έπίθεώρηαις
χωροφυλακής
Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 1971,

Ε Τ Ο Σ 2<>ν -

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2ον

ΑΛΕΚΤΩΡ,,

ήσαν ύπέροχα!
Τό νέο "Αρωμα φίλτρο σέ κασετίνα
είναι πραγματικά ένα υπέροχο τσιγάρο.
'Ελαφρό, έΕαιρετικής ποιότπτος
καί οέ πολυτελή συσκευαοία. Δοκιμάστε το.
Θά πητε κι' έο εις: «...Κ αί τά 20 πόαν υπέροχα!»
Γ . Λ . Κ Ε Ρ Λ Ν Η £ Α .Ε

Φ I A TI P Ο

H A. Ε. Ο Α Ν Τ Ι Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ

ε ι ς

: ΤΗΝ

ΕΟΡΤΗΝ

ΤΗΣ

ΠΙΤΤΑΣ

Τ Ω Ν
ΣΩΜ Α Τ ΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Η ΕΟΡΤΗ Τ Η Σ Π Ι Τ Τ Α Σ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διά τρίτον κατά σειράν έτος, τήν Μην Ίανουαρίου 1971
εις τό κινηματοθέατρον «ΠΑΛΛΑΣ» ’Αθηνών, έλαβε χώραν
ή άπό κοινοΟ κοπή τής πίττας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Τήν έορτήν έτίμησε διά τής παρουσίας του ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς Στρατηγός κ. Γ. ΖΩΤΤΑΚΗΣ παρέστησαν δέ οί
Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως κ. Τζεβελέκος, Δημοσίων Έργων
κ. Παπαδημητρίου καί Συγκοινωνιών κ. Βάλλης, οί Γενικοί
Γραμματείς τών ’Υπουργείων Δημοσίας Τάξεως κ. Κωτσέλης,
Εσωτερικών κ. Λαδάς καί Συγκοινωνιών κ. Μπότσης, ό Διοι
κητής τής ΑΣΔΕΝ ’Αντιστράτηγος κ. Μαστραντώνης, οί
’Αρχηγοί Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Καρυώτης, ’Αστυ
νομίας Πόλεων κ. Γαλανόπουλος, Πυροσβεστικού Σώματος
κ. Δήμας,Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τών ’Ενόπλων
Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, έκπρόσωποι τής έκκλησίας καί τών πολιτικών αρχών, ώς καί άντιπροσωπεΐαι ’Αξι
ωματικών καί άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Έ ν αρχή άνεπέμφθη δέησις υπό τοϋ Παν. ’Αρχιμανδρίτου,
Ίεροκήρυκος Χωρ]κής, ’Αμβροσίου Λενή έν συνεχεία δέ τήν
πίτταν έκοψεν ό Άντιβασιλεύς, εύχηθείς έν μέσφ θερμών χει
ροκροτημάτων τών παρευρεθέντων,αίσιον καί εύτυχές τό 1971,
μεστόν έπιτυχιών εις τόν τομέα δραστηριότητος τών Σωμάτων
’Ασφαλείας.
Κατά τήν τελετήν καί πρό τής κοπής τής πίττας, ώμίλησεν
ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης Τζεβελέκος,
όστις προσφονών τόν ’Αντιβασιλέα, άφοϋ ηύχαρίστησε κατ’
άρχήν τούτον διότι εύηρεστήθη καί έλάμπρυνε διά τής παρου
σίας του τήν έν λόγιρ τελετήν, είπεν ακολούθως, μεταξύ άλ
λων καί τά έξής:
«Τολμώμεν νά πιστεύωμεν, ότι ή ένταϋθα παρουσία σας απο
τελεί απτήν άπόδειξιν ίκανοποιήσεώς σας, διά τήν άφοσίωσιν
καί άποτελεσματικότητα μεθ’ ής τά Σώματα ’Ασφαλείας ύπηρετοΰν τά ιδανικά τής Έπαναστάσεως.
Οί ’Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί καί κατώτεροι τών Σωμά
των ’Ασφαλείας, έπιδίδονται εις τήν έκπλήρωσιν τής σπου
δαίας ’Εθνικής καί κοινωνικής άποστολής των ήνωμένοι,
άδελφωμένοι, έν όμονοία ψυχών καί άρμονίμ πνευμάτων.
Ούτως, είναι βέβαιοι, ότι υπηρετούν θετικώς μίαν τών σημαντικωτέρων έπιδιώξεων τής Έπαναστάσεως. Τήν ένότητα

Ό κ . 'Υ πουργός Δημ οσίας Τ άξεω ς ό μ ιλ ώ ν
κατά τήν έορτήν .

τών ψυχικών καί πνευματικών δυνάμεων τού τόπου, διά τήν
πρόοδον αυτού καί τό μεγαλεϊον τού ’Έθνους.
Ύπό τό κράτος τού αυτού πνεύματος τελούντο τά Σώματα
Ασφαλείας, πραγματοποιούν άπό κοινού καί τήν κοπήν τής
βασιλόπιττας, εις έφαρμογήν ώραίου καί παλαιού Ελληνο
χριστιανικού έθίμου.
Έξοχώτατε,
Επιχειρών συντομωτάτην αναδρομήν εις τήν δραστηριότητα ’
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, κατά τό παρελθόν έτος 1970, εύρίσκομαι εις τήν εύχάριστον θέσιν νά σας διαβεβαιώσω, ώς
ύπεύθυνος Υπουργός, ότι ταϋτα έπέτυχον, απολύτως, τούς έπιδιωχθέντας σκοπούς καί τούς τεθέντας στόχους.
Δύναμαι, έξ άλλου, νά σάς παράσχω τήν διαβεβαίωσιν, ότι
τά Σώματα ’Ασφαλείας, έν τφ συνόλφ των, έχουν καί τήν θέλησιν καί τήν δύναμιν, όπως καί κατά τό άρξάμενον Νέον Έ τος
χωρήσουν, μετά τού αυτού ζήλου, έθνικού φανατισμού καί
άφοσιώσεως, είς τήν προσπάθειαν όλοκληρώσεως τών'ύψηλών
καί εΰγενών στόχων τής Έπαναστάσεως».
Ή ώραία τελετή έκλεισε μέ τήν διανομήν τεμαχίων πίττας
είς άπαντας τούς παρευρεθέντας.

’Ά π ο ψ ις τής αιθούσης κατά τή ν έορτήν

ΣΧΟΛΗ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΑΝΘΥΤΤΑΣΤΤΙΣΤΩΝ

Τήν 16ην ‘Ιανουάριου 1971, εις τήν αίθουσαν τελετών των
Σχολών Χωροφυλακής, έγένετο έν έπισήμω τελετή ή εναρξις
τών μαθημάτων τής Α' έκπαιδευτικής σειράς μετεκπαιδεύσεως
Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής καί Άνθυπαστυνόμων τής
’Αστυνομίας Πόλεων. Ή Σχολή αΰτη ήρξατο λειτουργούσα
εΐςέκτέλεσιν έκδοθέντος προσφάτως Νομοθετικού Διατάγματος
διά τοΰ όποιου, ρυθμίζεται ή έξέλιξις τών Άνθυπασπιστών
Χωρ]κής καί τών όμοιοβάθμων των τών άλλων άδελφών Σωμά
των μέχρι καί τοΰ βαθμού τοΰ Μοιράρχου.
Τήν τελετήν ένάρξεως τών μαθημάτων, έτίμησε διά τής πα
ρουσίας του ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως κ. Πέτρος Κωτσέλης, παρέστησαν δέ έπίσης ό Α ρ χη 
γός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. ’Αναστάσιος Καρυώτης,
ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Θεράπων Γαλανόπουλος^
οί Α’ καί Β' 'Υπαρχηγοί Χωροφυλακής Υποστράτηγοι κ.κ.
Ί. Άλεξανδρής καί Π.Μάλλιος, ό Ύπαρχηγός τής ’Αστυνομίας
κ. Τσιοΰγκος, ό Α' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής 'Υποστράτηγος κ.
Π. Ζέρβας, άλλοι ανώτατοι καί άνώτεροι ’Αξιωματικοί ώς καί
άντιπροσωπεΐαι τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
Έ ν άρχή, έτελέσθη αγιασμός ύπό τοΰ ίερέως τής Σχολής
Χωρ]κής ’Αρχιμανδρίτου κ. ’Αμβροσίου Λενή έν συνεχεία δέ
άπηΰθυνε χαιρετισμόν πρός τούς μετεκπαιδευομένους ό κ. ‘Αρ
χηγός Χωρ]κής ό όποιος παρεκάλεσε τόν κ. Γενικόν Γραμ
ματέα τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως όπως κηρΰξη τήν
έναρξιν λειτουργίας τής Σχολής.
Ό κ. Γενικός Γραμματεύς κηρύσσων τήν έναρξιν λειτουργίας
τών μαθημάτων είπε καί τά έξής:
Χαίρω ιδιαιτέρως Κύριοι, διότι μοΰ δίδεται ή ευκαιρία νά
κηρύξω τήν έναρξιν λειτουργίας τής Σχολής Μετεκπαιδεύσεως
Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής καί Άνθυπαστυνόμων Α στυ
νομίας Πόλεων.
Είμαι καί πολύ ικανοποιημένος, διότι, έπιτέλους, είσερχόμεθα εις τό στάδιον ΰλοποιήσεως έπιθυμίας τοΰ κ. 'Υπουργού μας
καί έμοΰ, άπό μακροΰ χρονολογουμένης καί σκοπούσης νά
έπιτύχη τήν έξάλειψιν βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον, τής άπαραδέκτου καταστάσεως, ή όποια έπεκράτει, έν σχέσει πρός τήν
βαθμολογικήν έξέλιξιν τών Άνθυπασπιστών καί Άνθυπαστυ
νόμων.
Α ξίζει νά σημειωθή, διά τήν ιστορίαν, ότι ό βαθμός τοΰ
Άνθυπασπιστοΰ καθιερώθη εις τήν Χωροφυλακήν, άπό τοΰ
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Ό κ . Γενικός Γ ραμματεύς προσερχόμενος
εις τή ν τελετή ν

έτους 1910, διά τοΰσχετικοΰ Νόμου «περί καταστάσεως βαθμοΰ
Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής».
Ό Νόμος οΰτος προέβλεπε καί τάς όργανικάς θέσεις τών
Άνθυπασπιστών αί όποίαι ώρίζοντο είς 25 πεζούς καί 5 έφιπ
πους.
Ό βαθμός τοΰ Άνθυπασπιστοΰ άριθμει, βίον έξήκοντα έτών
καί ό τοΰ Άνθυπαστυνόμου πλέον τών είκοσι.
Οί Άνθυπασπισταί—Άνθυπαστυνόμοι είχον προσφέρει,κατά
τό παρελθόν καί έξακολουθοΰν, πάντοτε, προσφέροντες έξαιρέτους υπηρεσίας πρός τήν Πατρίδα καί πρός τά Σώματα
Ασφαλείας, είς τά όποια έχουν τήν τιμήν νά άνήκουν.
Άτυχώς, όμως ή Πολιτεία ούδέποτε, κατά τό παρελθόν, είχε
σοβαρώς άπασχοληθή μέ τήν έπίλυσιν τοΰ ουσιώδους προ
βλήματος βαθμολογικής έξελίξεώς των.

Οί έπίσημοι προσκεκλημένοι κατά τήν τελ ετή ν τής ένάρξεω ς τώ ν

Τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως άπό τής Έπαναστάσεως
καί έντεΰθεν έχει τάξει ώς σκοπόν νά έπιλύση τά προβλήματα
τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τελευταίως καί τής
’Αγροφυλακής καί προχωρεί μέ ταχύ ρυθμόν.
Έ να άπό τά προβλήματα ήτο καί τό τής έξελίξεως Άνθυπασπιστών καί Άνθυπαστυνόμων.
Ημείς, έν στενή συνεργασία μετά τού Υπουργείου ’Εμπορι
κής Ναυτιλίας καί τών κ.κ. ’Αρχηγών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
καί τών αρμοδίων έπιτελών, προέβημεν εις τήν σύνταξιν σχε
δίου Νομοθετικού Διατάγματος «περί ιεραρχίας, προαγωγών
καί άποστρατείας Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής καί τών τούτοις άντιστοιχούντων τών Σωμάτων Λιμενικού, ’Αστυνομίας
Πόλεων καί Πυροσβεστικού».

■■■

μαθημάτω ν .

Τό περί οΰ ό λόγος σχέδιον, ύποβληθέν άρμοδίως καί ύποστηριχθέν δεόντως κατέστη Νομοθετικόν Διάταγμα. Τό ύπ
άριθ. 64911970.
Εις έφαρμογήν τού ύπ’ άριθ. 7 άρθρου τού έν λόγω διατάγμα
τος προήλθομεν είς τήν άπόφασιν ίδρύσεως καί λειτουργίας
Σχολής ’Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύσεως, είς τήν όποιαν,
άπό σήμερον φοιτάτε καί τής όποιας κηρύσσω, ήδη, έπισήμως
τήν έναρξιν λειτουργίας.
Ά πό υμάς άναμένομεν, όπως άποδείξητε έαυτούς άξιους τής
μεγάλης, υπέρ υμών, χειρονομίας, είς ήν προέβη ή ’Εθνική
’Επαναστατική Κυβέρνησις.
Ό . τρόπος είναι ιδιαιτέρως απλούς. Δέν έχετε παρά νά άφοσιωθήτε μέ ζήλον καί ένθουσιασμόν είς τήν παρακολούθησιν
τών διδαχθησομένωνέπιστημονικών καί πρακτικών μαθημάτων,
έπί σκοπώ βελτιώσεως τού έπαγγελματικοΰ σας έξοπλισμοΰ καί
διευρύνσεως τής γενικωτέρας έγκυκλοπαιδικής καταρτίσεως.
Μέτή βεβαιότητα δτισάς κατέχει ζωηρά έπιθυμία, όπως άνταποκριθήτε είς τάς προσδοκίας μας, εύχομαι όπως πλήρης ύγεία
σάς συνοδεύη κατά τήν διάρκειαν τής φοιτήσεώς σας, ϊνα
άξιοποιήσητε τόν χρόνον σας έπ’ ώφελείμ ύμών τών ιδίων καί
τών Υπηρεσιών σας.
Προτρέπω, έπ’ εύκαιρίμ, τούς έκπαιδευθέντας νά δώσουν τόν
καλλίτερον έαυτόν τους διά τήν μεγαλλιτέραν δυνατήν έπιτυχίαν τής άναληφθείσης προσπάθειας.
Χαιρετίζω μέ αισιοδοξίαν τήν είσοδόν σας είς τήν πνευματι
κήν λεωφόρον, ή όποια θά σάς όδηγήση είς τό νά κατακτήσητε
έπαξίως τόν έπίζηλον τίτλον τού ’Αξιωματικού τών Σωμάτων
'Ασφαλείας.
Σάς εύχαριστώ.

Ό

Α ρχη γός τής τάξεω ς ευχα ρισ τώ ν
τούς προσκεκλημένους

Είς τόν χαιρετισμόν τού κ. ’Αρχηγού Χωρ]κής καί
τήν όμιλίαν τού κ. Γεννικοΰ Γραμματέως άπήντησεν
έξ όνόματος τών μετεκπαιδευομένων ό ’Αρχηγός
τής
Τάξεως Άνθ]στής κ. Κουσκουλής Παναγιώτης ό όποιος
έξέφρασε τήν εύγνωμοσύνην απάντων τών συναδέλφων
του πρός τήν ’Εθνικήν ’Επαναστατικήν Κυβέρνησιν διά τό
άμέριστον ένδιαφέρον υπέρ αυτών, ηύχαρίστησε δέ έπίσης τήν
ήγεσίαν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας διότι ένεστερνίσθη καίύλο"
ποίησε τό παλαιόν δίκαιον αίτημα τής άνελίξεώς των είς τόν
βαθμόν τού ’Αξιωματικού.
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΑ

Μέ μεγάλην χαράν ύποδεχόμεθα
την μηνιαίαν επιθεώρηση/ του άδελφού Πυροσβεστικού Σώματος, ύπό
τον τίτλον : «ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ
ΦΩΤΙΕΣ». 'Ωραία έκδοσις, επι
μελημένη καί ενδιαφέρουσα όλη,
έκλεκταί συνεργασίαι.

Άναφέρομεν άνευ σχολίων τά
περιστατικά τά όποια μάλιστα άντιγράφομεν άπό μίαν εφημερίδα καί
έν περιοδικόν εις τά όποια έδημοσιεύθησαν, λίαν προσφάτως, τον
«Ελληνικόν Βορράν» καί τον «Τα
χυδρόμον», άντιστοίχως.

Τό νέον περιοδικόν θά άποβή
άσφαλώς μέσον έξαίρετον διά τοϋ
οποίου, ανάγλυφος, ή εύρυτάτη καί
θαυμασία εις κοινωφελώς ευεργε
τικά άποτελέσματα, δραστηριότης
τοϋ γενναίου Πυροσβεστικού Σώμα
τος, θά προβάλλεται πανελληνίως.
Είναι δέ άπαραίτητον τοϋτο, διό
τι καίτοι τό Πυροσβεστικόν Σώμα
έχει την έκτίμησιν καί άγάπην
όλων των Ελλήνων, έν τούτοις λό
γω τής σεμνής καί άθορύβου δράσεώς του, ολίγοι γνωρίζουν έπακριβώς τάς μεγίστας θυσίας, τάς
ύπερανθρώπους προσπάθειας καί τάς
άνεκτιμήτους υπηρεσίας τάς οποίας
εις τον τομέα τής δραστηριότητός
του νυχθημερόν προσφέρει.

Εις Θεσσαλονίκην τό πρώτον,
ένας οδηγός έπιστρέφει νά παραλάβη
τό αύτοκίνητόν του άπό τό μέρος
όπου—παρανόμως—τό έχει παρ
κάρει. Τον συνοδεύει κάποιος φίλος
του.

Εόχόμεθα εις τό νέον Περιοδικόν
λαμπράν σταδιοδρομίαν την οποίαν
τό πρώτον τεύχος του θετικώς
προοιωνίζει.
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Ό οδηγός βλέπει ένα χαρτί κολ
λημένο στο παρμπρίζ καί ξεσπά
σέ ύβρεις καί κατάρες κατά τής . . .
Τροχαίας! Τά βλέπεις; Πρόστιμο!
Π ινακίδες, έπανεξέταση ! Αύτά ξέ
ρουν ! . . . Ό φίλος, πιο ψύχραιμος
παίρνει τό χαρτί καί διαβάζει :
’Αγαπητέ φίλε οδηγέ
'Η στάθμευσις τοϋ αυτοκινήτου
σας είναι άντικανονική καί δημιουρ
γεί κυκλοφοριακά προβλήματα καί
κινδύνους. Παρακαλεΐσθε νά σέβεσθε τάς διατάξεις. Είμαι βέβαιος
ότι δέν θά χρεισθή νά έφαρμόσω εις
βάρος σας τάς διατάξεις αύτάς καί

θά έχω τοϋ λοιπού την συνεργασίαν
σας εις τό δύσκολον έργον μου.
Ευχαριστώ
'Ο Τροχονόμος................
Κόκκαλο ό οδηγός. 'Ο ίδιος
έκμυστηρευόταν άργότεραοτι ποτέ
πιά δέν παρκάρισε παρανόμως. «Θά
ντρεπόμουν σάν μαθητούδι άν τό
έκανα» έ'λεγε.
Άθήναι, Λεωφόρος Καβάλας,
τό δεύτερον. "Ενας οδηγός πέρνα
μέ κόκκινο. 'Ο Τροχονόμος τον
σταματά : «Περάσατε μέ κόκκινο.
"Αν δέν σάς γράψω θά παραβώ τό
καθήκον μου. Πιστέψτε πώς λυ
πούμαι διότι δέν μπορώ νά κάνω δια
φορετικά». ΤΗταν ή . . . γλυκύτερη
κλήσις πού πήρα ποτέ! . . . έλε
γε άργότερα ό οδηγός! . . .
Ή μοντέρνα Τροχαία βλέπετε
έχει καί τούς συγχρονισμένους τρό
πους εις τήν εφαρμογήν τού Νόμου
οΐ όποιοι πάντοτε έπιτυγχάνουν εις
τον σκοπόν τους ένώ ταυτοχρόνως
κερδίζουν τήν φιλίαν καί τήν έκτίμησιν τών πολιτών διά τό καλόν
τών οποίων οί Τροχονόμοι οπουδή
ποτε τής Ελλάδος άγρυπνοΰν.

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

ΜΙΤΑΝΝΙΟΙ - ΧΕΤΤΑΙΟΙ - ΑΣΣΥΡΙΟΙ
Ή ίστορία επαναλαμβάνεται. Όττως
οΐ Αίγύπτιοι ξύπνησαν κάποτε καί άποτίναξαν τόν ζυγό των Ύξώς, έτσι καί οί
Βαβυλώνιοι, όταν ωρίμασε ή στιγμή
ξεσηκώθηκαν κι’ έδιωξαν τούς Κασσίτες.
"Ομως ή Βαβυλώνα είχε χάσει πιά τή
δύναμη καί τή λάμψη της καί γύρω της
άλλα βασίλεια είχαν άναπτυχθή: Βορειο
ανατολικά ή ’Ασσυρία, βορειοδυτικά τό
βασίλειο Μιτάννι καί πέρα ά π ’ αύτό οϊ
Χετταίοι. Μέχρι τό τέλος τής δεύτερης
χιλιετηρίδος όλοι αύτοί παλεύουν μετα
ξύ τους σέ άγώνα έξοντώσεως καί ύπάρξεως. Θά καταστραφοΰν όλοι ό ένας μετά
τόν άλλον —πρώτοι οί Μιτάννιοι — στο
μεταξύ όμως θά φθάσουν σέ άξιοζήλευτη
άκμή.

Άξίζει τόν κόπο νά ρίξωμε μιά ματιά
στή τέχνη τους:
Μ ΙΤΑΝΝΙΟΙ :

Οί Μιτάννιοι, στά βόρεια τής Μεσο
ποταμίας, άνάμεσα στόν Τίγρη καί τόν
Εύφράτη έχουν ήδη προσφέρει ικανή συμ
βολή — στή πρώτη ιστορική περίοδο —
στή γένεση τού Σουμαριανού πολιτισμού.
Λίγο αργότερα έρχονται σέ επιμιξία μέ
’Ασιατικές ομοεθνίες καί μεταλλάζουν
τδνομα τής χώρας τους σέ Σουμπαροϋ.
Κατά τήν δεύτερη χιλιετηρίδα οΐ κάτοι
κοι τής Σουμεαρού — Χοϋροι λέγονται
τώρα — οργανώνουν τό βασίλειο των
Μπάνιων πού τούτη τή στιγμή τό κυβέρ
να ή άριστοκρατική τάξη τής όποιας ή
προέλευση είναι Ίνδοευρωπαϊκή. ’Επειδή
έχουν τόν ίδιο έχθρό μέ τήν Αίγυπτο —
τους Χετταίους —έρχονται σέ στενή επα

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
Διενθυντοϋ Α'
'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήςεως

φή μέ τούς Αιγύπτιους στούί όποιους άλ
λωστε πληρώνουν γιά ένα διάστημα φό
ρο ύποτέλειας. ’Αργότερα οί σχέσεις άναπτύσσονται, οί ϋποτελεϊς γίνονται ισό
τιμοι σύμμαχοι καί δίνουν τίς πριγκιποποϋλες τους γυναίκες στους Φαραώ.
Ή τέχνη των Μιτάννιων έχει πολλά
στοιχεία άπό τήν παλαιό Σουμεριανική
τέχνη. Πολλές λεπτομέρειες γιά τήν τέχνη
τούτη μας δίνουν οί σφραγίδες τους, φορ
τωμένες μέ πλούσια — λιγάκι έξεζητημένη — διακόσμηση, πολύ άντίθετη πρός
τήν Βαβυλωνιακή απλότητα.
"Ολο τό Πάνθεο τής Μ. ’Ασίας είκονίζεται πάνω σ’ αύτές. Ό Μεγάλος Θεός
παριστάνεται μέ κοντό φόρεμα καί μέ τά
όπλα του. Σύμβολά του είναι ό Ταύρος
καί ό Κεραυνός. Ή Μεγάλη Θεά, μέ μα
κρύ φόρεμα, έχει σύμβολά της τό πουλί
ή τό Θηρίο. Υπάρχει έπίσης καί ό νέος
θεός μέ ψηλό σκούφο καί ριχτή κάπα καί
ραβδί, πού έχει γιά σύμβολο ένα κατσί
κι ή ένα τσεκούρι. Τέλος υπάρχει καί
ή γυμνή θεά πού παριστάνεται μέ τόν
κορμό en Face καί τά πόδια σέ κατατομή,
νά γδύνεται μπροστά στόν πιστό, όπως
ακριβώς ή γυμνή θεά τής Βαβυλώνας πού
όμως τήν βλέπομε ολόκληρη en Face.
’Ιδιαίτερη τεχνοτροπία παρουσιάζουν
οί σφραγίδες τής πόλης Κερκούκ, υποτα
γμένης στούς Μιτάννι. Κύρια παράστα
ση στις σφραγίδες τούτες είναι τό ίερό
δένδρο — είδος χουρμαδιάς — καί γύρω
του τά πνεύματα, συμβολιζόμενα άπό
άγριοκάτσικα καί θηρία. "Αλλη παρά
σταση πού συναντάμε είναι τού λεονταριοΰ πού σπαράσσει τό θήραμά του —ένα
κατσίκι — τών πνευμάτων πού κρατούν
τόν φτερωτό δίσκο, καί τής παρέλασης
τών ζώων.

— Ό οβελίσκος τοΰ Ά ξ ο ύ μ .
(Α ιθιοπία) . Ε ίναι δημιούργημα
ενός πρώ ιμου π ο λ ιτ ισ μ ο ύ , ό
όποιος φ έρει καθαρά τά. ίχνη
τής έπιδράσειυς άπό τήν τέχνη
τής Ν . ’Αραβίας Ιδίως σέ ότι
αφορά τήν διακόσμηση .
Τούτο δέν σημαίνει βεβαίω ς
8τι θέν υ π ά ρ χου ν στοιχεία
π ρω τότυπα πού δείχνου ν τό
πολιτιστικό έπίπεδο τού ε>:—
γένο υ ς αίθιοπικοΰ λαού .
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Ή φ ω το γρ α 
φ ία
είκονίζει
μια άποψη άπό
τά Μηδικά ανά
κτορα στήν Περσ έ π ο λ η . Μπρο
στά φ αίνετα ι ό
Π υλώ νας
του
Ξερξη καί πρός
τά κέντρο τής
εϊκόνος τά κ λι
μακωτά έπίπεδο
πού άδηγεΐ στό
άνάκτορο
τοΰ
Δ α ρ ε ίο υ .

