τέρες.

-  Ίσως, μα ο δρόμος ανάμεσα στα 
χόρτα, δεν ε ίνα ι στρωτός. Ά λλω στε 
κι αν θα φ τάσεις  εκεί, δεν θα έχεις  
τίποτα να δεις, πρόσθεσε περιφρο
νητικά.

-  Δεν έχετε  στ' αμάξι σας παγωγά; 
ρώτησε ο Λήντμπετερ γελαστός.

- Ό χ ι .
-Έ χ ο υ μ ε  λεμονάδες και πορτο

καλάδες, τον πληροφόρησε η κο
πέλλα.

- Δ ε ν  νομίζω, πως θα του αρέ
σουν, τη σταμάτησε ο άνδρας.

Ο Λήντμπετερ, ωστόσο, αγόρασε 
μια μπουκάλα. Ο γυρολόγος του την 
άνο ιξε και ο Λήντμπετερ ζήτησε την 
άδειά του, και κάθησε στο πεζούλι 
του σπιτιού, γ ια  να την αδειάσει 
γουλιά -  γουλιά.

-  Τώρα, κυρία Χόυλ, είπε ζωηρά ο 
πραματευτής, μπορούμε να συνεχί- 
σουμε τη δουλειά  μας. Έχω ένα 
σωρό επ ισκέψεις να κάνω.

Οταν άδειασε το μπουκάλι του και 
ξεκούρασε λίγο τα πόδια του, ο Λήν
τμπετερ  ξαναγύρισε στο πίσω μέρος 
του μικρού φορτηγού και άφησε την 
αδειανή μπουκάλα.

, -  Με συγχωρείτε, μίσες Χόυλ είπε. 
Είμαι συγγραφέας κι ενδ ιαφ έρομαι 
για κάτι τέτο ια : ο σύζυγός σας κερ
δ ίζει τα έξοδά σας, μόνο από τη 
φάρμα; Βλέπω πως έχ ετε  πρόβατα, 
μια αγελάδα και μερ ικές κότες, όχι 
όμως γ εν ν ή μ α τα . . .  Σε τούτα  τα 
ύψη, δεν νομίζω να υπάρχουν χω
ράφια, ή όχι; Ή μήπως εργάζετα ι και 
κάτω στην κοιλάδα;

Λιγόστιγμη σιωπή απλώθηκε.
-  Και τ ι σε νο ιάζει εσένα; ρώτησε ο 

γυρολόγος.
„ -  Τίποτα . . .  τίποτα απολύτως, 

είπε σαστισμένος ο Λήντμπετερ. Με 
συγχω ρείτε . . .  δεν ήθελα να είμαι 
αδιάκριτος.

-Έ χ α σ ε  τον άντρα της, καταλα
βα ίνεις;

- Ω !  Λυπάμαι πολύ! Σας ζητώ και 
πάλι συγνώμη.

-Δ ο ύ λ ε υ ε  κάτω στην Έ λντερ  -  
Βέϊλ, αντίκρυ, είπε η κοπέλλα. 
Εφυγε όμως και μ' άφησε.

Το πηγούνι της άρχισε να τρ έμ ει 
και δάκρυα ανάβλυσαν στα μάτια 
της, καθώς μιλούσε, κι έκαναν τον 
Λήντ Μπέτερ να νοιώσει ντροπή, για 
την αδ ιάκρ ιτη  ερώτησή του.

Σας ζητώ, ειλ ικρ ινή, να με συγχω
ρήσετε, γ ια τ ί άθελά μου, σας ξανά- 
φερα τόσο οδυνηρές θύμησες, είπε 
ο Λήντμπετερ. αληθινά λυπημένος.

-  Προχώρησε στο μονοπάτι, 
ώσπου να περάσεις το διάσελο, είπε 
η κοπέλλα. πρόθυμα σαν να ήθελε 
να του δείξε ι, πως δεν του κρατούσε 
κακία.

-  Αυτό θα κάνω, είπε ο Λήντμπε
τερ, μη θέλοντας να συνεχίσει τη 
συζήτηση. Γειά σας!

Β ιαζόταν να φύγει. Κούνησε όμως 
το κεφάλι του όσο πιο ευγεν ικά  
μπορούσε.

Μόλις έπαψε να βλέπει τον Χ ίγκιν 
-  Λέϋ. το μονοπάτι άλλαξε. Έ γινε 
τραχύ και απότομο και σε λίγο δυο 
αυλάκια από ρόδες σημάδευαν το 
πέρασμα βαρυφορτωμένων κάρων.
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Ύστερα έστριβε σ' έναν χωματό
δρομο σκεπασμένο από χλόη, με
ρικά χνάρια όμως από ρόδες έδειξαν 
φανερά ότι τον χρησιμοποιούσαν 
ακόμα αμάξια ή αυτοκίνητα

Ευχαριστημένος από τις  παρατη
ρήσεις του, συνέχισε το δρόμο του. 
Προχώρησε όλο και πιο ψηλά, ώστε ο 
δρόμος άνοιξε από το ένα του πλάϊ, 
και ο το ίχος του βράχου στα δεξιά, 
χάθηκε. Έ κανε το γύρο στο διάσελο 
του Χ'ιγκιν Μπρόου.

-  Μα το μονοπάτι είνα ι πολύ εύ 
κολο! φώναξε ενθουσιασμένος.

Γιατί, αληθινά, το δρομάκι ξεχωρί
ζει, καθαρά, ανάμεσα στην πυκνή 
χλόη.

«Φαίνεται πως το χρησιμοποιούν, 
πολύ πιο συχνά, απ' όσο θα μπο
ρούσα να φανταστώ», σκέφθηκε κα
θώς προχωρούσε χαρούμενος.

Εφτασε τ ις  ανθισμένες φτέρες 
και βρήκε τ ις  σωριασμένες πέτρες. 
Ανάμεσα στον τελευτα ίο  σωρό και 
στο Πά'ίκ, ήταν ένα μακρύ χάσμα, 
σαν να είχαν μετατοπίσει τ ις  πέτρες 
ενός σωρού, και προχώρησε για λίγο 
έξω από το μονοπάτι, σ' ένα έδαφος 
τόσο απότομο, που χάρηκε αληθινά, 
αντικρύζοντάς το. Γρήγορα όμως 
στάθηκε πλάϊ στο Χ ίγκιν -  Πάί, χάϊ- 
δεψε τη μαύρη πέτρα του, και το 
χαιρέτησε φιλικά.

- Σ ε  είδα χ ίλ ιες φορές! είπε 
θριαμβευτικά. Τώρα επιτέλους, σ' 
αγγίζω! Πάντα ήθελα να σταθώ εδώ 
πάντα έννοιωθα πως ήταν κάτι, που 
είχε ξεχωριστή σημασία για μένα. Τι 
θέα!

Διάβασε την επιγραφή. Το μνη
μείο ήταν χτισμένο μετά τη μάχη του 
Βατερλώ, όπως του είχαν πει. 
Μπήκε, ανέβηκε μερικά σκοτεινά 
σκαλιά που μύριζαν μούχλα, και 
βγήκε στην πλατφόρμα, απ' όπου το 
θέαμα ήταν ακόμα ωραιότερο από 
πριν.

Υστερα κατέβηκε πάλι τα σκαλιά 
κι έκανε μια βόλτα γύρω από το μνη
μείο. Οι τέσσερις πληθινες πλευρές 
του προχωρούσαν πέρα από τις  γω
νίες σαν περιτοιχίσματα, έτσ ι που 
έκλειναν οκτώ διαμερίσματα, ανοι
χτά στον αέρα πάνω και μπροστά, 
προφυλαγμένα όμως στα πλάγια απ' 
τον άνεμο και τ ις  κακοκαιρίες.

Ο Λήντμπετερ αποφάσισε να 
αξιοποιήσει όσο καλλίτερα μπο
ρούσε την επίσκεψή του και να με
λετήσει όλες τις λεπτομέρειες. Ά ρ 
χισε, λοιπόν να τρ ιγυρ ίζει προσ
εκτικά ένα -  ένα τα διαμερίσματα. Σ' 
ένα απ' αυτά, τα πλευρά κι ένα κρα
νίο αρνιού φανέρωναν μια ανο ιξιά
τικη εκδρομή- σ' ένα άλλο, που από 
τη θέση του βράχου εξασφάλιζε 
μόνο μια στενή θέα, ένας μεγάλος 
σωρός πέτρες έφραζαν τη μια γωνιά 
του.

-Α ναρω τιέμα ι, ποιος να σώριασε 
όλες αυτές τ ις  πέτρες εδώ, και γιατί, 
μουρμούρισε ο Λήντμπετερ και 
φαντάστηκε μια εκδρομή, και το 
γλέντι κάποιας συντροφιάς.

Προχώρησε στα πλαϊνά δ ιαμερ ί
σματα.

Πολλά αρχικά και ημερομηνίες 
ήταν σκαλισμένες στους τοίχους.

Ολα αυτά, μίλησαν στην καρδιά 
του Λήντμπετερ και η φαντασία του 
άρχισε να δουλεύει. Φαντάστηκε 
τους νέους, που είχαν σκαλίσει τα 
αρχικά τους με τις  κοπέλλες τους, 
να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον με 
τρυφερό θαυμασμό.

Ξαναγύρισε στην πρόσοψη του 
Πά'ίκ, και ξανακύτταξε κάτω προς τη 
φάρμα Χίγκιν Λέυ. Το μικρό φορτηγό 
δεν ήταν πια στην πόρτα. Το ε ίδε να 
ανηφορίζει αργά, το μονοπάτι.

Ο Λήντμπετερ γύρισε πάλι στο 
διαμέρισμα με τον πέτρινο σωρό. 
Γέλασε κάπως ειρωνικά για τον 
εαυτό του, γ ια τί είχε κιόλας βρει μια 
σπουδαία εξήγηση για τις  σωρια
σμένες πέτρες, και καθισμένος στο 
σωρό τους άρχισε να σχεδιάζει την 
ιστορία που θα έγραφε.

Έ ξαφνα τινάχτηκε και φώναξε 
ξαφνιασμένος, γ ια τί ένας ίσκιος 
έπεσε επάνω του.

Έ νας άνδρας ε ίχε μπει στο ίδιο 
διαμέρισμα. Ο γυρολόγος!

- Μ ε  τρόμαξες! του φώναξε ο 
Λήντμπετερ.
— Εσύ μας τρόμαξες! του αποκρί- 

θηκε ο γυρολόγος. Σε είδαμε εδώ 
πάνω από τη φάρμα. Χανόσουν, ξα
ναφαινόσουν και ποτέ δεν κατέβαι- 
νες·^ σκεφτήκαμε πως κάτι κακό 
συνέβαινε. Έ φ ερα λοιπόν, το φορ
τηγάκι. Φαντάστηκα, πως ίσως θα 
ήθελες να σε κατεβάσω ως την Έλ- 
ντερ -  Βέιλ.

Είχε μιλήσει ξένοιαστα, μα δεν 
έπαψε να κυττάζει ερευνητικά, τον 
Λήντμπετερ.

-  Μεγάλη σου καλωσύνη, είπε ο 
Λήντμπετερ.

Ένοιωσε πως ήταν κάπως γ ε 
λοίος, καθισμένος έτσ ι σ' ένα σωρό 
πέτρες, σ ’ ένα έρημο διαμέρισμα, 
και προτίμησε να κατεβεί αργά -  
αργά, πεζός, το μονοπάτι ως την 
κοιλάδα, ολοκληρώνοντας το σχέ
διο της φανταστικής του ιστορίας.
Για να δ ικα ιολογηθεί κάπως για την 
άρνησή του, άρχισε:

-  Ένας συγγραφέας βρίσκει υλικό 
για τις  ιστορ ίες του, οπουδήποτε -  
ακόμα και στο Χ ίγκιν -  Πάικ.

- Τ ι  λογής συγγραφέας είσαι;
-  Γράφω μυθιστορήματα και δ ιη 

γήματα.
-  Και τ ι μυθιστορήματα, βρήκες 

εδώ πάνω; ρώτησε ο γυρολόγος,

όρθιος μπροστά του με ανοιχτά πό
δια και σταυρωμένα μπράτσα. 

-Λ ο ιπ ό ν  δεν θα σε πειράξει;
-  Γ ιατί νε με πειράξει; είπε ο πρα

ματευτής και σκυθρώπιασε λίγο.
-  Το φορτηγάκι σου σταματημένο 

στη φάρμα Χίγκιν Λέϋ, τόσες ώρες- η 
μίσες Χόυλ μια τόσο όμορφη νέα- 
αυτές οι σωριασμένες πέτρες εδώ. 
Ό λα  αυτά μαζί, μου έδωσαν την ιδέα 
μιας ιστορίας. Αν εσύ -  ο γυρολόγος 
της ιστορίας μου, δηλαδή -  ήσουν ο 
εραστής της γυναίκας και ο άντρας 
της, γυρίζοντας στο σπίτι από τη δου
λειά  του και βλέποντας το αμάξι σου 
έξω μάντευε το μυστικό της . . .

-  Λοιπόν;
-  Λοιπόν τότε, την άλλη βδομάδα 

που θα ξαναπερνούσε το φορτηγάκι 
σου, ίσως ο σύζυγος να σε περίμενε 
κρυμμένος, να σας έπιανε στα 
πράσα, και να σε σκότωνε- και μετά 
να έκρυβε το πτώμα σου κάτω από 
ένα σωρό πέτρες σαν κι αυτές. Φυ
σικά, υπάρχουν ένα -  δυο δύσκολα 
σημεία στο δέσιμο της πλοκής, 
μουρμούρισε ο Λήντμπετερ ξέ 
γνοιαστος, ίσως να μη μοιάζει αλη
θινή η ιστορία μου . . .  θα τα κατα
φέρω όμως!

-Ίσ ω ς  να έγ ινε με εντελώ ς δια
φορετικό  τρόπο είπε ο γυρολόγος.

-  Με εντελώ ς δ ιαφορετικό  τρόπο; 
Πώς δηλαδή;

-  Οταν ο σύζυγος με χτύπησε, 
ίσως να την πλήρωσε αυτός τη 
νύφη .. .

-  Μάλλον απίθανο, δεν βρίσκεις; 
είπε ο Λήντμπετερ δύσπιστα. Ο σύ
ζυγος στο κάτω -  κάτω είνα ι αγρό
της, γερό παλικάρι, παιδί της εξ
οχής, Ο γυρολόγος -  μη σου κακο
φανεί φίλε μου -  είναι άνθρωπος της 
πολιτείας. Έξυπνος και πονηρός 
ίσως, μα του λείπουν τα μούσκουλα.

-  Εξαρτάται, όμως, και από το αν 
ήταν οπλισμένος!

-  Ν α ι. . .  ίσως. Θα μπορούσα να 
πάρω αυτή την εκδοχή. Δεν νομίζω, 
όμως, πως θα είναι το ίδιο καλή η 
ιστορία μου. Για στάσου όμως μια 
στιγμή! Μήπως θα είναι;

-  Νομίζω πως έτσ ι ακριβώς έγινε.
-  Αλήθεια;
Ευχαριστημένος από το ενδ ιαφ έ

ρον του γυρολόγου γ ι' αυτό το λο
γοτεχνικό πρόβλημα, ο Λήντμπετερ 
στράφηκε και του χαμογέλασε.

Το χαμόγελο όμως πάγωσε στα 
χείλη του, όταν ε ίδε το μαχαίρι για 
το μπαίηκον να αστράφτει στο χέρι 
του εραστή της μίσες Χόυλ.

- Θ ε έ  και Κύριε! Εσύ τον σκότω
σες! φώναξε ο Λήντμπετερ.

