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Η ΤΑΤΤΕΙΝΗ ΚΟΡΗ
ΤΗΣ ΝΑΖΑΡΕΤ
Τοΰ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών
καί πόσης Ε λλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

έ τήν εορτή τής Κοιμήσεως τής Ύπεραγίας,
άν θά προσπαθούσαμε νά ’ιδούμε άπό πιό
κοντά μια μόνο πτυχή τής Ψυχής Της, τήν ταπείνωσί Της, θά βλέπαμε πόσο είναι αληθινό εκεί
νο πού λέγεται γιά τις άγιες ψυχές, ότι τό βάθος
των είναι άπροσμέτρητο.
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Τά ιερά Ευαγγέλια δεν γράφουν πολλά γιά τήν
Πάναγνο, άπό τά λίγα όμως γεγονότα πού εξι
στορούν γι’ Αυτήν, μπορούμε νά άντιληφθόΰμε
πολύ καθαρά πόσο εξαιρετικές ήσαν οί άρετές
της καί μέσα σ’ αΰτές πόσο ξεχωριστή ήταν ή
ταπείνωσίς Της.
’Ιδού τά γεγονότα, όπως μάς τά παρέδωκε ή
ιστορική αύθεντία τών Ιερών συγγραφέων.
Ή ’Αειπάρθενος είναι μνηστευυένη μέ τον ’Ιω
σήφ. Ζή ήσυχα στήν άπό μέρη Ναζαρέτ, οπότε
ένας "Άγγελος Τής πηγαίνει τό πρωτάκουστο καί
μοναδικό μήνυμα: ότι τό Πνεύμα τό Ά γιον θά
Τήν έπισκεφθή καί ή δύναμις τοΰ Ύψίστου θά
Τήν σκεπάση καί θά γεννήση τον Υιόν τοΰ Θεού!
Ή Άπείρανδρος διστάζει νά τά παραδεχθή, άλλ’
ό "Αγγελος Τήν διαβεβαιώνει κατηγορηματικά,
πώς όλα αύτά θά γίνουν μέ τή δύναμι τοΰ Παντο
δυνάμου.
Τί θά έκανε στή θέση της κάθε άλλη κόρη, όσοδήποτε ταπεινή καί άν ήταν; Θά μπορούσε νά μή
έπηρεασθή άπ’ τό γεγονός, ότι είχε τήν όλως ιδιαί
τερη τιμή νά τήν έπισκεφθή ένας άληθινός Ά γγε
λος: Θά μπορούσε νά μή σκεφθή, ότι ό έαυτός της
δέν είναι σάν όλους τούς υπόλοιπους άνθρώπους,
άφοΰ θά έχη τή μοναδική τιμή νά γεννήση τόν Υιόν
τοΰ Θεού; Θά μπορούσε νά χαλιναγωγήση τή
φαντασία της καί νά μή σκέπτεται τις τιμές καί τις
δόξες, πού τήν περίμεναν στο μέλλον; Κάθε άλλη
κόρη δέν θά έλεγε μέσα της, ότι θά έπρεπε νά άποχαιρετίση γιά πάντα τήν κακοφημισμένη Ναζα
ρέτ καί νά έγκατασταθή σέ μέγαρα καί σε παλάτια,
πού νά ταιριάζουν μέ τήν μοναδική τιμή πού τής
έκανε ό Θεός καί μέ τό άπαράμιλλο μέλλον τοΰ
παιδιού της; Ή ταπείνωσίς όμως τής Παρθένου
δέν άφησε τίποτε άπό όλα αύτά νά περάση άπό τό
μυαλό Της. Απλά καί ταπεινά πήγε νά έπισκεφθή
τή συγγενή Της Έλισσάβετ καί κατόπιν, άφοΰ τή
συντρόφευσε καί τή βοήθησε νά περάση τούς τρεις
τελευταίους μήνες τής παράκαιρης πιά έγκυμοσύνης της, έξ ίσου άπλά καί ταπεινά«ύπέστρεψε
εις τόν οίκον αύτής> (Λουκ. α',56), στή Ναζαρέτ.
Ό άντιρρησίας όμως πιθανόν θά σκεφθή, ότι
ή Θεοτόκος συμπεριφερόταν μέ τόση ταπείνωσι,
έπειδή δέν είχε ίσως καταλάβει καλά τ* σηιιασία

αυτών τών γεγονότων, πού Τής προεΐπεν ό
άγγελος. Άπ* αυτές μαθαίνουμε, ότι ή ενδοξότε
ρα τών Σεραφείμ είχε πλήρη συναίσθησι όλων
αυτών τών γεγονότων. Αύτή ή ίδια είναι εκείνη
πού είπε στην Έλισσάβετ: «έποίησέ μοι μεγαλεία
ό δυνατός) καί <άπό τοΰ νϋν μακαριοΰσί με πάσαι
αί γενεαί) (Λουκ. α', 49.48).
Ή τιμιωτέρα τών Χερουβείμ την ίδια ταπείνωσι
έξηκολούθησε άλλως τε νά δε ίχνη καί κατόπιν,
όταν αί προρρήσεις τοΰ αγγέλου είχαν άρχίσει
νά γίνωνται πια πραγματικότης. Δεν έπαψε νά
είναι ή ταπεινή κόρη τής Ναζαρέτ, οϋτε όταν στη
Γέννησι τοΰ Υίοό,Της στλήθος στρατιάς ούρανίου>
(Λουκ. β', 13) δοξολογούσε τον Θεό, γιατί ’Εκεί
νη έφερε στον κόσμο τό Λυτρωτή πού θά έσωζε
ολόκληρη τήν ανθρωπότητα. Δεν έχασε τήν ταπείνωσί Της οϋτε καί μέ τις ύπόλοιπες άλλεπάλληλες έμφανίσεις τών άσωμάτων άπεσταλμένων
τοΰ Θεού. "Εμεινε όπως πάντα ταπεινή ακόμα καί
υστέρα άπό τήν προσκύνησι τών <Μάγων>, προσκύνησι πού τότε γινόταν μόνο στούς εστεμμένους
καί στούς Θεούς. Οϋτε τήν έκανε λιγώτερο ταπει
νή ή βεβαίωσις τοΰ δικαίου Συμεών, πώς έχοντας
τον Υίό Της στήν αγκαλιά του, μπορούσε νά λέγη
στό Θεό: <είδον οί οφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου,
ό ήτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τών λαών,
φώς είς άποκάλυψιν έθνών> (Λουκ. β', 30-32).
"Ολα αύτά, όπως βλέπουμε, οϋτε κατά κεραίαν
δεν σάλεψαν τό ταπεινό φρόνημά Της. Μαζί μέ
τόν Ιωσήφ καί τον Υίό Της, άθόρυβα καί ταπεινά
γύρισαν πάλι στήν άσημη Ναζαρέτ.
’Αλλά καί πιο ϋστερα, όταν οί προφητείες, πού
είχαν δοθή γιά τόν Υίό Της είχαν άρχίσει νά έκπληρώνωνται ή μιά ϋστερα άπ’ τήν άλλη καί Τόν δω
δεκάχρονο πιά Μονογενή Της Τόν ηύραν <έν τώ
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ίερώ καθεζόμενον έν μέσω τών διδασκάλων Και
άκούοντα αυτών καί έπερωτώντα αύτούς>, έτσι
πού <έξίσταντο πάντες οί άκούοντες αΰτοΰ επί
τή συνέσει καί ταϊς άποκρίσεσιν αύτοΰ>, (Λουκ.
β', 46-47) πάλι ή Πανάχραντος δέν έδειξε κανένα
σημάδι, πού νά φανερώνη καί τήν παραμικρότερη
έπαρσι. Σιωπηλή καί ταπεινή φύλαγε μέσα στήν
πάναγνη καρδιά Της τό κάθετι πού άκουγε καί
έβλεπε.
Τέλος, όταν άπ’ τά θαύματα τοΰ Υίοϋ Της βούι
ζαν πιά οί πεδιάδες τής Γαλιλαίος καί τά φαράγ
για τήςΊουδαίας ήσαν γεμάτα άπ’ τούς αντίλαλους
τών <ώσσανά>, πού τά πλήθη τραγουδούσαν στό
<Μεσσία>, τή χιλιοτραγουδισμένη <έλπίδα τοΰ
’Ισραήλ), ’Εκείνη καί πάλι δειλά-δειλά Τόν παρα
κολουθούσε σάν σκιά Του, χωρίς νά άποζητά
καμιά τιμή, καμιά δόξα γιά τόν εαυτό Της.
Άφοϋ τελικά τήν άντικρύσωμε λυγισμένη κΓ
Αυτήν κάτω άπ’ τό βάρος τοΰ Σταυρού, τή συ
ναντούμε μόνον άλλη μιά φορά στό υπερώο τής
Ιερουσαλήμ, περιτριγυρισμένην <τή προσευχή
καί τή δεήσει> (Πραξ. α', 14). Ά πό κεϊ καί ϋστερα
ή ταττείνωσίς Της μάς τήν αρπάζει πιά άπ’ τό
ιστορικό πεδίο τής Καινής Διαθήκης. Άλλ’ ό
Θεός άνταμείβοντας τήν άκραν Της ταπείνωσι
μάς τήν ξαναφέρνει σέ λίγο καί πάλι εμπρός μας :
Πλατυτέρα τών Ούρανών, έγκατεστημένη στις
καρδιές εκατομμυρίων πονεμένων άνθρώπων πού
άποζητοΰν παρηγοριά καί στήριγμα κοντά στήν
<έν πρεσβείαις άκοίμητον). Ή ταπείνωσις πού
έδειξε ή ταπεινή Κόρη τής Ναζαρέτ, Τήν έκανε
ΥΥψηλοτέραν τών Ούρανών) καί τήν κατέστησε
<ένδοξοτέραν άσυγκρίτως τών Σεραφείμ), σύμβο
λο καί ύπόδειγμα αιώνιο γιά όλους μας καί γιά
όλα.

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ
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ΠΑΝΑΓΙΑ
ή Μ εγασπηλιώτισσα
ό μικρό απίθανο τραινάκι, έχει ξεκινήσει
Ταπό
τό Διακοφτό, τήν μικρή κωμόπολη τοΰ
Μωρία, καί άγκομαχώντας σκαρφαλώνει πλάι
στήν όχθη τοΰ ποταμού, μέ προορισμό τά ήρωικά
Καλάβρυτα.
'Η μέρα είναι καλοκαιριάτικη καί μιά τέτοια
διαδρομή, μέσα άπό αιωνόβιες βαλανιδιές καί
βαθύσκιωτα πλατάνια, μέ άκομπανιαμέντο τό γλυ
κό τραγούδι των «πετεινών τοΰ ουρανού» και τό
βουϊτό τοΰ ποταμού πού κατεβαίνει ορμητικός
γιά ν’ ανταμώσει έκεΐ κάτω τον καταγάλανο Κο
ρινθιακό, είναι πραγματικά όμορφη καί ρομαν
τική.
Μιά τέτοια διαδρομή μέσα στήν πεντάμορφη
άγκαλιά τής φύσης, είναι σάν όνειρο ευχάριστο
πού γρήγορα τελειώνει, όπως κάθε ώραΐο...
Σέ μιά άναπαυτική θέση, στο μοναδικό βα
γόνι τής... άμαξοστοιχίας αυτής, κάθεται ό Κω
σταντής ό Ζιάγκας, ό καλόβολος αυτός άνθρω
πος μέ τό πάντα αισιόδοξο ύφος καί τό χαρούμενο
πρόσωπο.
Κάθε χρόνο τέτοια έποχή, έδώ καί πολλά
χρόνια κάνει τό ταξίδι αύτό.Όχι πώς τοΰ αρέσει
ή περιπέτεια καί ή ταλαιπωρία τοΰ ταξιδιού, όχι
πώς είναι ρομαντικός καί τόν μαγεύει ή άγρια,
στήν περιοχή αύτή, ομορφιά τής φύσης... Καί
στο χωριό του μ’ άπλοχεριά σκόρπισε ό πλάστης
κάθε τί πού έρχεται νά μαλακώσει τόν άνθρώπινο
πόνο, νά σπάσει τήν ρουτίνα τής μονοτονίας καί
νά κάμει πιο ευχάριστη τήν ανθρώπινη ζήση. Ή
πρασινάδα, τά γάργαρα τρεχούμενα νερά, οί συ
ναυλίες των χιλιάδων φτερωτών άφεντάδων αν
τάμα μέ τήν μυρωμένη αύρα τής θάλασσας, πού
σμίγει μέ τό άρωμα τής ανθισμένης γαρδένιας,
τής κιτρινόξανθης σπαρτιάς καί τοΰ μεθυστικού
χαμομηλιού, γιά νά φτιάσει ένα άλλο ξεχωριστό
αιθέριο άρωμα πού μεθά τις καρδιές καί συναρ
πάζει λογισμούς. Ναί, όλα τούτα τά ζή καθημερι
νά στό όμορφο χωριό του ό Κωσταντής ό Ζιάγ
κας. Δέν τόν τραβά λοιπόν τό τοπίο ή ό ρομαντι
σμός. Κάτι άλλο είναι έκεϊνο πού φέρνει κάθε
χρόνο τέτοια έποχή — Δεκαπενταύγουστο — τόν
Ζιάγκα σ’ αυτά τά μέρη.
Ά ς πάρουμε όμως τά πράγματα μέ τήν σει
ρά τους.
Πρώτα-πρώτα πού πήγαινε ό Ζιάγκας άνηφορίζοντας μέ τόν «οδοντωτό», όπως λέγεται τό μι
κρό αύτό τραινάκι, πού κάνει τήν διαδρομή Δια-

κοφτό—Καλάβρυτα, σκαρφαλώνοντας σάν άγριοκάτσικο σέ πλαγιές καί φαράγγια;
Προορισμός του ήταν τό Μέγα Σπήλαιο.
Ναί, πήγαινε στήν χάρη τής Παναγιάς τής Μεγαλοσπηλιώτισσας.
Κατέβηκε στήν Ζαχλωροΰ, ήπιε τό καφε
δάκι του κάτω άπό τόν ίίωνόβιο γέρο-πλάτανο,
κι’ άκουσε τήν ιστορία- του, άπό τόν μπάρμπαΜηνά τό γέρο-Καφετζή πού χρόνια τώρα σ’ αύτό
τό στέκι έξυπηρετεΐ καλόκαρδα ξένους καί ντό
πιους περαστικούς.
— Τούτο'τό δενδρί, καλέ μου φίλε, είπε ό
μπάρμπα-Μηνάς, είναι τό μόνο δενδρί στήν πε
ριοχή τούτη πού γλύτωσε άπό τήν όργή τοΰ
Μπραΐμη, τότε πού ό τρομερός γιος τοΰ πασσά
τής Αίγύπτου ήρθε γιά^νά πνίξει στό αίμα τήν
προσπάθεια τών φτωχών ραγιάδων γιά λευτεριά
καί πού στό πέρασμά του δέν άφισε «λίθον επί
λίθου», όπως λένε. Ναί, τούτο τό δενδρί γλύτωσε
κι’ αύτό έκεΐ άπέναντι πού βλέπεις. ’Εκείνο γιά νά
κρατά στόν κορμό του τήν εικόνα τής Μεγαλό
χαρης, καί τούτο γιά νά χαρίζει ύστερα άπό τόσα
χρόνια τήν δροσιά τής φυλλωσιάς του άλλά καί
τό κρουσταλόνερο πού τρέχει χάμω στήν ρίζα
του, σέ κάθε περιστατικό...
Μέ προσοχή .παρακολουθεί τόν γέρο-καφέτζή ό Ζιάγκας καί λυπάται πού είναι υποχρεωμέ
νος νά διακόψει αύτή τήν όμορφη ιστορία γιατί
πρέπει νά φθάσει γρήγορα στόν προορισμό του.
Σηκώνεται λοιπόν κι’ άρχίζει τό άνέβασμα άκολουθώντας τό στενό στρατί, τή «γιδόστρατα»
όπως τήν λένε, πού σάν στενή λουρίδα άπλώνεται καί διαβαίνει σάν έρπετό, άνάμεσα άπό πυ
κνές φυλλωσιές καί άγρια βράχια καί φτάνει
ψηλά έκεΐ στό τέρμα τοΰ ορίζοντα, πού ό ου
ρανός άγγίζει τήν γή ελαφρά, έλαφρά σάν νά
τήν σταφενώνει κι’ αύτή τόν φιλεΐ μ’ ευγνωμοσύ
νη γιά τήν τρανή καλωσύνη του.
Έκεΐ ψηλά, λοιπόν, 924 μέτρα άπό τήν θά
λασσα, ορθώνεται περήφανος ό πελώριος βρά
χος πού κρατά σφιχτά στήν άγκαλιάτου τό μονα
στήρι τής Παναγιάς τής Μεγαλοσπηλιώτισσας,
πού λέγεται έτσι γιατί ολάκερη ή έκκλησιά βρί
σκεται μέσα στό τρανό Σπήλαιο,πού βρέθηκε καί
ή εικόνα. '
Μεγάλη ή ιστορία τούτου τοΰ ιστορικού
Μοναστηριού, μιά ιστορία, πού ακούραστα τήν
άκούει κάθε έπισκέπτης άπό τόν πατέρα-Γερμανό,
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τον γέροντα καλόγερο, πού χρόνια τώρα δεν κου
ράστηκε νά τήν λέει.
Τό 362 μ. X. κτίστηκε τό πανάρχαιο τού
το Μοναστήρι. Δάσος παρθένο έκρυβε ολάκερη
τήν περιοχή πού ανθρώπινο ποδάρι δέν πατούσε.
Έκεΐ πιό χαμηλά μιά βοσκοπούλα, ή Φροσύνη,
έβοσκε τό κοπάδι της κι’ αύτή ακολουθώντας κά
ποια μέρα ένα«ζωντανό»της, ώδηγήθηκε απ’ αύτό
στο μέρος τούτο, βρήκε τήν σπηλιά κρυμμένη
μέσα σέ δάσος από όξιές, βαλανιδιές καί έλάτια,
κι’ έκεΐ σέ μιαν άκρη βρήκε τό θαυματουργό εικό
νισμα τής Παναγίας, έργο από κερί καί μαστίχα
τοΰ’Αποστόλου Λουκά από τήν εποχή πού ζοΰσε
ακόμη ή μάνα τού Θεού μας καί τρανή ό
λων μας. Ή ευλογημένη αύτή κόρη ώδήγησε
τούς δυό'Αγιορίτες Μοναχούς, τον Κύριλλο καί
τον Θεόδωρο, πού ξεκίνησαν μέ οδηγό τήν Θεία
δύναμη γιά νά βροΰν τήν εικόνα καί νά κτίσουν
τό Μοναστήρι όπως καί τδκτισαν τό 362 μ. X.
Αυτά άκούει ό κάθε έπισκέπτης άπό τό στόμα
τού γέρο-Μοναχοΰ πού δέν σταματά εδώ άλλά, συ
νεχίζει νά εξιστορεί τά πάμπολλα θαύματα τής
Μεγαλόχαρης. Καί τί δέν άκούει ό κάθε προσκυ
νητής. Γιά τό παράλυτο παιδάκι πού έγινε καλά,
γιά τυφλούς πού ξαναεΐδαν μέ τήν χάρη Της τό
φώς τού ήλιου, γιά πικραμένους πού ξαναβρήκαν
τήν χαρά τής ζωής, γιά πονεμένους πού ένοιωσαν
τό βάλσαμο τής παρηγοριάς νά σταλάζει στήν
πληγωμένη καρδιά τους καί τόσα άλλα. Καί τε
λειώνει ό καλόγερος:
Τόν καιρό τής σκλαβιάς ό Μπραΐμης
ήρθε στό Μοναστήρι καί ζήτησε τήν υποταγή
του. Φοβέρισε τόν 'Ηγούμενο πώς θά τόν έσφαζε
σάν άρνί άν δέν τού έλεγε πού κρύβονται οι «κλέ
φτες» καί πού έχουν τά μπαρουτόβολά τους. Ά ρνήθηκε ό Γούμενος καί τότε ό Μπραΐμης τρά
βηξε τό γιαταγάνι του νά τού κόψει τό κεφάλι.
’Αλλά ή Μεγαλόχαρη έκαμε τό θαύμα της. Τό
φοβερό γιαταγάνι κόπηκε στά δυο καί ό τρομε
ρός Πασάς έφυγε χωρίς νά πειράξει τό Μοναστή
ρι... Μεγάλη ή Χάρη της, είπε ό Καλόγερος κι’
έκαμε τό σημείο τού σταυρού.
Ά κουγε άπό τά μικρά του χρόνια γιά τά θαύ
ματα τούτα τής αναγιάς τής Μεγαλοσπηλιώτισσας ό Κωσταντής ό Ζιάγκας μά. . . δέν μπο
ρούσε νά τά πιστέψει.
Δέν βαρυέσαι έλεγε, λόγια είναι όλα τούτα
έτι γιά νά πλανεύουν τούς κουτούς καί νά δη
μιουργούν εντυπώσεις. Θαύμα, άκοΰς, Θαύμα.
Πόσοι, άλήθεια, δέν έχουν τήν ίδια γνώμη γι’
αότές τις μυστηριακές ένέργειες τής Μεγάλης
Δυνάμεως πού λέγεται Θεός. Δυστυχώς καί σή
μερα δέν μπορούν νά χωρέσουν στήν άδύνατη
άνθρώπινη σκέψη τέτοιες ένέργειες. Πιστεύουν
έκεΐνοι πού έτυχε νά τά ζήσουν.
Ένας άπ’ αύτούς ήταν κι’ ό Κωσταντής ό
Ζιάγκας.
Ή ταν δεκαπενταύγουστο έδώ καί άρκετά
χρόνια. Ό Κωσταντής άνέβαινε καβάλλα στό
περήφανο άτι του γιά τό Μοναστήρι. Ό χ ι άπό
πίστη ή ευλάβεια, όχι σάν ταπεινός προσκυνη
τής τής 'Αγιας εικόνας τής Μεγαλόχαρης, άλλά
γιά. . . γλέντι, γιά κέφι, γιά διασκέδαση, μιάς
καί πήγαιναν καί οι φίλοι του. Σκαρφάλωναν στό
άνηφορικό στρατί τά ζωντανά άνεβαίνοντας γιά

6

τό ξακουστό Μοναστήρι.
'Ενα δάσος παρθένο άπό όξιές καί έλάτια χά
ριζε μ’ άπλοχεριά τήν δροσιά του στούς περαστικούς.Στίς βατουκλιές κρυμμένα τά πετεινό τού
ούρανοΰ χάριζαν μιά ονειρεμένη γλυκειά μελω
δία στόν μεγάλο Δημιουργό καί στούς διαβάτες.
Βράχοι πελώριοι σάν κρεμασμένοι καί στολι
σμένοι μέ ταπεινούς θάμνους, μουσκεμένοι άπό
τό νερό πού ξέφευγε άπό τά πέτρινα σπλάγχνα
τους, έφτιαναν τήν εικόνα τής ομορφιάς τής φύ
σης σέ τούτο τό μέρος. Κάτω χαμηλά άρκετά
μέτρα, πού ζαλίζεται ό νοΰς σάν στρέφει προς τά
έκεΐ τό βλέμμα, χάσκει τό βάραθρο πού τό μισοκρύβουν τά δενδριά τά γαντζωμένα καί στις δυό
πλευρές τής χαράδρας. Βαθειά-βαθειά, σάν άπόηχος, σάν μακρυνό βουϊτό νεροσυρμής, σάν κάτι
τό άπόκοσμο, άκούγεται ό θόρυβος τού ποταμού,
πού κατρακυλά, σκοντάφτει καί σπάζει πάνω στά
βράχια καί προχωρεί άσταμάτητος. . .
Αυτή είναι ή άγρια ομορφιά τής φύσης,πού τήν
χαίρεται κανείς σάν δέν έχει συνειδητοποιήσει
τόν φοβερό κίνδυνο. 'Ας είναι! . .
Αύτή τήν γιδόστρατα άνέβαινε ό Κωσταντής
ό Ζιάγκας μαζί μέ τήν παρέα του. Τά άρώματα
τών άνθισμένων θάμνων κι’άγριόχορτων, άντάμα
μέ τήν τερψικάρδια συναυλία χιλιάδων φτερω
τών, είχαν μεθύσει τήν καρδιά καί είχαν ναρκώσει
τις αισθήσεις μέ άποτέλεσμα όλες οί κινήσεις τής
συντροφιάς νά είναι μηχανικές.
Τράκ . τράκ... τράκ... τράκ... άκούγονταν
βαριά καί μονότονα τά βήματα τών ζωντανών
καθώς λαφιασμένα άπό τό κτύπημα τού τρανού
βασιλιά τής μέρας, άνηφορίζουν, υπακούοντας
στόν τρανό άφέντη τους τόν άνθρωπο.
Αύτή τήν στιγμή έγινε κάτ. τό ξαφνικό,τό ανα
πάντεχο. . .
Τό ζωντανό γλύστρησε,γονάτισε στά δυό μπροστινά του πόδια καί πέταξε άθελα τόν καβαλάρη,
τόν Κωσταντή τόν Ζιάγκα, στό βάραθρο πού
έχασκε άχόρταγο λίγο πιό κάτω.
'Ενα «'Αχ» ξέφυγε άπό τά στόματα τής .συν
τροφιάς, πού έμειναν σάν άποσβολωμένοι καί
άδύνατοι νά προσφέρουν βοήθεια. Μέχρι νά συνέλθουν είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος καί κάθε
βοήθεια τώρα ήταν άδύνατη.Ό Κωσταντής κα
τρακύλησε καί χάθηκε στό χάος. . .
’Αμέσως οί φίλοι σταμάτησαν, ξεπέζεψαν κι’
έτρεξαν προς τό μέρος τού γκρεμού, βέβαιοι, δτι
δέν θά ξανάβλεπαν τόν φίλο τους,πού θάχε χαθεί
στό τρομακτικό βάθος τού βάραθρου. Όμως ό
Ζιάγκας δέν είχε χαθεί. Τόν είδαν κρεμασμένο
στήν άκρη τού γκρεμού, κυριολεκτικά στόν άέρα.Δέν μπόρεσαν νά έξηγήσουν, πώς έγινε αύτό.
Έρριξαν γρήγορα, γρήγορα ένα σκοινί καί μ’
αύτό ξανάφερναν ιόν συνάνθρωπό τους στήν
ζωή. Ό λ ο ι πίστεψαν πώς ή Μεγαλόχαρη είχε
κάμει γιά μιά άκόμη φορά τό Θαύμα της.
Θαύμα! Θαύμα! Ναι όπως τά λέω είναι.
Έκαμε ή Παναγιά τό Θαύμα της. Ποτέ δέν πί
στευα σέ θαύματα.Όμως, νά, πού τό είδα μέ τά
μάτια μου, έλεγε ό Ζιάγκας μόλις συνήλθε λίγο
άπό τήν τρομακτική στιγμή πού έζησε. Τί μέ
μέ κράτησε βρέ παιδιά στό χείλος τού γκρεμού;
'Ενα τόσο δά κλαράκι πού πρόλαβα καί έπιασα
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Ή Σκιάθος

καί, φυσικά, ό Π α π α δ ια ρ ά ντη ς...
I.

πώς μπόρεσα νά την προλάβω τήν Σκιά
θο oris δώδεκα παρά τέταρτο. Γιατί σέ λίγο θά
Νείναιομίζω,
άργά. “Ηδη τήν έχουν άνακαλύψει πολλοί.
Ή προκυμαία, οι άμμουδιές, οΐ ακτές, τά κεντρικά καί
τ ’ άπόκεντρα όλα έγέμισαν άπό τό γυμνό, μισόγυμνο, πολύγλωσσο, άδιάφορο καί ακατανόητο
πλήθος του αιώνα. Θαλαμηγοί μέ δικές μας καί ξένες
σημαίες άράζουν στους κόρφους της. Σουηδοί καί
Βέλγοι καί ‘Ελβετοί καί λοιποί κατασκηνώνουν
στά ρόδινα άκρογιάλια της, κάτω άπό τά μεγάλα
πεύκα. Τό καράβι τής συγκοινωνίας πηγαίνει κ’
έρχέται φορτωμένο. Ό κοσμοπολίτικος περιηγητισμός, αυτή ή οικονομικά ώφέλιμη, άλλ’ αισθητικά
άνυπόφορη πειρατεία, προχωρεί μέ γοργά βήματα
στή νέα κατάκτηση. Σέ λίγο Θά εχη ΰποστή καί ή
Σκιάθος τήν τύχη τής "Υδρας καί τής Μυκόνου. Θά
προσπαθή νά διατηρήση τήν άρχαία ψυχή της, το
άρχέγονο φρόνημά της άδούλωτο καί δεν θά το
κατορθώνη.Θά γίνη ένας τόπος πολύχρωμος, όλος
επιφάνεια, όλος φλούδι, χωρίς στέρεο ύφος, μιά

Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

γλοιώδης μέδουσα πού θά έπιπλέη χωρίς νόημα στά
νερά τού Αιγαίου. Γιά τήν ώρα, διατηρεί άκόμη κάτι
άπό τήν ομορφιά της καί τή γαλήνη της. Διασώζει
κάτι άπό τή λυρική της κατάνυξη.
Ή «πολίχνη», στο βάθος τού μεγάλου όρμου,
όλη άνηφορικά πλακοστρωμένα δρομάκια καί άσβεστοχρισμένα σπίτια, μέ σκιερές εμπατές καί αύλές
γεμάτες λουλούδια, είναι άπομονωμένη άπό τήν
ΰπαιθρη χώρα. Πολιτείες άλλες ή χωριά δεν ύπάρχουν. Μονάχα σπιτάκια τής έρημιάς, άπό κατατόπι
σέ κατατόπι, καί βουβά έξωκκλήσια, καλύβια ξω
μάχων καί άσυλα ψαράδων. Δρόμοι δέν έγιναν άκό
μη. Γιδόστρατες καί σκληρά μονοπάτια οδηγούν
άπό βουνό σέ λαγκάδι κΓ άπό λαγκάδι σέ βραχοτοπιά κι’ άπό βραχοτοπιά σέ κοιλάδα. Ένα νησί
χωρίς αύτοκίνητο. Είδα ένα, σταματημένο στήν
προκυμαία, άσάλευτο, άνεργο. "Ηταν μιά δίκαιη
τιμωρία.
Τήν πρώτη βραδιά έπήγα στο Μπούρτζι, τό
μικρό πευκόφυτο νησί, πού δένεται μέ τήν πολι7

τεία με σύντομο πετροχτισμένο δρομάκι. Έκεϊ βρί
σκεται το μνημείο τού Παπαδιαμάντη. ’Αντίκρυ του
ή προτομή τού Μωραϊτίδη, ένα κεφάλι ιερατικό,
μέ μακριά γενειάδα. "Ηθελα νά συνομιλήσω μέ τον
Παπαδιαμαντη, νά τόν ρωτήσω, πώς κατορθώνει
νά επιζή ανάμεσα στό πολύχρωμο πλήθος, άνάμεσα σ’ αύτούς τούς «φράγκους», τούς άνορθόδοξους,
τούς άκατάνυκτους. Μά ήταν τόσο συλλογισμέ
νος, που δεν τ ’ αποφάσισα νά ταράξω τή σιωπή
του. Ό Καρκαβίτσας είχε γράψει κάποτε: «Όμορφη
είναι ή Σκιάθος ιού Θεού. Μά ή Σκιάθος τού Παπαδιαμάντη μοϋ φαίνεται ωραιότερη». Ό λόγος είναι
σωστός. Κανένας δέν κατώρθωσε γιά τόν τόπο του
όσα γιά τήν Σκίαθο ό Παπαδιαμάντης. Πήρε τούς
γιαλούς της, τούς λόφους της, τις σπηλιές της, τούς
κατακομματιασμένους της βράχους, τά έξωκκλήσια
της, τά μοναστήρια της, τό «αίπόλιά της» καί τά
καΐκια της καί τά καπηλειά της καί τά δρομάκια της
καί τα σπιτάκια της καί τούς άνθρώπους της, τούς
άπλοϊκούς άνθρώπους τής στεριάς καί τής θάλασσας
πήρε την ιδιορρυθμία καί τή γοητεία τοϋ φυσικού
καί τού άνθρώπινου τοπίου καί τ ’ ανέβασε μέ τή
νοσταλγία του, μέ τόν καημό του, μέ τή λυρική
δύναμη του, μέ την περιγραφική του ικανότητα στήν
περιωπή τής άθανασίας.Έτσι υπάρχει πιά μιά Σκιά
θος με τόν Παπαδιαμάντη καί μιά Σκιάθος χωρίς τόν
Παπαδιαμάντη. Καί ή πρώτη δέν είναι μονάχα ή
ωραιότερη, καθώς είπε ό Καρκαβίτσας· είναι καί ή
άληθινώτερη. Μάς έλαχε καπετάνιος καλοπροαίρε
τος καί^ ομιλητικός, όχι βαρύς, καθώς είναι καμμιά
φορά οί θαλασσινοί, όταν πήραμε τό καΐκι νά έπιχειρήσουμε τό γύρο τού νησιού. Μέ πολλή προθυ
μία, -καί συχνά άπροσκάλεστος, μάς ονομάτιζε τόν
κάθε γιαλό, τον κάθε κάβο, δέν άφηνε κατατόπι άνυπομνηματιστο. Πηγαίναμε μ’ έκεΐνο τό χαρακτηρι
στικό διήγημα τού Παπαδιαμάντη, «Στό Χριστό,
στό Κάστρο», στή θύμησή μας. Οί «συμπλωτήρες»
τού διηγήματος, ό παπα-Φραγκούλης καί ή συντρο
φιά του, πολεμούσαν μέ τό γραιγολεβάντε τού
χειμώνα. Εμείς είχαμε νά λογαριαστούμε μέ τόν
πουνέντε τού Αύγούστου. "Ετσι έπήραμε τόν άντίθετο δρόμο. Βγήκαμε ανάμεσα στό νησάκι τό Μαρα
γκό καί την Πούντα, άφήσαμε τ ’ άλλα νησιά, τό
Άρκάκι, τ ’ ’Αραπάκια, τό Άσπρονήσι, τούς Σιδεριάαγναντεψαμε το ξάνεμο καί τήν άπόκρημνη
Κορακοφωλιά, τό Μέγα Γιαλό καί τό λιμανάκι τού
Νικοτσάρα. Ο τόπος πήρε τ ’ όνομα άπό τόν άκα
ταδάμαστο πολεμιστή τής στεριάς καί τής θάλασ
σας, πού τόν έφεραν έκεϊ οί σύντροφοί του, στά 1808,
καί τόν έθαψαν. "Επειτα μπήκαμε σέ βάρκα καί ταξι
δέψαμε μέσα στή Σπηλιά τή λεγάμενη «σκοτεινή»,
βαθειά καί άπότομη, πού πάει γιά λίγο μέ τούς χρω
ματισμούς τών βράχων της καί τού νερού της, νά
μιμηθή τή «Γαλάζια σπηλιά» τού Κάπρι. Περάσα
με, τέλος τήν Τρύπια πέτρα καί τή γεμάτη άσπρα
βότσαλα άκτή τής Λαλαριάς, τά Λαλάρια, καί πέσα
με στά ριζά τού Κάστρου, τόν ερειπιώνα μέ τις πολ
λές έκκλησιές, όπου σέ φοβερή βραχοτοπιά ήταν
άλλοτε, στά χρόνια τών κουρσάρων, πυργωμένη
ή πολιτεία τού νησιού, κατάψηλη, σάν βίγλα άντίκρυ στό μέγα πέλαγος.
Ανεβαίνουμε άπό δύσκολο μονοπάτι στό Κά
στρο. Είναι «μεμονωμένος εύθυτενής βράχος, έφ’
ου οί κάτοικοι έξ άνάγκης είχον κλεισθή διά φύλαξιν
κατά τών πειρατών καί τών βαρβάρων, έγκαταλι-
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πόντες αύτόν έρημον μετά τό 1821, ότε έκτίσθη ή
σημερινή μεσημβρινή πολίχνη. Μέχρι πρό ολίγων
ετών εσώζοντο άκόμη», γράφει ό Παπαδιαμάντης,
οικίαι τινες με τας στέγας καί τά πατώματά των
εντός τού φρουρίου. . . ». Σήμερα δέν άπομένουν
παρα χαλάσματα. ΚΓ οί έκκλησιές, πού τις φροντί
ζουν ήλικιωμένες μαυροφόρες, γυναίκες καί μανάδες
ξενιτεμένων ή «κεκοιμημένων», πού σκαρφαλώνουν
άπό τούς γύρω τόπους στό έρειπωμένο καστροπύργι. Η ώρα τού Κάστρου, άναδιπλωμένη ε
πάνω στήν ανάμνηση τού Παπαδιαμάνη, υπήρξε
από τίς πολυτιμότερες του μικρού ταξιδιού.
Προχωρούμε προς τόν κάβο τού -'Αγίου Σώζοντος. Ο τοπος είναι σκληρός καί υποβλητικός,
σκηνικό τραγωδίας. ’Εκεί προσπάθησε νά σωθή,
καταδιωγμένη άπό τούς «τακτικούς» ή «Φόνισσα»
τού Παπαδιαμαντη, ή Φραγκογιαννού, ·ή παιδεμένη
γυναίκα, που είχε «ψηλώσει ό νούς» της. Έκεϊ
έστάθηκε,^ μιά στιγμή πριν τήν πάρη τό κύμα, με
τέωρη, άναμεσα στη θεία καί στήν άνθρώπινη
δικαιοσύνη, σκοτεινή, απελπισμένη,άνυπεράσπιστη.
Αντικρύζουμε τις Κεχριές, τή μεγάλη ολόστρωτη
αμμουδιά. Κ ύστερα τίς άλλες θαυμαστές άγκάλες,
τό Μικρό καί τό Μεγάλο ’Ασέληνο, τήν Ελιά. Ό
καπετάνιος, άξιος τοΰ Παπαδιαμάντη, γίνεται ό
μακροσκοπικός Στράβωνας τού νησιού. ’Ορθός,
μέ τό δάχτυλο τεντωμένο, δείχνει, μέ καμάρι, μέ
δίκαιη καύχηση, τα κατατόπια. Περνούμε τούς κά
βους τής 'Αγ. Ελένης καί τής Τουρκοβίγλας. Ξε
μπαρκάρουμε στις Κουκουναριές, ενα θαυμαστό τό
ξο, στήν ούγια ζωντανού δάσους. Είναι ή χρυσή
άμμουδιά. ’Ασημένια έπρεπε σωστότερα νά τήν
πούν. Κάτω άπό τό κάθετο φώς τού Αύγούστου
απλώνεται ό άμμος, γεμάτος φωσφορισμούς. Είναι
τό πέτρωμα τής ακτής, πού θρυψαλίζεται καί σμί
γει μέ τόν άμμο καί λάμπει κι’ άσημογυαλίζει. ’Α
στράφτουν τα νερά. ’Αστράφτει κ’ ή άμμουδιά.
Τά πάντα ζούν τήν εφηβεία τού ελληνικού μύθου.
Πώς νά μήν άποκτήση διπλή ψυχή, πώς νά μή
γίνη ειδωλολάτρης καί χριστιανός ό Παπαδιαμάντης, όλος φώς καί όλος κατάνυξη; Καί οί κάβοι δια
δέχονται τούς κάβους. Καί οί γιαλοί τούς γιαλούς.
Υστερ άπό τίς Κουκουναριές ό Πλατανιάς. Ύστερ’
άπό τόν Πλατανιά οί ’Αχλαδιές. Δέν αναφέρω παρά
ό,τι ιδιαίτερα έχω προσέξει. Γιοιτί ό τόπος αύτός
είναι όλος καρδιά. Παντού άνοίγει καταφύγια γιά
τούς φιλέρημους, γιά τούς άποκαμωμένους. ’Ακόμη
καί όπου ορθώνεται ή πέτρα γυμνή καί σκυθρωπή
καί απότομη, ύπάρχει κάποια φιλία, μιά άνθρωπιά.
Δεν είναι καθόλου παράδοξο, πού ό Παπαδιαμάντης
δεν μπόρεσε να πλάση κακούς ανθρώπους.. Μιά
φόνισσα έπλασε. Κ’ έκείνη άπό κατατρεγμό κι’
άπό καημό κι’ άπό παραφροσύνη δικαιωμένη.
Ναυτική πολιτεία ή Σκιάθος έζησε τήν ακμή καί
την παρακμή τής ναυτιλίας μέ τό πανί. Καί τήν
ποίησή της. "Αλλοτε ή προκυμαία δέν ύπήρχε.
Η αμμουδιά κατέβαινε μαλακή ίσαμε τό ανήσυχο
κύμα. Το λιμάνι ήταν γεμάτο καράβια, έτοιμα, μόλις
άγιάσουν τά νερά, νά σαλπάρουν γιά όλες τίς θά
λασσες ού Νότου καί τής ’Ανατολής, ν’ άνεβούν ίσα
με τή Μαύρη θάλασσα. Τά «καπηλεία» ζούσαν τό
μόχθο καί τήν ομορφιά τού πελάγου. Έκεϊ ό Παπαδιαμάντης, καθισμένος απόμερα, σιωπηλός, μέ τό
ραβδί άνάμεσα στά ρικνά γόνατά του, μέ τό κεφά
λι κατεβασμένο, ή στάση τής ικεσίας ήταν ή χαρα-
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Συγκόμιζε τήν «αγαθήν μερίδα», πού δεν θά τού
άφαιρεθή, ποτέ όσο Θά υπάρχουν άνθρωποι ικανοί
νά νιώθουν τούς ανθρώπους. Κ’ ύστερα ανέβαινε
στο πλάτωμα των Τριών Ιεραρχών («”Αη-Γιάννη»
τούς λένε περιληπτικά οι ντόπιοι), στην Ικκλησιά
τής ενορίας του, νά πή τήν προσευχή του. ΤΗ ξεκι
νούσε γιά τά έξωκκλήσια, τά ταπεινά, τά φτωχά,
τά χτισμένα μέ πέτρα, μέ κεραμίδι καί μέ ψυχή,
φωλιές ασκητών, προσκυνήματα άπλοϊκών γιδο
βοσκών, τάματα καραβοτσακισμένων θαλασσινών.
"Οπως όλα τά ελληνικά νησιά, έτσι καί ή Σκιάθος
είναι κατάσπαρτη άπό έξωκκλήσια, ποΰ σάν κατανυκτικό περιδέραιο περιβάλλουν τό μεγαλώνυμο
μοναστήρι τής Παναγίας τής Κουνίστριας. Κ’ ύστε
ρα χύνονται καί κατεβαίνουν άπό κορφές καί πλα
γιές στους γιαλούς. Περιδέραιο σχηματίζουν καί
τά νησάκια κ’ οί μοναχικοί βράχοι κ’ ο! έρημικές
ξέρες ολόγυρα στο νησί: ό Τσουγκριάς, τό Τσουγκριάκι, ό Μαραγκός, τά Μυρμηκονήσια, τό Άρκάκι, τά ’Αραπάκια, τό Άσπρονήσι, οί Σιδεριάδες, τά
Άστρονήσια, ένα πλήθος άλλα, ασήμαντα, ανώ
νυμα, ψίχουλα βράχων, πού λάμπουν μέσα στο
καλοκαιρινό φώς, καθώς θρυμματισμένα άστρα,

μηνύματα άπό μακρυνούς κόσμους. Καί ό Παπαδιάμάντης αγρυπνεί. Τό πατρογονικό του σπίτι,
ανακαινισμένο τόσο, πού νά μπορή νά στέκη στά
πόδια του, φτωχό, αστόλιστο, στενόχωρο, κ’ ή
ολόγυρα γειτονιά, μέ τά στενά της δρομάκια, μέ
τή στέρησή της, μέ τή θαλασσινή νοσταλγία της,
διατηρούν κάποιο άρωμα ταπεινοφροσύνης, τή
συνείδηση τού θαυμαστού έλαχίστου, πού ύπήρξε
ό κόσμος τού Παπαδιαμάντη, πού είναι πάντα ή
Σκιάθος. Στο νάρθηκα τής Παναγιάς, τής μητρόπο
λης τού νησιού, βρίσκεται σέ ξύλινο κουτί, ή «κάρα»
τού Παπαδιαμάντη. ’Εκεί, σιμά στής «Κοκκώνας
τό σπίτι», πού τόχτιζε ό παλιός καπετάνιος μέ πε
ρισσή άρχοντιά καί πού τό πεπρωμένο δέν τον άφη
σε νά τό συμπληρώση καί μένει άπό τότε χωρίς
σκεπή, μέ τά πορτοπαράθυρα άνοιχτά, μέ τούς
τοίχους ρημαγμένους. 'Όπως άλλοτε στούς νάρθη
κες έζωγράφιζαν τούς άρχαίους σοφούς, γιά νά δεί
ξουν, πόσο άξιοι θά ήταν νά περάσουν στο χριστια
νικό άγιολόγιο, άν οί χρονολογίες δέν τούς είχαν
προδώσει, έτσι καί τώρα αύτόν τό χριστιανό,
πού δέν πρόφτασε ν’ άγιάση, τό έχουν άποθέσει
στήν είσοδο τής μεγάλης εκκλησίας, ν’ άκούη τά
«τραγούδια τού Θεού» καί νά εύφραίνεται.