Μνημεία τής Μιτάννικης τέχνης έχομβ
λίγα. "Ενα α π ' αύτά είναι 6 νεκρός θεάς
(2η χιλιετηρίδα) μέ φόρεμα στολισμένο
μέ γούνα. Βρίσκεται σήμερα στό Λούβρο.
"Εχομε έπίσης ένα κεφάλι πού βρέθηκε
στό Τζαμπούλστην ("Ανω Συρία). Είναι
το κεφάλι θεάς πού φορεί Τιάρα μέ κέρατα.
Αξιόλογο έπίσης είναι ένα λεοντάρι πού
βρεθηκε στό Σέίχ Σαάντ, λαξεμένο πάνω
σε βασαλτη λίθο, θαυμάσιο σέ γραμμή, λε
πτότητα, άλλά καί ζωντάνια. Βρίσκεται
σήμερα στό παλάτι τοϋ Άζέμ, στή Δα
μασκό.
Χ Ε Τ Τ Α ΙΟ Ι:

Κοντά στόν ποταμό "Αλυ, ζοΰσαν —
γύρω στά 2.000 π. X. - οϊ Νεζίτες, φυλή
προοδευτική, μέ γλώσσα συγγενή τής
Ίνδοευρωπαϊκής. Οί Νεζίτες άπλώθηκαν
σιγά - σιγά ένώνοντας τούς γειτονικούς
λαούς στό βασίλειό τους, καί άπετέλεσαν
έτσι ένα πανίσχυρο — ομοσπονδιακού
τυπου — Κράτος. "Ο Άμένοφης πού βασί
λευε τότε στήν Αίγυπτο, έμεινε ράθυμος
άπλός παρατηρητής σέ τούτη τήν κατα
πληκτική έξάπλωση. Ό Ραμσής ό Β'.
όμως, (13ος π. X. αιώνας), μέ θυελλώδη
προέλαση τούς χτυπά στό Καντές κα[
ξαναποκτά την Συρία. Εκατό χρόνια
αργότερα, ορδές άπό τήν Εύρώπη —«λα
οί τής θάλασσας» ώνομάσθηκαν —, εισβάλ
λουν στήν Αίγυπτο (όπου τις άναχαιτίζουν ο! λόγχες τού Ραμσή τού Γ'.), έξοστρακίζονται στήν Μ. Ά σία καί άπό κεϊ
κατευθύνθηκαν στήν Συρία καί Παλαι
στίνη. Τούτο τό καταπληκτικό πέρασμα
καταστρέφει τό Χεττιτικό βασίλειο καί
μόνο τά λείψανά του απομένουν συγκεν
τρωμένα γύρω άπό τό Καρκεμίς. Τούτη
ή ίστορική πορεία τω ν ’ Χετταίων επι
δρά ανάλογα καί στήν τέχνη τους, που
δέν παρουσιάζεται ενιαία καί ομοιόμορφη
γιατί προέρχεται άπό φυλές μέ διαφορε
τική καταγωγή καί νοοτροπία συνδεδε.
μένες μεταξύ τους μόνο άπό πολιτική σκο
πιμότητα. “Αν καί τις εμπνεύσεις της ή
Χεττιτική τέχνη τις χρωστά στήν Σουμέρ —όλη ή Δ. Ά σία άπό εκεί έμπνέεται —
έν τούτοις μοιάζει πιό πολύ μέ τήν Ά -
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συριακή, σέ άπόλυτη αντίθεση πρός τήν
Βαβυλωνιακή.
Τό σπουδαιότερο κέντρο τέχνης των
Χετταίων είναι βέβαια τό Καρκεμίς, όπου
άλλωστε βρίσκονται καί τά περισσότερα
άπό τά λιγοστά μνημεία τής Χεττιτικής
τέχνης. Τά σπουδαιότερα άπό τά μνη
μεία αύτά είναι γλυπτά, καί είκονίζουν
παρελάσεις πολεμιστών ή ίερειών. Οί πο
λεμιστές, μέ τούς κοντούς χιτώνες τους
θυμίζουν πολύ τούς "Ελληνες. "Εχουν λόγ
χη, στρογγυλή ασπίδα, καί περικεφα
λαία μέ κόρυθο (χαίτη). Οί Ιέρειες παριστάνονται μέ μακρύ φόρεμα σφιγμένο στή
μέση καί τιάρα άπό τήν όποια κρέμεται
μακρύς πέπλος. —Τά άνάγλυφα τής Καρ
κεμίς είναι άπό βασάλτη, πολύ σκληρό
ύλικό πού δέν επιτρέπει λάξεψη λεπτο
μερειών. Παρ’ όλο τούτο ό Χεττίτης καλ
λιτέχνης δείχνει έπιδεξιότητα καί ζων
τάνια στά έργα του, πράγμα πού τόν
διακρίνει άπό τόν Άσσύριον ό όποιος
άγαπά, άναζητα καί επεξεργάζεται μέ
πάθος τήν λεπτομέρεια. Είναι περίεργο τό
γεγονός ότι ένφ Χετταίοι καί Άσσύριοι
έχουν στενή επαφή μεταξύ τους, ένώ είναι
καί ο! δυό κληρονόμοι τής Σουμερικής καί
Μιταννικής τέχνης, Ιμφανίζουν βασικές
διαφορές στήν τεχνοτροπία τους.
Μνημεία Χεττιτικής τέχνης βρίσκομε

έπίσης στήν Χαττούσα —ή πρωτεύουσά
τους —στήν Γιαζελί - Καγιά (όπου ύπάρχει τό μοναδικό ίερό, λαξεμένο σέ βράχο),
στήν Έγιούκ (πύλη πού τήν φρουρούν
σφίγγες), στό Τέλ "Αχμαρ, (στήλη τού
Τεσχούμπ), καί στή Ζενζιρλί (άγαλμα
θεού Χαντάτ, καί άνάγλυφο βασιλιά
Μπαρεκούμπ). Προσθέτομε — ειδικά γιά
τήν Ζεν ζιρλί — ότι αί σημερινές άνασκαφές έπέτρεψαν νά άναπαρασταθή μέ
άρκετή άκρίβεια ή ρυμοτομία της.
Α Σ Σ Υ Ρ ΙΟ Ι:

Είδαμε πιό πάνω ότι οί Βαβυλώνιοι,
οί Άσσύριοι, οί Μιττάνι, οί Χετταίοι,
είχαν έπιδοθή σέ εξοντωτικό άγώνα με"
ταξύ τους.
Στόν άγώνα τούτον επικρατούν τελικά
οί Άσσύριοι. Αργότερα βέβαια θά ύποκύψουν καί αύτοί στήν έπερχομένη Νεοβαβυλωνιακή Αύτοκρατορία, στό μεταξύ
όμως έχουν όλο τόν καιρό νά άναπτύξουν
άξιόλογο πολιτισμό, καί τέχνη πού θά
φθάση σέ μεγάλη άκμή κατά τόν 8ον καί
7ον π. X. αιώνα, κάτω άπό τήν δυναστεία
τών Σαργωνιδών. Στήν περίοδο τούτην
οί Άσσύριοι άπλώνονται σέ όλη τήν Δ.
Άσία, στή Περσία, βγαίνουν στή Μεσό
γειο καί σταματούν μπροστά στις θήβες
τής Αίγύπτου.

Ή έξάπλωση τούτη ήταν καί ή αρχή
τού τέλους τους, γιατί οι εσωτερικοί υπο
ταγμένοι λαοί καί οι εξωτερικοί έπιδρομεϊς έποφθαλμιοΰν τόν πλούτο καί τήν
ισχύ τους. 01 Μήδοι, μέ σύμμαχον τούς
Βαβυλώνιους δέν αργούν νά κυριέψουν
τή Νινευή, πρωτεύουσα των ’Ασσυριών
(612 π . X.), καί νά άνακόψουν έτσι τήν
επεκτατική tous προέλαση.
Ή Άσσυριακή τέχνη είναι ένα πολύ
ενδιαφέρον καί λαμπρό κεφάλαιο στήν
ιστορία τής Παγκόσμιας τέχνης. ’Από τήν
πρώτη κι’ δλας χιλιετηρίδα δένεται αξε
χώριστα μέ τήν Σουμεριανκή, όμως πριν
τελειώση ή τρίτη χιλιετηρίδα έχει κι’
δλας πάρει θαυμαστή έξέλιξη. Στά μέσα
τής δεύτερης χιλιετηρίδος βλέπομε καθαρά
κάθε λεπτομέρεια τής τέχνης τούτης στήν
σφραγιδογλυφία, ή δέ άγαλματοποιία
μάς έχει ήδη δώσει θετικά της δείγματα.
Τά Θέματα τής σφραγιδογλυφίας περι
στρέφονται γύρω άπό σκηνές κυνηγιού
προσφορές στούς θεούς, μυθολογίας κλπ.
Ή διακοσμητική τους είναι πολύ ανεπτυγ
μένη, τήν βλέπομε σέ σκαλιστές αλαβά
στρινες πλάκες —διακόσμιση άνακτόρων—
τοποθετημένες χαμηλά (ένώ ή Ελληνική
διακόσμιση τοποθετεί τά στολίδια στή
ζωφάρο, ψηλά). ’Έχει ζωηρά χρώματα,
πλούσια ύφάσματα, σμάλτο, ένθετο φίλ
ντισι ή μέταλλο. (Μέ τά φιλντισένια διακοσμητά αντικείμενα χρειάζεται προσοχή.
Αύτά πού στρώθηκαν στο Νιμρούντ δέν
είναι Άσσυριακά, αλλά φοινικικά καί Συριακά).
Ή αρχιτεκτονική των ’Ασσυριών ακο
λουθεί τόν ανατολικό ρυθμό. Τά ανάκτορα
τής Χάρσαμπαντ π. χ. έχουν μιά αύλή
πού σ’ αύτή βλέπουν όλα τά δωμάτια
(γιά νά φωτίζωνται) τού κεντρικού συγ
κροτήματος. Υπάρχουν όμοια καί δευτερεύοντα κτιριακά συγκροτήματα πού
παράδοξα έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις
άπό τό κεντρικό. Οί τοίχοι είναι άπό ώμά
τούβλα πού τά τοποθετούν ύγρά — γιά
νά σφίγγουν μεταξύ τους — καί άνάμεσά
τους σφηνώνουν κλαριά δένδρων. (Σή
μερα στήν Ιδια Θέση τοποθετούμε σιδεροδεσιές). Ή στέγη είναι επίπεδη, μέ
δοκάρια πού σκεπάζονται μέ χώμα. ‘Υ
πάρχουν καί θολωτές στέγες, καί ήμισφαιρικές, ό ρυθμός όμως τούτος είναι νεώτε-

ρος. Παράθυρα δέν ύπάρχρυν, πιΘανώτατα όμως γινόταν μιά τρύπα στό κέν
τρο, τής όροφής. ’Αντί γιά πέτρινο στύ
λο, οί Άσσύριοι χρησιμοποιούν ξύλινο,
μέ πέτρινη βάση, όχι τόσο γιά στήριγμα
δσο γιά διακόσμηση.
Πλάϊ στήν αύλή είναι οί βοηθητικοί
χώροι, σταύλοι, μαγειρεία, αποθήκες,
έργαστήρια. Σ’ αύτά αί άνασκαφές ανα
κάλυψαν σιδερένια εργαλεία καί χρώματα

’Αλλού έχουν κεφάλι άετήσιο, κρα-.
τούν ένα δοχείο μέ λαβή καί κάποιο ώοειδές άντικείμενο μέ' λέπια. Υπάρχουν έπίσης φτερωτά λεοντάρια, ταύροι, καί βύσσωνες, πού παίζουν έδώ τόν ρόλο τής
άγελάδας Άθώρ τών Αιγυπτίων. Ό
βύσσωνας έχει πέντε πόδια. Τούτο δέν
έχει συμβολική ούτε θρησκευτική σημασία.
Ό καλλιτέχνης βρήκε αύτή τή λύση γιά
νά φαίνεται ό βύσσωνας καί σέ κατα
τομή en Face.

γιά τήν βαφή τοίχων.
’Ανάμεσα στούς ναούς τοΰ Χαρσαμπάντ
άνεκαλύφθη καί ένα Ζιγγουράτ μέ 7 π α 
τώματα (Σήμερα σώζωνται μόνο 4). Εί
ναι διαφορετικό άπό τό Ζιγγουράτ τής
Οΰρ. "Εχει τρεις διαδοχικούς έξώστες δια
κοσμημένους μέ πανώ, καί κοιλώματα
ά π ’ εύΘείας πάνω στά τούβλα. Τά π α τώ 
ματα είναι βαμμένα άσπρα, μαύρα, κόκ
κινα καί γαλάζια. Ή πρώτη ταράτσα
απέχει 6 μέτρα άπό τή γή καί έχει περί
μετρο 43 μέτρα.
Ή Γλυπτική δέν καλλιεργήθη έξαιρετικά άπό τούς Άσσυρίους. "Ενα άπό τά
πιό άντιπροσωπευτικά τους άγάλματα —
τό έχει τά Μουσείο Λονδίνου — παριστά
νει τόν βασιλιά Άσουρναζιρπάλ (ύψος
ένα μέτρο) όρθιο, άσκεπή, μέ πυκνό κατσαρό γένι καί μαλλιά. Στούς ώμους του
έχει ένα σάλι μέ κεντήματα στις άκρες. Τό
πρόσωπο έχει έντονη έκφραση, τό κορμ1
όμως είναι σμιλεμένο άνόρεχτα καί άπρόσεχτα. Μονοκόμματο φόρεμα χωρίς νά
διαφαίνωνται αί γραμμές τοΰ κορμού,
χωρίς χάρη καί πλαστικότητα. Φαίνεται
πώς ό Άσσύριος καλλιτέχνης δέν μελέ
τησε ποτέ τό γυμνό άνθρώπινο σώμα.
Τό μοναδικό γυμνό άγαλμα — τής θεάς
Ίστάρ — τό συντρίβει ή σύγκριση μέ τά
άγάλματα τής Άμάρνα.
’Αντίθετα, τό άνάγλυφο καλλιεργείται
σέ έκτασην καί ποιότητα άπό τούς Ά σσυρίους. Τά άνάγλυφα τών άνακτόρων
τοΰ Άσσουρναζιρπάλ (Νεμρούντ) τού
Σεναχωρήμπ (Νινευή), Άσσουρμπανι.
μπάλ (Νινευή) καί Σαργών (Χαραμπάντ)
έρχονται σέ πρώτη γραμμή. Παριστά
νουν θεϊκά όντα, κάτι ανάμεσα σέ άνθρώ
πινο καί φανταστικό. "Εχουν άνθρώπινη
μορφή, τιάρα μέ κέρατα — σύμβολικα
Θεότητος — κοντό χιτώνα καί φτερά.

Τά άνάγλυφα δίνουν πολλές πληροφο
ρίες γιά τόν βασιλιά, τις συνήθειές του,
τήν εθιμοτυπία, τά όπλα, τις στολές
κ.λ.π.
’Άλλη κατηγορία άναγλύφων είναι τά
«πολεμικά», πού μάς δείχνουν καί τήν
έξέλιξη τοΰ οπλισμού. Ταΰτα τά άνάγλυ
φα παρουσιάζουν' μάζες ολόκληρες καί
όχι άτομα. ’Εννοείται ότι οί μάζες αύτές
δέν παρουσιάζουν καμμιά κίνηση. Είναι
στατικές, καί πέρα ά π ’ αύτό, βρίσκομε
συχνά λάθη παιδιάστικα όπως δυο δεξιά
χέρια, άφύσικες θέσεις μελών κ.λ.π.
"Εχομε τέλος καί τρίτη κατηγορία άνα
γλύφων, τά κυνηγετικά. Βρίσκομε σ’ αυ
τά θηρία, άλογα, ζέβρους κ. ά. Χαριτωμέ
να καί εντυπωσιακά, όμως τό ίδιο στατι
κά. Ό Άσσύριος καλλιτέχνης δέν τολ
μά νά ζωγραφίση ένα άλογο σέ καλπασμό
— ούτε καί ό Αιγύπτιος άλλωστε — ή
ένα δν σέ γρήγορη κίνηση. Μόνο ό Μυκηναίος καλλιτέχνης θά τό άποτολμήση αύ
τό.
Στον τομέα τής μεταλλουργίας οί Ά σσύριοι δέν έχουν νά έπιδείξουν ένα έστω
χάλκινο άγαλμα. Υπάρχουν μόνο μερικά
μικρά άναθηματικά χάλκινα αντικείμενα,
καί χάλκινες τραβέρσες (έπένδυση πόρ
τας προφανώς), σκαλισμένες μέ παρα
στάσεις άπό εκστρατείες τοΰ Σαλμαναζάρ τοΰ Γ'.
Μάς μένει τώρα — γιά νά τελειώσωμε
τήν ιστορική άνασκόπηση τής τέχνης
στήν Αίγυπτο καί Δ. Ά σία — νά ρίξωμε
μιά ματιά στήν τέχνη τής Νεοβαβυλωνιακής αύτοκρατορίας, τήν Περσική, τήν
Φοινικική καί Παλαιστινιακή.
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Σ Y N T A ΞΙΣ

ΜΕΛΕΤΩΝ
Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Συντίρχου Χωρ]κής
Δ]ντού Μικτής Ε πιτελικής Ό μάδος

"Ενας άνεμος δημιουργίας καί μία έργώδης, έπ’
έσχατων, καταβάλλεται προσπάθεια παρά τοϋ 'Υπουρ
γείου Δημ. Τάξεως καί τών οικείων ’Αρχηγείων καί
Δ]νσεων, διά τόν έκσυγχρονισμόν των Σωμάτων
’Ασφαλείας καί τήν έπίλυσιν των από μακροϋ χρονιζόντων προβλημάτων εις τρόπον ώστε νά δύνανιαι
ταϋτα, υπό τάς συγχρόνους συνθήκας, ν’ άνταποκριθώσιν είς τήν όντως υψηλήν των άποστολήν.
Πλεΐστα των προβλημάτων τούτων εύρον ήδη τάς
λύσεις των, έτερα τείνουν προς τήν οδόν τής έπιλύσεως καί άλλα εύρίσκονται ήδη είς τό στάδιον τής
μελέτης.
’Ενταύθα δέν θά πρέπη νά παροραθή τό γεγονός
ότι, ό σύγχρονος τεχνολογικός πολιτισμός έχει έπιφέρει μίαν άνατροπήν, τής, μέχρι έπ’ έσχάτων, κρατούσης καταστάσεως καί μίαν διαφοροποίησιν των
μέχρι τοΰδε δεδομένων είς δ,τι άφορςί τόν τρόπον ζω
ής, συμπεριφοράς, δράσεως, έργυσίας ατόμων καί
όμάδων, διακινήσεως, συναλλαγών, συνθηκών άσφαλτίας κ.λ.π., μέ όσημέραι διαμορφουμένας νέας κα
ταστάσεις κοινωνικού βίου. Πρός τάς καταστάσεις
ταύτας τά Σώματα ’Ασφαλείας, ώς έπιτελοΰντα κατ’
έξοχήν κοινωνικόν λειτούργημα, δέον νά έχωσι τήν
δυνατότητα προσαρμογής, τόσον άπό πλευράς μέσων,
όσον καί άπό πλευράς γνώσεων τής τε κρατούσης
καταστάσεως καί τής μελλούσης νά δημιουργηθή
τοιαύτης.
Τούτο σημαίνει έπισώρευσιν προβλημάτων καί είς
δ,τι άφορά τήν διοίκησιν, όργάνωσιν, έπαγγελματικήν κατάρτισιν, έπιμόρφωσιν, διοικητικήν μέριμναν
κ.λ.π· καί είς δ,τι άφορά τήν καθόλου άσκησιν τής
άστυνομεύσεως καί τήν τήρησιν τής άσφαλείας καί
κατ’ άνάγκην άέναον προσπάθειαν έπιλύσεως τού
των, μέ προοπτικήν μέλλοντος χρόνου, είς τρόπον
ώστε νά προλαμβάνωνται τά γεγονότα.
Τά προβλήματα ταΰτα, έπισημαινόμενα, τίθενται
ύπό τήν βάσανον τής μελέτης άτόμων ή όμάδων, πρός
έξεήρεσιν τής προσφορωτέρας λύσεως καί τήν διατύπωσιν συγκεκριμένων προτάσεων.
Ή δλη έργασία διατυποΰται είς έγγραφον κείμενον
ΜΕΛΕΤΗΝ-έν ή άναλύεται ή έρευνα τού τεθέντος
προβλήματος καί υποδεικνύονται λύσεις.
Τό έγγραφον τούτο κείμενον—μελέτη—δέον νά
έχη μίαν άρχιτεκτονικήν δομήν, έν έκάστφ τμήματι
τής όποιας νά συμποσοΰνται τά έπί μέρους θέματα,
είς τρόπον ώστε, ό πρός δν υποβάλλεται άρμόδιος,
εύχερώς νά δύναται νά είσέλθη είς τήν υφήν τού
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προβλήματος καί νά έκτιμήση τήν όρθότητα τής
προτεινομένης λύσεως, πρός λήψιν περαιτέρω άποφάσεων.
'Υπό τό πρίσμα των άνωτέρω, μία έγγραφος μελέ
τη δέον νά περιλαμβάνη, κατά τήν δομήν της, τάς
παραγράφους: 1) Τό θ έ μ α , ύπό μορφήν περιλήψεως ή τίτλου. 2) Τ ή ν ε ι σ α γ ω γ ή ν , μίαν προ
καταρκτικήν έπαφήν συντάκτου καί άναγνώσιου. 3)
Τ ό ν σ κ ο π ό ν , είς δν άποβλέπει ή μελέτη. 4)
Τ ά ς π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς , έφ’ δσον έδόθησαν ή
τίθενται κατά τήν κρίσιν τού συντάκτου, έφ’
δσον δέν έδόθησαν ή αί δοθεΐσαι κρίνον ται άνεπαρκεϊς. 5) Τ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τ α ς , έφ’ ών βασί
ζεται ή ύφ’ ών έπηρεάζεται τό πρόβλημα κατά μίαν
λογικήν άλληλουχίαν. 6) Τ ή ν ά ν ά λ υ σ ι ν έκάστου τών παραγόντων, πρός διαπίστωσιν τού τρό
που καί τού βαθμού, καθ’ δν έκαστος τούτων έπηρεάζει τό πρόβλημα καί προσδιορισμόν τών στοι
χείων τής άπαντήσεως. 7) Τ ά γ ε ν ι κ ά σ υ μ π ε 
ρ ά σ μ α τ α έξαγόμενα ώς έπιστέγασμα τής άναλύσεως όλων τών παραγόντων, μέ βάσιν τά μερικά
συμπεράσματα καί τέλος 8) Τ ά ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς ,
ήτοι μίαν πλήρη, σαφή καί συνοπτικήν διατύπωσιν
συγκεκριμένων ένεργειών, αί όποΐαι προέκυψαν
ώς λύσις τού προβλήματος.
Βεβαίως ή άνωτέρω δομή δέν θεωρείται ώς άπολύτως άναλλοίωτος, ούδέ σημαίνει δτι έν έκάστη
μελέτη δέον νά ύφίστανται άπασαι αί άνωτέρω
παραγράφοι, οπωσδήποτε δμως ή σύνταξις
μέ βάσιν τήν άνωτέρω δομήν, τό μέν διευ
κολύνει τόν άναγνώστην, ξένον ή ού πρός
τό θέμα, είς τήν πλήρη καί κατά παράγοντα ένημέρωσίν του, τό δέ, δπερ καί σπουδαιότερον, οδηγεί τόν
μελετητήν είς μεθοδικήν καί έμπεριστατωμένην έρευ
ναν τού προβλήματος καί είς τήν διατύπωσιν στοιχειοθετημένων, σαφών καί συγκεκριμένων προτάσεων.
Έκαστος δυνατόν νά έχη φαεινάς ιδέας έπί οίουδήποτε θέματος ή καί προχείρους τάς λύσεις έφ’
έκάστου ύπάρχοντος προβλήματος, αύται δμως είναι
πρόσφοροι τότε μόνον, δταν τιθέμενοι ύπό τήν βάσα
νον τής μελέτης καί τής μεθοδικής έρεύνης καί άναλύσεως μάς όδηγοΰσι ιίς έφικτάς λύσεις.
Διά τής άνωτέρω διδομένης δομής συντάξεως μιάς
μελέτης ηκοπεΐται, ή διευκόλυνσις τών μελετητών
πρός όρθήν άντιμετώπισιν τών τεθέντων ή τεθησομένων αύτοΐς προβλημάτων, έτι δέ καί ή παρώθησις
τών προβληματιζομένων περί τά Σώματα ’Ασφαλείας
θεμάτων, δπως θέσουν τάς ιδέας των είς έρευναν καί
άνάλυσιν διά τήν έξαγωγήν τών άναγκαίων συμπερα
σμάτων περί τής όρθότητος ή τού έφικτοΰ τής πραγματώσεως αύτών.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ
Ανχ)ρχου ■
Δ)ντοϋ Ύ ποδ)νσεως
Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Τ Ο ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΝ
Α'
1 . ’Έ ννοια τοΰ κυκλεφοριακοΰ προβλήματος.

'Η οδική κυκλοφορία καί ασφάλεια, άποτελοϋσ.ν
άναμφισβητήτως εν των σπουδαιότερων προβλη
μάτων της συγχρόνου εποχής.
Αί δυσχέρειαι της κύκλοφοριακης κινήσεως καί ό
αυξανόμενος κίνδυνος της όδοϋ γενικώς, απασχο
λούν σήμερον πολλούς επιστημονικούς κύκλους,
προς άντιμετωπισιν τού δημιουργηθέντος προβλή
ματος όπερ συνίσταται:
α) Εις την αγχώ δη κυκλοφορίαν (συνωστισμοί—
αναμονή εις ουράς, άνακοπτομένη κίνησις αυτο
κινήτων καί πεζών—συνεχής εντασις τής προτοχής
καί τοΰ νευρικού συστήματος—άγχος καί νευρικότης έκ τής βραδύτητος άφίξεως εις τον προορισμόν).
β) Εις τήν ούχί ταχεϊαν, άνετον καί ομαλήν διακίνησιν (συμφόρησις οδών, έλλειψις ρυθμού καί
τάξεως, μή πλήρης άξιοποίησις τού αυτοκινήτου
ελλείψει χώρων σταθμεύσεως καί δυνατότητας τα 
χείας κινήσεως κ.λ.π.).
γ ) Εις τήν καταστροφήν τής ποιότητος τού περι
βάλλοντος (καπνοί, Θόρυβοι, νευρικότης, έριδες,
άντιδικίαι κ.λ.π.).
δ) Είς τήν πρόκλησιν τών άτυχημάτων καί τάς
έκ τούτων συνέπειας (νεκροί—τραυματίαι—ύλικαί
ζημίαι).
’Εκτός τών άνωτέρω προβλημάτων άτινα δημιουργοΰνται εν τή οδική κυκλοφορία, όταν τά
λαμβανόμενα μέτρα δέν είναι έπαρχή προς άντιμετώπισιν καί έξουδετέρωσίν των, έπηρεάζεται (δυσμενώς ή εύμενώς) καί ό Τουρισμός.
Εις τήν άνάπτυξιν τού τουρισμού μιας χώρας,
ή οδική κυκλοφορία καί ιδιαίτερα τό οδικόν δίκτυον, έχει σχεδόν τήν ίδια βαρύτητα μέ τόν ήλιον,
τήν θάλασσαν, τον καταγάλανου ουρανόν, τά άρχαΐα μνημεία καί τά άλλα άξιοθέατα τής χώρας.
Εύμενεϊς κύκλοφοριακαί συνθήκαι, έξασφαλίζουσαι άνετον, ταχεϊαν, όμαλήν, οικονομικήν καί άσφαλή κίνησιν τών οχημάτων, εύνοούν τήν τουριστι
κήν κίνησιν, ένώ άντιθέτως δυσμενείς τοιαΰται,
δυσφημούν τήν χώραν καί έκτρέπουν τό τουριστι
κόν ρεύμα προς άλλας.

2.

Έ κτασις τοΰ προβλήματος—συνέπειαι

Α' Δείκτης άτυχη μ ά τω ν.

Τά άδικά' τροχαία άτσχήματα
θύματα τών έτών 1966 έως 1968,
ώς άκολούθως:
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
1966
Θανατηφόρα
724
Σωματικών βλαβών
15.297
Νεκροί
825
Τραυματίαι
21.395

καί τά έξ αύτών
έν Έλλάδι, έχουν
1967
715
13.560
796
19.238

1968
684
13.819
740
19.376

Β' "Ετερα προβλήματα 'Οδικής Κ υκλοφορίας
1.

Κυκλοφοριακή συμφόρησις.