Σε λίγο, οι πέτρινοι σωροί έγιναν 
δύο ανάμεσα στα περιτοιχίσματα 
του μνημείου του Χ ίγκιν -  Πάϊκ.
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ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ηταν τρ ε ις  μήνες τώρα, που ο 
Θανάσης Θεοδωρόπουλος είχε 
αφήσει τις  «τζούρες» και τα χαπάκια 
και άρχιζε να γ ίνετα ι «επαγγελμα- 
τίας» Η δοκιμή ε ίχε  γ ίν ε ι πια συν
ήθεια, και η συνήθεια ανάγκη. Και ο 
Θανάσης «χαρμανιασμένος» γυρ- 
νούσε τ ις  π ιάτσες γ ια  τις  δόσεις του 
- ηρωίνη πια - που την πλήρωνε όσο 
όσο.
Οι φήμες για το Θανάση και τ ις  προ
τιμήσ εις  του, αλλά και για κάποιες 
πλούσιες πηγές που ε ίχε βρει και 
τον εφόδιαζαν, ήταν φυσικό να φ τά 
σουν και στα «αυτιά» της Χωροφυ
λακής. Που αποφάσισε να επέμβει 
και να δώσει ένα τέρμα σε όλα αυτά. 
Ετσι, εκε ίνο  το πρωί, κι ενώ μόλις το 

προηγούμενο βράδυ ο Θανάσης 
ε ίχε αγοράσει το «πράμα», η τύχη 
του τον εγκατέλε ιψ ε. Κάπου στα 
Τουρκοβούνια θα π ιαστεί και επάνω 
του θά βρεθούν 5 γραμμάρια ηρωί
νης.

Οι άνδρες του Τμήματος Ναρκω
τικών της Υ,Α.Π.Π. ξέρουν ότι έχουν 
πιάσει ένα απλό θύμα, ξέρουν ότι με 
τη σύλληψή του βρήκαν μόνο μια 
άκρη στο κουβάρι, και αρχίζουν να 
το ξετυλ ίγουν προσεκτικά, για να 
βρουν την άλλη άκρη: τους έμπο
ρους! Η ανάκριση, λοιπόν, του Θ εο
δωρόπουλου γρήγορα φ έρνε ι απο
τελέσματα : ο Θανάσης αποκαλύπτει 
ό τι η ηρωίνη που βρέθηκε επάνω του 
ε ίνα ι ένα μέρος μόνο από μεγαλύ
τερη  ποσότητα όμοιου ναρκωτικού, 
βάρους περίπου 50 γραμμαρίων, και 
αξίας 200.000 δραχμών, που πήρε με 
πίστωση από δύο Πακιστανούς, τον 
Αμέρ Μ αχμούτ Μαλίκ και το Σάρ- 
νταρ Σινγκ, στην Καλλιθέα το προη
γούμενο της σύλληψής του βράδυ.

Οι αποκαλύψεις του Θεοδωρό- 
πουλου οδηγούν τους άνδρες της 
Ασφάλειας τόσο στην υπόλοιπη 
ηρωίνη, που βρ ίσκετα ι κρυμένη σε 
ερημική τοποθεσία στου Παπάγου, 
όσο και στους δύο Πακιστανούς.

Ο ένας, ο Σάρνταρ Σινγκ, ευνοού
μενος κάποιας δ ιαβολικής τύχης, 
κάποιας απίθανης συγκυρίας, έχε ι 
προετο ιμασθεί να αναχωρήσει για 
το εξω τερικό, ημέρες τώρα πριν σε 
χρόνο ανύποπτο, το ίδιο εκε ίνο  με- 
σημέρι. Αδικα θα τον κυνηγήσουν. 
Χωρίς να προλάβει να μάθει για τη 
σύλληψη του Θεοδωρόπουλου. 
ήρεμος και απονήρευτος, θα μπει 
στο αεροπλάνο του και θα γλυτώ σει 
παρά «τρίχα», καθώς οι άτυχοι διώ
κτες  του, για μια διαφορά λίγων λ ε 
πτών, θα αναγκασθούν άπρακτοι να 
παρακολουθήσουν την απογείωση 
του αεροπλάνου του, και το  «πέτα
γμά» του από τη «τσιμπίδα» τους! Ο 
Αμέρ Μαλίκ, όμως, δε θα σταθεί 
τόσο τυχερός! Το ίδ ιο  βράδυ θα 
συλληφ θεί στην Καλλιθέα.

Κάτω από το βάρος των αποκαλύ
ψεων του Θεοδωρόπουλου, γρή
γορα θα αναγκαστεί να ομολογήσει: 
ε ίνα ι συνεργάτης και συνετα ίρος 
του Σάρνταρ Σινγκ, που ε ίνα ι μεγά
λος λαθρέμπορος ναρκωτικών. 
Εχει, μάλιστα, κρυμένη ηρωίνη στο 

διπλό πάτο μιας βαλίτσας, που έχει 
εμπ ιστευθεί στον ανυποψίαστο 
συμπατριώτη τους Σάφνταρ Αλή, 
στο σπίτι του στην Καλλιθέα. Πρα
γματικά, το σπίτι πρώτα και έπειτα  η 
βαλίτσα και ηρωίνη βρίσκονται και 
κατάσχονται: 220 περίπου γραμμά
ρια ηρωίνης σε σκόνη!

Κατά τη σύλληψή του, βρίσκεται 
και κατάσχεται στα χέρ ια του Αμέρ 
Μαλίκ, ένα πλαστογραφημένο Αγ
γλικό δ ιαβατήριο στο όνομα του Φα- 
ζάλ Καμάλ Ντατ με τη φωτογραφία 
του. Με το δ ιαβατήριο αυτό, που 
είχε αγοράσει από ένα Τούρκο ταξ ι
διωτικό Πράκτορα, τον Ταρίκ, στην 
Κωνσταντινούπολη, θα κάνει πολ
λές Εισόδους και Εξόδους στη 
χώρα, πραγματοποιώντας λαθρεμ
πόριο Ναρκωτικών!

Τώρα ο Θεοδωρόπουλος και ο 
Μαλίκ βρίσκονται στη φυλακή, ενώ ο 
Σάρνταρ Σινγκ καταδιώ κετα ι από 
την Ιντερπόλ. Έ τσι, αυτές οι πακι- 
σ τανικές επ ιχειρήσεις στη χώρα 
μας, είχαν άσχημο τ έ λ ο ς ! . . .
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ΓΕΡΜΑΝΟΣ.... ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Ο νεαρός Ρόναλντ Μπουρ, από το 

Αμβούργο, ήρθε στην Ελλάδα στις 
16 του Δεκέμβρη πέρυσι από την Ιν
δία. Το «κουλτουριάτικο» ύφος του, 
η φο ιτητική  του ταυτότητα, και οι 
δηλώσεις του ότι είνα ι φ ιλόλογος

και αρχαιολόγος και ασχολείται με 
την μελέτη των αρχαίων ανατολικών 
πολιτισμών, φα ίνετα ι όμως ότι δεν 
έπεισαν απόλυτα. Έτσι, από τότε, 
μια και εγκαταστάθηκε προσωρινά 
σ' ένα σπίτι στο Χολαργό, δε θα ξε- 
φύγει από την προσοχή των ανδρών 
της Υ.Α.Π.Π 'Εχουν όλοι καταλάβει 
ότι κάτι ύποπτο κρύβει η επίσκεψη 
και η παραμονή του στη χώρα μας, 
και θέλουν να το ανακαλύψουν.

Πραγματικά, οι υποψίες γρήγορα 
θα αποδειχθούν βάσιμες. Οι δια
συνδέσεις που φα ίνετα ι να έχει ο 
Μπουρ στην Ελλάδα, αλλά και οι 
καινούριες γνωριμίες που φροντίζει 
να κάνει, βεβαιώνουν για ένα πρά
γμα: ο Μπουρ οπωσδήποτε είναι 
ναρκομανής και ίσως και λαθρέμπο
ρος ναρκωτικών!...

Η παρακολούθησή του, πια. θα γ ί
νει πιο στενή· οι βόλτες του και οι 
παρέες του στα Εξάρχεια, την 
Πλάκα και το Παγκράτι είνα ι γνω
στές βήμα προς βήμα, άτομο προς 
άτομο: σ' όλα τα γνωστά τα στέκια, 
με όλη τη γνωστή «αφρόκρεμα».

t v  τω μεταξύ, ο καιρός περνάει 
και ο Μπουρ δεν λέε ι ούτε να ασχο
ληθεί με τ ις  μ ελέτες  του, ούτε και να

φύγει από την Ελλάδα. Και δεν φαί
νετα ι να ανησυχεί καθόλου, ούτε και 
να αντιμετωπίζει κανένα οικονομικό 
πρόβλημα, παρ' όλο που δεν εργά
ζεται, και ούτε φα ίνετα ι να έχει κά
ποιους φανερούς πόρους ή κά
ποιους συντηρητές! Τα πράγματα, 
πια, οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: ο 
Μπουρ^ είνα ι δ ιακινητής ναρκωτι
κών. Κάποια ποσότητα φα ίνετα ι να 
έφ ερε από την Ινδία, την πηγή αυτή 
του «λευκού θάνατου», την πέρασε 
κρυφά στην Ελλάδα, και από τη διά 
θέσή της τώρα συντηρείται. Έ χει 
έρθει η ώρα να επέμβει η Χωροφυ
λακή: Στις εξήμιση το πρωί τον επι
σκέπτεται στο σπίτι του - και νάθελε 
άλλωστε να τον επ ισκεφτεί άλλη 
ώρα δεν θα τον έβρισκε, γ ια τί εκείνη 
την ώρα πήγαινε για το... βραδυνό 
του ύπνο! Στην έρευνα που θα ακο
λουθήσει, θα βρεθούν και θα κατα
σχεθούν: α) 300 περίπου γραμμάρια

κατεργασμένης ινδικής κάνναβης 
(χασίς), β) 22 γραμμάρια όπιο, γ) 4 
αμπούλες ναρκωτικού φάρμακου, δ) 
τρεις  ζυγαριές ακρίβειας και διά
φορα σύνεργα χρήσης ναρκωτικών, 
ε) δύο μαχαίρια και στ) 460 δολλάρια 
Η.Π.Α.

Οι άνδρες του Τμήματος Διώξεως 
Ναρκωτικών είχαν δίκιο: ο Μπουρ 
μετά από πολύωρη ανάκριση, απο
καλύπτει ότι το χασίς που κατασχέ
θηκε, αποτελεί μέρος μεγαλύτερης 
ποσότητας του ίδιου ναρκωτικού, 
που είχε αγοράσει στις Ινδίες, κατά 
την τρίμηνο εκε ί παραμονή του, από 
άγνωστο λαθρέμπορο, και το εισ- 
άγαγε στην Ελλάδα παράνομα. Συγ
κεκριμένα. είχε αγοράσει 500 γραμ
μάρια χασίς και 20 γραμμάρια όπιο 
αντί 200 μάρκων Δυτ. Γερμανίας.

Από αυτή την ποσότητα που «πέ
ρασε» στην Ελλάδα, ένα μέρος
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κατανάλωσε ο ίδ ιος με τους φ ίλους 
του, και το υπόλοιπο το πούλησε για 
να εξο ικονομήσει χρήματα για τη 
συντήρησή του!

Η Χωροφυλακή, όμως, φρόντισε 
να τον απαλλάξει από τέ το ιες  έν
νο ιες! Στη φυλακή βρ ίσκετα ι τώρα, 
με «τζάμπα» φαί και ύπνο, δεν θάχει 
προβλήματα συντήρησης. Κι επειδή 
πρόκειτα ι να μ ε ίνε ι «μέσα» αρκετά, 
ίσως να βρει τον καιρό να ασχοληθεί 
και με τις... αρχα ιολογικές του μελέ
τες!

ΠΩΣ ΤΗΝ «ΠΑΤΗΣΕ»
Η ΠΑΤΤΥ!

Η 19 χρονη Πάττυ δεν ήθελε να 
γ ίν ε ι σαν τα συνηθισμένα κοριτσά
κια! Δεν ήθελε να ακολουθήσει την 
«πεπατημένη» οδό, που παίρνουν οι 
άλλες κοπέλες όταν τελειώ νουν πια 
το Λύκειο, κυττάζοντας να μπουν σε 
κάποια σχολή, ή να πιάσουν κάποια 
δουλειά, ή - και γ ια τ ί όχι - να παν
τρ ευτούν  και να κάνουν ο ικογένεια . 
Οχι, όλα αυτά δεν τα ή θελε η Πάττυ! 

Τα έβρισκε πολύ πεζά, πολύ συνηθι
σμένα, πολύ μικροαστικά! Ενώ η 
Πάττυ ε ίχε «προχωρημένες» ιδέες!

Η Πάττυ, λοιπόν, ήθελε να τη ζήσει 
αλλιώς τη ζωή της! Ή θ ελε  να τη ζή- 
σει ενεργητικά  και επικίνδυνα, 
ήθελε να νιώσει δυνατές συγκινή
σεις, να γ ευ τε ί πρωτόγνωρες εμπει
ρ ίες, να αντικρύσ ει μοναδικές εν τυ 
πώσεις! Και δεν «συμβιβαζόταν» 
ποτέ και πουθενά! "Ηθελε να ξεφύ- 
γ ε ι από την καθημερινή ανία της 
ρουτίνας, που γεννά ε ι η ήσυχη και 
μετρημένη ζωή, και τραβώ ντας την 
μοίρα της από τα μαλλιά, να την 
οδηγήσει αυτή και να την εξουσ ιά
σει!

Πάττυ! Είναι δύσκολη είπαμε η επι
τυχία- αλλά και η αντιμετώπιση της 
αποτυχίας δεν ε ίνα ι πιο εύκολη! Η 
Πάττυ γρήγορα κατάλαβε πως όλα 
τα όνειρά της δεν ήταν παρά αυτα
πάτες- γρήγορα κατάλαβε πως ε ίχε 
πάρει λάθος μονοπάτι και πως ε ίχε

Πόσα τέ το ια  όνειρα δεν κάνουν οι 
ανήσυχοι νέο ι! Αλλά και πόσο ε ίνα ι 
εύκολο αυτός ο ενθουσιασμός, 
πολύ πιο ορμητικός απ’ όσο θα άν- 
τεχε  να αντιμετω π ίσει η λίγη πείρα 
τους, να τους οδηγήσει σε λάθος 
δρόμους, σε χρεω κοπημένες από 
πριν κατευθύνσεις, σε καταστρεπ τι
κούς προσανατολισμούς! Πόσο 
αδύνατα, στην ουσία, ε ίνα ι τα χέρ ια 
ενός νέου για να κρατήσουν τα ηνία 
της ζωής του - σαν προσπαθεί κύρια 
να στήσει αυτός κα ινούρια πρότυπα 
- και να π ορευτεί σωστά και ίσια!

Κάπως έτσ ι την «πάτησε» και η

αποτύχει. Και αυτή η αποτυχία της 
έφ ερε απόγνωση και λιποψυχία. Το 
θάρρος που της έλειπε να χτίσει 
πάλι τα όνειρά της, τη δύναμη που 
χρειαζόταν για να συνεχίσει σωστά 
πια τη ζωή της, δεν τα έβρισκε. Και 
ζήτησε κουράγιο και διαφυγή στο 
ψέμα- στους ψ εύτικους επ ίγειους 
παράδεισους που σ' οδηγούνε τα 
ναρκωτικά.

Αλλά, άμα μπει κανείς σ' αυτούς 
τους χώρους, τα προβλήματά του 
παύουν πια νάναι προσωπικά- γ ια τ ί κι 
εκε ίνα  κι αυτός μαζί συνθέτουν ένα 
καυτό και δύσλυτο κοινωνικό πρό
βλημα. Που ζητάει επ ιτακτικά την 
επέμβαση της Πολιτείας.

Στο Αιγάλεω, αμέσως μετά από μια 
«πάσα», η Πάττυ ή Υπατία Τζανικο- 
πούλου π ιάνετα ι με δύο φακελάκια 
ηρωίνης στα χέρ ια της, που έχει 
αγοράσει αντί 24.000 δραχμών για 
χρήση δική της, και του φίλου της 
του Αλέκου Γαλανόπουλου, που 
συλλαμβάνετα ι κι αυτός και ομολο
γεί: ε ίνα ι και οι δύο παλιοί χρήστες 
ναρκω τικώ ν ξεκινώ ντας στην αρχή 
από καμιά «τζούρα» και κανένα «κέ
ρασμα», έτσ ι για την πλάκα ή για να 
πάνε τα φαρμάκια κάτω, γ ίνανε τ ε 
λικά σκλάβοι του πάθους τους. 
Όπως θα παραδεχτεί η Πάττυ, κάνει 
χρήση χασίς εδώ και τρ ία  χρόνια και 
ηρωίνης από έτους  συνέχεια. Κι 
όμως, την ημέρα της σύλληψής της, 
γ ιόρταζε μόλις τη 19η επέτειο  των 
γενεθλίω ν της!