Τό Σ ώ μ α τή ς Χ ωροφυλακής
είναι
άπό
τούς π ρ ώ το υ ς έν Έ λ λ ά δ ι Δ ημοσίους ’Ο ρ γ α 
νισμούς ο ί όποιοι έδη μ ιο ύρ γη σ α ν κ α ί έκαλλ ιέργη σ α ν τ ά ς δημ οσίας σχέσ εις μέ τό κοι
νόν, τά δέ άπ ο τελέσ μ α τω ν τοιούτω ν σχέσεω \
υπήρξαν ά γ α θ ά δ ιά τήν π α γ ίω σ ιν τή ς δ η 
μ οσίας τάξεω ς καί τή ν άρίστην συνεργασίαλ
μεταξύ πολιτώ ν κ αί άστυνομικώ ν όργάνω ν.
Εν τοιουτον Σ εμ ινά ρ ιο ν Δ ημοσίω ν Σχέσεων
διω ρ γανώ θη ύπό τή ς Δ ιευθύνσεως ’Αστυνο
μ ία ς Θ εσσαλονίκης τήν 2 7 -6 -1 9 7 0 . ’Ο μ ιλη 
τής του Σ εμ ινα ρ ίο υ ύπηρξεν ό έ γ κ ρ ιτ ο ς έπιστήμων τώ ν Δ ημοσίω ν Σ χέσεω ν κ. Σπυρίδω ν
Ζομπανάκης, 6 όπ οιος μέ
σαφ ήνειαν
και
γλα φ υρ ό τη τα άνέπτυΕε τό θέμ α τώ ν Δημο
σίων Σ χέσεω ν προς το ύ ς ά ν δρ α ς τής Διευθύνσεως. Ε ις τήν φ ω το γρ α φ ία ν ό όμιλητης
έν μέσερ του κ. Δ ιευθυντου τής Διευθύνσεως
Τ α ξιά ρχου κ. Χρήστου Κ α ρ α δίτη καί άλλων
Ά ξ ιω υ α τικ ώ ν , μ ετά τό π έρ α ς τού Σ εμ ιν α 
ρίου.
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Η ΜΕΓΑΛΗ

ΙΔΕΑ

πολίτικοι ΠΡΟΙΑΝλΤΟλΙΙΜΟΙ ΤΟΝ ΕΑΑΗΝΟΝ
Δ.

ΤΣΑΚΩΝΑ

Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως

Ή Μεγάλη Ιδέα, ώς αίτημα άπελευθερώσεως
τών υποδούλων Ελλήνων, είναι εξ ίσου αρχαία
όσον και ή ύποδούλωσις καί δέν ανάγεται ένωρίτερον τής 'Αλώσεως, όπως προσεπάθησαν νά
άποδείξουν ώρισμένοι ιστορικοί όρμώμενοι από
τούς ταυτοσήμους πολιτικούς προσανατολισμούς
της Αυτοκρατορίας τής Νίκαιας. Ώστόσον όμως
αί πολιτικαί αύται βλέψεις τής Νίκαιας δέον νά
αναχθοΰν εις τήν προϊστορίαν τής Μεγάλης’Ιδέας.
Ή τελική όμως διαμόρφωσίς της θά σχηματισθή
μετά τήν ύποδούλωσιν είς τούς ’Οθωμανούς. Οί
Έλληνες πρόσφυγες τής Βενετίας καί τής Δυτι
κής Εύρώπης γενικώτερον αξιώνουν νέαν πολιτι
κήν σταυροφορίαν τής Δύσεως.
Κατά πλειοψηφίαν έπεζήτουν τον σχηματι
σμόν ενός νέου Ελληνικού Κράτους μή δυναμέου νά άντισταθή επί μακρότερον κατά τής ένώσεως των έκκλησιών, προκειμένου νά έπιτύχη
εύκολώτερον τήν ύποστήριξιν των Ευρωπαϊκών
Δυνάμεων. Οί περισσότεροι Έλληνες τής διασπορας έταύτιζον τήν Μεγάλην Ιδέαν μέ τήν
συγκρότησιν ενός εθνικού κράτους.
Εις τήν κατεχομένην Κωνσταντινούπολή
τήν ιδίαν εποχήν προητοιμάσθη υπό μερικών
Ελλήνων η ύστερον πολιτική τών Φαναριωτών.
Ώ ς χαρακτηριστικότερα ονόματα παραμένουν
των ’Αμοιρούτζη, Κριβούλου καί Γ. Τραπεζουντίου. Ό Άμοιρούτζης ώς κλασσική περίπτωσις
ήττοπαθοΰς, άφοΰ έπέτυχεν ώς σύμβουλος είς
τήν Αύτοκρατορικήν Αυλήν τής Τραπεζοΰντος
αμαχητί νά παραδώση τήν πρωτεύουσαν είς τούς
’Οθωμανούς, προέτρεψεν άργότερον τούς υιούς
του νά προσχωρήσουν εις τον ’Ισλαμισμόν.
Μίαν ρέσην στάσιν έλαβεν ό ιστορικός Κριτόβουλος έπιζητήσας νά δικαιολογήση τήν συν
εργασίαν του μετά τού Κατακτητοΰ, προβάλλων
τό επιχείρημα, ότι μόνον ουτω καθίστατο δυνατή
η έπιβίωσις τών Ελλήνων. Ό Γεώργιος Τραπεζούντιος (1395-96-1484/84) Έ λλην λόγιος είς
τήν Αυλήν τού Πάπα, άπεστάλη ύπ’ αυτού εις τά
1465 πρός τόν Σουλτανον. Εις τήν Κωνσταντι
νούπολή ό Τραπεζούντιος προσεπάθησε νά πείση
τον Πορθητήν ότι ελάχιστοι είναι αί θρησκευτικαί διαφοραί μεταξύ Χριστιανισμού καί Ίσλάμ,
καί ότι ό ίδιος ό Μωάμεθ έπρεπε νά άναλάβη τήν
ήγεσίαν τού Ελληνικού καί Τουρκικού Έθνους·
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τούτο δε επειδή ό Τραπεζούντιος είχε πιστεύσει
ότι μία πολιτική ένωσις τών δύο λαών διά τούς
Έλληνας μόνον καρπούς ήδύνατο νά άποφέρη.
Αυτή ή πρώιμος Έλληνο-οθωμανική συνεργα
σία διηυκολύνθη υπό τής γενικής άποστροφής πό
σης έκκλησιαστικής ένώσεως μέ τήν Ρώμην. Ό
πως καί πρό τής 'Αλώσεως, πολλοί Έλληνες
προετίμων τήν ξένην κατοχήν από τήν Παπικήν
ύποτέλειαν. Οί πολιτικοί προσανατολισμοί των
έστράφησαν άργότερον είς τήν σύστασιν μιας
δυαδικής Αύτοκρατορίας, ή όποια θά άνεγνώριζε
καί εις τούς δύο λαούς ίσα δικαιώματα, ιδέα ή
οποία συνεκρούσθη μέ τάς πολιτικός βλέψεις
των Ελλήνων τής διασπορας, έπιδιωκούσας τήν
σύστασιν ένός ανεξαρτήτου καί ελευθέρου εθνι
κού κράτους. Αύτή ή διάσπασις τών πολιτικών
προθέσεων θά διχάση καί πάλιν τόν Ελληνισμόν
περί τό τέλος τής Τουρκοκρατίας. Οί Έλληνες
τής διασπορας έξεπροσώπουν τό ιδεώδες τού
κλειστού εθνικού κράτους, ώς τουλάχιστον είχε
τούτο είς τήν Δύσιν έξελιχθή. Ή πολιτική τών
Φαναριωτών δέν έταυτίζετο πάντοτε μέ τήν πολι
τικήν τού Πατριαρχείου. Οί Φαναριώται κατά
βάσιν έπεδίωκον τήν πολιτικήν καί πνευματικήν
ήγεμονίαν τών Βαλκανίων καί δΓ αυτό συνειργάσθησαν μέ τήν απόπειραν τών Πατριαρχών νά
άνανεώσουν μόνον τήν εκτελεστικήν ήγεμονίαν
των είς τήν ’Ανατολικήν Μεσόγειον καί τά Βαλ
κάνια.Οί Φαναριώται έχρησιμοποίουν τήν Ε κ 
κλησίαν διά τήν πραγματοποίησιν τών σκοπών
των, αφού συχνάκις είς αύτήν έβλεπον μόνον εν
όργανον τών πολιτικών των σχεδίων. Μέ τήν έκρηξιν τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως (1821) αί
άντιθέσεις αύται διά τόν ορθόν πολιτικόν προσα
νατολισμόν τών Ελλήνων εύρίσκουν προσωρι
νός τέλος. ’Αλλά καί αυτή ακόμη ή Έπανάστασις κατ’ούσίαν δέν ήτο καθαρός εθνικός αγών άλλ’
ένα παγχριστιανικόν κίνημα υποτελών συμφώνως
πρός τήν θέλησιν τών πρώτων ήγετών της. Μερι
κοί ιστορικοί έδέχθησαν τήν άποψιν ότι, ή κή
ρ υ ξή τής Ελληνικής Έπαναστάσεως είς τήν
Βλαχίαν έγινε μόνον άπό λόγους τακτικής. Αυ
τός ό τρόπος έπελέγη διά νά καθηλωθούν εκεί τά
’Οθωμανικά στρατεύματα καί νά απαλλαγή τής
στρατιωτικής πιέσεως ή Ελλάς. Ούτως άποδεικνύεται διά μίαν ακόμη φοράν πόσον άσα-

---------------------------------------------------------------------------------

'

φεΐς ήσαν οί πρώτοι πολιτικοί προσανατολισμοί
τοϋ νέου Ελληνισμού. Τόσον όμως εις τούς Φααριώτας, όσον καί εις τό Οικουμενικόν Πτριαρχεΐον συνέφερεν ή διατήρησις τής ’Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, πεποιθότες ότι ουτω συνέχιζον
:ήν παράδοσιν τοϋ Βυζαντίου. Ή οικουμενική
αύτή ιδέα άντιστρατεύεται τον πόθον των Ε λλή 
νων δΤ ανεξάρτητον έθνικόν Ελληνικόν Κρά
τος, ιδέα ή όποια γενναται άπό τάς πολιτικός άντιλήψεις τής Γαλλικής Έπαναστάσεως. Τό Πατριαρχεΐον έπ’ οόδέν προετίθετο νά εγκατάλειψη
τήν πανορθόδοξον ηγεμονίαν του εις τήν ’Ανα
τολήν, ιδίως δε νά τήν άντικαταστήση δΓ ένός
Έ λληνος Ήγεμόνος, όπως εις τό Βυζάντιον. Εις
τήν ποίησιν ό Παρθενών καί ή 'Αγία Σοφία θά
γίνουν σύμβολα τοϋ άγώνος αύτοϋ. Μέ τήν νίκην
τής ’Εθνικής ’Ιδέας οί Οικουμενικοί προσανατοσμοί τοϋ Έλληνισμοΰ θολοϋνται. Ό Ρήγας, όστις προπαγανδίζει τήν ΒαλκανικήνΌμοσπονδίαν
εκφράζει άμέσως αυτήν τήν ιδέαν. Ώστόσον βασικώς διαφοροποιείται ύπό των Φαναριωτών,
όσον δέν άντιλαμβάνεται ως άτύχημα τήν διάλυσιν τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας.
Μέ δύο ιστορικός εκφράσεις ένεφανίσθη ή
Μεγάλη ’Ιδέα. Ή πρώτη καί γενικωτέρα είναι ή
τοϋ έκκλησιαστικοϋ Έλληνισμοΰ. Ή Οικουμε
νική πολιτική τοϋ Πατριαρχείου έξη σφάλιζεν
εις τούς Έλληνας τής Τουρκοκρατίας ένα ευρύτερον ζωτικόν χώρον εκείνου τόν όποιον είχον
οί άλλοι υπόδουλοι λαοί εις τούς άλλους υποδού
λους λαούς. Ή Εκκλησία ώς πολιτικόν μέγεθος
έπεζήτει χάρις εις τήν Οίκουμενικότητα τοϋ
Πατριαρχείου νά πραγματοποιήση τήν ήγεμονίαν τοϋ Γένους. Ή δευτέρα έκφρασις τής Μεγά

λης ’Ιδέας εις έπαφήν μέ τήν Ευρωπαϊκήν σκέψιν
έμφανίζεται περί τό τέλος τοϋ Ι8ου αίώνος. Αί
έθνικαί ή όρθότερον αί έθνικιστικαί αύται άντιλήψεις προδίδουν τήν υίοθέτησιν τών ιδεών τής
Γαλλικής Έπαναστάσεως. Ό Ελληνικός πολι
τισμός ήδύνατο καλλίτερον νά άναπτυχθή ύπό
άμιγές έθνικόν κράτος. Μεταξύ τών δύο αύτών
άκρων θά ταλαντευθοΰν οί περισσότεροι Έ λλη
νες. Τελικώς ή έθνική ιδέα θά έπιβληθή τής οι
κουμενικής. Ή Ελληνική ήττα είς τήν Ρουμα
νίαν κατά τήν έκρηξιν τής Έπαναστάσεως πρακτικώς έσήμανε τό τέλος τοϋ Οικουμενικού προ
σανατολισμού. Ή νίκη είς τήν Πελοπόννησον
θά διασπάση τελικώς τήν έθνικήν ιδέαν έπειδή
ταυτοχρόνως έκόμιζε τό καθήκον τοϋ νά όλοκληρωθή ή άπελευθέρωσις τών ύποδούλων άδελφών.
Τό αίτημα αύτό τής συγχρόνου έλληνικής πολι
τικής θά όνομασθή διά πρώτην φοράν «Μεγάλη
’Ιδέα». Ό Κωλέττης είς τά 1844 έκήρυξε τό σύν
θημα τής Μεγάλης ’Ιδέας, τό όποιον θά καταστή
τό πλέον άποφασιστικόν είς τήν Ελληνικήν πο
λιτικήν καί προσδιώρισεν ώς χρέος τοϋ νέου
κράτους τήν άπελευθέρωσιν τών ύποδούλων α
δελφών. Πλήν όμως τό περιεχόμενον τής Μεγά
λης ’Ιδέας έποίκιλλε μεταξύ μιας οικουμενικής
ήγεμονίας καί ένός έλευθέρου έθνικοϋ μεγαλοελληνικοϋ κράτους, τό όποιον θά συμπεριελάμβανεν είς τά κρατικά του όρια όλους τούς υπο
δούλους άδελφούς, οί όποιοι έστέναζον ύπό ξέ
νους κρατικούς ζυγούς. Μέ τήν Συνθήκην τών
Σεβρών (1920) ή Μεγάλη ’Ιδέα έγγίζει τά όρια
τής όλοκληρώσεώς της, ένώ ή Μικρασιατική Κα
ταστροφή καί ή Συνθηκη τής Λωζάννης (1923)
έκφράζει τήν ήτταν αύτής τής πολιτικής.

Τό Φ εστιβάλ Έ π ιδ α ύ ρ ο υ ά π ό τή ς καθιερώ σεώ ς του μ έχρι σήμερον Ιδω σεν τ ίς τό
Ε λ λ η ν ικ ό ν κ α ι ίέ ν ο ν κοινόν δ ,τ ι ώ ρα ιότερον
έχει νά παρουσιάση τό ά ρ χ α ΐο ν ’Ε λληνικόν
πνεύμα ε ίς τόν κόσμον του θεάτρου κ αί δ ι
κ α ίω ς καθιερώ θη δ'εθ νώ ς μεταξύ τώ ν κ αλυ
τέρω ν τοΟ είδους αύτου του
θεά μ α το ς. Τό
Σ ώ μ α τ η ς Χ ωροφυλακής συμμετέχον είς τήν
π ροσπάθειαν τή ς έ π ιτ υ χ ία ς του Φ εστιβάλ διεχρίθη πάντοτε δ ιά τήν άψ ογον τήρησιν τή ς
τά ξεω ς τόσον έντός του χώ ρ ο υ του ά ρ χα ίο υ
θεάτρου δσον κ αί έκτός αύτου κ α τά τήν
προσέλευσιν του κοινού. Ε ίς τήν φ ω τογρα φ ία ν
ό Α ' Ύ π α ρ χ η γ ό ς του Σ ώ μ α το ς ‘Υ ποστρά
τη γ ο ς κ . ’ Ιω άννης Ά λ ε ξ α ν δ ρ ή ς σ υ γ χα ίρ ω ν
τήν π ρ ω τα γ ω νίσ τρια ν τ ή ς θεατρικ ής π αραστάσ εω ς κ α τά τήν έπίσκεψ ίν του ε ίς τό ά ρ 
χα ΐο ν θέατρον τήν 1 2 -7 -7 0 .
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Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Ν. Γ Α Ρ Ν Ε Α Η
Μοιράρχου

Υπεύθυνος διά την άστυνόμευσιν τής Πρωτευούσης των Η.Π.Α.
είναι ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις τής
Οϋάσιγκτον ή καλούμενη: «Μητροπολιτική ’Αστυνομία», Σώμα
ανεξάρτητον. Τό Άρχηγεϊον τού
Σώματος, στεγάζεται είς ένα μεγαλοπρεπέστατον ανεξάρτητον οί
κημα, άντάξιον τοϋ προορισμού
του, επί τής Λεωφόρου ’Ινδιάνας
άριθ. 300 εις τόν Β.Δ. τομέα τής
πόλεως. Διά την φρούρησιν τού
κτιρίου δεν διατίθενται αστυνομι
κοί, άλλ’ άνδρες τής ειδικής υπη
ρεσίας Φρουρήσεως Δημοσίων Κτι
ρίων. Τό ίδιον συμβαίνει καί με
τάς φυλακάς. Οΐ αστυνομικοί χρη
σιμοποιούνται άποκλειστικώς δι’
έκτέλευιν αστυνομικής υπηρεσίας
καί ουχί είς έργα ξένα πρός τόν
προορισμόν τής ’Αστυνομίας. Διά
την γραφικήν υπηρεσίαν προσ
λαμβάνονται ΐδιώται, προτιμωμένων νεαρών καί εϋπαρουσιάστων
δεσποινίδων, αί όποϊαι, ώς είπε
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γηραιός μοίραρχος, «προσδίδουν
έναν άέρα αισιοδοξίας είς τό γραφεϊον καί έκ παραλλήλου λαμβά
νουν καί μικρούς μισθούς καί ούτω
ή ’Αστυνομία έχει σοβαράν οι
κονομίαν». Ό τελευταίος όροφος
τού κτιρίου χρησιμοποιείται ώς
’Αστυνομική σχολή. Τό πλεΐστον
μέρος τού χώρου καταλαμβάνει
μία μεγάλη αίθουσα-γυμναστήριον. Τό δάπεδον τής Ιν λόγω
αιθούσης είναι έκ σανίδων στιλ
πνών. Υπάρχουν μονόζυγα καί
άλλαι έγκαταστάσεις διαφόρων
αθλοπαιδιών. Παραπλεύρως τής
αίθούσης-γυμναστηρίου υπάρχουν
αΐ αίθουσαι διδασκαλίας. Οί πίνα
κες έχουν πράσινον χρώμα διά νά
μή κουράζωνται οί οφθαλμοί. 'Η
έκπαίδευσις αφορά κυρίως θέμα
τα τροχαίας καί τοιαύτα γενικής
ασφαλείας. Ή διδασκαλία γίνε
ται συνήθως διά τής χρησιμοποιήσεως άφθονων έποπτικών μέσων,
κυρίως διά τής προβολής ταινιών

εκπαιδευτικού περιεχομένου,διά τής
άναλύσεως στατιστικών στοιχείων
διαφόρων εγκλημάτων. Ή έκπαίδευσις είναι κατά τό δυνατόν συ
νοπτική καί λίαν πρακτική. Ή
διδασκομένη ύλη είναι απολύτως
προσηρμοσμένη πρός τάς άνάγκας
καί τά προβλήματα άτινα άντιμετωπίζει τό Σώμα καθημερινώς εν
τή πράξει.
Ή έκπαίδευσις διαρκεΐ συνήθως
12 εκπαιδευτικός εβδομάδας, ήτοι
60 έκπαιδευτικάς ήμέρας, έπί όκτάωρον καθ’ έκάστην. Οί εκ
παιδευόμενοι δέν στρατωνίζονται
είς τήν ’Αστυνομικήν Σχολήν, άλλ’
έκτος τούτης, είς τάς οικίας των ή
είς ξενοδοχεία. Τά Σαββατοκύρια
κα αποτελούν ήμέρας άναπαύσεως
καί διά τούς έκπαιδευομένους. ’Ε
πειδή τό έδαφος είς τό όποιον
είναι κτισμένη ή Ούάσιγκτων δέν
άνήκει είς Πολιτείαν τινά, γίνονται
δεκτοί πρός κατάταξιν, ’Αμερικα
νοί πολΐται έξ όλων τών περιο-

χών τής χώρας. Τό ίδιον συμβαίνει
καί μέ τό «Έφ-Μπί-Άϊ» την μόνην
‘Ομοσπονδιακήν ’Αστυνομίαν τής
χώρας. Τυπικά προσόντα υπο
ψηφίων προς κοιτάταξιν: ’Αμερι
κανός πολίτης, ήλικία μεταξύ 21
καί 30 ετών καί ανάστημα, του
λάχιστον, 5 πόδες καί 8 δάκτυ
λοι. (ήτοι 1,72 τοΰ γαλλικού
μέτρου). Παρεχόμενα δικαιώμα
τα: Άποδοχαί άμα τή προσλήψει: 4.800 δολλάρια έτησίως μέχρι
5.440 μετά τήν συμπλήρωσιν τριετοϋς υπηρεσίας καί περιοδικαί
αυξήσεις μέχρι τοΰ ποσοΰ των
6.840 δολλαρίων, άμα τή συμπλη
ρώσει 19ετοΰς πραγματικής υπη
ρεσίας. ’Ασφάλεια ζωής: «διαρκής».
Έτησία άδεια: Μέχρι 26 εργασί
μων ήμερων, άναλόγως των ετών
υπηρεσίας. Υπηρεσία: πέντε ήμέραι τήν εβδομάδα. Ά ργία ι: οκτώ
τό έτος. Άναρρωτική άδειά: 30
ήμέραι κατ’ έτος, έκτος έάν πάθη
τις έν τή έκτελέσει τοΰ καθήκον
τος. Παρέχεται ιατρική καί χει
ρουργική περίθαλψις. Παρέχονται
στολαί καί άλλα εφόδια δωρεάν.
Παρέχεται ασφάλεια υπό τής κυβερνήσεως άπό τοΰ ποσοΰ τών
5.000 δολλαρίων καί άνω. ’Αστυ
νομικοί ήλικίας 50 ετών μέ 20ετή
υπηρεσίαν αποστρατευόμενοι λαμ
βάνουν σύνταξιν 40% έπί τών
αποδοχών των.Παραμονή εις τό
Σώμα έπί 30ετίαν έξασφαλίζει
σύνταξιν 70% έπί τών αποδοχών.
’Αναπηρία, όφειλομένη εις τήν
έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος, έξασφαλίζει σύνταξιν κυμαινομένην μετα
ξύ 66-70% τών αποδοχών. Έν
περιπτώσει θανάτου τοΰ άνδρός
ή χήρα λαμβάνει ώς σύνταξιν
τά 30% τών άποδοχών ή έτησίαν
έπιχορήγησιν 1.800 δολλαρίων,
άναλόγως τού συμφερωτέρου πο
σού. Κάθε παιδί μέχρι ήλικίας 18
έτών λαμβάνει ώς σύνταξιν 50
δολλάρια μηνιαίως. Προαγωγαί:
Ικανοποιητική έργασία παρέχει
τήν εύκαιρίαν μεταθέσεως εις τό
Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας (Ντιτέκτιβς). Οί βαθμοί εις τά Τμή
ματα Τάξεως (τών έν στολή άνδρών) άπονέμονται κατόπιν προαγωγικών έξετάσεων. Οί άνδρες ύποχρεοΰνται νά διαμένουν έντός
τής πόλεως, ή έκτος τούτης, ούχί
όμως εις ακτίνα πλέον τών 17
μιλλίων καί τοΰτο ΐνα, εις περι
πτώσεις συναγερμού, είναι εύκο
λος ή ταχεία συγκέντρωσίς των
εις τάς Υπηρεσίας των, δι’ άμε
σον δράσιν.
Αί μάχιμοι Ύπηρεσίαι τής Μη-

Το τηλεπικοινωνιακόν κέντρον τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας. 'Αμεση καί τα
χύτατη επαφή μέ όλες τις μονάδες.

τροπολιτικής ’Αστυνομίας είναι:
1) Ή Ύ π ο δ ι ε ύ Θ υ ν σ ι ς
’Η θ ώ ν , ήτις περιλαμβάνει: α)
Τήν Όμάδα Τυχηρών Παιγνίων
καί Οινοπνεύματος, β) Τήν Ό μά
δα Παρακολουθήσεως Πορνών καί
γ ) Τήν Όμάδα Ναρκωτικών.
2) Ή Ύ π ο δ ι ε ύ Θ υ ν σ ι ς
Γ ε ν ι κ ή ς ’Α σ φ α λ ε ί α ς (Ντιτέκτιβς), περιλαμβάνει: α) Τήν
Όμάδα Άνακρίσεως άνθρωποκτονιών, β) Τήν όμάδα Έξιχνιάεως διαρρήξεων χρηματοκιβω
τίων, γ ) Τήν όμάδα Άποκαλύψεως πλαστογράφων έπιταγών
καί απατών, δ) Τήν όμάδα Έξιχνιάσεως λησειών, ε) Τήν Όμά
δα Συλλήψεως φυγόποινων καί
καταζητουμένων προσώπων γε
νικώς, στ) Τήν όμάδα Έξιχνιάσεως κλοπών αύτοκινήτων οχη
μάτων. Περιλαμβάνει έπίσης: τό
Γραφεϊον ’Αρχείων ’Ενεχυροδα
νειστηρίων, τό Γραφεϊον Ειδικών
’Ανακρίσεων (’Εθνικής ’Ασφαλείας
καί άγνοουμένων προσώπων) καί
τό ΆρχεΤον έξακριβώσεως ταυτότητος (Δακτυλοσκοπικόν άρχειον
έγκλη ματιών).
3) Ή Ύ π ο δ ι ε ύ Θ υ ν σ ι ς
Περιπολιών
(Τμημά
τ ω ν Τ ά ξ ε ω ς ) . Εις τήν έν
λόγω Ύποδιεύθυνσιν υπάγονται
πέντε (5) ’Αστυνομικά Διαμερί
σματα υπό τά όποια υπάγονται
τά 14 ’Αστυνομικά Τμήματα Τά
ξεως τής πόλεως ώς έπίσης καί τό
’Αστυνομικόν Τμήμα τοΰ διασχίζοντος τήν πόλιν τοΰ ποταμού Ποτόμακ, τό οποίον άστυνομεύει διά
μηχανοκινήτων πλοιαρίων τόν
ποταμόν καί έπιλαμβάνεται δι’
ειδικευμένων ομάδων τοΰ έργου

τής διασώσεως πνιγομένων προ
σώπων.
4) Ύ π ο δ ι ε ύ Θ υ ν σ ι ς Τρο
χαίας.
Αΰτη περιλαμβάνει
α) Τό Τμήμα ’Ελέγχου (ρυθμίσεως)
τής Τροχαίας Κινήσεως, β) Τήν
Όμάδα Άνακρίσεως Τροχαίων ’Α
τυχημάτων, γ ) Τήν Όμάδα παρα
κολουθήσεως τών οχημάτων δη
μοσίας χρήσεως καί δ) Τό Σχολεϊον Παραβατών Τροχονομικών
Διατάξεων.
5) 'Η Ύ π ο δ ι ε ύ Θ υ ν σ ι ς
Βοήθειας τής Νεολαίας
Περιλαμβάνει τρία γραφεία: α)
Τό Γραφεϊον ’Ανηλίκων, β) Τό
Γραφεϊον Γυναικών καί γ ) Τό
Γραφεΐον Δραστηριοτήτων τών
Έφηβων.
Εις τάς Είδικάς ύπηρεσίας τού
’Αρχηγείου συμπεριλαμβάνονται
καί τό « Γ ρ α φ ε ϊ ο ν Δ ι α β ι 
β ά σ ε ω ν κ α ί ’Α ρ χ ε ί ω ν »
ώς έπίσης , καί ό Ραδιοσταθμός
κατευθύνσεως τών έφωδιασμένων
διά ραδιοτηλεφώνων, περιπολι
κών μέσων τής Διευθύνσεως. Έκ
τού «Γραφείου Ελέγχου» κατευθύνονται τά περιπολικά αύτοκίνητα, τά τρίκυκλα καί τά δίκυκλα.
Τά περιπολικά αύτοκίνητα είναι
μαύρου χρώματος. Περιπολοΰν ο
λόκληρον τό 24ωρον, εις τρία συ
νεχή όκτάωρα, καί τά πληρώμα
τα αύτών συνεργάζονται μετά
τών σκοπών τοποθετών,διά τήν
καλυτέραν έκτέλεσιν τής υπηρε
σίας. Εις τά αύτοκίνητα υπάρχει
μόνον εις άνήρ, ό οδηγός, ό όποιος
έπιλαμβάνεται οίασδήποτε άστυνομικής ύποθέσεως. Εις περιπτώ
σεις σοβαρός, τών άστυνομικών
αύτοκινήτων έπιβιβάζοντα δύο
άνδρες. Κατά τήν διάρκειαν τής
νυκτός, δτε λαμβάνουν χώραν
περισσότερα έγκλήματα καί τρο
χαία δυστυχήματα, αί έκκλήσεις
τοΰ κοινού, δι’ άμεσον έπέμβασιν
καί δράσιν, είναι πολλαί. Τότε τά
περιπολικά αύτοκίνητα καί τά
άστυνομικά άσθενοφόρα διασχί
ζουν τάς οδούς τής πόλεως μέ
ίλιγγιώδη ταχύτητα, έχουν συνε
χώς άνημμένους τούς έρυθρούς
προβολείς των καί δημιουργούν
διά τών σειρήνων των, ένα πρά
γματι δαιμονιώδη θόρυβον, λίαν
έκνευριστικόν. Ή κατάστασις αυ
τή άντιμετωπίζεται ύπό τών πο
λιτών μετά ψυχραιμίας καί ύπομονής, καθόσον άπαντες έχουν κα
τανοήσει ότι διά νά κινητοποιείται
ή ’Αστυνομία ύπάρχει πραγματι
κός καί άμεσος κίνδυνος είς άνθρώπους καί περιουσίας καί δικαιολο-
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γεΐται ό θόρυβος.
Αί τηλεπικοινωνίαι τής ’Αστυ
νομικής Διευθύνσεως άποτελούν
τό νευρικόν σύστημα τούτης καί
ττρέ-Γτει, κατά τόν ’Αρχηγόν κ.
MURRAY, νά είναι καλώς ώργανομέναι, νά έχουν τόν άνάλογον
τεχνικόν έξοπλισμόν καί νά λει
τουργούν καλώς. Τό Γραφεΐον
τών Χειριστών τών Ραδιοτηλε
φώνων, είς τό «Γραφεΐον ’Ελέ
γχου» ή άλλως πως «Αίθουσαν
Τηλεπικοινωνιών», είναι ξύλινον
γραφεΐον, είς σχήμα πετάλου. Υ 
πάρχουν είς αυτό πέντε θέσεις.
"Απασαι αί θέσεις δύνανται νά
λάβουν ή νά έκπέμψουν μίαν κλήσιν 5Γ αστυνομικήν βοήθειαν ή
νά δώσουν πληροφορίας είς τό
κοινόν. Παρά ταϋτα έκαστος έκ
τών πέντε χειριστών, εχει ώρισμένας υπευθυνότητας. Ό χειριστής
τής πρώτης θέσεως δίδει ιδιαιτέ
ραν προσοχήν πρός τάς τηλεφωνι
κός κλήσεις τών ’Αστυνομικών
Τμημάτων καί τών Γραφείων καί
Υποδιευθύνσεων τού ’Αρχηγείου.
Πληροφορεί επίσης τό «Τμήμα
Κεντρικών ’Αρχείων Διαβιβάβιβάσεων» τηλεφωνικώς δΓ όλα
τά άναφερόμενα ραδιοτηλεφωνικώς, ή άλλως πως, εγκλήματα καί
συμβάντα. Διαβιβάζει πρός τά
περιπολοΰντα οχήματα τάς τη
λεφωνικός κλήσεις περί έκραγεισών πυρκαϊών, αίτινες διαβιβά
ζονται διά τών ήριθμημένων τηλε
φωνικών συσκευών αί όποΐαι είναι
τοποθετημένοι είς επίκαιρα ση
μεία οδών καί πλατειών καί είναι
είς τήν διάθεσιν τού κοινού. Αί έν
λόγω πυρκαϊαί εντοπίζονται διά
τού αΰξοντος άριθμοΰ τής ήριθμημένης τηλεφωνικής συσκευής αναγ
γελίας των, είς ήλεκτρονικόν «ταμπλω», όπερ είναι έγκατεστημένον εις τήν «Αίθουσαν Τηλεπικοι
νωνιών». Τέλος διαβιβάζει (εκπέ
μπει) επειγόντως είς τά περιπολούντα οχήματα οίανδήποτε κλήσιν διά παροχήν αμέσου βοήθειας,
είς περιπτώσεις έπειγούσης ανά
γκης (φόνων, ληστειών, απαγω 
γής ανηλίκων κλπ.). 'Η δευτέρα
θέσις είναι πρωτίστως ή θέσις τού
αποστολέως τών ραδιομηνυμάτων. Έργον του είναι νά έπαναφέρη είς «τήν τακτικήν περιπο
λίαν» τά περιπολικά εκείνα άτινα
διετέθησαν δι’ έκτέλεσιν υπηρεσίας
έπειγούσης φύσεως (δίωξιν έγκληματίου, έπέμβασιν είς αύτοκινητικόν ατύχημα κλπ.). Πρός διευκόλυνσιν τού έν λόγω έργου, ύ"Τάρχει έπί τού τοίχου τής αιθού
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σης ειδικός ηλεκτρονικός πίναξ,
άναγράφων τούς αΰξοντας αρι
θμούς άπάντων τών περιπολικών
αύτοκινήτων. 'Οσάκις ό χειριστής
δώση ραδιοτηλεφωνικώς έντολήν
είς περιπολικού όπως άποσυρθή,
έπί τι διάστημα, τής «τακτικής
περιπολίας» καί έπιληφθή ένός
έγκλήματος ή ατυχήματος, πιέ
ζει ήλεκτρικόν κομβίον καί άνάπτει κάτωθι τού αριθμού τού έπιληφθέντος αύτοκινήτου, έπί τού
ήλεκτρονικού πίνακος, μικρός ήλεκτρικός λαμπτήρ έρυθρού φωτός.
"Οταν λήξη ή έκτακτος υπηρεσία,
τό έπιληφθέν περιπολικόν αναφέ
ρει ραδιοτηλεφωνικώς ότι «έπανήλθεν» είς τήν τακτικήν περιπο
λίαν, οπότε ό χειριστής σβήνει τό
επι τού πίνακος έρυθρόν φώς τό
άνταποκρινόμενον είς τόν αριθμόν
τού έπιληφθέντος οχήματος. Οΰτω
«με μία ματιά» έπί τού ήλεκτρονικού πίνακος, οίοσδήποτε δύναται
νά πληροφορηθή πόσα καί ποια
έκ τών περιπολούντων αυτοκινή
των, έκτελούν έν τή δεδομένη στι
γμή «τακτικήν περιπολίαν» καί
πόσα καί ποια, έχουν έπθληφθή
έπειγουσών υποθέσεων. Ή ΔιεύΘυνσις διαθέτει περί τά 150 περι
πολικά αύτοκίνητα. Ή τρίτη θέσΐί, ήτις τηρείται ύπό ύπαξιωματικού, σκοπόν έχει τήν τήρησιν
καταλόγου τών περιπολικών άτινα, κατόπιν άδειας, εύρίσκονται
προσωρινώς «έκτος υπηρεσίας»
διά λήψιν φαγητού ύπό τού οδη
γού ή δΓ άλλην σοβαρόν αιτίαν.
Ό ’Αξιωματικός έλέγχει έν συνερ
γασία μετά τών Τμημάτων Τάξεως, τό ένδεχόμενον τής παραμο
νής τών αύτοκινήτων «έκτος ύπη-

Ό Κίνηματογράφος χρησιμοποιείται ευ
ρύτατα ώς εκπαιδευτικόν μέσον άπό τήν
Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν.

ρεσίας» πέραν τού κανονικού. Πα
ρακολουθεί ινα οί χειρισταί έκτε
λούν καλώς τήν υπηρεσίαν των.
Μετακινεί τούτους έκ τής μιας Θέ
σεως είς τήν άλλην, ΐνα, άφ*ένόςμέν παρουσιάζη ή ύπηρεσία των
ένδιαφέρον, λόγω τής έναλλαγής
και αφ ετερου, ίνα άπαντες οϊ
χειρισταί γνωρίσουν άριστα τά
καθήκοντα όλων τών «θέσεων»
καί έν περιπτώσει κωλύμματος
ένός ή καί περισσοτέρων έξ αύτών,
μή δυσχεραυθή ή ομαλή έκτέλεσις
τής ύπηρεσίας. Τέλος ό ύπαξιωματικος, οσάκις δέν είναι άπησχολημένος μέ τά άναφερθέντα κύρια
καθήκοντά του, «άπαντά» είς τάς
κλήσεις έπειγούσης άνάγκης τού
κοινού. Ή τετάρτη θέσις πρωτί
στως είναι θέσις λήψεως κλήσεων
πρός άμεσον άστυνομικήν βοή
θειαν. Ό χειριστής τής έν λόγω
θέσεως άρχειοθετεΐ, καταγράφει καί
διαβιβάζει ραδιοτηλεφωνικώς, οίονδηποτε μήνυμα άστυνομικού ένδιαφέροντος πρός τά περιπολούντα οχήματα. ΒοηΘεΐ έπίσης καί
τόν χειριστήν τής πρώτης θέσεως.
Τέλος ή πέμπτη θέσις τού Γρα
φείου είναι καί αϋτη προωρισμένη διά τήν λήψιν παραπόνων καί
αιτήσεων τού κοινού, όπως καί ή
τετάρτη θέσις. ’Επίσης έλέγχει
αριθμούς άδειας κυκλοφορίας κλαπέντων αύτοκινήτων. "Απαντες
οί χειρισταί ^ συνεργάζονται καί
άλληλοβοηθούνται έν τή έκτελέσει
τής ύπηρεσίας, καίτοι έκαστος έξ
αύτών είναι ύπεύθυνος δι’ ώρισμένα ειδικά καθήκοντα.
Συνοπτικώς ό όλος μηχανισμός
άμέσου παροχής άστυνομικής
βοήθειας είς καλέσαντα πολίτην
έχει ουτω: Ό πολίτης καλεϊ τηλε
φωνικώς τήν αίθουσαν τηλεπικοι
νωνιών τής Διευθύνσεως. Ή κλήσις φθάνει είς τούς χειριστάς τών
ραδιοτηλεφώνων (άποστολεΐς ραδιομηνυμάτων), οϊτινες είναι πέντε
τον άριθμον. Ό χειριστής «έκπέμπει» τήν κλήσιν πρός τό άρμόδιον περιπολικόν, όπερ σπεύδει
διά τού συντομωτέρου δρομολο
γίου, ΐνα παράσχη τήν βοήθειάν
του πρός τόν πολίτην.
Απαντες οί άστυνομικοί δια
τίθενται είς ύπηρεσίαν έπί 44
ώρας τήν έβομάδα. Ή ύπηρεσία
των είναι όκτάωρος συνεχής. Δύο
πλήρη 24ωρα έβδομάδιαίως είναι
έλεύθεροι ύπηρεσίας, όπως καί οί
λοιποί υπάλληλοι τής πόλεως.
Τά περιπολικά αύτοκίνητα περιπολούν είς ώρισμένην έδαφικήν
περιοχήν καί άναφέρουν τήν «θέσιν

των» είς τό «Γραφεΐον ’Ελέγχου»,
άπό καιρού εις καιρόν. Τά περιπο
λικά αυτοκίνητα ανήκουν εις τά
’Αστυνομικά Τμήματα καί έπανδροϋνται ΰπ’ αυτών. Τά έφωδιασμένα διά ραδιοτηλεφώνου δίκυκλα αυτοκίνητα, διατίθενται είς
υπηρεσίαν ρυθμίσεως τής τροχαίας
κυκλοφορίας. 'Οσάκις μεθυσμένοι
είς ποτοπωλεία δημιουργήσουν
διατάραξιν τής κοινής ησυχίας, ό
σκοπός τοποθέτης τηλεφωνεί, εκ
τοϋ πλησιεστέρου αστυνομικού
τηλεφώνου, είς τό Τμήμα του, όπερ αποστέλλει ειδικόν κλειστόν
όχημα (κλούβαν) τό όποιον μετα
φέρει τους μεθυσμένους εις τό Τμήμα.’Εκεΐ έγκλείονται είςτό ’Αστυνο
μικόν κρατητήριον, ένθα συνήθως
διανυκτερεύουν καί την έπομένην
παραπέμπονται είς τό ’Αστυνομι
κόν δικαστήριον, καθόσον ή διαταράττουσα την κονήν ησυχίαν
μέθη, αποτελεί πραξιν ποινικώς
κολάσιμον. Τό κρατητήριον έ
χει συνήθως σιδηράν θύραν καγκελλόφρακτον, διά νά δύναται ό
σκοπός νά παρακολουθή τους κρα
τουμένους, ο'ίτινες δεν υπερβαίνουν
τους τρεις. ’Εντός τοϋ κρατητηρίου
υπάρχουν πρόχειρα ξύλινα κρεββάτια νιπτήρ καί λεκάνη αφοδευ
τηρίου.
Οί σκοποί τοποθέται των Τμη
μάτων Τάξεως διατίθενται εις όκτάωρον συνεχή περιπολίαν. Εί
ναι πάντοτε άψόγως ένδεδυμένοι.
Ή στολή των είναι χρώματος
«μπλέ-νουάρ». Έξωτερικώς φέρουν
περίστροφον «Σμίθ-Γουέσσον No
38» καί φυσιγγιοθήκας, πέριξ τής
ζώνην των, πλήρεις σφαιρών. Φέ
ρουν επίσης εύμέγεθες σημειωματάριον, φακόν, άστυνομικήν συρίκτραν καί ράβδον καί τον αΰξοντα αριθμόν μητρώου των επί
μεταλλικού εμβλήματος (κονκάρ
δας), άνηρτημένης εκ τού αριστε
ρού μέρους τού στήθους των. Εϊνει, κατά κανόνα, ύψηλοί, μέ αθλη
τικόν παράστημα καί βαδίζουν μέ
αύτοπεποίθησιν είς ρυθμόν περι
πολίας. Είναιψύχραιμοι καί προ
σηνείς καί είς τάς έν γένει εκδηλώ
σεις των διαφαίνεται καθαρά ή
προσήλωσίς των προς τό καθή
κον. Δεν καπνίζουν δημοσία ούδέ σμνοδεύονται, κατά τήν διάρ
κειαν τής περιπολίας των, ύπό
ιδιωτών ή συναδέλφων των. Κατά
την διάρκειαν τής ύπηρεσίας άπαγορεύεται ή κατανάλωσις οίνοπνευματοδών ποτών. Είς τά οι
νοπνευματώδη συμπίριλαμβάνεται καί ό ζύθος.

'Α στυνομικός τ η ς
Μ ητροπολιτικής ’Α στυνομίας έρευνώ ν ε ις ά ΐΐόκεντρον όδόν τη ς π ρ ω τευο ύ σ η ς τω ν ‘Η νω μένω ν Π ολιτειώ ν συλληφθέντα ύποπτον.