Ή κυκλοφοριακή συμφόρησις είναι κύριον γνώ-
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ρισμα καί ελάττωμα των μεγάλων πόλεων. ένθα
επί βασικών (κεντρικών) οδών αύτών, ή κίνησις
μεγάλου άριθμοϋ οχημάτων δημιουργεί αδιέξοδον,
καθυστερήσεις, εκνευρισμούς, άντεγκλήσεις, μικροσυγκρούσεις, άσκοπον χρήσιν ηχητικών οργάνων,
βάναυσον λειτουργίαν τών αυτοκινήτων καί έν
γένει μίαν κατάστασιν αγχώ δη καί άφόρητον.
Τό φαινόμενον τούτο παρατηρεΐται ήδη έν Άθήναις, έν Θεσ]νίκη καί εις τά κέντρα τών μεγαλουπόλεων (Πάτραι—Βόλος —Λάρισα —Ηράκλειον —
Καλαμάτα —Καβάλα —Μυτιλήνη κ.λ.π.) ιδία δε
κατά τάς ώρας κυκλοφοριακής αιχμής. Έάν δέ ληφθή ΰ π ’ όψιν ή συνεχής σταθερά αΰξησις τού αρι
θμού τών αυτοκινήτων, ήτις βαίνει παραλλήλους
μέ την άνοδον τοϋ βιοτικού έπιπέδου τού λαού καί
τών συνθηκών τής συγχρόνου ζωής, ή οδική κυκλο
φορία όσημέραι θά καθίσταται πλέον δυσχερής,
μέχρις δτου φθάσωμεν τό δριον'τού κορεσμού ώς
πρός τά αυτοκίνητα, τό όποιον οί μεγαλύτεροι συγκοινωνιολόγοι, ύπολογίζουν εις την αναλογίαν τών
450 αύτοκινήτων άνά 1.000 κατοίκους, δτε ή Ε λ
λάς θά έχη (μέ τόν σημερινόν πληθυσμόν) άνω τών
3.500.000 αύτοκινήτων, έναντι τών 300.000 περί
που τά όποια έχει σήμερον, ήτοι, 35 αύτοχίνητα
άνά 1.000 κατοίκους.
Τότε συμφώνους μέ τά συμπεράσματα τής Οικο
νομικής Ε πιτροπής τής Ε.Ο.Κ. «Ό πολίτης τοΰ
μέλλοντος θά είναι ό άνθρωπος, ό άποφασισμένος
νά έπωφεληθή δλων τών έξυπηρετήσεων καί εύκολιών τάς οποίας τού παρέχει τό αύτοκίνητον I. X.
διά τής μεγάλης του εύελιξίας καί διά τής ίκανότητος προσαρμογής τών υπηρεσιών κατά τόπον
καί χρόνον πρός την βούλησιν τού ιδιοκτήτου αυ
τού. Δοθέντος δέ ότι τό βιοτικόν έπίπεδον τών λαών
άνέρχεται, κατά φυσικήν τούτου συνέπειαν θά αΰξηθή καί ή κυκλοφορία τού αύτοκινήτου συνεχώς,
διά νά φθάση τελικώς τό άνωτέρω δριον τού κο

Τήν 15-5-68 καί
ώραν 19 .00 τό ύ π ’
άριθ. 22149 Δ . Χ .
Τουριστικόν λεω
φ ο ρ εΐο ν, έκτελοΰν
σχολικ ή ν εκδρομήν
τοΰ Θ' . Γυμνασίου
’Α θη νώ ν, βαϊνον
εις τήν έθνικήνόδόν
Α θ η ν ώ ν — Λαμίας
πρός ’Αθήνας , ά νετράπη παρά τό 32ον
χιλιόμ ετρον μέ ά
ποτέλεσμα τόν άμε
σον θάνατον τής μα ■
θητρίας
Θάλειας
Γρυπάρη , έτώ ν 15 ,
καί τόν τραυματι
σμόν 36 συνεπ ιβα ι
νουσώ ν συμμαθη
τριώ ν της .
Α ϊτια : Έ φ θα ρ μ ένα
έλ α σ τ ικ ά ,
βροχή
καί άδεξιότης οδη
γού .
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ρεσμού. Περαιτέρω όμως ό πολίτης τού μέλλοντος
έν τή άξιώσει αύτού, όπως έξυπηρετήται πλήρως
διά τού ιδιωτικού αυτοκινήτου, θά άνακόψη πάντα
δεσμόν καί σχέσιν μέ καταστήματα, κέντρα ψυχα
γω γίας καί πάντα τόπον συναλλαγής του, όστις
δέν θά είναι προσιτός εις τό αύτοκίνητον καί δέν
θά παρέχη χώρους σταθμεύσεως.
Τά σημερινά κέντρα τών μεγάλων πόλεων θά θεω
ρηθούν ώς όριστικώς νεκρά καί ή άξια των θά παραμείνη μόνον ώς αρχαιολογική, διά νά βλέπουν οί
άνθρωποι τού μέλλοντος μέ έν τουριστικόν λεωφορεΐον, τό όποιον θά διαγράφη τόν κύκλον τής
πόλεως καί νά λέγουν «έδώ ήτο άλλοτε ή πόλις...»
Παράγοντες έπηρεάζοντες τό πρόβλημ α.

’Αριθμός κύκλοφορούντων οχημάτων.
Τό έτος 1939 ήσαν

17.300

»

1949

»

30.000

»

1955

»

46.931

»

1963

»

155.302

»

1966

»

252.000

»

1967

»

291.937

»

1968

»

328.545

»

1969

»

_

Εις τούς άνωτέρω αριθμούς, δέν περιλαμβάνονται
τά οχήματα τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων
’Ασφαλείας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Κρατικών
Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος, Ξένων ’Απο
στολών καί ’Αναπήρων Πολέμου.

SSB»

Ύ π α ξιω μ α τικός Χ ω ροφ υλακής διανέμει έντυπα
πρός τούς όδηγοΰς καί π εζο ύ ς κατά τήν έβδομάδα
π ρολήψ εω ς ά τ υ χ η μ ά τ ω ν .

"Ωσαύτως, (δεν περιλαμβάνονται) τά ’Αγροτικά
μηχανήματα, μηχανήματα τεχν. των έργων, μοτο
ποδήλατα, ποδήλατα καί ζωήλατα οχήματα, ων
ό αριθμός έχει ώς κάτωθι:
’Έτος
"Ετος
’Έτος
1966
1967
1968
Μοτοποδήλατα
292.327 367.200 406.700
Ποδήλατα
298.933 266.500 283.335
Γεωργικά μηχανήματα 40.600
57.522 70.830
Ζωήλατα οχήματα
131.560 115.400 117.600
Σύνολον
763.420 806.622 878.465
’Εκτός των άνωτέρω, ό αριθμός των κυκλοφορούντων οχημάτων εν τή χώρα δέον να θεωρήται ετι
ηύξημένος, έάν ληφθή ύ π ’ όψιν καί ό μέγας αριθμός
των οχημάτων των άφίκνουμενων αλλοδαπών.
Έ τερα αίτια :

1. Ή συνεχής αύξησις των αυτοκινήτων ήτις άκολουθεΐ άνοδικήν πορείαν παράλληλον^ πρός τήν
αΰξησιν τού βιοτικού επιπέδου τού λαού.
2. 'Η διάχυτος έπιθυμία των κατοίκων νά άποκτήσουν αΰτοκίνητον έπί σκοπςο ώφελείας των
παρεχομένων ύ π ’ αύτοϋ εξυπηρετήσεων.
3. 'Η τάσις των αυτοκινητιστών πρός έξυπηρέ-

τησιν «άπό θύρας εις Θύραν» παρα τας υψισταμενας
δυσχερείας.
4. Ή μετακίνησις τσΰ πληθυσμού έκ των χωρίων
πρός τάς πόλεις. Τό φαινομενον τούτο αποτελεί
φυσικήν συνέπειαν λόγω τής εκβιομηχανήσεως
όλων των χωρών.
5. Ή έπέκτασις τών πόλεων καθ’ ύψος (πολυκατοικίαι) με αποτέλεσμα ώστε οΐ ίδιοι δρομοι των
πόλεων νά καλούνται νά υποδεχθούν καί εξυπη
ρετήσουν ηύξημένον αριθμόν κατοίκων με τα αυτο
κίνητά των. (Τό μήκος τών αυτοκινήτων έν συνόλω, μεγαλύτερον τού μήκους τών οδών).
6. 'Η έπέκτασις τών πόλεων οριζοντίως (συνοικίαι—προάστια) με άποτέλεσμα, οΐ μεν κάτοικοι
λόγω άποστάσεως ύποχρεοΰνται νά αγοράσουν
αύτοκίνητον πρός έξυπηρετησίν των, το δέ κέντρον τής πόλεως νά μη δύναται νά χωρεση και να
έξυπηρετήση τον ηύξημένον αύτόν αριθμόν αύτοκινήτων.
7. Τά πολεοδομικά σχέδια, χαραχθέντα διά την
έξυπηρέτησιν τών άνθρώπων και των ζωων ή ολί
γω ν άμαξών καί άνευ οίασδήποτε δυνατότητος προβλέψεως τής ραγδαίας έξελίξεως τού αύτοκινητου.
Ταύτα παρουσιάζουν τά εξής μειονεκτήματα:
α) Έλλειψιν πολλών οδών ιδία παραλλήλων
πρός ορθολογικήν κατανομήν τής κινήσεως τών
αύτοκινήτων.
β) "Ελλειψιν εύρέων οδών δυναμένων, διά καταλ
λήλου διαχωρισμού ν’ άποτελέσωσιν οδούς δυο
ρευμάτων.
γ ) "Έλλειψιν άνισοπέδων διασταυρώσεων έπιτρεπουσών ταχεϊαν ροήν τών οχημάτων.
δ) ’Έλλειψιν ταχειών ελευθέρων οδών άνευ έμποδίων κινήσεως.
ε) "Ελλειψιν περιφερειακών οδών, ϊνα μη τά οχή
ματα διέρχωνται όλα έκ τού κέντρου.
στ) "Ελλειψιν χώρων σταθμεύσεως (έπί τής όδου,
υπό τήν οδόν καί έκτος ταύτης).
ζ) "Ελλειψιν υπογείων οδών (τούνελ).
8) 'Υπόγειοι Σιδηρόδρομοι (έλλειψις μεγάλου δι
κτύου τούτων).
9.
'Η αντικανονική καί άσυνείδητος οδήγησις, ήτις
συνίσταται:
α) Εις τήν κίνησιν τών μεγάλων αύτοκινήτων
(λεωφορείων—τρόλεύ) ούχί εις το άκρον δεξιόν τής
οδού, παρεμποδιζόντων οϋτω τήν ταχεϊαν κίνησιν
τών άλλων οχημάτων ή τήν στροφήν πρός τά
άριστερά.
β) Στροφάς άριστερά άνευ έλέγχου καί σηματοδοτήσεως.
γ ) Παραβίασιν προτεραιότητος είς τάς διασταυ
ρώσεις.
δ) ’Αντικανονικήν αλλαγήν λωρίδος.
ε) ’Αντικανονικήν ΰπέρβασιν.
στ) Ελιγμούς ιδία οδηγών ταξί, πρός άγραν
πελατών.
ζ) ’Αντικανονικός καί άσυνειδήτους σταθμεύσεις
(πλησίον στροφών, στάσεων λεωφορείων-έπί παρό
δων—είς άμφοτέρας τάς πλευράς κλπ.).
10. ‘Η αντικανονική κίνησις τών πεζών έπί τών
οδών καί τών πεζοδρομίων.
11. Πεζοδρόμια ανώμαλα, λασπώδη, άκατάλληλα
(έκτρέπουν τούς πεζούς πρός τήν οδόν).
12. ’Εμπόδια έπί τών οδών ή τών πεζοδρομίων
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'Ακόμη καί τό έλικόπτερο χριση μ οποιειται
σήμερον εις τήν ρΰθμισιν τής τροχαίας κινήσεω ς
ιδίως εις τάς μ εγά λ ο ς π ό λ ε ις . ' Υ περιπτά μενον
τής πόλεω ς , δπω ς αύτό τής φ ω το γρ α φ ία ς , ιδίως
κατά τάς ώρας κυκλοφ οριακής α ιχ μ ή ς , δίδει τάς
άναγκαίας όδηγίας εις τούς π εζο ύ ς τροχονόμου ς
διά τή ν τα χυτέρ α ν καί κ αλυτέραν ρύθμισιν τής
τροχα ίας κ ινή σ εω ς.

(π ά γγο ι, τράπεζαι κλπ. μειούν τήν κυκλοφοριακήν
ικανότητα των οδών).
13. ‘Η έλλειψης φωτισμόν των οδών (μειώνει τήν
ταχύτητα τών οχημάτων άτινα, οΰτω βραδέως
κινούμενα προχαλούν συμφόρησιν) ή αποφεύγουν
την κινησιν Ιττΐ τοιούτων οδών, μέ συνέπειαν τήν
κινησιν επί όδων φωτιζομένων προχαλουμένης οϋτω
εϊς ταύτας μεγαλυτέρας συμφορήσεως).
14. Αί συχναΐ άνασκαφαί τών οδών κλπ.

Ηύξημένα δρομολόγια—ταχεία κίνησις-άνεσις-καθαριότης-μειωμένα κόμιστρα κ.λ.π., ή διά περιορισμού τής
διελευσεως εκ των κεντρικών όδών ώρισμένων τύπω ν
οχημάτων (φορτηγών—μοτοποδηλάτων). Ταύτα
δέον νά είσέρχωνται, είς τό κέντρον τής πόλεως,
άναλόγως τών αναγκών τής κυκλοφορίας δι’'
ώρισμένων όδών καί καθ’ ώρισμένας ώρας, άπεχούσας τών αιχμών κυκλοφορίας (22.00 έως 07.00
ή 15.00 έως 16.30).
γ ) Βελτίωσις τών όρων άσφαλείας τής οδικής
κυκλοφορίας .
δ) Καθιέρωσις μονοδρόμων (αύξησις χωριτικότητος τών όδών, αύξησις ταχύτητος τών οχημάτων,
άποφυγή συγκρούσεων, άσφάλεια πεζών κ.λ.π.).
ε) Άπαγόρευσις στροφής πρός τά άριστερά.
Αϋτη κυρίως επιβάλλεται όταν ή κατεύθυνσις τής
στροφής άριστερά εξυπηρετεί έλάχιστον άριθμόν
αυτοκινήτων, άτινα όμως, άναμένοννα έπί τής άριστερας λωρίδος, άχρηστεύουν αύτήν έπί μακρόν
καί καθηλώνουν έπί τόπου μεγάλον άριθμόν αυτο
κινήτων, άτινα πρόκεινται νά κινηθούν κατ’ εύθεϊαν έμπρός έπί τής αύτής λωρίδος κυκλοφορίας.
στ) Καθορισμός πρωτευουσών καί δευτερυουσών
όδών.
Είς διασταυρώσεις μή έχούσας σηματοδότην γ ί
νεται τοποθέτησις τών ένδεικτικών πινακίδων (δια
σταύρωσή μέ δευτερεύουσαν καί ΣΤΟΠ) είς τρόπον
ώστε τά οχήματα τά κινούμενα έπί τής πρωτευούσης νά μή σταματούν όλα τά αύτοχίνητα, άφ’ ετέ
ρου, είς περίπτωσιν δυστυχήματος κατονομάζεται
σαφώς ό υπαίτιο; αύτού.
ζ) Καθορισμός τής ρυθμίσεως τών σηματοδοτών,

3.
Μέτρα προς άντιμ ετώ πισιν τοΰ κυκλοφοριακοϋ προβλήματος υπό τώ ν ‘Υπηρεσιών Χ ω 
ροφυλακής .
Α' Μέτρα πρός άποσυμφόρησιν τώ ν όδών
έλλείψ ει πολεοδομικώ ν δ υνα τοτή τω ν.

Ή άντιμετώπισις τών δυσμενών επιπτώσεων τής
συμφορήσεως τών οχημάτων δεν είναι δυνατόν νά
έπιτευχθή μόνον διά τής πολεοδομίας καί τεχνικής
τής κυκλοφορίας, άνευ παραλλήλου εφαρμογής διοι
κητικών μέτρων. Τούτο, διότι αί βελτιώσεις τών
όδών, δεν έχουν πάντοτε μεγάλην διάρκειαν οφέ
λους, καθ’ όσον αύται υπερκαλύπτονται (χάνουν
τήν κυκλοφοριακήν των ικανότητα) άπό τήν συνε
χή αΰξησιν τής κυκλοφορίας τών οχημάτων.
Επιβάλλεται όθεν, ή λήψις μέτρων ρεαλιστικών,
ένηρμονισμένων καί έξυπηρετούντων τάς άνάγκας
τής όλότητος, ήτοι, διοικητικών μέτρων, κυκλοφοριακής τεχνικής, ώς κάτωθι, λαμβανομένων υπό τών
άρμοδίων Υπηρεσιών Τροχαίας.
α) Στάθμευσις τών αυτοκινήτων έπί τών όδών
εϊς περιωρισμένον χρόνον (παρκόμετρα κ.λ.π.).'
β) Είσοδος μικροτέρου, κατά τό δυνατόν, άριθμοΰ
αύτοκινήτων εις τό Κέντρον τών πόλεων διά τής
δημιουργίας περιφερειακών όδών καί βελτιώσεως
τών μαζικών μεταφορών (λεωφορεία—τρόλεϋ) ήτοι:
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Α υτόματος φ ω τογρ α φ ικ ή μη χα νή διαπ ισ τώ νει
τροχαίας παραβάσεις ταχύτη τος σημειοΰσα είς
τό φ ιλ μ , τό α ύ το κ ίνη το ν, τή ν ώραν καί τήν
ταχύτη τα.

κατά τρόιτον ώστε νά εύνοή ταχεΐαν κίυησιν των
οχημάτων καί έπί μεγαλύτερου χρόνον. ’Ήτοι εάν
ό κύκλος φάσεως είναι 95", καθορίζεται πράσινον
κήμα 70" καί κόκκινον 25".
η) Άπαγόρευσις παράλληλον σταθμεύσεως όπου
καί όταν παρεμποδίζεται σοβαρώς ή κυκλοφορία.
θ) Άπαγόρευσις διαγώνιου σταθμεύσεως εις
οδούς ών τό πλάτος δεν είναι επαρκές πρός τούτο.
ι) Περιορισμός τής φορτώσεως καί έκφορτώσεως
εμπορευμάτων έκ φορτηγών οχημάτων, είς ώρισμένας περιοχάς καί καθ’ ώρισμένας ώρας.
ία) Χρησιμοποίησις τοϋ συστήματος μετακινήσεως των λωρίδων κυκλοφορίας καθ' ώρισμένας
ώρας π . χ. εις οδόν μέ 4 λωρίδας (δύο έκαστον
ρεύμα) είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν 3 διά
την είσοδον οχημάτων πρός την κεντρικήν περιοχήν
τής πόλεως κατά τ ην πρωίαν καί μία διά τήν έξο
δον, έν συνεχεία δέ άντιστρόφως 3 διά τήν έξοδον
καί μία διά τήν είσοδον, τήν μεσημβρίαν ή τήν εσπέ
ραν. Πρός τον σκοπόν τούτον, χρησιμοποιούνται
ειδικοί κώνοι.
ιβ) Άπαγόρευσις στροφών εις διασταυρώσεις,
καθ’ ώρισμένας ώρας, καθ’ ας παρεμποδίζεται αίσθητώς ή κυκλοφορία. Αί στροφαί λόγω αναστολής
τής ταχύτητος δημιουργούν συμφόρησιν, ήτις
αποφεύγεται μόνον διά τής ταχείας κινήσεως τώ ν
οχημάτων.
ιγ) Ύποβοήθησις τού έργου τών φωτεινών σημα
τοδοτών δι’ αστυνομικών, είς κρίσιμους διασταυρώ
σεις, καθ’ ώρισμένας ώρας μεγάλης κινήσεως. Οί
τροχονόμοι, ανεξαρτήτως τών σημάτων φωτεινών
σηματοδοτών, ρυθμίζουν τήν κίνησιν πρός διευκόλυνσιν τής μεγάλης κινήσεως, τών οδηγών ύποχρεωμένων νά συμμορφούνται εις τά σήματα τών
τροχονόμων.
ιδ) "Ελεγχος τής κινήσεως τών πεζών είς πολυσυχνάστους περιοχάς.
ιε) Τεχνική άστυνόμευσις τών οδών.
Διαπίστωσις βλαβών τών οδών, τών εξαρτημά
των καί κατασκευασμάτων αύτών ύπό τροχονόμων,
άρσις εμποδίων, εΐδοποίησις τεχνικών Υπηρεσιών
πρός άμεσον έπισκευήν τών βλαβών, λήψις μέτρων
ασφαλείας, δίωξις ύπαιτίων κ.λ.π.
ιστ) ’Επιβολή κυρώσεων είς τούς παραβάτας οδη
γούς καί πεζούς.
ιζ) Άπομάκρυνσις τών Σταθμών άφιξαυαχωρήσεως τών υπεραστικών λεωφορείων έκ τού κεντρι
κού τομέως τών πόλεων, οπότε ταύτα ούτε θά
διέρχωνται ούτε θά σταθμεύουν είς τάς κεντρικάς
οδούς.
ιη) Άπομάκρυνσις σταθμών (Πρακτορείων) άφιξαναχωρήσεως φορτηγών αύτοκινήτων άπό τον
κεντρικόν τομέα τών πόλεων, διά τούς αύτούς
λόγους.
ιθ) Άπομάκρυνσις τών άγορών χονδρικής πω λήσεως κρεάτων, ιχθύων, λαχανικών, φρούτων κ.λ.π
άπό τό κέντρον τών πόλεων.
κ) Άπαγόρευσις λειτουργίας βενζιναντλιών αί
όποϊαι δέν διαθέτουν ειδικόν χώρον πρός στάθμευσιν
τών έφοδιαζομένων διά βενζίνης αύτοκινήτων. (Δι’
άποφάσεως τού Υπουργείου Συγκοινωνιών άπηγορεύθη ή ΐδρυσις καί λειτουργία τοιούτων βενζι
ναντλιών).

κα) Άπαγόρευσις λειτουργίας συνεργείων επι
σκευής αύτοκινήτων τά όποια δέν διαθέτουν χώρον
πρός στάθμευσιν τών πρός έπισκευήν αύτοκινήτων,
(Δι’ όμοιας άποφάσεως άπηγορεύθησαν τοιούτοι
σταθμοί).
κβ) Άρσις παντός έμποδίου κυκλοφορίας ή όρατότητος τής όδοΰ ήτοι :
(1) Πάγγοι μέ έμπορεύματα έπί τών οδών ή πε
ζοδρομίων.
(2) Τράπεζαι καί καθίσματα διαφόρων καταστη
μάτων.
(3) Προστεγάσματα έμπορικών καταστημάτων
(τέντες χαμηλαί).
(4) Περίπτερα (παρακωλύοντα τήν ορατότητα
ή έμποδίζοντα τήν κίνησιν τών πεζών).
(5) Οικοδομικά ύλικά καί ικριώματα, έργολάβων
οικοδομών, καταλαμβάνοντα ούχί μόνον τά πεζο
δρόμια, άλλά καί τάς οδούς.
(6) Έγκαταλελειμένα άντικείμενα, ιδίως έπί τών
πεζοδρομίων.
(7) Χειράμαξαι στάσιμων μικροπωλητών.
(8) Κλάδοι δένδρων ή θάμνοι, περιορίζοντες τήν
ορατότητα τών οδηγών ή άποχρύπτοντες τόν φω
τεινόν σηματοδότην ή τάς πινακίδας τών οδών, δέον
νά άποκόπτωνται.
κγ) Άπαγόρευσις τών σταθμεύσεων (παρκαρίσματος) είς οδούς χαρακτηριζομένας ώς ταχείας
ροής.
Τοιαύται είναι κυρίως αί πρωτεύουσαι οδοί.
κδ) Καθορισμός θέσεων σταθμεύσεως είς οδούς
άνευ δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφορήσεως.
Η αναγκη κινήσεως δέον νά προτάσσεται τής
άνάγκης σταθμεύσεως. Είς τάς Υπηρεσίας Τροχαίας
τηρώνται χάρται πόλεων, ένδεικτικοί οδών στα
θμεύσεων, άπαγορεύσεως σταθμεύσεων, θέσεων παρ
κομέτρων κ.λ.π.
κε) Μετακίνησις στάσεων άστικών συγκοινωνιών.
Αυται δέον νά καθορίζωνται χάριν άποσυμφορήσεως κατά μακρά διαστήματα είς τάς κεντρικάς
οδούς, οπωσδήποτε δέ ή τοποθέτησις αύτών γ ί
νεται μετά τάς διασταυρώσεις διά λόγους άσφαλείας
καί έξυπηρετήσεως τής κυκλοφορίας.
κστ) Τάξις είς τάς άφετηρίας τών αύτοκινήτων
(άλύσεις, κιγκλιδώματα, καθορισμός μέτρων δι’
άστυνομικής διατάξεως).
Β'. Τ ρ ο χ ο ν ο μ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς
Ο τροχονομικός έλεγχος περιλαμβάνει τάς ένεργείας έκείνας τών οργάνων τών Υπηρεσιών Τρο
χαίας, διά τών όποιων έξασφαλίζεται ή εύρυθμία, ή
τάξις καί ή άσφάλεια τής οδικής κυκλοφορίας.
Αντικείμενου τροχονομικού έλέγχου :
α) Ή έφαρμογή τών διατάξεων τοΰ Κ.Ο.Κ. καί
των άλλων σχετικών Νομών. Τά όργανα Τροχαίας
παρακολουθούντα τήν κίνησιν τών οχημάτων έν
τή όδώ καί διαπιστούντα τάς ύπό τών οδηγών διαπραττομενας παραβάσεις προβαίνουν άμέσως είς
τήν βεβαίωσιν αύτών, καλούντα τούς παραβάτας
είς συμμόρφωσιν πρός τούς κανόνας τής κυκλοφορίας.
β) Η ρύθμισις τής κυκλοφορίας καί ιδία κατά τάς
ώρας αιχμής (12.00-14.00 καί 18.00-21.00) ή
κατά τάς έορτάς, συγκεντρώσεις, φεστιβάλ, Σαββα
τοκύριακα, Καθαράν Δευτέραν, Πρώτην Μαΐου
κ.λ.π.).
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y ) Ή άνεύρεσις κλαπέντων οχημάτων καί των
δραστών των κλοπών τούτων, αυτοκινήτων κυκλοφορούντων παρανόμως (άνευ άδειας ή μέ πλα 
στός πινακίδας) αυτοκινήτων δΓ ών προεκλήθησαν
ατυχήματα, ώς καί τούς δράστας αυτών, τους όδηγοϋντας παρανόμως κ.λ.π.).
δ) Ή τεχνική άστυνόμευσις τών οδών, ήτις άποβλέπει εις τήν προστασίαν τών οδών καί τών εξαρ
τημάτων αυτών καί την ασφάλειαν τής κυκλοφο
ρίας.
ε) Ή παροχή πάσης δυνατής υπηρεσίας είς τούς
κινούμενους οδηγούς καί πεζούς (πληροφορίας περί
τοϋ οδικού δικτύου, διαφόρων Υπηρεσιών, βενζιαντλιών, συνεργείων, προξενείων, αρχαιολογι
κών ή τουριστικών τόπω ν, ώς καί βοήθειαν δι’
επισκευήν άκινητοποιηθέντων οχημάτων ένεκα βλά
βης ή εις τραυματισθέντας κ.λ.π.).
σ τ) Υποδείξεις καί συστάσεις ύπό τών άνδρών
Τροχαίας κατά τρόπον διαφωτιστικόν, προς τούς
παραβάτας οδηγούς, ένεργούντων οΰτω κυκλοφοριακήν διαπαιδαγώγησιν πρός αύτούς, επί σκοπώ
όπως αποκτήσουν τήν προσήκουσαν συμπεριφο
ράν, συνειδητοποιοϋντες τάς ύπο χρεώσεις των καί
τάς εύθύνας των έναντι τών άλλων κύκλοφορούντων
εις τάς οδούς.
’Αποτελέσματα τροχονομικοϋ ελέγχου :
α) Εξυπηρετεί το κοινωνικόν σύνολο;, τό όποιον
κινείται είς τάς οδούς ύφ’ οίανζήποτε μορφήν
(οδηγοί — έπιβάται — πεζοί) καί κατά διαφόρους
επαγγελματικός τάξεις, τών οποίων τα συμφέ