Και τ ι θα πούμε εμε ίς  στον επί
λογο; Την ίδια ιστορία την χιλιοα- 
κουσμένη ξαναξετύλ ιξε μπροστά 
μας η Πάττυ. Αλλά κι αν είνα ι χιλιοα- 
κουσμένη αυτό δεν σημαίνει ότι την 
έχουμε συνηθίσει. Πάντα, όταν 
ακούμε τέ το ιες  θλ ιβερές ιστορ ίες 
νέων παιδιών, δεν μπορούμε παρά 
να λυπόμαστε και να διερωτώμαστε 
γ ια τί την ποινική καταστολή του κα
κού, που επιδιώκει η Χωροφυλακή, 
δεν τη βοηθάει η πρόληψη αλλά και 
η θεραπεία, που θάπρεπε να αναλά- 
βει αρμόδια και υπεύθυνα κάποια 
άλλη υπηρεσία.

0 ρεπόρτερ
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ

Οι κ.κ. Νικόλαος και Γιάννης ΦΙΝΟΚΑ- 
ΛΙΩΤΗΣ σε επιστολή τους προς τον Αρ
χηγό Χωροφυλακής, γράφουν μεταξύ 
άλλων και τα εξής:
Κύριε Αρχηγέ,

Για τη σύλληψη του δράστη Γερ. Περ- 
δικάρη του γνωστού «Αυτιά» που διέρ- 
ρηξε το  διαμέρισμά μας στην Καλλιθέα 
Αττικής και 200 άλλα περίπου διαμερί
σματα στην Αθήνα και στον Πειραιά, αι
σθανόμαστε την υποχρέωση και το κα
θήκον να εκφράσουμε τ ις  πιο θερμές 
μας ευχαρ ιστίες προς το  προσωπικό της 
Ασφαλείας Προαστίων που ασχολήθηκε 
με την εξιχνίαση της διάρρηξης αυτής 
και των τόσων άλλων διαρρήξεων του πιο 
πάνω κακοποιού που επί τόσο καιρό είχε 
γ ίνε ι ο φόβος και ο τρόμος των νομοτα
γών πολιτών.

Ιδ ια ίτερα επ ιθυμούμε να ευχαρ ιστή
σουμε τον Δ /ντη  της Υ.Α.Π.Π. κ. Βασι- 
λάκη, τον Υποδιευθυντήν κ. Γρηγόρη 
Κρατσωνάκη, τον Ταγματάρχη κ. Ζαχα- 
ριουδάκη, τον Υπομοίραρχο κ. Βέλλιο 
καθώς και τους άλλους ανώνυμους συν
αδέλφους τους που με μόχθο και αυτα
πάρνηση και πολλές φορές με κίνδυνο 
της ζωής τους, εργάζονται νυχθημερόν 
για την παγίωση του αισθήματος ασφα
λείας των πολιτών.

Η διάρρηξη αυτή μας είχε κλονίσει ψυ
χικά και οικονομικά αφού ο πιο πάνω κα
κοποιός μας είχε αφαιρέσει πολλά τ ι
μαλφή και προπάντως ο ικογενειακά  κε ι
μήλια που η συνολική τους αξία εκτιμά- 
τα ι σε 5.000.000 . . .

Συγχαρητήρια κ. Αρχηγέ για όλους 
τους άντρες της Χωροφυλακής των 
οποίων έχετε την τιμή να είσ τε ο αρχη
γός.

Μ ετά τιμής 
Νικ. ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ 

Αριστείδου 85 - Καλλιθέα

*
Ο Δήμαρχος Ά νδρου  κ. Λέων. ΒΟΥΛ- 

ΓΑΡΗΣ σε επιστολή του προς το Αστυνο
μικό Τμήμα Ά νδρου γράφει:

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβού
λιο Ά νδρου σας μεταφ έρει την ικανο
ποίηση του και όλων των Ανδριωτών, για 
τη σύλληψη της ναρκομανούς και διακι- 
νήτριας ναρκωτικών, Αντωνάκη.

Π ιστεύουμε ότι έγ ινε η αρχή για να εξ
αρθρωθεί το δ ίκτυο που μεταφ έρει και 
δ ιακ ινε ί τα ναρκωτικά στο νησί μας.

Οι Ανδριώτες γονείς  δέχτηκαν με με
γάλη ανακούφιση το γεγονός αυτό και

θαύμασαν τον τρόπο δράσεως της Χω
ροφυλακής.

Αξίζουν συγχαρητήρια στο Δ ιο ικητή, 
Αξιωματικούς και Πλήρωμα του Αστυνο
μικού Τμήματος Ά νδρου.

Ο Δήμαρχος Ά νδρου  
Λέων. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

*

Από την Ιεράπετρα Κρήτης ο κ. Βασί
λε ιος ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ γράφει προς το 
Περιοδικό: «Θεωρώ μεγάλη μου υπο
χρέωση να ευχαριστήσω θερμά και από 
τ ις  στήλες του Περιοδικού σας α) Το 
Δ ιο ικητή του Α.Τ. Ιεράπετρας ταγμα
τάρχη Νυστικάκη Μιχαήλ, β) τον ενωμο
τάρχη Δερμιτζάκη Νικόλαο, γ) τον υπε
νωμοτάρχη Ζωγραφίνη Εμμανουήλ και δ) 
όλους τους άνδρες του Α.Τ. Ιεράπετρας 
για τ ις  συντονισμένες και εν τα τικές  εν
έργε ιες  που κάνανε για την ανεύρεση 
των κλαπέντων αντικειμένω ν από το 
σπίτι μου την 27 προς 28-2-1983, αξίας 
300.000 δρχ. περίπου».

Θερμά συγχαρητήρια στο Α.Τ. Ιεράπε
τρας.

Βασίλης ΚΟΥΤΣΑΜΑΝΗΣ

*

Οι κοσμηματοπώλες Παλαιάς πόλεως 
Ρόδου, σε συγχαρητήριο τηλεγράφημά 
τους προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
τονίζουν:

Κύριε Υπουργέ κοσμηματοπώλαι πα
λαιός πόλης Ρόδου συγχαίρομεν μεγάλη 
επιτυχία ανδρών Τμήματος Ασφαλείας 
Ρόδου για την εντόπιση και σύλληψη σε 
μια μόλις νύχτα κακοποιού μεγάλης κλο
πής συναδέλφου ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΔΕΣΠΟ- 
ΤΑΚΗ.

Για τους συναδέλφους
ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗΣ Στέλιος 

Σωκράτους 79

*

Ο Δ ιο ικητής μοίρας των Αγγλικών πο
λεμικών πλοίων HMS AMBUSCADE και 
BFPO SHIPS, που κατέπλευσαν πρόσ
φατα στο λιμάνι της Ρόδου, σε ευχαρ ι
στήρια επιστολή του προς τον Ανώτερο 
Δ ιο ικητή Χωροφυλακής Δωδεκανήσου 
συνταγματάρχη κ. Χρήστο ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ, 
γράφει:

Αγαπητέ κ. Συνταγματάρχα,
Σας ευχαριστώ πολύ για την εξα ιρετικά  

θετική και μεγαλόψυχη βοήθειά σας 
κατά την επίσκεψη των πλοίων HMS AM
BUSCADE και RFA PEARLEAF στη Ρόδο. 
Το προσωπικό σας ενδ ιαφ έρον στη διάρ
κεια  της σύντομης παραμονής μας και η

βοήθεια που μας δώσατε έχουν εκτιμη- 
θε ί πάρα πολύ. Η μικρή συντροφιά που 
είχαμε ήταν ιδ ια ίτερα  επιτυχής. Λυπάμαι 
πραγματικά γ ια τ ί ένα περιστατικό στην 
ξηρά θα μπορούσε να έχε ι χαλάσει την 
ωραία ατμόσφαιρα δ ιό τ ι είμαστε πρα
γματικά καταγοητευμένο ι από τη γνήσια 
ελληνική φ ιλία  και ζεστασιά που συναν
τήσαμε.

Ή μουν πολύ ευχαρ ιστημένος, που 
μπόρεσα να σας διασκεδάσω με λίγη 
Βρεττανική φ ιλοξεν ία  στο πλοίο και ελ
πίζω να θυμάστε πάντα πόσο ωραία πε
ράσαμε εδώ. Λυπούμαστε ε ιλ ικρ ινά  που 
φεύγουμε.

Σας ευχαριστώ και πάλι για  τη θερμή 
υποδοχή σας και για  τη συνδρομή σας 
στο να περάσουμε ωραία.

Ε ιλικρινά υμέτερος 
PETER MOSSE

*
Ο Εθνικός Σύνδεσμος Αποστράτων και 

Απολυθέντων Ανδρών Χωροφυλακής 
του Νομού Ημαθίας, σε συγκινητική επι
στολή τους προς τον Αρχηγό Χωροφυ
λακής, εξα ίρουν την αξιέπαινη πρωτο
βουλία του Δ ιο ικητή της Δ.Χ. Βέροιας 
αντισυνταγματάρχη κ. Νικολάου ΜΑΡ- 
ΚΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ, να διοργανώσει χοροε
σπερίδα προς τιμήν τους, τον ίζοντας 
μεταξύ άλλων και τα εξής:

-Τ ο ια ύ τα ι πρωτότυποι και ωραίαι εν
έργειας πρωτοθουλίαι και εκδηλώσεις, 
ως αι του Δ ιο ικητού Χωροφυλακής Βέ
ροιας, φρονούμεν ότι περιποιούν ιδ ια ι
τέραν τιμήν ε ις  τους πρωτοτυπούντας 
εμπνευστάς των, ε ίνα ι άξια ι ιδ ια ιτέρας 
εξάρσεως και δημοσίας προβολής και 
αποτελούν αναντιρρήτως παράδειγμα 
προς μίμησιν, δ ιό τ ι έχουν ευμενή απή- 
χησιν, αναπτερώνουν το  ηθ ικόν των αν
δρών, καλλιεργούν και αναπτύσσουν την 
συναδελφ ικήν αλληλεγγύην, σφυρηλα
τούν την ομοψυχίαν, εδραιώνουν την 
ενότητα  και συνεργασία μεταξύ των εν 
ενεργε ία  και αποστρατεία ανδρών και 
αναμφιβόλως συμβάλλουν αποφασι
στικά ε ις  την επ ιτυχίαν της εν ειρήνη ιε- 
ράς όντως αποστολής του Σώματος, δια 
την διαφύλαξιν των πολυτιμοτέρων αγα
θών του πολίτου, όπως, της ζωής, τιμής, 
περιουσίας, ελευθερ ίας και των δημο
κρατικών δικαιωμάτων του.

Δυστυχώς δεν ε ίνα ι δυνατόν δια της 
γραφ ίδος να διερμηνεύσω μεν με λόγια - 
όσα και όποια λόγια - ε ις  το άψυχον χαρτί 
τα ποικίλα συναισθήματά μας και δΓ αυτό 
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ μας, Σας παρακα- 
λούμε να δεχθήτε τας απείρους ευχαρ ι
στίας μας και τα ε ιλ ικρ ινή και ανυπόκριτα 
αισθήματα αγάπης και αφοριώσεώς μας, 
βεβα ιω θείτε δ εό τ ι παρακολουθούμεμε
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ κ. Α ' ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

Αξιωματικοί. Ανθυπαατιιστές. Οπλίτες και Πολιτικοί Υπάλληλοι.
Με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεως Αξιωματικών Χωροφυλακής τίθεμαι σε 

αποστρατεία μετά από συνεχή και ευδόκιμη, όπως χαρακτηρίζεται, υπηρεσία 33 και πλέον ετών 
στη Χωροφυλακή, όπου προσέφερα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.

Υστερα από αυτό, αισθάνομαι την ανάγκη να αποχαιρετήοω όλους εσάς που υπήρξατε 
συνεργάτες στην υπηρεσιακή μου σταδιοδρομία άμεσοι ή έμμεσοι. Να σας αποχαιρετήοω μέσα 
από αυτές τις γραμμές, αφού δε γίνεται διαφορετικά και να σιτς ευχαριστήσω για την καλή 
συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Ταυτόχρονα θέλω να σας απευθύνω λίγα λόγια για τη συνέχιση της υπηρεσιακής σας 
προσφοράς με το δικαίωμα που νομίζω ότι μου δίνει η πείρα που απέκτησα υπηρετώντας σε όλα τα 
κλιμάκια του Σώματος της Χωροφυλακής. Της Χωροφυλακής η οποία, ενώ σε όλους είναι 
απαραίτητη και χρήσιμη (Πολίτες και Κράτος) και προσφέρει σοβαρότατες υπηρεσίες, σπάνια 
τοποθετείται εκεί που της αξίζει και το άοχημο αυτό ξεκινάει πρώτα από εμάς που ζούμε μέσα σ’ 
αυτή. Μερικοί από μας ξεχνάμε πως ξεκινήσαμε, ξεχνάμε την προέλευσή μας, την αποστολή μας, 
τις υποχρεώσεις μας και βλέπουμε μόνο πόσο ψηλά θέλουμε να φθάσουμε, αδιαφορώντας για το 
πως θα φθάσουμε. Βλέπουμε μόνο δικαιώματα και έχουμε απαιτήσεις πολλές φορές παράλογες. 
Αυτά όμως δεν οδηγούν σε σωστό δρόμο. Μας απομακρύνουν από την υψηλή αποστολή μας και 
μας εκθέτουν στο λαό από τον οποίο προερχόμαστε και που πρέπει να τον υπηρετούμε με 
ειλικρίνεια και αίσθημα ευθύνης. Να υπηρετούμε το λαό και το επίσημο Κράτος μακριά από 
οποιοσδήποτε σκοπιμότητες στις οποίες προσπαθούν πάντοτε καλοθελητές πόσης φύσεως να 
μας εμπλέκουν.

Μ είνετε λοιπόν αμετακίνητοι στη θέση αυτή και διατηρείστε ψηλά το γόητρο και την 
αποστολή του ενδόξου μας Σώματος.

Διατηρείστε σαν κόρη οφθαλμού τον αλληλοσεβασμό και την πειθαρχία, γιατί αυτά τα δύο, σε 
πείσμα όσων τα πολεμούν, αποτελούν και θα αποτελούν πάντοτε τις ισχυρές βάσεις πάνω στις 
οποίες στηρίζονται όλες οι άλλες αρετές που πρέπει να σας κοσμούν.

Αποφεύγετε με περιφρόνηση τη: διαβολή, τη συκοφαντία και την αυτοπροβολή σε βάρος 
άλλων συναδέλφων σας. Είναι ωραίες οι νέες ιδέες και αντιλήψεις όταν έρχονται να συμπληρώ
σουν ή να βελτιώσουν τις παλιές και όχι να τις καταστρέψουν ή να τις ανατρέψουν και στη θέση 
τους να αφήσουν κενό. Μ ’ αυτή τη διάθεση και μόνο να τις ακολουθείτε αλλοιώς να τις 
απορρίπτετε.

Πριν τελειώσω θεωρώ καθήκον μου ιερό να αναφερθώ με ευλάβεια στις θυσίες που η 
Χωροφυλακή προσέφερε για τον τόπο αυτό και στον πόλεμο και στην ειρήνη στα 150 χρόνια της 
ζωής της, που φέτος τα γιορτάζει με υπερηφάνεια.

Υποκλίνομαι με συγκίνηση στη μνήμη των ηρωικών μας νεκρών που θυσιάσθηκαν για να μείνει 
η Ελλάδα ελεύθερη και να απολαμβάνουμε εμείς σήμερα τα αγαθά της Ελευθερίας και Δημοκρα
τίας. Αυτοί θα παραμένουν πάντα για μας τα ιερά και φωτεινά σύμβολα και καμιά προσπάθεια για 
οποιαδήποτε σκοπιμότητα δεν πρόκειται όχι να εξαλείψει, αλλά ούτε και να σκιάσει ελάχιστα την 
αθάνατη μνήμη τους.

Τελειώνοντας σας αποχαιρετώ για άλλη μια φορά και σας δηλώνω ότι ο μεν Υπαρχηγός 
απέρχεται από τη θέση του. αλλά η ψυχή και η σκέψη του ειλικρινούς φίλου και συνεργάτη σας 
παραμένει κοντά σας και θα παρακολουθεί τη δράση και τη ζωή σας γενικότερα με ενδιαφέρον, θα 
χαίρεται στις χαρές σας και θα λυπάται στις ατυχίες σας.