Ή πόλις έχει έν σννόλω 14
Τμήματα Τάξεως. Οί σκοποί τοποθέται συνεργάζονται μετά τών
άνδρών τών περιπολικών καί τών
«Ντιτέκτιβς». Τό Γραφεΐον ’Ελέ
γχου τών περιπολικών, έκτελεΐ
άπλώς διαβιβαστικήν καί συντο
νιστικήν ύπηρεσίαν. Οί σκοποί
τοποθέται έκτελούν επί μακρόν
χρονικόν διάστημα, τό αύτό όκτάωρον ύπηρεσίας είς τον ίδιον το
μέα. Ό τομεύς έχει διάφορον έκτασιν, άναλόγως τού αστυνομι
κού ενδιαφέροντος καί τών προ
βλημάτων άτι να παρουσιάζει άπό
άπόψεως έγκληματικότητος. ΤΤ.χ.
είς τό εμπορικόν τμήμα τής πόλεως, ένθα λαμβάνουν χώραν πολλαί διαρρήξεις καταστημάτων ή
εργοστασίων, ή εδαφική έκτασις
τού τομέως είναι μικρά, περιοριζομένη πολλάκις καί είς εν ή καί
τό πολύ, δύο οικοδομικά τετρά
γωνα. Ό περιπολών έπί μακρόν
χρόνον είς τον ίδιον τομέα καί
μάλιστα κατά τό αύτό όκτάωρον,
καθίσταται γνώστης
πολλών
πραγμάτων καί προσώπων έν τή
περιοχή του καί δύναται άριστα
νά παράσχη, είς περιπτώσεις έγκλημάτων, πολυτίμους πληρο
φορίας είς τούς «άνακριτάς» ντιτέκτιβς. Έ πί πλέον, τό σύστημα
αύτό επιτρέπει είς τόν σκοπόν
νά ρυθμίση τάς ώρας τού ύπνου
του καί τής ψυχαγωγίας του.
’Απορίας άξιον τυγχάνει τίνι τρό
που έλέγχονται οί έπισκεπτόμενοι

καθημερινώς τήν πρωτεύουσαν κα
κοποιοί έξ όλων τών σημείων
τής χώρας, οί όποιοι εΰρίσκονται
εντός τών έπισκεπτομένων τούτην
ήμερησίως κατά μέσον όρον 300.000
προσώπων, δι’ όλων τών μετα
φορικών μέσων. Γεγονός τυγχάνει
ότι ή ’Αστυνομία —τουλάχιστον
έμφανώς— δέν ελέγχει τούς έπιβάτας τών μεταφορικών μέσων ή τών
ξενοδοχείων, μάλιστα δέ αί διά
φοροι Έταιρεΐαι Μεταφορών δέν
ζητούν κατά τήν έκδοσιν εισιτη
ρίων αστυνομικόν δελτίον ταυτότητος ή άλλον πιστοποιητικόν
ταυτότητος. ’Επίσης, έάν ληφθή
ύπ’ δψιν ότι ή χώρα είναι άπέραντος είς έκτασιν καί τά μεταφορικά
μέσα άφθονα καί εύθηνά, άντιλαμβάνεταί τις μέ ποιαν εύχέρειαν
οί έγκληματίαι δύνανται νά μετα
κινούνται απαρατήρητοι άπό τού
ένός άκρου τής χώρας είς τό έτε
ρον καί πόσον ή αστυνομική
έπαγρύπνησις δυσχεραίνεται _ έκ
τών λόγων τούτων. Παρά ταύτα
όλα τά μειονεκτήματα άτινα πα
ρουσιάζει τό προληπτικόν έργον
τής ’Αστυνομίας έξουδετερούνται,
είς ικανοποιητικόν βαθμόν, λόγω
τής άρίστης είδικεύσεως τών άν
δρών είς τούς διαφόρους τομείς
τής αστυνομικής δράστη ριότητος, τών αρτίων καί άφθονων
τεχνικών μέσων άτινα διαθέτουν
τά διάφορα άνεξάρτητα ’Αστυνο
μικά Σώματα, τής ύφισταμένης
ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ
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των διαφόρων ’Αστυνομιών καί
τοϋ έπικρατουντος πνεύματος
«ομαδικής εργασίας» ή καλύτερον,
«εργασίας τής όμάδος» (Team
work), τό όποιον εξουδετερώ
νει τάς μικροφιλοτιμίας καί τούς
μικροεγωϊσμούς καί συγκεντρώ
νει τάς ώργανομένας προσπάθειας
όλων των ύπηρετούντων εις τον
αύτόν .’Οργανισμόν πρός επιτυ
χίαν καλυτέρων επιτευγμάτων,
χωρίς νά άφαιρή άπό τούς συνεργαζομένους την ατομικήν των
πρωτοβουλίαν ή νά δημιουργή
εις τούτους συμπλέγματα κατωτερότητος. "Εχει γίνει συνείδησις
ότι είς, όσον ικανός καί νά είναι,
δέν δύναται νά έπιτύχη πολλά
πράγματα καί ότι ή πρόοδος
επιτυγχάνεται διά σκληρας έργασίας, μέσω κοινών προσπαθειών.
Τούτο είναι ίσως μία έκ τών έντονωτέρων εκδηλώσεων τού συγ
χρόνου αμερικανικού πνεύματος.
Επίσης παντού ή ’Αστυνομία
είναι απερίσπαστος εις την επιβο
λήν τού Νόμου. Ύπεράνω όλων
είναι ό Νόμος. Υπάρχουν βε
βαίως καί οί ανθρώπινοι συναι
σθηματισμοί καί αί άνθρώπιναι
άδυναμίαι, πλήν ό Νόμος ϊσταται
ύψηλότερον όλων.
Τό Τμήμα Τηλεπικοινωνιών τού
’Αρχηγείου τής Διευθύνσεως, είναι
συνδυασμένον μετά τών Κεντρι
κών Έγκληματολογικών ’Αρ
χείων. Υπάρχει Φωτογραφικόν
Άρχεΐον ’Εγκληματιών, ίδιον διά
τούς λευκούς καί ίδιον διά τούς
Νέγρους. Αί Φωτογραφίαι είναι
τοποθετημένοι μεθοδικώς είς με
γάλα βιβλία (άλμπουμ). ’Επίσης
υπάρχει άρχεΐον εγχρώμων αρνη
τικών πλακών (σλάϊντς), αΐτινες
απεικονίζουν ' τούς εγκληματίας
όλοσώμους. Είναι άρχεθετημέναι
κατά την μέθοδον δράσεως ενός
έκάστου,
(Modus
operandi).
Αί έν λόγω φωτογραφίαι προβάλ
λονται είς ειδικήν αίθουσαν έξ
ειδικής συσκευής. Ή άπόστασις
τής συσκευής είναι έκ τής οθόνης
προβολής τοιαύτη ώστε τό άπεικονιζόμενον πρόσωπον νά προ
βάλλεται είς φυσικόν μέγεθος. Ούτω, ή άναγνώρισις υπόπτων
δραστών είναι λίαν εύκολος ύπό
τών παθόντων ή αύτοπτών μαρ
τύρων. Τό Ιν λόγω σύστημα
είναι άποδοτικώτερον, πλήν λίαν
δαπανηρόν. Τά έγγραφα τών φακέλλων, καταστρέφονται διά πυ
ράς, καθ’ ώρισμένα χρονικά δια
στήματα, πρός άποσυμφόρησιν
πολυτίμου χώρου έν τοϊς Γραφεί-

οις. Προηγουμένως κινηματογραφοϋνται εις είδικάς μικροσκοπικάς
ταινίας (Μικροφίλμς) καί ταξινο
μούνται χρονολογικούς. Ή γρα
φική έργασία γίνεται διά μηχανι
κών -μέσων. Τούς συλαμβανομένους διαρρήκτας καί άλλους κακο
ποιούς παρουσιάζουν είς ειδικήν
αίθουσαν πρός άναγνώρισιν έκ
μέρους όλων τών άνδρών τής Γε
νικής ’Ασφαλείας. Οί κακοποιοί
«παρελαύνουν» εις έξέδραν (line
up) καί φωτίζονται διά προβο
λέων. Οί άνδρες οί όποιοι τους πα
ρακολουθούν δέν είναι άναγνωρίσιμοι, παρ’ αύτών λόγω συσκοτισμού τής αιθούσης. "Εκαστος
τών «παρελαυνόντων» κακοποιών,
άναφέρει άπό μικροφώνου τά
στοιχεία ταυτότητάς Του, τό άδι
κη μα τό όποιον διέπραξεν, ώς
καί την μέθοδον διαπράξεως. Πολ
λοί έκ τών κακοποιών, ιδίως οί
κατ’ έπάγγελμα τοιούτοι, έπιδεικνύουν κατά την άφήγησιν τής
ΰποθέσεώς των, χιουμοριστικόν
πνεύμα, προξενούντες τόν γέλωτα
τών αστυνομικών.
Τό Τμήμα Σχέσεων μετά τού
Κοινού είναι άρτίως ώργανωμένον. Βάσιν διά τήν δημιουργίαν
καλών σχέσεων μετά τού κοινού
αποτελούν: ή καλή συμπεριφορά
τών άνδρών πρός τούς συλλαμβανομένους παραβάτας, ή παράστασις καί ή ψύχραιμος άντιμετώπισις πάσης καταστάσεως. "Εχει
γίνει κοινή συνείδησις ότι κά
πνισμα έν υπηρεσία, τό αντικα
νονικόν τής στολής, ή άνευ λόγου
παράτασις συζητήσεων μετά πο
λιτών, ιδία μετά τών γυναικών,
ή αδικαιολόγητος παραμονή είς
τά κέντρα καί ιδίως είς οινοπωλεία
καί συναφείς τοιαύται παραλεί
ψεις, δημιουργούν κακάς σχέσεις
μετά τού κοινού. Τό εύρύ κοινόν
βλέπει τήν ’Αστυνομίαν, όπως
παρουσιάζεται καί συμπεριφέρεται
δημοσίως καί ούχί όπως πράγμα
τι -είναι. ’Εκ τής παραστάσεως
καί συμπεριφοράς τών άνδρών
έξάγει καλά ή κακά συμπεράσμα
τα περί τού όλου Σώματος. -Πολλάκις δέν γνωρίζει καί δέν αντι
λαμβάνεται τάς πικρίας καί τάς
δυσκολίας τού αστυνομικού έτταγ
γέλματος, αλλά καί άν τάς γνωρίζη δέν ένδιαφέρεται δι’ αύτάς.
Ή ’Αστυνομική Διεύθυνσις δίδει
είς τους άνδρας της μεγάλην πρω
τοβουλίαν, έν τή έκτελέσει τών
καθηκόντων των. Παρέστην κατά
τήν έπίσκεψιν τού Ρώσσου Πρω
θυπουργού είς τήν ’Αμερικανικήν

πρωτεύουσαν, τόν Σεπτέμβριον
τού 1959. Άφίκετο είς τόν Λευ
κόν Οίκον, μετά τής άκολουθίας
του, τήν 11ην π.μ. ώραν. Αί οδοί
έκ ών όποιων διήλθε ή πομπή είχον
κλεισθεΐ διά σχοινιών. ’Αστυφύλα
κες έν στολή μέ μέτωπον πρός τό
πλήθος, είχον διατεθή διά τήν
λήψιν μέτρων τάξεως καί ασφα
λείας. Ύπήρχον έλάχιστοι ύπαξιωματικοί καί ακόμη όλιγώτεροι
κατώτεροι αξιωματικοί. ’Ανώτε
ρος αξιωματικός, τουλάχιστον έν
στολή δέν ύπήρχεν είς τήν περιοχήν. 'Άπαντες οί άνδρες ήσαν πιστώς προσηλωμένοι είς τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας των. ’Αστυ
νομικοί μέ πολιτικήν περιβολήν
ήσαν έντός τού πλήθους καί ήλεγχον πάσαν κίνησιν τών πολιτών.
’Ιδιαιτέρως παρηκολούθουν όσους
έκ τών πολιτών έκράτουν είς χεϊρας των, δέματα, φωτογραφικός
μηχανάς ή άλλα άντικείμενα. *Ηθελον νά προλάβουν μήπως κα
νείς έκ τών κατόχων δεμάτων άπεπειράτο νά δημιουργήση κίνδυ
νον, είς βάρος τής ζωής τού Ρώσ
σου Πρωθυπουργού καί τών με
λών τής άκολουθίας του. ’Αρκε
τοί ’Αστυνομικοί είχον άνέλθει
έπί τών στεγών τών κτιρίων,
άτινα εύρίσκοντο εκατέρωθεν τών
οδών έκ τών όποιων Θά διήρχετο
ή άκολουθία, -διά νά βεβαιωθούν
ότι δέν ύπήρχον έκεϊ πρόσωπα,
ύποπτα ή έπικίνδυνα διά τήν
άσφάλειαν τής ζωής τών έπισήμων ξένων. Είς τούς έξώστας τών
έν λόγω κτιρίων δέν έπετράπει,
υπό τής ’Αστυνομίας, ή παραμονή
θεατών. Ή διακοπή τής κυκλο
φορίας είς τάς ανωτέρω οδούς,
έλαβε χώραν 15' πρό τής άφίξεως
τών έπισήμων. Περί τής ακριβούς
θέσεως τής άκολουθίας έπληροφορούντο μέσω τών-ραδιοτηλεφώ
νων τών περιπολικών, άτινα συνώδευον τούτην. Ούδαμού παρετηρήθη νευρικότης, κατά τήν λή
ψιν τών μέτρων τάξεως, ούδ’
αταξία τίς. Διεφαίνετο καθαρώς
ότι πάντες οί διατεταγμένοι έν
υπηρεσία άστυνομικοί, έξετέλουν
τάς λεπτομερειακός οδηγίας ένός
πλήρους καί μελετημένου σχεδίου.
"Εκαστος ή το υπεύθυνός δι’ ενα
ώρισμένον έδαφικόν τομέα καί έγνώριζεν έπακριβώς τά καθήκοντά του. ’Εάν ληφθή ΰπ’ όψιν
ότι είς τήν Ούάσιγκτον διαμέ
νουν χιλιάδες προσφύγον έκ χω-ρών ευρισκομένων όπισθεν τού
Σιδηρού Παραπετάσματος, όπως
Ούγγροι έγκαταλείψαντες τήν
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χώραν των μετά τήν Έπανάστασιν τοϋ 1956, δύναταί τις ν’ άντιληφθή όποιαν ευθύνην άνέλαβεν
ό Διευθυντής τής ’Αστυνομικής
Διευθύνσεως τής πόλεως, όταν
άφηνε τό βάρος τής προστασίας
τής ζωής τοϋ Ρώσσου Πρωθυπουρ
γού καί των μελών τής ακολου
θίας του, εις τήν πρωτοβουλίαν
των κατωτέρων οργάνων τής
’Αστυνομικής Διευθύνσεως. Τά ληφθέντα μέτρα ήσαν τελεσφόρα.
Έκ παραλλήλου δεν έταλαιπώρησαν τό κοινόν, δεν έδυσχέραναν
τήν διά τροχοφόρων συγκοινω
νίαν καί έπιπροσθέτως, έδωσαν
άνεσιν εις τους δημοσιογράφους
καί εις τά Συνεργεία των Σταθμών

J

Τηλεοράσεως, άτνα έπωχοϋντο σιν άνάγκης. "Οταν διά μίαν στι
αυτοκινήτων προπορευομένων τής γμήν τό πλήθος έπεχείρησε νά
πομπής, νά έκτελέσουν τήν άπο-, κατέλθη έκ τών πεζοδρομίων έπί
στολήν των. Οϋτω, εφόσον όλοι τοϋ καταστρώματος τής όδοϋ προ
έμειναν ευχαριστημένοι, αί δη- τοϋ Λευκού Οίκου, κατά τήν μεμιουργηθεϊσαι καλαί εντυπώσεις τάβασιν τού Ρώσου Πρωθυπουρ
είς τό ευρύ κοινόν συνέσφιξαν τάς γού είς τό πλησίον κείμενον κτίκαλάς σχέσεις αύτοΰ μετά τής ριον «Μπλέαρ Χάουζ», όπερ χρη
’Αστυνομίας. Οί άνδρες τής προ σιμοποιείται ώς ξενών τών έπισήσωπικής ασφαλείας τοϋ Ρώσσου μων επισκεπτών τής ’Αμερικανι
Πρωθυπουργού, ήκολούθουν έκ κής Κυβερνήσεως, ή ’Αστυνομία,
τοϋ σύνεγγυς τό αύτοκίνητόν διά νά τό συγκράτηση έχρησιτου, όρθιοι έντός ανοικτού αύτο- μοποίησε δίκυκλα, άτινα διά κα
κινήτου καί είχον τά περίστροφά ταλλήλων ελιγμών, δεν έπέτρετων εις τοιαύτην θέσιν ώστε νά ψαν τήν κάθοδον έπί τού κατα
είναι δυνατή ή άμεσος καί ταχεία στρώματος καί ούδεμία αταξία
χρησιμοποίησίς των, εις περίπτω- παρετηρήθη.

. Poyt'^posS ι Jln f
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Η ΦΙΛΟΘΕΗ
Διαβάζομεν εις την τοπικήν ε
φημερίδα τής Φιλοθέης ότι οί κά
τοικοι έξέφρασαν δημοσίως τήν ίκανοποίησιν καί τήν ευγνωμοσύνην
τωνπρός τήν Χωροφυλακήν τής
περιοχής διά τήν δραστηρίαν καί
έγκαιρον ενεργειών της, αποτέλε
σμα τής οποίας ήτο ή σύλληψς
τοϋ έπί μήνας καταζητουμένου
κακοποιού Ε. Κανατοπούλου, ό
όποιος είχε καταστή τό φόβητρον
των ανηλίκων μαθητριών καί κο
ρασίδων τοϋ ωραίου προαστείου,
ώς μανιακός ηδονοβλεψίας καί έπιδειξιμανής.
Μέ τήν ευκαιρίαν αυτήν άναφέρομεν ότι έπί εξ συναπτούς μή
νας ουδεμία μήνυσις κατά πολίτου
έγένετο ύπό των οργάνων Τάξεως
καί ’Ασφαλείας.
Τούτο άποδεικνύει βεβαίως τήν
νομιμοφροσύνην των ΦιλοΘεατών,
άλλά συγχρόνως καί τήν πεφωτισμένην άσκησιν των καθηκόντων
των έκ μέρους των οργάνων τής
Χωροφυλακής τής περιοχής, άπό
τού Χωροφύλακος τοποθέτου μέ
χρι καί τού Διοικητού. Διά μία
άκόμη φοράν άποδεικνύεται ότι
ή πρόληψις καί όχι ή καταστολή,
ή έγκαιρος σύστασις καί ό δεξιός
τρόπος δΤ ού αϋτη γίνεται, φέρει
πάντοτε άποτελέσματα άγαθά.
18
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'Η Χωροφυλακή άπέκτησε προ
χθές — 17 ’Ιουλίου 1970 — 98 νέα
στελέχη. Πρόκειται διά τους νέους
άνθυπομοιράρχους οί όποιοι άποφοιτήσαντες τής Σχολής άξιωματικών Χωροφυλακής έδωσαν τον
νενομισμένον όρκον καί έλαβαν τά
ξίφη των εις τήν σεμνήν καθιερωμένην τελετήν.
Ή στιγμή είναι συγκινητική άλ
λά καί εξαιρετικά σημαντική. Ή
περίοδος τής μαθητεύσεως λήγει
όριστικώς, καί έμπρός εις τους νέ
ους άνθυπομοιράρχους άνοίγονται ευρύτατον πεδίον δράσεως καί
δημιουργίας. Οΰδείς άμφιβάλλει ό
τι έκαστος των ένενήκοντα οκτώ
άξιωματικών θά πράξη τό καθή
κον του εις τό άκέραιον. Τούτο βε
βαιώνει ή ιστορία τής Χωροφυλα
κής καί άπαιτεί ή παράδοσίς της.
Ημείς, εις τήν γωνίαν αυτήν τού
περιοδικού τής Χωροφυλακής τό
όποιον δεν θά παύση νά συμπαρίσταται είς τούς άγώνας της, έπιΘυμούμεν νά ύπογραμμίσωμεν μίαν
άλλην πλευράν τού θέματος. Οί98
άνθυπομοίραρχοι θά κατανεμηθούν
είς όλην τήν επικράτειαν, έκεϊ όπου
αί άνάγκαι τού Σώματος υποδει
κνύουν.Ή «μονάς» των 98 άποφοίτων θά «άκτινισθή» είς 98 άκε-

άκεραίας μονάδας άπομακρυσμένας άλλήλων. Ευχή μας διάπυρος
είναι, υπό τό νέον τούτο σχήμα,
νά μήν έξαφανισθή ό ψυχικός δε
σμός, ή άλληλεγγύη, ή συντροφικότης, ή σύμπνοια, ή φιλία, ή ό
ποια έσφυρηλατήθη έπί δύο συν
απτά έτη είς τά θρανία, τούς θαλά
μους καί τά πεδία άσκήσεων τής
Σχολής. Κατ’ αύτόν τον τρόπον,
ή «μονάς» των άποφοίτων δεν θά
άπολέση τήν ίσχύν της, καί τό
Σώμα δεν θά χαλαρώση τήν συνεκτικότητά του.
ΛΕΥΚΗ

ΣΤΟ ΛΗ

Έξαίρετον έντύπωσιν προκαλούν είς "Ελληνας καί ξένους τά
νέα λευκά χιτώνια τών άνδρών
τής Τροχαίας Χωροφυλακής. "Α
ψογοι, κομψοί, πεντακάθαροι οί
τροχαίοι Χωροφύλακες δίδουν εϋχάριστον καί πολιτισμένον τόνον,
ό όποιος συντελεί καί αύτός είς ικα
νόν ποσοστόν είς τήν καλυτέραν
άσκησιν τού δυσχερούς έργου τής
Τροχαίας Υπηρεσίας. Είναι φανε
ρόν ότι άνεμος εμπνευσμένων καί
αποδοτικών ιδεών πνέει άπό τό
Άρχηγειον Χωροφυλακής. Τού
το δέ είναι άφαντάστως ώφέλιμον
καί διά τό Σώμα καί διά τήν Ελλη
νικήν Πατρίδα.

ΟΗΓΗΤΦ
Ρ
ΑΧ.

ΤΑΓAΡΗ

’Αντιστράτηγου έ.ά.

Γ
Ή Συνολική έμφάνισις του ήγήτορος (έκφρασις, στάσις, χειρονομίαι, ομιλία) πρέπει νά
είναι γαληνιαία καί άδιατάρακτος, έμπνέουσα
έμπιστοσύνην καί προστατευτικήν ΐσχύν είς τούς
ύπ’ αυτόν. Ό ήγήτωρ δεν πρέπει νά λησμονή ούδ’
έπί στιγμήν ότι οί πάντες έχουν έστραμμένην
τήν προσοχήν των προς αυτόν, ιδία είς περίπτωσιν αντιξοοτήτων. Ούτος πρέπει νά είναι άφοβος
ή τουλάχιστον νά φαίνεται άφοβος. "Οσον περισ
σότερον σπουδαίος είναι ό ήγήτωρ, τόσον περισ
σότερον πρέπει νά είναι ακλόνητος. Έάν μία
άντιξοότης τοϋ δημιουργήση άγωνίαν, αυτή μετα
δίδεται άστραπιαίως πρός τούς ύπ’ αύτόν καί τό
παν δύναται νά όδηγηθή είς κατάρρευσιν. Είς
τάς αρχαίας τραγωδίας ό ήθοποιός, όστις ύπεδύετο τον ήγήτορα, έφερε προσωπεΐον, όπερ
ένεφάνιζεν ίσχυράν καί άμετάβλητον μορφήν,
ανεξαρτήτως τοΰ τί έκρύπτετο ύπ’ αύτό.
Διά νά διατηρήση τάς πνευματικός καί ψυχι
κός ικανότητάς του ό ήγήτωρ άπαιτεΐται όπως
ένδιαφέρεται διά τήν κατοικίαν τής ψυχής καί
τοϋ πνεύματός του, ή όποια είναι τό σώμα του.
Τοΰτο χρειάζεται άσκησιν, άνάπαυσιν, έξασφάλισιν ύγείας, ούχί δέ υπερκόπωσιν, ή οποία εξου
θενώνει καί αμβλύνει τάς ικανότητας τοΰ πνεύ
ματος. Επίσης τό πνεύμα του άπαιτεΐται όπως
κατά διαλείμματα έφησυζάχη είς κατ’ ιδίαν περι
συλλογήν. Τότε ό ήγήτωρ εύρίσκει ευκαιρίαν νά
σκέπτεται, νά μελετά, νά φαντάζεται. Ή φαντα
σία είναι άριστος όδηγός τής σκέψεως. Ή σκέψις
πλειστάκις επιζητεί σύντροφον σκέψιν. Πρός τοΰ
το ό ήγήτωρ ποικίλλει τάς μονώσεις του μέ τήν
παρουσίαν ικανών συνεργατών του, έξ ών τινας
προπαρασκευάζει καί ώς διαδόχους του. Ό ήγή
τωρ πρέπει νά όμιλή ολίγον καί κατ’ ούσίαν,
άποφεύγων τήν πολυλογίαν. Ή εχεμύθεια, ή
συντηρητικότης, ή είς τόν νοΰν του διατήρησις
τών άνωρίμων σχεδίων του ή πόσης ασχημάτι
στου ή άνεπιθυμήτου διά τό περιβάλλον του εσω
τερικής του καταστάσεως, αποτελούν σπουδαία
προσόντα δι’ ένα ήγέτην. Ό ολιγόλογος ήγήτωρ
έμπνέει έμπιστοσύνην καί σεβασμόν άποδεικνύων είς πάσαν στιγμήν ότι κυβερνά τόν έαυτόν

Ναπολέων Βοναπάρτης. "Ενας έκ τών μεγαλύτερων
στρατιωτικών καί πολιτικών ηγητόρων πού άνέδειξαν οΐ αιώνες. Προσόντα: Στρατηγικός νους, ταχύ
τατη άντίληψις, οξεία κρίσις, πρωτότυπος σκέψις,
διπλωματικότης καί διορατικότης. Πνευματική διαύ
γεια, σωματική αντοχή. 'Αρμονικός συνδυασμός ιδεα
λισμού καί πρακτικότητος. Αυτά τόν άνέδειξαν.
Μειονεκτήματα: 'Υπερφίαλος έγωϊσμός, υπερβολι
κός συγκεντρωτισμός, αδυναμία πρός τό ώραϊον φΰλον καί τούς συγγενείς του. Αύτά τόν κατέστρεψαν.

του ίσχυρώς. Ή φλυαρία τόν κατακρημνίζει άπό
την υψηλήν του θέσιν καί ανοίγει πολλάς θύρας
δι’ εξοδον έπικινδύνων διά τό εργον του φράσεων,
αΐτινες δέν δύνανται πλέον νά περισυλλέγουν.
Ό ήγήτωρ αποφεύγει τόν εκνευρισμόν, δστις
μειώνει τόν πρός αυτόν σεβασμόν καί τήν ικα
νότητα άσκήσεωςτών καθηκόντων του, δημιουρ
γεί δε περαιτέρω κατάστασιν συγχύσεως καί άσαφείας. Ή γνώσις, ή εμπειρία, ή φαντασία καί ή
ορθή σκέψις δημιουργούν υψηλός ιδέας. Αύται
έχουν άξίαν έφ’ όσον υλοποιηθούν. Τούτο όμως
άπαιτεΐ τήν υπό τού ήγήτορος σαφή άντίληψιν τής
πραγματικότητος, δστις ακολούθως ένεργοποιεΐ
τούς ύλοποιησίμους παράγοντας ταύτης πρός
έπίτευξιν τού σκοπού του. Ό ήγήτωρ δέν πρέπει
νά είναι όνειροπόλος, ούτε υπερρεαλιστής. Καί
ή δευτέρα αύτη ίδιότης πλειστάκις μεταβάλλεται
είς επικίνδυνον χαλινόν τής προόδου τού έργου
του. Ό ήγήτωρ πρέπει νά είναι θετικός καί άντικειμενικός παρατηρητής, νά άντιλαμβάνετα., δε
τήν κατάστασιν δπως πράγματι παρουσιάζεται
αυτή καί ούχί δπως επιθυμεί νά παρουσιάζεται.
Τό τελευταΐον τούτο άποτελεϊ επικίνδυνον αύταπάτην.Ό ήγήτωρ γνωρίζει πλήρως τάς ικανότητας
του καί τάς ικανότητας των ύπ’ αυτόν. Περαιτέρω
άντιμετωπίζει πάσαν κατάστασ.ν άναλόγως τής
ιδιοτυπίας της, μή έφαρμόζων δμως επικινδύνους
συνταγάς, είς άσαφεΐς καταστάσεις "Ιδιον τού
ικανού ήγήτορος είναι ό έγκαιρος καί πλήρης
εκσυγχρονισμός του εις τάς ιδέας, τάς γνώσεις,
τάς αντιλήψεις καί τόν τρόπον δράσεως. Τό πα
ρελθόν τού χρησιμεύει μόνον διά τήν αντλησιν
γενικών χρησιμοποιήσιμων δ δαγμάτων. Είναι
πολύ επικίνδυνον νά τό άντιγράφη. Ό πεπειρα
μένος ήγήτωρ καί ό κατέχων τάς /νώσεις, ας άπαιτεϊ ό ρόλος του, είναι θετικός, δραστήριος καί
κυρίαρχος τού τομέως δράσεώς του. Δέν άσχολεΐται μέ λεπτομέρειας, ούτε ή προσοχή του
στρέφεται άποκλειστικώς πρός ένα τομέα τού
κύκλου τής δράσεώς του. Ή άπασχόλησίς του
πρέπει νά άφορά τάς ουσιώδεις γραμμάς καί νά
στρέιρετα πρός πάσαν κατεύθυνσιν, δ ατηρουμένης έναργώς τής άντιλήψεως τού συνόλου. Πρέ
πει νά προσαρμόζεται έπιτυχώς πρός μίαν ένδιαφέρουσαν κατάστασιν εν εξελίξει. 'Επίσης επι
βάλλεται νά διαμορφώνη, κατά συμφέροντα τρό
πον, μίαν προσεχή κατάστασιν. Τό πεντάπτυχον
βασικόν δόγμα τού ήγεΐσθαι «προβλέπειν, οργα
νώνει ν,_ διατάσσειν, έλέγχειν, συντονίζειν» (π.ο.
δ.ε.ς) είναι οί πραγματικοί πόδες, έφ' ών στηρί
ζεται πάσα ήγεσία καί πρέπει νά άποτελή τούτο
τό θεμελιώδες πιστεύω παντός ήγήτορος.' Ούτος
πρέπει νά έχη γενικός γνώσεις διά πάν θέμα, δηλ.
νά είναι είς πανεπιστήμων. Ή έξειδίκευσις δολο
φονεί τήν άξίαν τού ήγήτορος. Ή πρόβλεψις εί
ναι ΐδιάζουσα άρετή τούτου, διότι δΤ αύτής εισ
δύει είς τό ασταθές μέλλον, δπερ διαμορφώνει
ώστε νά τόν έξυπηρετή. Ό Ναπολέων εΐχεν άποφανθή ρητώς δτι «τό διοικειν έστί προβλέπειν».
Η ένάσκησις τής ηγεσίας άποτελεϊ έπιστήμην
καί τεχικήν καί βασίζεται είς τήν πλήρη γνώσιν
τού ύποτεταγμένου άνθρωπίνου δυναμικού. Ό
γνωρίζων καί κατακτών τόν ύφιστάμενόν του
άνθρωπος γνωρίζει νά χειρίζεται τήν άρχηγείαν
καί νά κατακτά έπαξίως τήν θέσιν τού ήγήτορος.

Είναι ίδιον τών έχόντων ήγετικά προσόντα
νά άντιλαμβάνωνται τάς ικανότητας τών ύπ’ αυ
τούς καί νά τούς χρησιμοποιούν άναλόγως τών
ικανοτήτων των τούτων. Ή άντίστρσφος χρηστ-μοποίησις όδηγει πλειστάκις είς ζημίας. Σπάνιοι
είναι οί ικανοί ύφιστάμενοι δι’ όλα, ένώ πολλοί
είναι ικανοί πρός δράσιν είς έξειδικευμένους το
μείς. Ό διοικών τούτους πρέπει νά τούς τοποθετή
άρμονικώς, ώστε νά λαμβάνουν τό μέγιστον τού
έργου των.Δέν πρέπει νά ύπερφορτώνη τούς ικα
νούς πρός άπόληψιν τού μεγίστου τής άποδόσεως
ούτε νά άναθέτη έκτέλεσιν έργου είς μή ικανόν ή
είς έκείνους οΐτινες τό ένεπνεύσθησαν, καθόσον
τούτο θά τούς πλήξη τήν έφεσιν διά άλλας έμπνεύσεις. Ό ήγήτωρ πρέπει νά σέβεται τήν άξιοπρέπειαν τών ύπ’ αυτόν. "Αλλως μειώνει τήν προ
σωπικότητα τούτων καί τούς άναγκάζει νά διαμαρτύρωνται καί νά άδιαφοροΰν πρός μίαν διοίκησιν, μέ τήν όποιαν δέν συνδέονται ψυχικώς.
Μεγίστη ίκανότης τού ήγήτορος είναι έκείνη διά τής οποίας εισδύει ούτος είς τό ένδόμυχον «είναι» έκάστου υφισταμένου του καί κρού
ει τάς ευαισθήτους χορδάς τής ψυχής του. Ή οϊκειότης είναι άναγκαία εις τινας περιπτώσεις.
Τούτο άνταποδίδεται μέ ειλικρινή άφοσίωσιν.
Ό ήγήτωρ καλλιεργεί μεθοδικώς, μεταξύ αυτού
καί τών ύφισταμένων του, άλλά καί τών υφιστα
μένων μεταξύ των, τό πνεύμα κατανοήσεως, άγαστής συνεργασίας, σύμπνοιας καί άνοχής.
Πάσα διαταγή ή οποία δίδεται μέ τόνον άβρόν καί ευχάριστον ευρίσκει προθύμους δέκτας
καί έκτελεΐται καλλίτερον. Ό ήγήτωρ προσέχει
είς πάσαν έπαφήν μέ τούς υφισταμένους του νά
διατηρή έναργώς τό λίαν εύθραυστον πνεύμα
σύμπνοιας καί άγάπης. Ύ π’ οψιν ώς πρός τούτο,
δτι τό άθροισμα άσημάντων λεπτομερειών δη
μιουργεί τό λαμπρόν πλαίσιον, δπερ περιβάλλει
τό ομονοούν σύνολον, τό όποιον ούτω θά έχη
εν πνεύμα, μίαν ψυχήν καί μίαν θέλησιν. Ύφίσταται άναμφισβητήτως κυμαινόμενον ποσοστόν
ευθιξίας είς άπαντας τούς υφισταμένους. Κατόπιν
τούτου,_ό υπό τού ήγήτορος χειρισμός των δέον
δπως είναι προσεκτικός καί προσηρμοσμένος
είς τόν χαρακτήρα έκάστου. Ό ήγήτωρ δέν μέμφεται, ούτε εν νω, τούς πλημμελώς άποδίδοντας
υφισταμένους του, άλλά φροντίζει νά συμπληρώνη τάς ικανότητάς των καί νά τούς χρησιμοποιή
άναλόγως. Είναι ίδιον ικανού ήγήτορος νά είναι
ευγενής καί προσηνής. Αί ίδιότητές του αύται
δημιουργούν άφωσιωμένους υποδεεστέρους. Ά ντιθέτως, ή σκληρότης καί ή έλλειψις έπιεικείας
δημιουργεί άντιδραστικούς καί διασπαστάς τής
προσπάθειας. Ό ικανός ήγήτωρ πληγώνει τούς
υφισταμένους του, οί όποιοι, πλήν τών ύπηρεσιακών των άπασχολήσεων, δυνατόν νά έχουν καί
κατ’ ιδίαν πικρίας, αί όποΐαι θά είναι δυνατόν νά
γίνουν έτι βαρύτεροι, λόγω, τυχόν, κακής συμπε
ριφοράς τού ήγήτορος. '0 άσκών ήγετικά καθή
κοντα άσκεΐ όρθώς καί έπιμελώς καί τό άφορώντα
τήν δικαιοσύνην, άπονέμων έπαίνους ή έπιβάλλων ποινάς, άναλόγως τής υπηρεσιακής προσφο
ράς τών ύπ’ αυτόν. Ό ήγήτωρ δέχεται τάς δικαιο
λογίας διά τινα αντικανονικήν πράξιν ή παράλειψιν, άλλ’ έφ’ δσον είναι βάσιμοι. Ούτος όμιλεϊ κυρίως διά τού παραδείγματος του, δπερ

νά είναι άξιον αύτοΰ καί σύμφωνον μέ τόν κώδικα
τήςάρχηγείας. Πρέπει νά κατανοηθή ύπό παντός
άσκοΰντος καθήκοντα ήγέτου, ότι ή ύψηλή αυτή
ιδιότης δέν πρέπει νά άνήκη εις πρόσωπον μέ
άνθρωπίνας άδυναμίας, κακώς έννοουμένας, άλλ'
εϊς τοιοϋτον μέ εκλεκτήν άπρόσωπον οντότητα.
Τό μεγαλεΐον άνήκει εις έκείνους τούς εκλεκτούς

ΠΙΝΕΛΙΕΣ

ήγέτας, οί όποιοι άπαρνοΰνται δι’ έαυτούς πάσαν
έπιδαψίλευσιν διά τό άτομόν των. Ό ήγήτωρ
πρέπει νά ζή διά τό αξίωμά του καί όχι διά τόν
έαυτόν του. Ή μετριοφροσύνη, ή σεμνότης, ή
άξιοπρέπεια είναι έξοχοι ιδιότητες διά τόν ήγήτορα, κακαί δέ ό κομπασμός, ή οΐησις καί τό φλε
γματικόν πείσμα.

Σ ΤΗΝ

ΤΤΧΗ

Σύγχρονη
Σπουδαίο πράγμα φίλοι μου, ή πρόβλε
ψη τοϋ μέλλοντος: ’Αληθινή επανάσταση
στήν ιστορία τής άνθρωπότητος.
Θέλετε παράδειγμα; Ό Βαγγέλης, φερ’
είπεϊν, ό φίλος μας, παντρεμένος άνθρωπος
καί μέ δέκα κουτσούβελα στή ράχη του,
δέ θά τολμούσε ποτέ νά προξενεύεται,
άν μπορούσε νά προβλέψη ότι ή συμβία
του θά τόν έκανε μιά μέρα τσακωτό.
Ευτυχής, λοιπόν, όποιος έχει τό μεγάλο
αυτό χάρισμα. Πάντως οί μάγοι καί οί
καφετζοΰδες τό διαθέτουν αποδεδειγμένα!
Γ ι’ αύτό καλά θά κάνουμε όλοι έμεΐς, όσοι
δέν έχουμε τέτοια ικανότητα, ν’ αποκτή
σουμε αμέσως τόν προσωπικό μας μάγο ή
τήν καφετζοΰ μας, άν θέλουμε νά δούμε Θεού
πρόσωπο ή μάλλον τό πρόσωπο τού μέλ
λοντος!
Πάντως ή κυρά Ευθυμία ή έξ 'Αγίων
’Αναργύρων διαθέτει τέτοια προσόντα καί
μέ τό παραπάνω. Καί λέω μέ τό παραπάνω,
γιατί είναι καφετζοΰ μέ δίπλωμα. Ναί,
ναί, φίλοι μου: Μέ δίπλωμα: διότι έχει,
λέει, τήν ικανότητα τής «αύτοσυγκεντρώσεως εν έγρηγόρσει». Πράγμα πού σημαί
νει ότι μπορεί μιά χαρά νά πιάνη μερικούς
αφελείς κυριολεκτικά στον . . . ύπνο.
Μπορεί, όπως μάς πληροφορεί τό ’Αστυ
νομικό δελτίο, νά διαβάζη τό μέλλον τού
κάθενός μας μέσα στο μουτζουρωμένο
ψλυτξάννττοΰ -καφέ, μολονότι οί γραμματι
κές της γνώσεις δέν τής έπιτρέπουν νά διαβάση ούτε έφημερίδα.

Πυθία

’Επίσης, όπως μάς πληροφορεί ή σχε
τική είδηση, ή έξ 'Αγίων ’Αναργύρων κα
φετζοΰ κρατάει καί μπλοκ γιά τήν ’Εφο
ρία. Πράγμα πού σημαίνει ότι ή σύγχρονη
αυτή Πυθία δέν είναι καθόλου «άνάργυρος». . .
Θέλετε τώρα ένα δείγμα των ικανοτήτων
της; Μπορεί μέ βεβαιότητα νά μαντέψη
όταν σάς δή νά δρασκελάτε τό κατώφλι
της, ότι φεύγοντας θά έχετε είκοσι πέντε
δραχμές λιγότερες στή τσέπη σας. Κ ι’
αύτό, γιατί τόση είναι ή διατίμηση τής. . .
«μαντικής» της.
Βέβαια άνθρωπος είναι, κάνει κάποτε
καί κανένα λαθάκι. "Οπως αύτό ποΰκανε
στή κυρία, πού ζήτησε τά έπιστημονικομαγικά της φώτα. Τής είπε δηλαδή ότι
πολύ σύντομα θά άρραβωνιαστή! ’Αλλά
θά μοΰ πήτε: Πού είναι τό λάθος; λίγοι
παντρεμένοι σήμερα άρραβωνιάζονται;
Πολύ σωστά.
Πάντως δύο σφάλματα μπορούν νά τής
καταλογισθοΰν άνεπιφύλακτα: Τό ότι δέν
πρόβλεψε ότι σύντομα θά έπεφτε στά χέ
ρια τής Χωροφυλακής καί τό ότι θά κατα
δικαζόταν σέ δίμηνο φυλάκιση γιά απάτη
ευτελούς αξίας. ’Εμείς βέβαια δέ συμφω
νούμε μέ τή δικαστική απόφαση. Τό παρά
πτωμά της μάλλον. . . άγορανομικό θά
πρέπει νάναι. Γιατί ή τιμή των είκοσι πέντε
δραχμών γιά ένα καφέ καί μάλιστα τούρκι
κο, δέ νομίζετε ότι είναι υπερβολική;
Α. Μ ΟΡΦΑΚΗΣ
'Υ πομο ίραρχος
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Ό έγκληματίας άνθρωπος εί
ναι φαινόμενον πού άπησχόλησεν ανέκαθεν τήν κοινωνίαν αλ
λά καί τήν έπιστήμην. Ό Τσεζάρε Λομπρόζο (ό Μπάμπης
’Ά ννινος τόν έχει μεταφράσει
έλληνικά), και πριν απ’ αυτόν
ό Γιάλλ, ό Λοβέρν, ό Κάσπερ,
ό Λαλεμάν, ό Τόμσον, ό Νίκολσον, ό Μπένεντικτ, άφιέρωσαν
τήν ζωή τους στήν μελέτη καί
έρευνα τού θλιβερού αύτοϋ φαι
νομένου.
_ Τό συμπέρασμα οπωσδήποτε
είναι ότι ό εγκληματίας είναι α
τομον μέ κάποιαν αρχικήν εγ
κληματικήν προδιάθεσιν πού δεν
περιμένει παρά τήν εύκαιρία για
νά έκκολαφθή.
Είναι, βεβαίως, άναμφισβήτητον ότι πολλοί, πάμπολλοι από
τούς βεβαρυμένους μέ αυτήν
τήν προδιάθεσιν κατορθώνουν
νά άναπτύξουν τόσον ισχυρόν ήθικήν ύπόστασιν, ώστε τελικώς
νά καταπνίξουν τάς θηριώδεις
παρορμήσεις καί νά ένταχθοϋν
εις τό υγιές κοινωνικόν σύνολον
όμαλώς.
Είναι όμως καί άλλοι — όχι
πολλοί, εύτυχώς—οί όποιοι είτε
δέν καταβάλλουν προσπάθειαν,
*έΐτε δέν έπιτυγχάνουν εις αύτήν.
Τά άτομα αυτά εκμεταλλεύονται
τήν έν καιρω διδομένην εύκαιρίαν, μερικά μάλιστα τούτων
προπαρασκευάζουν έντέχνως τοι
αύτην καί έγκληματοΰν. Δέν άπομένει πλέον εις τήν κοινωνίαν
παρά νά ύπερασπισθή καί νά
προφυλάξη τά φυσιολογικά μέ
λη της, καθιστώσα σεβαστόν
τόν νόμον διά τής έπιβολής των
προβλεπομένων κυρώσεων. Αί
κυρώσεις αύται στόχον έχουν
άφ’ ένός τήν έξουδετέρωσιν τού
έγκληματίου — όριστικώς ή επί
τι διάστημα διδομένης αύτώ δυ22

νατότητος άνανήψεως — άφ’ έτέρου δέ τόν παραδειγματισμόν
παντός ρέποντος προς τό έγκλη
μα.
Εις τοιοϋτος τύπος έγκλημα
τίου ήτο καί ό ΕΙολυζώης Σπυριδάκης, περί ού κατωτέρω:
1. Περίοδος έκκολάψεως:

Φθινόπωρον τού 1960: Εποχή
Θήρας. Ό Σπυριδάκης, μανιώδης
κυνηγός, θηρεύει άπό δρθρου
βαθέος εις τά «περάσματα» τού
'Υμηττού. Χαρακτηριστικόν ί
σως καί τούτο: Αί πλαγιαί τού
'Υμηττού δέν φημίζονται τόσον
διά τόν πλούτον των θηραμάτων
των. ’Ενώ ύπάρχουν άλλαι περιοχαί εις τάς όποιας βρίθουν αί
τρυγόνες, αί άγριόχηνες, οί
φασιανοί, καί άκόμη οί κάπροι,
αί έλαφοι, αί άλώπεκες. Ό Σπυριδάκης δέν φαίνεται πολύ έκλεκτικός ώς προς τήν ποιότητα τού
θηράματος. Τού είναι άρκετή ή
άπόλαυσις τού φόνου...
Τό λυκόφως χρωματίζει μέ τόν
ύπέροχον μανδύαν του τό «κλει
νόν άστυ» τό όποιον έπιβέβαιοί
διά μυριοστήν φοράν τόν τίτλον
τού «ιοστεφούς». Ό 'Υμηττός
πυρπολεΐται άπό άκτίδας ήλιου
πορφυρού καί υπέρλαμπρου, ένω
άντικρυς όρθούται κορωνίς άκατάλυτος, λευκός καί χρυσίζων,
ό Παρθενών.
"Αλλά ό Σπυριδάκης δέν δίδει
προσοχήν είςτό γοητευτικόν πα
νόραμα τό όποιον άπλώνει πρό
των οφθαλμών του ή τρισχαριτωμένη’Αττική φύσις. 'Η Θήρα έχει
έξάψειτόαΐμα του, καί τήν μανι
ώδη αύτήν διάθεσιν έχει μεταδώ
σει καί εις τόν κυνηγετικόν σκύλον του ό όποιος μαινόμενος όρμα καί κατασπαράσσει εξ πρό
βατα τού πλησίον ποιμνιοστασί

ου των άδελφών ’Αλεξάνδρου καί
Ξενοφώντος Σιώκου. Οί δύο άδελφοί διαμαρτύρονται δικαίως,
ό Σπυριδάκης άσυναισθήτως άντιδρών προτείνει τό δπλον του
καί λαβαίνει στάσιν επιθετικήν.
’Αλλά οί Σιώκοι είναι τραχείς
ποιμένες. Όρμοΰν ,τόν άφοπλίζουν καί τόν έκδιώκουν. Ά ργότερον εγείρουν καί άγωγήν άποζημιώσεως τήν όποιαν καί κερ
δίζουν δικαστικώς.
Ό Σπυριδάκης, μένεα πνέων,
λέγει δτι ή άποζημίωσις τού έστοίχισε 15.000 δρχ. Περισσό
τερον τού έστοίχισεν ή μείωσις
τού φιλότιμου του έκ τού άφοπλισμου καί τής σκαιας απο
πομπής του. Τόν έξευτελισμόν
τούτον δέν θά λησμονήση πο
τέ...
2 . Ζητήσατε τήν γυναίκα :

Ό λίγα έτη ένωρίτερον — τό
1956 — ή Λέλα χήρα Γκολφίνου
Κοφινά, δχι πολύ νέα πλέον
άλλά οπωσδήποτε ευειδής, άνεζήτει εργασίαν καί έδημοσίευσεν εις τόν Τύπον σχετικήν αγ
γελίαν. Ό Σπυριδάκης άνέγνωσε τήν άγγελίαν εις έποχήν κατά
τήν όποιαν άνεζήτει γκουβερνάντα των τέκνων του.Ήλθε λοι
πόν εις έπαφήν μετ’ αύτής, τήν
πρνσέλαβε καί τήν έγκατέστησεν είά δωμάτιον τής οικίας του.
Όπως θά βεβαιώσουν άργότερον πολλοί άνακρινόμενοι μάρ
τυρες, αί σχέσεις των άπέβησαν
συν τω χρόνω έρωτικαί.
Μία μάλιστα φίλη τής Κοφινά
κατέθεσεν δτι ό Σπυριδάκης είχε
προτείνει εις τήν τελευταίαν γά
μον, προτιθέμενος νά διαζευχθή
τήν σύζυγόν του.
Ή Κοφινά είχε δανείσει εις
έμπορόν τινα, όνόματι Κουρά-

Ό Σπυριδάκης : εσπασε'ί. 'Απαθής καί κυνικός δμως, ύποδεικνύει εις τήν άναπαράστασιν τόν τόπον τοϋ διπλού εγκλήματος.