ροντα άλληλοσυγκρούονται εκ τής παραβάσεων
τών νόμων, εις τήν εφαρμογήν τών οποίων ά π ο '
βλέπει ό τροχονομικός έλεγχος.
β) Συντελεί είς τήν πρόληψην τών ατυχημάτων,
ήτοι είς τήν προστασίαν τής ζωής καί τής σωματικής
άκεραιότητος τών πολιτών, ώς καί τής περιουσίας
αύτών (πάσαν βλάβην ήτις δημιουργείται εκ τών
ατυχημάτων—αύτοκινήτων, περιπτέρων, στύλων
Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Η., κιγκλιδωμάτων, γεφυρών, στη
θαίων, πινακίδων κ.λ.π.
γ ) ’Εξασφαλίζει οδικήν κυκλοφορίαν εύρυθμον,
ταχεΐαν, άνετον καί οικονομικήν, άπηλλαγμένην
ανωμαλιών καί συμφορήσεων.
δ) Συμβάλλει είς τήν τουριστικήν άνάπτυξιν
τής χώρας, καθ’ όσον τά λαμβανόμενα μέτρα εξυ
πηρετούν πολλαπλώς τούς περιηγητάς καί δή
τούς ξένους, οΐττνες, άνέτως, άκινδύνως καί εύχερώς
διακινούνται πρός πάσαν κατεύθυνσιν.
Τούναντίον έλλειψης μέτρων τροχονομικού ελέγ
χου, ενθαρρύνει τούς παραβάτας τής οδικής κυ
κλοφορίας, δυσφημεί τήν χώραν καί εκτρέπει τό
τουριστικόν ρεύμα πρός άλλας χώρας.
ε) ’Αποτελεί έγγύησιν ασφαλείας διά τούς καλούς
οδηγούς, διότι δεν αισθάνονται μόνοι κυκλοφορούντες είς τάς οδούς καί δή τήν ύπαιθρον, δυνάμενοι
νά προσφεύγουν διά παν αίτημά των, είς τούς πανταχού παρόντας τροχονόμους, διά τούς κακούς
οδηγούς δέ, αιτίαν πρός συμμόρφωσιν είς τούς κα
νόνας τής οδικής κυκλοφορίας καί έθισμόν έκδηλώσεως εύγενούς συμπεριφοράς.
'Η συνέχεια

ΣΤΑΔΙΟΥ 46 (Ε Ν Τ Ο Σ ΤΗΣ Σ Τ Ο Α Σ )
ΤΗΛ 376-23 9 Α Θ Η Ν Α !
Δ Ι Α Τ Α ΣΩ Μ ΑΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ
Ε Κ Π ΤΩ ΙΙΙ25% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΙΤΡΙΝΑΣ
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είς τό επόμενον

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΞΕΛΙΞΙΖ Κ Α Τ Α ΤΟ 1971

ΕΙΖ ΤΟ

ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ

Ό Μ09ος τής εύημερίας.
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ ΖΩΛΗ
Δημοσιογράφου

Ή Σοβιετική "Ενωσις σήμερον έχει ένα άπιθάνως
χαμηλόν έπίπεδον παραγωγής Ολικών αγαθών. Τό
αύτό συμβαίνει καί μέ όλας τάς αλλας χώρας τοϋ
κομμουνιστικού συνασπισμού. Εις τήν διαπίστωσιν
αυτήν συμφωνούν—περιέργως—καί οι ίδιοι οι οικο
νομολόγοι τοϋ Μαρξισμού. Ή πενία πού μαστίζει
τούς λαούς τούς εύρισκομένους όπισθεν τοϋ σίδηρου
παραπετάσματος καί πού είναι μοιραία συνέπεια τής
ύποκαταναλώσεως, έχει έμβάλει—ως είναι φυσικόν—
εις σοβαράς σκέψεις τούς ιθύνοντας τών κομμουνι
στικών πραγμάτων, εις σημεΐον μάλιστα πού καί οί
ίδιοι νά σκέπτωνται μίαν αλλαγήν πορείας διά τής
καθιερώσεως μιας νέας οικονομικής γραμμής. Ή
γραμμή αύτή θά έξαρταται από τάς τοποθετήσεις
ξένων κεφαλαίων εις τάς κομμουνιστικός Χώρας
καί θά συντελή εις τήν δημιουργίαν αντικινήτρων
διά τό σπάσιμο τοϋ φράγματος τής ύποκαταναλώσεως
καί τής πενίας φυσικά.
Τοϋτο προκύπτει ειδικά διά τήν Σ. Ένωσιν, όπου
τελευταίως ώρισμέναι Χώραι τής δύσεως αναπτύσσουν
έντονον δραστηριότητα διά κεφαλαιουχικός έπενδύσεις, ύπό μορφήν έγκαταστάσεως διαφόρων βιομηχα
νικών μονάδων, ιδία αυτοκινήτων.
Οΰτω, διά τής έγκαινιαζομένης νέας οικονομικής
πολιτικής έπέρχεται καί μία αλλαγή εις τάς σχέσεις
μεταξύ τής Σ. Ένώσεως καί τοϋ ξένου κεφαλαίου
καί άποδεικνύει συγχρόνως διά μίαν είσέτι φοράν τήν
υπεροχήν τής φιλελευθέρας αδεσμεύτου οικονομίας
τών χωρών τοϋ ελευθέρου κόσμου, έναντι τής σχεδιοποιημένης καί έλεγχομένης κομμουνιστικής οικο
νομίας.
Τό θέμα τής οικονομικής βοήθειας καί τών επεν
δύσεων ξένων κεφαλαίων εις τήν Σ. "Ενωσιν δέν
είναι άλλωστε τόσον πρόσφατον. Α ρχίζει από τά
πρώτα έτη τής μπολσεβικικής Έπαναστάσεως μέ τήν
δημιουργίαν ύπό Γερμανικού οίκου καί Γερμανών
τεχνικών τοϋ μεγάλου φράγματος τοϋ Δνειπεροπετρόφσκ καί συνεχίζεται καί σήμερον μέ τήν δημιουργίαν
μονάδων βιομηχανίας αύτοκινήτων, ύπό Ιταλών,
Γάλλων καί άλλων επιχειρηματιών.
Έκ τών παλαιών καί τών νέων οικονομικών επεν
δύσεων—πού μοιραίως δημιουργούν μίαν κάποιαν
έξάρτησιν—δημιουργεΐται διά τήν Σ. "Ενωσιν τό

πρόβλημα τής άντιπαροχής—ή τής έξοφλήσεως. 'Η
σοβιετική οικονομία θά ύποχρεοϋται έκοϋσα, άκουσα
νά άναπροσαρμόζη τόν γραφειοκρατικό-οίκονομικόν
ττ1ζ μηχανισμόν άναλόγως μέ τά συμφέροντα τών ξέ
νων Εταιρειών πού έχουν κάνει τάς κεφαλαιουχικός
επενδύσεις, καί εν πολλοΐς θά ύποχρεωθή νά «ξεσφίξη» τό βρόγχο τοϋ οίκονομικοΰ σχεδιασμοΰ καί
ελέγχου, ώστε νά άπολαμβάνη μεγαλυτέρας ιδιωτικής
πρωτοβουλίας εις τόν τομέα, ιδίως τής παραγωγής
καί τής καταναλώσεως. Οί σοβιετικοί Επιστήμονες
καί οικονομολόγοι έπιβάλλεται νά ταξιδεύουν πρός
τό εξωτερικόν ελευθέριος, χωρίς νά παρακολουθοϋνται πλέον ύπό κομματικών ομαδαρχών. ’Αλλά καί
πέραν αύτοϋ, αί συνθήκαι έργασίας τών ξένων επι
χειρήσεων εις τήν Σ. "Ενωσιν πρέπει νά βελτιωθούν.
Είναι διατεθειμένοι οί σοβιετικοί νά έπιτρέψουν
τοιούτου είδους παραχωρήσεις; ’Εάν κρίνωμεν από
τά μέχρι σήμερον δεδομένα τών έξεγέρσεων εις τήν
Τσεχοσλοβακίαν καί τήν Πολωνίαν προσφάτως,
πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι είναι δύσκολη μία κα
ταφατική άπάντησις.
Πρός τό παρόν πάντως, κατά τά κομμουνιστικά
είωθότα, οί σοβιετικοί συνεχίζουν άσυστόλως τήν
κακοήθη προπαγάνδαν των περί έπεμβάσεων τών
καπιταλιστών, περί οικονομικής καί πολιτικής έξαρτήσεως κ.λ.π., εις χώρας έντός καί εκτός τοϋ παρα
πετάσματος.
Έξαπολύοντες καθημερινώς τούς μύδρους των
κατά τών Χωρών εκείνων αί όποΐαι δέχονται τά εύεργετήματα τής οικονομικής βοήθειας πού προσφέρουν
τά πλούσια Κράτη τής Δύσεως πρός τούς οίκονομικώς ύποαναπτύκτους ή έν άναπτύξη τελοΰντας λαούς,
οί σοβιετικοί, άφίνουν, ώς είναι φυσικόν, έκτος κρι
τικής τήν ίδικήν των χώραν. Ά λ λ ’ αύτό έπιτάσσει.
ώς έλέχθη, ή κομμουνιστική προπαγάνδα, ή όποια
άν μή τί άλλο προκαλεΐ τήν άγανάκτησιν τοϋ ελευ
θέρου κόσμου καί τών λαών τοϋ παραπετάσματος, οί
όποιοι άφυπνισθέντες πλέον άντελήφθησαν τό πασίδηλον γεγονός, ότι οί σοβιετικοί όταν καί όπου τούς
συμφέρει παίζουν άνέκαθεν εις δύο ταμπλώ.
Καί ενώ οϋτω έχουν τά πράγματα ώς πρός τάς ξένας
έπενδύσεις καί τό χαμηλόν έπίπεδον παραγωγικότητος εις τάς κομμουνιστικός Χώρας, περιέργως, εις τάς
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κομμουνιστικός έφημερίδας τής άλλοδαπής καί διά
τών ύπό τον έλεγχον των κομμουνιστών ραδιοφωνι
κών σταθμών δίδεται, κατά τάς τελευταίας ήμέρας
εύρεΐα δημοσιότης καί εις τόνον πομπώδη, εις εΐδησιν
καθ’ ήν κατά τό νέον έτος 1971 προβλέπεται άνάπτυξις τής βαρείας βιομηχανίας .τών Χωρών τοϋ παρα
πετάσματος καί συνάμα βελτίωσις τοϋ βιοτικού έπιπέδου τών λαών τών δορυφόρων κομμουνιστικών
Χωρών. Καθορίζονται μάλιστα κατά ένα αύθαίρετον
τρόπον, τά ποσοστά αύτής τής άναπτύξεως καί προ
διαγράφονται «εύνοϊκαί» αί έξελίξεις τοϋ κεντρικού
συστήματος σχεδιοποιήσεως. Εις τάς «προβλέψεις»
δέ αυτάς στηρίζεται ή διατυμπανιζομένη αισθητή
δήθεν «βελτίωσις» εις τάς κομμουνιστικός Χώρας
διά τής αύξήσεως τής καταναλωτικής ροπής τοϋ πληθυσμοϋ.
Κατόπιν όλων αυτών διερωτάται κανείς;
Διατί όλος αυτός ό θόρυβος περί αύξήσεως τής πα
ραγωγής τής βαρείας Βιομηχανίας καίό ιδιαίτερος το
νισμός περί βελτιώσεως δήθεν τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου;
Ποιαν σχέσιν έχει ή άνάπτυξις τής βαρείας βιομηχα
νίας μέ τήν βελτίωσιν τοϋ βιοτικοϋ έπιπέδου καί
φυσικά τής αύξήσεως τής καταναλώσεως;
Δέν χρειάζεται νά άναφερθώμεν εις αύταπόδεικτα
γεγονότα, ούτε καν νά ύπομνήσωμεν ότι αί διακηρύ
ξεις αύταί άποτελοϋν καθαράν άπάτην. Γνωρίζουν
πλέον οί πάντες, ότι εις τά ολοκληρωτικά κομμουνι
στικά καθεστώτα, οί δεΐκται αύξήσεως τών κατανα
λωτικών άγαθών δέν έπηρεάζονται άπό τήν άνάπτυξιν
τής βαρείας βιομηχανίας, άλλά άπό τήν αΰξησιν τής
παραγωγής εις τήν έλαφράν βιομηχανίαν ή οποία
παραγάγη είδη εύρείας καταναλώσεως—ρουχισμό,
είδη διατροφής κ.λ.π.

‘Η Διεύθυυσις ‘Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης επ’ ευκαιρία τώ ν εορτών
τώ ν Χ ριστουγέννων καί τού Νέου
έτους συνεκέντρωσεν έκ προαιρετικού
εράνου τώ ν άνδρών της, ποσόν 11 .000
δραχμώ ν, τό όποιον προσέφερεν εις
τήν παιδικήν εστίαν του Ά συλου
του Παιδιού Θεσσαλονίκης διά τήν
αγοράν δώρων πρός τούς μικρούς
τροφίμους του . ‘Ομοίως ποσόν 4 .000
δραχμών διετέθη διά τόν αύ.όν σκο
πόν εις τόν παιδικόν Σταθμόν Τούμπας . Εις τήν φ ω τογραφ ίαν ό Διευ
θυντής Α στυνομίας Θεσσαλονίκης
Ταξ]χος κ . ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
καί τά μέλη τού Διοικητικού Σ υ μ 
βουλίου τού Ά συλου τού Παιδιού έν
μέσω τώ ν μικρών τροφ ίμω ν τού
*Ιδρύματος.
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‘Όταν λοιπόν, τό σύστημα οικονομικής σχεδιοποιήσεως (ΓΚΟΣΠΛΑΝ) προβλέπει τήν άνάπτυξιν τής
βαρείας βιομηχανίας, ούδόλως σημαίνει τοΰτο καί
παράλληλον άνάπτυξιν τής έλαφρας βιομηχανίας.
Άντιθέτως μάλιστα. Διά τήν άνάπτυξιν τής βαρείας
βιομηχανίας, πού παράγει βαρειά μηχανήματα—Πυ
ραύλους, κανόνια, οβίδες, τάνκ καί άεροπλάνα -θά
χρειασθή νά γίνουν θυσίαι καί τάς θυσίας αύτάς θά
τάς όποστοϋν μοιραίως αί μαζαι τών καταναλωτών
πού δέν θά ικανοποιούν τάς άνάγκας των εις είδη
τροφίμων καί ρουχισμού.
Τό σύστημα σχεδιοποιήσεως, προβλέπει άρα, συμ
πιέσεις εις τήν παραγωγήν κοινωνικών άγαθών καί
πτώσιν τοϋ ποσοστού παραγωγής αυτών, πρός όφελος
τής βαρείας βιομηχανικής παραγωγής πολεμικών
μέσων καί πολεμοφοδίων.
Άποδεικνύεται κατ’ αότόν τόν τρόπον, ότι αί πομ
πώδεις διακηρύξεις περί βελτιώσεως τοϋ βιοτικοϋ έπι
πέδου τών λαών τοϋ σιδηροϋ παραπετάσματος άπο
τελοϋν φράσεις κενάς, άποτελοϋν προπαγανδιστική
συνθηματολογία όπισθεν τής όποιας κρύπτονται άλλοι
άπώτεροι σκοποί καί στόχοι.
Εις τήν πραγματικότητα εξοπλίζονται οί στρατοί
τοϋ συμφώνου τής Βαρσοβίας ώστε νά είναι πάντοτε
εις κατάσταοιν έτοιμότητος διά στρατιωτικός έπεμβάσεις, ώς έγένετο λ.χ. εις ’Αν. Γερμανίαν, Ούγγαρίαν
Τσεχοσλοβακίαν καί Πολωνίαν.
Αυτή είναι ή μόνη καί άληθής έξήγησις τών δια
κηρύξεων τών κομμουνιστικών έφημερίδων καί τών
ραδιοσταθμών περί άναπτύξεως τής βαρείας βιομη
χανίας καί παράλληλον άνάπτυξιν τοϋ βιοτικοϋ έπι
πέδου τών καταδυναστευομένων λαών.

Υπόδεσις:

"Ο ΑΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΕΪΧ - ΙΟΥ,,

Β'
Είδομεν εις τό προηγούμενον δτι
ό ’Αριστείδης Παγκρατίδης συνελήφθη'άρχικώς μέ την κατηγορίαν
απόπειρας βιασμού ανηλίκου. 'Ο
συλληφθεΐς, άνακρινόμενος, δεν έπεχείρησε καν νά άρνηθή την ενοχήν
του, τούτο άλλωστε θά ήτο περιτ
τόν, διότι δεν ύπήρχον απλώς εν
δείξεις τής ένοχης του, αλλά συν
τριπτικά! αποδείξεις ταύτης.
Ό Παγκρατίδης άπαντών εις τάς
ερωτήσεις τού άνακριτού του, πε
ριγράφει απαθώς τό έγκλημά του.
Κατά τάς εσπερινός ώρας τής 6ης
Δεκεμβρίου 1963 διεσκέδαζεν εις καπηλεΐον τής όδοΰ Κ. Παλαιολόγου
τής Θεσσαλονίκης. Συνδαιτημόνες
κα! συμπόται είναι δύο ανώμαλοι
τύποι, κα! μιά εύτελής ίέρέια τής
αγοραίας ’Αφροδίτης. Ή διασκέδασις συνεχίζεται άργότερον εις τό
οίνομαγειρεϊον «Λεύτερης» έπ! τής
Έγνατίας οδού, μετά ταύτα δέ ό
Παγκρατ ίδης μεθ’ ενός τών ανωμά
λων φίλων του, επιβιβάζονται α γ ο 
ραίου επιβατικού αυτοκινήτου (εί
ναι ήδη ή 01.30' μεταμεσονύκτιον)
κα! μεταβαίνουν εις την παρά τήν
Τούμπαν οικίαν του όπου επιδί
δονται εις σεξουαλικάς πράξεις κατά
τήν διάρκειαν τών όποιων όμως ό
Παγκρατίδης, παρά τάς προσπά
θειας του, παραμένει αδρανής. Τού
το καταθέτει ό φίλος του μετά ποιας
τίνος περιφρονήσεως μάλιστα!
έχει δέ βαρύνουσαν σημασίαν καθ’
όσον ή κατάοτασίς του, τού άνευ

ΐκανοποιήσεως έρεθισμού, έναρμονίζεται καί έπεξηγεϊ τάς κατόπιν
ένεργείας του. Έκ τού άντρου
τούτου ό Παγκρατίδης άναχωρεϊ
περί τήν 02.30' ώς ό ίδιος καταθέ
τει. Αισθανόμενος δτι ήτο αδύνατον
νά κατακλιθή, ώς έκ τής νευρικής
του διεγέρσεως, αποφασίζει νά
είσέλθη είς τό πλησίον τής οικίας
του όρφανοτροφεΐον κα! νά βιάση
οίανδήποτε τών νεαρών τροφίμων
θά εΰρισκε πρόχειρον.
Οΰτω, φθάνει είς τήν δυτικήν
πλευράν τού μανδροτοίχου τού
ορφανοτροφείου, άναρριχάται, κα!
πηδά έντός τού περιβόλου κα! ένώ
άναζητεϊ τρόπον εισόδου έντός τού
κτιρίου άντιλαμβάνεται έρχομένους
κατ’ αύτού δύο φύλακας, κάνας,
ύλακτούντας.Ψ υχραίμως ό Παγκρατίδης λαμβάνει έκ τού έδάφους δύο
λίθους, έκσφενδονίζει τον ένα κατά
τών κυνών κα! έκδιώκει τούτους—
ή εύστοχία του αυτή είναι χαρα
κτηριστική τού αύτοελέγχου του
κατά τήν ώραν ταύτην —κρατεί δέ
τόν έτερον είς τήν χεϊραν του.- Είς
τό ίδρυμα εισέρχεται διά τής κυρίας
αύτού θύρας ήν παραβιάζει δι’
απλής ώθήσεως. Διά τού διαδρό
μου φθάνει είς τήν αίθουσαν τού
εστιατορίου, έκεϊ δέ άνευρίσκει χειρόμακτρον άνήκον προφανώς εις
τινα τών τροφίμων τού ιδρύματος.
Τούτο παραλαμβάνει μ=.θ’ εαυτού
ΐνα τό χρησιμοποιήση- ό ίδιος, δίδει
τήν έξήγησιν ταύτην —διά τήν

άπόσβεσιν τών δακτυλικών του
άποτυπω μάτω ν.
Έν συνεχεία άνέρχεται είς τόν
πρώτον, όροφον εισέρχεται είς ένα
τών κοιτόνων, πλησιάζει τήν κλί
νην κορασίδος κα! άρχίζει νά θωπεύη τήν κοιμωμένην νεάνιδα ήτις
άφυπνίζεται άποτόμως, έκτινάσσεται έκ τής κλίνης καί σπεύδουσα
προς τό βάθος τού κοιτώνος άφυπνίζει έντρομος τάς έκεϊ κοιμωμένας
συντροφίμους της.
Ό Παγκρατίδης άντιλαμβάνεται
δτι θά περιέλθη είς δύσκολον θέσιν
κα! έγκαταλείπει τόν κοιτώνα, δχι
όμως καί τό κτίριον. Γνωρίζει κα
λώς πόσον διακινδυνεύει. Τό πάθος
του όμως εύρίσκεται είς τοιούτον
παροξυσμόν, ώστε θά άψηφήση
τά πάντα διά νά τό ίκανοποιήση.
Εισέρχεται είς έτερον κοιτώνα, εατακλίνεται έπ! τής κλίνης ένθα κοι
μάται άλλη κορασίς καί καθ’ δμοιον
προς τήν προηγούμενην τρόπον
άρχίζει νά θωπεύη ταύτην. Καί
αύτη έπίσης ή νεάνις άφυπνίζεται
κα! έντρομος έκβάλλει κραυχάς.
Τήν φοράν ταύτην όμως ό Παγκρατιδης δεν απέρχεται, ούδ’ έχκαταλείπει τό θύμα του. Τούναντίον:
ένω αΰτη έγείρεται διά νά φύχη
κα! νά σωθή ό Παγκρατίδης τήν
έναγκαλίζεται βιαίως, ρίπτει ταύ
την έπ! τής κλίνης πρηνή, καταξεσχίζει τά φορεματά της καί έπιχειρεϊ έξαλλος νά άσελγήση έπ’ αύ-
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τής. Διά νά κάμψη τήυ σθεναράν
—παρά τήν ηλικίαν της —άντίσταοίν της, κτυπα ταύτην εις τήν
κεφαλήν και πιέζει τό πρόσωπόν
της έπΐ τοϋ προσκεφαλαίου.
"Ηδη όμως τό προσωπικόν καί
αί λοιπαί τρόφιμοι τοϋ ιδρύματος
έχουσι τεθή έν συναγερμώ καί
ερευνούν διά νά τον εντοπίσουν. Ό
Παγκρατιδης άντιλαμβάνεται τού
το έκ των θορύβων των βημάτων
άτινα προσεγγίζουν. Εγκαταλεί
πει τό μιαρόν έργον του εξέρχεται
δρομαίως εις τον έξώστην καί πήδα
ώς αίλουρος—έξ ύψους 4 μέτρων—
εις τό προαύλιον τού κτιρίου. Έκεϊθεν σπεύδει πρός τον μανδρότοιχον
—ύψους 3 μέτρων —άναρριχαται
άστραπιαίως καί ευκόλως, καί κα
τέρχεται δμαλώς εις τό πεζοδρόμιον
τής έξωτερικής οδού. ’Ακολουθούν
αί σκηναί τής καταδιώξεως καί τής
τελικής συλλήψεώς του άς περιεγράψαμεν είς τό προηγούμενον κεφάλαιον: (βλ. Επιθεώρησης Χωρο
φυλακής τεύχος Ιον Ιανουάριου
1971. σελ. 51 κ.έ.).
Ούδείς είς τήν Χωροφυλακήν
συνεσχέτισεν κατά τήν πρώτην
στιγήν τήν άνόσιον απόπειραν
κατά των ανηλίκων τού ορφανο
τροφείου, πρός τά εγκλήματα τού
δάσους τού Σέϊχ —Σού. Τό πρώτον

μέλημα των εύσυνειδήτων ανακρι
τών τής Χωροφυλακής ήτο νά βε
βαιωθούν κατά τρόπον μή έπιδεχόμενον αμφιβολίαν ή άντίρρησιν
ότι ό συλληφθείς Παγκρατιδης ήτο
πράγματι καί ό δράστης τής από
πειρας.
Περί τούτου οί άνακριταί είχον
άδιαφιλονικήτους αποδείξεις, ήτοι:
Πρώτον:Τήν άβίαστον καί καθαράν
ομολογίαν τού Παγκρατίδη.
Δεύτερον: Τό χειρόμακτρον καί ό
λίθος εΰρέθησαν έκεϊ άκριβώς όπου
ό Παγκρατιδης ΰπέδειξεν ότι εϊχεν
έγκαταλείψει. Μόνον ό δράστης
ήτο δυνατόν νά γνωρίζη τούτο.
Τρίτον: ’Επί τής κλίνης τής μιας
τών κορασίδων εύρέθη κομβίον
περισκελίδος. Ή αυτοψία άπέδειξεν ότι εϊχεν άποσπασθή έκ τής
περισκελ δος τού Παγκρατίδη.
’Επ’ αυτού έχομιν νά εϊπωμ-.ν ότι
τό κομβίον τούτο ήτο καί τό ίσχυρότερον τών στοιχείων δπερ επεισεν τον Παγκρατίδη δτι δέν ήτο
δυνατόν νά άρνηθή τήν έγκληματικήν του απόπειραν, καί οωνοπώς
μία έθελουσίως προσφερομένη ομο
λογία θά ήλάφρωνε μάλλον τήν
θέσιν του. Τούτο καί έπραξεν, εϊχεν
δμως αρκετήν πονηριάν ώστε νά
άφήσ η κενά τινα, ίκανά νά άφήσουν
άν δχι αμφιβολίας, τουλάχιστον
Τό
<ι σκίτσο»
τούτο
έγένετο
ύπό αλλοδαπού
ειδικού συμ φ ώ νω ς πρός τήν
περιγραφ ή ν τής
μάρτυρος νοσο
κόμου
Φανής
Τ σ α μ π ά ζη .

— Τό « σκίτσο »
τούτο έγενετο
ύπό
Έ λλη νος
ειδικού
βάσει
τώ ν ιδίω ν στοι
χ ε ί ω ν . Ή σύγκρισις τώ ν δύο
» σκ ίτσ ω ν »πρός
τή ν φ ω το γρ α 
φ ία ν τού Παγκρα τίδη , δεικ
νύ ει δτι ό Έ λ λη ν ειδικός προσ ή γγισ εν έκπληκτικώ ς
πρός
τήν πρα γμ ατι
κότητα .
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απορίας. Τά κενά ταύτα έν τούτοις διελεύκανε πλήρως ό ίδιος,
άνευ πιέσεως, παρουσία πάντοτε
τού c ρμοδίου εκπροσώπου τής
είσαγγελικής άρχής.
Μόνον όταν ή ΰπόθεσις τής α π ό 
πειρας βιασμού διηλευκάνθη απο
λύτως, οί Χωροφύλακες, άνακριταί
καί διώκται ήρχισαν διερωτώμενοι
άν ό Παγκρατιδης είχε κάποιαν
ο'χέσιν πρός τά προηγούμενα ειδε
χθή εγκλήματα τάόποΐαάπαριθμήσαμεν είς προηγούμενον τεύχος.
Τάς πρώτας ύπονοίας έδωσαν ή
χρησιμοποίησις τού λίθου —τό όπλον τού δράκου—τά κτυττήματα
έπί τής κεφαλής, ό τρόπος καί ή
θέσις έπιθέσεως, καθώς καί ή περιο
χή δράσεως. (’Από μακρού ή Χω
ροφυλακή Θεσσαλονίκης είχε καταλήξει είς τό συμπέρασμα ότι ό
δράκος έπρεπε νά είναι μεταξύ τών
κατοικούν των πλησίον τού δάο’ους
τού Σέϊχ—Σού).
Μέ τήν πρώτην νύξιν τών ανακρι
τών, καί πρός κατάπληξίν των
ό Παχκρατίδης ήρχισεν όμολογών
απαθώς καί έν πρός έν τά έγκλήματα ταύτα. Χαρακτηριστικούς μάλι
στα προσθέτει μονολογών: «'Ως
έδώ ήταν γιά μένα, τώρα πάω γιά
ντουφέ <ι!».
Πριν όμως έξετάσωμεν τάς κατα-

θέσεις καί τάς ομολογίας του
Γίαγκρατίδη, άς έξετάσωμεν πλέον
λεπτομερώς, τό ιστορικόν, τόν χα 
ρακτήρα καί τάς ιδιοτυπίας ενός
έκάστου τών εγκλημάτων τούτων.
10-12-57: Ή Ε.Ι. καί ό Ε.Ν.—άργότερον συνεζεύχθησαν άλλήλους—
ΰπέστησαν έπίθεσιν πα ρ’ άγνώστου, ένώ έκάθηντο υπό τήν σκιάν
των δένδρων τού Σέϊχ —Σοΰ. Ό
άγνωστος τραυματίζει άκαριαίως
καί βαρέως πρώτον τόν άνδρα καί
κατόπιν τήν γυναίκα.
Έχρησιμοποίησε λίθον, έλήστευσε τά θύματα καί έξηφανίσθη ταχέ
ως. Ή Ε.Ι. κληθεϊσα μετά πενταετίαν
νά αναγνώριση εις τό π'ρόσωπον
τού Παγκρατίδη τόν ένεργήσαντα
τήν κατ’ αύτής έπίθεσιν, έδήλωσεν
ότι ούδέν δύναται νά βεβαίωση
μετά παρέλευσιν τόσου χρονικού
διαστήματος. Ό άγνωστος άλ
λωστε είχεν έπιτεθή έν σκότει. Τού
Ε.Ν. ή μαρτυρία ούδόλως έζητήθη
καθ’ όσον ούτος αϊφνιδιαο'Θείς καί
περιελθών άμέσως είς άφασίαν ούδέν
ήδυνήθη νά παρατήση.