Γεια σας και καλή τύχη σε όλους σας. ατομική, οικογενειακή και υπηρεσιακή.

ΖΗΤΩ Η ΕΝΔΟΞΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

Ο Α' ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Υποστράτηγος

ιδ ια ίτερον, όπως πάντοτε, ενδ ιαφ έρον 
το  επ ιτελούμενον επίπονον πράγματι, 
α λλ ’ ωραίον και θεάρεσ τον κοινωνικόν 
έργον σας.

Δια το  Δ ιο ικη τικό ν  Συμβούλιον 
Μ ετά τιμής

Ο Πρόεδρος 
Αθαν. ΛΙΤΣΑΣ

Ο Γεν. Γραμματέας 
Χρηστός ΚΩΤΣΗΣ

*

Ο Α θλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλο
γος Ευζώνων σε ευχαρ ισ τήρ ια  επιστολή

του προς τη Δ ιεύθυνση του  Περιοδικού
γράφει:

Α ξιότιμε κ. Δ ιευθυντά .
Με την επιστολή αυτή, θα θέλαμε να 

εκφράσουμε δημόσια, από τ ις  σ τήλες 
του περιοδικού σας, τ ις  ευχαρ ισ τίες  του 
συλλόγου μας προς τα Αστυνομ ικά Ό ρ 
γανα του Α.Τ. Πολυκάστρου και του Σ.Χ. 
Ευζώνων για τ ις  υπεράνθρωπες προσπά
θ ε ιες  που έκαναν, γ ια  την  τήρηση και 
αποκατάσταση τη ς  τάξης, κατά τη διάρ
κεια  και τη λήξη του ποδοσφαιρικού 
αγώνα Α.Π.Σ. «ΕΥΖΩΝΟΙ» - «ΚΕΡΑΥ
ΝΟΣ», που δ ιεξήχθηκε στους Ευζώνους 
την  9-3-83.

Ιδ ια ίτερα  όμως, θέλουμε να ευχαρ ι
στήσουμε τους χω ροφύλακες ΑΤΜΑΤ- 
ΖΙΔΗ Ευστάθιο και ΙΣΑΑΚΙΔΗ Δημήτριο 
του ΤΕΔ Ευζώνων που παρ’ όλον ότι, δεν 
ήταν σε υπηρεσία, βοήθησαν το  έργο 
των συναδέλφων τους, με κίνδυνο της 
σωματικής των ακερα ιότητας για την 
άμεση αποκατάσταση τη ς  τάξης.

*

Από την Κατοριά ο έμπορος κ. Γεώρ
γ ιος ΜΙΧΑΗΛ, γράφ ει προς το  Αρχηγείο 
Χωροφυλακής:

Κύριοι,
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη μα και 

αχαριστία εκ μέρους μου και εκ μέρους 
όλων των συγγενών μου, αν δεν σας 
έκανα γνωστόν τον υπέρμετρο ζήλο κα
θήκοντος μα και την  άμεση κινητοποίηση 
των οργάνων του Σταθμού Τροχαίας Κο- 
ν ίτσης Ηπείρου.

Συγκεκριμένα, χθες ε ις  την  Εθνικήν 
οδόν Ιωαννίνων - Κοζάνης, πλησίον της 
Κονίτσης, ο γαμβρός μου, Ιωάννης Κα- 
λούδης, μετά  τη ς  ο ικογένε ια ς του και 
τη ς  μητρός μου, επ ιθα ίνοντες ε ις  το 
ιδ ιω τικής χρήσεως αυτοκ ίνητο  του οδη
γούμενου υπό του  ίδιου, προσέκρουσαν 
επί βράχου με αποτέλεσμα να τραυματι- 
σθούν σοβαρώτατα.

Τα όργανα Τροχαίας Κονίτσης, ειδο- 
πο ιηθέντα  ίσως από κάποιον περαστικό 
εκινητοπ οιήθηκαν με πλήρη συγχρονι
σμό, ε ιδοπ οιήσαντες ταυτοχρόνω ς και 
το  Νοσοκομειακόν, με αποτέλεσμα σε 
χρόνο που θα έλεγα  έσπασε ρεκόρ ταχύ- 
τη τα ς  να περ ισυλλλεγούν και να μετα 
φερθούν οι τρ αυμ ατίες  ε ις  το  Νοσοκο- 
μείον Ιωαννίνων.

Πέραν δε των ανωτέρω περισυλλέξανε 
αποσκευές και δ ιάφορα α ντικε ίμ ενα  των 
συγγενών μου και μερ ίμνησαν δια την 
ασφάλεια  και φύλαξη του  αυτοκινήτου.

Επικοινώνησαν αμέσως μαζί μου, στην 
Καστοριά, ενημερώ νοντάς με δια το 
ατύχημα με το πλέον άψογο, ευγεν ικό  
και σωστό τοόπο. ώστε να νιώθω σιγου
ριά ώσπου να φτάσω ό τ ι κοντά στους 
σ υγγενε ίς  μου βρ ίσκονταν άνθρωποι με 
όλην την σημασία της λέξης «Άνθρω 
πος».

Παρόμοιες εν έρ γ ε ιες  τ ιμούν όχι μόνον 
τα  όργανα Τροχαίας Κονίτσης μα και 
ολόκληρο το  Σώμα Χωροφυλακής, επι- 
σφραγίζοντας και επαυξάνοντας την εμ
πιστοσύνη μας στα παλικάρια της Χωρο
φυλακής που όταν εμ ε ίς  δ ιασκεδάζουμε 
με εκδρομές, αυτά βρ ίσκοντα ι έτο ιμα  
ανά πάσαν στιγμήν να σταθούν στο 
πλευρό μας και να μας βοηθήσουν.

Ευχαριστώντας για  μια ακόμα φορά 
τους αξιω ματικούς και τους οπλίτες της 
Τροχαίας Κονίτσης μα και ολόκληρο το 
Σώμα Χωροφυλακής, εύχομαι πάντα η 
Χωροφυλακή μας να πλαισιώ νεται από 
παλικάρια σαν αυτά του Σταθμού Κονί
τσης.

Σας ευχαριστώ 
Μ ιχαήλ Γεώργιος

*
Ο Σύνδεσμος Βενζινοπωλών Αθηνών - 

Πειραιώς - Περιχώρων σε τηλεγράφημά 
του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
αναφ έρει:
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ κ. Β' ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠ' ΤΟ ΣΩΜΑ

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Χωροφύλακες, Ανδρες και Γυναίκες, Πολιτικοί Υπάλληλοι της
Χωροφυλακής.

Εξερχόμενος από την ενεργό υπηρεσία του Σώματος, απευθύνω σε όλους σας θερμό 
συναδελφικό χαιρετισμό.

Διαβεβαιώ ότι στη μνήμη μου θα διατηρηθούν για πάντα πολλά στοιχεία από τη συνεργασία 
μου με πολλούς από σας Οπωσδήποτε ανεξίτηλες θα μείνουν εκείνες οι προσπάθειες που είχαν 
θετικό αποτέλεσμα για το γενικότερο καλό, είτε του Σώματος, ε ίτε της Κοινωνίας, για το οποίο 
αποτέλεσμα πολλοί από σας πολλά προσέφεραν και δικαιούνται να υπολογίζουν στην αναγνώριση 
της προσφοράς τους στην εκτίμηση και το σεβασμό όλων.

Παρακαλώ όσους συνεργάσθηκαν μαζί μου να θυμούνται μόνο τις ευχάριστες όψεις της 
συνεργασίας μας. Αν υπάρχουν δυσμενείς στιγμές ας τις εντάξουν στις αναγκαιότητες που 
επιβάλλει η υπηρεσιακή δράση και αφού δεν έγιναν ηθελημένα, ας τις δικαιολογήσουν με 
κατανόηση.

Οποιος αισθανθεί την ανάγκη να έχει τη βοήθεια μου, ας θυμηθεί ότι σε όλη μου την 
υπηρεσιακή ζωή προσέφερα τη συνδρομή μου πρόθυμα και ασφαλώς και στο μέλλον δεν θα 
αρνηθώ τον εαυτό μου. 0α είναι χαρά μου να προσφέρω την αγάπη και τη στοργή μου σε όποιον τη 
χρειασθεί.

Εσείς εξακολουθείστε να προσφέρετε πάντοτε τις καλλίτερες υπηρεσίες σας προς τη 
Χωροφυλακή, το Λαό και την Πολιτεία, γιατί όσο κι αν οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται, οι 
αξίες αυτές παραμένουν πάντα αναλλοίωτες και αιώνιες και έχουν την ανάγκη της δικής σας 
προσφοράς και θυσίας για τη ζωή και μεγαλωσύνη του Εθνους μας.

Εύχομαι σε όλους και σε όλες σας, υγεία, ευτυχία και πρόοδο ατομική, οικογενειακή και 
υπηρεσιακή.

0α παρακολουθώ πάντοτε και θα χαίρομαι για κάθε προκοπή του Σώματος και δική σας 
επιτυχία.

Ο Β' ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 

Υποστράτηγος

Ο Σύνδεσμος Βενζινοπωλών Αθηνών - 
Πειραιώς - Περιχώρων ευχαρ ιστεί εσάς 
και μέσω υμών τα αρμόδια αστυνομικά 
όργανα για την ανακάλυψη και σύλληψη 
αυτών οι οποίοι με όπλα επετέθησαν και 
ελήστεψαν τον πρατηριούχο Ιωάννη 
ΜΑΡΙΝΑΚΗ στην οδό Μεσογείων 310.

Ο Πρόεδρος 
Σωτ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ο Γραμματέας 
Παντ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ

*
Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Σαλαμίνας κ. 

Γεώργιος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ σε συγχαρη
τήρ ιο  τηλεγράφημά του προς τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης τον ίζει:

Με το τηλεγράφημα αυτό εκφράζουμε 
την βαθιά ευγνωμοσύνη μας προς εσάς, 
τ ις  ευχαρ ιστίες μας προς τον Δ ιο ικητήν' 
της Ανώτερης Διοίκησης Χωροφυλακής 
Πειραιά, τον Δ ιο ικητήν του Αστυνομικού 
Τμήματος Σαλαμίνος τον προϊστάμενο 
του Τμήματος Τροχαίας Σαλαμίνος και 
τα όργανα του Τμήματος Τροχαίας και 
Αστυνομικού Τμήματος γ ια τί με την 
προσωπική τους παρουσία και τις  εμ 
πνευσμένες ιδέες δώσανε λύσεις σω
στές για την κίνηση των αυτοκινήτω ν στο 
τρ ιήμερο της Καθαρής Δευτέρας. Οι χ ι
λ ιάδες των αυτοκινήτω ν διακινηθήκανε 
με πολύ άνεση και δεν παρατηρήθηκε η 
παραμικρή ανωμαλία. Ευχαριστούντες 
και πάλι δ ιατελούμε μετά τιμής.

*
Η κ. Μαρία ΚΟΛΑΙΖΗ και ο κ. Δ ιονύσιος 

ΜΟΡΦΗΣ, σε ευχαριστήρια επιστολή 
τους προς τον Δ ιο ικητή Χωροφυλακής 
Ζακύνθου αναφέρουν:

Κύριε, Δ ιοικητά,
Δια της παρούσης μας επ ιθυμούμε να 

εκφράσουμε τας θερμάς ευχαριστίας 
μας και τα συγχαρητήριά μας τόσον εις 
υμάς, όσον και εις τους υφ' υμάς αξιωμα
τικούς και οπλίτας δ ιότι δια των ταχυτά- 
των και συντονισμένων ενεργειώ ν σας 
διεσώσατε εκ βεβαίου πνιγμού την πά- 
σχουσα εξ αρτηριοσκληρώσεως αδελφή 
μας, ήτις  τας πρώτας απογευματινάς 
ώρας της 31ης περασμένου μηνός, εις 
στιγμάς κρίσεως, ερρίφθη εις βαθύτατον 
φρέαρ με σκοπόν τον τερματισμό της 
ζωής της.

Τ έτο ιο ι αξιωματικοί τιμούν και λαμ
πρύνουν το Σώμα της Ελληνικής Χωρο
φυλακής και εδραιώνουν την πίστη μας 
για την αξία του και αποστολή του καθώς 
και την αγάπη μας δΓ αυτό.

Μ ετά πλείστης τιμής 
Μαρία Δ. Κολαϊζη αδελφή 

Διον. Δημ. Μόρφης αδελφός

*

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

-  κ. Ιωάννη Παναγέα (Ανθ/στή - ΣΤ' 
Α.Τ. Θεσσαλονίκης): Η παρατήρησή
σας ε ίνα ι πράγματι σωστή, πλην όμως το 
περιοδικό δημοσ ιεύει αυτούσιο το κε ί
μενο του συγγραφέα για  λόγους αρχής. 
Όπως καταλαβαίνετε το είδος του

όπλου δεν έχει καμιά σχέση με την πλοκή 
του διηγήματος. Πρόκειται για εντελώς 
δευτερεύον στοιχείο.

-  κ. Γεώργιο Δ ιαμαντή (Βόλο): Οι ρα
δ ιοερασ ιτέχνες έχουν ειδ ικά  πτυχία και 
άδεια  γ ια να χ ειρ ίζοντα ι σταθμούς ασυρ
μάτου. Τα πτυχία διακρ ίνοντα ι σε Γ . Β' 
και Α' κατηγορία. Για την απόκτηση του 
πτυχίου Γ  κατηγορίας, οι ενδ ιαφ ερόμε
νο ι δίνουν εξετά σ εις  στο Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και πρέπει να έχουν συμ
πληρωμένο το 15ο έτος της ηλικ ίας τους 
και να ε ίνα ι κάτοχοι απολυτηρίου Γυ
μνασίου. Γ ια περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απ ευθυνθείτε στο Υπουρ
γε ίο  Συγκοινωνιών, Γενική Δ /νση Τηλε
πικοινωνιών (Λ. Συγγρού 49, Αθήνα).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

-  Κων/νου Μπούρη, μαθητή: «Η 
τελευταία νύχτα».

-  Λιτσας Ιακώβου -  Γωγολινας: 
«Ανοιξιάτικο» (ποίημα):

Στη συνέχεια  δημοσιεύουμε το 
ποίημα:

Ακούγονται φλάουτα  
μ '  άγνωστο ήχο . ..
Σωπάστε.
Κ ι ’ αρχίνησαν κάποιες φλογέρες.
Τι τάχα να γίνεται;
Ποιος να γιορτάζει, 
ετούτες  τις μέρες ;

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως, παρακαλούνται οι κ.κ. ιδιώτες -  
συνδρομητές να γνωστοποιούν έγκαιρο στο περιοδικό τη νέα διεύθυνση δια
μονής τους, για νο μη παρατηρείται ανωμαλία στη ληψη του.

Απαραίτητο είναι να αναγράφεται τόσο η παλαιό οσο και η νέα διεύθυνση 
καθώς επίσης, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, με ευδιάκριτα γράμματα.
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Η γης αγροίκ ίέται,  
στη ζέστα του Μάη 
σα γόνιμος κόρφος, 
κι αγέραστη μήτρα.
Και μέσα στο δείλι , 
φορτώνει με  χρώμα  
τα πράσινα φύτρα.
Με μόσκους μιλάνε, 
τα μύρια  λουλούδ ια  
σε κάποιο μελίσσι,  
να πάρει το μέλι.
Και κείνο,
τους φέρνε ι την όμορφη αγάπη, 
χωρίς να το θέλει.

Ακούγοντα ι φλάουτα,  
μ ’ άγνωστο ήχο . . .
Σω πάστε . . .
Κι' αρχίνησαν τόσες φλογέρες.  
Η άνοιξη μπαίνει, 
στο άρμα του ήλιου  
ε τού τες  τ ις  μέρες.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ
Η αποθήκη ηλεκτρικών ειδών 

του κ. Γ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ (Αθήνα, 
Λυκούργου 18, τηλ. 5235.722 -  
5228.325) προσφέρει στο προσω
πικό της Χώρο φυλακής όλα τα είδη 
της καθώς και έγχρωμες τηλεορά
σεις με έκπτωση 15 - 30% και με 
ευκολίες πληρωμής. Τα παραπάνω 
είδη στέλνονται σ’ άλη την Ελ
λάδα.