φαλον, 30.000 δρχ., ό δέ Κουράφαλος έδυστρόπει εις τήν άπόδοσίν των. Ό Σπυριδάκης πείθει
τήν Κοφινά, δτι θά δυνηθή νά
τάς είσπραξη, καί αυτή τοϋ μετα
βιβάζει τήν συναλλαγματικήν
καί λαμβάνει παρ’ αύτοΰ ίσου
ποσοϋ άπόδειξιν. Μετά ταϋτα,
επιτυγχάνει άπόφασιν κατασχέσεως τοΰ ήμίσεως αυτοκινήτου
ταξί τοΰ Καράφαλου, τό έκπληστήριάζει καί... αγοράζει καί τό
έτερον ήμισυ! Έν τφ μεταξύ
έχει είσπράξει καί άλλα χρή
ματα — αρκετά — έκ προπωλήσεως 4 διαμερισμάτων πολυκα
τοικίας τήν όποιαν ώκοδόμει.
"Ωφειλεν δμως πάντοτε εις τήν
Κοφινά τάς 30.000 δρχ. καί μά
λιστα καί τινα άλλα μικρότερα
ποσά τά όποια κατά καιρούς εί
χε δανεισθή έξ αύτής. "Έναντι
τούτων είχεν ύπογράψει πρός
τήν Κοφινά γραμμάτιον 16.000
δρχ·
Ή Κοφινά τον είχε καλεσει
έπανειλημμένως νά έξοφλήση
τά χρέη του, ό Σπυριδάκης δμως
άπέφευγε τοϋτο με διαφόρους
προφάσεις, έδημιουργοΰντο δέ
συχνάκις σκηναί μεταξύ των.
Ή Κοφινά άπεφάσισε νά άπομακρυνθή από τόν παλαιόν καί
κακοπληρωτήν έραστήν της, τελικώς δμως έδέχθη νά έγκατασταθή εις νέον διαμέρισμα, επί
τής όδοΰ Ύμηττοΰ — τό όποιον
είχεν ένοικιάσει ό Σπυριδάκης,
καί διετή ρήσε τήν μετ’ αύτοΰ
επαφήν, έλπίζουσα νά είσπράξη

τελικώς τά όφειλόμενα. Παραλλήλως έσκέφθη νά διεκδικήση τά
χρήματά της δικαστικώς, καί
συνεβουλεύθη δικηγόρον. Ό δι
κηγόρος, πριν άσκήση τακτικήν
άγωγήν έκάλεσεν έγγράφως τόν
Σπυριριδάκην πρός συνεννόησιν. Ό Σπυριδάκης δέν μετέβη
μέν εις τήν πρόσκλησιν, φαί
νεται δμως δτι έθορυβήθη σοβαρώς καί ήρχισε νά σκέπτεται
τρόπον άντιμετωπίσεως τής καταστάσεως.
ΤΗτο ή στιγμή ακριβώς καθ’
ήν εις τόν άρρωστον νοΰν τοΰ
έγκληματίου ανθρώπου έξεκκολάπτετο τό έγκλημα.
3. Τά πραγματικά περιστατικά

Τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας τής
12ης Αύγούστου — 5 ημέρας
πριν από τό έγκλημα — ό Σπυριδάκης φορών μπόττες μετ’^ε
λαστικού πέλματος, διά τοΰ ύπ’
άριθ. 34682 αύτοκινήτου ταξί,
μεταβαίνει εις τόν Υμηττόν,
εις τό σημείον ακριβώς όπουάρχίζει ή ατραπός ή όδηγοΰσα εις
τό ποιμνιοστάσιον τών Σιώκων:
Θέλει προφανώς νά προβή^ εις
άναγνώρισιν τοΰ χώρου ό ό
ποιος θά γίνη θέατρον τοΰ εγκλή
ματος, καί νά κρύψη εις θάμνον
τήν κυνηγετικήν καραμπίναν
του.
Τό απόγευμα τής 16ης Αύγού
στου—ή ήμέρα τοΰ έγκλήματος
— εισέρχεται νευρικός καί άνήσυχος εις όπλοπωλεΐον τής όδοΰ

Σταδίου καί αγοράζει έν όίκαννον ΒΡΕΝΤΑ χωρίς νά ένδιαφερθή ή νά διαπραγματευθή διά
τήν τιμήν του. “Έχει λόγους νά
είναι νευρικός. Τήν πρωίαν έχει
συναντηθή μέ τήν Κοφινά εις τά
Ίλύσια. ’Εκείνη τοΰ έζήτησε καί
πάλι τά χρήματά της καί μάλιστα
εις τόνον όξύν. Ή Κοφινά έφυγε
έξω φρενών, άλλ’ επανήλθε τήν
μεσημβρίαν, οπότε εΰρε τόν Σπυριδάκην διαλλακτικώτερον. Τής
προσέφερε γεΰμα εις έστιατόριον τοΰ Συντάγματος καί έχώρισαν διά μίαν ακόμη φοράν —
φιλικώς τήν φοράν αύτήν —- διά
νά έπανιδωθοΰν τήν 7.30 απο
γευματινήν εις τό Σύνταγμα. Ό
Σπυριδάκης είχε πείσει τήν έρωμένην του δτι θά μετέβαιναν εις
τό ποιμνιοστάσιον τοΰ Σιώκου
διά νά λάβουν όφειλομένην συν
αλλαγματικήν των — άνύπαρκτον — διά τής όποιας θά έπλήρωνε τήν οφειλήν του. Ή Κοφι
νά μετέβη εις τήν οικίαν της άπό
δπου πλέον θά έξήρχετο διά τελευταίαν φοράν. Ό Σπυριδάκης,
αποφασισμένος πλέον, μετέβη εις
τό όπλοπωλεΐον καί ήγόρασε τό
δπλον διά τόν φόνον της.
Έξερχόμενος τοΰ οπλοπωλεί
ου ό Σπυριδάκης ναυλώνει —
άπό τήν πλατείαν Κλαυθμώνος
— ταξί — έχει διπλωμένον τό
δπλον — κατευθύνεται εις τό
Σύνταγμα, παραλαμβάνει τήνΚοφινά καί άνέρχονται εις Ίλύσια.
Έκεΐ ό Σπυριδάκης κατέρχεται
τοΰ αύτοκινήτου, άγοράζει μερι
κά φαγώσιμα, σπεύδει εις τήν οι
κίαν του άπό δπου παραλαμβάνει έντός δέματος έν ύποκάμισον, ένα πανταλόνι, τάς έξ ελα
στικού μπόττας του καί ένα ήλεκτρικόν φανόν καί έπιβιβάζεται
έκ νέου εις τό άναμένον ταξί τό
όποιον τώρα κατευθύνεται εις
Υμηττόν.
Ή Κοφινά φαίνεται — έκ διαισθήσεως ίσως — νά δυσανασχετή καθ’ οδόν διά τήν έκδρομήν,
άλλ’ ό Σπυριδάκης τήν καθησυ
χάζει έπιδεξίως. Είναι μάλλον
άπίθανον νά παρετήρησεν ή Κο
φινά δτι ό Σπυριδάκης έδωσεν
έντολήν εις τόν οδηγόν νά αφήση τόν αμαξιτόν δρόμον καί νά
πορευθή διά παρακαμπτήριου
χωματόδρομου. Ή δικαιολογία
τήν όποιαν έδωσεν ήτο δτι ήθε
λε νά προμηθευθ ήΰδωρ άπό
τήν πηγήν «Καλοπούλα», ένώ η
πραγματικότης ήτο δτι ήθελε νά
άποφύγη τήν δίοδον έμπροσθεν
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τοϋ Φυλακίου Χωροφυλακής
Καισαριανής.
Ή ώρα ήτο 20.30, ότε τό ταξί
άπεβίβασε τό ζεύγος είς τό σημεΐον ακριβώς όπου ό αυτοκινη
τόδρομος συναντά τήν οδηγού
σαν είς τό ποιμνιοστάσιον Σιώκου ατραπόν. Ό οδηγός λαμ
βάνει τήν άμοιβήν του καί απέρ
χεται. Τό ζεύγος πλησιάζει είς
κάποιον βράχον διά νά δειπνήση, άλλά εδώ ακριβώς ό Σπυριδάκης αποβάλλει τό προσωπεΐον. Εξάγει τό δίκαννον, καί άναγκάζει τήν Κοφινά νά γράψη
επιστολήν άπευθυνομένην πρός
τόν δικηγόρον της δν έκάλει νά
παραδώση είς τόν Σπυριδάκην
τήν είς χεΐρας του άπόδειξιν τών
30.000 δρχ. «διότι τό χρέος έτακτοποιήθη». ’Ακολούθως τής
δίδει τόν φανόν καί τήν διατάσσει νά προπορευθή. Πεντακό
σια μέτρα μακρύτερον φθάνουν
είς τό σημεΐον δπου ό Σπυριδάκης έχει κρύψει τήν καραμπίναν.
Τήν παραλαμβάνει καί ή πορεία
συνεχίζεται κατά τήν αυτήν σει
ράν μέχρι τοϋ ποιμνιοστασίου.
Κατά διαταγήν τοϋ Σπυριδάκη
ή Κοφινά καλεΐ τόν Ξενοφώντα
Σιώκον ό όποιος έχει κατακλιθή
είς γωνίαν τοϋ ισογείου, ένώ ό
’Αλέξανδρος Σιώκος κοιμάται
είς τόν άνω δροφον.Ή Κοφινά
λέγει δτι έχουν νά συζητήσουν
καί ό Ξενοφών καλεΐ τόν αδελ
φό του νά κατέλθη καί αυτός. Ό
Σπυριδάκης ακολουθεί τήν Κο
φινά είς άπόστασιν 2-3 βημάτων.
ΔΤ αγνώστους λόγους, δεν ανα
μένει τήν κάθοδον καί τοϋ δευ
τέρου άδελφοΰ (τοϋ ’Αλεξάν
δρου). “Ισως ή άνάμνησις τοϋ
παλαιοϋ άφοπλισμοϋ του νά τόν
έπηρεάζη ακόμη. Μόλις ή Κο
φινά πλησιάζει τόν Ξενοφώντα
Σιώκον, ό Σπυριδάκης σύρει τήν
σκανδάλην καί ρίπτει 3-4 βλή
ματα είς μίαν ριπήν. Ό Σιώκος
πλήγεται καιρίως καί πίπτει. Ή
Κοφινά τραυματίζεται καί επι
χειρεί, αίμ^φυρτος, νά σωθή. Ό
Σπυριδάκης τήν καταδιώκει καί
ρίπτειίέναντίον της τά υπόλοιπα
(2 η 3) φυσίγγια τής καραμπίνας
ή όποια είναι έξάσφαιρος. Ή
Κοφινά πίπτει καί αυτή, ό δε
Σπυριδάκης, διά τοϋ δικάννου
πλέον, ρίπτει κατ’ αυτής μίαν
χαριστικήν βολήν καί έτέραν
κατά τοϋ Σιώκου, άν καί αυτός
είναι ήδη άπνους.
Ό δολοφόνος παραλαμβάνει
τότε τήν συναλλαγματικήν — ή
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Κοφινά τήν εϊχεν άπορρίψει εν
τή προσπάθεια τής φυγής της —
καί απέρχεται δρομαίως. Φθάνει
είς τήν θέσιν δπου προσωρινώς
εΐχον σταθμεύσει μετά τής Κο
φινά, παραλαμβάνει τήν τσάνταν
της,^ τό υποκάμισον καί τό παν
ταλόνι τά όποια είχε κομίσει εκ
τής οικίας του καί τό χάρτινον
περιτύλιγμα τοϋ δικάννου. ’Αλ
λάζει τό αίματοβαμμένον ύποκάμισόν του καί οδεύει πρός ’Α 
θήνας, ούχί διά τοϋ ασφαλτο
στρωμένου δρόμου άλλά διά τί
νος άτραποΰ. Λησμονεί δμως εν
τή ταραχή του τήν συναλλαγμα
τικήν καί τόν φανόν. Άργότερον διαφεύγει τών χειρών του
καί τό πανταλόνιον χωρίς νά τό
άντιληφθή. ’Ολίγον μακρύτερον
άπορρίπτει έντός θάμνων τό πε
ριτύλιγμα τοϋ όπλου.
Τήν τσάνταν τής Κοφινά τήν
άπέρριψεν ένώ έφθανε πλέον είς
τάς παρυφάς τής πόλεως. Τέλος,
φθάνει εις τήν οικίαν του καί κα
τάκοπος άπο κοιμάται.
Τό έκ προμελέτης έγκλημα εί
χε συντελεσθή, ό δολοφόνος δ
μως είχε διαπράξει σοβαρά λάθη.
Η τιμωρία του δέν θά έβράδυνεν.
4. ‘Ο μηχανισμός ’Ασφαλείας

Ό έτερος τών αδελφών Σιώ
κου, ό ’Αλέξανδρος, άκούσας
τούς πυροβολισμούς καν'-φοβηθείς, δεν κατήλθεν εις τό ισό
γειον. Άνέμενε μέχρις δτου ό
δολοφόνος άπεμακρύνθη — ήκουσε τά βήματά του αλλά δέν

τόν είδε — καί έν συνεχεία, άποφεύγων τό ποιμνιοστάσιον, έδραμεν εις τήν φρουράν τοϋ ρα
ντάρ ’Αεροπορίας καί έζήτησε
βοήθειαν. Ό άξιωματικός ύπηρεσίας άπέστειλεν έπί τόπου μερικούς σμηνίτας είδοποιήσας,
ταυτοχρόνως, διά τηλεφώνου τήν
“ΑμεσονΔράσιν Χωροφυλακής.
Ή “Αμεσος Δράσις ένώ έσπευδεν
έπί τόπου, ειδοποιεί συγχρόνως
τάς Διοικήσεις Χωροφυλακής
Γλυφάδας καί ’Αττικής.
Πριν ακόμη παρέλθη τό σκό
τος τής νυκτός ό προϊστάμενος
τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χω
ροφυλακής Πρωτευούσης—Συν
ταγματάρχης —, ό Διοικητής
Χωροφυλακής ’Αττικής — Ά ντισυνταγματάρχης — καί τινες
άξιωματικοί καί όπλΐται Χωρο
φυλακής έφθανον είς τό ποιμνιοστάσιον δπου άντίκρυσαν τά
δύο πτώματα κείμενα είς μικράν
άπόστασιν — 30 μ. περίπου —
άπ’ άλλήλων.
Ή έρευνα ήρχισεν άνευ καθυστερήσεως. Συνελέγησαν πρώ
τον οί κάλυκες τών δπλων, κατό
πιν τά υποδήματα τής Κοφινά —
εΐχον έκφύγει κατά τήν άπέλπιδα
προσπάθειάν της. Ή έξέτασις
τοϋ δακτυλίου τόν όποιον έφερεν, έφανέρωσε τήν ταυτότητά
της. Έπεκταθεΐσα ή έρευνα είς
μεγαλυτέραν άκτϊνα άπέφερεν
τήν συναλλαγματικήν έπί τής
όποιας άνεγράφετο τό όνομα
τοϋ Σπυριδάκη, ώς έκδοτου. Ή
Χωροφυλακή άνεζήτησεν άμέσως τόν Σπυριδάκην καί τόν

Ο Σπυριδάκης »εσπασε«. Απαθής καί κυνικός όμως, ύποδεικνύει εις τήν άναπαράστασιν τόν τόπον τοϋ διπλοϋ εγκλήματος.
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συνέλαβε τό ίδιον απόγευμα,
χωρίς νά παράλειψη καί τήν έ
ρευναν τής οικίας του ή οποία
άπεκάλυψε δύο κυνηγετικά όπλα
προσφάτως χρησιμοποιηθέντα,
καθώς καί άρκετά φυσίγγια τοϋ
ίδιου τύπου μέ τά άνευρεθέντα
'εις τό ποιμνιοστάσιον.Ταΰτα έστάλησαν εις τόν ειδικόν πυρο
τεχνουργόν διά πραγματογνω
μοσύνην. Ευρέθησαν επίσης εν
ύποκάμισον μέ κηλίδας αίμα
τος καί δύο άποδείξεις υπογε
γραμμένοι υπό τής Κοφινά.
Τά στοιχεία ταΰτα άπεδείκνυον μέν άντιρρήτως, σχέσιν τοΰ
Σπυριδάκη μετά τής Κοφινά,
άλλά ούχί άπαραιτήτως καί τήν
ενοχήν του εις τό έγκλημα. Ό
Σπυριδάκης, εξ άλλου, προπαρασκευάσας άπό μακροΰ χρόνου
τό έγκλημα, προέβαλεν άρκετά
ισχυρά «άλλοθι» δΤ έκάστην
κατηγορίαν, άρνούμενος έπιμόνως πάσαν άνάμιξιν.
Ή Χωροφυλακή ^ρότε έστράφη
προς άναζήτησιν τοΰ όδηγοϋ
τοϋ ταξί τό όποιον ήτο προφανές
ότι είχε μεταφέρει εις τόν Υ 
μηττόν τουλάχιστον τήν Κοφι
νά. Ά ντ ’ αύτοϋ εύρέθη ό οδηγός

Τήν 9ην ’ Ιουλίου 1 9 7 0 ο ί Δ όκιμ οι ’Α ξιω 
μ ατικ οί τή ς Α ' Τ ά ξεω ς μέ έτη. κεφ αλής τόν
Υ π οδιοικη τή ν τή ς Σ χ ο λ ή ς Ά ν τ/ρ χ η ν κ. Σ ά 
λω να Β ο ύλ γα ρ η ν έπεσκέφθησαν τό κ εντρ ι
κόν κ ατάσ τη μ α τή ς Ε θ ν ικ ή ς Τ ρ απ έζη ς τής
'Ε λ λ ά δ ο ς ττρός ένημέρω σίν τω ν έτη τοΟ τ ρ ό 
που λ ε ιτο υ ρ γ ία ς του Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς . Τούς Δ οκί
μους ’Α ξιω μ ατικ ο ύς ύπεδέχθη εις τήν α ίθο υ
σαν συνεδριάσεω ν τής Τ ρ απ έζη ς ό Δ ιοικη 
τής αύτή ς κ. Κομνηνός μεθ’ όλοκλήρου του
Δ ιοικητικού Σ υμβουλίου. Μ ετά σύντομον όμιλίαν του κ. ΔιοικητοΟ έπ ί τω ν σκοπών καί
έπιδιώ ξεω ν του πρώ του πιστω τικού ιδρύμ α
τος τή ς χ ώ ρ α ς, οί Δ ό κιμ ο ι π εριη γήθη σαν
τούς δια φ ό ρ ο υ ς χώ ρ ο υ ς τού κτιρίου κ α ί ένημερώθησαν ύπό τω ν α ρ μ ο δίω ν
ύπαλλήλω ν
δ ιά τόν μηχανισμόν λ ε ιτο υ ρ γ ία ς τω ν δ ια φ ό 
ρων Τμημάτω ν τής Τ ρ α π έζη ς. Ε ίς τήν φω το
γρ α φ ία ν ο ί Δ όκιμ οι ’Α ξιω μ ατικ ο ί ε ίς τήν α ί
θουσαν συνεδριάσεω ν έ'χοντες έν μέσω α υ 
τώ ν τόν κ. Δ ιοικητήν καί άνώ τερ α στελέχη
τής ’Εθνικής Τ ραπέζης.

τοϋ ταξί ό όποιος είχε μεταφέ
ρει τόν Σπυριδάκην έκεΐ πέντε
ήμέρας προ τοϋ εγκλήματος. Ό
δεύτερος οδηγός παρουσιάσθη
άργόεερον, καταθέσας λεπτομε
ρώς τά τής ναυλώσεώς του άπό
τόν Σπυριδάκην καί τά τής μετα
φοράς τοϋ ζεύγους. Ταύτοχρόνως άνεκαλύφθη καί τό κατά
στημα άπό τό όποιον ό Σπυριδάκης ήγόρασε τό όπλον ώς καί
τό σχετικόν τιμολόγιον άγοράς.
Τά δύο ταΰτα στοιχεία ή σαν καταπέλτης διά τόν Σπυριδάκην,
όποιος έπί τέλους έκάμφθη καί
θεατρικώς συντετριμμένος ώμολόγησε τά πάντα.
Έγένετο έπί τόπου άναπαράστασις, διεκριβώθησαν καί αί έλαχιστώτεραι λεπτομέρειαι καί ό
Σπυριδάκης παρεδόθη πλέον είς
χεΐρας τής Δικαιοσύνης.
5. Ό πέλεκυς τής Δικαιοσύνης

Τό έγκλημα, διαλευκανθέν
πλή ρως καί έντός ταχυτάτου διαστήματος, παρουσίαζεν ίδιάζουσαν μορφήν συνθετομένην ύπό
των έξής είδικωτέρων στοιχείων:
Ιον.
Έστράφη ταΰτοχρόνως
προς δύο στόχους (τά

θύματα) μή σχετιζομένους μεταξύ των καί διά
διαφορετικούς πρός έκα
στον λόγους.
2ον.
Είχεν άπό μακροΰ χρό
νου μελετηθή καί έπιμελώς προπαρασκευαστή.
3ον.
Είχεν έκτελεσθή έν ψυχρώ, άνευ δισταγμοΰ, ένώ ούδεμίαν εύλογον άφορμήν είχον δώσει τά
θύματα είς τόν δράστην.
4ον.
Ό δράστης δέν ήτο καμμία σπανία μεγαλοφυΐα.
Ή το άπλοΰς έγκληματικός νοϋς. Διά τοϋτο,
παρά τήν προηγηθεϊσαν
προπαρασκευήν, διέπραξε σοβαρά λάθη. Ή έπιδεξιότης του έξηντλήθη
είς τό τέχνασμα διά τοϋ
όποιου συνήνωσεν είς
κατάλληλον
έρημικήν
τοποθεσίαν καί ταυτο
χρόνου τά δύο έτερόκλητα θύματα.
Τό Δικαστή ριον κατεδίκασε
τόν Σπυριδάκην είς θάνατον. Ούτος έξετελέσθη είςΚέρκυραν μετά
τοΰ έτέρου στυγεροϋ δολοφόνου,
τοϋ Γιακουμάκη, περί τοΰ όποιου
θά γράψωμεν προσεχώς.

'Η Παγκόσμιος Έκθεσις Όσάκας είναι γεγονός
παγκοσμίου ενδιαφέροντος καθ’ όσον διά πρώτην
φοράν εις την ιστορίαν των διεθνών εκθέσεων όργανοϋται μία τοιαύτης έκτάσεως καί σημασίας έκδήλωσις εις την ”Αττω ’Ανατολήν.
Τό γεγονός τοϋτο ασφαλώς ήνάγκασε τους ’Ιά
πωνας, όπως καταβάλλουν πάσαν δυνατήν προ
σπάθειαν οργανώσεως μιας πράγματι πρωτοτύ
που έκθέσεως ή όποίαήρχισε τήν 15 Μαρτίου 1970
καί θά διαρκέση έπί 183 ημέρας.
Χαρακτηριστικόν τής Έκθέσεως τούτης είναι τό
γεγονός, ότι διά πρώτην φοράν εις τοιούτου είδους
έκδηλωσεις συμπεριελήφθη καί ή ’Αστυνομία καί
μάλιστα εις τάς έπισήμους έναρκτηρίους έκδηλωσεις
πρός τόν σκοπόν, όπως τονισθή ιδιαιτέρως τό γε
γονός, ότι διά τήν πραγματοποίηση; τού υπό τής
έκθέσεως έπιλεγέντος συνθήματος «Πρόοδος τού
ανθρώπου έν άρμονία», βασικόν ρόλον παίζει πρα
γματικούς ή τάξις καί ή ασφάλεια, τά όποια είναι
καί ή αποκλειστική αποστολή τής ’Αστυνομίας.

όλους τούς τομείς τής ζωής ασφαλώς έπέφερε πλείστας όσας μεταμορφώσεις καί μεταβολάς εις τήν
ζωήν μας, τάς όποιας άναμφισβητήτως ούδείς ήτο
ποτέ δυνατόν νά συλλάβη. Πρός τούτοις ό ρυθμός
τής έξελίξεως τοϋ πολιτισμού τούτου έπιταχύνεται
έτι περισσότερον, έφ’ όσον οί όροι διαβιώσεως μελλοντικώς θά υπερβάλουν όλας τάς προβλέψεις μας.
Ολαι αί άπό τού 1851 ’Εκθέσεις ώργανώθησαν
εις τήν Εύρώπην καί ’Αμερικήν καί παρουσίαζαν
τά έπιτεύγματα τής δημιουργικής δραστηριότητος
τών λαών τού κόσμου κατά τάς διαφόρους έποχάς
καί έπεβεβαίωναν τήν έξέλιξιν τού ανθρωπίνου πολι
τισμοϋ, εις τόν όποιον, άναμφιβόλως, έδωσαν μίαν
νέαν ώθησιν, καθ’ όσον ή συμβολή τοιούτων έκδηλώσεων καί διεθνούς επαφής, άναντιρρήτως, υπήρ
ξε σημαντική.
Τήν 15-11-1965 τό Παγκόσμιον Συμβούλιον
Διεθνών ’Εκθέσεων ανέθεσε τήν όργάνωσιν τής
Έκθέσεως τού 1970 εις τήν ’Ιαπωνίαν καί τούτο
έγένετο ύπ’ αύτών εύχαρίστως αποδεκτόν, διότι

EXPO 1970
I. Τ Ρ Υ Π Η
Μοιράρχου

Τό έμβλημα τής EXPO 70 είναι εν άρμονικόν κυ
κλικόν σχήμαάποτελούμενονέκ πέντε πετάλων συμβολιζόντοΟν τάς πέντε ήπείρους τής γής καί τονίζον τήν σημασίαν, τού συνθήματος, «ΠΡΟΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ ΕΝ'ΑΡΜΟΝΙΑ».
Κατά τό εναρκτήριοι; μήνυμα τής Α.Υ. τού Διαδοχου τής Ιαπωνίας Άκιχίτο, ούτος έτόνισε τά
εξής: « Ο 20ος αιών αναμφιβόλους είναι μία εποχή
αξιοσημείωτος διά τάς ϋψηλάς επιτεύξεις της εις
όλους τούς τομείς τής ζωής. Αί υπέροχοι αύταί
έπιτεύξεις, αΐ όποϊαι τόσον έντυπωσιακώς προβάλ
λονται υπο το σύνθημα «Προοδος τοϋ ανθρώπου έν
αρμονία» με ενετυπωσίασαν βαθύτατα, καθ’ όσον
καταδεικνύουν διά μίαν είσέτι φοράν τάς άπεράντους δυνατότητας τής ανθρώπινης γνώσεως.
Είμαι πεπεισμένος, ότι ή πρόοδος τής άνθρωπότητος βασίζεται έπί τής άρμονίας, καί έλπίζω, ότι
ή EXPO 70 θά ύποκινήοτη έτι περισσότερον τόν κό
σμον εις τόν να εμβαθύνη εις τήν σημασίαν τού
ανωτέρω συνθήματος, επι τω τέλει, όπως δημιουργήση μεγαλυτέραν άμοιβαίαν κατανόησιν καί συνεργα
σίαν διά τήν έπιτυχίαν τής προόδου έν άρμονία καί
εύτυχία».
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ
Το μεγαλεΐον τοϋ πολιτισμού μάς προκαλεϊ μίαν
βαθεΐαν συγκίνησιν οσάκις άναμιμνησκόμεθα τής
ιστορίας τών παρελθουσών χιλιετηρίδων τής άνθρωπρτητος και προσατενιζομεν τό μέλλον έμπροσθέν
μας. Ο σύγχρονος τεχνολογικός πολιτισμός εις
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διά πρώτην φοράν μία τοιαύτη έκδήλωσις ήθελε
όργανωθή εις τήν’Ανατολήν. Πιστοί όθεν, καί κολακευθέντες έκ τής άποφάσεως τούτης, οί ’Ιάπωνες,
εις τάς παραδόσεις τών έκθέσεων τού παρελθόντος
προσεπαθησαν να άνεύρουν διά τήν έκθεσιν τού 70
έν νέον ιδεώδες, τό όποιον θά συνενώση έτι περισσό
τερον την Δυσιν καί τήν ’Ανατολήν, πράγμα τό
όποιον, ασφαλώς θά παίξη σπουδαΐον ρόλον εις
την ιστορίαν τού πολιτισμού τής άνθρωπότητος,
ελπιζοντες, ότι ή έκθεσις αύτη δεν θά έπισημάνη
καί τονίση μόνον τό σημεΐον τής προόδου τού σημε
ρινού πολιτισμού, άλλά κυρίως καί τήν αφετηρίαν
μιάς καλλιτερας μελλοντικής ζωής τής άνθρωπότητος έδραζομένης έπί τής αμοιβαίας κατανοήσεως
και τής αρμονίας μεταξύ τών λαών τού κόσμου.
Κατα τας δηλώσεις τού Προέδρου τής Έκθέσεως,
διεπιστώθη, ότι «ή πραγματική σημερινή κατάστασις τού κόσμου μάς αναγκάζει μετά λύπης νά
παραδεχθώμεν, ότι παρά τήν ένδοξον ιστορίαν
τ°υ, υποφέρει άπό πολλάς ασυμφωνίας καί διαφοράς. Εάν ή ταχυτάτη πρόοδος τού τεχνικού πολι
τισμού εχει μεταβάλλει πλήρως τάς ανθρωπίνους
δραστηριότητας τής έποχής μας, έχει επίσης ταυτο
χρόνους δημιουργήσει καί πλεΐστα όσα προβλήμα
τα, τά όποια πρέπει άπαραιτήτως νά επιλυθούν.
Μία εντυπωσιακή διαφορά επικρατεί μεταξύ τών
διάφορων λαών τού κόσμου καί τά μέσα τής μεταξύ
των επικοινωνίας είναι δυστυχώς ανεπαρκή, τόσον
άπό άπόψεως ήθικής, όσον καί άπό άπόψεως ΰλικής, μέ άποτέλεσμα τήν έλλειψιν άμοιβαίας κατα-

νοήσεως καί ανοχής, πράγμα τό όποιον προκαλεϊ
άναποφεύκτως συγκρούσεις καί εντάσεις μεταξύ
αύτών. Καί αύτή είσέτι ή επιστήμη εάν δεν έφαρμοσθή συνεπώς, άσφαλώς δύναται νά έπιφέρη ανεπα
νόρθωτους καταστροφάς είς τήν ανθρωπότητα.
Άντικρύζοντες, έτόνισεν, ό Πρόεδρος τής Έκθέσεως,
αύτήν τήν πραγματικότητα πιστεύομεν, ότι ύπάρχει
ικανή φρόνησις, ή οποία δύναται νά μας ύποσχεθή
τήν έξασφάλισιν τής μελλοντικής εύτυχίας μας.
Εϊμεθα πεπεισμένοι, ότι τό φως τής φρονήσεως αύτής
δεν φωτίζει μονομερώς τον κόσμον καί τον πλανήτην
μας, αλλά δλας τάς πλευράς αύτοϋ. Αΐ διάφοροι
μορφαί τής φρονήσεως τούτης, όταν εΰρουν εν κοι
νόν σημεϊον συνεννοήσεως καί τήν εύκαιρίαν νά
ϊδόυν άμοιβαίως έαυτάς, άσφαλώς Θά δημιουργή
σουν μίαν νέαν μορφήν φρονήσεως, ή όποια θά
έπιφέρη τήν τόσον άπαραίτητον άμοιβαίαν κατανόησιν καί άρμονίαν μεταξύ τών λαών τής γής,
καί συνεπώς καί τήν πρόοδον σύμπαντος τού άνθρωπίνου γένους.

Αύτή ύπήρξεν ή πεποίθησις καί ή ελπίς, αί όποϊαι
καί άποτελοϋν καί τό βόθρον τού σχεδίου τής Παγ
κοσμίου Έκθέσεως τής Όσάκας τού 1970. Ε π ’ αύ
τοϋ ό Πρόεδρος τής Έκθέσεως έτόνισε τά εξής :«Έλπίζομεν, ότι όλοι οί λαοί τού κόσμου θά παρουσιά
σουν είς τήν ΈκΘεσιν ταύτην μεθ’ ύπερηφανείας τούς
καρπούς τής έπιμελείας των καί ότι ή Έκθεσις θά
είναι τό μέρος ενός εγκαρδίου ραντεβού τών έθνών.
Εϊμεθα ιδιαιτέρως εύτυχεϊς, διότι ή Ιαπωνία μετά
100 έτη άπό τής πολιτικής άπομονώσεώς της καί
τής ένάρξεως τών διεθνών της σχέσεων, δύναται νά
όργανώση μίαν "ΕκΘεσιν τοιαύτης διεθνούς σημα
σίας. Όφείλομεν νά άρχίσωμεν μίαν νέαν έποχή.
Καίτοι ό αιών μας χαρακτηρίζεται άπό τοιαύτας ση
μαντικός έπιτεύξεις, δέν κατώρθωσεν όμως νά καταργήση μέχρι σήμερον τον πόνον καί τήν δυστυ
χίαν καί άταξίαν τού κόσμου. Έπιθυμούμεν νά άφήσωμεν τά τέκνα μας είς μίαν έποχήν καί ένα κόσμον
είς τον όποιον θά βασιλεύη ή άληθής ειρήνη καί είς
τόν όποιον Θά δοξάζεται ή άξιοπρέπεια καί ή εύτυ27
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1. 'Η A.E. δ Άντιδασιλεύς έπιδίδει τό
ξίφος, σόμδολον Ισχύος καί έξουσίας, είς
νεοεξελθόντα τής Σχολής Ανθυπομοί
ραρχον.

Α. Ό Τροχονόμος Χωροφύλαζ καθοδηγεί
ξένην έπισκέπτριαν τής χώρας μας. Οί
εύγενεΐς τρόποι πάντοτε ύποχρεώνουν.

3. Οί άνδρες τής Τουριστικής 'Υπηρεσίας
Χωροφυλακής άψογοι εις τήν έμφάνισιν
καθοδηγούν τούς έπισκέπτας τοΟ άρχαίου
θεάτρου μέ άνεσιν καί εύχέρειαν ό όποια
έντυπωσιάζει.

-

2. 'Ο κ. 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως εις
ώραίαν τελετήν εις τήν Σχολήν Χωροφυ
λακής παραδιδεί τό πτυχίον εις τόν νέον
Ύπαξνωματικόν τοΰ Σώματος, ό όποιος
όμοΰ μετ’ άλλων 220 συναδέλφων του θά
πλαισίωση τάς υπηρεσίας τής Χωρ/κής,

Ή π ο ιό τη ς τω ν τροφίμω ν, α ί τιμ α ί πωλήσεω ς καί ή κ α θα ρ ιό τη ς τω ν καταστημάτω ν
ά πετέλεσαν κ α ί άποτελοϋν £ν ά π ό τ ά κύ
ρ ια καθήκοντα τω ν άνδρώ ν της Χωροφυλα
κής. *0 ά γ ο ρ α νο μ ικ ό ς
έλεγχος
συνετίζει
τούς κ α τα σ τη μ α τά ρ χ α ς καί ττροφυλάσσει τό
κοσοιναλωτικόν κοινόν ά π ό οίανδήποτε διάθεσιν αισ χρ ο κ έρ δεια ς.

φυλακή
5. Τό Σώμα τής Χωροφυλακής περιλαμ
βάνει εις τάς τάξεις του καί άνδρας οί
όποιοι διακρίνονται διά τήν γλωσσομά
θειαν καί τάς έγκυκλοπαιδικάς γνώσεις
των. “Οταν ή περίστασις τό έπιβάλη, οί
άνδρες αυτοί, όπως ύ Ύπαξιωματικός
τής φωτογραφίας, ξεναγουν τούς ξένους
έπισκέπτας εις τά αρχαία μνημεία τής
αιώνιας *Ελλάδος.

ηη

χία των ανθρώπων.Έάν ή "ΕκΘεσίς μας άποτελέση
τήν απαρχήν τής εποχής μιας τοιαύτης προόδου,
αυτό θά είναι δΓ ήμάς ή μεγαλύτερα χαρά καϊ ευ
τυχία».
’Εκτός τοϋ κυρίου θεαματικού συνθήματος τής
έκθέσεως «ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΝ ΑΡΜΟ
ΝΙΑ» προβάλλονται καί άλλα τινά των όποίρον τά
σπουδαιότερα είναι τά κάτωθι:
Ή πρόοδος καί ή άρμονία, αί όποϊαι φαίνεται ε
νίοτε νά αντιφάσκουν, πρέπει νά συσχετισθουν Τό
μέλλον τής ανθρώπινης ζωής έξαρταται έκ τής έναρμονίσεως των ανωτέρω δύο παραγόντων. Τό μυ
στικόν αύτοΰ τοϋ προβλήματος είναι ό σεβασμός
πρός τήν ζωήν. "Οταν λέγη τις, ότι οί άνθρωποι
είναι ίσοι άνευ διακρίσεως φυλής, χρώματος , γένους,
γλώσσης, πίστεως κ.λ.π., τοϋτο σημαίνει ότι ή ζωή
ένός έκάστου έξ ήμών πρέπει νά είναι έξ ίσου σεβα
στή.
Τό ανωτέρω έχει νά δώση μίαν άπάντησιν εις τό
ερώτημα «Τί είναι ή ΖΩΗ»; καί νά παρουσιάση έν
ταύτω τόν άνθρωπον άγωνιζόμενον έναντίον των
φυσικών καί πνευματικών ασθενειών. Τοϋτο όμως
δεν άρκεϊ, διότι δέν άρκεϊ νά αγωνίζεται ό άνθρωπος
διά τήν διατήρησιν άπλώς τοϋ βιολογικού φαινο
μένου τής ζωής, άλλά, δπερ καί σπουδαιότερον,
οφείλει νά αγωνίζεται διά μίαν εύτυχεστέραν καί
καλλιτέραν ζωήν.
Τό σύνθημα τούτο εχει σχέσιν μέ τάς σχέσεις τού
ανθρώπου πρός τήν φύσιν καί τήν ζωήν του Διότι
άνθρωπος δρα έν τή φύσει, τήν οποίαν καί έκμεταλλεύεται προκειμένου νά δημιουργήση τούς παρά

γοντας τής ύπάρξεώς του καί φυσικά καί τόν ση
μερινόν πολιτισμόν του.
Καίτοι σήμερον ή έρευνα τοϋ ανθρώπου έχει ύπερβή παν δριον καί ή πρόοδος έχει υπερβάλλει παν
προηγούμενον, μολονότι ό άνθρωπος έχει φθάσει
εις τά βάθη τής θαλάσσης, τάς πολικάς περιοχάς καί
ήδη καί εις τά μυστήρια τών πλανητών, έν τούτοις
εναπομένουν παρά πολλά είσέτι νά πραγματοποιήση διά τήν άξιοποίησιν τής γης έπί τής οποίας ή
άπό χιλιάδων τώρα έτών.
Όφείλομεν νά άνεύρωμεν καλλιτέρους τρόπους
άξιοποιήσεως τής γής καί δέν πρέπει νά λησμονώμεν ΰπερβαίνοντες τά όρια τής φύσεως, διότι οΐ
άνθρωποι άσφαλώς θά ΰποστοϋν καί τάς συνέπειας
τής διαταραχής ταύτης καί τής δημιουργουμένης
δυσαρμονίας έν τώ κόσμω έν σχέσει πρός τήν φύσιν.
Ή τυχόν καταστροφή τής φύσεως Θά έπιφέρη άναποτρέπτους απείρους ζημίας εις τό ανθρώπινον γέ
νος, διότι ή φύσις είναι έξ ίσου σπουδαίος παράγων
εις τήν καθόλου άρμονίαν καί πρόοδον.
Τό σύνθημα τούτο άφορα είς τήν καλλιτέραν μελ
λοντικήν όργάνωσιν τής ζωής μας, δηλαδή τών
σχέσεων τού ανθρώπου πρός τόν συνάνθρωπον καί
πρός τά ΰπ’ αύτού παράγωγα ,τεχνικά ή βιομηχα
νικά είδη, τά όποια παίζουν, τόσον σπουδαΐον ρό
λον είς τήν ζωήν τού ανθρώπου.
Πρέπει νά λάβη ύπ’ όψιν του ό άνθρωπος, δχι
μόνον τόν άνθρωπον, ώς παραγωγόν αύτών τών
ειδών, άλλά κυρίως καί ώς καταναλωτήν. Πρέπει νά
νά έπιβεβαιωθή ή κυριαρχία τού ελευθέρου άνθρώπουέπίτώ ν μηχανών καί νά καταπολεμηθή ή προ-

Γενική αποψις τών χώρων τής έκθέσεως. Οΐ έγκαταστάσεις της
άποτελοΟν ένα σύγχρονον αρχιτεκτονικόν καί τεχικόν έπίτευγμα
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κατάληψις, ότι ή βιομηχανοποιημένη κοινωνία, προάγουσα τον πολιτισμόν, εξυπηρετεί τον άνθρωπον
καί μόνον. Τό πρόβλημα τής προόδου εν τή αρμο
νία είναι ό συνδυασμός τοϋ τεχνικού πολιτισμού, Ιν
συναρτήσει πρός τον ανθρώπινον παράγοντα.
Εκτός δέ τούτου είς τό ύπό τον ανωτέρω τίτλον
υπόθεμα, τονίζεται επίσης καί ό παράγων χρόνος,
ό όποιος παίζει σπουδαιότατον ρόλον είς την ζωήν
τοϋ άνθρώπου γενικώς.
Τό άποτελεσματικώτερον μέσον επικοινωνίας τοϋ
άνθρώπου είναι ή γλώσσα. Τό τμήμα αυτό τής έκθέσεως παρουσιάζει τήν έξέλιξιν τοϋ τρόπου τής
επικοινωνίας τών άνθρώπων καί τήν σημασίαν ταύ
της διά τήν καθόλου έξέλιξιν τής κοινωνικής ζωής
άπό άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καί σήμερον.
Τονίζει ότι πρέπει νά τελειοποιηθή ό τρόπος τής
μεταξύ τών άνθρώπων επικοινωνίας ΐνα λεχθή, ότι
ό άνθρωπος παραλλήλως μέ τήν τεχνολογικήν του
έξέλιξιν προσπαθεί νά τελειοποιήση καί εαυτόν, διά
τής άμοιβαίας κατανοήσεως, καλλιτέρας Ιπικοινωνίας καί άποτελεσματικωτέρας συνεργασίας διά τό
γενικώτερον καλόν τοϋ άνθρωπίνου γένους.
Τό σχέδιον κατασκευής τήςέκθέσεως 1970έξεπονήθη υπό τών άρχιτεκτόνων RENSO TANGE καί
USO NISHTYANA. Έπραγματοποιήθη δέ υπό
13μελοϋς όμάδος μηχανικών μέχρι καί τοϋ Ιανουά
ριου 1968.
Ή γενική γραμμή τοϋ σχεδίου έχει ώς εξής:
Γίαρουσίασις τοϋ θέματος δΓ άρμονικών συνδυα
σμών όλων τών υποθεμάτων αυτού, ώς άνωτέρω
έξετέθησαν, δηλ. τήν σχέσιν τού άνθρώπου πρός
τήν φύσιν καί τήν σύγχρονον τεχνολογίαν Ιν πλήρει άρμονία μεταξύ των.
Ό χώρος τής έκθέσεως είναι διηρημένος εις δύο
ήμικυκλικάς περιφερείας, συνδεομένας διά μιας γεφύρας, είς τήν οποίαν είναι ή κεντρική είσοδος καί άλλαι τέσσαρες τοιαύται.
Ή έκθεσις περιλαμβάνει τήν ζώνην τού συμβόλου
τής έκθέσεως, τήν ζώνην τών περιπτέρων,τήν EXPO
LAND, τον Ιαπωνικόν κήπον, τήν τεχνητήν λίμνην,
τούς χώρους σταθμεύσεως τών αύτοκινήτων καί δια
φόρους άλλους χώρους.
Είς τό κέντρον τής έκθέσεως είναι ή ζώνη τοΰ συμ
βόλου τούτης, τό Μουσεΐον Καλών Τεχνών, τό Θέατρον τής EXPO καί ό Πύργος Παρατηρήσεως.
Τά περίπτερα έκτείνονται πέριξ τής Λίμνης. Ή
όλη διαρρύθμισις τών χώρων τών εισόδων, καί
τών περιπτέρων Ιγένετο μέ βασικήν σκέψιν τήν
καλλιτέραν διευκόλυνσιν τών έπισκεπτών.
Τούτο είναι τό κέντρον προσοχής τής όλης έκθέ
σεως. Είναι είς χώρος ορθογωνίου σχήματος μήκους
ενός χιλιομέτρου καί πλάτους 150 μέτρων, ό όποιος
έκτείνεται εκατέρωθεν τής κυρίας εισόδου τής έκθέ
σεως. Είναι άφιερωμένος είς τήν παρουσίασιν τοΰ
θέματος τής έκθέσεως «Πρόοδος τού άνθρώπου έν
άρμονίιρ. Είς τό άκρον τού χώρου τούτου είναι τό
θέατρον τής EXPO καί ή Πλατεία τών εορτών είς τήν
οποίαν λαμβάνουν χώραν αΐ διάφοροι έορταστικαί
έκδηλώσεις. Ό τεράστιος αύτός χώρος είναι κεκαλυμμένος καί ή στέγη του Αποτελεί έν πραγματικόν
θαύμα τεχνολογικής κατασκευής. Έχει βάρος 6.000
τόννων καί είναι ή μεγαλυτέρα καί βαρυτέρα στέγη
τού κόσμου. Έχει 600 μεγάφωνα είς διάφορα ση
μεία τούτης καί χιλιάδες φωτιστικά σώματα καί
κινηματογραφικός μηχανάς λήψεως εις διάφορα