10-12-57: Ή Σ.Γκ. καί όΔ.Β. δέχον
ται όμοίαν άκριβώς έπίθεσιν, τραυ
ματίζονται βαρέως άλλ’ έπιζοϋν.
Άμφότεροι δηλώνουν ότι δεν διέκριναν είς τό σκότος τόν δράστην,
ότι τό άνάστημα τού Παγκρατίδη
συμφωνεί πρός τό άνάστημα τού
δράστου, καί ότι κατά τήν ηλικίαν
ό δράστης έδιδεν τήν έντύπωσον
ότι ήτο πλέον ηλικιωμένος άπό
τόν Παγκρατίδην.

18-2-59 : Ή Ε.Β. καί ό Α.Π. δέχον
ται όμοίαν έπίθεσιν, έπίσης είς τά
δάσος τού Σέϊχ —Σοΰ, είς θέσιν ύπο
τά δένδρα ένθα συνηθίζουν τακτικώς νά κάθηνται. Τήν έπομένην
πρωίαν μαθηταί παίζοντες εύρον
αύτούςκειμένουςέκτάδην καί έν άφαcia. Ό Α.Π. έφερεν σοβαρά τραύ
ματα είς τήν κεφαλήν, ή Ε.Β. καί
εις άλλα μέρη τού σώματός της τό
όποιον, άπό τής όσφύος καί κάτω
ήτο άπογεγυμνωμένον τά δέ ένδύματά της έσχισμένα. Τά χρηματοφυλάκια όμφοτέρων είχον λε-

ηλατηθή. Οί λίθοι διά τών οποίων
είχον τά τραύματα έπενεχθή εύρέθησαν έπί τόπου. Άμφότερα τά
θύματα έπέζησαν μέν άλλά παθόντα άμνησίαν έκ τής βαρείας έγκεφαλικής διασείσεως ούδέν διαφωτιστικόν περί τού δράστου στοι
χείου ήδυνήθησαν νά παράσχουν.
6-3-59 : Ή Ε.Π. καί ό Κ.Ρ. δέχονται
όμοίαν έπίθεσιν εις τόν αύτόν
τόπον. Διαβάται ανακαλύπτουν
τήν έπομένην τά πτώ ματά των.
Τό πτώ μα τού Κ.Ρ. φέρει τραύματα
είς έμφοτέρας τάς πλευράς τής
βρεγματοϊνιακής χώρας. Τά θυλά
κια τών ένδυμάτων του φαίνονται
νά έχουν έρευνηθή καί φέρουν τά
ίχνη τών αίματωμένων χειρών
τοϋ δράστου. Τό πτώ μα τής Ε.Π.
έκειτο ύπτιον, μέ τά ένδύματα σχι
σμένα, κατά τόν αύτόν μέ τάς
προηγούμενος τρόπον—έκ τών κά
τω πρός τά άνω—καί γυμνόν άπό
τοϋ στήθους καί κάτω.
Ό άριστερός μαστός έφερεν αιμα
τηρά άποτυπώ ματα χειρός. Ή κε
φαλή της έφερεν τραύματα έπενεχθέντα διά λίθων οΐτινες εύρέθησαν
πλησίον τοϋ πτώματος. ( Ό λίθος
δΡ οϋ έκτυπήθη ό Κ.Ρ. εύρέθη είς τό
όπισθεν μέρος τού αύτοκινήτου
του, δπερ σημαίνει ότι τό πρώτον
κτύπημα ό Κ.Ρ. τό έλαβεν έντός
τού αύτοκινήτου).

3-4-59 : Ή νοσοκόμος Φ.Τ. διαμένουσα είς άπομ_μονωμένον οίκίσκον
πλησίον τού κτιριακού συγκροτή
ματος τοϋ νοσοκομ· ίου, ύφίσταται
όμοίαν έπίθεσιν, καθ’ ήνστιγμήν
εισέρχεται εις τήν οικίαν έπιστρέφουσα έκ τής ύπηρεσίας της. ’Ενώ
άνθίσταται ρωμαλέως κραυγάζει
συγχρόνως διά βοήθειαν. Ό δρά
στης άντιλαμβανόμενος ότι τά κτυπήματά του δεν είναι αποτελεσμα
τικά τρέπεται είς φυγήν. Οΐ προσδραμόντες εύρίσκουν τήν Φ.Τ. λι
πόθυμου καί τήν συνάδελφον—καί
συγκάτοικόν της—Μ.Π. νεκράν. ‘Η
Μ.Π. προηγηθεϊσα τής Φ.Τ. ύπέστη πρώ τη τήν έπίθεσ.ν τού δρά
κου όστις έκτύπησεν ταύτην έπί

τής κεφαλής διά λίθων έξέσχισεν
ώς συνήθως τά ένδύματά της. Ό
λίθος δι’ ου αυτή έκτυπήθη, εύρέθη
έπί τού δαπέδου αί ματωμένος. Τό
δωμάτιον είχεν έρευνηθή ύπό τού
δράστου όστις φαίνεται ότι διέκοψεν τήν έργασίαν ταύτην άμα τή
εϊσόδω τής Φ.Τ. Ή Φ.Τ. κληθεϊσα
μετά τήν σύλληψιν τού Παγρκατίδη ϊνα αναγνώριση είς τό πρόσωπόν του τόν έπιτιθέντα κατ’
αυτής δράκον, (άμέσως μετά τήν
έπίθεσιν έρωτωμένη είχε δώσει άκριβεστάτην περιγραφήν τούτου έξ
ής οί ειδικοί έσχεδίασαν τό προτραΐτο του), έδήλωσεν κατά π ρ ώ 
τον ότι ό δράστης και ό Παγκρατίδης ήσαν τό αύτό πρόσωπον. 'Η
μαρτυρία τής Φ.Τ. είχε μεγάλην
σημασίαν διότι ήτο ή μοναδική έν
ζωή μάρτυς ήτις είχεν ϊδη είς πλή 
ρες φώς (ισχυρός ήλεκτρικός λαμπτήρ έφώτιζεν τό δωμάτιον) τό
πρόσωπόν του, είχε δέ (ακούσει καί
τήν φωνήν του καθ’ ήν ώραν έπάλαιον. Έρωτωμένη έν τούτοις καί
διά δευτέραν φοράν ή Φ.Τ. έφάνη
όλιγώτερον βεβαία, έδήλωσεν δέ
ότι πράγματι ό Παγκράτίδης παρουσίαζεν πλείστας ομοιότητας μέ
τόν έπιτεθέντα κατ’ αύτής, άλλ’
είχεν τήν έντύπωσιν ότι ό τελευ
ταίος αύτός ήτο πλέον εύσωμος. Τά
πράγματα κατέστησαν πολύ δυσ
χερέστερα όταν ό Παγκρατίδης, άναλογιζόμενος προφανώς τάς συνέ
πειας τής πρώτης άβιάστου ομολο
γίας του άνήρεσεν αίφνιδίωςταύτην
καί παρεδέχετο πεισμόνως τήν
ένοχήν του μόνον διά τό έγκλημα
τού ορφανοτροφείου τοΰ οποίου
άλλωστε τά πειστήρια ήσαν τόσον
συντριπτικά ώστε νά καθιστούν
τήν ομολογίαν του περιττήν.
Ή Χωροφυλακή εύρέθη ούτω
προ δεινού προβλήματος. Μέ ύπομονήν καί δεξιοτεχνίαν έν τούτοις
συνέλεξεν καί παρέταξεν πάντα
τά άδιάσειστα στοιχεία προ τών
οποίων ό Παγκρατίδης δέν ήδυνήθη
εί μή νά καμφθή.
(Συνεχίζεται είς τό έπόμενονΤεύχος.)
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ
Τ Α Γ Α Ρ Η
Αντιστράτηγου έ. ά.

Οΐ σύγχρονοι κοινωνιολόγοι, οί όποιοι κατά μέγα
ποσοστον, αντιμετωπίζουν, γενικώς άνορθολογικως και ίσως πονηρώς (λόγω ερυθρός έπιδράσεως,
έπιδιωκούσης τον μηδενισμόν) τό μέγα θέμα τοΰ
εκτροχιασμοΰ τής νεολαίας τής Δύσεως, ισχυρί
ζονται δι αύτό «από καθέδρας» τά ακόλουθα :
Η «επαναστασις» των νέων τής εϋημερούσης κατα
ναλωτικής κοινωνίας είναι στενώς συνδεδεμένη μέ μίαν
βαθείαν αποστροφήν πρός τον «άνθοΰντα» πολι
τισμόν μας. Δι αυτής έκδηλώνεται πείσμων άντίδρασις κατα τοΰ πιεστικού δι1 αυτούς «κατεστημέ
νου», δηλαδή κατά τής κρατικής εξουσίας, τής κυριαρχίας των γονέων, των θρησκευτικών αρχών,
τών κοινωνικών θεσμών, τών αισθητικών καί πνευ
ματικών αντιλήψεων κ.λ.π. Εκδηλώνεται έπίσης
άντίδρασις καί έλλειψις σεβασμού πρός τούς ηλι
κιωμένους καί τούς άνωτέρους, διευρυνομένου συν
εχώς τοΰ δημιουργηθέντος χάσματος τών γενεών.
Τά ώς άνω οφείλονται καί εις τήν αδυναμίαν τών
σημερινών φορέων τού πολιτισμού διά τήν ορθήν
έκτέλεσιν τού διά τούς νέους έργου των. Τούτο καί
καθ’ ήμας κρίνεται ορθόν. ’Επίσης οφείλονται εις
τήν έξασθένησιν τής δυναμικότητος τών θεσμών
καί τών αξιών. Περαιτέρω αύτή αυτή ή εξουσία τού
«κατεστημένου» είναι ύπεύθυνος κυρίως διά τήν
διάβρωσιν τού γοήτρου της. "Εν άπό τά αίτια τής
διαβρώσεως αύτής είναι ή αποφυγή κριτικής της
και η αδιαφορία της, ϊνα άπολογηθή διά τήν έλλειψιν προσαρμογής. 'Η ανυποληψία ύπό τών νέων
πρός τήν εθνικήν καί πολιτικήν εξουσίαν έπροκάλεσε μίαν συλλογικήν αδιαφορίαν, μέ συνέπειαν νά
άτονήση καί νά έκφυλισθή τό συναίσθημα τού π α 
τριωτισμού. Δέν εννοούν σήμερον οί νέοι τί σημαίνει
προσφορά Θυσιών καί τής ζωής έτι, διά τήν ασφά
λειαν καί τήν έπιβίωσιν τής πατρίδος καί συνεπώς
ή έννοια τής δόξης είναι δι’ αύτούς έννοια κενή, ήν
πολλοί μυκτηρίζουν. Είναι απογοητευμένοι ούτοι
άπό τήν λειτουργίαν τής δημοκρατίας καί τής δι
καιοσύνης, λόγω άνεπαρκείας, διαφοράς καί έλλείψεως προσαρμογής. 'Η νεολαία τών κρατών τής
ΰπερεπαρκείας έχει κουρασθή άπό τήν εύημερίαν,
άπό τήν άδηφαγίαν τής καταναλωτικής κοινωνίας,
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άπό τόν έξουθενωτικόν «ματεριαλισμόν», τον «κομ
φορμισμόν» καί τήν άγχώ δη προσπάθειαν διά τήν
κατάκτησιν τής «καρριέρας». ’Έχει κουρασθή άπό
τάς πολλαπλός μορφάς τής πολυτελούς ζωής καί
ιδίως άπό τήν ήθικήν ύποχρισίαν τής γενεάς τών
γεννητόρων. Θεωρούν ο! νέοι ότι ο! σκοποί τής
συγχρόνου κοινωνίας δέν έχουν πλέον καμμίαν
έννοιαν, καί ότι οί πατραποράδοτοι άξίαι τής άστικής τάξεως είναι άσφυκτικά συμπτώματα μιας νο
σηρός παρελθοντολογίας καί όργανα καταπιέσεως.
Καί καταλήγουν οί ύπερβολικοί ή καί έκτος Θέματος
εις τάς επικρίσεις των ή ύπηρέται τού μηδενισμού
σχολιασται, ότι πολλοί νέοι εκφράζονται μέ άηδίαν διά το μέλλον των, αισθάνονται άπελπισίαν
έναντι τής καταπιεστικής εποχής μας καί άκολουθούν ένα ολισθηρόν αδιέξοδον. Καί συμπληροΰμεν
ημείς ότι πράττουν παν τό δυνατόν διά νά προφέ
ρουν τάς χώρας των ώς εΰκολον λείαν εις τόν ερυ
θρόν επεκτατισμόν.
Τό ώς άνω θλιβερόν φαινόμενον τής νεολαίας ιώ ν
χωρών τής εύημεριας, όπερ δέν άφορά γενικώς
τούς "Ελληνας νέους, άλλά καί ούτε όλους τούς
νέους τών πολιτισμένων κρατών, δέν προήλθεν
άπό εύγενή κίνητρα, άνανεωτικά διά νέα ιδανικά.
'Ομοιάζει μέ τό φαινόμενον τού γαστριμαργικώς
χορτασμένου, ό όποιος λαμβάνει συνεχώς «χωνευ
τικά χάπια» καί ύγρά, τά οποία όμως τού δημιουρ
γούν μεγαλύτερον τυμπανισμόν καί εις τό τέλος κα
ταλήγει ούτος εις στομαχικήν διάρρηξιν. Διά τούς
παρανοϊκούς αύτούς νέους τής «εύτυχούς» κατανα
λωτικής κοινωνίας ύπάρχει μία ύγιής λύσις πρός άναμόρφωσίν των. Πρέπει νά στέλλωνται ούτοι καί
δή οί πλέον έκτροχιασμένοι, συλλήβδην καί χωρίς
επαρκή εφόδια καί σύγχρονα τεχνικά μέσα, εις τήν
άπέραντον έρημον τής Σαχάρας, διά γονιμοποιητικήν άξιοποίησίν της, όπως έκαμαν οί Εβραίοι
διά τήν άγονον έρημον τής πατρώας γής, ήν μετέβαλον εις γήν τής επαγγελίας, καί οί παλαιοί
’Αμερικανοί άγωνισταί εις τήν άγρίαν φύσιν τοΰ
Φάρ—Ούέστ. Καί τότε θά έπανεύρουν τούς εαυτούς
των καί τήν άξίαν τών όσων περιφρονούν, διότι
θά στερούνται τών πάντων καί θά ποθούν νά

δημιουργήσουν έκ τοϋ μηδενός, σταγόνα πρός στα
γόνα, ό,τι τώρα αηδιάζουν. Ή αηδέστερα μερίς
των νέων τής κοινωνίας τής ευημερίας είναι αΐ ομά
δες των οζόντων χίππυς, οί όττοϊοι έχουν άρνηθή
πάσαν άξίαν καί θεσμόν, διότι είναι άδύνατον νά
τά κατακτήσουν, καί λατρεύουν την οκνηρίαν καί
την ήδονήν, ζώντες άττό τά περισσεύματα τής
πλούσιας καταναλωτικής κοινωνίας, τά όποια εάν
δεν ΰπήρχον δέν θά ύπήρχον καί τ δι αύτών συν
τηρούμενα παράσιτα.
Τεραστίαν εύθύνην διά τον εκπεσμόν των συγχρό
νων νέων έχουν οί ταγοί τής κοινωνίας τής εύημερίας
καί ώς πρός αύτό συμφωνοΰμεν με τους κοινωνιο
λόγους, οί επικεφαλής των κρατών, των Θρησκειών
τής παιδείας, τών κοινωνικών οργανισμών καί ιδίως
τών οικογενειών. ΒύΘισμένοι ούτοι εις τον πλούτον
καί μέ πλουσίως έξησφαλισμένον το μέλλον τών
τέκνων των, άδιαφοροΰν διά την όρθην διαπαιδαγωγησίν των. Καί ούτως εξεφυγον τελείως απο τας
πλαδαράς καί άδρανεϊς χεϊρας των τά ήνία τής
ορθής άξιοποιήσεως τών γόνων των. Πλημμυρισμέ
νοι καί αύτοί άπό τά άγαθά τής εύημερίας έλησμόνησαν τό υγιές καθήκον των, τό ποιον θεωρούν
επαχθή άγγαρείαν. Δέν πρέπει νά λησμονούν όμως
ούτοι τό μέγα καί άδιάψευστον δίδαγμα τής ιστο
ρίας ότι ή ύπερβολική εύμάρεια κραταιών αύτοκρατοριών ήχρήστευσεν άπάσας τάς ικανότητας τών
πολιτών των, μέ συνέπειαν νά Ιξαφανισθοϋν οί
λαοί των ή νά μεταβληθούν εις θλιβερά λείψανα π α 
λαιού μεγαλείου, ένώ άντιθέτως ή λιτότης, ό συνε
χής άγων, ή σπαρτιατική ζωή καί ή ένδεια συνετέλεσαν εις τήν δημιουργίαν έξοχων άρετών εις
μικρούς λαούς, οϊτινες άκολούθως έμεγαλούργησαν.
Άντιθέτως όμως οί νέοι τών πτω χώ ν χωρών άγωνίζονται διά τήν καλυτέρευσιν τής ζωής των. Τον
ώραΐον όμως αύτόν άγωνα των τον εκμεταλλεύεται
ό σατανικός κομ]σμός καί τόν διαφθείρει ή έπίδειξις
τού πλούτου, τών χωρών τής εύημερίας.
Πέραν τών ώς άνω, εκείνο δπερ λησμονούν οί
σχολιασταί τής συγχρόνου άνταρσίας τών νέων
είναι ότι οί τελευταίοι ουδεν είναι εις θεσιν να κρί
νουν όρθολογικώς. Λόγω ηλικίας είναι λίαν έλλειπείς
αί γνώσεις των καί άνύπαρκτος ή πείρα των.
Δέν έχουν ένδιαφερθή διά την ώρίμανσιν των, ούτε
οί ίδιοι, ούτε οί γεννήτορές των, ούτε οί υπεύθυνοι
κοινωνικοί διαπαιδαγω γηταί των. Ούδέν σχεδόν
γνωρίζουν οί νέοι ούτοι δια την ζωήν, (την όποιαν
θέλουν νά μεταβάλουν έκ βάθρων,) εκτός άπό τάς
ωραίας πλευράς της, τάς όποιας άποστρέφονται
όμως, λόγω κορεσμού. Είναι ωσάν νά άναχωρή
έν έκστρατευτικόν σώμα διά πολεμικήν έπιχειρησιν
μέ άρχηγούς άγενείους νεανίσκους. Ούτοι ασφαλώς
Θά θεωρούν ώς παίγνιον τόν πόλεμον, μέ συνέπειαν

νά τούς προσφέρη ούτος τήν συμφοράν καί τόν
όλεθρον. Οϋτω καί οί σύγχρονοι νέοι νομίζουν ώς
εύχάριστον παίγνιον τήν ζωήν, ένώ αύτή είναι εις
άγω ν σκληρός καί άτελείωτος.
Εις τήν κοινωνίαν τής εύμαρείας έχουν έξαφανισθή
διά τους νέους τά κίνητρα διά τήν κατάκτησιν τών
άγαθών τής ζωής. Τά σοφά φθέγματα : «Έπιμόνω
έργω καί έπιμελεία θαύματα κατορθούνται» τού
Πλουτάρχου καί «Ά λω τά γίγνονται έπιμελεία καί
πόνω άπαντα» τού Μενάνδρου, είναι εις αύτούς παν
τελώς άγνωστα. Τά άγαθά τής ζωής, άφθονα μέχρι
κορεσμού, τά έχουν οί νέοι είς τήν άπόλυτον διάθεσίν των καί τά περιφρονούν. “Αλλοτε διά νά κατακτηθή άπό έναν νέον ή λατρευτή θηλεία ΰπαρξις
έχρειάζετο σκληρός άγών πολλών έτών δι’ απόκτησιν κοινωνικής Θέσεως, έσόδων καί γενικώς προϋπο
θέσεων, ώστε νά εύνοηθή ή έπιδιωκομένη κατάκτησις. Σήμερον ή άπόκτησις τής «άγαπημένης» είναι
ύπόθεσις ολίγων λεπτώ ν καί είναι ολοκληρωτική
καί κορεατική. Μετ’ ολίγον αύτη άποπεμπεταί, και
πλειστάκις διά λακτίσματος, διά νά τήν διαδεχθή
άλλη κ.ο.κ. Καί ούτω τό εύγενές κίνητρον τού έρω
τος, τό όποιον άλλοτε έθαυματούργει, σήμερον έχει
έξευτελισθή έξαφανισθέν. Ύ πήρχον άλλοτε καί
τά εύγενή κίνητρα, διά τήν κατάκτησιν τών άξιών,
τών αύτοτελών ή τών άναγκαίων διά τ ήν στελέχωσιν έξοχων θεσμών οϊτινες έσμιλεύθησαν έπί αιώνας
καί ήνθεξαν εις τήν κριτικήν τών γενεών άπό κατα
βολής τού πολιτισμού. Σήμερον έξηφανίσθησαν καί
τά κίνητρα αύτά, καθόσον οί νέοι εμεριμνησαν να
άπαρνηθούν καί νά άγνοήσουν τάς άξίας καί τούς
θεσμούς, διότι αύτό τούς συνέφερε καί τούτο τούς
ύπηγόρευεν ή οκνηρία καί ή καταργησις πάσης
έννοιας εύθύνης καί καθήκοντος.
’Εκ τών άνω προκύπτει ότι τό φαινόμενον τής
άνταρσίας τής νεολαίας άντιμετωπίζεται κατά τρό
που «όπερεττικόν» άλλά καί έπικίυδυυον. Ας ένθυμηθώμεν τόν μύθον τού υιού τού Ηλιου ΦαεΘοντος,
όστις, αν καί μείραξ, ήθελεν νά όδηγήση τό άρμα τού
πατρός του καί έκεΐνος έπιπολαιως δεν έλαβε μέτρα
διά νά τόν έμποδίση. Συνέπεια ήταν βιβλικαί κακαστροφαι διά τήν Γήν καί ό τραγικός θάνατος τού
έπηρμένου νεοσσού, όν έκτοτε Θρηνούν αί ίτέαι, είς
ας μετεμορφώθησαν ύπό τού Διός, οί προσφιλείς
του. Ό συμβολικός ούτος μύθος πρέπει νά είναι π ο 
λύ διδακτικός διά τούς σημερινούς ταγούς, οί όποιοι
άυαλαμβάυοντες στιβαρώς τά ήνία τών εύθυυών
των πρός τούς νέους, πρέπει νά έκπαιδεύουν αύ
τούς βάσει τώ ν υγιών παραδόσεων, παραμεριζοντες τάς άδυναμίας των. “Αλλως ή καταστροφή
θά είναι πλέον ολοκληρωτική. Καί δέν θά εύρεθοΰν
τότε ούτε καν ίτέαι, διά νά κλαύσουν έπί τών τάφων
τών νεαρών άνοήτων.
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ΘΥΖΙΑΖ

ΕΛΛΕΝ Κ Ε Λ Λ Ε Ρ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΆνΦυπασπιστοϋ

Ποιος είναι εκείνος, πού δέν θά σταθή μέ θαυμασμό
στο άκουσμα και μόνο του ονόματος τής ΕΛΕΝ ΚΕΛ
ΛΕΡ, τής ήρωΐδας αύτής γυναίκας μέ την υπεράνθρωπη
θέληση, πίστη, υπομονή καί επιμονή καί πόσοι δέν
άντικρύζουν τό κάδρο της μέ βουρκωμένα μάτια. Πα
ράδειγμα άνέσπερο στο διάβα των καιρών καί φάρος
άείφωτος, για όλους τούς πεζοπόρους τής ζωής όλων
των αποχρώσεων και όλων των έποχων, ένα πρότυπο
ολόφωτο.
Δεν έβλεπε άσπρους καί μαύρους τούτη ή άγια μορφή.
Δέν ξεχώριζε ’Αμερικανούς, Εύρωπαίους καί Άσιάτες.
'Έβλεπε άνθρώπους δυστυχείς καί πονεμένους καί
σκορπούσε τό βάλσαμο τής παρηγοριάς καί τήν θαλπω
ρή τής καλωσυνης, 'ίδια σ’ όλους, χωρίς καμμιά διά
κριση.
Ποιά όμως είναι ή ήρωΐδα αυτή γυναίκα;
Είναι εκείνη γιά τήν οποία ό Μάρκ Τουαίν, ό μεγάλος
αύτός ’Αμερικανός συγγραφέας είπε κάποτε, όχι μέ
χιούμορ αλλά σοβαρά, ότι ό Ναπολέων καί ή Έλεν
Κέλλερ υπήρξαν τά δύο σπουδαιότερα άνθροόπινα φαινόμενα τού 19ου αιώνα. Καί άσφαλώς δέν είχε άδικο.
Ποιά ήταν λοιπόν ή γυναίκα αύτή πού μπορούσε νά
παραβληθή μ’ ένα Ναπολέοντα Βαναπάρτη; Είναι ή
γυναίκα πού έκτος άπό τήν άξιοθαύμαστη δραστηριότητά της στήν υπηρεσία τών συνανθρώπων της, έμπρα
κτα έδειξε μέ τό μοναδικό, προσωπικό της παράδειγμα
ότι ό άνθρωπος μπορεί ν ά ξ ε π ε ρ ά σ ε ι, μ π ο ρ ε ί
ν ά γ ί ν ε ι δ υ ν α τ ώ τ ε ρ ο ς ά π ό κ ά θ ε ά τ ό
χ η μ α , δ υ ν α τ ώ τ ε ρ ο ς ά π ό τ ή ν φύση,
δ υ ν α τ ώ τ ε ρ ο ς κι’ άπό αύτή τ ή ν μ ο ΐ ρ α
του άκόμη.
^ Γεννήθηκε τό έτος 1880 στο Οΰκ Γκρήν, μιά φάρμα
λίγο έξω άπό τήν πολίχνη Τασκούμπα τής πολι
τείας Άλαμπάμα τών Η.Π.Λ.
Γεννήθηκε υγιέστατη καί έφερε μαζί της τά όνειρα, τά
τρανά όνειρα πού έπλαθαν γι’ αυτήν οΐ γονείς της. Ή
ζωηρότητα τού προσώπου της, τό σπινθηροβόλο βλέμμα
της, ή οξυδέρκειά της, άπό τά πρώτα της βήματα στή
ζωή έδικαίωναν τούτη τήν τρανή αισιοδοξία τών γονιών
της. Ηταν γεννημένο τούτο τό πλάσμα γιά νά γίνει
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ένα ολόφωτο πρότυπο γιά όλους τούς άνθρώπους όλων
τών εποχών.
Η αισιοδοξία όμως αύτή δέν κράτησε δυστυχώς
πολύ. "Υστερα άπό 19 μήνες άπό τήν μέρα πού είδε τό
φώς τού ήλιου στο κατώφλι τής ζωής ή μικρούλα
"Ελεν, ή μοίρα της θέλησε νά τής στερήσει τήν πλέ
ρια τούτη χαρα και αισιοδοξία καί νά σωριάσει συντρίμια τά μεγάλα όνειρα τών γονιών της. Μιά φοβερή
αρρώστια, η οστρακιά, είχε σάν θλιβερό επακόλουθο νά
στερήσει απο τό νιόβγαλτο τούτο λουλούδι τά δυο
πολυτιμότερα αγαθα τού άνθρώπου τήν «όραση» καί
τήν «άκοή».
Ναί άπό τον πρώτο κιόλας χρόνο τής ζωής της, ή άτυ
χη^ 'Έλεν έμεινε άπό ένα καπρίτσιο τής μοίρας τυφλή
καί κωφάλαλη.
Πριν άκόμα προλάβει νά γνωρίσει τον όμορφο μας
κόσμο τήν τύλιξε τό πηχτό σκοτάδι καί ή φοβερή άπομόνωση. Αυτό της τό άτύχημα γκρέμισε τά όνειρα τών
γονιών της, πού τήν έκλεισαν μέ σπαραγμό καρδιάς καί
βουρκωμένα μάτια σέ κάποιο άσυλο κωφαλάλων γιά νά
αρχίσει έτσι το μεγάλο της μαρτύριο. ’Εκεί μέσα ή
άμοιρη μικρούλα, δεν είχε πιά παρά μόνο ότι τής
ήταν απόλυτα άπαραίτητο γιά νά ζήσει, καμιά άλλη
έπαφή μέ τήν ζωή.
Σωριάστηκαν συντρίμια τά όνειρα τών δικών της,
αλλα άρχισαν να ζωντανεύουν, νά θεριεύουν, νά πυργώ
νονται τά δικά της όνειρα, πού θά τάκανε μιά μέρα
πραγματικότητα η τρανή δύναμη πού φώλιαζε μέσα στο
άδύνατο καί άδικημένο άπό τήν φύση κορμί της. ή
ΘΕΛΗΣΗ.
Χωρίς όραση και χωρίς λαλιά καί άκοή ή μικρή
Κέλλερ, άλλά μέ τήν θαυματουργική τούτη δύναμη
μέσα της τράβηξε λεβέντικα καί άλύγιστη τον δρόμο τής ζωής καί καταξίωνε μέρα μέ τήν μέρα, χρόνο μέ
τον χρόνο τον προορισμό της.
Μιά εικοσάχρονη δασκάλα τής στάθηκε πολύτιμος
βοηθός καί συμπαραστάτης στά πρώτα της βήματα.
'Άννα Σάλιββαν, ήταν τό όνομά της. Αύτή άνέλαβε
το βαρύ καθήκον, τό δύστολο έργο νά τήν φέρει σέ έπα
φή καί νά τήν γνωρίσει μέ τον γύρω μας κόσμο.