-  Το κατάστημα οπτικών - φωτογραφικών ειδών 
του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΙΛΙΔΗ (Αθήνα, Αιόλου 
105, Χουτεία, τηλέφωνο 3240.487) προσφέ
ρει στους οξιωμοτικούς κοι οπλίτες της Χω
ροφυλακής το ακόλουθο είδη με έκπτωση: 

(ο) ΟΠΤΙΚΑ: Εκπτωση 20% επί όλων των ανα- 
γροφομένων τιμών, σκελετών και φακών, 
σύμφωνο με τον τιμοκατάλογο της Πανελ
λήνιος Ενωσης Οπτικών.

(6) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ: Εκπτωση 10% σε φωτο
γραφικές μηχανές, εκτυπώσεις κοι εμφα
νίσεις φωτογραφιών, φίλμς και 

(γ) Γυολιό ήλιου REY - PAN: Εκπτωση 10%

Το κατάστημα Χρυσοχοΐας του ε.α. 
αξιω ματικού Χωροφυλακής κ. Ευάγγε
λου Α νατολίτη, οδός Βερανζέρου 24α, 
τηλ. 5233-733, προσφέρει στο προσωπικό 
τη ς  Χωροφυλακής όλα τα  είδη του, με 
έκπτωση μέχρι 25% και με ευ κολ ίες  πλη
ρωμής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με νεώτερο έγγραφό της, η Ε.Π.Ε. ΣΤΡΙΓ- 

ΓΛΗΣ (Λυκούργου 10 (Στοά) τηλ. 32.45.804 - 
32.44.351, Αθήνα) μας γνωστοποίησε ότι λόγω 
της κατά 20%  ανατίμησης των ξένων νομισμά
των, της αντίστοιχης αύξησης των δασμών κοι 
της επιβολής φόρου κατανάλωσης 10% είναι 
υποχρεωμένη νο τροποποιήσει ανάλογο τις τι
μές προσφοράς γιο τις έγχρωμες τηλεοράσεις 
GENERAL που είχε δημοσιευθεί στο τεύχος 
της «Ε.Χ.» μηνάς Ιανουάριου ε .ε .

Έτσι, έναντι της νέας λιανικής τιμής των
120.000 δρχ. η προσφορά για το προσωπικό του 
Σώματος θα είναι ως εξής: Γιο τον τύπο 1827
95.000 δρχ. και για τον τύπο 40427 100.000 
δρχ. με διακανονισμό 20.000 δρχ. προκαταβολή 
και το υπόλοιπο σε 10-12 μηνιαίες δόσεις (συν
αλλαγματικές) χωρίς τόκους.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Από τον Υπομοίραρχο κ. Γιάννη ΠΑΝΟΥΣΗ πή

ραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή: 
Ποια κοινή μυστική επιθυμία είχαν άραγε ο 

NIXON και ο ELVIS PRESLEY: Γιατί άραγε ο 
PRESLEY προσέφυγε κάποτε στο Λευκό Οίκο 
κι έδωσε στον έκπληκτο NIXON ένα μικροαντι- 
κείμενο; Γιατί έγιναν προσπάθειες για την εκ
ταφή του J. EDGAR HOOVER; Γιατί άραγε 
διάφορες προσωπικότητες αφιέρωσαν τον πολύ
τιμο χρόνο τους για την αγορά ή ανταλλαγή μι
κρών αντικειμένων, τα οποία δεν επρόκειτο να 
τους αποφέρουν κάποιο άλλο όφελος;

Μήπως ψάχναμε για το αθάνατο νερό ή για μια 
πολύτιμη πληροφορία που θα τους οδηγούσε σ' 
αυτό;

Οχι βέβαια, όλοι αναζητούσαν αστυνομικά 
σήματα!

Σε τι συνίσταται η γοητεία ενός αστυνομικού 
σήματος; Γιατί άραγε τόσες προσωπικότητες σε 
παγκόσμια κλίμακα κι' ένας μεγάλος αριθμός 
αστυνομικών κυρίως στη Δ. Ευρώπη, αλλά και 
στον υπόλοιπο κόσμο, δίνουν τόσο μεγάλη σημα
σία στη συλλογή σημάτων διαφόρων αστυνομικών 
υπηρεσιών και δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά 
για την απόκτησή τους; Η απάντηση σ’ αυτά τα 
ερωτήματα δίνεται αυτόματα μόνο στους επι
σκέπτες μιας συλλογής αστυνομικών σημάτων. 
Η ακόμα και στους συλλέκτες άλλων αντικειμέ

νων.

Οι μέχρι τώρα γνωστοί συλλέκτες ενδιαφέ- 
ρονται για τη συλλογή: α) νομισμάτων (χαρτονο
μίσματα - κέρματα), 6) γραμματοσήμων και φα
κέλων αλληλογραφίας, γ) καρτών αξιοθεάτων, δ) 
ασημένιων ή χρυσών αντικειμένων, ε) σπιρτό
κουτων, στ) εικόνων βυζαντινής ή άλλης τέχνης, 
καθώς και αρχαίων αντικειμένων (πρωτότυπα ή 
μινιατούρες), ζ) ειδών λαογραφικού ενδιαφέ
ροντος κ.α. Η λίστα αυτή θα μπορούσε αναμφι
σβήτητα να περιλαμβάνει έναν απεριόριστο αρι
θμό ειδών συλλογών, στην οποία θα μπορούσε 
τώρα να προστεθεί και η συλλογή αστυνομικών 
σημάτων.

Τα αστυνομικά σήματα είναι στην κυριολεξία 
τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
κάθε αστυνομίας.
Διακρίνονται:

α) Στα σήματα, που τοποθετούνται στα πηλίκια 
- εθνόσημα.

6) Στα σήματα, που τοποθετούνται στις στολές 
και κυρίως στα μανίκια - όπως τα ελληνικά της 
Αστυνομίας Τροχαίας, Τουρισμού κ.λ.π. (Εδώ θα 
ήθελα να σημειώσω ότι στην Ολλανδία Ελβετία 
Ομοσπ. Γερμανία, Η.Π.Α. κ.α. οι αστυνο
μίες κάθε πόλης έχουν τα δικά τους αστυνομικά 
σήματα και απεικονίζουν κυρίως παραστάσεις, 
που σχετίζονται με την αντίστοιχη πόλη).

γ) Τα σήματα, που τοποθετούνται στο στήθος - 
όπως εκείνα της Υπηρεσίας Τροχαίας της Αστ. 
Πόλεων και

δ) Τα εμβλήματα, που τοποθετούνται παντού, 
όπως στις εισόδους των Αστυνομικών Καταστη
μάτων, στα αστυνομικά αυτοκίνητα, στα κουμπιά, 
σε αναμνηστικές πλακέτες γραβάτες, καρφίτσες 
κ.λ.π.

Η συλλογή των αστυνομικών σημάτων έχει μια 
ξεχωριστή σημασία - συναισθηματική θα έλεγε 
κανείς - κυρίως όταν οι συλλέκτες είναι αστυνο
μικοί. Η γοητεία αυτή συνίσταται α) στο ότι συγ
κεντρώνονται σήματα, που χρησιμοποιούν συν
άδελφοι σε κάθε γωνιά της γης, και 6) στο ότι η 
απόκτησή τους είναι μερικές φορές πολύ δύσ
κολη, δεδομένου ότι σε πολλές χώρες ορισμένα 
σήματα επέχουν θέση ταυτότητας και κατα
σκευάζονται σε αριθμό ίσο με τους αστυνομι

κούς. Οι συνάδελφοι, που υπηρετούν στις Υπη
ρεσίες Τουρισμού και ελέγχους διαβατηρίων θα 
έχουν ασφαλώς πολλές περιπτώσεις, που αστυ
νομικοί άλλων χωρών είτε τους προσφέρανε ένα 
αστυνομικό σήμα της χώρας τους, ε ίτε τους ζη
τήσανε επίμονα τα αντίστοιχα της χώρας μας. Η 
ιδιαιτερότητα αυτής της συλλογής συνίσταται και 
στο ότι δεν αφήνει και τους επισκέπτες της 
αδιάφορους. 0 επισκέπτης στην αρχή αναρωτιέ
ται, αν στη συγκεκριμένη συλλογή θα περιλαμ
βάνεται και κάποιο σήμα της αστυνομίας της 
χώρας του, κι όταν στη συνέχεια το ανακαλύψει 
αισθάνεται αυτόματα ικανοποίηση. Και σκα
φθείτε, αν η συλλογή αυτή βρίσκεται στην Ιαπω
νία ή Τανζανία ή Μπαχάμες!

0 ανώτερος αξιωματικός - συλλέκτης STAN 
W ARBURTON της Αστυνομίας της NEW 
SOUTH W ALES της Αστυνομίας μου έγραφε 
μετά τη λήξη μιας αστυνομικής εκθέσεως της 
χώρας του, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και η 
μεγάλη ιδιωτική συλλογή του: «Δεν μπορεί να 
φανταστεί κανείς τι χαρά ένιωθαν οι Γερμανοί 
επισκέπτες ή οι Ιταλοί, Έλληνες, Ισπανοί μετα
νάστες όταν έβλεπαν μπροστά τους σήματα της 
«DEUTSCHE POLIZEI», «POLIZIA ΙΤΑ- 
LIANA», «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» κ.λ.π.

Η ιδιωτική μου συλλογή, που περιλαμβάνει 
αστυνομικά σήματα αυτού του είδους, αριθμεί 
περί τα 500 σήματα απ' όλο τον κόσμο.

Μία επικοινωνία με συναδέλφους που είναι 
ήδη συλλέκτες ή προτίθενται να γίνουν τώρα 
(Χωροφυλακής - Αστυνομίας Πόλεων - Λιμενικού 
Σώματος) θα μου ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη.

Με ευχαρίστηση θα μπορούσα να τους εφο
διάσω με μια λίστα αλλοδαπών αστυνομικών - 
συλλεκτών, με τους οποίους μπορούν να επικοι
νωνήσουν απευθείας, για την ανταλλαγή σημά
των.

Επίσης θα ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων σε 
όποιον συνάδελφο είχε τη διάθεση να με βοηθή
σει για την απόκτηση των παλαιών κυρίως αστυ
νομικών μας σημάτων.

Η διεύθυνσή μου είναι: Διεύθυνση Εγκλημα
τολογιών Υπηρεσιών 
Λυκούργου 18 
Αθήνα Τ.Τ. 112

Και τέλος, για να μη μείνει αναπάντητο το 
ερώτημα, οι προσπάθειες που έγιναν για την 
εκταφή του J. EDGAR HOOVER, είχαν στόχο 
την ανεύρεση του υπ' αρ. 1 αστυνομικού σήμα
τος του F.B.I.

Ευχαριστώ 
Γιάννης ΠΑΝΟΥΣΗΣ 

Υπομοίραρχος
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υπηρεοια κε ( 
ειβποειι

Επι μ  έ λ ε ι ο  : 
Δημήτριος ΚΑΣΣΙΟΣ 

Ανθυπασπιστής

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιακών 
συμβουλίων προήχθησαν:

-  Στο βαθμό του υποστράτηγου οι τα- 
ξίαρχοι ΡΟΜΟΣΙΟΣ Γεώργιος του Κων/νου, 
ΜΑΣΣΟΣ Στυλιανός του Αθανασίου, ΜΠΑ- 
ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος του Χρίστου και ΒΑ- 
ΣΙΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Κων/νου, οι οποίοι 
καταλαμβάνουν τις θέσεις του Β' Υπαρχη- 
γού, Β , Α και Γ ' Επιθεωρητή, αντίστοιχα.

-Στο βαθμό του ταξιάρχου, για την πλή
ρωση κενών οργανικών θέσεων, οι συντα
γματάρχες: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ηλίας, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Αναστάσιος, ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Ηλίας, ΧΑ- 
ΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΠΑΠΑΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νος, ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ 
Ιωάννης, ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος, ΠΑΡΑ- 
ΔΕΙΣΗΣ Δημήτριος, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Συμεών, 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, ΜΠΡΟΚΑΛΑ- 
ΚΗΣ Χρήστος, ΦΟΥΝΤΑΣ Ανδρέας, ΠΑΡΑ- 
ΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΧΑΡΙΖΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Νικόλαος και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώρ
γιος.

-  Στο βαθμό του συνταγματάρχη οι 
παρακάτω αντισυνταγματάρχες:

ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ Απόστολος, ΝΤΟΝΤΟΥ- 
ΛΟΣ Θεμιστοκλής, ΤΣΑΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Βα
σίλειος, ΤΑΓΑΡΗΣ Παναγιώτης, ΣΑΓΡΗΣ 
Αθανάσιος, ΜΑΚΡΗΣ Χρίστος, ΑΝΔΡΟΥΤ- 
ΣΟΣ Αναστάσιος, ΚΟΛΑΙ ΑΣ Αναστάσιος, 
ΜΠΡΑΚΗΣ Νικόλαος, ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΦΛΕΣΣΑΣ Γ εώργιος, ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος, ΒΕΛΑΝΑΣ Κων/νος, ΠΑ- 
ΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος, ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤ- 
ΡΗΣ Αθανάσιος, ΒΟΥΡΓΑΝΑΣ Βασίλειος, 
ΦΛΩΡΟΣ Εμμανουήλ, ΣΑΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ 
Σταύρος, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΑΘΑΝΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ιωάννης, 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΟΥΣΤΑΣ Σω
τήριος, ΦΟΥΣΚΗΣ Αντώνιος, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Κων/νος, ΓΟΓΓΑΚΗΣ Λεωνίδας, ΒΟΛΟΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Ευστά
θιος, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΚΑΡΑ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Αγησίλαος, ΦΟΥΜΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ, ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ Ιωάννης, ΦΩΤΕΙΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ιωάννης, ΠΙΣΚΟΝΤΑΚΗΣ Νικόλαος, ΚΟΤ- 
ΡΩΝΗΣ Δημήτριος, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασί
λειος, ΤΣΙΓΑΡΑΣ Απόστολος, ΚΩΝΣΤΑΝ- 
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, και ΦΟΥΝΤΑΣ Χρύσανθος.

Παραπάνω δημοσιεύονται τα στοιχεία 
που περιήλθαν στο περιοδικό μέχρι και την 
22.4.1983.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύθηκαν πρόσφατα με το βα
θμό του αντιστράτηγου:

-  Ως τερματίσαντες ευδόκιμα τη στα
διοδρομία τους οι υποστράτηγοι ΚΩΣΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος και ΚΑΖΑΜΙΑΣ Γεώρ
γιος.

-  Λόγω 35ετίας ο υποστράτηγος ΚΟΛ- 
ΛΙΑΣ Δημήτριος.

-  Με αίτησή του ο υποστράτηγος ΠΑΥ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

Αποστρατεύθηκαν πρόσφατα με το βα
θμό του υποστράτηγου:

-  Λόγω 35ετίας ο ταξίαρχος ΠΑΠΑΘΑ
ΝΑΣΙΟΥ Κων/νος.

-  Με αίτησή του ο ταξίαρχος ΜΑΚΡΑ- 
ΚΗΣ Ιωάννης.

-  Ως τερματίσαντες ευδόκιμα τη στα
διοδρομία τους οι ταξίαρχοι ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ 
Κων/νος, ΓΟΥΡΙΔΗΣ Γρηγόριος, ΚΡΙΚΕΛΗΣ 
Λάμπρος, ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης, 
ΡΟΥΤΣΗΣ Νικόλαος, ΣΑΣΣΑΛΟΣ Νικόλαος, 
ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ Χρήστος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης, ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μιχαήλ 
και ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ανδρέας.