σημεία τής στέγης. Συμβολίζει δέ τήν ενότητα τού
βασικού θέματος, δηλαδή τήν άρμονίαν όλων τών
άνθρώπωντού κόσμου ύπό τήν αύτήν στέγην. Ή
χωρητικότης τής πλατείας τούτης είναι 27.000 άτο
μα. Είς τά άκρα έχει εν καφενεϊον 400 καθισμάτων
καί 6 άλλα καταστήματα, ζαχαροπλαστεία κλπ.
Διαθέτει έπίσης 6 χώρους, 200 καθισμάτων έκαστον,
οί όποιοι δύνανται νά μετακινηθούν καί διαρρυθμισθούν άναλόγως τών άναγκών τών θεαμάτων.
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Ό Πύργος τού Ήλιου ϋπερυψούται τής στέγης
τής πλάτείας εορτών καί συμβολίζει τήν άνωτερότητα τής θεϊκής δυνάμεως ύπεράνω τής τεχνικής τού
άνθρώπου.
Είς τόν Πύργον αύτόν προβάλλονται δεξιοτέχνως τά τρία στάδια τής ζωής τού άνθρώπου.
α. — Είς τό υπόγειον είναι ό κόσμος τού μυστη
ρίου — τό μυστήριον τού παρελθόντος, τής ζωής
τού άνθρώπου. Αύτός οϋτος ό άνθρωπος καί ή φύσις
— ό άνθρωπος καί ή τεχνολογία καί ό άνθρωπος έν
σχέσει μέ τόν συνάνθρωπόν του.
β. — Είς τό ισόγειον παρουσιάζεται τό ΠΑΡΟΝ
τού άνθρώπου. Ό σημερινός κόσμος καί ή άρμονία
του. Ή δραστηριότης τού άνθρώπου έν τή συγχρόνω ζωή καί τά έπιτεύγματά του είς τούς διαφόρους
τομείς.
γ. — Είς τόν πρώτον όροφον παρουσιάζεται τό
ΜΕΛΛΟΝ τού άνθρώπου καί ή προοπτική τής μελ
λοντικής του έξελίξεως.
Τό οικοδόμημα τούτο είναι δημιούργημα τού μη
χανικού ΖΑΒΟ ΟΚΔΕΎΤΟ καί είναι πράγματι
άξιον θαυμασμού διά τήν άρμονίαν καί τήν πρωτο
τυπίαν του.
Τό Ελληνικόν περίπτερον είναι τό μοναδικόν πε
ρίπτερον, τό ποιον δέν άφίσταται τής παργματικότητος καί τής άληθείας. Σφραγίς τού περιπτέρου
είναι τό κλασσικόν, τό πασίγνωστον κλασσικόν
στύλ τής ώραίας Ελληνικής Τέχνης, ή οποία άνευ
έπεξηγήσεως τίνος ύποδηλοΐ αύτομάτως τήν πα
τρίδα μας. Μία μικρογραφία τής Άκροπόλεως, θυ
μίζει καί είς τόν πλέον άνίδεον έπισκέπτην τήν Ελλά
δα μας. ’Απέριττο, άπλό, πάλλευκο, μέ διαφανείς
τοίχους δεικνύει τήν άλήθειαν τής Ελλάδος, χωρίς
μυστηριώδη τεχνολογικά κατασκευάσματα, μυστι
κοπαθείς παραστάσεις, σκοτεινούς διαδρόμους πρός
δημιουργίαν έντυπώσεων, ώς τό βουλγαρικόν ή
άλλα περίπτερα, τό Ελληνικόν περίπτερον θαμπώ
νει μέ τό φώς τής άληθείας, μέ τήν άέναον άνταύγειαν τού Παρθενώνος καί τών παλλεύκων μαρμά
ρων. Δέν άπαιτούνται κινηματογραφικοί μηχαναί,
ήχοακουστικά σύγχρονα μέσα, ταινίαι έγχρωμοι,
μεγάφωνα καί έντυπωσιακαί πλασταί φωτογραφίαι διά νά τονίσουν τήν άγνήν ομορφιά τής Ελλά
δος, διότι ό έπισκέπτης τήν βλέπει χωρίς νά είσέλΘη είς τό περίπτερον.
Δέν παρουσιάζομεν ογκώδη κτίρια ύπερφυσικά,
παρουσιάζομεν τήν πραγματικότητα, τήν ζωήν
τού Ελληνισμού τών 5000 έτών καί τήν συμβολήν
αύτού είς τήν έξέλιξιν τής άνθρωπότητος, ζχωρίς
ύπερβολάς καί μεγαλειώδεις ύπερβασίας, ούτε καί
φαντασίαν πλάσσουσαν όνειρα άπραγματοποίητα,
ώς ή προπαγανδιστική προσπάθεια τής σοσιαλι
στικής Βουλγαρίας ή Σερβίας, ή τήν τερατώδη κομ
μουνιστικήν προπαγάνδαν τού Ρωσσικού περιπτέ-
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ρου μέ τό αιματοβαμμένο σφυροδρέττανον, το όττοϊον
θυμίζει φρικτάς νίκας 'Αγίου Βαρθολομαίου. ΓΤαρουαιάζομεν τήν αληθινήν, την γνωστήν εις όλους ιστο
ρίαν τής ‘Ελλάδος, τήν σφραγίδα τής οποίας φέρει
κάθε άλλος πολιτισμός, άκόμη καί ό Ιαπωνικός, ό
μακρυνός, έφ’ όσον τό σάλπισμα τοϋ ελληνικού πο
λιτισμού ήκούσθη καί είς τήν χώραν τού άνατέλλοντος ήλιου... ή κόρη των ’Αθηνών, ή υπο των
Γάλλων συλληθεΐσα κεφαλή τού Άθλητού καί
άλλα έργα σταματούν τόν κουρασμένον καί βια
στικόν έπισκέπτην διά νά τόν ξεκουράσουν, διότι
τό χαμόγελο τής κόρης των ’Αθηνών είναι αληθινό,
ανυπόκριτο, γλυκό καί δχι προσποιητό.
Αυτή είναι ή Ελλάς τής EXPO 70, ή πραγματική
Ελλάς των 5000 ετών καί τού 1970.
Ή έπίδρασις τού ελληνικού πολιτισμού άναμφισβητήτως υπήρξε, ώς τονίζεται ιδιαιτέρως παρά

των ’Ιαπώνων, μεγίστη. Ό κ. Κρέσμπα, ’Αρχηγός
τής ’Εθνικής ’Αστυνομίας τής ’Ιαπωνίας, δέν νομίζω
ότι ήδύνατο νά έχη λόγον νά μέ έντυπωσιάση, λέγοντάς μου ότι «ή ’Ιαπωνία πολλά οφείλει εις τον
άρχαϊον 'Ελληνικόν πολιτισμόν, διότι καί σήμερον
άκόμη φέρομεν ώς παράδειγμα είς τά παιδιά τήν πειθαρχημένη καί λιτήν ζωήν των ’Αρχαίων Σπαρτια
τών, διότι μέ αυτήν τήν πειθαρχίαν καί λιτότητα
έδημιουργήσαμε, δ,τι βλέπετε».
“Ισως νά νομισθή δτι ό γράφων γράφει συναισθη
ματικούς, ώς "Ελλην, ’Απαντώ άδιστάκτως, «ΟΧΙ»,
διότι εκφράζω τάς εντυπώσεις μου, αί όποΐαι είναι
άποτέλεσμα παρατηρήσεών μου, έκ τής επαφής
τήν οποίαν εΐχον μέ άρκετούς έπισκέπτας τού περι
πτέρου μας καί άδιστάκτως δηλώ, δτι ή Ελλάς έπέτυχεν άπολύτως είς τήν άποστολήν της τής EXPO
1970.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΣ
ΥΠΗΡΕ2ΕΙΑΙ Π Α Ρ Α Π Ο Ν Ω Ν

Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

ΠΡΟ ΣΩΠΩΝ

Κ Α Ι Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ω Ν

Φέρεται είς γνώσιν των ενδιαφερομένων πολιτών
δτι, πλήν των παρ’ Ύπουργείοις καί παρά Νομαρχίαις
συνεστημένων ήδη 'Υπηρεσιών Εξυπηρετησεως και
Έρεύνης Παραπόνων Πολιτών (Υ.Ε.Ε.Π.Π.), συνεστήΘησαν καί λειτουργούν δμοιαι Υπηρεσιαι και εις Νο
μικά Πρόσωπα καί ’Οργανισμούς, περί ών κατωτέρω.
Αί παρά Νομικοΐς Προσώποις καί Όργανισμοϊς
Γ.Ε.Ε.Π.Π. δέχονται τούς πολίτας καθ’ έκάστην ερ
γάσιμον ημέραν καί άπό ώρας 09.00 έως 14.00.
Οί πολΐται δύνανται διά καταγγελίας ή παράπονα
αυτών άναφερόμενα είς ένεργείας ή παραλείψεις τών
περί ών πρόκειται Νομικών Προσώπων καί ’Οργανι
σμών ή είς τήν συμπεριφοράν υπαλλήλων αυτών, να
άπευθύνωνται είς τά παρ’ αύτοΐς Υ.Ε.Ε.Π.Π.
Αί παρά Νομικοΐς Προσώποις καί Όργανισμοϊς
Γ.Ε.Ε.Π.Π. έπιλαμβάνονται, κατά πρώτον βαθμόν,
πάσης ύποθέσεως, ήτις άνήκει είς τήν καθ’ ύλην αρμο
διότητα τών παρ’ οΐς αΰται Νομικών Προσώπων ή
’Οργανισμών. ’Εάν οί πολΐται δέν θεωρούν εαυτους
ικανοποιημένους έκ τής, κατά πρώτον βαθμόν, έπιλύσεως τοϋ θέματός των υπό τών παρά Νομικοΐς Προσώποις καί Όργανισμοϊς Υ.Ε.Ε.Π.ΓΙ., δύνανται ν’
άπευθύνωνται είς τάς Υ.Ε.Ε.Π.Π. τών οικείων Υ
πουργείων.
Ό ’Επίτροπος Διοικήσεως (οδός Βουκουρεστίου
18, τηλέφωνα 344-411 έως 344-415) έπιλαμβάνεται
τής έρεύνης έγγράφων παραπόνων τών πολιτών εις
τελευταΐον βαθμόν.
Προς διευκόλυνσιν τών ένδιαφερομένων, παρατί
θεται κατωτέρω πίναξ, περιλαμβάνων τάς διευθύνσεις
καί τά τηλέφωνα τών παρά Νομικοΐς Προσώποις και
Όργανισμοϊς συσταθεισών καί λειτουργουσών Υ.Ε.Ε.
ίΠ.
1) 'Ιδρύματος Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων (ΙΚΑ),

'Αγίου Κωνσταντίνου 8, 1ος όροφος, τηλ. 521-557
2) Δημοσίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Χαλκοκονδύλη 30, ισόγειον, τηλ. 524.273 — 538-005

520-572.
3) ’Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας 'Υδάτων
(ΑΕΕΥ), Κορνάρου 1, 1ος όροφος, τηλ. 228-225.
4) Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ),
Πανεπιστημίου 31, ισόγειον, τηλ. 238-273.
5) Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού (EOT),
Βουκουρεστίου 1, 1ος όροφος, τηλ. 225.087 - 230.989.
6) ’Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), 2ας
Μεραρχίας 2, 1ος όροφος, Πειραιεύς, τηλ. 422.907.
7) ’Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ),
Κεντρικόν κατάστημα ΟΛΘ, Θεσσαλονίκη, τηλεφ.
29.015.
8) ’Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος (ΑΤΕ), Γω
νία Πανεπιστημίου καί Έδουάρδου Λώ 19, ισόγειον,
τηλ. 238.418.
9) Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Άναπτύξεως (ΕΤΒΑ), Πανεπιστημίου 18, 1ος όροφος, τηλ.
621.(352.
10) ’Οργανισμού Άπασχολήσεως ’Εργατικού
Δυναμικού, Γωνία Σωκράτους καί Χαλκοκονδύλη
31-33, 2ος όροφος, τηλ. 541.528.
11) Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), Λεω
φόρος Εθνικής ’Αντιστάσεως 1, Πειραιεύς, τηλέφ.
475.673.
12) ’Οργανισμού ’Εργατικής Εστίας, Πατησίων
5, 3ος όροφος, τηλ. 532.458.
13) ’Οργανισμού ’Εργατικής Κατοικίας, Πατη
σίων 37, 1ος όροφος, τηλ. 521.743.
14) ’Οργανισμού Κεντρικής Λαχαναγοράς ’Αθη
νών (ΟΚΛΑ), Περιοχή 'Αγίου Ίωάννου Ρέντη, τηλ.
485.341.

Τά έκατοντάχρονα ένός έπαναοτάτου: 1870— 1970
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'0 Λένιν έζησε σέ μία εποχή εν Γιά τον Δυτικό κόσμο αυτή ή έποχή
τελώς διαφορετική άπό εκείνην στήν ήταν περίοδος ταχείας οικονομικής
όποια είχε ζήσει ό Μάρξ, ή οποία άναπτύξεως καί σχηματισμού όλο
καθώρισε τήν σκέψι του καί άπο- καί εύρυτέρων οικονομικών καί βιο
κρυσταλλώθηκε στις θεωρίες του. μηχανικών συγκροτημάτων, τα
*Η έποχή στήν οποία έζησε ό Λένιν χείας άνόδου τοϋ βιοτικού έπιπέδου
μπορούμε νά πούμε ότι ήταν ή έποχή καί συνεχούς αύξήσεως τής έθνικής
τής έμπράκτου διαψεύσεως των θεω συνειδήσεως. 'Η παρακμή τού καπι
ριών τοϋ Μάρξ. 'Ο καπιταλισμός ταλισμού καί τού έθνικισμοΰ πού
όχι μόνο δεν είχε καταρρεύσει όπως είχε προφητεύσει ό μαρξισμός φαι
προέβλεπε ό Μάρξ, άλλα άντίθε- νόταν νά άπομακρύνεται περισσότε
τα βρισκόταν σέ περίοδο γενικής ρο άπό όποιαδήποτε άλλη φορά. 'Η
προόδου καί μεγάλης άκμής. 'Η ερ έργατική τάξις άντί νά προσανατο
γατική τάξις όχι μόνον δέν είχε έξα- λίζεται προς τήν έπανάστασι έπεθλιωθή, όπως προέβλεπε ό Μάρξ, δίωκε μεταρρυθμίσεις μέσα στάπλαίάλλα καί βελτιώνει άλματωδώς τό σια τού υφισταμένου συστήματος. 'Ο
βιοτικό της επίπεδο καί τήν γενι- κόσμος στον όποιο έζησε ό Λένιν έ
κώτερη θέσι της μέσα στήν αστική μοιαζε ολοένα καί λιγώτερο μέ τά
κοινωνία. Ταυτόχρονα τό Κράτος μαρξιστικά πρότυπα. 'Ολόκληρος ό
άντί νά παίξη τον ταξικό ρόλο πού μαρξισμός φαινόταν έντελώς ξεπε
τοϋ είχε άναθέσει μέ τις θεωρίες ρασμένος. Τό έπαναστατικό πνεύμα
του ό μαρξισμός, έξελίσσετο ταχύτα έπιζοΰσε μόνο στις καθυστερημένες
τα προς όλο καί δημοκρατικώτερες σχετικά χώρες όπου όμως, σύμφωνα
μορφές καί άναλάμβανε ένα θετικό μέ τον μαρξισμό, δέν ήταν δυνατόν
κοινωνικό ρόλο.
νά τεθή ζήτημα προλεταριακής έπαΠλάϊ σέ όλες αύτές τις διαψεύσεις ναστάσεως. "Ολα αύτά τά φαινόμετοϋ μαρξισμοΰ είχαν έμφανισθή καί μενα πού κατέπλητταν τούς μαρξινέα φαινόμενα πού δέν υπήρχαν ή στάς ήθελαν τήν «μαρξιστική» έξή—
υπήρχαν μόνον έμβρυωδώς κατά γησί τους τήν οποία άποπειράθηκε
τήν έποχή τοϋ Μάρξ. Τέτοια νέα νά δώση . ό Λένιν διακηρύσσοντας
φαινόμενα ήσαν ό ιμπεριαλισμός, ή ταυτόχρονα, σέ άντίθεσι προς τούς
άποικιοκρατία καί οί παγκόσμιοι «ρεβιζιονιστάς», ότι παραμένει πι
πόλεμοι. Οί ευρωπαϊκές δυνάμεις στός στά δόγματα τού μαρξισμού,
άπλώνονταν ορμητικά στις οικονο τά όποια καί σέ πείσμα τής νέας άνμικά καθυστερημένες καί πολιτικά τικειμενικής πραγματικότητος έξα
άνίσχυρες περιοχές τής ’Ασίας καί κολουθούν νά ισχύουν.
τής' ’Αφρικής Νέες τεράστιες άποιΣτά τέλη τού 19ου αίώνος άρχισε
κιακές αύτοκρατορίες
έδημιουρ- νά άναπτύσσεται ή βιομηχανία στήν
γοϋντο. Σφαίρες επιρροής καί ζώνες Ρωσία καί νά δημιουργήται μία έρ
κυριαρχίας έχαράσσοντο. Όξύτα- γατική τάξις πού ζοΰσε κάτω άπό
τοι άνταγωνισμοί είχαν ξεσπάσει άθλιες συνθήκες. Ταυτόχρονα άρ
άνάμεσα στις ευρωπαϊκές Δυνάμεις χισε νά άναπτύσσεται καί μία με
γιά τον έλεγχο τών άλλων ήπείρων.
σαία τάξις έμπορων, έπιχειρηματιών

καί έπαγγελματιών. 'Η τάξις αυτή
ήθελε νά μετάσχη .στήν έξουσία καί
άρχισε νά προβάλλη φιλελεύθερα καί
δημοκρατικά αιτήματα. Τέτοιου εί
δους αιτήματα όμως στήν φεουδαρ
χική καί τσαρική Ρωσία ήσαν πολύ
«έπαναστατικά». Σχηματίστηκαν,
λοιπόν, διάφορες έπαναστατικές ομά
δες στις όποιες προσχώρησαν καί
έκπρόσωποι τών πολυαρίθμων έθνοτήτων τής αυτοκρατορίας πού ζη
τούσαν τήν αύτοδιάθεσι τών λαών
τους. Τό σύστημα ήταν τόσο άπηρχαιωμένο καί άπολιθωμένο ώστε ή
ταν άδύνατο νά κατανοήση αύτά τά
αιτήματα, τά όποια ούτε ήθελε, ού
τε καί μπορούσε νά ίκανοποιήση.
Μέ αύτήν τήν έννοια, τά νέα κοινω
νικά στρώματα πού έδημιουργοΰντο
ήσαν έπαναστατικά χωρίς αύτό νά
σημαίνη ότι ήθελαν καί ένεργοΰσαν
γιά μιά γενική άνατροπή. ’Αντίθετα,
στήν πλειοψηφία τους, οί Ρώσοι άνέθεταν τήν ικανοποίηση τών έλπίδων τους στον Τσάρο. 'Ωρισμένες ό
μως δραματικές έξελίξεις (έπανάστασις τού 1905 κλπ.) άρχισαν νά
δημιουργούν μία πραγματικά έπαναστατική νοοτροπία σέ ώρισμένους
άστικούς κύκλους.
Γενικά πάντως, ή ρωσική άστική
τάξις δέν συμπεριφερόταν σύμφωνα
μέ τά σχήματα πού είχε διαγράψει
ό Μάρξ μέ τον ιστορικό υλισμό του.
Δέν πραγματοποιούσε τήν μεγάλη
άστική έπανάστασι πού θά άνέτρεπε
ολοκληρωτικά τον τσαρισμό καί
τήν φεουδαρχία, θά δημιουργούσε μέ
γρήγορους ρυθμούς μία πραγματικά
καί ολοκληρωτικά άστικοδημοκρατική Ρωσία καί θά άνοιγε τό δρόμο
γιά τήν προλεταριακή έπανάστασι.
Γ Γ αύτό οί Ρώσοι μαρξισταί μέ έπί
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κεφαλής τόν Λένιν, άρχισαν νά πιστήμιο τοϋ Καζάν τό 1887. Άναστρέφουν τήν έπαναστατική τους κατεύθηκε στο επαναστατικό φοι
διάθεσι προς άλλους φορείς καί έ- τητικό κίνημα, μέ άποτέλεσμα νά
φθασαν στο σημείο νά θέλουν τήν συλληφθή καί νά έκτοπισθή στο χω
πραγματοποίησι τής αστικής έπα- ριό Κουκούσκινο, όπου πήγε νά μείναστάσεως άπό τούς εργάτες καί νη μαζί του καί ή μητέρα του. Μετά
τούς αγρότες. Γι’ αυτό οί λενινισταί άπό ένα χρόνο επετράπη στον Βλα
ανέπτυξαν εντελώς δικές τους θεω δίμηρο νά έπιστρέψη στο Καζάν,
ρίες για τήν έπανάστασι πού δέν άλλά δέν έγινε ξανά δεκτός στο Πα
είχαν πολύ μεγάλη σχέσι μέ τον νεπιστήμιο. ’Εκείνη ακριβώς τήν
κλασσικό μαρξισμό, άλλα ήσαν έν έποχή τής άπραξίας του άρχισε νά
τονα ρεαλιστικές καί είχαν μεγάλη μελετά τον μαρξισμό. Τό επόμενο
σχέσι μέ τήν ρωσική πραγματικό έτος ή οικογένεια Οΰλιάνωφ μετοί
τητα άπό τήν οποία καί προήλθαν.
κησε στήν πόλι Σαμάρα όπου ό Βλα
δίμηρος ώργάνωσε μία μικρή μαρ
1. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ
ξιστική ομάδα. Στο μεταξύ ή μητέ
ρα του ύστερα άπό πολλά διαβήματα
ΝΕΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑ
κατώρθωσε νά άποσπάση τήν άδεια
Ό Βλαδίμηρος ’Ίλιτς Οΰλιάνωφ, νά δώση ό γυιός της εξετάσεις στο
όπως είναι τό πραγματικό όνομα Πανεπιστήμιο τής Πετρουπόλεως.
τοϋ Λένιν, γεννήθηκε στο Σιμπίρσκ
Τό 1891 ό Λένιν έδωσε μέ επι
έπί τοϋ Βόλγα στις 22 ’Απριλίου τυχία τις πτυχιακές του εξετάσεις
1870. *0 πατέρας τοϋ Λένιν ήταν στήν Νομική Σχολή τοϋ Πανεπιστη
καθηγητής καί ή μητέρα του πολύ μίου τής Πετρουπόλεως καί πήρε
μορφωμένη γυναίκα, κόρη γιατρού. τήν άδεια νά άσκήση τό δικηγορικό
Ή οικογένεια Οΰλιάνωφ δέν ήταν επάγγελμα.
πλούσια αλλά ζοΰσε σχετικά άνετα
Τότε έπέστρεψε στήν Σαμάρα
καί άνήκε στήν τάξι των μικροευ- καί άρχισε νά άσκή τό έπάγγελμα
γενών. 'Ο πατέρας τοϋ Λένιν, πού τοϋ δικηγόρου, άλλά τόν περισσότε
στο μεταξύ είχε γίνει έπιθεωρητής ρο χρόνο του τόν άφιέρωνε στον
τής παιδείας, πέθανε όταν ό νεαρός μυστικό μαρξιστικό όμιλο πού είχε
Βλαδίμηρος ήταν 16 ετών άφήνον- δημιουργήσει.
τας 6 παιδιά. "Ενα χρόνο άργότερα,
ό μεγαλύτερος άδελφός τοϋ Λένιν, 2. ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
ό ’Αλέξανδρος, συνελήφθη σάν μέ ΔΡΑΣΙ
λος μιας συνωμοσίας πού για σκοπό
της είχε τήν δολοφονία τοϋ Τσά
Τό φθινόπωρο τοϋ 1893 ό Ούλιάρου, δικάσθηκε, καταδικάσθηκε σέ νωφάναχώρησε γιά τήν Πετρούπολι
θάνατο καί έκτελέσθηκε. 'Ο τρα όπου προσχώρησε σέ μία μυστική
γικός θάνατος τοϋ άδελφοΰ του, τον σοσιαλδημοκρατική οργάνωση. 'Η
όποιο άγαποΰσε ιδιαίτερα ή οικογέ οργάνωση αύτή ως τότε ήσχολεΐτο
νεια Οΰλιάνωφ, συνεκλόνισε τον μέ προπαγάνδα ύψηλοΰ επιπέδου μέ
νεαρό Βλαδίμηρο καί τον ώδήγησε βάση τό «Κομμουνιστικό Μανιφέ
οριστικά γιά όλη του τήν ζωή στο στο» καί είχε πολύ μικρή άπήχηση
επαναστατικό στρατόπεδο, ένώ ταυ στούς εργάτες. 'Ο Οΰλιάνωφ πρότόχρονα τον γέμισε μίσος, φανατι τεινε στήν διεξαγωγή οχι προπα
σμό καί μανία έκδικήσεως, διαπλά- γάνδας ιδεολογικού προσηλυτισμού
θοντας έτσι τον ιδιόμορφο καί σκλη άλλά μαζικής ζύμωσε ως μέ βάση
ρότατο ψυχικό κόσμο τοϋ Αένιν.
τήν έκμετάλλευσι τών αιτημάτων
Έ ξ αιτίας τής ύποθέσεως τοϋ ά τών έργατών. 'Η άποψη του έπεδελφοΰ του δέν ήθελαν νά δεχθούν κράτησε τό 1895 οπότε ή σοσιαλδη
τον Βλαδίμηρο στο Πανεπιστήμιο μοκρατική οργάνωση άρχισε νά διετοϋ Καζάν, άλλά τελικώς έγινε δε ξάγη συστηματική ζύμωση μέσα
κτός έκεϊ χάρις στήν μεσολάβησι στις εργατικές μάζες. Τό ΐδιο έτος
τοϋ Φεοντόρ Κερένσκυ, πού ήταν ό Λένιν έπαθε μία σοβαρή πνευμο
γυμνασιάρχης τοϋ Σιμπίρσκ καί νία καί τόν ’Απρίλιο έφυγε γιά θε
κηδεμόνας τής οικογένειας Ούλιά- ραπεία στο εξωτερικό.
νωφ, σύμφωνα μέ τήν διαθήκη τοϋ
Έ κεΐ γνώρισε τόν πατέρα τού
πατέρα τοϋ Λένιν. 'Ο Φεοντόρ Κε ρωσικού μαρξισμού Πλεχάνωφ, τόν
ρένσκυ ήταν ό πατέρας τοϋ ’Αλέ διάσημο ρώσο σοσιαλδημοκράτη ’Ά ξανδρου Κερένσκυ, τοϋ πρωθυπουρ ξελροντ, τόν Λαφάργκ (γαμπρό τού
γού τής Ρωσίας τον όποιο άνέτρεψε Μάρξ) καί άλλους σοσιαλιστές. ’Από
καί κατεδίωξε άμείλικτα ό Αένιν τό τό Παρίσι όπου συνάντησε τόν Λα
1917.
φάργκ, πήγε στήν Γενεύη όπου έγι
Ό Βλαδίμηρος μπήκε στο Πανε νε μαθητής τού Πλεχάνωφ καί μέ

δικές του συστάσεις πήγε στήν
Ζυρίχη όπου συνάντησε τόν Ά ξε
λροντ. "Οταν αύτός γνώρισε τόν
Λένιν είπε:
«Τό κίνημά μας δέν είχε κανένα
πού νά συνδυάζη τήν γνώση τής
μαρξιστικής θεωρίας μέ τήν πρα
κτική οργανωτική ικανότητα. Τώρα
έχουμε αύτόν τόν άνθρωπο. Είναι
ό Οΰλιάνωφ».
Τόν Σεπτέμβριο τού 1895, ό
Οΰλιάνωφ γύρισε στήν Πετρούπολι
όπου συνάντησε τόν Μαρτώφ, τόν
μετέπειτα ήγέτη τών μενσεβίκων.
Στις 20 Δεκεμβρίου 1895 ό Ούλιάνωφ καί ό Μαρτώφ συνελήφθησαν ένώ ετοίμαζαν τήν έκδοση μιας
παράνομης έφημερίδας.
Στήν φυλακή τής Πετρουπόλεως
οί κανονισμοί δέν ήσαν πολύ αύστηροί καί ό Οΰλιάνωφ εξακολουθούσε
νά διευθύνη τήν δραστηριότητα τών
σοσιαλδημοκρατών τής Πετρουπό
λεως πού στο μεταξύ είχαν συνενωθή σέ μία ένιαία οργάνωση μέ τόν
τίτλο «"Ενωση γιά τήν άπελευθέρωση τής έργασίας». Μέσα στήν
φυλακή άρχισε νά γράφη καί τό
γνωστό έργο του « Ή άνάπτυξη
τού καπιταλισμού στήν Ρωσία».
Μετά άπό 14 μήνες φυλακίσεως
άφέθηκε έλεύθερος άλλά έκτοπίσθηκε γιά τρία χρόνια στο χωριό Σουσένσκογιε τής άνατολικής Σιβη
ρίας. ’Εκεί έφθασε τό Μάιο τού
1897. Τό κράτος τού έδινε έπίδομα
άρκετό γιά νά πληρώνη τό ένοίκιό
του καί νά καλύπτη τις στοιχειώ
δεις άνάγκες του. Έ κεΐ ό Λένιν
κυνηγούσε, ψάρευε, κολυμπούσε,
μελετούσε καί έγραφε. Τόν Μάιο
τού 1898 ήρθε νά τόν βρή στο Σουσένσκογιε, ή Μαντιέζντα Κρούπσκαγια. Είχε συναντηθή μέ τόν
Οΰλιάνωφ στήν Πετρούπολι όπου
σπούδασε σέ ένα νυκτερινό σχολείο
γιά εργάτες. Είχαν συνδεθή καί
όσο ό Οΰλιάνωφ ήταν στήν φυλακή
άλληλογραφοΰσαν.
Τό
1898 ή
Κρούπσκαγια συνελήφθη καί όταν
άπεφασίσθη ή έκτόπισί της, ζήτη
σε νά τήν στείλουν στο Σουσένσκογιε παρουσιάζοντας τόν Οΰλιάνωφ
σάν άρραβωνιαστικό της.
Στήν Κρούπσκαγια ό Οΰλιάνωφ
βρήκε ένα ιδεώδη σύντροφο καί
γραμματέα πού δόθηκε ολοκληρω
τικά στήν εξυπηρέτηση τού έργου
του. Ό γάμος τους διήρκεσε σέ
όλη τους τήν ζωή.
Μαζί μέ τήν γυναίκα του, ό
Ούλιάνωφ έκανε διάφορες μεταφρά
σεις μαρξιστικών έργων καί «ολο
κλήρωσε τό έργο του «'Ηάνάπτυξις
τού καπιταλισμού στήν Ρωσία».

Το έργο του έκυκλοφόρησε στην
Πετρούπολι τό 1899 καί καθιέρω
σε την φήμη τοϋ Θύλιάνωφ σάν
άξιόλογου μαρξιστή θεωρητικού.
Στο μεταξύ, στο χωριό, ό Ούλιάνωφ άσκοϋσε καί τό έπάγγελμα τοΰ
δικηγόρου. Έ ξ ’ άλλου μετέτρεψε τό
Σουσένσκογιε σέ γενικό επιτελείο
των πολιτικών έξορίστων στήν άνατολική Σιβηρία. Έ κ εΐ συνήρχοντο σέ συσκέψεις, έκαναν μαθήμα
τα κτλ. Στήν διάρκεια τής έξορίας
του ό θύλιάνωφ άρχισε να γράφη
καί τό περίφημο έργο του «Τί νά
κάνουμε». Τελείωσε επίσης την
συγγραφή τοϋ έργου του. «Οί σκο
ποί των Ρώσων σοσιαλδημοκρα
τών» πού τυπώθηκε στήν Ελβε
τία μέ τό ψευδώνυμο Νικολάϊ Λένιν. Τό ψευδώνυμο αύτό, πού ό
θύλιάνωφ τό διάλεξε άπό τον πο
ταμό Λένα πού περνούσε άπό τήν
περιοχή τής εξορίας του άντικαταστησε σιγά-σιγά τό πραγματικό
του όνομα. 'Ο μικροαστός διανοού
μενος ()ύλιάνωφ έγινε ό επαναστά
της Λένιν.
3. <1 Σ Κ Ρ Λ»
Τον Μάρτιο τοΰ 1900 ή έκτόπιση τοΰ Λένιν έληξε. Στο μεταξύ,
το 1898, διάφορες ρωσικές σοσια

Τήν 16ην ’ Ιουλίου 1 9 7 0 ε ις τό προαύλιον
τω ν Σ χολώ ν Χ ωροφυλακής έγένετο ή όρκω μοσία τω ν νεοεξελθόντω ν τή ς Σ χο λ ή ς ένενήκοντά όκτώ Α ν θ υ π ο μ ο ιρ ά ρ χ ω ν . Τήν τελε
τήν έτίμησε δ ιά τή ς π α ρ ο υ σ ία ς του ή A. Ε.
6 Ά ν τιδ α σ ιλ ε ύ ς Σ τρ α τη γ ό ς
κ.
Γ εώ ρ γιο ς
Ζ ω ϊτάκης, παρέστη σαν δέ ό κ.
"Υ πουργός
Δ ημοσίας Τ ά ξεω ς, ό κ. "Υ πουργός ’Α ναπλη
ρω τής Π ρ ο εδ ρία ς τή ς Κ υδερνήσεως·, ο ί κ. κ.
"Υ φυπουργοί Π ρ ο εδρία ς κ α ί Κ οινω νικώ ν "Υ
πηρεσιώ ν, δ κ. ’Α ρ χη γ ό ς ’Ε νόπλω ν Δ υνάμε
ω ν, οί κ. κ. Γενικοί Γ ρ α μ μ α τείς Δ ημοσίας
Τ ά ξεω ς, ’Ε σω τερικώ ν, Β ιο μ η χ α ν ία ς κ αί Ο ι
κονομικώ ν, ο ί κ. κ. Α ρ χ η γ ο ί τώ ν ’Ενόπλω ν
Δ υνάμεω ν κ α ί Σ ω μ ά τω ν ’Α σ φ α λ εία ς, ό κ.
Δ ιοικητής τή ς Α Σ Δ Ε Ν , ό κ. Ν ο μ ά ρ χη ς ’Α τ
τικ ή ς, ά λ λ ο ι έπίσημ οι καί πλή θος προσκε
κλημένων τώ ν ι/έων ’Α νθυπομοιράρχω ν. Μ ετά
τήν δρκω μοσίαν κ α ί τήν ά νά γνω σ ιν τή ς ήμερ ησ ίας Δ ια τ α γ ή ς , ή Α . Ε . δ Ά ν τιδ α σ ιλ ε ύ ς
έπέδω σε τ ά ξίφη εϊς το ύ ς νέους ’Α ξ ιω μ α τι
κ ο ύ ς,' έπηκολουθησε δέ π α ρ έλ α σ ις ένώ πιον
τώ ν έπισήμω ν κ α ί λ α μ π ρ ά δ εξ ίω σ ις ε ις τά ς
α ίθου σ ας μελετώ ν. Ε ις τήν φ ω το γρ α φ ία ν οί
νέοι ’Α νθυπομ οίραρχοι μ ετά τήν όρκω μοσίαν
τω ν.

λιστικές ομάδες είχαν συνέλθει
σέ συνέδριο στο Μίνσκ κάί ίδρυσαν
τό Ρωσικό Σοσιαλιστικό Δημοκρα
τικό Εργατικό Κόμμα. Τό κόμμα
όμως αύτό ούσιαστικά υπήρχε μόνο
στα χαρτιά. Ό Λένιν έθεσε σάν
σκοπό του νά τό κάνη.ζωντανή πρα
γματικότητα.
Τό σχέδιο τοΰ Λένιν ήταν νά
άρχίση άπό τήν έκδοση μιας έφη με
ρίδας ή οποία θά τυπωνόταν στο
εξωτερικό καί θά κυκλοφορούσε
παράνομα στήν Ρωσία. Μέ τήν
εφημερίδα
αύτή
θά
διεδίδετο ή σωστή γραμμή τοΰ κόμμα
τος αλλά καί θά έδημιουργεΐτο ό
οργανωτικός σκελετός επάνω στον
όποιο θά έστηρίζετθ.·ό ύπό συγκρό
τηση κομματικός .μηχανισμός. Τό
σχέδιο ένεκρίθη σέ μία σύσκεψη πού
έγινε στο Πσκώφ μέ τήν συμμετο
χή τοΰ Λένιν, τοϋ Μαρώφ καί
άλλων. Λίγο άργότερα ό Λένιν
έφθασε Λτήν Γερμανία όπου τό
γερμανικό^σοσιαλδημοκρατικό κόμ
μα εξασφάλισε' στρύς ρώσους σό
ιαλδημοκρά^ας τήν' δυνατότητα νά
έκδόσουνάίήν εφημερίδα τους στήν
όποια δόθηκε ό τίτλος <’Ίσκρα»
(Σπίθα).
+
2
Τό πρώτο φύλλο' τής s «’Ίσκρα»
βγήκε άπό τό τυπογραφείο στις 21

Δεκεμβρίου 1900. Ή έκτύπωσις
έγίνετο στή Λειψία ενώ τό συντακτι
κό προσωπικό έμενε στο Μόναχο.
Έ κεΐ έμενε μέ ψευδώνυμο καί ό
Λένιν, μαζί μέ τήν άδελφή του
’Άννα καί τον Μαρτώφ. ’Αργότερα
ήρθε καί τον συνάντησε καί ή Κρούπσκαγια.
Τον ’Απρίλιο τοϋ 1902 ό Λένιν
καί ή γυναίκα του έφθασαν στο
Λονδίνο όπου άποφασίσθηκε νά μεταφερθή ή έδρα τής «’Ίσκρα».
Έ κεΐ ό Λένιν συνάντησε γιά πρώτη
φορά έναν άλλο σοσιαλδημοκράτη
ήγέτη, τον Τρότσκυ.
Τό 1903 δημοσιεύθηκε τό βιβλίο
τοΰ Λένιν «Τί νά κάνουμε» τό
όποιο ανέπτυσσε τό σχέδιό του γιά
τήν πραγματική οργάνωση ενός
γνήσια έπαναστατικοϋ σοσιαλδημοκρατικοΰ κόμματος.
Τον ’Απρίλιο τοϋ 1903 ή «’Ί 
σκρα» μεταφέρθηκε στήν Γενεύη.
Έ κ εΐ σημειώθηκαν συχνές διαφω
νίες άνάμεσα στά νέα μέλη τής
συντακτικής επιτροπής. Ά πό τήν
μιά πλευρά ήσαν συνήθως ό Λένιν,
ό Μαρτώφ καί ό Ποτρέσωφ καί
άπό τήν άλλη οί τρεις παλαιότεροι
δηλαδή ό Πλεχάνωφ, ό Άξελροντ
καί ό Ζασούλιτς.
(Συνεχίζεται)

Τό ήμερολόγιο ένός ταξιδιώτη

Ά πό συνήθεια ή έπιπολαιότητα είναι ττολλοί αΰτοΐ πού συνή
θισαν νά παίρνουν τούς ’Ιταλούς
ελαφρά, κι’ άνάλογα με τήν περί
σταση νά τούς κολλούν για σύμ
βολο πότε τήν μακαρονάδα, πότε
τό μαντολίνο. "Ομως νομίζω πώς
τούτη ή κρίση είναι πέρα για πέρα
άδικη, κι’ οπωσδήποτε δεν ταιριά
ζει σέ σοβαρό κι’ άντικειμενικό με
λετητή.
'Ο Ιταλικός λαός —ξέχωρα άπό
τά έλαττώματά του πού άπό κα
νένα λαό δέν λείπουν — δέν είναι
τυχαίος. Τούτο τό καταλαβαίνεις
όταν, άνοιχτομάτης ερευνητής, έπισκεφθής την πατρίδα του...
Ή σύγχρονη ζωή τής ’Ιταλίας
κυλάει πάνω στά γιγάντια κι’ άκλόνητα θεμέλια τής παληας Ρω
μαϊκής Αυτοκρατορίας πού ξεκί
νησε άργά καί σίγουρα άπό τό
τό μικροσκοπικό Λάτιο γιάνάκατακτήση θετικά τον κόσμο ολό
κληρο. Τό Λάτιο βέβαια ήταν «α
γροίκο». Μόνο πολεμιστάς ικανούς
έβγαζε, κι’ αύτοΐ μέ τό σπαθί τους
μόνο κυριάρχησαν. "Ομως ετυχε
— κι’ άπεδείχθη — πώς τούτοι οί
άγριοι πολεμιστές είχαν^καί μυαλό.
"Οταν ή λόγχη τους άγγιξε τήν
Ελλάδα δέν θαμπώθηκαν άπό
τον Ελληνικό πολιτισμό, πού ή
λάμψη του καταύγαζε τον κόσμο,
—τούτο τόπαθαν οί θύννοι καί οί
Γότθοι καί οί Φράγκοι, καί οί
Σταυροφόροι άκόμα —άλλά στάθη
καν μπροστά του σκεπτικοί. Έννοιωσαν τό μεyαλεΐo πού έκρυβε,
καί τόν μετέφεραν μέ προσοχή κι’
εύλάβεια στήν πατρίδα τους.
’Εκεί πάλι δέν άναπαύτηκαν σέ
μαϊμουδίσια μίμηση. "Εκαναν σο
φή επιλογή των στοιχείων του.
Διάλεξαν όσα ταίριαζαν στον χα
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ρακτήρα τους τόν σαφώς διάφορο,
καί τά προσάρμοσαν σ’ αύτούς ή
προσαρμόστηκαν σ’ αύτά. ’Από
έκεϊ άρχισε ή βαρύγδουπη εξέλιξη
τού Ρωμαϊκού πολιτισμού, μέ τήν
Ρώμη θυγατέρα τής ’Αθήνας...
Τούτο φαίνεται άκόμη καί σήμε
ρα: ‘Η φαντασία, ή λεπτότητα, ή
καλαίσθητη τέχνη, πού βλέπεις
πλούσια τήν παρουσία της στα
ήθη καί στά έθιμα, στις δουλειές
στήν διασκέδασή τους, στις φιέ
στες καί στις τελετές τους, θυμίζει
τήν καταβολή τού κλασσικού πο
λιτισμού, πού στάθηκε ή άποθέωση τού κάλλους καί τής άρμονίας.
Καί παράλληλα, στά ογκώδη τε
χνικά έργα τους, στούς δρόμους
καί τά κτίρια καί τίς γέφυρες, στήν
διοικητική τους οργάνωση, δέν
μπορείς νά μή δής τά ίχνη άδρά
καί βαθειά χαραγμένα, τής βαρείας
Ρωμαϊκής μεθοδικότητας, πού γιά
αιώνες κυβέρνησε τόν κόσμο, εκ
πορευόμενη άπό τό Λάτιο. Τούτες
τίς δυο άντίρροπες τάσεις θά τίς
βρούμε δεμένες σέ μοναδική συνισταμένη, στήν εκπληκτική μορφή
τού Λεονάρντο ντά Βίντσι, πού
άπό τή μιά μεριά Θά ζωγραφίση τό
άνάλαφρο χαμόγελο τής Μόνα Λίζα
ντέλ Τζιοκόντα, καί τό συγκλονι
στικό Cenacello degli Apostoli
στούς τοίχους τής τραπεζαρίας
τών Δομινικανών μοναχών τού
Μιλάνου, καί άπό τήν άλλη θά
σκαρώση μέ σίγουρο χέρι τά σχέ
δια τής «ιπτάμενης μηχανής» καί
τού άλεξίπτωτου.
Μέ όλα τούτα, δέν είναι καθό
λου παράξενο πώς οπτό τά σπλά
χνα τού ίδιου λαού έκκολάφθηκε