Τά χρόνια περνούν. Ή μάχη της χαράς, του φωτός,
τής ζωής, μέ τον πόνο, τό σκοτάδι, την άνυπαρξία, γι
γαντώνονται. Τό σκοτάδι δεν μπόρεσε νά κρατήσει
στήν άφάνεια καί νά ένταφιάσει τό άξιοθαύμαστο τοϋτο
πλάσμα, πού τούδινε φτερά καί μάτια καί λαλια και
τό άνέβαζε ψηλά πολύ ψηλά πάνω άπό τον κόσμο μας
ή τρανή δύναμη τής θέλησης.
Στά 14 χρόνια της ή μικρή Κέλλερ μέ τήν σχολική
ποδιά καί τήν κορδέλα στά μαλιά της είναι μαθήτρια
σ’ ένα σχολείο κωφαλάλων. Στά 16 της χρόνια αρχίζει
τον δρόμο τοϋ τρανού μεγαλείου της, μέ τήν είσοδό της
κατόπιν έξετάσεων ! ! ! στο γυμνάσιο θηλέων τοϋ
Καίμπριτζ. 'Η πρόοδός της άπό δώ καί πέρα προχωρεί
μέ άλματα άξιοθαύμαστα.
Εικοσάχρονη κοπέλα τήν βρίσκουμε φοιτήτρια στο πε
ρίφημο κολέγιο Ράντκλιφ τού πανεπιστημίου τού Χάρβαντ καί υστέρα άπό τέσσαρα χρόνια τό 1904, στις άρχες
τού αιώνα μας, τό πανεπιστήμιο αύτό πανηγυρικώς τήν
επαινεί γιά τήν διδακτορική διατριβή πού υπέβαλε. Νεα
κοπέλα, καί πριν άκόμα συμπληρώσει τήν τρίτη δεκάδα
τής ήλικίας της έχει σπουδάσει τήν ’Αρχαία Έλληνικη
καί Λατινική γλώσσα καί γνωρίζει άριστα τήν ’Αγ
γλική, Γερμανική καί Γαλλική, ενώ παράλληλα έχει
καταλάβει τήν έδρα τοϋ Έπιθεωρητοϋ Σχολείων κω
φαλάλων ! ! !
Δέν σταματά δμως έδώ ή δραστηριότητα τής υπε
ράξιας τούτης κοπέλλας. ’Έγραψε πλήθος άξιολόγων
βιβλίων 6πως« ' Η ιστορία τής ζωής μου», «Αισιοδοξία»,
« Ό κόσμος δπου ζώ», «Έ ξω άπό τό σκοτάδι», «”Ας
έχουμε πίστη», «Τό ήμερολόγιό μου», καί άλλα πολλά.
Έδημοσίευσε πολλά άρθρα καί μελέτες σέ περιο
δικά καί έφημερίδες, καί άνέπτυξε τέτοια δραστηριό
τητα πού μόνο σέ άνθρώπους φαινόμενα μπορεί κανείς
νά βρει.
Μετά άπό τήν μακροχρόνια καί επίπονη τούτη μαθη
τεία της ή Έλεν Κέλερ αποφασίζει νά δοθή ολόψυχα,
νά άφιερώσει καί τήν ίδια της τήν ζωή στήν υπηρεσία
των τυφλών καί κωφαλάλων. Σκοπός καί άμετάκλητη

άπόφασή της νά άνακουφίσει μέ τό βάλσαμο τής παρη
γοριάς τις πονεμένες καί άπό τήν φύση άδικημένες
υπάρξεις, σέ παναθρώπινη κλίμακα. Καί πράγματι
δόθηκε ολόψυχα στο ιερό καί θεάρεστο τοϋτο έργο. Τα
ξίδεψε σ’ δλα σχεδόν τά κράτη τοϋ κόσμου. ’Έγραψε
άρθρα, άγωνίστηκε υπεράνθρωπα γιά νά κινήσει τό
ένδιαφέρον ολάκερης τής άνθρωπότητας, γιά τούς δυ
στυχείς καί πονεμένους καί τό κατώρθωσε. ’Έγινε ό
πιστός φίλος, συμπαραστάτης καί άδελφός τών τυφλών
καί κωφαλάλων τοϋ πλανήτη μας.
Καταξίωσε ολοκληρωτικά τον προορισμό της. Καί
έκαμε τό χωρίς γυρισμό ταξίδι, τούτη ή πολυταξιδεμένη
γυναίκα, γριούλα πιά σέ ήλικία 88 χρόνων, τό 1968
Έθρήνησε τον χαμό της ολόκληρη ή άνθρωπότητα. Τήν
έκλαψαν δλες οί φυλές τής γής. Στήν τελευταία της κα
τοικία, στον τόπο τής άναπαύσεως τήν συνώδευσαν έστω
καί νοερά οί χιλιάδες τών πονεμένων υπάρξεων τοϋ
πλανήτη μας καί μιά πανανθρώπινη ευχή γιά τον άναπαμό τής άγιας ψυχής της.
«'Υπεράνθρωπη» τήν χαρακτήρισε ό πολύς ’Αϊνστάιν.
Ό ίταλός καθηγητής τής ιστορίας τής τέχνης Ζιπο
Ceverini βλέποντάς την κάποτε νά ψιλαφεΐ κάποιο
έργο τοϋ Ραφαήλ στο μουσείο τής Ρώμης, είπε:
«Αύτή ή γυναίκα βλέπει μέ δέκα μάτια...» Καί πρά
γματι μέ δέκα μάτια έβλεπε ή Κέλλερ. Αύτά ήσαν τά
δέκα δάκτυλα τών χεριών της. Μ’ αύτά έβλεπε, μ
αύτά διάβαζε, μ’ αύτά ένοιωθε τον γύρω της κόσμο
καί τον ένοιωθε καλλίτερα άπό κάθε άλλον, μ’ αύτα
έγινε τό ολόφωτο πρότυπο στο διάβα τής ζωής.
"Ενα πλήθος άνθρωποι τών γραμμάτων τοϋ αιώνα
μας, έχουν άσχοληθή μέ τήν βιογραφία καί τον χαρα
κτηρισμό της. Έ γώ πώς νά τήν ονομάσω;
'Ηρωΐδα ή 'Αγία; Νομίζω πώς καί οί δύο αύτοί χαρα
κτηρισμοί τής άνήκουν δικαιωματικά. Ναι 'Ηρωΐδα
καί 'Αγία! Αύτή υπήρξε ή "Ελεν Κέλλερ. Αιώνιο πρό
τυπο γιά δλους τούς άνθρώπους δλων τών έποχών.
ΔΗΜΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ
Άνθ]στής

—Τήν 16ην Ια νο υ ά ρ ιο υ 1971 οί "Ο
μιλοι Φ ίλω ν Χ ω ροφ υλακής προ
αστίω ν Πρω τευούσης εις τό Ξένο
δοχεΐον «Α Π Ε ΡΓ Η » Κ ηφ ισσίας
έκοψ αν τήν έτη αίαν π ίτ τ α ν . Τήν
τελετήν έτίμησε διά τής παρου
σίας της ή σ ύζυγος τοΰ κ . Π ρω 
θυπουργού κυρία Δέσποινα Π απ αδοπ ού λου , παρέστησαν δέ έ π ίσης ό ’Α ρχηγός Χ ω ρ)κής ’Α ντι
στράτηγος κ . Ά ν . Κ α ρυώ τη ς, ή
λοιπή ήγεσία τοΰ Σ ώ μ α το ς, τά
Προεδρεία τώ ν ’Ο μίλω ν καί άλ
λοι π ροσ κ εκλη μ ένοι. Εις τήν φ ω 
τογρα φ ίαν ή κυρία Δ έσ ποινα Πα
π α δ ο π ο ύ λο υ , έπίτιμ ος Πρόεδρος
τώ ν
’Ο μ ίλω ν, ένώ
κόπτει
τήν π ίττα ν .
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑ

ΘΕΜΑΤΑ

Τ Α ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Β

ΒΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓ. ΣΗΦΑΚΗ
Αστυνόμου Β'

(Σ υ ν έχ εια έκ προηγουμένου)

Ελεχθη ήδη, (37) οτι εις τον χώρον τής Βιολογίας
(38) ύποστηρίχθησαν δύο, έκ διαμέτρου, αντίθετοι
απόψεις σχετικώς μέ· τήν προέλευσιν τής βίας. Κατά
την πρώτην άποψιν βία είναι ή φυσική έκδήλωσις τοΰ
ζωώδους ένστικτου τοΰ άνθρώπου, ένώ κατά τήν δευτέραν άποψιν αυτή είναι προϊόν μαθήσεως. Έκατέρα
των άποψεων τούτων έχει καί ύποστηρικτάς καί πο
λεμίους, τής έπιστήμης μή δυνηθείσης νά ένταχθή
t/)v μιαν και να έναντι £o0y) τήν έτέραν καί τάνάπαλιν. Η Εγκληματολγία συνεχίζουσα τήν άέναον
πορείαν τής έπιστήμης (39), στρέφει βλέμμα ένδιαφέροντος εις τα τελευταία ευρήματα τής νευρολογίας,
ήτις έχει σημειώσει σημαντικάς προόδους εις τό πεδίον έρεύνης της.
β*
^ Νευρολογια προσπαθεί \’ά δώση άπάντησιν
εις πολλά προβλήματα τής άνθρωπίνης προσωπικόιητος με κυρίαν σκοπευσιν τάς παθήσεις τοΰ \ευρικοΰ
συστήματος, ήτοι, εξετάζει τήν άνατομίαν, τήν φυ
σιολογίαν καί τήν παθολογίαν των νεύρων τοΰ άνθρώ
που.
Τα ψυχικά νοσήματα εξετάζονται από τήν ψυχια
τρικήν. 'Η νευρολογια έχει σημειώσει σημαντικάς

(37)

Ο,τι έλέχθη, λίαν περιληπτικώς, εις τήν παράγραφον
α_ είναι αι τελευταϊαι άντιλήψεις της Βιολογίας σνετικως με την προέλευσιν της βίας,
Ιδε: Ε .Φ .ΣΗ Φ Α Κ Η !, «Εγκλήματα βίας», Έ π ισεωρησις Χωροφυλακής, 1-12-1970, σελ. 36-40.
(38) ΒΙΟΛΟΓΙΑ είναι ή έπιστήμη ή άσχολουμένη μέ τά
έμβια οντα, ήτοι μέ τήν γέννησιν αύτών, τήν διάπλασιν
και λειτουργίαν των οργάνων αύτων κ. ά.
Νεωτάτη ’Ιατρική ’Εγκυκλοπαίδεια, ΆΟήναι, Έκδοσις «ΙΙυραμιδες», τόμος Α’, σελ. 467.

προοδους εις τήν περιοχήν τής καλουμένης νευροφυσιολογιας, δηλ. εις το τμήμα αύτής τό άσχολούμενον
με την φυσιολογίαν τοΰ νευρικοΰ συστήματος. 'Η
εγκληματολογία, εν προκειμένω, ένδιαφέρεται νά
πληροφορηθή τα ευρήματα τής νευροφυσιολογίας τά
αναφερομενα εις την βίαν καί τήν έπιθετικότητα τοΰ
ανθρώπου ενάντιον ανθρώπου. 'Η νευροφυσιολογία,
επι παραδειγματι, μετά πεποιθήσεως υποστηρίζει
ότι, τά οσφρητικά νεΰρα, ήτοι τά νεΰρα άτινα δίδουν
ιην αισθησιν τής οσφρησεως εκφύονται έκ τής κάτω
επιφάνειας τοΰ εγκεφάλου, άποτελοΰν έν ζεΰγος έκ
των 12 ζευγών τών κρανιακών νεύρων, καταλήγουν δέ
εις τον βλενογόνον τών ρινικών κοιλοτήτων.
Ό ΗΕΒΒ (40) υποστηρίζει οτι εις τον έγκέφαλον
δεν υφιστανται κέντρα ένστικτου καί κατά συνέπειαν
δεν ύφίσταται ένστικτον βίας καί έπιθετικότητος,
αλλα ενστικτώδης συμπεριφορά βίας* καί έπιθετικό
τητος μεταβιβαζομένη έμπειρικώς. 'Η μεταβίβασις
αυτή γίνεται εις ωρισμένα ζώα εις τά πρώτα καί εις
άλλα εις προκεχωρημένα στάδια τής άναπτύξεώς των.
Εις τον άνθρωπον, λόγω τοΰ προκεχωρημένου στα
δίου τής αναπτυξεως του, ή μεταβίβασις γίνεται τό-

(39) Είναι βασική άρχή τής έπιστήμης άπό τής εποχής τοΰ
Αριστοτέλους καθ’ ήν αύτη ένδιαφέρεται διά τό «είναι»
καί ούχί διά τό «έδει νά είναι» ήθική ούδετερότης τής
Έπιστήμης κατά τον MAX W EBER, The Metho
dology of the Social Sciences. Editors. E. A. SHKS
and H. A. Finch, 1949.
(40) D. Ο. HEBB, A. Textbook of Psychology, Phila
delphia, W. B. Saunders, 1958.
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σον ταχέως, ώστε δημιουργήται πολλάκις σύγχυσές
έκλαμβάνοντες την έπίκτητον τάσιν προς βίαν καί
έπιθετικότητα ώς ένστικτον.
'Ο νευροφυσιολόγος STELLAR (41) ύποστηρίζει
δτι εις τον έγκέφαλον υπάρχουν κέντρα έλέγχου τής
βίας καί έπιθετικότητος, ήτοι όργανα καί κέντρα
έλέγχου καί άναστολής των τάσεων προς άσκησιν
βίας καί επιθετικότητας, αίτινες τάσεις μανθάνονται,
δεν κληρονομούνται.
Ουτος άνέπτυξε τήν δυσνόητον θεωρίαν των σχέ
σεων μεταξύ μαθήσεως καί κινήτρων στηριζόμενος,
κυρίως, εις τάς θεωρίας, αίτινες άνταγωνίζονται τήν
άποψιν, καθ’ ήν ή βία καί ή έπιθετικότης είναι έκδηλώσεις ένστικτου καί ούχί έπίκτητοι τοιαΰται. Κατ’
αύτόν ή «μάθησις», καίτοι προέρχεται, πολλάκις, άπο
έμπειρίαν προηγουμένων ούδετέρων δραστηριοτήτων)
συμβάλλει εις τήν άνάπτυξιν καί ίκανοποίησιν κινή
τρων. Έ ν συνεχεία κατά τήν άνάπτυξιν καί άσκησιν
των κινήτρων μανθάνονται νέα στοιχεία, άτινα δια
φοροποιούν τά άρχικά δεδομένα καί στοιχεία τα χαρακτηρισθέντα άρχικώς ώς ουδέτερα. Λόγοι Εθνολο
γικοί, ψυχολογικοί, περιβάλλοντος, άνάγκης, άτυχων
περιστάσεων κ. ά. συμβάλλουν εις τήν διάφορον συμ
βολήν τής μαθήσεως έπί των κινήτρων άπό άτόμου εις
άτομον. Παράδειγμα : 'Ο "Αγιος, πράος καί καλόκαρ
δος μοναχός άπέφυγεν έξ οίκτου καί άγάπης να χρησιμοποιήση βίαν, έστω καί έναντίον ζώου καθ’ δλην
τήν διαδρομήν τής ζωής του. Άναγιγνώσκων τούς
βίους ,τών 'Αγίων «έμαθε» τίνι τρόπω έβασανίσθησαν ουτοι υπό των άπιστων, τίνι τρόπω έχρησιμοποιήθησαν οί Χριστιανοί εις καταναγκαστικά έργα και
πόσον βασανιστικοί ήσαν οί έργοδόται άπιστοι έναν
τι των Χριστιανών. 'Η μάθησίς του προήλθεν έξ
«έμπειρίας προηγουμένων ούδετέρων, αύτώ, δραστη
ριοτήτων». 'Ο άγιος μοναχός, είς τάς δυσμάς τοϋ
βίου του, ώνειρεύθη τήν άνέγερσιν ενός ναοϋ, τάς έργασίας τής έπιστασίας άναλαβών προσωπικώς ό ίδιος.
Συναντήσας, πραγματικήν ή φανταστικήν άδιαφορίαν

(41) Eliot STELLAR, «Drive Motivation», in Neurophy
siology, edited by J. Fieled, H. W. Mogoun and
V. E. Hall, W ashington, American Psysiolofgical
Society, 1960, Ch. LXII, Vol. Ill, Section 1, PP
1501—1525.
(42)

R. P. Mackay, «The Neurology of Motivation»
Archies of Neurology, 1959. 1:535—543.
(43) W. H. SHELDON, V arieties of D elinquent Youth,
New York, Harpers, 1949.
(44) Περίληψιν των Θεωριών αίτινες προσεπάθησαν νά κατα
τάξουν τούς εγκληματίας κατά σωματικάς κατηγορίας
ίδέ:
α) Κ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΑ, Εγκληματολογία, τόμος Α',

των υποτακτικών του έργατών έχρησιμοποίησε βασανισμούς καί βίαν άνάλογον τής χρησιμοποιηθείσης
ύπό τών άπιστων έναντίον τών πρώτων Χριστιανών.
Σχέσις μεταξύ μαθήσεως καί κινήτρων καί τάνάπαλιν.
Κίνητρα είναι ταυτόσημα, κατά τον MACKAY,
(42) μέ τήν θετικήν καί άρνητικήν δψιν τών έπιθυμιών, είτε δηλαδή έπιθυμεί, είτε δέν έπιθυμεΐ ό άν
θρωπος, τί τούτο είναι λόγος δημιουργίας κινήτρου·
Έπιθυμεΐ ό άνθρωπος νά ζήση (θετική οψις έπιθυμίας), ή έπιθυμεΐ νά μην άποθάνη (άρνητική όψις
τής έπιθυμίας). Αί έπιθυμίαι είναι ένστικτοι καί
έπίκτητοι. Αί τελευταίαι δημιουργοϋνται έκ τών κα
θημερινώς αύξανομένων άναγκών. Κατ’ άρχήν, εις
τά πρώτα έτη τής ήλικίας τού άνθρώπου, αί έπιθυμίαι είναι γενικής φύσεως, άλλά μέ τήν πάροδον τής
ήλικίας συγκεκριμενοποιούνται, έπιδιώκεται δέ ή
ίκανοποίησίς των μέ συγκεκριμένα μέσα μεταξύ τών
οποίων περιλαμβάνεται ή βία καί ή έπιθετικότης.
Ό SHELDON (43) διακρίνει τούς άνθρώπους είς
τρεις σωματικάς κατηγορίας (44), έκάστη τών οποί
ων έκδηλώνει καί διαφορετικήν κατηγορίαν έπιθυμιών. Άναλόγως τής σωματικής διαπλάσεως παρατηροΰμεν, κατ’ αύτόν, διαφορετικάς έκδηλώσεις επι
θυμιών. *0 πρώτος τύπος είναι οί άνθρωποι, οίτινες
άνήκουν είς τήν κατηγορίαν τών ENDOM ORPHS—
ένδόμορφοι. Έξωτερικώς άναγνωρίζονται ώς έχοντες
μεγάλον στόμαχον καί είς τό σώμα είναι ευτραφείς
(παχεΐς). ’Επικρατούσα έπιθυμία είναι ή δρεξις προς
τό τρώγειν. Αί έπιθυμίαι των είναι φαγητό, ποτο,
άνάπαυσις, «παρέες» -καί ύπνος. 'Ο δεύτερος τύπος
είναι οί έκτόμορφοι = ECTOMORPHS. Εξωτερικώς άναγνωρίζονται ώς άδύνατοι (ούχί παχεις) και
νευρώδεις. ’Επικρατούσα έπιθυμία είναι ή ίκανοποιησις τού έγκεφάλου, (45) δηλαδή πνευματικαι απο
λαύσεις. Αί έπιθυμίαι των είναι βιβλία, άπομονωσις’
παραγωγική καί νοικοκυρευμένη έργασία. Εΐνα1
λίαν εύαίσθητοι είς τόν σωματικόν πόνον, δέν κοιμούν
ται πολύ καί άρέσκονται είς τούς καλούς τρόπους.

Άθηναι, Δ. Ν. ΤΖΑΚΑΣ κ. ά., 1959, Κεφ. ΚΕ,
σελ. 648—654, ένθα δμως δέν περιλαμβάνεται ή
θεωρία τοϋ SHELDON, απλώς τό άνωτέρω έργον
του άναφέρεται είς τήν βιβλιογραφίαν είς σελίδα
648.
β) William A. LESSA, «An Appraisal of Consti
tutional Types», American Anthropologist, vol.
45, No 4, P art 2, 1943.
(45) Ό SHELDON, δέν έννοεΐ δμως δτι οί έκτόμορφοι
έχουν μεγάλον έγκέφαλον ένώ έννοεΐ δτι οί ένδόμορφοι
έχουν μεγάλον «στόμαχον».
Nigel W ALKER, Crime and Punis hm ent in Britain,
London, Edinburgh LTninversity Press, 1966, P45.
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Οί ένδόμορφοι (ENDOM ORPHS) είναι οί κοινώς
λεγόμενοι «κοιλιοδουλοι, χονδροί εις τούς τρόπους καί
την συμπεριφοράν, οι εαυτούληδες καί οί ραχατηλίδες».
Οί έκτόμορφοι (ECTOMORPHS) είναι οί λεγόμενο^
«νευρικοί, εύεραίσθητοι, δημιουργικοί καί οί δημιουργοΰντες μεγάλα υλικά καί πνευματικά έργα». ’Άλλου
είδους έγκλήματα, κατά τον SHELDON, διαπράττου/ οι μεν απο τους δέ. Οί ένδόμορφοι διαπράττουν
εγκλήματα ικανοποιοΰντα τάς σαρκικάς των Ορέ
ξεις ενώ οί έκτόμορφοι διαπράτουν έγκλήματα
ικανοποιοΰντα πνευματικάς άνάγκας, έπίδειξιν πνεύ
ματος καί ίκανοποίησιν έγωϊσμοΰ.
Η τρίτη κατηγορία άνθρώπων έμπίπτει εις την
τοιαύτην τών μεσομόρφων = MESOMORPHS (46).
Ενταύθα έπικρατεϊ ή σωματική καί μυϊκή ρώμη μέ
εκδηλώσεις επιδείξεως «παλληκαρισμοϋ» καί τής
μυϊκής αυτών δυνάμεως, αντέχουν δέ εις τούς σωματι
κούς πονους και έχουν τάσεις προς περιπετείας καί
χρήσιν βίας καί έπιθετικότητος. Ό SHELDON καί
οί οπαδοί του ισχυρίζονται ότι άπό αύτήν τήν κατη
γορίαν τών άνθρώπων προέρχονται οί φονεϊς καί γε
νικώς οί έγκληματίαι, οίτινες χρησιμοποιούν βίαν
έναντίον άνθρώπων (47).
Η Θεωρία του SHELDON προσήλκυσε μέγα έπιστημονικον ένδιαφέρον (45). Ούτος συνεχίζων άναλυων την θεωρίαν του λέγει ότι ώρισμένοι άνθρωποί
δέν είναι δυνατόν νά ταξινομηθούν εις τον ένα ή τον
άλλον σωματικόν τύπον. Εις τήν περίπτωσιν αύτήν
δημιουργεΐται ό μέσος τύπος μέ τήν άκόλουθον βάσιν.
Η σειρά είναι ενδομορφοι (παχεΐς) — έκτόμορφοι

(αδύνατοι) μεσομορφοι (ρωμαλέοι ή παλληκαράδες).
Δυναμεθα να βαθμολογησωμεν ένα σωματικόν τύπον
απο 1 εως το /. (49) Ουτω ο Α’. φονεύς έπί παραόειγματι βαθμολογείται 2.1.5. ότε ό τύπος ό σωματικός
είναι μεσομορφος διότι τό 5 άντιστοιχεΐ είς τήν τρίτην κατηγορίαν. Είναι δυνατόν όμως νά είναι 4.4.4ότε δημιουργεΐται ό τύπος «κράμα». Τοιουτοτρόπως,
εδημιουργηθη ολοκληρος πίναξ σωματικών τύπων,
ως γυναικόμορφος, δύσπλατος κ.ά.
Οι GLUECKS (50) ένεργήσαντες έκτεταμένας
έρεύνας έν τή πράξει (51) ύποστηρίζουν, μέ τά εύρήματά των, τήν θεωρίαν τοϋ SHELDON, ως ό κατω
τέρω πίναξ (52) υποδεικνύει.
Σωματικοί τύποι

Μεσομορφοι
Ένδόμορφοι
Έκτόμορφοι
Τύπος «Κράμα»
Πραγματικός άριθμός έξετασθέντων

Ποσοστά έπιμόνων άνηλίκων
έγκληματιών

Ποσοστά έξετα
σθέντων άνηλίκων
μή έγκληματιών

60
12
14
13

31
15
39
15

495

484

Οί μεσομορφοι (53) άποδεικνύεται άπό τάς έρεύ
νας αυτας οτι έχουν μεγαλην και επίμονον συμμετοχήν
εις την εγκληματικότητα. Αλλα τό σημαντικώτερον
είναι ότι οί μή έγκληματικοί νέοι, οίτινες κατετάγησαν
είς τήν σωματικήν κατηγορίαν τών μεσομόρφων εύρέθησαν πλέον εύερέσθητοι, συναισθηματικώς άσταθεϊς
καί ψυχροί.
Ο GIBBENS (54) εις τήν Αγγλίαν ένεργήσας
ειδικήν έρευναν μεταξύ άνηλίκων έγκλη ματιών παραδεχεται οτι υφισταται μεγα ποσοστόν μεσομόρφων

(46) Ό SHELDON χρησιμοποιεί δρους ειλημμένους έκ
της Ελληνικής Γλώσσης, δι’ δ γίνεται ακριβής μετάφρασις αύτών είς τήν Ελληνικήν. Ό MANNHEIM
παραπονεΐται δτι οί οροί είναι δυσνόητοι είς Η. MANΝΗΕΙΜ, Com parative Criminology, London, Rourledge and Kegan Paul, 1965, Vol. one, P240.

Varieties of Delinquert Touth», American An
thropologist, December, 1951, 53: 561 - 563
γ) Sheldon and Eleonor GLUEGK, Physique and
Delinquency, New Tork, Harpers, 1956.
(49) Nigel W ALKER, Op. Cit. (ΰποσημ. 45). P 46.
(50) Op. Cit., ύποσημ. 48γ.