-  Προήχθησαν στο βαθμό του ταξιάρχου 
εκτός οργανικών θέσεων, για ένα μήνα και 
αποστρατεύονται οι κατωτέρω συνταγμα
τάρχες:
α. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 
του Ν. 1234/82:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος, ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑ- 
ΚΗΣ Ευάγγελος, ΠΟΥΛΑΚΟΣ Ιωάννης, ΟΙ
ΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος, ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Χρί
στος, ΣΜΥΡΝΗΣ Δημήτριος, ΟΙΚΟΝΟΜΕΑΣ 
Ιωάννης, ΚΟΥΤΡΑΣ Αθανάσιος, ΡΟΚΚΑΣ 
Ευθύμιος, ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Δημήτριος, ΚΑΡ
ΔΟΥΛΑΣ Δημήτριος, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δημή- 
τριος, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Νικόλαος και ΤΖΩΡ- 
ΤΖΙΝΗΣ Ηλίας.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
31 του Ν. 671/77:

ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Θεοδόσιος, ΛΥΤΑΡΗΣ 
Ανδρέας, ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ Διαμαντής, ΨΑΛ- 
ΛΑΣ Αριστείδης, ΔΑΒΙΛΑΣ Μαρίνος και 
ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ Νικόλαος.

γ. Ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη στα
διοδρομία τους:

ΚΑΨΑΛΗΣ Ιωάννης, ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Αθανάσιος, ΚΑΨΟΥΡΟΣ Αγγελος, ΑΤΣΑ- 
ΒΕΣ Δημήτριος, ΣΑΚΚΑΣ Κων/νος, ΣΚΟΥ- 
ΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΑΡΓΥΡΗΣ Χριστόφιλος, 
ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΣ θωμάς, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τρύφων, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Παναγιώτης, ΤΖΑΛ- 
ΛΑΣ Δημήτριος, ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
και ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος.

-  Αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους και 
ένα μήνα μετά τη προαγωγή στο βαθμό 
τους, ο ταξίαρχος ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος και ο συνταγματάρχης ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
Στέφανος.

-  Αποστρατεύτηκε με αίτησή του και 
ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βαθμό του 
ο ταγματάρχης Ν.Δ. 649/70 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
Γεώργιος του Σπυρίδωνα.

-  Αποστρατεύτηκε, ένα μήνα μετά την 
προαγωγή στο βαθμό του ο ανθυπομοίραρ
χος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος του Σω
τηρίου.

-  Αποστρατεύτηκαν, με αίτησή τους, οι 
ανθυπασπιστές ΚΑΣΒΙΚΗΣ Παύλος του 
Κων/νου, ΚΟΤΣΩΝΗΣ Ιωάννης του Ηλία, 
ΧΟΥΝΤΗΣ Γ εώργιος του Παναγιώτη και ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ του Δημητρίου.

*

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΝΕΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Οι νέοι ταξίαρχοι τοποθετήθηκαν στις 
ακόλουθες θέσεις:

-  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, στο 
Φρουραρχείο Βουλής.

-  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ηλίας, στη Δ/νση Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης, ως Διευθυντής.

-  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, στη 
Δ.Α.Π.Π., ως Διευθυντής.

-  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Ηλίας, (εκκρεμεί η 
τοποθέτησή του).

-  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, στην 
Α.Δ.Χ. Στερεός Ελλάδας, ως Διοικητής.

-  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νος, στην 
Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, ως Διοικητής.

-  ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης, στην Α.Δ.Χ. 
Ανατ. Μακεδονίας, ως Διοικητής.

-  ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ Δημήτριος, στη Δ/νση 
Οργανώσεως / Α.Χ., ως Διευθυντής.

-  ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ Δημήτριος, στην Α.Δ.Χ. 
Ηπείρου, ως Διοικητής.

-  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Συμεών, στη Δ/νση 
Αστυνομίας - Ασφαλείας / Α.Χ., ως Διευ
θυντής.

-  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, στην 
ΥΠ.Ε.Α.
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-  ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣΧρήστος, στην Α.Δ.Χ. 
Κρήτης, ως Διοικητής.

-  ΦΟΥΝΤΑΣ Ανδρέας, στην Α.Δ.Χ. Πε- 
λοποννήσου, ως Διοικητής.

-  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, στην 
Α.Δ.Χ. Πειραιώς και Νήσων, ως Διοικητής.

-  ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, στην
Α.Δ.Χ. Θράκης, ως Διοικητής.

-  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος, στην
Α.Δ.Χ. Δυτ. Ελλάδας, ως Διοικητής.

*

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ «ΕΠ’ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑ»

Με την 66139/9/13 από 9-3-83 απόφαση 
του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 
89/23-3-83, τ. Γ '), προήχθηκαν «επ’ αν
δραγαθία», α) στο βαθμό του ενωμοτάρχη ο 
τέως υπενωμοτάρχης ΦΑΛΙΔΑΣ Γεώργιος 
του Αργυρίου και 6) στο βαθμό του υπενω
μοτάρχη ο Χωροφύλακας ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ 
Αχιλλέας του Αθανασίου διότι «την 
25-11-1982 και περί ώρα 23.15' στην Κηφι
σιά - Αττικής, κατά την, εκ του καθήκοντος 
των συμπλοκή μετά τριών (3) ενόπλων και 
λίαν επικινδύνων στη Δημόσια Ασφάλεια και 
Τάξη κακοποιών, εξέθεσαν αποδεδειγμένα 
την ζωή των σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, 
με συνέπεια ο μεν Υπενωμοτάρχης να 
τραυματισθεί θανάσιμα, ο δε Χωροφύλακας 
να τραυματισθεί επικίνδυνα στο στήθος και 
την ωμοπλάτη, από πυροβολισμούς που ρί- 
φθηκαν εναντίον των, από τους ανωτέρω 
κακοποιούς».

Με την ίδια απόφαση, η προαγωγή τους 
αυτή λογίζεται ότι έγινε από 25-11-82, 
ημερομηνία κατά την οποία τελέσθηκε η

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Με διαταγή της Διεύθυνσης Προσωπικού 

του Αρχηγείου Χωροφυλακής, απονεμή- 
θηκε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ», με το κατωτέρω 
αιτιολογικό, στους χωροφύλακες ΠΟΥΛΙΟ 
Παναγιώτη του Γεωργίου, ΡΙΖΟ Κων/νο του 
Γεωργίου και ΣΤΑΘΑΤΟ Γεράσιμο του 
Ευαγγέλου που υπηρετούν στις Υποδιευ
θύνσεις Αστυνομίας Ν. Ιωνίας, Αιγάλεω και 
Ελευσίνας, αντίστοιχα, διότι, απεσπασμέ- 
νοι στην Υ.Ε. Φ.Φ. Κορυδαλλού, την 
4-2-1983 και περί ώρα 06.15' διερχόμενοι 
από την Αγία Βαρβάρα - Αιγάλεω, στη δια
σταύρωση των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και 
Ελευθ. Βενιζέλου, αντιλήφθηκαν ύποπτη 
μεταφορά, με ΤΑΞΙ, προϊόντων κλοπής, 
αξίας 400.000 δρχ. περίπου από κατά
στημα ηλεκτρικών συσκευών, καταδίωξαν, 
συνέλαβαν και παρέδωσαν στο Π.Α. Αγ. 
Βαρβάρας τους τρεις (3) δράστες της κλο
πής, προσφέροντες σπουδαία υπηρεσία 
στη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια καί προκά- 
λεσαν, με την ενέργειά τους αυτή, τα ευ 
μενή σχόλια του κοινού υπέρ αυτών και του 
Σώματος της Χωροφυλακής γενικότερα».

*
Με διαταγή της Ανωτέρας Διοίκησης

Χωροφυλακής Ανατ. Μακεδονίας, απονε- 
μήθηκε «ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ», με το κατω
τέρω αιτιολογικό, στο χωροφύλακα ΙΩΑΝ- 
ΝΙΔΗ Χριστόδουλο του Γεωργίου, διότι 
«υπηρετών στο Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου 
- Δράμας, σαν οδηγός και εργασθείς φιλό
τιμα, δραστήρια, ταχύτατα, με εξαιρετικό 
ζήλο και πέραν του καλώς εννοουμένου 
υπηρεσιακού καθήκοντος, υπό την καθοδή
γηση του Διοικητού του, συνέβαλε αποτε
λεσματικά στη σύλληψη την 10-1-1983 και 
ώρα 11.00". στην αγροτική περιοχή του χω
ρίου Αγ. Αθανασίου - Δράμας, των λίαν 
επικίνδυνων για την Δημόσια ασφάλεια, έν
οπλων. ανήλικων κακοποιών. Κ.Μ. του X., 
Μ.Γ. του Ν., Μ.Φ. του Β. και Μ.Μ. του Ν.. 
οι οποίοι κατά το από 2-1-1983 έως 
10-1-1983 χρονικό διάστημα διέπραξαν 
(73) κλοπές - διαρρήξεις, δύο (2) φθορές 
ξένης ιδιοκτησίας και (7) κλοπές αυτοκινή
των στις πόλεις Αθήνα, Πάτρα, Λαμία, 
Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Βέρροια, Δράμα, 
Καβάλα και Σέρρες με αποτέλεσμα να 
προσφέρει σπουδαίας σημασίας υπηρεσία 
στη Δημόσια ασφάλεια και να αποσπάσει τα 
ευμενή σχόλια του κοινού και του τύπου 
υπέρ της υπηρεσίας και του Σώματος γενι
κότερα.

*
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ -  ΜΕΤΕΚ/ΣΕΙΣ

Αρχισαν τον Απρίλιο 1983 οι ακόλουθες 
εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις προσω
πικού του Σώματος.
-  20 ανώτεροι αξιωματικοί στη λήψη μέ

τρων τάξεως και την αντιμετώπιση έκτα
κτων καταστάσεων, από 4-4-1983 έως
8-4-1983.

-  40 κατώτεροι αξιωματικοί σε θέματα Δη
μοσίων Σχέσεων από 11-4-1983 έως 
154-83 και ισάριθμοι συνάδελφοί τους, 
σε ίδιο σεμινάριο, από 184-1983 έως 
224-1983.

-  4 κατώτεροι αξιωματικοί, 9 ενωμοτάρχες 
και 57 χωροφύλακες στο Κ.Ε.Α.Π. Ρεντί- 
νας από 44-1983 έως 294-1983.

-  40 χωροφύλακες σε ειδίκευση σε θέ
ματα τροχαίας από 44-1983, για δέκα 
βδομάδες (αίθουσα Υ.Α.Π.Π.).

-  40 ενωμοτάρχες σε ειδίκευση σε θέματα 
τροχαίας από 44-1983 έως 17-6-1983 
(αίθουσα Υποδ. Τροχαίας Θεσσαλονί
κης).

-  40 χωροφύλακες ως οδηγοί δικύκλων, 
στη Σχολή Οδηγών Χωροφυλακής, από 
114-1983 έως 10-6-1983.

-  30 οπλίτες (άνδρες - γυναίκες) σε θέ
ματα προστασίας εθνικού νομίσματος, 
ναρκωτικών, λαθρεμπορίου και αρχαιο
καπηλίας, από 44-1983 έως 22-4-1983 
και τέλος.

-  10 κατώτεροι αξιωματικοί σε ολιγοήμερα 
σεμινάρια ναρκωτικών που οργάνωσε το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.

ΝΟΜΟΣ 1339/1983
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35 της 

18-3-1983 (τ. Α") ο παραπάνω Νόμος με τον

οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την 
αποκατάσταση του προσωπικού των Σωμά
των Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος 
που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και 
ρυθμίζονται θέματα του εν ενεργεία 
προσωπικού (προαγωγές, εισαγωγή στις 
παραγωγικές σχολές κ.λ.π.).

Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή του 
νόμου παρέχονται προς τις αρμόδιες υπη
ρεσίες με την 5484 Φ. 015.119/41 από 
44-83  διαταγή του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης.

*

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΩΛΕΣ
Λόγω της μεταστέγασης του γραφείου 

του κ. Α' Υπαρχηγού, από το οίκημα της 
οδού Α,οιστοτέλους στο οίκημα που στεγά
ζεται το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο αρι
θμός της τηλεφωνικής σύνδεσης του γρα
φείου του άλλαξε από 8658.115 σε 
6922.953.

Εξάλλου το νέο γραφείο του κ. Αρχηγού, 
στο οίκημα του Υπουργείου, συνδέεται με 
το τηλέφωνο 6929.339 και των υπασπιστών 
του με το τηλέφωνο 6915.897. Τα τηλέ
φωνα του γραφείου του, στην οδό Αριστο- 
τέλους, παραμένουν τα ίδια.

ΝΕΑ ΑΠΩ ΤΩ ΧΩΡΩ 
ΤΩΝ ΣΧΩΛΩΝ ΧΩΡΩΦΥΛΑΚΗΣ

Στις 64-1983 εξήλθαν απ’ τη Σχολή 
Οπλιτών Χωροφυλακής 110 εκπαιδευόμε
νες γυναίκες οι οποίες ονομάστηκαν χω
ροφύλακες.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΣΙΩΝΑΣ Ιωάννης του Αποστόλου
Ενωμοτάρχης

του Σ.Χ. Φουστάνης Έδεσσας

Πέθανε στις 1-3-83 ο ενωμοτάρχης ΣΙΩ
ΝΑΣ Ιωάννης που είχε προσβληθεί απ’ την 
επάρατη αρρώστια. 0 μεταστάς γεννήθηκε 
το 1937 στο Αμούριο Φθιώτιδας και κατατά
χθηκε στο Σώμα το 1958.

Φεύγοντας απ’ τη ζωή άφησε μόνους τη 
γυναίκα του Παναγιώτα και ένα ανήλικο κο
ρίτσι. Η κηδεία του έγινε την ημέρα του 
θανάτου του, στο Νέο Νεκροταφείο Θεσ
σαλονίκης.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 
του Νικολάου
Χωροφύλακας 

του Α.Τ. Νάξου

Πέθανε στις 17-3-83 στο 401 Γ.Σ.Ν. 
Αθηνών, ο χωροφύλακας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ. 0 εκλιπών γεννήθηκε το 
1944 στους Κ. Ασίτες Ηρακλείου Κρήτης 
και κατατάχθηκε στο Σώμα το 1967. Η κη
δεία του έγινε την επομένη του θανάτου 
του. στο χωριό που γεννήθηκε.
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Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

2 3 4  5 6 7 8 9  10 11

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ

1. Κοινότητα του νομού Ιωαννίνων.
2. Βυζαντινός Αυτοκράτορας (αιτ.).
3. Τέτο ιο  νησί ε ίνα ι και η Τήνος.
4. Γνωστός παίκτης του Π.Α.Ο.Κ.
5. Ό ρο ς του καράτε -  Μισό . . .  τόπι.
6. Σχετικός με μυθικό βασιλιά της Θήβας.
7. Γράμματα από τα ρινίδια. — Γνωστή σοκολατοποιϊα.
8. Μπορούμε να τ ις  πούμε και παρακλήσεις -  Νησί των Δω

δεκανήσων στην α ιτιατική  (αντίστρ.).
9. Συντμημένη συντροφιά στη γεν ική (αντιστρ.) -  Ο αριθμός 

δέκα οπτικά -  Α ισθητήρια όργανα στη δοτική πληθυντι
κού (αντιστρ.).

10. Άφω νη Ν ίκ η -Έ τσ ι, κατά κάποιο τρόπο, μπορεί να λεχθεί 
και η ευρωστία (καθαρ.).

11. Εναρθρο ζώο -  Πατρίδα του Ιπποκράτη.

Γιάννης Θανασουλόπουλος 
Ανθυπασπιστής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Από το κοσμηματοπωλείο του Κώστα Αθανασίου, κάποιος 
άδειασε ένα ολόκληρο «δίσκο» με μικρά αλλά πολύτιμα κο
σμήματα. Ο Αθανασίου αμέσως καλεί την Ασφάλεια.

Ο ταγματάρχης Λούκας, που αναλαμβάνει την υπόθεση, 
πριν ξεκ ινήσει ζη τάει μερ ικές πληροφορίες για τον κοσμημα
τοπώλη, και μαθαίνει αρκετά ενδ ιαφ έροντα  γ ι' αυτόν: βρί
σκετα ι σε διάσταση με τη γυνα ίκα του την Ελένη, από τό τε  
που αυτή ανακάλυψε το  δεσμό του με τη βοηθό του την Τίτσα 
Βερνίκου· από την άλλη μεριά, η σπάταλη ζωή που κάνει και η 
παραμέληση του καταστήματος του, έχουν σ υντελέσει ώστε 
τα ο ικονομικά του να μην πηγαίνουν καθόλου καλά.