ένας Ραφαέλο Σάντι, ιδεαλιστής
ανάμεσα στούς ιδεαλιστές, κι’ένας
Νικολό Μακκιαβέλι άπό τούς ρεα
λιστές ό στυγνότερος...
Ά ν σήμερα δέν οδηγούν πια
«όλοι οί δρόμοι» στή Ρώμη, είναι
ώστόσο βέβαιο ότι πάμπολλοι
δρόμοι μπορούν νά σάς οδηγή
σουν στήν Ιταλία: Άνετοι σιδη
ρόδρομοι, έξαίρετες autostradae.
ένα πλήθος άεροπορικές γραμμές
πού θά σάς άποθέσουν άπαλά καί
σίγουρα στο Μπάρι, στην Τερ
γέστη, στο Μιλάνο, ή καλοτά
ξιδα καράβια —τά Ίταλιάνικα ποστάλια είναι φημισμένα σχεδόν
όσο καί τά Ελληνικά —πού φουν
τάρουν μεγαλόπρεπα στο ΤΊρίντιζι ή στή Νάπολη ή τήν Βενετία.
Τί θά προτιμήσετε; Ζήτημα γού
στου ή ίσως κι’ εποχής.'Οπωσδή
ποτε μή χάσετε — έστω γιά μιά
φορά — τό μεγαλόπρεπο θέαμα
τής Άδριατικής, άφρισμένης καί
βαθυκύανης στήν παντοτινά τα
ραγμένη άπεραντωσύνη της. "Αλ
λωστε, μέ ό,τι μέσον κΓ άν βρεθήτε στήν ’Ιταλία, τά λιμάνια της
θά τά έπισκεφθήτε οπωσδήποτε:
Τό Μπάρι είναι βέβαια μιά μοντέρ
να, λιγάκι βαρειά πόλη, καί ή Τζένοβα μιά γωνιά πολύβουη, άφιερωμένη στον κερδώο Ερμή. "Ομως
υπάρχει ή Νάπολι κι’ άπό τήν
πρώτη στιγμή πού θά τήν άντικρύσετε, ακουμπισμένη άνετα στο
πέλμα τού Βεζούβιου, νοιώθετε
πώς δέν είναι καί πολύ ύπερβο
λική ή μυριόστομη εύχή πού σ’
αύτήν έπιμένει ό θρύλλος:
«Videre Napoli, e poi morire»
Νά δώ τήν Νάπολι κι’ άς πεθά-

νω... Κι’ όμως κανείς δέν θέλει νά
πεθάνη βλέποντας τήν Νάπολι,
γιατί ξέρει πώς θά γυρίση νά τήν
ξαναδή, κι’ άλλη, κι’ άλλη φορά...
Ή Νάπολι αποτελεί έξαίρεση
ανάμεσα στά λιμάνια όλου του κό
σμου. Είναι περισσότερο παρα
θαλάσσιος οικισμός κι’ όχι λιμάνι
σάν την ’Αμβέρσα, τήν Μασσαλία,
τό ‘Αμβούργο.
Ό Ναπολιτάνος όταν κυττάζη
τή θάλασσα πού άπλώνεται μπρο
στά του γαλάζια, δέν συλλογιέται
τούς υδατίνους δρόμους της στρω
μένους μέ δολερό χρυσάφι, άλλά
τον ένάλιο πλούτο της, άρκετόν
νά τού έξασφαλίζη τό φρέσκο άχνιστό ψωμί του. Αυτό βέβαια όσο
διαρκεϊ τό φως τής ήμέρας. Γιατί
όταν ή νύχτα ρίχνη τά όπάλινα
πέπλα της, ό νους των Ναπολιτά
νων ξεστρατίζει
άλλες σκέψεις.
Βλέπει τ ’ άστέρια νά στραφταλίζουν στον αίθριο ουρανό καί λέει
μέσα του πώς τό στερέωμα έγινε
γ ι’ αυτόν'- μονάχα.
ν ΚΓ όταν τό φεγγάρι στρώνη
στά νερά τό παληό θαμπό άσήμι
του, ή Ναπολιτάνικη σκέψη άκολουθεϊ καλπάζοντας τή φωτεινή
τούτη «via d’ amore, συντροφεμένη άπό τούς όλόγλυκους τόνους
καντσονέττας άσύγκριτης...
Ή Νάπολι είναι άμφιθεατρικά
χτισμένη στούς λόφους τοϋ Βε
ζούβιού καί άπό κάτω της βράζει
τό ήφαίστειο πού κάμποσους αιώ
νες πριν έθαψε στή λάβα που τήν
Πομπηία (79 μ. X.). Κι’ άπ’ αυ
τούς τούς λόφους δεσπόζουν πε
ρισσότερο πάνω στήν όμορφη πό
λη, ό Μπόμερι — ύπάρχει ένα
ομώνυμο προάστειο — ό Σάν "Ελκο — μέ τό γραφικό καστέλλο του
—καί ό Καποντιμόντε μέ τό Βασι
λικό του ’Ανάκτορο. Πίσω άπό
τούς λόφους, κατά τή Δύση, είναι
ό κρατήρας τοϋ ήφαίστειου πού οί
Ναπολιτάνοι ονομάζουν «σουλφατάρα».
"Οπως όλοι οί ξένοι, θά βιασθήτε καί σείς νά έπισκβφθήτε τήν και
νούργια πόλη, τήν Κιάτζια. Θά
πάρετε τήν πιο μεγάλη λεωφόρο,
τήν Ριβιέρα ντί Κιάτζια, παράλλη
λη στήν άκτή, μέ προέκτασή της
τήν Στράντα ντί Πιεντιγκρόττα.
Σέ' τούτη τή λεωφόρο είναι κι’ ό
πιό πολυσύχναστος δημόσιος κή
πος τής Νάπολι, ή «Βίλλα Κομμουνάλε». Θά έπισκεφθήτε επίσης
τό ιχθυοτροφείο της —τό μεγαλύ
τερο στήν Εύρώπη — καί άν δέν
σάς ένοχλούν οί άρκετά άρμυρές
τιμές θά καταλήξετε σ’ Ινα άπό τά
υ,εγάλα ξενοδοχεία τής Κιάτζια,

όπου θά βρήτε κάθε άνεση καί πε
ριποίηση μοναδική. ’Αλλά είπαμε
ότι έσεΐς θέλετε νά ζήσετε τον παλ
μό τής Νάπολι κΓ όχι νά δήτε άπλώς τά τοπεΐα της. Τότε, τότε θά
προτιμήσετε τήν παληά πόλη: τήν
περίφημη, τήν κοσμοξάκουστη,
τήν χιλιοτραγουδισμένη Σάντα
Λουτσία, τήν ζεστή καρδιά τής
Νάπολι, πού πάλλει άσταμάτητα
γιομάτη φλόγα.
Σ’ ένα άπό τά δυο μεγάλα κέν
τρα της, στήν «Τσιτερέζα», ή στήν
«Βερσεγιέζα», θά νοιώσετε τί Θά
πή γνήσιο γλέντι Ναπολιτάνικο,
μέ κιθάρα παθιάρικη, μέ κρασί δυ
ναμίτη, μέ καυγαδάκι Ρωμαίϊκο —
Χαλκιδαΐοι τήν έχτισαν τήν Νάπολι καί ποτέ δέν άπέβαλε τον
Ελληνικό χαρακτήρα της — μέ
κατσονέττα γλυκόπιοτη, άπό
τό σούρουπο ώς τήν. ώρα πού
θαμπώνουν τ ’ άστέρια καί,ήαύγή
— άληθινά κρόκκινη — χρώματίζει
ροδογάλαζη, άνάλαφρα ρουμπι
νιά, μιά ιδέα σμαραγδένια τήν Θά
λασσα τοϋ Σορρέντο. Γιατί θά
πάτε βέβαια καί στο Σορρέντο,
στά βορεινά τής Νάπολι, ϊσα-ίσα
γιά νά δήτε τόν ήλιο νά προβάλλη
άπό μιά θάλασσα παραμυθένια,
καί νά φωτίζη τις φτωχικές ψαρά
δικες καλύβες πού όταν οί άχτίδες
τις πυρπολούν, μοιάζουν παλά
τια φευγάτα άπό τόν χρωστήρα''
ένός Γκαίνσμπορω, ή ένός Χόλμπάϊν.
’Αντίθετα — έκτος κι’ άν είστε
εκατομμυριούχος «βίπ» — δέν θά
χάσετε καί πολλά πράγματα άν
δέν σάς μείνη καιρός νά πεταχτήτε
ώς τό Κάπρι, 4 μίλλια έξω άπό τή
Νάπολι. "Αν, ώστόσο, επιμένετε,
πάρτε μιά βουτιά στά διάφανα
νερά της Γκρόττα Άζούρα καί

Ή αίθουσα συνεδριάσεων τοϋ Υπουργι
κού Συμβουλίου στό Παλάτσο Μαντάρα
Ό διάκοσμος'είναι μυθώδης.

φωτογραφήστε τούς σταλακτΐτες
τής «Μεραβιλλιόζα». Είναι τά μόνα
πού δέν είναι τεχνητά στό Κάπρι.
*
Δεύτερος σταθμός σας στήν Ι 
ταλία ή Βενετία ή ύδάτινη πόλη
μέ τά 117 νησάκια — πολλά ά π ’
αύτά είναι τεχνητά, φτιαγμένα μέ
πάσσαλους —, τις 400 γέφυρες καί
τά 200 κανάλια. (Τίς μεγάλες διώ
ρυγες οί Βενετσιάνοι τίς λένε «κανάλε» καί τίς μικρότερες «ρίο»).
Ή πολεοδομική διαίρεση τής
Βενετίας είναι πολύ άπλή. Τό «Κα-

Ή αίθουσα τοϋ Ιταλικού Κοινοβουλίου στά 1871, στό Παλάτσο Μαντάρα τής

Ένα δρομάκι στή Βερόνα πόλη, παμπά
λαια πού διατηρεί τό άρωμα εποχής παληδς καί ρομαντισμού άκρατον. Λουλού
δια ανθίζουν ακόμη στό μπαλκόνι ενός
μεγάρου πού κάποτε, έδώ καί αιώνες, ή
ταν τό παλάτι των Καπουλέττι. Είναι τό
μπαλκόνι από δπου ή Τουλιέτταεδωσε στόν
Ρωμαίο της τό πρώτο χαμόγελο, τό πρώτο
φιλί, μαζί μέ τήν καρδιά της. Έδώ άρχισε
ή τραγική ιστορία πού αποθανάτισε τούς
δυό φλογερούς έραστές στήν αιωνιότητα
άφοϋ δέν μπόρεσαν νά ενωθούν στή ζωή
Τό παληό σιωπηλό αρχοντικό καί τό ρ ο
μαντικό, παντοτινά άνθοστόλιστο μπαλ
κόνι είναι ώς σήμερα τόπος προσκυνήμα
τος τών έρωτευμένων τής Βερόνας, τής
'Ιταλίας καί τού κόσμου ολόκληρου.

νάλε Γκράντε» τή χωρίζει σέ δυό
τμήματα, ττοΰ συγκοινωνούν μέ
τρεις γέφυρες άττό τις όποιες βα
σική — και μεγαλύτερη — είναι ή
περίφημη «Πόντε ντϊ ριάλτο»,
μαρμάρινη, 30 μέτρα μήκος. Κέντρο
τής Βενετίας είναι βέβαια ή πλα
τεία τοϋ Σάν Μάρκο, μπροστά
στόν ομώνυμο ναό, δπου — ή πα
ράδοση τό λέει — άναπαύεται τό
σκήνωμα τοϋ μεγάλου ’Απόστο
λου καί Ευαγγελιστή. Ό ναός εί
ναι βυζαντινού ρυθμού, σταυροει
δής, μέ πέντε θόλους. Οί Βενετσιάνοι, έμποροι ποϋ δμοιούς τους δέν
γνώρισε ξανά ό κόσμος, μάζεψαν
δλο τό χρυσάφι, τά πολύτιμα πε
τράδια καί τ ’ άριστουργήματα
τής γής καί τόν έστόλισαν. Ώς καί
τούς χάλκινους ίππους τού Βυζαν
τινού ‘Ιππόδρομου άρπαξαν καί
τούς έστησαν στόν πρόναο τού
Σάν Μάρκο, στολίδι βαρβαρικό κι
άταίριαστο. Καί είναι πολύ δύσ
κολο νά πιστέψης πώς ό φτωχός
κι’ άπέριττος ’Απόστολος, ό «περιβεβλη μένος σινδόνα έπί γυμνού»,
διάλεξε γιά τελευταία κατοικία
του τούτο τό παλάτι τής χλιδής
καί τού πλούτου. Πιό χαριτωμέ
νος ίσως είναι ό ναός τής Σάντα
Μαρία ντέ λα Σαλούτε», στήν άνατολική άκρη τού Κανάλε Γκράντε,
άκόμη πιό συμπαθητική ή Ελλη
νική ’Εκκλησία τού ‘Αγίου Γεωρ
γίου μέ τό γερτό καμπαναριό του
καί τά Βυζαντινά ψηφιδωτά του.
Μεγαλόπρεπο είναι καί τό «Παλάτσο Ντουκάλε» — δικαιολογη
μένα τούτο — τό άνάκτορο τών
Δόγηδων, οικοδόμημα τού 9ου
αιώνα, μνημείο μιας Βενετίας κοσμοκράτειρας, κυρίαρχης τών θα
λασσών καί Δημοκρατίας Γαλη
νότατης. Τό παλάτι ύψώνεται σέ
περίεργη αντίθεση πλάϊ στό βαρύ
κτίριο τής μεσαιωνικής φυλακής
—ή περίφημη «Γέφυρα τών Στενα
γμών» τό συνδέει μ’ αύτό — πού
τά άπίθανα ύγρά ύπόγειά της λές
καί κρατούν άκόμη τή φρίκη καί
τόν σπαραγμό τών δύστυχων φυ
λακισμένων πού περνώντας τό κα
τώφλι της ξέχναγαν πια τό φώς
τού ήλιου.
"Οπως κάθε παληά πόλη — μέ
τήν μοναδική εξαίρεση τής ’Αθή
νας — ή Βενετία δέν είναι πολύ
εύθυμη. Ή άτμόσφαιρά της, θέλεις
άπό τήν φοβερή υγρασία, θέλεις
άπό τό άδιάκοπο άγχος τής φθο
ρας, είναι βαρειά, μέ κάποια διά
χυτη μελαγχολία, λές καί στά
σκουρόχρωμα νερά της δέν άντικρύζει πιά τήν άλλοτινή λάμψη

κι’ ομορφιά της. Ό τουρισμός της
οργανώνει γιορτές γιά τούς ξέ
νους, μέ στολές λαμπρές καί πο
λύχρωμες, μέ γόνδολες άνθοστόλιστες, μέ φαναράκια καρτονένια
σέ χίλιες φόρμες. "Ομως κανένας
δέν ξεγελιέται, κι’ άν είναι ιδαλ
γός ή ονειροπαρμένος «ντεσπεράντο», κάνει άθελα μιά σύγκριση
μέ τήν παμπάλαια έκείνη άσύγκριτη φιέστα, όταν ό δόγης μέ τήν
πολυάριθμη άκολουθία του πάνω
στό ύπέρκομψο σκαρί τού «Βουκένταυρου» πλουμιστά στολισμέ
νο, έβγαινε στό πέλαγο καί έρριχνε τό βαρύ δαχτυλίδι του στόν
βαθυκύανο πόντο. ’Ήταν τότε ό
«Γάμος τής Άδριατικής» καί τό

δαχτυλίδι τοΰ Δόγη έδενε μέ άρ
ρηκτα δεσμά τήν Γαληνότατη Δη
μοκρατία μέ τήν άπέραντη θάλασ
σα, άπλώνοντας πάνω της άπόλυτη κυριαρχία.
Δέν ξαναζούν πιά τέτοιες γιορ
τές οί σημερινοί κάτοικοι τής ύδάτινης πόλης, γ ι’ αύτό ή μπαλλάντα τού γονδολιέρη στό Κανάλε
Γκράντε είναι πιο πολύ σέ τόνους
μινόρε, καί στά μάτια —ολόμαυρα
ίσκιερά μέ άνεξερεύνητα βάθη —
τής χλωμής Βενετσιάνας ντόνας
διαβαίνει πάντα κάποιο άχνό μακρυνό σύννεφο, πολύ άταίριαστο
μέ τήν άχτιδόβολη, τήν καθιερω
μένη, τήν άσύγκριτη καλλονή της
καί τήν άπρόσυετοη χάρη ττκ. Ή

Βενετία είναι μιά πόλη πού άργοπεθαίνει, όσο ό άδυσώπητος χρό
νος τήν άπομακρύνει άπό τό θριαμ
βικό παρελθόν...
*
Δέν είναι δυνατόν νά πάτε στήν
Ιταλία χωρίς νά έπισκεφθήτε τήν
Φλωρεντία. Θά ήταν ιεροσυλία.
Ή Φλωρεντία, πολύτιμο πετράδι
στό άκριβό στέμμα τοΰ δουκάτου
τής Τοσκάνας καί παληά πρωτεύ
ουσα τής ’Ιταλίας (1865—1871),
έχει καλλιτεχνικό ενδιαφέρον ίσως
καί μεγαλύτερο άπό τήν Ρώμη.
Τή είπαν «La bella Firenze», ή
ώραία Φλωρεντία—τήν είπαν «’Α
θήνα τής ’Ιταλίας» καί τήν έτίμησαν πάμπολλα ένδοξα τέκνα της:
Ό μεγάλος Ντάντε Άλιγκιέρι, ό
τολμηρός Βοκκάκιος, ό σκοτεινός
Σαβοναρόλα, ό άδίστακτος Μακκιαβέλι, ή δεσπόζουσα μορφή τοΰ
Γκαλιλαϊο Γκαλιλέϊ, ό αγνός Ντονατέλλο, ό Μικέλ "Αντζελο μέ τις
άσύλληπτες έμπνεύσεις , ό πολυ
τάραχος Μπενβενοΰτο Τσελλίνι,
ό άσύγκριτος Τζιόττο, ό πολυσύν
θετος Λεονάρντο ντά Βίντσι, ό τυ
χοδιώκτης Άμέρικο Βεσποϋκι, ό
γλυκύτατος Κερουμπίνι, καί στρα
τιά ολόκληρη άλλων μορφών πού
ή παρουσία τους στή γή έπηρέασε
βαθειά τά ανθρώπινα πεπρωμένα.
Ό ”Αρνος, ένας χαριτωμένος πεν
τακάθαρος ποταμός, κλαδίζει τούς
γόνιμους χυμούς του στήν μαλακή γή της πού μετατρέπει τούς
ίμερους τούτους σέ άμπέλια, έλαιώνες καί φυτεία πυκνή φρεσκοπράσινη άπό τό Φιέζολε μέχρι τήν
Σάντα Μαρία ντέλ Ίμπουνέτα.
Καρδιά τής πόλης είναι ή Πιά
τσα ντέλ Ντουόμο, μπροστά στήν
Κατεντράλε, μιας άπό τις πιο μεγα
λόπρεπες εκκλησίες τής ’Ιταλίας,
κτίσμα τοΰ 13ου αιώνα μέ τό φη
μισμένο καμπαναριό της, τό άριστούργημα τούτο τού Τζιόττο,
πού τό άποτέλειωσε ό Πιζάνο. ‘Ο
Πιζάνο έχει άποτυπώσει τήν μεγαλοφυία του καί σ’ ένα άλλο έρ
γο τής Φλωρεντίας, στό οκτάγωνο
Βαπτιστήριο, φτιαγμένο άπό χρω
ματιστό μάρμαρο. Πάνω στόν θαμ
πό ορείχαλκο τής μεγαλόπρεπης
πόρτας του ό Πιζάνο έχει σκαλί
σει σκηνές άπό τήν Γραφή. Τούτη
ή πόρτα, μαζί μέ άλλα καλλιτε
χνήματα είχε μεταφερθή κατά τόν
β' Παγκόσμιο Πόλεμο σέ άσφαΣάντρο Μποτιτσέλλι. Κεφαλή τής Αφρο
δίτης, τμήμα άπό τόν πίνακα τής Άναδοόμενης θεάς. Τό έργο, πάνω σέ μουσαμά,
βρίσκεται στό Μουσείο Ούφίτσι τής Φλω
ρεντίας.

λεΐς κρύπτες, αν καί οί Ά γγλοαμερικαυοί είχαν δηλώσει πώς θεω
ρούσαν τή Φλωρεντία «έργο τέ
χνης» καί θά την έσέβοντο. Τό μέ
τρο των Φλωρεντινών, έν τούτοις,
άπεδείχθη σοφό, γιατί οί μέν’Αγγλοαμερικανοί δεν έβομβάρδισαν
τήν Φλωρεντία καί άπέφυγαν τις
έττιχειρήσεις στην περιοχή της,
αλλά οί Ναζί, πού δεν τους άπσ
σχολούσαν τέτοιες «λεπτομέρειες»,
στη λύσσα τής υποχώρησής τους
έκαναν βαρείες ζημίες σέ πολλά έρ
γα άξίας άνεκτίμητης.
Στήν πόλη δεσπόζει ό όγκος
τοϋ Παλάτσο Βέκκιο, μέ τον παν
ύψηλο (95 μ.) πύργο του. ’Εδώ
έμενε ό Κοσμάς ό Μέντικος, καί
συνεδρίαζε ή Βουλή μετά τα μέσα
τού 19ου αιώνα. ”Αν θέλετε όμως
νά δήτε άπό κοντά τά έξαίσια γλυ
π τά πού φιλοτέχνησε ή σμίλη
τού Μιχαήλ 'Αγγέλου, θά πάτε
στην εκκλησία τού Σάν Λορέντσο,
στο βόρειο τμήμα τής πόλης. Ό
ναός — άριστοτέχνημα ό ίδιος —
περιέχει άριστουργήματα άξίας άμύθητης.
Ό ναός τού Σάν Μάρκο έχει έναν
άσύγκριτο «Χριστό» τού Τζιόττο
καί συγκοινωνεί μέ τό ομώνυμο
μοναστήρι—κατοικία τοΰ Φρά’Αντζέλικο καί τοϋ Σαβοναρόλα.
Τον παλμό τής Φλωρεντίας Θά
τον άγγίξετε πάνω στήν Πόντε
Βέκκιο, τήν μόνη γέφυρα πού διεσώθη άπό τήν καταιγίδα τού πο
λέμου. Ή Καρράγια καί ή περί
φημη Σάντα Τρινιτά, ή ώραιότερη
γέφυρα τοϋ κόσμου, κατεστράφησοιν άπό τό μολύβι καί τόν χάλυβα
τών ναζί. Καί δεν άντέχομε στον
πειρασμό νά μήν άναφέρωμε ότι
σέ τούτη τήν περιοχή, αύτοί οί
δαίμονες τής «νέας τάξης» πού τό
σο φανφαρόνικα διεκήρυσσε, μυ
στακοφόρος άφεντικός τους, δια
βαίνοντας στήν ύποχώρησή τους
άπό τήν Φλωρεντία άνεζήτησαν
σέ τούτη τήν ιστορική περιοχή τό
σπίτι τού Μπέρενσον — διάσημου
φιλότεχνου καί κριτικού — καί τό
άνετίναξαν μέ πολλούς άπό τούς
καλλιτεχνικούς θησαυρούς του.
Πολύ σωστά! Γιά τούς ναζί έχθρός καί στρατιωτικός στόχος
ήταν τό κάλλος, τό πνεύμα, ή τέ
χνη, οί ύψηλότερες κατακτήσεις
τού άνθρώπου...
Στο Πόντε Βέκκιο είναι συγκεν
τρωμένα όλα τά φλωρεντίνικα
μαγαζιά πού φυσικά θά τά έπισκεφθήτε καί σείς. Θά σάς τραβήξη
βέβαια ή λάμψη άπό τό χρυσάφι
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καί τ ’ άσήμι καί τών πολύτιμων
πετραδιών. Γιατί έδώ υπάρχουν
όλα. Ρουμπίνια αίματόχρωμα, ζα
φείρια καταγάλανα, πράσινα σμα
ράγδια, άχτιδόβολα διαμάντια,
τοπάζια κεχριμπαρένια, άμέθυστοι μέ σπάνια διαμάντια, μαργα
ριτάρια σέ χρώμα όπάλινο. Τό πιο
πιθανό είναι νά σάς ζαλίση τούτος
ό άμύθητος πλούτος καί νά κάνε
τε κάποια βιαστική κοινότυπη α
γορά. Είναι λοιπόν σοφώτερο ν’
άκολουθήσετε τό παράδειγμα τής
πρώτης Φιορεντίνας ντόννας πού
θά τήν δήτε νά διασχίζη όρθόκορμη καί ύπέρκομψη — δέκα αιώ
νες τέχνης έχουν άποθέσει άπάνω
της τή σφραγίδα τους — τό Πόν
τε Βέκκιο. Κατευθύνεται μέ σίγου
ρο βήμα στο μαγαζάκι κάποιου
τεχνίτη, καί παραμερίζοντας τά
μπριγιαντένια διαδήματα καί τά
δαχτυλίδια μέ τό πλατινένιο δέ
σιμο, ·νά διαλέγη ένα ζευγάρι παληά καντηλέρια άπό θαμπό άσήμι
δουλεμένο μέ σπάνια έμπνευση
άπό καλλιτέχη πού έκρυβε μέσα
του τό Θεϊκό φλωρεντινό δαιμόνιο.
Θά στολίση μέ τούτα κάποια γω 
νιά τού άρχοντικού της, ίσως τό
παληό σκρίνιο της πού πάνω του

θά γράψη λίγους στίχους κάθε
μέρα στό ήμερολόγιό της, ή τό έξ
ίσου παληό πιάνο της πού στά
πλήκτρα του τ ’ άβρά δάχτυλά
της θά χαϊδεύουν κάποια παληά
σοννάτα τού Κερουμπίνι.
Οί Φιορεντίνες δέν διαφέρουν
σέ τίποτα, έξωτερικά, άπό τις Πα
ρισινές, τις ’Αθηναίες, τις Νεοϋρκέζες. "Ομως βαθειά μέσα τους ζή
άναντίρρητα ένα κομμάτι άδρό
τού Μεσαίωνα πού τόν άπάλυναν
μπαλλάντες τών τροβαδούρων,
καί τής ’Αναγέννησης, πού τήν έλάμπρυναν ό χρωστήρας τού Ραφαέλλο, ή σμίλη τού Μικελάντζελο, τά σχέδια τού Μπραμάντε.
Πριν νά φύγετε άπό τήν Φλω
ρεντία θά κάνετε ένα περίπατο στό
Φιέζολε, τό έξαίσιο προάστιο πού
δεσπόζει πάνω άπό τήν παληά
πόλη. Θάναι σούρουπο, καί θάναι
άνοιξη. Στον άέρα δίνουν τά τε
λευταία σπαθίσματα τής ή μέρας
τά πρώτα χελιδόνια. Οί στερνές
ήλιαχτίδες πυρπολούν χρυσαφιές
κι’ όλοπόρφυρες τά βιτρώ ενός
παρεκκλησιού, τόν οβελίσκο ένός
πύργου καί τ ’ άπομεινάρια ά π ’ τά
Κυκλώπεια τείχη, ντυμένα τήν
αιώνια σιωπή τους. Είναι ή ώρα

ή μενεξεδένια: ’Από ένα παράθυρο
μισάνοιχτο ξεφεύγουν νότες άπαλές μελωδίας ποϋ μπορεί νάναι ή
«Άπασσιονάτα», τό πρελούντιο
από τον «Λοέγκριν» ή ακόμη τό
μοτίβο άπό τούς «άλιεΐς μαργαριταριών» ή απλώς τό «Ερωτικό ό
νειρο». Μιά Φιορεντίνα μετρά τίς
ώρες τής πλήξης της στά πλήκτρα
τοΰ πιάνου ή στις κόρντες μιας
βιόλας. Ά πό άντίκρυ οΐ καμπάνες
τού μοναστηριού των Δομινικα
νών σημαίνουν κάποιο εσπερινό.
Ή Φλωρεντία είναι μιά πόλη
πού ζή με τό παρελθόν της χωρίς
νά τό εχη μεταλλάξει άκόμη όλότελα σέ παρόν...
*
«Caput mundi» —«Κεφαλή τού
κόσμου» —την είπαν, καί «Colona
imperii» (στυλοβάτη τής Αύτοκρατορίας), καί «αίωνία πόλη»
καί «ούρανόπολη» καί «ενδοξότερα
μετά τάς ’Αθήνας». Καταλάβατε
βέβαια πώς πρόκειται γιά τή Ρώ
μη. Ε π τά λόφοι τήν ορίζουν, καί
τά σκήπτρα στό ύψος τά κρατά ό
Καπιτωλίνος. Γράφομε καί τά ονό
ματα τών άλλων έξη, γιατί σπά
νια θά τά συναντήσετε: Ό Κυρηνάλιος, ό Έσκουϊλΐνος, ό Παλατϊνος, ό Άβεντΐνος, ό Βαεκιανός, ό
Ίανίκολος.
Τήν ωραιότερη θέα τής Ρώμης
θά τήν πάρετε άπό τήν κορφή ή
τήν πλαγιά τού Πίντσιο, έκεϊ όπου
ό Λούκουλος — καί ήξερε άπό α
πόλαυση αύτός—, καί ό Σαλούστιος
—κάτι ένοιωθε άπό ποίηση — εί
χαν έγκαταστήσει τούς παραμυ
θένιους κήπους τους. Ά ν δέν θέλε
τε νά στήσετε τό παρατηρητήριό
τόσο μακρυά, άνεβήτε στό Καστέλ
Σάν Άντζελο, ή στον τροϋλλο
τού Α γίου Πέτρου. Ή Θέα θά εί
ναι τό ίδιο εντυπωσιακή.Ή βασική
εικόνα που θά δήτε έχει τήν Πιά
τσα Κολόνα στό κέντρο της καί
τριγύρω ή Κόρσο Ούμπέρτο, ή
Πιάτσα Μοντάτσι, ή Πιάτσα Μαντάμα, ή Πιάτσα Βενέτσια. ’Εκείνη
ή τελευταία έχει ίδιαίτεροέν διαφέρον γιά σάς. Είναι μπροστά στό
Παλάτσο Βενέτσια, βαρύ ογκώδες
κτίριο μέ έντονη τήν εντύπωση
τής χλιδής. Παλαιότερα ήταν έγκατεστη μένος έδώ ό βαρύγδουπος
πρεσβευτής τής Γαληνοτάτης Δη
μοκρατίας, .καί κατόπιν ό Μουσσόλίνι έγκατέστησε τό Πολιτικό Γρα
φείο του. Ά πό τον εξώστη τού
του τοΰ μέγαρου, ό «Ντοΰτσε» α
νήγγειλε τον Όκτώβρη τού 1940
τήν επίθεση κατά τής Ελλάδος.
Ό λόγος του μεταδινόταν σέ πολ-

λαπλασιασμένη άντήχηση άπό χι
λιάδες μεγάφωνα, καί ό τόνος του
προσπαθούσε νά Θυμίση Κικέρωνα, Μάρκο Αύρήλιο ή Καίσαρα.
ΤΗταν όμως μονάχα μιά κακή καί
γελοία προσπάθεια άπομίμησης
καί γιά τούς άνύποπτους ’Ιταλούς
έσήμαινε τήν άρχή τού τέλους...
Οί κυριώτερες λεωφόροι πού Θά
κυκλοφορήσετε — «filobns» — τά
λένε τά τρόλλεϋ οί ’Ιταλοί — είναι
τού Ούμβέρτου, τού Βιττόριο Έμμανουέλλε, τού Τρίτωνος, τού Καβούρ, τής Συμφιλιώσεως, τής Αύτοκρατορίας καί τής 20ής Σεπτεμ
βρίου. Ή πλατεία μπροστά στό
Σάν Πιέτρο είναι έξ ίσου μεγαλό
πρεπη μέ τον ναό. Τή στολίζουν
δυό πίδακες, οί οβελίσκοι πού μετέ
φεραν άπό τήν Αίγυπτο, "καί ή κα
ταπληκτική κιονοστοιχία μέ τούς
284 κίονες καί τά 162 άγάλματα
άγιων.
"Αν είστε φίλος τών Μουσείων,
θά έπισκεφθήτε τό Λατερανό, τό
’Εθνικό Αρχαιολογικό, τίς Πινα
κοθήκες, τήν Βίλλα Μποργκέζε —
δέν θά παρεξηγήσετε πού στά
παγκάκια τού έξοχου κήπου της
γλυκοκουβεντιάζουν άναρίθμητα
ζευγαράκια —καί τίς ιδιωτικές συλ
λογές τών Κολόνα, τών Ντόρια.
Ά ν άγαπάτε τό θέατρο, θά δήτε
θαυμάσιες παραστάσεις μελοδρά
ματος στό Βασιλικό. ’Ελαφρά μου
σική θ’ ακούσετε στήν «Άρτζεντίνα» ή στό «Βάλλε» καί συμφωνι
κή μουσική στό Θέατρο Μπάχ.
Στήν Σάντα Μαρία ντέλ Πόπολο
Θά βρήτε έξαίσια έργα τού Ρα
φαήλ, ένώ τού Μικελάντζελο βρί
σκονται στό Μέγαρο Φουρνέζε.
Είναι δυό μνημεία βασικά στή
Ρώμη, πού σ’ αύτά ή πόλη οφεί
λει ένα μεγάλο ποσοστό άπό τό
χρώμα της. Τό Κολοσσαΐον — Co
liseum τό λένε οί ’Ιταλοί —πού τό
άληθινό του όνομα ήταν Amphitheatrum Flavium. Τετραώροφο
βαρύ κτίσμα πού οί κερκίδες του
έχωρούσαν 90.000 θεατές δικα
σμένους γιά αίμα. Στίβος γιά μονο
μαχίες καί θηριομαχίες πόύ άλλο
σκοπό δέν είχαν παρά νά κορέσουν τά θηριώδη ένστικτα ένός
λαού πού εϊχέ κι’ "δλας άρχίσει νά
έκφυλίζεται. "Ωσπου ό Θεοδώριχος (6ος αιώνας) έβαλε τέρμα σέ
τούτο τό φρικιαστικό Θέαμα πού
κατέβαζε τόν άνθρωπο στό έπίπεδο τού κτήνους.
Τό άλλο μνημείο —όλότελα δια
φορετικό — είναι ό ναός τού Σάν
Πιέτρο. Βασικός άρχιτέκτων τού
ναού, πού άλλαξε πολλές φορές

μορφή καί σχέδιο, είναι ό Μπραμάντε. Είναι φανερό πώς στον Σάν
Πιέτρο, επικρατεί τό μπαρόκ, ρυ
θμός παρακμής, βαρυφορτωμένος
μέ ποικίλματα καί στολίδια. Τά
σχέδια τού Μπραμάντε δέν ήταν
τόσο βαρειά, όμως ή διακόσμηση
έγινε άπό τόν Μπερνίνι, μεγαλο
φυή καλλιτέχνη πού όμως παρ’
όλο του τό τάλαντο δέν κατάφερε
όλότελα νά περισωθή άπό τό ρεύμα
τής εποχής του, όπου ή Τέχνη είχε
κι’ όλας σημειώσει τήν κάμψη της.
Τό τάλαντο τού Μπερνίνι φαί
νεται καλύτερα στήν χαριτωμένη
«Φοντάνα Τρέβι», τήν άγαπημένη
κρήνη τών σημερινών Ρωμαίων
άλλά καί τών ξένων πού ρίχνουν
στά νερά της τό νόμισμά τους, π ι
στεύοντας πώς ή εύχή πού κάνουν
σύγχρονα θά έκπληρωθή.
Τό βέβαιο είναι ότι ή «αιώνια
πόλη» στάθηκε πολύ προνομιού
χος γιατί όλοι οί άρχοντές της, άπό
τούς βασιλείς ώς τούς αύτοκράτορες, τούς Πάπες, άκόμη καί τούς
κατακτητές, άκόμη καί τόν τελευ
ταίο της δικτάτορα, τόν Μουσολίνι, όλοι τήν έπροίκισαν μέ έργα
τέχνης καί στολίδια άνεκτίμητα.
Αναμφίβολα τά πιο παληά είναι
καί τά καλύτερα. "Οσο προχωρεί
στά πεπρωμένα της ή Ρώμη, ή
διακόσμησή της φτηναίνει σέ ποιό
τητα. Μερικά άπό τά σημερινά
καταντούν χονδροειδή καί βαρβαρικά. 'Ωστόσο, παρ’ όλα τούτα, ή
Ρώμη δέν παύει νά είναι ολόκληρη
ένα Θαυμαστό Μουσείο τέχνης ό
λων τών έποχών.
"Ομως, πιο πολύ κι’ άπό τήνπαληά ιστορία σάς ενδιαφέρει ή
σύγχρονη ζωή. Γι’ αύτό καί θά
θεωρήσετε απαραίτητο νά γνωρί
σετε τήν ατμόσφαιρα τής Βία Βένε
το, τού άριστοκρατικώτερου δρό
μου τής Ρώμης. Μή βιαστήτε -.νά
ένθουσιατήτε. Ή λάμψη — αληθι
νά εκθαμβωτική —είναι έπιφανειακή καί οπωσδήποτε τό χρώμα όχι
γνήσιο Ρωμαϊκό. Βίπς ά π ’ όλον
τόν κόσμο, υπέρκομψες γυναίκες,
διασημότητες, πού άπασχολοΰν
άδιάκοπα τίς στήλες τού διε
θνούς κοσμικού κουτσομπολιού,
άλλά καί «ντεμί μονταίν», καί πε
ταλούδες τού άγοραίου έρωτα, καί
νεαροί τού τρίτου φύλου, που δί
νουν στήν λάμψη τούτη καί τήν
φαντασμαγορία, κάλπικη, λιγάκι
άπογοητευτική άνταύγεια.
Πιο καθαρή ατμόσφαιρα Θά βρή
τε στή Βία Μαργκούτα, κι’ άς εί
ναι φτωχική. ’Εκεί ό φοιτητάκος
είναι γνήσιος, άγνός, λεβέντης κΓ
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έλπιδοφόρος, κΓ ή κοπέλλα του, λιες του. Τ’ άστέρια άπό πάνω, σέ λιέττα του. ’Ίσκιοι σιωπηλοί, πού
δάκτυλο γράφος στοϋ Φίατ ή στοϋ γαλατένιο ουρανό, μετακινούνται κάνουν πώς δέν προσέχουν τό λυ
Μοντατόρι, φοράει ένα φτηνό τσι- άργά καί τεμπέλικα, μετρώντας γμικό παράπονο τής τραγικής Τότάκι πού χύνεται ατό σβέλτο κορμί τις ώρες, τις μέρες, τούς αιώνες. σκας ούτε τήν ύστατη θανάσιμη
της καί φαντάζει χιτώνας βασιλι Φευγαλέες σκηνές προβαίνουν καί κραυγή της όταν πέφτη άπό τις
κός.Μένουν σε μιά άπό τίς άπειρες χάνονται άνάμεσα στά δένδρα: Ό επάλξεις τού Καστέλ Σάν “Αντζεσοφίτες τής βία Μαργκούτα, γευ Ρωμύλος κι’ ό Ρώμος, ό Κάτωνας, λο, τήν ώρα πού ό Καβαραντόσι
ματίζουν μ’ ενα σάντουιτς τό με οι Γράκχοι, ό έπαναστάτης Σπάρ κείτεται νεκρός άπό τις σφαίρες
σημέρι, πίνουν μιά κόκα-κόλα τό τακος, ό θηριώδης Νέρων, ό άνι- τού αποσπάσματος. Ό ’Ιταλικός
βραδάκι, κι’ όταν τό φεγγάρι ρί σόρροπος Καλλιγούλας, ή λυσ ούρανός, δέν συννεφιάζει γιά πολύ
χνει τ ’ ασήμια του πάνω στη ρά σασμένη Μεσσαλίνα, ό βαθυστό άπό τις διαβατάρικες μπόρες. Πέ
χη τού Παλατίνου ρωμαντζάρουν χαστος Σενέκας, ό λαλίστατος ρασε πολλές τέτοιες στην μακραίω
άγκαλιαστοί σ’ ενα παγκάκι τής Κικέρωνας, ό ρομαντικός Βιργί- νη ιστορία του, κι’ έμαθε ν’ άτενίζη
βίλλα Μποργκέζε. Ό
ζέφυρος λιος, ό ήρωϊκός Καϊσαρ, ό προδό μέ μάτι γαλήνιο τήν λαμπρή εύδία
θροιζει στά πυκνά φυλλώματα, της Βρούτος, ό άλλοπρόσαλλος τών φωτεινών πεπρωμένων του.
κάποιο τριζόνι, στό κέφι, ξεδιπλώ ’Αντώνιος, ό Δάντης μέ την Βεα
νει τις άκατάπαυστες ρυθμικές τρίλ- τρίκη του, ό Ρωμαίος μέ τήν ΊουG.R.
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Τήν 1 Πν Ιουλίου 1970
Α ρ χ η γ ό ς τοΰ
Σ ώ μ α τος ’Α ντισ τρ ά τη γος
κ.
'Α ναστάσιος
Κ αρυώ της συνοδευόμενος υπό του Ύ ποδιοικητου του Μ οιράρχου
κ.
Χρ. Γ εω ργαντά
μετέδη καί έπεθεώρπσεν υπηρεσ ίας Α .Δ.Χ.
Δωδεκάνησου. Ε ις Ρόδον
κ. ’Α ρ χη γ ό ς ώμίλησεν εις συγκέντρω σ ιν άνδρώ ν τώ ν υ π η 
ρεσιών της π ό λεω ς τονίσας π ρος αυτούς τας
κ α τα δα λλομ ένα ς π ρ οσ πά θ εια ς π ρ ός πλήρη έκσυγχρονισμόν τοΰ Σ ώ μ α τος χ ά ρ ις εις τό άμέριστον ένδ ια ςέρ ο ν τής 'Ε θ ν ικ ή ς Κυδερνήσεω ς, έκάλεσε δε αυτούς νά άφοσιω θούν εις
τήν πιστήν έκτέλεσιν του καθήκοντος ε π ’ ρν α θ ω τοΰ Σ ώ μ α το ς καί τής Ε λ λ η ν ικ ή ς Πατρ ίδος. Εν σ υνεχεία ό κ. ’Α ρ χη γ ό ς έπεθεωρησε τό π α ρ ά ρ τη μ α τής Σ χο λή ς Χωροφυλακής;
Ρόδου, τήν δέ 13-7-70 μετέδη ε ις Κώ δποι
επεθεοΰρησε τ ά ς έκεΤ 'Υ πηρεσίας Χωροφυλακής. Αί έντυπω σειτ τοΰ κ. ’Α ρ χηγού εκ τής
έπιθεω ρήσ εω ς υπ ήρξαν ά ρ ισ τα ι. Ε ις τήν ψω
τογρ α φ ία ν ό κ. Α ρ χη γός μετά τοΰ κ. Ά ν ω
τέρου Δ ιοικητου έν μέσω Α ξιω μ α τικ ώ ν καί
άνδρώ ν τής Α .Δ .Χ . Δ ω δεκάνησου.

ό

‘Υπό τού ’Αστρονόμου Δρος Κ. ΧΑΣΑΠΗ

Α

ΚΡΙΒΩΣ προ ένός έτους, εις τάς 20 ’Ιουλίου 1969,
ό άνθρωπος έπατοϋσε έπί τής Σελήνής.