(47) 'O SHELDON, έπηρεάσθη άπδ τάς υποδιαιρέσεις τοϋ
KPETSHM ER, αιτινες εϊναι συνδυασμοί σωματικών
και ψυχολογικών τύπων—δεκτά γενόμενα έν Ευρώπη,
α) Ernest KPETSCHM ER, Physique and C hara
cter, Engl Trans, by Sprott, London 1925. Είς
τήν Γερμανική· Korperbau and Character, 22nd
ed. Hanburg, 1955.
β) G. J. MOHR, «Incidence and Test Performance
of Kretschmer Types among Convicts», Archives
of Neurology and Psychology, 18: 485 - 488,
1927.

(51 ) Την καταταξιν, κατά σωματικάς κατηγορίας, είς τάς
μελετάς τών GLUECKS, ενηργησε τό Ίνστιτοΰτον
Ανθρωπολογικών ’Ερευνών, τοϋ Πανεπιστημίου H A R 
VARD.

(54) Τ. C. Ν. GIBBENS. Psychiatric Studies of Rorsal
Lads, London Oxford University Press, 1963.

(48ν· Ίδέ: a—Edwin H. SUTHERLAND, «Critique of
Sheldon s Varieties of Delinquent Touth», American
Sociological Review, February, 1951, 16: 10 -1 4 .
β) S. L. WASHBURN, «Review of W. H. Sheldon*

(55) Ή έγκληματολογική έρευνα, ήτις παρακολουθεί ώρ>
σμένον άριθμόν έγκληματιών θά πρέπει νά περιλάβη
ισαρίθμους μή εγκληματίας μέ όμοιας μεταβλητάς.
(56) Op. Cit. ύποσημ. 45, σελίς 47.
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(5-) Ό πίναξ έλήφθη άπό τον Nigel WALKER, Op. Cit,
ύποσημ. 45.
(53) K. Γ. ΓΑΡΑΙΚΑΣ, Op. Cit., σελίς 674, « Ή υπερβολή
μυϊκής δυνάμεως άτόμων τινών, καθίσταται γενεσιουρ
γός αιτία εγκλημάτων. . .».

μεταξύ τών άνηλίκων εγκληματιών. Ουτος παραπονεϊται όμως ότι δυσκολεύεται νά κατατάξη εις σωματι
κούς τύπους τούς ισαρίθμους μή έγκληματίσαντας
ανηλίκους, οΰς θά πρέπει νά παρακολουθήση παραλλήλως μέ τούς έγκληματίσαντας (55).
Ό W ALKER (56) παραδέχεται την μεγάλην συμ
μετοχήν των μεσομόρφων είς τήν εγκληματικότητα
των άνηλίκων ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι δέν άποδίδετα1
αΰτη είς τήν φυσικήν σωματκήν κατασκευήν αυτήν
καθ’ έαυτήν, αλλά είς κοινωνικούς δρους δημιουργουμένους διαρκούσης τής άνατροφής τοΰ άνηλίκου.
Κατ’ αυτόν, έάν ΰποτεθή δτι μεσόμορφος είναι 6
σωματικώς ρωμαλέος καί αθλητικός νέος καί εγκλη
ματίας άνήλικος είναι ό νέος, δστις εμπλέκεται, είς
έπεισόδια, ληστεύει καί κλέπτει, έπιτίθεται έναντίον
άνθρώπων, άναρριχάται είς τοίχους καί συλλαμβανόμενος ύπό τής ’Αστυνομίας «τό βάζει είς τά πόδια»,
τότε θά πρέπει νά είπωμεν δτι : τό παιδί άπό τής γεννήσεώς του μανθάνει τά δυνατά του σημεία δηλ. πού
είναι ικανό νά έπιτύχη καί που νά άποτύχη, διότι καθη
μερινώς δοκιμάζει τάς δυνάμεις του. Ύ π’ αύτήν τήν
έννοιαν ό «γεροδεμένος» νέος είναι περισσότερον πι
θανόν νά χρησιμοποιήση τούς μϋς του διά τήν αρπαγήν
μίας τσάντας μετά χρημάτων άντί τής εύφυίας του
διά νά πλαστογραφίση μίαν επιταγήν.
'Η Θεωρία του SHELDON διατηρεί σήμερον μίαν
έπιστημονικήν συζήτησιν, ήτις εύρίσκεται έν εξελίξει,
χωρίς νά γνωρίζη τις μετά βεβαιότητος, έάν θά προ
κόψουν στοιχεία εύκολου ταξινομήσεως τών άνθρώ
πων κατά σωματικάς κατηγορίας, οπότε θά γίνη
άποδεκτή ή θά άκολουθήση καί αυτή τήν τύχην τών
κατά καιρούς διατυπωθέντων, έν τή ’Εγκληματολο"
γία, θεωριών. (57) Οί ’Αστυνομικοί πάντως, δλων τών
Χωρών, γνωρίζουν δτι οί μεσόμορφοι, ήτοι οί έχοντες
ηύξημένην μυϊκήν δύναμιν (58) δημιουργούν έπεισό
δια καί προβλήματα σχετιζόμενα μέ βίαν καί έπιθετικότητα, γνωρίζουν δμως έπίσης δτι καί άλλοι σω
ματικοί τύποι δέν είναι άμοιροι τοιούτων έπεισοδίων

(57) Ό SUTHERLAND, ήδη άπό τοΰ έτους 1951, κατεδίκασε τήν SHELDONION Θεωρίαν ώς «άχρηστον».
(58) 'Ο άθλητικός τύπος μέ τήν ύποδιαίρεσιν τοΰ K R ET
SCHMER συμμετέχει μέ μεγαλύτερα ποσοστά είς τήν
εγκληματικότητα. Ό άθλητικός δέ τύπος τοΰ K R ET
SCHMER είναι ό μεσόμορφος τοΰ SHELDON. Οΐ
τρεις τύποι τοΰ K RETSH M ER είναι: α) Λεπτόσωμος
ή άσθενικός, β) ’Αθλητικός καί γ) Εκδρομικός (ή ό
διάγων ζωήν ώς ό ένδόμορφος).
(59) Δέν μελεταται έπαρκώς, ύπό της Εγκληματολογίας,
τό θϋμα έκάστου εγκλήματος, ή θυματολογία, λεγομένη,
τοΰ εγκλήματος δι’ δ καί δέν εϊμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν τήν περίπτωσιν μήπως αυτοί «οί σπιθαμιαίοι
παλληκαράδες προκαλοϋνται, είς τό έγκλημα, ύπό τών
έχόντων ηύξημένην μυϊκήν δύναμιν».

ιδίως άνθρωποι σωματικώς υστερούντες οί κοινώς
λεγόμενοι «άνθρωποι τής μιας σπιθαμής ή τής μιας
γροθιάς» (59).
'Η νευρολογία ήσχολήθη ιδιαιτέρως μέ τήν μελέτην
καί τον έλεγχον τών άποτόμων έκρήξεων τού θυμικοΰ
οδς άποκαλοΰμεν έν συντομία «Θυμόν» «Θυμός»
είναι ή άπώλεια τοΰ αύτοελέγχου ήτις δημιουργεΐται
οσάκις αισθάνεται τις δτι άδικεΐται, προσβάλλεται,
ύφίσταται έπίθεσιν καί γενικώς διαταράσσεται ή
προσωπική καί ψυχική του γαλήνη άπό έν γεγονός ή
πρόσωπον «χωρίς ό ίδιος νά πταίη». Σημασία έχει
ή υποκειμενική έκτίμησις τοΰ προσώπου 6περ ύφίσταται τήν άπώλειαν τοΰ αυτοελέγχου, ήτις είναι δυ
νατόν νά είναι δεδικαιολογημένη άγανάκτησις ή μία
μορφή άδικίας κατ’ άλλου. Ούτως ό ληστής δυνατόν
«νά θυμώση» διότι τό θΰμα φέρει άντίστασιν. 'Ο
CANNON καί άλλοι μελετήσαντες τον θυμόν άπό
νευρολογικής καί ένδοκρινολογικής οψεως συνεδύασαν
τον θυμόν μέ τό αίσθημα τοΰ φόβου, ευρον δέ δτι άμφότεροι δύνανται νά περιωρισθοΰν φαρμακευτικώς καί
χειρουργικώς. Διεπιστώθη δτι τόσον ό φόβος δσον
καί ό θυμός παρουσιάζονται μέ τήν έλλειψιν όρμονών
αίτινες άπαντοΰν καταφατικώς είς τήν φαρμακευτικήν
άγωγήν τής άνδρεναλίνης καί τής κορτιζόνης. Τά δύο
αύτά φάρμακα άλλοτε τό έν καί άλλοτε τό άλλο περιο
ρίζουν τον φόβον ή τον θυμόν, άναμφισβητήτως δέ
τήν τάσιν βίας καί έπιθετικότητος. Χειρουργικώς οί
νευροφυσιολόγοι— ένδοκρινολόγοι ισχυρίζονται δτι
εΐδον μείωσιν τοΰ θυμοΰ καί τοΰ φόβου, είς πάσχοντα
άτομα, μετά τήν άφαίρεσιν τών άμυγδαλών.
Τό άξιον μνείας είναι δτι οί ειδικοί ίσχυρίζοντα1
δτι ό θυμός καί φόβος περιορίζονται μέ τά αύτά μέσα
επομένως, ίσως, έχουν τήν αύτήν παθολογικήν αιτιο
λογίαν. ’Επίσης ισχυρίζονται δτι οί βίαιοι καί οί έπιθετικοί καθίστανται άκίνδυνοι μέ τάς θεραπείας τάς
όποιας προτείνουν (60).

(60) Οί έπιθυμοϋντες περαιτέρω έρευναν καί μελέτην παραπέμπονται είς τούς:
α) Daniel Η. FUNKENSTEIN, «The Physiology
of Fear and Anger», Scientific American, May,
1955.
β) Frederick C. THORNE, «Epidemiological Stu
dies of Chronic F rustration—H ostility—Aggres
sion States,», The American Journal of Psychia
try, 1957, 113: 8: 717 - 721.
γ) W alter B. CANNON, Bodily Changes in Pain,
Hunger, F earaud Rage, Boston, Branford, 1953.
δ) John P. SCOTT, OP Git., (31).
ε) Arnold H. BUSS, Op. Cit. (5β).
στ) P. BARD, «Α Diencephalic Mechanism for
Expression of Rage w ith Special Reference to
Sym pathetic Nervous System», American Jo u r
nal of Psy chology, 1938, 84: 490.
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O BACHET (61) έσημείωσεν ίδιατέρως την
σπουδαιοτητα τώ νευρολογικών παθήσεων των προκαλουμένων συνεπεία τραυμάτων, μολύνσεων καί κλη
ρονομικών ανωμαλιών άπομονώσας εν ειδικόν σύνδρομον το οποίον ωνομασε « Εγκληματογενή Έγκεφάλωσιν». Ο ΡΑΡΕΖ (62) ένετόπισε έγκεφαλικάς θέ
σεις αίτινες υφιστανται σκλήρυνσιν συνεπεία υπερτά
σεων προκαλουμένων έξ αισθημάτων θυμού, φόβου καί
τών τάσεων βίας καί έπιθετικότητος. 'Η σκλήρυνσις
αΰτη έχει ως άποτέλεσμα πολλάκις τήν διάρρηξιν
εγκεφαλικών αγγείων με σοβαράς συνέπειας διά τό
υποκείμενον. Μετά τήν εφαρμογήν τών εγκεφαλογρα
φημάτων προεκυψαν σπουδαία στοιχεία σχετικώς μέ
τας αίτιας τας προκαλούσας τάσεις βίας καί έπιθετι
κότητος. Αί αΐτίαι αύται, έν συνάψει, καί κατά σειράν
ποσοστού συμμετοχής είναι : Τραύματα εις τήν κεφα
λήν κατά τήν παιδικήν ήλικίαν πλεΐστα τών οποίων
«περνούν απαρατήρητα», μολύνσεις τής εγκεφαλικής
ουσίας επίσης λαβούσαι χώραν κατά τήν παιδικήν
ηλικίαν καί ύποανάπτυξις έγκεφαλικών κέντρων συνε
πεία υποσιτισμού κατά τήν παιδικήν ήλικίαν.
Η συμμέτοχη τών ανωτέρω αιτιών άρχεται άπό
55 εως 70ο ]ο εις περιπτώσεις φόνων καί επιληπτικών
παθήσεων.
"Αλλοι νευρολόγοι άνεΰρον έ'λλειψιν ώρισμένων όρμο
νών εις άνθρώπους ο'ίτινες είναι ιδιαιτέρως σεξουαλικως επιθετικοί και βίαιοι οιτινες μετά τήν συμπλήρωσιν τών ελλειπουσών όρμονών κατέστησαν σεξουαλικως φυσιολογικοί (64). Ο SCOTT όμως επιμένει
οτι και μετά την συμπληρωσιν τών όρμονών αίτινες
ελλείπουν η επιθετική διαγωγή συνεχίζει διότι έγένετο συνήθεια εις τό υποκείμενον (65).
Αι τελευταΐαι νευρολογικαί μελέται αναφέρουν
ότι καί ή έ'λλειψις ή ή παρουσία περισσοτέρας σακχάρεως εις τό αίμα δημιουργεί τάσεις βίας καί έπιθετι
κότητος δηλαδη η χαλαρωσις τής ισορροπίας τής σακχάρεως δημιουργεί νευρικάς διαταραχάς, σχέσιν έχού-

(61) Μ. BACHET, Les encephaloses Crtminogenes. Paris
Editions Foucher, 1930.
(62) J. PA PEZ «Neuroanatomy» American Handbook
of Psychiatry» chap 79, Yob. II, New Tork 1960
P 1605.
(63) a) D. H ILL and D. A. POND, «Reflections on One
H undred Capital Cases Subm itted to Electroe
ncephalography», Journal of Mental Science.
1952: 98: 23 - 43.
β) F. GRUNBERG and D. A. POND, «Conduct
Disorders in Epileptic Children, Journal Neurol.
Neurosurg and Psychiat 1957. 20: 65 - 68.
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σας μέ τήν εγκληματικότητα (66).
Τα ανωτέρω ευρήματα τής νευρολογίας, παρατεθεντα εν περληψει, τόσον ύπό έ’ποψιν περιεχομένου
όσον και υπο έποψιν βιβλιογραφίας, άποδεινύουν ότι
οι νευρολόγοι, σήμερον, γνωρίζουν νά δώσουν πολλάς
καί ίκανοποητικάς απαντήσεις εις τό ερώτημα, «διατί
ο άνθρωπος είναι βίαιος καί επιθετικός έναντίον αν
θρώπου». 'Ό τι όμως καί νά είπουν οΐ νευρολόγοι μία
φαίνεται να είναι η^πραγματική άλήθεια, ότι υπάρχει μεμεγαλη σχεσις μεταξύ εκείνου τό όποιον υπάρχει μέσα
εις τον άνθρωπον καί τού έξωτερικοΰ κοινωνικού πε
ριβάλλοντος.
Κακόν ή παθολογικόν νευρικόν σύστημα τού άνθρώπου επικουρουμενον από έξωτερικούς κοινωνικούς
όρους δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα ώς είναι
τό έγκλημα, τά διαζύγια, ή όρφανία, κ.ο.κ.
Οί νευρολόγοι, μέχρι σήμερον, έρχονται συνεπίκουροι τής νομικής και σωφρονιστικής έπιστήμης,
μετά την τελεσιν ενός εγκλήματος, διά νά είπουν έάν
το συγκεκριμένον πρόσωπον δράστης ένός έγκλήματος
είναι ή ού μειωμένης ίκανότητος προς καταλογισμόν.
Εκ τών άνωτέρω, ό αναγνώστης θά άντελήφθη, πό
σον δυσκολον είναι δι’ εν εύσευνείδητον νευρολόγον
να αποφανθή ότι ό Α \ δράστης δέν είναι μειωμένης
ικανοτητος προς καταλογισμόν. Τούτων ενεκεν ή κοι
νωνία δια να προστατευθή από τάς άδικους έπιθέσεις
τών νευρολογικώς μη ικανών προς καταλογισμόν θά
πρεπει να λαβή προληπτικά μέτρα ίδρύουσα έπαρκή
κέντρα θεραπείας καί άκινδυνοποιήσεως τών νευρολογικως πασχοντων. Η ίδια κοινωνία δέον νά ένημερώνη
συνεχώς, τα μέλη της, περί τών κινδύνων οίτινες προ
κύπτουν απο εν φαινομενικώς άσήμαντον κτύπημα εις
την κεφαλήν τού άνηλίκου, άπό μίαν μόλυνσιν, άπό μίαν
κακήν διατροφήν, άπό αμέλειαν παρακολουθήσεως τής
υγείας τού ανήλικου κ.τ.λ. κ.τ.λ. Εις τό έπόμενον
θα ίδωμεν τι οι ψυχίατροι καί οί ψυχολόγοι λέγουν
περί βίας καί έπιθετικότητος.

(64) Ε. A. BEEMAN, «The Effect of Male Hormone on
Aggressive Behavior in Alice», Physiol. Zool, 1947·
20: 373 - 405.
(65) John P. SCOTT, Op. Cit. (31).
(66) a) Edward Podolsky, «The Chemistry of Murder»,
Pak. Med. Journal, 1964, 15: 9 - 14.
β) J. W ILD ER, «Sugar Metabolism and its Relation
to Criminology», H andbook of Correctional
Psychology, New Tork, Philosophical Library,
1947, PP. 9 8 -Ψ 2 9 . editedb.y R. M. LINDNER
and. V. SELIGE.

Ταξιδιωτικές
εντυπώσεις

Λονδίνον
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Ρ Ε Π Π Α
’Ανθυπομοιράρχου

Β'
"Οταν κανείς κυκλοφορή σέ μια
μεγαλούπολι όπως το Λονδίνο, είναι
φυσικό πολλές φορές νά χάνη τήν
ευχέρεια τοϋ σωστού προσανατο
λισμού του, ένώ παράλληλα νά άποκτα ώρισμένες εμπειρίες. Έ πίπαραδείγματι χρειάστηκε νά ξοδέψωμε
άρκετά χρήματα, μέχρι νά άντιληφθοΰμε πώς στην ’Αγγλία ή μετακίνησις μέ ταξί κοστίζει λίγο
ακριβά. Επίσης δτι οι οδηγοί τους
.έκτος τοϋ οτι (δπως καί δλοι οί
άλλοι) κυκλοφορούν στήν άριστερή
πλευρά τοϋ δρόμου, εισπράττουν
πέραν τοϋ λογαριασμού (κεκτημένω
δικαιώματι) φιλοδώρημα . . .
Τό γεγονός αυτό, δπως καί πολλά
αλλα παρόμοια, μας .εξαναγκάζει
πρ.ν άπό κάθε έξοδο άπό τό ξενο
δοχείο, νά κάνωμε . . . έπιτελικά
σχέδια έπί . . . τουριστικού χάρτου περί τής άκολουθητέας κάθε
φορά πορείας. "Ας δοΰμε λοιπός τις
κυριώτερες φάσεις άπό τις μετακινησεις μας στο άχανές Λονδίνο.
Μέ μιά άκόμη έπίσκεψί μας στά

πολυτελή κεντρικά καταστήματα,
τά απέραντα «Ντηπάρντμεντ στόρς»,
συνεχίζομε συνοπτικά τήν περιγρα
φή μας. Γιατί είναι αναρίθμητες
οί εντυπώσεις πού αποκομίζει κα
νείς άπό τήν μεγαλούπολι αυτή.
Στήν περίπτωσι π.χ. των μεγάλων
καταστημάτων, θά έπρεπε νά υπο
γραμμίσουμε πολλές άπίθανες όμολογουμένως πρωτοτυπίες τους, δπως
αυτή πού συναντήσαμε εις τό συγ
κρότημα τοϋ οίκου «Χάρολντς» πού
διατηρεί ολόκληρο οροφο διασκευα
σμένο σέ ζωολογικό κήπο . . . Καί
υστέρα έχουν άδικο αύτοί πού ομι
λούν περί «ζούγκλας των μεγαλουπόλεων», δταν θέλουν νά καυτηριά
σουν τον υδροκεφαλισμό των με
γάλων άστικών κέντρων. "Ας εί
ναι . . . 'Η γκαλερί Τέητ πού έπισκεπτόμεθα στήν συνέχεια, βρί
σκεται στήν περιοχή τού Γουέστμίνστερ, κοντά στήν δχθη τού Τάμεσι. Στεγάζεται στο υπόγειο καί
ισόγειο ένός παλαιού άλλά επιβλη
τικού κτιρίου, καί περιλαμβάνει εκα

τοντάδες πίνακες, "Αγγλων καί ξέ
νων ζωγράφων, άπό τούς Έξπρεσσιονιστές μέχρι τον Πικασσό, καί
άλλους εκπροσώπους τής άφηρημένης Τέχνης. 'Η πλειοψηφία άπό
τούς επισκέπτες της είναι νεαροί
φιλότεχνοι καί εκκολαπτόμενοι ζω
γράφοι, πού άναζητοΰν νέους συν
δυασμούς στον χώρο τής μοντέρνας
Τέχνης.
Πολλούς άπό τήν τελευταία αύτή
κατηγορία επισκεπτών, είδαμε καί
στήν Εθνική Πινακοθήκη πού φι
λοξενεί άποκλειστικώς κλασσικά έρ
γα. Αύτό μάς δίνει τήν έντύπωσι,
πώς ή σύγχρονη γενιά τού χρωστή
ρα μπορεί δπως πολλοί υποστηρί
ζουν νά αύτοσχεδιάζη, άλλά ώστόσο
στήν προκειμένη περίπτωσι δέν φά
νηκε νά άγνοή, ή τό χειρότερο, νά
περιφρονή τήν κλασσική Τεχνοτρο
πία. Στον τεράστιο χώρο τής ’Εθνι
κής Πινακοθήκης, πού άν υπολο
γίσαμε σωστά μετράει πάνω άπό
τριάντα αίθουσες, θαυμάσαμε τις
δημιουργίες τής Τέχνης δλων τών
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εποχών. Κατά φυσική συνέπεια τα
έργα τής ’Αναγεννήσεως, είναι
άσυγκρίτως όλιγώτερα, άπό όσα
μπορεί να συναντήση κανείς στις
άντίστοιχες ’Ιταλικές Πινακοθήκες.
’Άλλωστε, καί εδώ κυριαρχεί ή
’Ιταλική Σχολή μέ τις άνεπανάληπτες δημιουργίες των εκπροσώ
πων της. "Οπως «Ή Παρθένος εις
το Σπήλαιον» τοϋ Ντά Βίντσι,
«Βάκχος καί ’Αριάδνη» τοϋ Τιτσιάνο, « Μαντόννα» τοϋ Ραφαήλ,
«Άρης καί ’Αφροδίτη» τοϋ Μποτιτσέλλι, «Άποκαθήλωσις» τοϋ Μι
χαήλ Αγγέλου κ.λ.π.
’Εντυπωσιακή είναι έπίσης καί
ή παρουσία τής Φλαμανδικής, Γαλλικής καί 'Ισπανικής Σχολής. Ά πό
τούς έκπροσώπους τής τελευταίας,
πλάι άπό μια αισθησιακή σύνθεσι
τοϋ Βελλασκόυέθ πού παριστάνει
τήν Αφροδίτη, προκαλεΐ αληθινό
δέος ή λιτή άλλα δοσμένη μέ δυνα
μική εκφραστικότητα άπό τον
Δομήνικο
Θεοτοκόπουλο μορφή
Θεανθρώπου, τήν ώρα πού διώχνει
τούς βέβηλους άπό τον ναό τοϋ Σολομώντος. Στήν ’Εθνική Πινακο
θήκη άρκετά άξιόλο^η είναι καί ή
παρουσία τής Αγγλικής Τέχνης,
μέ τις άκουαρέλλες άπό δυνατά χρώ
ματα τοϋ Τάρνερ, τά τοπία σέ
κλασσικό στύλ τοϋ Κόνσταμπλ, οί
προσωπογραφίες τοϋ Ρέϋνολντς, κα
θώς καί ή προσφορά τοϋ Χόγκαρτ,
ό όποιος μέ τήν καυστική γραφίδα
του, συνέλαβε ζωντανές εικόνες πού
μέ μεγάλη έκφραστικότητα, έρμηνεύουν τήν μωρία καί τις ιδιο
τροπίες των άνθρώπων τής έποχής
του.
Ε κ εί όμως πού ή υψηλή Α γγλι
κή διανόησι καθρεφτίζεται άτόφια,
είναι οί αίθουσες των Μουσείων
Φυσικής 'Ιστορίας, τοϋ Γεωλογικού
καί Όρυκτολογικοΰ καί των Ε π ι
στημών, πού ορθώνονται έπιβλητικά εμπρός άπό τήν Κρόμβελ —
ρόουντ, στο Σάουθ Κένσιγκτον. ’Εδώ
περικλείονται έπιστημονικοί
θη
σαυροί, πού μεθοδικά έχουν δη
μιουργήσει οί σκαπανείς τής ’Επι
στήμης, άπό τήν εποχή τών θαλασ
σοπόρων ’Εξερευνητών, μέχρι τών
ήμερών μας. Δέν συμβαίνει όμως
τό ίδιο καί στο Βρεττανικό Μου
σείο, Τά πάντα, έπισκιάζονται εδώ
άπό τά άναρρίθμητα άριστουργήματα Τέχνης, πού ταξίδεψαν έδώ
άπό τήν Ελλάδα καί άλλες Χώρες
τής Μεσογείου, πού δέχτηκαν τήν
άκτινοβολία τοϋ πολιτισμού της.
"Ενα ρίγος μάς διαπερνά καθώς
άντικρύζομε τις γνήσιες μετόπες μέ
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τά άετώματα τοϋ Παρθενώνα, καί
τήν ορφανή Καρυάτιδα. Αύτά, πού
τά άπληστα χέρια τοϋ ’Έλγιν, με
τέφεραν έδώ γιά νά παραστέκουν
πάντα σάν αιώνιοι μάρτυρες τοϋ
μεγαλείου τής Ελληνικής Τέχνης,
άλλά καί μιας φοβερής ιεροσυλίας
πού έγινε . . .
Μέ ’τις σκέψεις αυτές άφήνομι
τήν Γκρέΐτ Ράσσελ στρήτ. Είναι
μεσημέρι, ή ώρα τοϋ LUNCH
TIME γιά τούς ’Άγγλους. Γι’ αυτό
άκολουθώντας τήν Τόττεναμ—ρόυντ,
φθάνομε στήν Σαρλότ—στρήτ, όπου
ένα καλό γεΰμα μάς περιμένει εις
τό «Άκρόπολις», ενα περίφημο Ε λ 
ληνικό έστιατόριο. 'Η εύχάριστη
λιακάδα πού παραδόξως έπικρατεΐ
άπό ημέρες, μάς παρακινεί νά συνεχισωμε μέ τήν βοήθεια πάντα τοϋ
Χάρτη τήν περιήγησι, στήν άπέραντη μαγαλούπολι. ’Έτσι σέ λίγο
βρισκόμαστε στο Ρήντζεντ Πάρκ.
Μιά όαση έξ ίσου τεράστια, όπως
καί στο Χάϋντ—Πάρκ άπλώνεται
καί έδώ. Έπισκεπτόμεθα τον Ζωο
λογικό κήπο, καί στήν συνέχεια
θαυμάζομε άρκετή ώρα τούς ωραί
ους κήπους τής Βασιλίσσης Μαίρης, καί τις δύο γραφικές λίμνες.
Στις όχθες τους υπάρχουν πολυά
ριθμα παγκάκια, καθώς καί πο
λυθρόνες, άπό όπου οποίος δέν άσχολεΐται μέ τήν κωπηλασία, μπορεί ν’
άπολαύση τό θαυμάσιο τοπείο. Ά πό
τήν πλατεία τοϋ πάρκου πού δια
σχίζεται άπό τήν Μαίρυλμπορν—
ρόουντ, άκολουθοΰμε. δυτικά τήν
άπέραντη αύτή λεωφόρο. Θαυμάζο
με τά έπιβλητικά μέγαρα τής Βασι
λικής ’Ακαδημίας Μουσικής καί
τοϋ Πλανηταρίου, γιά νά καταλήξωμε στο γνωστό σ’ όλον τον κόσμο,
Μουσείο τής Μαντάμ Τυσσώ. Δε
κάδες άπό κέρινα ομοιώματα άν
θρώπων άπό κάθε γωνιά τής γης,
διάσημων καί μή, μάς κοιτάζουν
έπίμονα. Είναι θαυμαστή όχι μόνο
ή τελειότης άλλά καί ή ζωντανή
έκφραστικότης πού παρουσιάζουν.
Ά πό τήν γωνιά τής Μπαίηκερ—
στρήτ, παίρνομε τό «άντεργκράουντ»,
τόν’Αγγλικό ήλεκτρικό σιδηρόδρομο,
πού όμολογουμένως είναι θαΰμα τεχ
νικής, καί λειτουργεί μέ καταπληκτι
κή άκρίβεια. Κάθε τραίνο, έχει καί τό
ΐδικό του τοΰννελ, επσι πού νά άποφεύγεται ή καθυστέρησις γιά τήν
διακίνηση τών έκατομμυρίων Λονδρέζων, στις μακρυνές συνήθως ερ
γασίες τους. Γενικά τό Λονδίνο
είναι άνασκαμμένο στήν κυριολεξία
άπό τις υπόγειες διαβάσεις τών
ηλεκτρικών σιδηροδρόμων, πού έν