Φ τάνοντας στο κοσμηματοπωλείο, ο Ταγματάρχης Λού
κας βρίσκει τον Αθανασίου καταστενοχωρημένο από την 
κλοπή. Κι αυτό τον προκαλεί για  την πρώτη του ερώτηση:

- Ή τ α ν  ασφαλισμένα τα κοσμήματα κύριε Αθανασίου:
-  Βέβαια, κύριεΤαγματάρχα. Γ ια ολό κλη ρ η τη να ξ ία το υ ς !
Στη συνέχεια, ο Ταγματάρχης Λούκας ζητάει να μάθει τις

λεπ τομέρειες για την κλοπή των κοσμημάτων. Ο κοσμηματο
πώλης του λ έε ι ότ ι στις 13.1 Τ  (και ξέρε ι ακριβώς την ώρα γ ια τί 
πλησίαζε η ώρα για να κλείσουν), ε ίχε μπει ένας πελάτης, που 
αγόρασεμ ία  χρυσή καδένα. Σίγουρα, όμως, δεν ήταν ο κλέφ- 
της, γ ια τ ί όταν έφυγε τα κοσμήματα βρίσκονταν ακόυα στη 
θέση τους.

Στις 13.28', δύο λεπτά ακριβώς πριν κλείσουν, ε ίχε έρθει 
ένας άλλος πελάτης, που όμως δεν αγόρασε τίποτα. Τη στι
γμή που ήταν έτο ιμος να φύγει, η βοηθός του ειδοποίησε τον 
κοσμηματοπώλη ότι τον ζητούσαν στο τηλέφωνο, και έτσ ι 
χρειάστηκε να λε ίψ ε ι για  λίγο, και να πάει στο πίσω μέρος του 
καταστήματος. Εκείνη τη στιγμή, δεν θυμάται αν έβαλε 
πρώτα το δίσκο πίσω στη βιτρίνα.

Αφού τελείω σε το τηλεφώνημα, και ο πελάτης ε ίχε φύγει 
πια, ο Αθανασίου δεν σκέφτηκε να ελέγξε ι το δίσκο. Χαμή
λωσε τα ρολά, και μπήκε στο γραφείο του για να δουλέψ ει 
λίγο ακόμα. Η Τίτσα, η βοηθός του, πήρε την ηλεκτρ ική 
σκούπα για να σκουπίσει λίγο το πάτωμα, Μετά, ο πωλητής, ο 
Οδυσσέας, άρχισε να ξεσκονίζει και να τακτοπ ο ιεί όλα τα 
κοσμήματα, όπως πάντα.

Ο Αθανασίου έτρω γε στο γραφείο του, όταν άκουσε τον 
Οδυσσέα να φωνάζει: «Δεν ε ίνα ι δυνατό να πουλήθηκαν 
όλα .. κύριε Αθανασίου!!!» Έ τρ εξε  μπροστά, και ε ίδε το βε
λούδινο δίσκο άδειο. Τότε, το μυαλό του πήγε αμέσως στον 
τελευ τα ίο  πελάτη: αυτός θα ήταν ο κλέφτης.

Ο Ταγματάρχης Λούκας μαζεύει τον Αθανασίου, τη Βερνί
κου και τον Οδυσσέα στο πίσω μέρος του καταστήματος. 
Θεωρεί και τους τρ ε ις  ύποπτους, όσο και τον τελευ τα ίο  πε
λάτη, και θέλει να τους κάνει σωματικό έλεγχο. Η έρευνα, 
όμως, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Εν των μεταξύ, ο ύπο
πτος πελάτης εμφ ανίζετα ι πάλι στο κοσμηματοπωλείο για να 
αγοράσει το δαχτυλίδ ι που είχε δ ια λέξε ι το  μεσημέρι.

Στο πρόσωπό του ο Ταγματάρχης αναγνωρίζει το βιομή- 
χανο Πετρίδη, του οποίου την τ ιμ ιό τητα  κανείς δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει.

Ο Ταγματάρχης Λούκας βρ ίσκεται σε αδιέξοδο. Ό λ ο ι οι, 
ύποπτοι φά ινοντα ι υπεράνω κάθε υποψίας. Και όμως, κάποιος 
ε ίνα ι ο κλέφτης. Ξαφνικά, μια σκέψη φω τίζει το μυαλό του:

-  Κύριε Υπομοίραρχε, να συλλάβετε τον κύριο Αθανασίου 
και τη δεσποινίδα Βερνίκου!

Πώς ο Ταγματάρχης έφτασε σ' αυτήν την απόφαση:
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Πάθημα!

-  Κύριε, λ έ ε ι ο νεαρός, η κόρη σας 
υποσχέθηκε να γ ίν ε ι γυνα ίκα  μου.

- Κ α ι λοιπόν; φωνάζει έξω φρενών ο 
πατέρας. Τι άλλο π ερ ίμενες να πάθεις 
αφού τρ ιγυρνάς συνεχώς γύρω της;

Περίεργη αγάπη

Έ να ζευγάρ ι επ ισκέπ τετα ι ένα φ ιλ ικό 
σπίτι και εκ ε ί στην αυλή συναντά ένα 
γουρουνάκι με ξύλινο πόδι. Το κο ιτάζουν 
με κάποια έκπληξη. Ρωτούν τ ι ε ίχ ε  συμ
βεί. Και ο ι άλλοι απαντούν:

-Α χ !  δεν ξέρετε , το  αγαπάμε τόσο 
πολύ, ώστε το  τρώμε λ ίγο - λ ίγο .. .

Γιατί ήταν αξύριστος!
-  Ο μνηστήρας μου, παραπονιέται μια 

μικρή στο θείο  της, έρ χετα ι πάντα αξύρ ι
στος στο ραντεβού μας.

Και ο θείος:
-  Για δοκίμασε να πηγα ίνεις στην ώρα 

σου.

Καλοκαιρινά καπέλα

Δυο τρ ελο ί κάνουν περίπατο στην 
αυλή του τρ ελο κομ είου  φορώντας στο 
κεφάλι τους δυο κατσαρόλες.

-  Αχ, τ ι βαριά που ε ίνα ι αυτά τα κα
πέλα! λ έ ε ι ο ένας.

-  Έ χ ε ις  δ ίκ ιο . . .  απαντάει ο άλλος. Θα 
έπρεπε να φ τιάχνουν ψ άθινες κατσαρό- ’ 
λες  γ ια  το  καλοκαίρι.

Αντικαταστάτης

Ο υποδιευθυντής του τμήματος πε
θαίνει. Ένας υπάλληλος με πολύ θράσος 
πηγαίνει στον διευθυντή και του λέει:

-  Κύριε λυπούμαι πολύ για το θάνατο 
του κυρίου υποδιευθυντού αλλά με την 
ευκαιρία αυτή θα θελα να σας ρωτήσω 
αν μπορούσα να πάρω τη θέση του.

Ο διευθυντής υψώνει τα φρύδια του 
και λέει:

-  Προσωπικά, δε βλέπω γιατί όχι, αλλά 
το θέμα δε με αφορά. Ρωτήστε καλύτερα 
το νεκροθάφτη!

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΛΕΞΙΚΟ
Κρεμμύδι = η τραγωδός του θιάσου των 

χορταρικών. Το μαχαίρωμάτου προκαλεί 
τα δάκρυα, ακόμη και στα μάτια του φο
νιά του ...

Υγεία = η πλέον πολυδάπανη αρρώ- 
στεια.

Σαπούνι = ο πολιτισμός σε πλάκες.

Στολή = κοστούμι με ύφος.

Χαρέμι = αποθήκη ωραίων μπελάδων.

Ελπίδα = χωνευτικό των απογοητεύ
σεων.

θάρρος = το θράσος διαλυμένο σε ανά
λογο νερό.

Πείνα = αναφορά παραπόνων της κοι
λιάς προς το μυαλό.

Γάμος = ο πρώτος είναι λάθος από επι
πολαιότητα, ο δεύτερος είναι λάθος καθ' 
υποτροπήν, και ο τρίτος είναι αυστηρή 
τιμωρία για τα δύο πρώτα λάθη.

Κοντυλογράφος = ο σταυρός του μαρτυ
ρίου των διανοουμένων.

Νεκροταφείον = το αρχείο των πιστο
ποιητικών της ανθρώπινης μηδαμινότη- 
τας.

Βαβυλωνία = ο πρώτος Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών.

Χω ρίς λόγιο

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ;

Η σαμπάνια.
Για την παραγωγή της σαμπάνιας χρη

σιμοποιείτα ι, όσο και αν φ α ίνετα ι παρά
ξενο, πιο πολύ μαύρο παρά άσπρο στα
φύλι. Πραγματικά η αναλογία μαύρου 
σταφυλιού προς άσπρο, ε ίνα ι οκτώ προς 
δύο. Το ανοικτό χρώμα της σαμπάνιας 
ο φ ε ίλετα ι στο ότι το  μαύρο σταφύλι χρη
σ ιμοποιείτα ι χωρίς τ ις  φλούδες του, στις 
οποίες π ερ ιέχοντα ι οι χρω στικές ουσ ίες 
που κάνουν σκούρα τα  κρασιά.

Η ταχύτητα του ήχου
Δ εδομένου ότι στη θερμοκρασία των 

50 έως 60 βαθμών κάτω από το  μηδέν η 
ταχύτητα  του ήχου αυξάνετα ι, στις αρ
κ τ ικές  περιοχές, μια συνηθισμένη συζή
τηση μπορεί ν' ακουσ τεί σε απόσταση 
ενός χ ιλ ιομέτρου, το  περπάτημα ενός 
ανθρώπου σε απόσταση τριών και το 
γαύγισμα ενός σκύλου σε απόσταση ε ί
κοσι χ ιλιομέτρω ν.

0 «οδηγός Γκίνες»
Ο «Οδηγός Γκίνες» που εκδ ίδετα ι 

κάθε χρόνο στο Λονδίνο σε 19 γλώσσες 
και κυκλοφ ορεί σε περισσότερα από 35 
εκατομμύρ ια  αντίτυπα, π ερ ιέχει τα  πιο 
παράδοξα και απίθανα ρεκόρ του κό
σμου. Έ χε ι όμως και ένα περ ίεργο και 
αχτύπητο ρεκόρ: ε ίνα ι το βιβλίο που 
κλέβετα ι πιο συχνά από όλες τ ις  δημό
σ ιες β ιβλ ιοθήκες της Βρετανίας.

Οι Κορμηλίτισσες

Τα μέλη ενός γυνα ικε ίου  μοναχικού 
τάγματος της καθολικής Εκκλησίας ονο
μάστηκαν Καρμηλίτισσες, γ ια τ ί το τάγμα 
αυτό, που ιδρύθηκε από τον  Πατριάρχη 
των Ιεροσολύμων (και κατά το  1562 
μεταρρυθμ ίσ τηκε από την αγία Θηρεσία 
της Ά β ιλα ) ε ίχε  αρχικά την έδρα του στο 
βουνό Κάρμηλος της Παλαιστίνης.

Πως γίνεται το γάλα βούτυρο

Το γάλα όταν χ τυπ ιέτα ι βγάζει βού
τυρο, γ ια τ ί με το  χτύπημα τα σφαιρίδια 
λίπους που περιέχει, ενώ νονται χάνουν 
τη ρευσ τότητά  τους και σ τερεοπ οιούν
ται.

Ωράριο του 18ου αιώνα

Το καιρό της Κο ινότητας (Κομμούνας) 
των Παρισίων η ημέρα εργασίας των ερ 
γατών κρατούσε από την ανατολή μέχρι 
τη δύση του ήλιου. Έ τσ ι, ενώ το  χειμώνα 
κατέβα ινε ως τ ις  οκτώ ώρες, το καλο
καίρι έφ τα νε τ ις  δεκατρείς . Απαγορευό
ταν αυστηρά η εργασία στις γ ιορτές, και 
η ανάπαυση της Κυριακής άρχιζε από το 
μεσημέρι του Σαββάτου. Οι γ ιο ρ τές  ήταν 
τόσο συχνές που σπάνια οι εργά τες δού
λευαν τρ ε ις  μέρες συνεχώς . . .

Η τοχύτητο της βροχής

Κατά τη δ ιάρκεια  μιας βροχής, μια 
σταγόνα νερού μπορεί ν' αποκτήσει 
π έφ τοντας τη μέγιστη ταχύτητα  των 
οκτώ μέτρων στο δευτερόλεπ το.
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Απόψεις:
-  Ά κου  να σου πω Νάντια, λ έε ι η μαμά 

στην κόρη της, έξαλλη και θυμωμένη 
μετά από μια ολονύκτια  απουσία της. 
Ο πατέρας σου ήταν ο πρώτος και ο 
τελευτα ίος άνδρας στη ζωή μου. Και 
ελπίζω να μπορείς να το λες και συ 
αυτό στην κόρη σου!

-  Ό τ ι θα το λέω, θα το λέω καλέ μαμά, 
αλλά το πρόβλημα ε ίνα ι αν θα μπορώ 
να το λέω τόσο πειστικά όσο και συ!

Η εύκολη.
Μια στάρλετ υποδύεται το ρόλο μιας 

κοπέλας, που πρέπει να αντισ ταθεί σε 
κάποιον που θέλε ι να τη φιλήσει.
-  Ό χ ι έτσι, φωνάζει ο σκηνοθέτης. Ό χ ι 

τόσο χαδιάρικα! Δεν έχεις  αντισταθεί 
ποτέ σε κάποιον που θέλε ι να σε φ ιλή
σει;

-  Ό χ ι, ποτέ! απαντάει η ζωηρούλα 
στάρλετ.

Λάθος.

Ο τροχονόμος ρωτάει τον οδηγό, που 
μόλις έχει σταματήσει μετά από περιπε
τειώδη καταδίωξη:
-  Γ ιατί κύριε δε σταματήσατε αμέσως 

μόλις σας φώναξα;
-  Συγγνώμη κύριε τροχονόμε, δεν

κατάλαβα ότι ήσαστε εσείς! . .. Νόμιζα 
ότι φώναζε κάποιος που πά
τησα ............

Το «πέταγμα» των χορευτριών.
Ό σ ες φορές μια χορεύτρ ια  «πετάει» 

χορεύοντας στις μύτες των ποδιών της, 
καταναλίσκει τόση ενέργεια , όση περί
που και ένας ξυλοκόπος μέχρι που να 
ρ ίξε ι ένα δένδρο.

Ερμαφρόδιτο ψάρι
Ο ξιφοφόρος ε ίνα ι ένα ψάρι που ζει 

στις θάλασσες του Ανατολικού Μεξικού, 
που στολίζει με την παρουσία του τα 
περισσότερα ενυδρεία  των Η.Π.Α. Το θη
λυκό, αφού γεννήσ ει και γ ίν ε ι τριών χρό
νων, πολλές φορές αλλάζει φύλο!

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

01 ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΕΣ

Από την αριστερή στη δεξιά εικόνα: 1) Παράθυρο του 
καμπαναριού, ανάμεσα στα φύλλα του δέντρου, 2) Μαλ
λιά κάτω από το αυτοκίνητο, 3) Βολάν πάνω στην πίσω 
ρόδα, 4) Λαβή του καπό του αυτοκινήτου, στο σακκάκι, 
5) Προφυλαχτήρας στο φράχτη.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1) ΝΙΚΑΝΟΡΑΣ, 2) ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ, 3) ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟ, 
4) ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, 5) ΝΤΑΝ - ΤΟ, 6) ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟΣ, 7) ΡΝΙΔ 
- ΙΟΝ. 8) ΑΙΤΗΣΕΙΣ -  QK, 9) ΣΑΙΣ -  ΙΟ -  ΙΣΟ, 10) ΝΚ -  
ΤΟΝΩΣΙΣ, 11 )0  ΟΝΟΣ -  ΚΩΣ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

0 κλέφτης είναι η Βερνίκου, όσο κι αν η σωματική 
έρευνα δεν απέδωσε τίποτα, για τον απλούστατο λόγο 
ότι τα κοσμήματα δεν τα έχει πάνω της: Βρίσκονται στη 
σακούλα της ηλεκτρικής σκούπας.