Δεν είναι υπερβολή εάν λεχθή δτι τό κατόρθωμα
αυτό δεν είναι μόνον τό μεγαλύτερον πού επέτυχε ο
άνθρωπος καθ’ δλην την διάρκειαν τής ιστορίας του,
άλλ’ επί πλέον, δτι ασφαλώς θ αποτελή δια το μέλλον
αφετηρίαν αναλογών κατορθωμάτων, τα οποία θα του
έπιτρέψουν να έπιτύχη την «κατάκτησιν» των ουρανίων
έκείνων σωμάτων, τά όποια αποτελούν μέλη τής η
λιακής μας οικογένειας· των πλανητών.
Έθεώρησα σκόπιμον, έπί τή εύκαιρία τής συμπληρώσεως ένός άκριβώς έτους, αφ οτου επραγματοποιήθη τό μεγάλο αύτό κατόρθωμα, να δώσω εις τό
παρόν μίαν γενικήν εικόνα τών πειραμάτων έκείνων,
πού έγιναν διά του Απόλλωνός 11. Θα δωσω, δηλαδη,
ώρισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία τών έπί μέρους
έπιτευγμάτων τού ’Απόλλωνος 11.
Οί άστροναϋται πού έφθασαν εις την Σελήνήν με
τον ’Απόλλωνα 11, έφερον μαζί τους ώρισμένας έπιστημονικάς συσκευάς αί όποΐαι θά επετρεπον την σπου
δήν άγνώστων μέχρι τοϋδε «διά τήν Έπιστήμην»καί
έξαιρετικώς ενδιαφερόντων αντικειμένων.
Τρία ήσαν κυρίως τά άντικειμενα αυτα. Εκ τού
των, τό ένα μόνον άνεφέρετο εις τήν Σελήνήν. Τα άλλα
δύο — καί ας μή φανή τούτο περίεργον — άνεφέροντο
εις τήν γνώσιν τού κόσμου μας, τής γής μας.
Δι’ έκαστον έξ αυτών μετεφέρθη εις τήν Σελήνην
είδικώς κατασκευασθέν έπιστημονικόν δργανον.
Τό πρώτον άντικείμενον, τό άφορών εις την γνώ
σιν τού δορυφόρου μας, τής Σελήνης, ήτο η σπουδή
τής Σελήνης άπό γεωλογικής και γεωφυσικής αποψεως. Μέχρι τότε, κάθε σπουδή ή οποία έγινε επι τής
Σελήνης, περιωρίζετο μόνον εις την μορφήν τής επιφά
νειας της. Τώρα, διά πρώτη φοράν, θά επεχειρεΐτο η
σπουδή καί τού έσωτερικού αυτής. Λαμβάνουν χώραν
σεισμοί έπί τής Σελήνης ; Καί, κατα προεκτασιν, ο
δορυφόρος μας είναι άκόμη ένα ζωντανόν σώμα, με
μίαν έσωτερικήν «γηγενή» θερμότητα, η μήπως είναι
κατεψυγμένος μέχρι τού κέντρου του;
Εις τά έρωτήματα αυτά μίαν πρωτην απαντησιν
θά ήτο δυνατόν νά λάβωμεν, εαν εγκαθίστατο επι τής
Σελήνης ένας σεισμογράφος, ό οποίος θα κατέγραφε

τάς οίασδήποτε σεισμικας δονήσεις, μικρας η μεγαλας,
καί ό όποιος κατά τρόπον αύτόματον θά ήτο δυνατόν
νά μεταδίδη εις τά γήινα εργαστήρια τας σχετικας εγγραφάς του. Πράγματι οί άστροναύται τού ’Απόλλω
νος 11, έγκατέστησαν έπί τής έπιφανείας τού δορυ
φόρου.., μας, εις τήν «θάλασσαν τής ήρεμίας», δπου
προσεληνώθησαν, ένα ευαισθητον σεισμοσκοπικον
δργανον.
Ά π ό τάς μέχρι σήμερον συλλεγεισας παρατηρή
σεις, προέκυψεν δτι έπί τής Σελήνής δεν λαμβάνουν
χώραν σεισμοί, άνάλογοι προς έκεινους τους οποίους
γνωρίζομεν έπί τής γής, δτι δέ, επομένως, ο δορυφό
ρος μας είναι ένα σώμα νεκρόν και, το πιθανωτερον,
κατεψυγμένον μέχρι τού κέντρου του.
Μία άντένα σπουδής τού «ήλιακοΰ άνεμου» ^ήτο
τό δεύτερον δργανον, τό όποιον έγκατέστησαν ^οι αστροναΰται είς τον δορυφόρον μας και το οποίον
έλειτούργησε κατά τάς ώρας τής επι τής Σελήνής παρα
μονής των. Κατόπιν ή άντένα παρελήφθη υπ αύτών
καί μετεφέρθη είς τήν γήν.
’Αλλά τί είναι ό ήλιακός άνεμος; 'Η πρώτη απαντησις είς τό έρώτημα αύτό, είναι δυνατόν να διατυπωθή
ως εξής: 'Ο ήλιακός άνεμος είναι ή «ούρα» τής γής.
Μία ούρά, άνάλογος προς έκείνην τών κομητών,^ με
μόνην τήν διαφοράν δτι ή ούρά τής γής είναι τοσον
πολύ αραιά, ώστε νά μή ύποπίπτη άμέσως είς τήν άντίληψίν μας. 'II ούρά αύτή άποτελεϊται απο μικρότατα
σωματίδια, τά όποια έκτοξεύονται άπό τον ήλιον, δταν
παρατηρούνται έπ’ αύτού έκρηξεις. Απο αυτα^τα^ σω
ματίδια είναι γεμάτος δλος ό χώρος έξω απο τον ήλιον
μέχρις έδώ, μέχρι τής γής μας. Θά^έλεγε κανείς, δτι
τό σύνολον αύτών τών σωματιδίων αποτελεί μιαν αραιοτάτην «άτμόσφαιραν» τού ήλιου, η οποία, κατ
αύτόν τον τρόπον, φθάνει μέχρι του πλανήτου μας.
'Όταν συμβή μία ήλιακή έκρηξις, τά σωματίδια
πού έρχονται τότε άφθονα εις την γήν, επειδή είναι
ήλεκτρικώς φορτισμένα, δέν διασπειρονται κατα τροπον
τυχαϊον, άλλά άκολοΌούν τροχιάς κατά μήκος τών καλουμένων δυναμικών γραμμών τού γήινου μαγνητικού
πεδίου. Κατ’ αύτόν τον τρόπον, συσσωρεύονται κυρίως
είς τούς κόλπους τής γής καί είς τήν παρουσίαν των
οφείλεται τό λεγόμενον πολικόν σέλας, το οποίον παρατηρεΐται κυρίως δταν άκριβώς συμβαίνουν αι ηλιακαί έκρήξεις.
Βεβαίως, άπό έδώ, άπό τήν γήν, εγινε μερικώς η
σπουδή τής «ούράς» τής γής, «τού ήλιακοΰ άνέμου»,
πλήν δμως, πολλοί λόγοι και προπαντός η παρουσία

τής πυκνής γηίνης άτμοσφαίρας, εμποδίζει την πλήρη
μελέτην. Την άδυναμίαν ακριβώς αυτήν έπρεπε νά καλύψη κατά πρώτον λόγον καί κύριον ή παρουσία άνθρώπων επί της Σελήνης. "Επρεπε δηλαδή νά έγκατασταθή έπί της Σελήνης, έστω καί διά τάς όλίγας ώρας
της παραμονής τών άστροναυτών έπί τοϋ δορυφόρου
μας μία κεραία, ικανή νά συλλαμβάνη τά σωματίδια
πού κυκλοφορούν εις τήν περιοχήν τής Σελήνης, ή
οποία είναι καί περιοχή τής γής καί τά όποια έκεϊ,
εις τήν Σελήνην, είναι εΰκολον νά άνιχνευθοϋν, λόγω
τής άπουσίας άτμοσφαίρας.
'Η κεραία, τήν οποίαν έφερον μαζί των οΐ πρώτοι
άστροναϋται, όταν έπέστρεψαν, έπέτρεψε πράγματι
την πληρεστέραν σπουδήν τών συλλεγέντων σωματι
δίων, τώρα δέ έχουν αύξηθή άρκούντως αί γνώσεις μας,
έν σχέσει προς τήν πυκνότητα τοϋ «ήλιακοΰ άνέμου»
καί, συνεπώς, αί γνώσεις μας, αί άφορώσαι εις τήν «ούρμν» τής γής.
'Όπως λοιπόν προκύπτει έκ τών άνωτέρω, τό
επιτυχές πείραμα τοϋ ’Απόλλωνος 11 άπέβλεπεν όχι
μό,νον εις τήν γνώσιν τής Σελήνης, άλλά καί εις τήν
γνώσιν τοϋ πλανήτου μας.
’Αλλά καί τό τρίτον πείραμα πού έγινε δι’ οργά
νου __μεταφερθέντος έπί τής Σελήνης ύπό τών πρώτων
άστροναυτών, άφεώρα εις τήν σπουδήν όχι τής Σελή
νης, άλλά τής γής.
Διά τήν πλήρη κατάνόησίν του άναφέρω τά έξής:
’Από άρκετών ΙΟετηρίδων είχε διαπιστωθή, ότι
αί θέσεις τών διαφόρων πόλεων τής γής συνεχώς μετεβάλλοντο. Μεταβάλλονται δηλαδή τά λεγάμενα γεω
γραφικά μήκη καί πλάτη τών διαφόρων τόπων τής
γής. Αύτό τό φαινόμενον κατ’ άρχήν παρέμεινε άνεξήγητον. "Επειτα ένας γεωφυσικός, ό Bezener, ύπεστήριξεν ότι ή μεταβολή αύτή πρέπει νά οφείλεται εις
τήν συνεχή μετακίνησιν τών ήπείρων, αί όποϊαι ωσάν
πλοία ταξιδεύουν, τρόπον τινά, κινούμεναι έπί τοϋ
«μανδύου» τής γής, πού εύρίσκεται κάτω άπό τον
φλοιόν της. Πράγματι, έάν κανείς κόψη άπό ένα χάρ
την τό περίγραμμα τής ’Αμερικής άφ’ ενός καί τό περί
γραμμα τής Εύρώπης καί ’Αφρικής άφ’ έτέρου καί τά
πλησιάση, τότε διαπιστώνει, ότι τά δύο περιγράμματα
έφαρμόζουν σχεδόν άκριβώς. Αύτό μαρτυρεί, ότι κά
ποτε ή ’Αμερική άπεσπάσθη άπό τήν Εύρώπην καί τήν
’Αφρικήν καί, ωσάν πλοϊον, άπομακρύνεται συνεχώς
άπό ήμας, κινουμένη προς δυσμάς.Τό ίδιον ισχύει καί
διά τήν Αύστραλίαν, ή οποία άπεκόπη άπό τήν Νότιον
’Ασίαν καί ταξιδεύει κινουμένη προς νότον·.Μέχρι τώρα, εις τά ’Αστεροσκοπεία έγινε μία
έπιμελημένη παρακολούθησις τής μεταβολής τών γεω
γραφικών μηκών, ή οποία άπέβλεπεν εις τό νά προσ-

Ο 'Έ ντο υ ϊν "Ω λντριν εις τήν Σ ελή νη ν.

διορισθή ή ταχύτης κινήσεως τών ήπείρων. ’Αλλά
πολλαί δυσκολίαι ύπάρχουν διά τήν έξακρίβωσιν αυτής
τής ταχύτητος μετακινήσεως τών ήπείρων. Τώρα λοι
πόν πού ό άνθρωπος έφθανεν εις τήν Σελήνην, θά ήτο
δυνατόν νά γίνη μία έπακριβής μέτρησις καί αύτοΰ τοϋ
στοιχείου.
Ά λλ’ έπί πλέον, συνδέεται μέ τήν μελέτην τής
μετακινήσεως τών ήπείρων άπό τήν Σελήνην, ή άκριβής γνώσις τής άποστάσεως τής Σελήνης άπό τής γής
άνά πάσαν στιγμήν. "Οταν δέ λέγωμεν «άκριβής γνώ
σις)) έννοοΰμεν άκρίβειαν μέχρις εκατοστού τοϋ μέ
τρου, διότι άλλως παν δ,τι άφορα εις τήν άπόστασιν
τής Σελήνης άπό τήν Γήν είναι ήδη γνωστόν. Γνωρίζομεν δηλαδή ότι ή Σελήνη άπέχει άπό τήν Γήν 384.495
χιλιόμ., όπως έπίσης γνωρίζομεν καί οτι μεταβάλλεται
αύτή ή άπόστασις συνεχώς καθώς ή Σελήνη κινείται
γύρω άπό τήν Γήν. Εις τήν θεμελιώδη αύτήν γνώσιν
άλλωστε, στηρίζονται καί όλα τά έπιτεύγματα τής ’Α
στροναυτικής, πού έγιναν έως τώρα καί τά όποια ώδήγησαν τον άνθρωπον μέχρι τής Σελήνης.’Αλλ’ έδώ δέν
πρόκειται περί αύτής τής γενικής γνώσεως τής άπο
στάσεως Γής — Σελήνης. Πρόκειται, όπως έλέχθη,
περί άκριβείας έκατοστοΰ τοϋ μέτρου.
Άκριβώς, διά τάς μετρήσεις αύτάς μετεφέρθη έπί
τής Σελήνης συσκευή άκτίνων Λ Ε ΙΖ Ε Ρ , ή οποία έπιτρέπει τήν διενέργειαν αύτών τών λεπτεπιλέπτων με
τρήσεων.'Η συσκευή άφέθη έπί τής Σελήνης καί ήδη
έχουν γίνει άρκεταί προσπάθειαι άνιχνεύσεως τής με
ταβολής τής άποστάσεως τής Σελήνης άπό τήν Γήν,
μέ αύτήν τήν έπιθυμητήν άκρίβειαν, θά έξακολουθήσουν δέ νά γίνωνται καί εις τό μέλλον.
'Η μέθοδος ή όποια χρησιμοποιείται είναι άπλή.
Άπό δύο πόλεις πού εύρίσκονται άρκετά μακράν άπ’
άλλήλων, π. χ. άπό μίαν πόλιν τής Αμερικής καί μίαν
τής Εύρώπης, διά τών άκτίνων Λ Ε'ΓΖΕΡ πού φθά
νουν εις τήν Σέλήνην καί έπειτα έπιστρέφουν άπ’ αύτήν,
μετρεϊται ή άπόστασις τής Σελήνης. Ά πό τό σχημα-

τιζόμενον τρίγωνον μεταξύ των δύο πόλεων καί τοΰ
σημείου της Σελήνης, οπού εύρίσκεται ή συσκευή
ΛΕ Ι ΖΕΡ, προκύπτει καί ή τιμή, ή άκριβής τιμή,
της άποστάσεως των δύο γήινων πόλεων. 'Επομένως,
έάν ή άπόστασις αύτή των δύο πόλεων μεταβάλλεται
καί έάν προσδιορισθή άκριβώς ή μεταβολή τής άπο
στάσεως, εύρίσκομεν καί τήν ταχύτητα μέ τήν οποίαν
κινούνται αί ήπειροι έπί των οποίων εύρίσκονται αί
πόλεις.
Σήμερον, όπως έχει προκόψει άπύ παλαιοτέρας
άστρονομικάς μετρήσεις, ή ταχύτης άπομακρύνσεως
της ’Αμερικής άπο τήν Εύρώπην φθάνει το ένα μέτρον

άνά αιώνα. Αί μετρήσεις, πού θά γίνουν μέ τήν νέαν
μέθοδον, μέσω Σελήνης, θά μάς επιτρέψουν νά έκτιμήσωμεν άγνωστα πράγματα πού άφοροϋν τον δορυφό
ρον μας, άλλά βασικώς μάς έδωσε τήν δυνατότητα νά
γνωρίσωμεν αύτον τούτον τον κόσμον μας. Τήν Γήν
μας.
Εις άλλο άρθρον θά άναφέρω εις ποια συμπερά
σματα έχει καταλήξει σήμερον ή Επιστήμη, έπειτα
άπο τά επιτυχή πειράματα τού ’Απόλλωνος 11 καί 12,
άναφορικώς προς τήν ήλικίαν τής Σελήνης, τήν φύσιν
των πετρωμάτων της, τήν προέλευσιν των κρατήρων
της, άλλά καί εις ένα άπώτατον παρελθόν.
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ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΗΝ

ΟΘΟΝΗ
Ή γένεση τοϋ Ελληνικού Κινη
ματογράφου δέν καθυστέρησε καί
τόσο ττολΰ — όσο συνήθως πιστεύουν — σε σύγκρισι μέ τον Ευ
ρωπαϊκό καί τόν Αμερικανικό. Οί
χρονολογίες μιλούν μόνες τους.
Στά 1832 ό Ζοζέφ Πλάτ κατορ
θώνει νά συνθέση τεχνητά μιά κι
νητική εικόνα. Τό 1877 ό Έμίλ
Ρεύν κατασκευάζει τό «Πραξινοσκόπ», υποτυπώδη κινηματο
γραφική μηχανή.Δέκα χρόνια άργότερα ό Έντισον κατασκευάζει
τό άρκετά τελειότερο «Κινετοσκόπιον». Στά 1895 τέλος, στό«Γκράν
Καφέ» στο Παρίσι, οί άδελφοί Λυμιέρ παρασκευάζουν στήν οθόνη
τις πρώτες ταινιούλες έπικαιρότητος.
Δυό χρόνια κατόπιν, στά 1897,
οί 'Αθηναίοι σέ μιά αίθουσα ενός
κτιρίου τής πλατείας Κολοκοτρώνη έβλεπαν κατάπληκτοι — μερι
κοί έλιποθύμησαν! — τίς πρώτες
κινούμενες εικόνες. Ώργανωμένες
κινηματογραφικές παραστάσεις έ
γιναν τό 1903 στήν ’Αθήνα, στήν
χειμωνιάτικη αίθουσα τού «Βα
ριετέ», άπό τούς άδελφούς Ψυχού
λη, καί άμέσως κατόπιν ό Βαγγέ
λης Μακροδημάκης φέρνει άπό τήν
Σμύρνη τά μηχανήματά του καί
άπό τήν Εύρώπη τίς πρώτες κι
νηματογραφικές ταινίες.
Οί ’Αθηναίοι συνωστίζονται νά
δούν, μένουν άναυδοι, στήν άρχή
λιθοβολούν τήν οθόνη (!), άποκαλούν τόν κινηματογράφο «μη
χανή τού διαβόλου», μερικοί γίνον
ται φανατικοί διώκται του καί τόν
μποϋκοτάρουν, μά οί πιό πολλοί
γίνονται πιστοί καί θερμοί Θαυ
μαστοί του. Οί αίθουσες ξεφυτρώ
νουν σάν μανιτάρια: Τό «Πανόρα
μα»— πού άργότερα έπιασε φωτιά
— ή «Ροτόντα» τού Άρνιώτη, τό
χαριτωμένο — θερινό — «Ποτέ» έκεϊ πού είναι σήμερα τό «’Αττι
κόν». Μεταξύ τών πρώτων ται
νιών παίζεται τό «Ταξίδι στή Σε-

λήνη» τού Ζώρζ Μελλιέ, μακρυνός
πρόδρομος των σημερινών «διαιτλανητικών ταινιών».
Μόλις τρία χρόνια αργότερα,
τό 1906, γεννιέται καί ή πρώτη
έλληνική ταινία πού όμως «έγυρίσθη» άπό ξένον όπερατέρ, τόν
Λεόν, αντιπρόσωπο τής «
» στην ’Αθήνα. 'Ήταν άπλώς
ένα «ζουρνάλ» μέ σκηνές άπό τούς
’Ολυμπιακούς ’Αγώνας πού εί
χαν τότε όργανωθή έδώ. Ή προ
βολή τής ταινίας έγινε στον «Παρ
νασσό».
’Από τότε — 1906 —ώς τό 1911,
τοποθετείται χρονολογικά ή γέ
νεση τού Ελληνικού κινηματογρά
φου μέ πρωτεργάτες τόνΧάρη Μαυρογένη, τόν Ζόζεφ Χέπ, τόν Σπύρο
Δημητρακόπουλο. Τρία χρόνια άργότερα, ό Κ. Μπακατάρης θά «γυρίση» την «Γκόλφω», την πρώτη
έλληνική ταινία μεγάλου μήκους,
πού ή πρεμιέρα της έδόθη στις 22
Ίανουαρίου καί έμεινε ιστορική.

Πρωταγωνιστούσαν ερασιτέχνες,
(Βιργινία Διαμάντω — Γκόλφω —
ή Χρυσάνθη Χατζηχρήστου, ό
Λαζαρίδης, ό Λιττός), άλλα πλαι
σιώνονταν και άπό έπαγγελματίες (ή ’Ολυμπία Δαμάσκου, ό
Διονύσης Βενιέρης, ό Ζούχος Θανος, ό Γ. Πλούτης).
Αυτά γιά τήν ιστορία, πού ό
πως βλέπετε μαρτυρεί ότι ή Ε λ
λάδα δέν άργησε νά υΐοθετήση τήν
«Έβδομη Τέχνη». Εκείνο πού άρ
γησε είναι ή εξέλιξη, πού βάδισε
μέ πολύ άργό ρυθμό καί είναι καί
σήμερα μπορούμε νά πούμε άκόμη
ότι βρίσκεται σέ πολύ ζηλευτό
δρόμο.
Τό γιατί καί πώς θά τό δούμε
σέ επόμενα σημειώματά μας γύρω
άπό τό θέμα αύτό —τόν Ελληνικό
Κινηματογράφο — πού όσο κι’ άν
σήμερα διέρχεται μιά όξεϊα κρίσι,
όμως παρουσιάζει ένα τεράστιο
ενδιαφέρον γιά τήν Ελλάδα, καί
σαν βιομηχανία καί σαν τέχνη.

ΑΚΑΪ>€Α* KAN<A*IT*A*
"Ε νας θυρσοφ όρος

τή ς 'Ε λ λ η ν ικ ή ς ίό έ α ς
ΝΙΚΟΥ Τ ΣΟΥΡΑ

Υπενωμοτάρχου
Πτυχιούχου Νομικής Σχολής Παν)μίου ’Αθηνών
Γεννήθηκε τό 1866 στά Λεχαινά
τής Ηλείας· πατέρας του ό Δημήτριος Άνδρέου Καρκαβίτσας,
μητέρα του ή "Αννα Βασιλείου
Σκαλτσά, Αεχαινιώτισα- πέθανε
στις είκοσιτέσσερις ’Οκτωβρίου
1922, άπό φυματίωση τοϋ λά
ρυγγα, στο Μαρούσι, πενήντα
έξη χρόνων. Χρέος τιμής μάς
επιβάλλει να τόν θυμηθούμε. Νά
τιμήσουμε τή μνήμη του κατά
τόν άρμοδιώτερο τρόπο. ’Ιδιαί
τερα οί νεώτεροι. Καί τούτο,
γιατί ό Καρκαβίτσας, παρά τ’
άμφιλεγόμενα, υπήρξε εν, άγκωνάρι — καί, μάλιστα, άπ’ τά στερεώτερα καί βασικώτερα— τής
γλωσσικής καί πνευματικής άναγέννησης τοϋ τόπου μας. "Ενας
ζωντανός πνευματικός πρόγονος.
’Ανοιχτόμυαλος κΓ άνοιχτομάτης. Πώς, λοιπόν, νά τόν προ
σπελάσουμε; Είναι σά νά θέλου
με ν’ άγνοήσουμε μιά αίματοστάλαχτη, δακρύβρεχτη, πολυ
τάραχη σελίδα τής νεώτερης Ιστο
ρίας μας, έκείνην, όπού’ άνάμεσά της έζησε, κινήθηκε, εν
θουσιάστηκε κι’ άπογοητεύτηκε ~ο Λεχαινιώτης άφηγητής.
Καί, πού τό πνεύμα, τό ύφος
καί τό ήθος της ζωντάνεψε,
με πλούσια λυρική καρδιά, μέσ’
στη γλυκομίλητη θάλασσα τών
κειμένων του. . .
Πολλά, βέβαια, έχουν γρα
φή κΓ είπωθή, ώς τήν ώρα,
γιά τήν προσφορά τού Καρκαβίτσα στά γράμματά μας. Θετι
κά κΓ άρνητικά. Μ’ δλον τούτο,
πρόσθετος λόγος γιά τό συγγρα
φέα καί τόν άνθρωπο Καρκαβί-

τσα δέν νομίζω, πώς ζημιώνει.
’Απεναντίας: οί αναθεωρήσεις,
άνακατατάξεις τών άξιών ή οί
λογής διονυχιστικές επεκτάσεις
άπόψεων πάνω σ’ ένα <θέμα>
ή σ’ ένα έργο τόσο γερά άρμοσμένο καί τόσο πολύχυμο, καθώς
τού Λεχαινιώτη διηγηματογράφου μάς είναι πάντα χρήσιμες
κΓ άπαραίτητες. Γιατί προσφέ
ρουν τήν εύκαιρία, στούς νεώτερους κυρίως, νά συνειδητο
ποιήσουν τήν πνευματική κληρο
νομιά τών προγόνων καί νά εκτι
μήσουν έτσι τό ειδικό καί τό
άλλο βάρος της. ’Ακόμη, γιατί
ή άναδρομή στά πρόσωπα καί τά
πράγματα τού πνευματικού μας
πολιτισμού κοντινού ή απώτε
ρου, έκτος τού δτι χρησιμεύει
σάν άφετηρία γιά γονιμώτερα
ξεκινήματα, παραδειγματίζει,φρο
νηματίζει
κιόλας τούς έπιγενόμενους. Εύρύνει τό οπτικό
καί τό άλλο τους πεδίο, άνεβάζει
σέ άδιαφιλονίκητη περιωπή τά
πνευματικά τους ένδιαφέροντα,
τούς φέρνει κοντά στίς αξίες
τού τόπους τους, τούς δένει μέ τις
εθνικές του ρίζες. Καί μιά τέτοια
άξιόλογη έθνική ρίζα είναι, χωρίς
άμφιβολία, ό Ά νδρέας Καρκα
βίτσας. ’Αξίζει, λοιπόν, τόν κόπο
νά τόν προσέξουμε, ν’ άνατρέχουμε συχνά-πυκνά στά περιστα
τικά, πού αύλακώνουν τήν ψυχή
καί τήν τέχνη του, νά προσπαθού
με, μ’ ένα λόγο, νά ένστερνιστοΰμε τό μήνυμά του, τό μήνυμα
ένός εθνικού άναγεννητή, ενός
εθνικού ποδηγέτη. Τώρα μάλι
στα, πού τά εκατό καί πλέον

χρόνια άπ’ τή γέννησή του τόν
φέρνουν καί πάλι κοντά μας,
άνάμεσά μας, πάντα ζωντανόν
κ’ επίκαιρον, περισσότερο, ίσως
άπό κάθε άλλη φορά. Καί λέω
περισσότερο άπό κάθε άλλη φο
ρά, γιατί καί τότε, πού ήρθε στά
γράμματά μας ό Καρκαβίτσας οί
καιροί ήσαν δυσχείμεροι, γεμά
τοι έρέβη, γεμάτοι ταραχή καί
άγχος- δπως είναι καί σήμερα
οί δικοί μας καιροί. Τή χρειαζό
μαστε, λοιπόν, σήμερα τή φωνή
τού Καρκαβίτσα, δπως τή χρειά
ζονταν καί ή εποχή του. Γιατί
είναι φωνή καθαρή, κρυστάλλι
νη, τίμια, γνήσια, ,έ λ λ η ν ι κ ή
φωνή. Καί οί ελληνικές φωνές,
οί άτόφιες, οί πεντακάθαρες, αμό
λευτες ελληνικές συνειδήσεις
σήμερα —αύτό πρέπει ιδιαίτερα
νά έξαρθή— σπανίζουν. Ό Καρ
καβίτσας καί σάν άνθρωπος καί
σά συγγραφέας ΰπήρξε πέρα γιά
πέρα ένας πλούσιος σ ’ έλληνικά
αισθήματα πολίτης τού καιρού
του.Μέσα του είχε κλείσει τήν
Ελλάδα ολάκερη: Τό μεγαλείο
της, τήν άξιοσύνη της, τήν ομορ
φιά της. "Ενας θυρσοφόρος τής
έλληνικής ιδέας! Ή 'Ελλάδα, σά
διάρκεια, σάν ιστορικό μέγεθος,
σά γεωγραφική, τέλος, παρουσία
υπήρξε τό άκατάλυτο πάθος του,
τό κύτταρό του. Τήν άγάπησε καί
τήν πόνεσε δσον όλίγιστοι στον
τόπο τούτο. Τήν ήθελε δοξα
σμένη κΓ δχι βλαστημημένη άπό
έχθρούς κι’ άπό φίλους, γεμάτη
γκρεμισμένους βωμούς. Αισθανό
ταν βαθύτατη άποκαρδίωση, δταν
έβλεπε πώς τό έθνος παρέπαιε,

πώς ύπέφερε, χειμάζονταν άπ’
τήν άρρώστιατής μικροπολιτικής,
της μικροσυναλλαγής, τοϋ κού
φιου, του ευκαίρου λόγου, τοϋ
νεποτισμού στην έξοργιστικώτερη μορφή του, τήν άπαιδευσία,
τήν ελονοσία τής ψυχής καί τού
κορμιού —ή ελονοσία ήταν ή
αρρώστια τής εποχής του—, τήν
ψυχική καί πνευματικήν άκόμη
αποκολοκύνθωση, τή στείρα προ
γονοπληξία, τό φαλκιδευμένο ατ
τικισμό, άπό τόσα άλλα. ’Από τό
1885, πού δημοσιεύτηκε στήν
<Έβδομάδα> τό πρώτο του κεί
μενο, ή <’Ασήμω>, ώς τήν ώρα,
πού έκλεισε τά μάτια του στό
Μαρούσι ό συγγραφέας τού <Ζητιάνου> δέν έκανε τίποτ’ άλλο
παρά ν’ άγωνίζεται — δχι μόνο
σάν πνευματική παρουσία— στήν
πρώτη γραμμή γιά τήν εθνική
προκοπή. Γιά νά ορθοποδήσει, ή
Χώρα. Ν’ αποκτήσει νέα φτερά
τό έθνος. Ν’ άνασάνει λεύτερον
άέρα ή βασανισμένη πατρίδα.
Ή πιστότερη εικόνα του είναι
ή εικόνα τού άνθρώπου με τό
κνούτο στό χέρι- νά μαστιγώνει
αλύπητα, άοκνα, επίμονα, άνελέητα κάθε τι, πού μόλυνε τό
εθνικό, κοινωνικό κορμί. Στα
γράμματά του προς τον Κώστα
Χατζόπουλο, τον επιστήθιο φίλο
του, πού παρουσίασε άπ’ τις σε
λίδες τής (Πνευματικής Ζωής>
στά 1938 ό Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος δέν παραλείπει νά σημειώ
σει τήν κατάντια τού τόπου με τό
άδοξο, επαίσχυντο τέλος τού
1897, νά τού μιλήσει γιά τά κακά
κα'ι ολέθρια, πού μαστίζουν, σάν
τις πληγές τού Φαραώ τήν πνευ
ματική, κοινωνική και πολιτική
μας "ζωή. 'Ελληνοκεντρικός κ’
ελληνολάτρης, καθώς ό Περικλής
Γιαννόπουλος,
καθώς ό "Ιων
Δραγούμης. "Ενας έθνεγέρτης!
Σάν τέτοιος πρέπει ν’ αντιμετω
πιστεί, νά διερευνηθεί, νά ίχνηλατηθεϊ ό Καρκκβίτσας. Καί σάν
τέτοιος πρέπει, κυριώτατα, νά
τιμηθεί. Είναι μια πλευρά τής
όλης του παρουσίας, πού φρονώ,
πώς δέν έχει πλήρως κατανοηθή καί σημασιολογηθή.
Σ’ αυτήν τήν ελληνική ψυχή τού
Καρκαβίτσα, φαίνεται, πώς είχε
δόσει προσοχή πρώτος —άνοιχτομάτης, καθώς ήταν— ό Παλαμάς. Ή δήλωσή του, άλλωστε,
πώς: <"Αν κάποιος παράξενος
τών άξιών ζυγιστής μέ πειθανά
γκαζε νά διαλέξω άποκλειστικά
μεταξύ Παπαδιαμάντη καί Καρ

καβίτσα,
θά
έστεκα ευλα
βικά
μπροστά
στον
πρώ
το, θά τού φιλούσα τό χέρι, καί θά
ψήφιζα τό δεύτερο είναι μιά
άποκαλυπτική ομολογία πίστης
τού βάρδου τών γραμμάτων μας
πρός τήν άξια, τήν ελληνικότητα
τής προσφοράς τού Λεχαινιώτη
πεζογράφου. Τήν ελληνικότητα
εκείνη, πού δέν τήν βρίσκουμε,
δυστυχώς, σήμερα, άποτυπωμένη
στά έργα καί στίς προσπάθειες
τών νεώτερων —παρά σ’ ελά
χιστες, έλαχιστότατες εξαιρέσεις.
Ό Καρκαβίτσας, πάντως, άνεξάρτητα άπό τό τί πιστεύει κα
νείς πάνω στό θέμα τούτο, έζησε, κινήθηκε έλληνικά. Μέ άλιγόστευτη πάντα μέσα του τήν ομορ
φιά τής ελληνικής πατρίδας. Μέ
άνδρικό φρόνημα. (Είμαστε άν
τρες εμείς, δ,τι καί νά εϊπεΐς,
είμαστε άντρες! 'Έλληνες! σοΰ
λέει ό άλλος· δέν είναι παίξε - γέ
λασε. "Εχουμε τά κακά μας—
δέ λέω- πήραμε δρόμο στραβό,
σάν κακό κυβερνημένο πλεούμε
νο· μά δέν είμαστε καί ντίπ!γιά πέταμα. . .) λέει ό ύποναύκληρος ένός καραβιού στό πλή
ρωμά του στον (’Εκδικητή), ένα
άπ’ τά καλύτερα διηγήματα τής
συλλογής του (Λόγια τής Πλώ
ρης), πού κυκλοφόρησε στά 1899.
Σ’ δλο του τό έργο, άπ’ τό πρώτο
του βιβλίο τά (Διηγήματα), πού
δημοσιεύτηκε τό 1892, ώς τά
στερνά του, τά (Διηγήματα τού
γυλιού) καί τά (Διηγήματα γιά τά
παλληκάρια μου>, πού βγήκαν
στά 1922, στ’ άρθρα καί τις γνώ
μες του ή τις άλλες εκδηλώσεις
του, δημόσιες ή ιδιωτικές, παντού
μά παντού, ή Ελλάδα είναι πανταχοΰ παρούσα. Ό άνδρισμός,
ή ελληνική λεβεντιά, ή σωματική
καί ή ψυχική καί πνευματική
παλληκαριά. Ή έκφραση, ή πλού
σια καί ζωντανή έκφραση τής
σωματικής, ψυχικής καί πνευμα
τικής άλκής. Ή άποτύπωση, ή
γνήσια άποτύπωση τής γενναιοφροσύνης τού "Ελληνα: σά μο
νάδα καί σά σύνολο, σάν άτομική καί συλλογική συνείδηση.
"Ενας ένδελεχής άναζητητής τής
καθάριας καί ολοζώντανης ελ
ληνικής ουσίας, τού πρωτεϊκοΰ
κύτταρου τής φυλής, τής ελλη
νικής φυλής, πού άπ’ τήν εποχή,
πού έβλάστησαν στά χώματά μας,
στό νερό καί στό χώμα μας οί
αιώνιοι μύθοι, άπ’ τό λυκαυγές
τής ιστορίας μας ώς τις μέρες
uac. ιιέσ’ άπό εξάρσεις καί υφέ

σεις, συνεχίζει, ποντοπόρα τό
δρόμο της, νά πλάθει τή μοίρα
της —ύπήρξε (έκ γεννετής> ό
Καρκαβίτσας. Πίσω άπ’ τις προ
σόψεις τού έργου του, άπ’ τή
γραφικότητα τής επιφάνειας, ύ
πάρχει, ζεΐ, κινείται ένας κόσμος
ολόκληρος: ένας ελληνικός, βα
θύτατα ελληνικός κόσμος. Υ 
πάρχει κΓ αναπνέει ή Ψυχή τού
"Ελληνα, όρθια σάν τείχος φω
τιάς, άγριεμένη, θαλασσοδαρμέ
νη, άλλά καί γεμάτη γλυκυθυμία, άρχοντιά, ευγένεια. Αυτή τήν
ψυχή είχε τήν ευκαιρία, γιατρός
στή στεριά, γιατρός στή θάλασ
σα νά τή ζήσει, νά τή μελετήσει,
νά τή χαρή ό Καρκαβίτσας.
Σ’ δλες της τις έκδηλώσεις, σ’
δλη τήν ποικιλία τών έκφράσεών
της. Τί είναι, άλλωστε, (Ό Ζη
τιάνος) ή τά (Λόγια τής Πλώ
ρης); ή (Ή Λυγερή), ή οί (Παλιές
άγάπες> καί όλα τ’ άλλα πνευμα
τικά του παιδιά, άπό μιάν άποψη
κοιταγμένα παρά μιά άκαταπόνητη καταγραφή, σπουδή, άναζήτηση τής ’ιδιοτυπίας καί ιδιο
συστασίας τού ελληνικού προ
βλήματος, τής ελληνικής συνεί
δησης. Μελέτη τού φυσικού καί
τού άνθρώπινου τοπίου τής Ε λ
λάδας. Καί δέ μπορούσε νά συμβή διαφορετικά. Τέτοιας υφής,
πού ήταν ό εσωτερικός κόσμος
τού Καρκαβίτσα στό βουνό, στον
κάμπο, στή στεριά καί στή θά
λασσα, στό λαογραφικό κ’ εθνο
γραφικό μας θησαυρό θ’ άναζητούσε τό εαυτό του —τή μοίρα
του.Γιατί, πρέπει νά όμολογηθή,
πώς τον εαυτό του ψάχνει νάβρει ό δημιουργός μέσα στίς
’ιδέες, στά αισθήματα, στίς άναφορές του στό χώρο καί τό χρό
νο, σ ’ δσα ρίχνει στό χαρτί ή
διατυπώνει στόν προφορικό του
λόγο ό άνθρωπος, πού έχει τάξει
σάν άπώτερο σκοπό του τήν υ
πηρεσία τού πνεύματος καί τής
τέχνης γενικώτερα. Ψάχνουμε νά
βρούμε τόν έαυτό μας, τήν άλήθεια μας, τό πρόσωπό μας, τήν
έκφρασή μας στά λόγια ένός άλ
λου άνθρώπου ή στά έργα του
ή στήν άξιολόγηση τού όλου μας
περίγυρου. ’Αναζήτηση καί έπιβεβαίωση τής ύπαρξής μας. Νά
βεβαιωθούμε, πώς υπάρχουμε,
σά σώμα, σά ψυχή, σάν πνεύμα.
"Ας είναι ! Ό Καρκαβίτσας,
πάντως, παρ’ όλα δσα μπορεί νά
τού άντιπαρατηρήσει ή νά τού
προσγράψει στό ένεργητικό του
κανείς έμεινε ένα άνεττανάληπτο

49

φαινόμενο πνευματικού άνθρω
πο υ, πού εκπλήρωσε στο άκέραιο τό καθήκον του, τήν άττοστολή του: προς τό έθνος καί
τό εαυτό του. ’Αγωνίστηκε για
τήν άναγέννηση τού εθνικού
συνόλου, τής εθνικής ψυχής —ό
σον ελάχιστοι! Πρόσφερε στήν
προσπάθεια αύτή ψυχή και νοΰ.
Άνοιχτοσύνη νοΰ και καρδιάς.
Ή δημοτικ|στική μας παράδοση
κι’ άναγέννηση πολλά τού οφεί
λει. Γιατί είναι άπ’ τούς πρώ
τους, πρύ πίστεψαν στις δυνά
μεις τοβ Δημοτικού μας Λόγου,
καί, πού τήν πίστη τους αύτή τήν
έκαμαν βίωμά τους, πράξη τους.
Χάρη σ’ αύτόν καί τον όλιγοπρόσωπο όμιλο τών άληθινά φω
τισμένων πνευματικών άνθρώπων τής γεννιάς του ό Δημοτι
κισμός σά θεωρία και σάν πράξη
κατέκτηεε τον εθνικό μας χώρο.
Έρριξε ρίζες. Βλάστησε. Ά νθ ι

σε, καρποφόρησε.
Πίστη, άρράγιστη πίστη στις
άξιες, στά οράματα, στά ιδανικά
τής φυλής ένέπνεε καί τροφο
δοτούσε τήν πνευματική ζωή
τού Καρκαβίτσα. Ρασιστής, ζιγκοϊστής, ίσως άναρωτηθεί κα
νείς, κρίνοντας βιαστικά τή στά
ση του άπέναντι στό φαινόμενο
τού ελληνισμού. Τίποτε άπ’ όλα
τούτα. Ούτε φυλοκρατία, ούτε
έξαλλη, πυρέσσουσα έθνικοφροσύνη, άκρατος σωβινισμός.
Αγάπη και μόνον άγάπη προς
τήν 'Ελλάδα: τήν τοπιογραφία,
τή μνημειογραφία της, τήν ψυχοβιολογική συγκρότησή της. ’Α
γάπη καί καημός γιά τήν άνόρθωσή της, τήν πνευματική της έλλαμψη. Αύτή ή άγάπη, αυτός ό
καημός, αύτός ό πόνος νευρώνες
φτερώνει τό πανάκι τού λόγου
του, οργανώνει τό στοχασμό του,
ύψώνει, λαμπερές, τις κινήσεις

του. Ή θάλασσα, ή χιλιόμορφη,
ή χιλιοϊστορημένη, ή στεριά, ή
πατρίδα, είναι τά μοτίβα, πού
πάνω τους περπάτησε κΓ ώργανώθηκε ή πρόζα του. Οί
καλύτερες, οί έξοχώτερες, οί πειστικώτερες στιγμές του σά λογο
τέχνη είναι εκείνες, πού άναφέρονται στό θαλασσινό έπος ή στό
έπος τής πατρίδας. Έ ποπ οιός!
"Ενας επικός τού θαλασσινού
στοιχείου — όχι, βέβαια, στήν καθολικότητα καί τήν έκταση ενός
Τζόζεφ Κόνραντ, τού επικού τών
μεγάλων θαλασσών. Κ’ ένας λά
τρης, θερμός, λυρικός εραστής
τής ελληνικής Ιδέας, τής έλληνικής πατρίδας— τής θάλασσας,
τής στεριάς της, τών λυρικών
δραμάτων της. "Ενας άκαταπόνητος <πιστός> τού ελληνικού
θαύματος. ’Ιδού τά οικόσημά του,
ό θυρεός του. ’Ιδού τό ψυχοττνευματικό του <στίγμα>!. . .

ΠΑΝΑΓΙΑ
ή Μεγασπηλιώτισσα
εκ ΤΜΙ ϊ Γ£Α

άσυναίσθητα. "Ενα τόσα δά κλαράκι πού καί τό
φύσημα του αγέρα ^μπορεί νά τό ξεκολλήσει.
Καί όμως αυτό τό αδύνατο μέ κράτησε. Έκαμε
ή Παναγιά τό Θαύμα της, έπανέλαβε ό Κωστα
ντής καί έκαμε τόν σταυρό του.
Ναι από τόν άπόκρημνο έκεΐνο βράχο μέσα
από τό τρανό Σπήλαιο ξεχύνεται ή χάρη τής
Παναγίας καί απλώνεται στά κατώμερα καί προ
χωρεί,διαβαίνει βουνά,πέρνα θάλασσες καί ώκεανούςκαί παραστέκει, καί προστατεύει κάθε ένα
πού εξακολουθεί νά έχει ένα σπυρί πίστη στήν
καρδιά του. Αύτή ή Χάρη, ή δύναμη τής Μεγαλοσπηλιώτισσας κράτησε στό χείλος τού γκρεμού
τόν Κωσταντή τόν Ζιάγκα καί όχι τό αδύνατο
χαμόκλαδο.
’Αλλαγμένος ψυχικά ό Ζιάγκας έφτασε στό
Μοναστήρι,ταπεινός κι’εύλαβικός προσκυνητής
τής Μεγαλόχαρης. Μέ συντριβή καρδιάς δρα
σκέλισε τό κατώφλι καί γονάτισε μπροστά στό
μαυρισμένο στό πέρασμα τού χρόνου εικόνισμα
κι’ έμεινε έκεΐ μια μέρα καί μιά νύκτα, ενώ τά
δάκρυα κατρακυλούσαν στό πρόσωπό του. Αύτά
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τά δάκρυα καθάρισαν καί λαμπικάρισαν τόν ψυ
χικό του κόσμο. Άντίκρυσε τό πρόσωπο τής
Παναγιάς, ζωντανό, ολοζώντανο σάν άστήρευτη
πηγή έλπίδας καί καλωσύνης καί πραγματικό
καταφύγιο καί λιμάνι σωτηρίας στό τρικυμισμέ
νο πέλαγο τής ζωής. Γονατιστός έκεΐ στήν μαρμά
ρινη πλάκα άφισε τήν ψυχή του νά μιλήσει στήν
Μεγάλη μας Μάνα καί νά δώσει τήν υπόσχεση.
— Ευχαριστώ Παναγιά μου. Άξίωσέ με κάθε
χρόνο νάρχουμαι σάν ταπεινός προσκυνητής
στήν χάρη σου.
Αύτή ή υπόσχεση φέρνει κάθε χρόνο, κάθε
δεκαπενταύγουστο τόν Κωσταντή τόν Ζιάγκα
ψηλά έκεΐ στόν πελώριο βράχο μέ τό Μοναστήρι
τής Μεγαλόχαρης.
Ή Μεγάλη ή Χάρη της. λέει καθώς άνεβαίνει μέ τόν «οδοντωτό» στήν Ζαχλωροΰ, γιά
εκπλήρωση τού τάματός του, είδα τό Θαύμα
μέ τά μάτια μου. Σέ προσκυνώ Παναγιά μου
Μεγαλοσπηλιώτισσα.
ΔΗΜΟΣ. I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟ Μ Ο ΚΟ Ν
Έλάβομεν καν δημοσιεύομεν την κατωτέρω επιστολήν τοϋ κ. Στ. Τσιάκα
άπό τον Αομοκόν:

Α ρχηγέ μου,
'Ως κάτοικος Δομοκοϋ καί έν συνειδήσει τοΰ χρέους μου ώς λογοτέχνου νά
]έξαίρω εις τό έργον μου τά προς μίμησιν, εύρίσκομαι εις τήν εύχάριστον θέσιν νά
υποβάλω συνημμένος μιά λυρική μου σελίδα, γραφεΐσαν εξ αφορμής της μεταμορφώσεως τής όψεως τής κωμοπόλεως Δομοκοϋ, όφειλομένης κατά βάσιν εις
τήν δραστηριότητα τοϋ Διοικητοϋ τοϋ ένταϋθα ’Αστυνομικού Τμήματος.
Έπί τή διαπιστώσει ότι επί ήγεσίας σας έξωραΐσθη ή πόλις μας καί επί τή
σκέψει ότι τό έμφυσηθέν πνεΰμα σας εις τούς ’Αξιωματικούς τοΰ Σώματος, ύλοποιούμενον, έξυψώνει έν τή συνειδήσει μας αύτό τοΰτο τό Σώμα, έπιτρέψατέ μοι
παρακαλώ, νά σας συγχαρώ θερμότατα.
Έν Δομοκώ, τή 12-6-1970
Μετά βαθέος σεβασμού
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ
Μετά τής επιστολής του ό κ. Τσιάκας άπέστειλε καί τήν κατωτέρω χρονογραφικήν σελίδα:

Στό ύφος ένός ανθρώπου διαφαίνονται τά αισθήματα' στό
ύφος μιας πόλης υπάρχει, καί τήν καταλαβαίνεις, ή αισθητικά
των κατκίκων της, πού έκφράζεται μέ τήν έμμεση γλώσσα τών
πραγμάτων κι’ όταν τό ΰφος της αλλάζει, ή πρωταρχική του
καταλλαγή συντελεΐται στον υποκειμενικόν κόσμο κάποιου ή
κάποιων καί κατόπιν παίρνει άντικειμενικήν ύπόσταση καί
γίνεται άντιληπτή στις αισθήσεις τών τρίτων.
Μιά τέτοια άλλαγή ύφους σέ διάστημα όλιγώτερον τοϋ
έτους έγινε στήν όψη τοϋ Δομοκοϋ' έπήγασε και συνετελέσθη
πριν άκόμη τήν διαπιστώσουμε αισθητά, στόν εσωτερικόν κό
σμο ένός άξιωματικοΰ τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής, πού
άσκεΐ τήν διοίκηση τής_.περιφι;ρείας μας.
Κι’ έγινε μέ ποια μέσα; Μέ λίγον άσβέστη, λίγη μπογιά καί
πολλήν έπιμονή καί φροντίδα.
"Οταν κάθε κρατικός λειτουργός δέν άρκεΐται νά κινείται
άπλώς στόν χώρο τοϋ καθήκοντος, άλλ’ αναπτύσσει δραστη
ριότητα καί πρός άλλους τομείς πού έκ προαιρέσεως συμπο
ρεύονται προς τήν ιδιότητά του, τότε καταξιώνει τήν αποστολή
του σάν άνθρωπος' καί έν προκειμένω ό κ. Διοικητής τοΰ Α
στυνομικού Τμήματος Δομοκοϋ τήν κατεξίωσε. Επί καιρόν
ξεμονάχιαζε έναν-ένα τούς έπαγγελματίες αλλά καί τούς άλλους
δημότες άσκώντας έπάνω τους μιά πειθώ πού έξουδετέρωσε
πολιτισμένα τήν ύπολανθάνουσα αντίδρασή τους.
Καί ό ξένος, ή ό ντόπιος ποΰλειπε άπ’ τόν Δομοκό κι
έρχεται νά δή τούς δικούς του, διαπιστώνει:
Τά τσίγκινα στέγαστρα τών μαγαζιών πού προεξείχαν
ώς τήν μέση τοϋ δρόμου νάχουν υποχωρήσει στά πρέποντα
μέτρα τους δίνοντας μιαν αίσθηση άνέσεως στήν φορά τοΰ
δρόμου' τόν έλευθερώνουν.