Η Βερνίκου και ο εοαστήο της ο Αθανασίου για να 
πάρουν τα ασφάλιστρα για τα κοσμήματα, είχαν σκσνοθε- 
τήσει την κλοπή έτσι: μόλις θα εμφανιζόταν στο μαγαζί 
ένας άγνωστος πελάτης, η Βερνίκου θα φώναζε τον 
Αθανασίου στο τηλέφωνο, για να μείνει ο πελάτης μό
νος του με τα κοσμήματα, και να πέσουν οι υποψίες 
επάνω του. Αργότερα η Βερνίκου, χωρίς να την καταλά
βει ο πωλητής ο Οδυοσέας, «ρούφηξε» τα κοσμήματα 
με την ηλεκτρική σκούπα την ώρα που καθάριζε. Μετά 
τις έρευνες της Αστυνομίας, θα είχαν όλο τον καιρό να 
τα πάρουν με την ησυχία τους.

Δεν είχαν υπολογίσει όμως, ότι ο άγνωστος πελάτης, 
που ήθελαν να του φορτώσουν την κλοπή, θα γύριζε 
στην πιο κρίσιμη στιγμή, και θα ήταν γνωστός στην 
Αστυνομία

Η δεξιά εικόνα είναι όμοια με την αριστερή εκτός από πέντε μικρο- 
λεπτομέρειες. Δεν πρόκειται για παραλείψεις ή διαφορές, γιατί τις μι- 
κρολεπτομέρειες αυτές θα τις βρείτε σε άλλες θέσεις της δεξιάς εικό
νας, όπου έχουν παραπέσει. Ποιες είναι και πού βρίσκονται;
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Στη δ ιάρκεια  ε ιδ ικής  εκδήλωσης 
που έγ ινε  στις 22-4-83 στη Σχολή 
Αξιωματικών Χωροφυλακής, ο Γ εν ι
κός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης κ. Παναγιώτης Ανα- 
γνωστόπουλος, επέδωσε τα πτυχία 
στους αποφοιτήσαντες από τη 
Σχολή Μ ετεκπαιδεύσεω ς Μ οιράρ
χων - Αστυνόμων Β', 58 Μ οιράρχους 
και 45 Αστυνόμους Β'.

Παραβρέθηκαν, ο Αρχηγός Χω
ροφυλακής Α ντισ τράτηγος κ. Εμμα
νουήλ Μπριλλάκης, ο Αρχηγός 
Αστυνομίας Πόλεων κ. Ιωάννης Νί- 
τσος, ο Α' Υπαρχηγός Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. Σπυρίδων Πανα- 
γιωτόπουλος, οι Α' και Β' Υπαρχηγοί 
Αστυνομίας Πόλεων κ.κ. Παναγιώ
της Ραυτόπουλος και Γεώργιος 
Σαμπάνης, ο Γ" Επιθεωρητής Χωρο
φυλακής Υποστράτηγος κ. Εμμα
νουήλ Βασιλάκης, ο προσ. Δ ιο ικητής 
της Σ.Α.Χ. Συνταγματάρχης κ. Ν ικό
λαος Χριστόπουλος, ο προσ. Δ ιο ικη 
τής της Σ.ΟΧ. Αντισυνταγματάρχης 
κ. Δημήτριος Βολοτόπουλος, άλλοι 
ανώ τεροι αξιω ματικο ί του Σώματος 
και οι δ ιδάξαντες καθηγητές.

Μ ετά την προσφώνηση του προσ. 
Δ ιο ικητή  της Σ.Α.Χ., μίλησε ο Αρχη
γός Χωροφυλακής Α ντιστράτηγος κ. 
Εμμανουήλ Μπριλλάκης, ο οποίος 
απηύθυνε οδηγ ίες και συμβουλές 
προς τους σπουδαστές, για την κα
λύτερη  εκτέλεση  των υψηλών καθη
κόντων τους, τον ίζοντας ότι η πολι
τε ία  έχε ι απαίτηση να εργαστούν με

ζήλο, προκειμένου να ανταποκρι- 
θούν με επ ιτυχία στην αποστολή 
τους. Τελειώ νοντας συγχάρηκε 
τους σπουδαστές γ ια  την επιτυχή 
αποφοίτησή τους από τη Σχολή, 
τους ευχήθηκε υγεία  και καλή επι
τυχία  στο έργο τους και εξέφρασε 
τ ις  ευχαρ ισ τίες του προς το δ ιδα
κτικό προσωπικό, που μόχθησε να 
προσφέρει τ ις  επ ιστημονικές του 
γνώσεις.

Στη συνέχεια μίλησε ο Αρχηγός 
της Τάξης των Μοιράρχων, Μοίραρ
χος κ. Αναστάσιος Σαλαμούρας από 
μέρους όλων των σπουδαστών, ο 
οποίος ευχαρίστησε τους εκλε

κτούς δασκάλους για τ ις  φ ιλότιμες 
προσπάθειες που κατέβαλαν να 
τους εφοδιάσουν με πολύτιμες 
γνώσεις και εξέφρασε τη βεβα ιό
τητα, ό τ ι με εμπλουτισμένες τις  
επαγγελματικές και εγκυκλοπαιδι
κές τους γνώσεις, αλλά και με αυξη
μένο το αίσθημα ευθύνης, θα εκ 
πληρώσουν πληρέστερα το χρέος 
τους προς τον Ελληνικό Λαό.

Επακολούθησε απονομή των πτυ
χίων από τον κ. Γ ενικό Γ ραμματέα 
του Υ.Δ.Τ. και η εκδήλωση τέλειω σε 
με μικρή δεξίωση προς τιμή των 
σπουδαστών, με τη συμμετοχή Τμή- 
υατος της Μ ουσικής του Σώματος.

Λ Η Μ Ν Ο Σ

Ικανοποιητική υπήρξε η εμφάνιση 
της ομάδας στίβου του Σώματος 
στους αγώνες Ανώμαλου Δρόμου 
Ε.Δ. και Σ.Α. έτους 1983, που δ ιεξή- 
χθηκαν με επ ιτυχία στο Εθνικό Στά
διο της Μ ύριμνας Λήμνου στις 
27-3-83.

Η ομάδα του Σώματος έλαβε μέ
ρος στους αγώνες με εννέα  (9) συν
ολικά αθλητές που απέσπασαν 2 
πρώτες ν ίκες, 1 δεύτερη  και 1 τρ ίτη. 
Σ υγκεκρ ιμένα  στο δρόμο 3.000 μ. 
γυναικών ανεγνωρισμένων αθλη

τριών η χωροφύλακας Γεωργία 
Τρουμπούκη ήλθε 1η. Πρώτη θέση 
κατέλαβε και ο χωροφύλακας Φώ
τιος  Χατζηγιαννίδης στο δρόμο
4.000 μ. ανεπίσημων αθλητών. Εξάλ
λου στο δρόμο των 8.000 μ. ανεγνω- 
ρισμένων αθλητών ο χωροφύλακας 
Κυριάκος Λαζαρίδης ήλθε 2ος και 
στο δρόμο 4.000 μ. ο χωροφύλακας 
Πέτρος Παπαγεωργίου κατέλαβε 
την 3η θέση.

Τους αγώνες παρακολούθησαν οι 
τοπ ικές αρχές της  πόλης και πλήθος 
φιλάθλων που χειροκρότησαν και 
σχολίασαν κολακευτικά  την εμφά
νιση της ομάδας του Σώματος.
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Α Θ Η Ν Α

Τελετή για τη λήξη της εκπαίδευ
σης εκατόν δέκα (110) γυναικών δο
κίμων Χωροφυλάκων που ονομά
σθηκαν Χωροφύλακες πραγματο
ποιήθηκε στις 6-4-1983 στις εγκατα
στάσεις της Σχολής Οπλιτών Χωρο
φυλακής στο Λαγονήσι Αττικής.

Π ροςτις  νεοεξελθούσες Γυναίκες 
Χωροφύλακες μίλησε ο Δ ιο ικητής 
της Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής 
ταξΐαρχος κ. Δημήτριος Παναγιωτα- 
κόπουλος, ο οποίος αφού τις  συγ
χάρηκε για την έξοδό τους από τη 
Σχολή, αναφέρθηκε στο σπουδαίο 
ρόλο της Γυναίκας Αστυνομικού στη 
σύγχρονη κοινωνία και τ ις  προέ- 
τρεψε, στις Υπηρεσίες που θα τοπο
θετηθούν να εκτελούν το καθήκον 
τους με σύνεση και αμεροληψία, 
έχοντας πάντοτε υπόψη τους ότι ε ί
ναι ταγμένες για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του Έ λληνα Πολίτη.

Στην τελετή  παραβρέθηκαν Ανώ
τερο ι Αξιωματικοί του Σώματος, οι 
καθηγητές και εκπαιδευτές Αξιωμα
τικο ί και πολλοί συγγενείς των νέων 
Χωροφυλάκων.

Η εκδήλωση έκλεισε με μικρή δε
ξίωση, που δόθηκε προς τιμή τους.

Α Θ Η Ν Α

Την επίσημη έναρξη του πρώτου 
από τα δύο (2) Σεμινάρια Δημοσίων 
Σχέσεων που έγιναν στο Αρχηγείο 
Χωροφυλακής, και τα οποία παρα
κολούθησαν συνολικά 80 κατώτεροι 
αξιωματικοί του Σώματος από Υπη
ρεσίες όλης της Ελλάδας, κήρυξε 
τ ις  πρωινές ώρες της 11 ης Απριλίου 
1983 ο Γενικός Γραμματέας Τύπου 
και Πληροφοριών κ. Σωτήρης Κω- 
στόπουλος.

Ο κ. Γενικός, τον οποίο προσφώ
νησε ο Β' Υπαρχηγός Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Ρομο- 
σιός, μίλησε στη συνέχεια προς τους 
εκπαιδευόμενους αξιωματικούς με 
θέμα «Εισαγωγή στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης».

Εξ άλλου τις  πρωινές ώρες της 
18-4-1983, ο Γ ενικός Δ ιευθυντής της 
Ε.Ρ.Τ. κ. Γεώργιος Ρωμαίος, κήρυξε 
την έναρξη του δεύτερου Σεμινα
ρίου Δημοσίων Σχέσεων και σε σχε
τική ομιλία του αναφέρθηκε στα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας και το 
ρόλο τους στις Δημόσιες Σχέσεις.

Και τ ις  δύο εναρκτήρ ιες ομιλίες, 
παρακολούθησαν εκτός από τους 
εκπαιδευόμενους και άλλοι Ανώτε
ροι Αξιωματικοί του Σώματος, που 
υπηρετούν στο Αρχηγείο Χωροφυ
λακής. Στο τέλος και των δύο σεμι
ναρίων δόθηκε μικρή δεξίωση προς 
τιμή των εκπαιδευομένων. μέσα σε 
εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα.
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Α Θ Η Ν Α
Με την ευκα ιρ ία  της επίσκεψης 

στη χώρα μας 20 Γερμανών Αστυνο
μικών από τη Στουτγκάρδη, μελών 
της Δ ιεθνούς Ενωσης Αστυνομικών 
(Ι.Ρ.Α.), η τοπική Δ ιοίκηση Αθηνών 
οργάνωσε με επ ιτυχία συνεστίαση 
σε κοσμική ταβέρνα της Αθήνας.

Παραβρέθηκαν, ο Πρόεδρος του 
Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α. υπο
στράτηγος ε.α. Αντώνης Δ εμέστι- 
χας, το Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο της 
Τοπικής Δ ιο ίκησης Αθηνών, άνδρες 
και γυνα ίκες  του Σώματος, μέλη της 
Ι.Ρ.Α. και φ ίλο ι της Ι.Ρ.Α.

Στη δ ιάρκεια  της συνεστίασης, 
έγ ινε  ανταλλαγή αναμνηστικών δώ
ρων

Α Θ Η Ν Α

Μέσα σε χαρούμενη και φ ιλική 
ατμόσφαιρα έγ ινε  ο χορός που 
διοργάνωσε με μεγάλη επ ιτυχία ο 
Ομιλος Φίλων Χωροφυλακής Δ υ τ ι

κών Προαστίων Α ττικής σε κοσμικό 
κέντρο της Αθήνας στις 22 Απριλίου 
1983.

Παραβρέθηκαν ο Υπουργός ερ 
γασίας κ. Ευάγγελος Γιαννόπουλος, 
ο Αναπληρωτής Νομάρχης Δ υτικής 
Α ττικής κ. Τσιμπούκης, οι Δήμαρχοι 
Αιγάλεω και Βιλλίων κ.κ. Πάνος Σπη- 
λιόπουλος και Κων/νος Μακρυνό- 
ρης, το Δ ιο ικητικό  Συμβούλιο του 
Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Δυτ. 
Α ττικής με επ ικεφαλής τον Πρόεδρό 
του κ. Παναγιώτη Ζήρο, ο Δ ιευθυν
τής Οργάνωσης του Αρχηγείου Χω
ροφυλακής Ταξίαρχος κ. Δημήτριος 
Τσαμούλης, ο προσ. Δ ιευθυντής  της 
Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Προα

στίων Πρωτευούσης Συνταγματάρ
χης κ. Αθανάσιος Σαγρής, πολλοί 
άνδρες και γυνα ίκες  του Σώματος 
με τ ις  ο ικο γένε ιές  τους, φ ίλο ι της 
Χωροφυλακής και πολλοί προσκε
κλημένοι.

Οι παραβρεθέντες στην ωραία 
αυτή εκδήλωση είχαν την ευκαιρ ία 
να διασκεδάσουν με το πλούσιο 
καλλ ιτεχν ικό  μουσ ικοχορευτικό  
πρόγραμμα του κέντρου. Η ποικιλία 
του προγράμματος καθώς και η 
πλειάδα των εκλεκτώ ν καλλιτεχνών, 
σκόρπισαν άφθονο κέφ ι

Η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία 
του Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής 
Δυτ. Α ττικής που στέφ θηκε από 
πλήρη επ ιτυχία και προκάλεσε τα 
κολακευτικά  σχόλια των παραβρε- 
θέντων, δ ε ίχνε ι για μια ακόμα φορά 
αφ ενός μεν τα αισθήματα αγάπης 
και συμπαράστασης των Ο.Φ.Χ. για 
το πολύπλευρο και κο ινω φελές 
έργο του προσωπικού του Σώματος,

αφ ετέρου  δε την προσπάθεια που 
γ ίνετα ι για την ακόμα περισσότερο 
σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ πολι
τών και αστυνομίας.

Κ Ο Ζ Α Ν Η
Μ ετά από προαιρετική συνει

σφορά μεταξύ των ανδρών της 
Α.Δ.Χ. Δυτ. Μ ακεδονίας, συγκεν
τρώθηκε το χρηματικό ποσό των 
91.595 δραχμών, το οποίο και κατα
τέθηκε στο υποκατάστημα της 
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας στην 
Κοζάνη επ' ονόματι του ανήλικου 
τέκνου του φ ονευθέντα  σε τροχαίο 
ατύχημα Χωροφύλακα Γεωργίου 
Μούσιου.

Η ανθρώπινη και συγκινητική αυτή 
χειρονομ ία  δ ε ίχνε ι για μια ακόμα 
φορά τα υψηλά και φιλάνθρωπο αι
σθήματα των ανδρών του Σώματος 
σε τραγ ικές  περιστάσεις που η 
μοίρα κτυπά άδικα ο ικο γένε ιες  αν
δρών του Σώματος.

Α Θ Η Ν Α

Στα πλαίσια της γεν ικής επιμόρ
φωσης των μοιράρχων και αστυνό
μων Β' που αποφοίτησαν πρόσφατα 
από τη Σχολή Μ ετεκπ αίδευσης μί
λησαν για θέματα της αρμοδιότητάς 
τους υπεύθυνοι κρατικο ί παράγον
τες, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός 
Χωροταξίας, Ο ικισμού και Περιβάλ
λοντος κ. Αντώνης Τρίτσης, ο Γ εν ι
κός Γραμματέας του Υπουργείου 
Εσωτερικών κ. Αθανάσιος Τσούρας, 
ο Γεν ικός Γραμματέας Τύπου και 
Πληροφοριών κ. Σωτήρης Κωστό- 
πουλος, ο Γεν ικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών κ. Α. 
Ρουσσόπουλος, ο Γεν ικός Γραμμα
τέας του Υπουργείου Γεωργίας κ. X. 
Παπαθανασίου, ο Γραμματέας του 
Υπουργικού Συμβουλίου κ. I. Μαν- 
τζουράνης, κ.α.
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