Τά ρολά τών μαγαζιών πήραν μιαν ομοιομορφία βαφής,
έγιναν όλα γαλάζια, άπέκτησαν ένότητα χρώματος· εδώ κατ’
έμέ ύπάρχει κι’ ένας συμβολισμός: ή προσπάθεια γιά τήν
προσέγγιση καί τήν ένότητα τών ανθρώπων μέσ’ στό έθνικόν
Ιδεώδες.
Κι’ ή αυλή τοϋ Διοικητηρίου τοϋ Τμήματος; ’Εκεί είναι
τό θαΰμα' μιά λυρική άποθέωση τοΰ πράσινου.
Στό ίδιο μέρος κάποιο φθινόπωρο πού ψιχάλιζε, ήταν τότε
έπικλινές, γλύστρησα καί σωριάστηκα' ίσως νά μήν πρόσεξα
έγώ, μά δέν έφταιγα έγώ μόνον.
Περικλεισμένο τώρα, αύτό τό ίδιο μέρος, μέ μαντρότοιχο
πού άπολήγει σέ κάγκελα σιδερένια γέμισε μπάζα αποκτώντας
μιά έπίπεδη έπιφάνεια γιά νά χορέψει έπάνω του ή όμορφιά.
Ή πρασινάδα, δρομάκια στρωμένα μ’ άσπρο χαλίκι, δεντράκια, φλογισμένες τριανταφυλλιές καί στή μέση κάτω άπ
τόν ίσκιο μιάς5 λεύκας τό συντριβάνι· ένα συντριβάνι μέ βάθος
άρκετό γιά νά διασφαλίζεται καί τόν χειμώνα ή έπιβίωση τών
ψαριών πού θά φιλοξενήση καί γεμάτο στό μέσον του έπανωτά μ’ έλαφρόπετρες γιά νά τούς δίνει τήν αίσθηση τής φυ
σικότητας καί σέ μάς τήν ψευδαίσθηση, μέ τό νερό πού θά
τινάζεται ψηλά άπ’ τούς πόρους, πώς ταξιδέψαμε μακρυά, ξεφύγαμε άπ’ τόν Δομοκό κι’ άπ’ τήν πραγματικότητα.
Μέ λίγα λόγια έγινε τέτοια ή αύλή τοΰ Τμήματος έν
σχέσει μέ τό λοιπόν περιβάλλον πού τηρουμένων τών αναλο
γιών ξεπερνά καί τήν καλλίτερη κηπούπολη τοϋ όποιουδήποτε
άστικοΰ κέντρου.
Άγκομαχώντας γιά νά φθάσω νωρίς, άνεβαίνω στή ράχη
τής ψυχής μου φωνάζοντας:
— Εύγε σας, κ. Διοικητά.
— Ά ρ χή γέ τοΰ Σώματος, καμαρώστε τον.
Καί πρός τούς άλλους:
— ’Ακολουθήσατε τό παράδειγμα.

Τά περαιτέρω σχόλια περιττεύουν. Ή πραγματικότης όμιλεϊ μόνη της. Εΐμεθα βέβαιοι ότι μιά έρευνα ίσως τήν έπιχειρήσωμε προσεχώς θά φέρη εις
φώς καί πολλά άλλα παρόμοια δείγματα (ώς τοΰ Λιτοχώρου τό όποιον ήδη
έχωμεν ύπ’ όψιν) τοΰ άλματωδώς χωροΰντος εποικοδομητικού καί προοδευτικού
έργου τής Χωροφυλακής.
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μαθαίνοντας
ΣΤΑ ΥΡΟΑΕΞΟΝ ΥΓΤ ARIO. 8

1 2 3 4 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10) Τα τρίτω... καί άλλήλοις...
— Μή προσιτά μέρη — Τό
χλωριοϋχο νάτριο (δημ.).
Θόρυβος, φασαρία — Τεντώ
νει.
11) "Αλογα —Παιδική άρρώστεια
Δίδεται καί σέ ποδοσφαιρικό
— Εΰρίσκεται έπΐ τοϋ στοχά
αγώνα.
στρου τοϋ όπλου.
Ό ιστός (δημ.) — Ποταμός 12) Συμβαδίζουν με τά σταθμά —
τής Γιουγκοσλαβίας (αίτ.).
Τό όνομα τής ήθοποιοϋ Ντέμ
’Ασφαλίζει (άντιστρ.) —Γνω
—"Ο,τι καί τό 4 όριζ. α'.
στή "Οπερα — "Ακαρδο.
13) Ά πό ασήμι — Υπάρχει καί
Λέγεται καί τό ξυραφάκι —
εις τό θέατρον.
Υπάρχει καί στο Τσίρκο —
14)
Καθολική συμφωνία.
Τό επίθετό του είναι Λάντ.
15)
Δέν
είναι σημερινή ή χθεσινή
Καλοήθης όγκος —Πολλοί τήν
"Επαυσαν
νά θορυβούν (αίτ.
άπλώνουν — ’Αρχικά Τραάντιστρ.).
πέζης.
Είδος μουσικής συνθέσεως —
ΚΑΘΕΤΩΣ:
Δέν ομοιάζει με άλλον.
Τό κλωτσάνε — Τουρκικό
πολεμικό λάβαρο.
1) Δημητριακόν — Γάτα ράτσας.
Κάτοικος νησιού των Κυκλά
2) Υποθέσεις πού δέν έχουν α
δων — Χρονικό επίρρημα.
κόμη διευθετηθή (δημ.).

3) Διάσημος αρχαίος μισογύνης
— Γυναικεΐον υποκοριστικόν.
4) Χειλικό σύμφωνο ανάμεσα σέ
όμοια φωνήεντα — Περίφημα
βιβλία — Βρίσκονται καί στή
βάρκα.
5) Άπόβαρον — Είναι τά σύμ
φωνα — "Εχει... ομάδες.
6) Δέν τους λείπει τίποτα —
Φρούτο (δημ.). — "Ορος τοϋ
μποξ (άντιστρ.).
7) "Ετσι λέγονται οι πολύ έξυ
πνοι —'Αγία πού θυμίζει μή
να γαλλικής έπαναστάσεως.
8) Χρονικό επίρρημα (δημ.). —
Είναι μιά μεγάλη ήθοποιός.
9) Πολλοί τήν... δαγκώνουν —
Κοσμεί τον άνθρωπο (αίτ.)
10) ’Οργανισμός γιά σταφίδες —
'Αγνό, άπονήρευτο — Ή α
ναπνοή.
11) ’Αμερικανός άστροναύτης —
Υπάρχουν καί τέτοια άντικείμενα —Πλησίον (άντιστρ.)
(ίδιωμ.).
12) Σκαπτικό εργαλείο (δημ.) —
Φυσιολογικά, χωρίς διακυ
μάνσεις — Είναι καί αυτή Ά στνομία.
13) Γίνονται μέ όπλα —Είναι ώρισμένες συνήθειες (καθαρ.).
14) Τέτοιο φαγητό είναι τό...
ΐμάμ.
15) Αί άνάδοχοι ένάρθρως (πληθ.
δημότ.) — ’Αγωνιστής τής
έπαναστάσεως, ήρως τής μά
χης τού Λάλα.
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διαοκεδάζρ/uc,
ΈΙΣΘΈ ΑΚΟΜΗ ΝΈΟΙ;
Τά γηρατειά
λένε — δέν έρχονται μόνα τους... Έ τσι
είναι, ασφαλώς, άλλα αύτό δέν σημαίνει πώς πρέπει νά παραδοθοϋμε στό πέρασμα τοΰ χρόνου... άνευ όρων! Τά γεράματα
θά έρθυον κάποτε, σήμερα όμως έχουμε την δυνατότητα νά κα
θυστερήσουμε πολύ τόν έρχομό τους.
Κατ’ άρχήν κάνετε ένα τεστ γιά νά έξακριβώσετε σέ ποιά
κατάστασι βρίσκεται τούτη τή στιγμή τό σώμα καί ό όόργανισμός σας.
’Απαντήστε — είλικρινά βέβαια —στις πάρα κάτω έρωτήσεις. Δέν χρειάζεται νά πούμε ότι τό τέστ άφορά δνδρες πάνω
άπό τά 35 καί γυναίκες πάνω άπό 28.

ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ......

ΚΥΡΙΕ.....
1) Διατηρείτε άκόμη τήν συνήθεια νά άνεβαίνετε τις σκάλες
δυό-δυό όταν είσθε βιαστικός;
2) Διαβάζετε άθλητική έφημερίδα έστω μιά φορά τήν έβδομάδα;
3) Σκύβετε νά πιάσετε τά κλειδιά σας πού έπεσαν, χωρίς αγκο
μαχητό;
4) Κάνατε πάρα πάνω άπό δέκα μπάνια τό καλοκαίρι;
5) ’Εξακολουθείτε άκόμη νά κυκλοφορήτε τόν χειμώνα χωρίς
βαρύ παλτό;
6) Μπορείτε νά μή στενοχωρηθήτε άν δέν φάτε ένα-δυό βράδυα τίποτα;
7) Διαβάζετε καί γράφετε δίχως γυαλιά;
8) Άκοϋτε τό τηλέφωνο πού χτυπά στό κάτω πάτωμα;
9) Μπορείτε νά κάνετε τρεις τουλάχιστον συνεχείς έλξεις τών
χεριών σας άπό θέσι «ι-οηνηδόν»;

1) Μήπως τό πρωί πού ξυπνάτε τό πρόσωπό σας είναι στραπατσαρισμένο καί έχει ρυτίδες;
2) Κάνετε άκόμη κρύα ντούς χειμώνα - καλοκαίρι;
3) Έ χετε τό ίδιο βάρος εδώ καί δυό χρόνια;
4) Μπορείτε εύκολα καί αθόρυβα νά σηκώσετε τήν τσάντα
σας πού έπεσε στό πάτωμα;
5) Κάνετε όλες τίς καθημερινές δουλειές τού σπιτιού χωρίς νά
κουρασθήτε;
6) Βγαίνετε έξω ζωρίς νά βάλετε κραγιόν ή μέϊ-άπ;
7) ’Εξακολουθεί νά σάς είναι περιττό τό ταξί γιά νά γυρίσετε
σπίτι μετά τά ψώνια;
8) ’Ανεβαίνετε τίς σκάλες τού σπιτιού σας χωρίς νά λαχανιά
σετε;
9) ’Εξακολουθείτε νά βρίσκετε όχι απολύτως άναγκαία τήν
χρήση τών λαστέξ;

Στις πάρα πάνω έρωτήσεις, κυρίες μου καί κύριοι, πρέπει νά
άπαντήσετε σαφώς «ναί». Τότε είσθε άκόμη νέοι, όποιαδήποτε
ήλικία καί αν έχετε. 'Α ν άναγκασθήτε νά άπαντήσετε σέ μερι
κές «όχι», τό πράγμα θέλει σκέψη. Ά ν τά «όχι» είναι περισσό
τερα άπό τά «ναί», τότε θά πρέπει νά λάβετε δρακόντεια μέτρα
γιά τά όποια θά μιλήσουμε στό επόμενο.
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Διά Β. Δ)τος έκδοθέντος έν Άθήναις
προτάσει του ί κ ί τής Δημοσίας Τήξεως
‘Υπουργού, κατά τάς νομίμους διατάξεις
προάγονται οί κάτωθι ’Ανθυπομοίραρχοι
βίς τον βαθμόν τοΰ 'Υπομοιράρχου:
1) Άναγνωστόπουλος Γεώργιος
2) Τερλέγκας Δημήτριος
3) Παναγιωτάκος Παναγιώτης
4) Θανασουλόπουλος Διονύσιος
5) Κορμπάς Ά γγελος
6) Καραγιάννης ’Αναστάσιος
7) Παλυβός ’Αλέξιος
8) Ταβλάς Παναγιώτης
9) Ψοχάρης Παναγιώτης
10) Χολέβας ’Ιωάννης
11) Γκορτζής ’Ιωάννης
12) Πεπόνης Βασίλειος
13) Τζεμπετζής Γεώργιος
14) Ήλιόπουλος Δημήτριος
15) Ίωάννου Χρηστός
16) Κονταξής ’Ηλίας
17) Τσιμπάνος Θωμάς
18) Θανέλλας Δημήτριος
19) Παπαναγιώτου Σπυρίδων
20) Τσόγκας Παύλος
21) Μάργαρης Παντελής
22) Θεολογίδης Δημήτριος
23) Μιχαλόπουλος Δημήτριος
24) Τσίτουρας ’Ιωάννης
25) Νηστικάκης Μιχαήλ
26) Σφήκας Δημήτριος
27) Γιαννακόπουλος Χρήστος
28) Ίωαννίδης Θωμάς
29) Σωτηρόπουλος Γεώργιος
30) Ταμπάκης Βασίλειος
31) ’Αργυρίου Μιλτιάδης
32) Βαρδουλάκης Ευτύχιος
33) Μπρακουμάτσος Παναγιώτης
34) Λαμπρόπουλος Δημήτριος
35) Χατζής Νικόλαος
36) Σδράλλης Κωνσταντίνος
37) Τσιάρας ’Ηλίας
38) Παρασκευόπουλος ’Ηλίας
39) Κονιστής Κωνσταντίνος
40) Μπινιχάκης ’Ιωάννης
41) Σταυρόπουλος Γεώργιος
42) Μαθές Παναγιώτης
43) Σοφαδίτης Γεώργιος
44) Δημητρίου Παύλος
45) Μπούρας Γρηγόριος
46) Καρακώστας ’Ιωάννης
47) Πανταζόπουλος Κυριάκος
48) Καρφής Λεωνίδας
49) Σπηλιωτόπουλος Θρασύβουλος
50) Δροσόπουλος Θεμιστοκλής
51) Κλειδέρης Γεώργιος
52) Πατσής Κωνσταντίνος
53) Χρήστου Λουκάς
54) Βασιλόπουλος Χαράλαμπος
55) Κομνηνός Βασίλειος
56) Δουβόγιαννης Γεώργιος
57) Φελεσάκης ’Ιωάννης
58) Καπράλος Δημήτριος
59) Παπανΐκος Ευάγγελος
60) Αντωνίου Παντελής
61) Άνδρεόπουλος Νικόλαος

62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)

11)
13)
15)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)

Άντωνακόπουλος Σταμάτιος
Δημητρσυλόπουλος Παναγιώτης
Άσημακόπουλος Νικόλαος
Τσαντούλης Παντελής
Χρήστου Διαμαντής
Ξανθάκος Χαράλαμπος
Βασιλόπουλος ’Αθανάσιος
Τύμπας Γαβριήλ
Σταυριανόπουλος Χρήστος
Ρήγας Φώτιος
Σίσκας ’Αθανάσιος
Κομπογιάννίτης Βασίλειος
Παπάόόπουλος
ή
Παπανικολάου Νικόλαος
μΠετρόπουλος ’Ιωάννης
Κλίτσας Χρήστος
Χαλκιάς ’Αλέξανδρος
Στεφανόπουλος Άνδρέας
Άναστασόπουλος ’Αθανάσιος
Βλιώρας Χρήστος
Χατζηλευτέρης ή Μιχαλάς Βασίλειος
Σκαλιδάκης Μ ιχαήλ
Δαρβίρης Γεώργιος
Γιαννακόπουλος Θεόδωρος
Άγγελόπουλος ’Αντώνιος
Σταθόπουλος Σωτήριος
Κουτσής Διονύσιος
Κάτσαρης ’Ιωάννης
Γιαννόπουλος ’Ιωάννης
Ρεντζεπέρης Νικόλαος ή Κωνστ^νος
Τσιάγκλας Παναγιώτης
Γούσης Θεόδωρος
Τσαμπής Φώτιος
Καζάς ’Ιωάννης
Άδαμόπουλος Χρήστος
Δομάζος 'Αναστάσιος

ΝΕΟΙ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Μπουζάνης Βασίλειος
Άγγελόπουλος ’Αντώνιος
Δελιχάς Θεοφάνης
Κυριακόπουλος Γεώργιος
Δρακόπουλος Νικόλαος
Χρονόπουλος Κωνσταντίνος
Τσιβουράκης Θρασύβουλος
Λαμπρόπουλος Διονύσιος
Μπραοϋνος ’Ιωάννης
Νικολάου Νικόλαος
Άσημάκης ’Ιωάννης
Βαγγαλάτης Βασίλειος
Άντωνόπουλος Κωνσταντίνος
Δημάκης ’Ιωάννης
Μανώλης ’Ιωάννης
Ναλμπάντης Σταύρος
Κόλλιας Παναγιώτης
Κουμοΰτσος Αναστάσιος
Δούκας Γεώργιος
Τσάμης Χρήστος
Γιαννακουλόπουλος Γεώργιος
Πεντάρης Ευτύχιος
Πριόβολος Δημήτριος
Ψωφάκης Δημήτριος
Τζωρτζάκης Γεώργιος
Τακάκης ’Ιωάννης
Σπυριδάκης ’Εμμανουήλ
Στραγαλινός ’Ηλίας
Κοσσυβάκης Βασίλειος
Γκουλιώνης Δημήτριος

31) Τσάκαλος Δημήτριος
32) Βάρθρης Κωνσταντίνος
33) Χρυσανθόπουλος Θεοφάνης
34) Άγγελάκης Σπυρίδων
35) Μπέλλης Αριστοτέλης
36) Καμάρας Γεώργιος
37) Εύθυμιόπουλος Παναγιώτης
38) Κουρλέτης Απόστολος
39) Σαββίδης Σάββας
40) .Πολίτης Κωνσταντίνος
41) Θεοδωράκης Χρήστος
42) Παπανδριανός Νικόλαος
43) Παπαθεοδώρου Θεόδωρος
44) Κούκιος Ευθύμιος
45) Κοτσώνης Γεώργιος
46) Καρανίκας Περικλής
47) Βλάχος ’Επαμεινώνδας
48) Χονδρός Παναγιώτης
49) Μητρόπουλος Δημήτριος
50) Δακουράς Νικόλαος
51) Τσερεγγούνης Διονύσιος
52) Καπνογιάννης Θωμάς
53) Ζαφείρης Χρήστος
54) Δήμου Σταύρος
55) Τασάκος Νικόλαος
57) Κρυωνίδης Δημοσθένης
58) Κράβαρης Γεώργιος
59) Λεπίδας ’Ιωάννης
60) μΜπρούζας ’Ελευθέριος
61) Σγαρδέλης Κυριάκος
62) Ράπτης Σωκράτης
63) Ζαμπακόλας Άνδρέας
64) Παπαζαφειρίου Νικόλαος
65) Παπανικολάου Διογένης
66) Λιάτσος Σπυρίδων
67) Κίσσας Νικόλαος
68) Γκαγκαουδάκης ’Ελευθέριος
69) Καλτσώνης Κωνσταντίνος
70) Βλέτσης Γεώργιος
71) Σκαμαγκούλης Γεώργιος
72) Νασιόπουλος Βασίλειος
73) Μανδράκης Κωνσταντίνος
74) Κουκάκης Αντώνιος
75) Ζυγούρης Παναγιώτης
76) Γκόβαρης Απόστολος
77) Κωσταρέλλης Δημήτριος
78) Κωνσταντινίδης Λεωνίδας
79) Μανιάτης Νικόλαος
80) Ρουσάλης Νικόλαος
81) Σκούφης Δημοσθένης
82) Μπίκας Λάμπρος
83) Παπασπύρου Ά χιλλεύς
84) Σαμπατάκος Ευστράτιος
85) Στέλιος Κωνσταντίνος
86) Σωφρονάς Κωνσταντίνος
87) Παυλίδης ^Γεώργιος
88) Βλάχος Γεώργιος
89) Κατσίγιαννης Γρηγόριος
90) Χριστόπουλος Παναγιώτης
91) Κόκκαλης Χρήστος
92) Παναγιωτακόπουλος ’Ιωάννης
93) Χασιώτης Νικόλαος
94) Σανίδάς Άσημάκης
95) Κεραμιώτης Γεώργιος
96 Βογιατζής ’Ιωάννης
97) Βούτσας ’Ηλίας
98) Ύψηλάντης Αριστείδης

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
ΑΝ ©ΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ
Διά Β. Δ)τος έκδοθέντος έν Άθήναις
τήν 23ην ’Ιουνίου 1970, προτάσει τοϋ έπΐ
τής Δημοσίας Τήξεως 'Υπουργού, κατά
τάς νομίμους διατάξεις, προάγονται, πρός
πλήρωσιν των υφισταμένων κενών οργα
νικών θέσεων, οί κάτωθι Άνθυπασπισταί
Χωροφυλακής, ώς ακολούθως:
1. — ΕΚ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Α'
ΤΑΞΙΝ
1) Γιαννούλης Κωνσταντίνος
2) Σκεπετζής Σταύρος
3) Καβαδίας Τηλέμαχος
4) Γιαννακόπουλος Γεώργιος
5) Βιδάκης Εμμανουήλ
6) Λαμπράκης ’Εμμανουήλ
7) Σπηλιώτης Χρήστος
8) Βελαώρας Δημήτριος
9) Ντάκος Χαράλαμπος
10) Πακτίτης Σπυρίδων
11) Βαϊόπουλος Κωνσταντίνος
12) Φτυλάκης Γεώργιος
13) Σωμάκος ’Αναστάσιος
14) ΠαπαδομιχελάκηςΜιχαήλ
15) Δανίας Νικόλαος
16) Φωτόπουλος Παναγιώτης
17) ’Αρβανίτης Γεώργιος
18) Μαρινάκης Σταύρος
19) Γρηγοράκης Ευτύχιος
20) Καρύδης Γεώργιος
21) Άλεκρέρης ’Αντώνιος
22) Γκομέσης Λεωνίδας
23) Μανουσάκης Ευτύχιος

4) Διάκος Γεώργιος
5) Τζιρίτας Μενέλαος
6) Νικολούδης ’Επαμεινώνδας
Οί κάτωθι Χωροφύλακες, δυνάμει τού
Ν. Δ. 383)69 προήχθησαν εις τόν βαθμόν
τού Υπενωμοτάρχου έκτος οργανικών θέ
σεων ώς κριθέντες τελικώς άνίκανοιδιά
τήν ενεργόν ύπηρεσίαν τής Χωροφυλα
κής, διά λόγους υγείας:
1) Κοσκινάς Μ ιχαήλ
2) Πιτσαβάς Εύάγγελος
3) Τσιούμας Σεραφείμ
4) Τσιούμας Σωτήριος

•
ΠΕΝΘΗ
Τήν 13-7-1970 εις αύτοκινητιστικόν δυσ
τύχημα έτραυματίσθη θανασίμως ό Υ πο
μοίραρχος Δούνας Κωνσταντίνος, ό όποιος
μεταφερθείς εις Νοσοκομεϊον τής Δαρίσης ύπέκυψεν εις τά τραύματά του.

ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ R/T
"Υπό τοϋ ’Αρχηγείου Χωροφυλακής —
Διεύθυνσις Τεχνικών "Υπηρεσιών — ώλοκληρώθη ή έγκατάστασις σταθμών RT.
άναμεταδόσεως RADIO LINK διά πέντε
(5) νεοπαραληφθέντων τοιούτων εις έπίκαιρα σημεία τής χώρας, δι’ ών έπετεύχθη
ή πλήρης κάλυψις τού Ραδιοτηλεφωνικοΰ
δικτύου Χωροφυλακής καθ’ άπασαν τήν
χώραν καί εις δύο διαφορετικής συχνότη
τας έπικοινωνίας.

2. — ΕΚ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Β'
ΤΑΞΙΝ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Βασιλάκης Γρηγόριος
Κωστάκης Σόλων
Σαμαράς Νικόλαος
Άνδριανάκης Εμμανουήλ
Τσιούτσιας ’Αθανάσιος
Τζάρος Περικλής
Μαστιχίδης Χρήστος
Γρούτσος Εύάγγελος
Παπαγιαννόπουλος Πάνος
Φωτεινόπουλος Πέτρος
Παπακωνσταντίνου Ά α νάσιος
Λευθεριώτης Σπυρίδων
Ζαφείρης Βασίλειος
Μητρομάρας ’Αθανάσιος
Καρακούσης ’Αναστάσιος
Λίτσας ’Αθανάσιος
Βομβολάκης Όνούφριος
Ταβερναράκης ’Εμμανουήλ
Τότσης Θαλής
Βαμβακάς Νικόλαος
Παλάντζας Γεώργιος
Γαλλής Μενέλαος

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ
Διά Β. Δ. προήχθησαν εις τόν βαθμόν
τού Άνθυπασπιστού Γ' Τάξεως οί Ένωμοτάρχαι 1) Κολυτήρης Νικόλαος καί 2)
Πουλάδης Χρήστος.
Διά τής ύπ’ άριθ. 301)9)1γ άπό 13-7-70
διαταγής τού ’Αρχηγείου προήχθησαν εις
τόν βαθμόν τού ’Ενωμοτάρχου οί Ύπενωμοτάρχαι:
1) Κώτουλας Δημοσθένης
2) Βάρσος ’Αθανάσιος
3) Τσόπελας Διονύσιος

NEON ΕΘΝΟΣΗΜΟΝ
Άπεφασίσθη ή καθιέρωσις ένιαίου έθνοσήμου δι’ άπαντας τούς άνδρας τοϋ Σώ
ματος, ούτινος ή κατασκευή παρηγγέλθη
εις τό έξωτερικόν, ή δέ παραλαβή καί δια
νομή πιστεύεται ότι θά συντελεσθή κατά
τό Β' δεκαήμερον τοϋ μηνός Αύγούστου
έ. έ.

•
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ
ΚΟΙΝΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Μετά μακράν μελέτην τό Άρχηγεϊον
κατήρτισε Θεματολόγιον κοινού ’Αρχείου
οπερ άπό τής 10-6-1970 έφαρμόζεται ύφ’
δλων τών "Υπηρεσιών τοϋ Σώματος.
Διά τοϋ καταρτισθέντος Θεματολογίου
τό Σώμα τής Χωροφυλακής έκαινοτόμησεν εις μείζονος σπουδαιότητος πρόβλη
μα, πρώτον δέ τούτο έξ δλων τών Δημο
σίων "Υπηρεσιών έλυσε τό πρόβλημα τής
όμοιομόρφου, ύφ’ δλων τών κλιμακίων
του, ταξιθετήσεως, πρωτοκολλήσεως καί
άρχειοθετήσεως τής διακινουμένης μετα
ξύ αύτών άλληλογραφίας, εις σύντομον
δέ χρόνον αναμένεται νά έπιτευχθή:
1) ’Απόλυτος ομοιομορφία εις τά άρχεΐα
τών "Υπηρεσιών.
2) Ταξιθέτησις τής αύτής ύποθέσεως έγγράφων εις τόν αυτόν φάκελλον.
3) Ανεύρεσις τής έκάστοτε έπιζητουμένης ύποθέσεως ύφ’οίουδήποτε εις τόν
έλάχιστον δυνατόν χρόνον, καί
4) ’Ελεγχος έν τώ συνόλω τής άφορώσης τό αύτό θέμα άλληλογραφίας.

ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τήν 27 καί 28 Μαϊου 1970 έτελέσθησαν
εις Πτολεμαΐσα οί έτήσιοι τοπικοί άγώνες «ΠΕΡΔΙΚΕΙΑ». Εις τούς άγώναςτούτους έλαβον μέρος πέντε άθληταϊ άνδρες
τοϋ Σώματος οί όποιοι είχον τάς έξής έπιδόσεις:
1) Χωροφύλαξ Ρούσης Νικόλ. 100 μέ
τρα, δεύτερος (11'2).
2) Χωροφύλαξ Καβαγιωτίδης Νικόλ
400 μέτρα, πρώτος (53"2).
3) Χωροφύλαξ Ρούκης Δημ. 3.000 μέτρα
πρώτος (8'56").
4) Χωροφύλαξ Άποστολόπουλος Γεώργ., 800 μέτρα, πρώτος (Γ59").
ε) Χωροφύλαξ Τσαντίλης Ά ν. άλμα εις
ύψος, δεύτερος (1.70 μ.).
Ή όμάς πετοσφαιρίσεως τοϋ Σώματος
άποτελουμένη έκ τών 1) Άνθ)χου Παπά
ζογλου Γ., 2) Ένωμ)χου Πρέντζα Κωνστ.
3) Ένωμ. Καραγεώργα Γ., 4) Χωροφ. Παπαδοπούλου Χρ., 5) Χωροφ. Ήλιοπούλου
Νικολ., 6 ) Χωροφ. Δερμάτη Γεωργ., 7)
Χωροφ. Καρατζά Γεωργ. καί 8) Χωροφ.
Ζώτου Κωνσταντίνου,μετέβη τήν 2-7-1970
εις Θεσ)νίκην διά σειράν άγώνων μετά
τών ομάδων τής πρωτευούσης τοϋ Ε λ λ η 
νικού Βορβό. Οΰτω, τήν 3-7-1970 εις τό
’’Αλεξάνδρειον ’Αθλητικόν Μέλαθρον,(Πα
λαί ντέ Σπόρ) άντεμετώπισε τήν ομάδα
τοϋ Ά ρεως τήν οποίαν κατέβαλε μέ 3— 1
σέτ. Τήν έπομένην καί μεθεπομένην ήμέραν άντεμετώπισε εις τό γήπεδον τής
ΧΑΝΘ τάς ομάδας τοϋ ΠΑΟΚ καί τοϋ
Ήρακλέους τάς όποιας κατέβαλεν ομοίως
μέ 3— 1 σέτ. Ά παντες οί άγώνες είχον ορ
γανωτικήν έπιτυχίαν, διεξήχθησαν έντός
τών πλαισίων τής εύγενοΰς άμίλλης καί
συνετέλεσαν τόσον εις τήν διατύπωσιν
ευμενών σχολίων ύπέρ τοϋ καλλιεργουμένου άθλητικοϋπνεύματος εις τό Σώμα
τής Χωροφυλακής δσον καί εις τήν τόνωσιν τοϋ φιλάθλου ένδιαφέροντος διά τό
εύγενές άθλημα τής πετοσφαιρίσεως (βόλλεϋ - μπώλ).

•
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΑΝΑΡΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τό έν Άθήναις καί έπΐ τής όδοΰ Αιόλου
56 κατάστημα ΕΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΗ διαθέτει
εις τούς άνδρας τής Χωροφυλακής καί τάς
οικογένειας των ύφάσματα τών καλυτέ
ρων ’Αγγλικών έργοστασίων μέ έκπτωσιν
30 % .
Τό έν Άθήναις κατάστημα Ά.φώ ν Πριμιηκρίων καί Θ. Δερέμπεη (οδός Αιόλου
άρ. 55), διαθέτει εις τούς άνδρας τής Χω
ροφυλακής καί τάς οικογένειας των έλληνικά καί άγγλικά κασμήρια μέ έκπτωσι
30%.

•
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧ
Τήν 22αν καί 23ην ’Ιουλίου διενεργήθησαν, εις Αθήνας καί Θεσσαλονίκην,
αί εΐσιτήριοι έξετάσεις Χωροφυλάκων
καί ιδιωτών διά τήν εισαγωγήν των εις
τό Β' Τμήμυ τής Σχολής "Οπλιτών Χω
ροφυλακής. Τά άποτελέσματα τών έξετάσεων θά άνακοινωθοϋν λίαν προσε
χώς, οί δέ έπιτυχόντες θά κληθούν πρός
έκπαίδευσιν διά διαταγής τοϋ Ά ρχηγείογ Χωροφυλακής έντός τοϋ μηνός
Σεπτεμβρίου έ. έ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Παρακαλοϋνται οί κ. κ. συνδρομηταί,
άνδρες τοϋ Σώματος, όπως αΐτώνται έκ
μέρους τοϋ περιοδικού πληροφορίας έπί
συνταξιοοδτικών θεμάτων μόνον έφ’ όσον
πρόκειται νά έξέλθουν έν συντάξει των
τάξεων τοϋ Σώματος κατά τό τρέχον έτος.
Είς έτέρας περιπτώσεις λυπούμεθα διότι
δέν θά τυγχάνουν άπαντήσεως εις τάς έπιστολάς των.
’Επίσης παρακαλοϋνται οί αΐτοόμενοι
οίασδήποτε φύσεως πληροφορίας όπως
αναγράφουν άπαραιτήτως μετά τών λοι
πών στοιχείων ταυτότητος, καί τόν
Α.Γ.Μ. Σ.Χ.

•
ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ
Ά νθ)στήν κ. Λαζάρου Διονύσιον
Σήμερον συγκεντρώνετε 39\50. "Εκαστον
πεντηκοστόν είναι ίσον μέ 107,17 δρα
χμάς. Σύνταξιν άπό τό Δημόσιον θά λά
βετε 4.179 δρχ., μέρισμα άπό Μ.Τ.Σ. 748
δρχ. καί Ε.Τ.Χ. 630 δρχ. Βοήθημα άπό
Τ.Α.Α.Χ. 125.296 δραχμάς.

*
Χωρ]κα κ. Κουλούρην
Νικόλαον
Μετά τήν 16-7-1970 θά έχετε 25ετή πρα
γματικήν ύπηρεσίαν, ήτοι 29 έτη συντάξι
μα, άντιστοιχοϋντα εις 43:50. Ή σύνταξίς
σας άπό τό Δημόσιον είναι 3.459 δραχμαί
μέρισμα άπό Μ.Τ.Σ. 421 δρχ. καί Ε.Τ.Χ.
472 δρχ.
*

Χωρ)κα κ. Κατραμάδον Ή λίαν
Δι
καιούσθε τήν έφ’ άπαξ άποζημίωσιν τήν
30-7-1972, χορηγουμένην βάσει τοϋ άρ
θρου 91 τοϋ Κ.Β.Χ.
Ύ πεν)ρχην κ. Καλομοιρόπουλον Ζήσην
’Απολυόμενος τήν 9-9-1970 θά έ
χετε συγκεντρώσει 41:50,άντιστοιχοϋτνα
είς σύνταξιν Δημοσίου δρχ. 3.736, μέ
ρισμα Μ.Τ.Σ. δρχ.460 καί μέρισμα Ε.Τ.Χ.
δρχ. 535. Βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ. δρχ. 99.530.
*

Ένωμ)ρχην
κ. Ντοϋρον Βασίλειον
Δικαίωμα άποζημιώσεως βάσει τοϋ άρ
θρου 91 Κ.Β.Χ. θά έχετε άν άπολυθήτε
μετά τήν 11-3-1974, βάσει δέ τών σημερι
νών δεδομένων θά λάβητε άποζημίωσιν
Δημοσίου δρχ. 56.784, βοήθημα Τ.Α.Ο.Χ.
δρχ. 77.446 καί Ε.Τ.Χ. έπιστροφήν κρα
τήσεων.

*
Ύ πεν)ρχην κ. Μαντζουράτον Κοσμάν
’Απολυόμενος κατά τό έν τή έπιστολή
σας άναγραφόμενον χρονικόν διάστημα
θά έχετε 28 έτη
συντάξιμα, ήτοι
ή σύνταξίς σας θά είναι άπό τό Δημόσιον
3.643 δρχ., άπό Μ.Τ.Σ. 421 δρχ. καί Ε.Τ.Χ.
δρχ. 535. Εΐκοσιπενταετία λογίζεται εύθύς ώς συμπληρωθή χρόνος ύπηρεσίας
24 έτών, 6 μηνών καί μία ημέρα.
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’Ενωα)ρχην κ. Κούρβαν Άαθνάσιον.
Το μέρισμα Μ .Τ.Σ. λόγοι διαφοράς
βαθμοί είναι 656 δραχμαί.
ΑΙ κρατήσεις έπί τοϋ μερίσματος εί
ναι:
— 5ο) ο δι’ έκαστον θήλυ τέκνον.
— 1,20ο) ο διά χαρτόσημον Ο.Γ.Α.
— 5ο) ο έπί εν έτος ώς διαφοράν προβι
βασμοί ως δικαιούμενος μερίσματος
Ά ν θ ) στοϋ.
— Την διαφοράν καταβολής γάμου Έ νωμ)ρχσυ - Ά νθ )σ τ ο ί.
*

'Τπεν)ρχην κ. Μπόσμα Κων)νον.
Κατά τό τρέχον έτος συγκεντρώνε
τε 54:50 άντιστοιχοθίντα είς σύνταξιν
άπό τό Δημόσιον είς 4.556 δραχμάς.
Μέρισμα άπό Μ .Τ.Σ. 467 δρχ. καί Ε.
Τ.Χ. 535 δρχ. Βοήθημα άπό τό Τ.Α.Ο.
X. 99.530 δρχ.

Χωρ)κα κ. Γιάνναρον Διονύσιον.
Νά ΰποβάλητε δικαιολογητικά
διά
λήψιν έπιδόματος πολυετούς υπηρεσίας
18ο)ο. Ουτω συγκεντρώνετε 43:50 αν
τιστοιχούντο είς σύνταξιν Δημοσίου 3.
459 δρχ. Μέρισμα Μ .Τ.Σ. 421 δρχ.
Μέρισμα Ε.Τ.Χ . 472 δρχ. Βοήθημα
Τ.Α.Ο.Χ. 84.952 δρχ.

«Εικονογραφημένου Βοήθημα
Τρο
χαίας», Μοιράρχου κ. Χριστοφόρου
ό όποιος μέ άπλόν καί έπαγωγικόν τρόπονκαί έντυπωσιακήν έγχρωμον είκονογράφησιν προσφέρει είς τόν μαθητικόν κό
σμον άριστον διδακτικόν βιβλίον καίένα
άπαραίτητον βοήθημα διά τούς γονείς καί
διδασκάλους.
*

«Ε.Λ.Π.Α.».Ίούνιος 1970, μηνιαία έκδοσις τής Ελληνικής Λέσχης Αύτοκινήτου
καί Περιηγήσεων μέ πλουσίαν ύλην γύρω
άπό τόν κόσμον τοϋ αυτοκινήτου καί έκ
τενές ρεπορτάζ διά τό 18ον διεθνές ράλλυ
«Άκρόπολις».

•
ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
Έλήφθησαν συνεργασίαι διά τό περιο
δικόν τών κάτωθι:
κ. Ίωάννου Άδάμου, Δημοσιογράφου Λογοτέχνου, «Πεντήκοντα έπτά έτη άπό
τήν κατάκτησιν τοϋ Όλύμπου», κ .’Ιωάννου Θεοδώρου, Διδασκάλου, «Άρχαιοκα
πηλεία καί άστυνομικοί άθλοι», κ. Γιάννη
Άναπλιώτη, Λογοτέχνου - Ίστορικοϋ,
«Ή Μονή Α γίας Σαμαρίνας Μεσσηνίας»
καί «Μονομάχοι στά πεδία τής Τιμής»,
κ. Μητσαλα ’Ελευθερίου, Χωρ)κος « Ό
Τροχονόμος», ποίημα, κ. Πετροπούλου
Μιχαήλ, Χωρ)κος, «21 ’Απριλίου 1967,
ή Ε λλάς ξαναγεννιέται», κ. Κασόπουλου
Θεοφάνη, Ά νθ)στοϋ, «Τό πανηγϋρι τής
άρχαίας Κορίνθου», κ. Μορφάκη ’Αθανα
σίου, Ύπομ)ρχου, « Ό Τουρίστας».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

•

« Ή κρίσις τοϋ ’Επιστημονισμού». Ά ν τιστρατήγου έ. ά. κ. Ά χιλλέω ς Ν. Τάγαρη, σελ. 72, βιβλίον βαθυστόχαστου
τοϋ διακεκριμένου συγγραφέως καί συν
εργάτου τοϋ περιοδικού μας, τό όποιον
διακρίνεται διά τήν έπιστημονικήν πλη
ρότητα τοϋ θέματος καί τήν γλαφυρότητα
τής γλώσσης.

ΛΥΣΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

*

«’Αρκαδία», τριμηνιαίου Περιοδικόν
τής ομωνύμου Νομαρχίας, τό όποιον εις
τάς 80 σελίδας του μέ τήν καλαίσθητου
έμφάνισιν καί τήν ποικιλίαν τής ύλης τέρ
πει τόν άναγνώστην.
*

«’Αστυνομικά Χρονικά». Περιοδικόν
μηνιαΐον, ΙΙούλιος 1970, τοϋ ’Αρχηγείου
’Αστυνομίας Πόλεων τό όποιον μέ νέαν
έμφάνισιν (όφσετ έκτύπωσις, σχήμα 58 X
86, σελίδες 64), έγκαινιάζει μίαν νέαν πε
ρίοδον τής 17ετοϋς έπιτυχοΰς έκδόσεώς
του. Εόχόμεθα κάθε έπιτυχίαν.
*

«Ναυτική Έπιθεώρησις» Μάιος - ’Ιού
νιος 1970, διμηνιαΐον περιοδικόν έκδιδόμενον μερίμνη τής ιστορικής ύπηρεσίας
τοϋ ’Αρχηγείου Ναυτικού, περιέχον μελέτας καί πληροφορίας ένδιαφρεούσας
τό Ναυτικόν.

είμαι παι

εισαστε

Δηλαδή, είμαστε μιά μικρή δεξαμενή πού περπατά,
τρέχει, δουλεύει, χορεύει, κοιμάται.
"Αν υποθέσουμε δτι ζυγίζουμε 70 κιλά
τά 49 είναι νερό. Θέλετε καί λεπτομέρειες;
Τά 87-99% τού πλάσματος τού αίματος,
τής χολής, τών πεπτικών ύγρών,
τά 83% τών έντοσθίων, τά 22% τών όστών είναι νερό.

Άντιλαμβάνεσβε τό ρόλο τοϋ νερού
στήν υγεία μας;
’Απ' ό,τιδήποτε τρώμε καί πίνουμε,
έκεΤνο πού έχει μεγαλύτερη σημασία,
έκείνο πού χρειάζεται περισσότερη προσοχή,
είναι τό νερό.

Πρέπει νώ είναι:
Νερό καθαρισμένο μέ μηχανικό τρόπο
γιά νά διατηρή όλο του τό όξυγόνο
καί τά χρήσιμα στόν οργανισμό συστατικά.
Νερό καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο,
Νερό ΠΗΓΗ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ.