καιρώ πολέμου μπορούν νά μετατραποΰν σέ ιδεώδη καταφύγια. Κα
τεβαίνομε στήν Σλόαν — σκουαίρ,
στήν άρχή τής Κίγκς—ρόουντ προς
τό Τσέλση. Κάθε Σάββατο, όλοι
οί δρόμοι τών Χίππυς όδηγοΰν στήν
μεγάλη αύτή λεωφόρο. Ά πό τις
δύο τό μεσημέρι, άπό τό ύψος τής
πλατείας πού προαναφέρομε, μέχρι
τό κέντρο τοϋ Τσέλση, πλημμυρί
ζει άπό τον χείμαρο τών «παιδιών
τών λουλουδιών».
Τό μεγάλο πανηγύρι άπό τήν ομα
δική έξόρμησι τών Χίππυς, διαρκεΐ
μέχρι τις 8 τό βράδυ. Αναμφισβή
τητα, ή έπίδειξις έξαλλωσύνης πού
έπικρατεΐ έδώ, είναι κατά πολύ
άνώτερη, άπό αύτήν πού συναντή
σαμε στήν Κάρναμπυ—στρήτ. Α νά
μεσα στο έξεζητημένα πλουμιστό
αυτό πλήθος, μπορεί νά διακρίνη
κανείς καί σοβαρούς άστούς, νά
κάνουν τά ψώνια τους άδιάφοροι
άπό τήν παρουσία τών χιλιάδων
μακρυμάλληδων, πού κατακλύζουν
τήν όμορφη αύτή περιοχή τοϋ Λον
δίνου . . .
Ά ν καί οί Χίππυς κατηγορούν τήν
κοινωνία σάν «καταναλωτική», ωσ
τόσο, δέν είναι καθόλου φειδωλοί
στις προμήθειές τους. Τώρα, πώς
έξοικονομοΰν τά χρήματα οί παρά
ξενοι αυτοί άρνηταί τής κοινωνίας
(άλλά καί τής έργασίας), αύτό είναι
μιά άλλη ιστορία. Ανάμεσα στά
καταστήματα αύτά, ξεχωριστή θέσι
κατέχουν τά «Ντράγκστορ», μία
έντελώς νέα παραλλαγή άπό τά
παλιά Αγγλικά Φαρμακεία. Έδώ
μπορεί νά προμηθευθή κανείς, άπό
καρφίτσες καί σπίρτα, μέχρι πα
νάκριβα υφάσματα, δίσκους, μπι
μπελό καί πίνακες ζωγραφικής.
"Ολα αύτά έχουν
τοποθετηθή
μέ σχολαστική τάξη σέ δύο τό πολύ
ορόφους, ένώ σέ κάποιον άπό αυ
τούς, λειτουργεί ύποχρεωτικώς κα
φετερία μέ ευχάριστο περιβάλλον.
Δέν είναι μόνο τά μοντέρνα κα
ταστήματα, άλλά καί τά κάθε λογής
Κέντρα διασκεδάσεως πού προσελ
κύουν τούς νέους στήν περιοχή
αύτή. Κυριαρχούν τά νάϊτ—κλάμπ,
μέ ορχήστρες μουσικής πόπ. Δέ
χονται συνήθως τήν νεολαία τής
άστικής τάξεως, καθώς καί πολ
λούς «διανοουμένους», όπως επι
μένουν νά αύτοαποκαλοΰνται. 'Ωστό
σο δέν άπολείπουν καί τά κέντρα
όπου συχνάζουν οί περισσότεροι
σνόμπ. Ανάμεσα στά τελευταία
ξεχωρίζει τό MAKABR (Μακαβριον) πού όπως πληροφορούμεθα,
δικαιώνει τον τίτλον του, και κατα

φυσική συνέπεια ικανοποιεί και τούς
πιστούς θαμώνες του. Έκτος άπό
τήν φρικιαστική διακόσμησί του
πού θά τήν ζήλευε καί ό . . .
Φραγκεστάϊν, καί τά ποτά άκόμη
προσφέρονται σέ ειδικά πλαστικά
ποτήρια σέ σχήμα . . . νεκροκε
φαλής !
Στήν Κίγκς—ρόουντ, δπως καί σ’
άλλες περιοχές τοϋ Λονδίνου, λει
τουργούν επίσης άρκετά πολυτελή
κέντρα. 'Ορισμένα άπο αύτά, δέ
χονται μόνον μέλη διαφόρων λε
σχών, κατά το ’Αγγλικό παραδοσια
κό πρότυπο. Τό άξιοσημείωτο αΐναι
δτι ό εργαζόμενος ’Άγγλος, άποφεύγει τό ξενύχτι. Πάνω σ’ αύτό, μπο
ρούμε νά πούμε καί οΐ συνθήκες, αλ
λά καί ή πολιτεία, δπως θά ΐδοΰμε
στήν συνέχεια, έχουν κατά κάποιον
τρόπον διαμορφώσει αύτή τήν συ
νήθεια. 'Ο Ά γγλος εργαζόμενος,
πρεπει νά είναι στις έννέα τό πρωί
ακριβώς στήν εργασία του. Αύτό
σημαίνει, δτι ή μεγάλη άπόστασις
πού τον χωρίζει άπό αυτήν, άλλά
καί ή ασφυκτική κυκλοφορία πού
έπικρατεΐ, θά τον φέρουν άπό πολύ
ένωρίτερα στήν στάσι τού «αν
τεργκράουντ», ή τού λεοοφορείου.
'Η έντονη ζωή μέχρι τις πέντε καί
μισή τό απόγευμα πού θά σχολάση,
καί οί κλιματολογικές συνθήκες,
έχουν δημιουργήσει στον Ά γγλο
άστό τήν συνήθεια νά κοιμάται
ένωρίτερα άπό τά μεσάνυχτα. ’Αλ
λά καί αυτοί άκόμη πού θά επιχει
ρήσουν μιά έξοδο ένωρίτερα άπό
τό γουήκ—έντ, θά καταλήξουν σέ
κάποιον κινηματογράφο. Οί κινη
ματογραφικές αίθουσες τής Α γ 
γλικής πρωτευούσης, λειτουργούν
μέχρι τις έντεκα πριν τά μεσάνυχτα.
"Οπως καί έδώ συμβαίνει στά θέα
τρα, δέν έπιτρέπεται νά παρακολουθήση κανείς ένδιαμέσως τήν παράστασι, καί τά εισιτήρια είναι άριθμημένα. ’Αξίζει νά σημειώσωμε έπίσης, δτι άφοΰ τελειώσει ή ταινία
τής τελευταίας παραστάσεως, συγχρ ' ·' επακολουθεί ή άνάκρουσις
τού Αγγλικού ’Εθνικού "Υμνου άπό
τά μεγάφωνα τής οθόνης. Οί θεαταί
σάν γνήσιοι φλεγματικοί Ά γγλοι,
σηκώνονται σοβαροί καί παίρνουν
τήν στάσι τής προσοχής . . .
Πολλοί επίσης άπο τούς έργαςομένους συχνάζουν εις τά λαϊκά
κέντρα, τά περίφημα
«πάμπς»
πού είναι περίπου δ,τι καί οί μπυραρίες στήν Δυτ. Γερμανία. Ανοί
γουν άπό τις 6 τό άπόγευμα καί
κλείνουν υποχρεωτικά στις έννέα
καί μισή τό βράδυ. Στο διάστημα

αύτό ό "Αγγλος μπορεί νά πιή κατά
βούλησιν, φυσικά έπί πληρωμή,
νά σχολιάση τά τελευταία νέα τής
ημέρας, νά φλυαρήση, καί γενικώς
δσο προβλέπει ή ιδιοσυγκρασία του
νά ξεφαντώση. Στήν περιοχή τού
Λονδίνου, λειτουργούν εκατοντάδες
παρόμοια κέντρα. Είναι πάντα κα
τάμεστα άπό εύθυμους θαμώνες,
πού πίνουν μπύρα συνήθως. Σέ
δσα έπισκεφθήκαμε, διαπιστώνομε
δτι έπικρατεί μιά εύχάριστη άλλά
καί πολιτισμένη άτμόσφαιρα. Κάθε
ένας άπό τούς πελάτες, έστω καί
άν άκόμη έχει πιή παραπάνω, φρον
τίζει νά μή ένοχλή τον διπλανό του.
Οί σχετικές παραξηγήσεις πού θά
ήταν φυσιολογικό νά συνέβαιναν σέ
παρόμοια κέντρα, έδώ είναι εντε
λώς άγνωστες. 'Ομολογουμένως οί
Ά γγλοι διασκεδάζουν πολιτισμένα
καί έχουν τον τρόπο τους νά αύτοσχεδιάζουν, δημιουργώντας έτσι μιά
ομαδική καί εύχάριστη ατμόσφαιρα.
Παρακολουθήσαμε σ’ ένα «πάμπ»
έναν πανύψηλο Ούαλλό νά σκορπίζη παντού κέφι, μέ τήν μέθοδο τής
παντομίμας. Τήν θέσι του παίρνει κά
ποιος άλλος παίζοντας σ’ ένα πιάνο
πού συνήθως διαθέτουν τά Κέντρα
αύτά προς ψυχαγωγίαν τών πελα
τών. Σέ λίγα λεπτά όλοι οί θαμώνες
μέ προσοχή σάν νά γινόταν κάποια
«πρόβα — τζενεράλε», τον συνώδευαν σ’ ένα παλιό Αγγλικό λαϊ
κό τραγούδι. Μέχρι πού σέ μιά
στιγμή άκούστηκε ή μεταλλική φω
νή τού μπάρμαν νά άναγγέλη :
«GENTLEMEN LAST DRINK».
'Η ίδια σκηνή έπαναλαμβάνεται
κάθε βράδυ, σ’ δλα τά «πάμπς»
τού Λονδίνου ’Ήδη ήταν 9 καί μισή
καί μέ τό τελευταίο αύτό ποτό οί
πάντες άποχωροΰν, φυσικά καί έμεΐς
πού ομολογουμένως τάχωμε λίγο
χαμένα άπό τήν υποδειγματική κα
τανόηση πού έπικρατεΐ έδώ.
Παράλληλα λειτουργούν καί τά
λεγάμενα «τουριστικά πάμπς». Φι
λοξενούν συνήθως τουρίστες πε
ραστικούς τής κατηγορίας τών Χίππυς, πού ενώνονται μέ τούς έγχωρίους όμόφρονές τους Τό πλέον
άντιπροσωπευτικό τής κατηγορίας
αύτής, είναι τό τεοάστιο
«COCKNY’S PR ID E TAVERN» στήν
πλατεία τού Πικαντίλλυ. Ά πό τήν
έπιγραφή του καί μόνο υποδηλώνει
τό είδος τής πελατείας του, γιατί
«Κόκνεϋ» είναι ή ’Αγγλική «Άργκώ».
Ή πλατεία τού Πικαντίλλυ, έχει
πάψει πλέον άπό καιρό νά είναι ό
τόπος συγκεντρώσεως τών ρωμαντι-

κών, ή τών ραντεβού τών ερωτευμέ
νο)'.. ’Έχει καταντήσει ήδη μιά άπό
τις πλέον θλιβερές βιτρίνες τής
εποχής μας, άφοΰ καθ’ δλο τό
24ωρο έχει καταληφθή σχεδόν άπό
τούς Χίππυς καί κάθε είδους κοι
νωνικά παράσιτα πού κατασταλά
ζουν έδώ. Τά βράδια, λίγο μετά τις
έντεκα, μιά διαφορετική ζωή σέρ
νεται άπελπισμένη στο χώρο τής
κατάφωτης αύτής πλατείας. Τήν
ώρα αύτή κάνουν τήν έμφάνισί τους
δσοι άναζητώντας νά παρατείνουν
εύχάριστα τήν ζωή τους, στήν ούσία έχουν ήδη βρεθή στο κατώφλι
τού θανάτου. Είναι οί άθεράπευτα
τοξικομανείς. Άνθρωποι μιας κά
ποιας ήλικίας πού μπορεί νά είναι
στήν πρώτη άλλά καί τελευταία
δυστυχώς άνθησί της, ανέκφραστοι,
μέ γυάλινα μάτια πού καθρεφτί
ζουν μιά άρρωστη έπιθυμία, στέ
κουν σάν άποχαυνωμένοι. Περιμέ
νουν νά άνοιξη ένα άπό τά πλησιέστερα διανυκτερεύοντα φαρμακεία,
δπου θά παραδώσουν
βιαστικά
τήν συνταγή γιά νά πάρουν τήν
«δόση» τους συνήθως μειωμένη έν
σχέσει μέ τήν προηγούμενη. Ή
πολιτεία άναγκάζεται νά χρησιμοποιήση τήν λύσι αύτή σάν άναγκαΐο
κακό, στήν προσπάθειά της νά
έλέγξη άμεσα τήν χρήσι, καί νά
προλάβη τήν διάδοσι τών ναρκω
τικό»). Διαφορετικά, δλες αύτές οί
δυστυχισμένες υπάρξεις, θά ήταν
έγκληματικά πιόνια, *τά χέρια δια
φόρων επιτηδείων. Παρά τά μέτρα
αύτά, στήν ’Αγγλία καί ιδιαίτερα
στο αχανές Λονδίνο, ό άριθμός τών
τοξικομανών, αύξάνεται άνησυχητικά.
Περνώντας άπό τό Σόχο, τήν
πολυσυζητημένη αύτή περιοχή τού
Λονδίνου, παρατηρούμε, δτι δια
τηρούνται άκόμη «ορισμένα άπό τά
κακόφημα κέντρα, δπου τά βράδια
πολλοί τοξικομανείς έρχονται γιά
νά συναντήσουν τήν «άπόκοσμη γα
λήνη». Τό περίεργο δμως είναι δτι
στο σύνολο σχεδόν άπό τά υπόλοιπα
Δημόσια Κέντρα τού Σόχο, μπορεί
νά διασκεδάση κανείς καί μέ τήν
οίκογένειά του άκόμη. Τά τελευ
ταία χρόνια άπό τήν περιοχή αύτή
έχουν έκτοπισθή τά περισσότερα άπό
τά κακόφημα κέντρα, ή γιά τήν
άκρίβεια, έχει άποσυρθή άπό έκεΐ
ή πλειοψηφία άπό τούς άνθρώπους
τού υποκόσμου. Οί διάφορες συμ
μορίες πού έλυμαίνοντο άλλοτε τήν
περιοχή καθώς καί άλλοι . . . με
μονωμένοι τού είδους, έχουν με
ταφέρει τό βασίλειό τους στο Νόρθ
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Γουέστ, καί άλλες λαϊκές συνοι
κίες τοϋ Βορειοδυτικού κυρίως Λον
δίνου.
'Ένα άπό τα έπόμενα πρωινά,
μας βρίσκει στο προαύλιο τής Σκώτλαντ Γυάρντ. "Οχι βεβαίως για
τί . . . καταζητούμεθα. Στήν προσπάθειά μας άπλώς νά έντοπίσωμε
την άφετηρία των λεωφορείων τοϋ
Λάμπεθ, βρεθήκαμε στήν όχθη τοϋ
Τάμεσι εμπρός άπό τό επιβλητικό
κτίριο, πού στεγάζει τον εγκέφαλο
τής περίφημης δσο καί ιστορικής
αυτής ’Αστυνομίας. Ά πό τό μικρό
αύτό άδιέξοδο, μάς βγάζει μια
συμπαθητική γριούλα, πού οχι μόνο
μάς καθοδηγεί σωστά, άλλα επι
μένει νά μάς συνοδεύση μέχρι τήν
άφετηρία. Εις τό σημείο αύτό, άξίζει νά σημειώσωμε δτι σέ παρόμοιες
περιπτώσεις, οί Λονδρέζοι είναι
άρκετά πρόθυμοι καί εύγενεΐς. Σέ
λίγα λεπτά τό λεωφορείο μάς άφήνει στο Λάμπεθ έμπρός άπό τό
Αύτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο
πού στεγάζεται σ’ ενα τεράστιο μέ
γαρο μέ δύο παλαιά κανόνια υψω
μένα στήν είσοδό του. ’Εδώ μάς
δίνεται ή εύκαιρία νά άποθαυμάσωμε
κάθε τι, πού έχει οχέτι μέ τήν ιστο
ρία τοϋ πολέμου 'Όπως διάφορα
δπλα καί τάνκς πού έχρησιμοποιήθησαν εις δλα τά πεδία των μαχών
καθώς έπίσης ομοιώματα πλοίων,
καί υποβρυχίων. Ξεχωρίζουν τά

θρυλικά άεροπλάνα «Σπίτφάϊρς» δί
πλα άπό τά Γερμανικά «Στούκας»,
πού ύστερα άπό τήν άνελέητη μονο
μαχία τους κατά τον Δεύτερο Παγ
κόσμιο Πόλεμο, μοιάζουν τώρα σάν
βαλσαμωμένα γεράκια. Παρατηρού
με έπίσης πολλές διακηρύξεις πο
λέμων, ειρηνευτικές συμβάσεις, καί
πολλά άλλα ιστορικά ντοκουμέντα.
’Αποφασίζομε νά έπισκεφθοϋμε καί
πάλι τό'Σίτυ, ημέρα αύτή τήν φορά.
Περνώντας άπό τήν μοναδική εις
τό είδος της καί ιστορική γέφυρα
τοϋ Λονδίνου, μάς δίνεται ή εύκαι
ρία νά άπολαύσωμε άπό σχετικό
ύψος τήν περιοχή τοϋ Σίτυ, μέ τά
τεράστια μέγαρα. Δεξιά μας, φαν
τάζει έπιβλητικός 6 Πύργος τοϋ
Λονδίνου, μέ τήν ’Αγγλική σημαία,
νά κυματίζη στήν κορυφή του.
Έδώ, λίγο άργότερα, θαυμάζομε εις
τά διάφορα διαμερίσματά του τά
άμυθήτου αξίας
κοσμήματα τής
Βασιλίσσης, βαρύτιμα στέμματα πού
πέρασαν διαδοχικά άπό διάφορες
δυναστείες, καθώς έπίσης βασι
λικές πανοπλίες, χρυσοποίκιλτα σπα
θιά, καί ενα σωρό άλλα κειμήλια τής
’Αγγλικής Αύλής. Ξεκινάμε άπό
τό Τάουερ Χίλλ, δπως λέγεται ή πε
ριοχή τόΰ Πύργου τοϋ Λονδίνου, σέ
λίγο είμαστε στήν περιοχή τοϋ Σίτυ.
"Υστερα άπό τήν πρώτη νυχτερινή
μας έπίσκεψι έδώ, έχομε τήν έντύπωσι πώς άντικρύζομε τώρα μιά

νέα πολιτεία πού μέχρι χθές ήταν
νεκρή. Είναι δύσκολο νά κυκλοφορήση κανείς άπό τήν ασφυκτική κίνησι πού έπικρατεΐ.
Ωστόσο μάς δίνεται ή εύκαιρία,
νά θαυμάσωμε καί πάλι μέ τό φώς
τής ήμέρας, τά μέγαρα τών Λόϋντς,
τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας, τοϋ
Κεντρικού Ταχυδρομείου, καθώς καί
τό Μένσιον Χάουζ, τήν κατοικία
τοϋ Λόρδου Δημάρχου. ’Ακολου
θώντας τήν όδό Φλήτ, φθάνομε στήν
περιοχή τοϋ Στράντ μιά άπό τις
πλέον πολυσύχναστες περιοχές τοϋ
Λονδίνου. Γιατί έδώ δπως καί στο
Σίτυ στεγάζονται πολλές Υπηρε
σίες. Έπίσης λειτουργεί ή μεγα
λύτερη άγορά τοϋ Λονδίνου, ή άπέραντη Κόβεν Γκάρντεν Μάρκετ.
Καί έδώ ορθώνονται έπιβλητικά μέ
γαρα, δπως τής Τηλεοράσεως, τό
Βασιλικό Κολλέγιο, τό Σώμερσετ
Χάουζ, καί πολλά άλλα. Βρισκόμα
στε καί πάλι στήν Τραφάλγκαρ
σκουαίρ. Μέ τήν προμήθεια ώρισμένων άκόμη σουβενίρ, άποχαιρετάμε
οριστικά, τήν ιστορική αύτή πλα
τεία. Τό ίδιο κάναμε καί τήν άλλη
ήμέρα μέ τήν άπέραντη μεγαλούπολι τοϋ Λονδίνου, τήν ώρα πού
πετούσαμε πάνω άπό τήν Μάγχη,
καί τά τελευταία σπίτια τοϋ Ντόβερ
χάνονταν ξέμακρα άνάμεσα σ’ ένα
άχνό γκριζογάλανο πέπλο.
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Ή καλλίτερα έγγύησις διά τήν ύπαρξιν ένός
λαού ώς Έθνους, ώς καί διά τήν διεκδίκησιν μιας
τιμητικής θέσεως εις τό ττάνθεον τής ιστορίας είναι
ή καταβολή προσπάθειας διά τήν μή διακοπήν τής
ιστορικής του συνεχείας, ετι δέ ή διαφύλαξις καί
ή διατήρησις των στοιχείων, τά όποια άποτελούν
αψευδείς μάρτυρας τής ιστορικής παρουσίας των
λαών.
Καί άν ή διαπίστωσις αΰτη ϊσχύη άπλώς διά
τους άλλους λαούς, δΓ ήμας τούς "Ελληνας άποτελεϊ
τό Α καί τό Ω τής ύπο στάσεως μας.
Κατοικοΰντες εις τά κράσπεδα τής χηραιας Η π εί
ρου ΰπήρξαμεν κατά τό παρελθόν ό κυματοθραύ
στης των εύτελφν επιθυμιών απολίτιστων συναν
θρώπων μας, έξακολουθούμεν δέ νά άποτελοΰμεν
σήμερον τόν άείφωτον δαυλόν, δΓ ού κατακαίονται
αί πτέρυγες τού έρυθροϋ ίέρακος.
Τοιουτοτρόπως ύποχρεούμεθα νά άπαντώμεν εις
τάς θρασυτάτας καί άνιστορήτους διεκδικήσεις των,
μέ τά αδιάσειστα στοιχεία τής ιστορικής μας ύπάρξεως.
Χαρακτηρίζομεν δέ ώς θρασυτάτας καί άνιστορή
τους τάς διεκδικήσεις των καί τήν προσπάθειάν των
—προσπάθεια βεβαίως τήν οποίαν ύποθάλπουν
έκ φθόνου ώρισμένοι θλιβεροί εχθροί μας εύεργετηθέντες-κατάτό παρελθόν,—διότι καί είς αύτάς άκόμη τάς
πρωτευούσας τών κρατών των επιβλητικήν κάμνουν τήν παρουσίαν των τά μνημεία τής Ελληνικής
ζωής καί τού Ελληνικού πολιτισμού.
Δέν πρέπει όμως νά έπαναπαυώμεθα εις όσα στοι
χεία ή ιώβειος ύπομονή τών βυζαντινών μοναχών
διέσωσεν.
Τά σπλάχνα τής Ήδωνιάδος γής διακαώς επι
θυμούν τήν επαφήν μέ τήν άρχαιολογικήν σκαπάνην
διά νά μάς έκπλήξουν. Ποιος ξέρει τί θησαυρούς
άνεκτιμήτου άξίας κρύπτουν ;
Δυστυχώς έλάχισται είναι αί άρχαιολογικαί
ερευναι, αί όποΐαι έγιναν μέχρι σήμερον εις τόν Νο
μόν μας.
"Οσον αί οικογενειακοί καί ύπηρεσιακαί ύποχρεώσεις μάς επιτρέπουν, κινούμεθα—ίδίοις έξόδοις πάντοτε—πρός άναζήτησιν καί έπισήμανσιν
άρχαιολογικών χώρων. "Ηδη συνεπληρώθη δεκαε
τία άφ’ ότου ήρχίσαμεν νά άσχολούμεθα μέ τό σπου
δαιότατο ν άπό πολλάς άπόψεις θέμα τών άρχαιοτήτων τού Νομού μας.

Ταύτας λοιπόν διά τού παρόντος άρθρου έπιθυμούμεν νά καταστήσωμεν γνωστάς εις τό εύρύ
κοινόν, καί εις τάς άρμοδίας υπηρεσίας.
Α') ΕΙΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΝ
Εις γήλοφον κείμενον άνατολικώς τού χωρίου
διασώζονται τά ερείπια μιας εύρείας άκροπόλεως.
Έξωτερικώς αϋτη περιβάλλεται διά τείχους πλά
τους 2,50 μ., κατασκευασμένου διά πελωρίων π ο 
λυγωνικών άσβεστολίθων διαστάσεων 1,50Χ1,20Χ
0,80 μ. Εις τό έσωτερικόν της διακρίνονται εύκρινώς αί κατοικίαι τών εύγενών ή τών άκολούθων τού
βασιλέως ώς καί τού ίδιου.
Έκ τών προχείρων στοιχείων, ήτοι έκ τής κατα
σκευής τού τείχους, τοΰ μεγέθους τών λίθων ώς καί
τών οστράκων, τά όποια εύρέθησαν έντος τής
άκροπόλεως, όδηγούμεθα είς τήν κατά προσέγγισιν χρονολόγησιν ταύτης. Ή κατασκευή της
λοιπόν τοποθετείται είς τήν άρχαϊκήν περίοδον, δη
λαδή είς τόν 7ον μέ 6ον αιώνα π.Χ.
Ή καταστροφή της πιθανόν νά προήλθεν έκ
σεισμού, άφ’ ού τεράστιοι ογκόλιθοι τού τείχους
εύρίσκονται διακόσια περίπου μέτρα μακράν αύτού.
Άνατολικώς τού χωρίου καί ολίγα μέτρα μακράν
αύτού άνευρέθησαν κατά τήν εκσκαφήν χάνδακος
διά τήν τοποθέτησιν άγω γού ύδατος, τάφοι περιέχοντες άγγεϊα πλήρη νομισμάτων—πρόκειται άσφαλώς διά τό «περατίκι» τών άρχαίων—ώς καί άλλα
κτερίσματα, άτινα κατέστρεψαν έξ άγνοιας οί
εύρόντες ταύτα.
Εύτυχώς ήδυνήθημεν νά ίδωμεν ελάχιστα νο
μίσματα χάλκινα έξαιρετικής κατασκευής άναγόμενα
εις τούς Ελληνιστικούς καί Ρωμαϊκούς χρόνους.
Πρόκειται άσφαλώς περί νεκρουπόλεως κρυπτούσης άρχαιολογικά άντικείμενα επιζήλου άξίας.
Εις τήν πλατείαν τού χωρίου ύπάρχει ήμικατεστραμμένον κιονόκρανου τώ ν παλαιοχριστιανι
κών χρόνων, μέχρι δέ πρό τίνος διεσώζοντο καί
κίονες χριστιανικού ρυθμού.
Β')

ΕΙΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΝ

Δύο χιλιόμετρα περίπου Β Α. τής Κωμοπόλεως
Καλαμπακίου υπάρχουν δύο προϊστορικοί συνοι
κισμοί γνωστοί ό είς ώς «Καλαμπακ—ΤΕΠΕ» καί
ό έτερος ώς «Τούμπα» (άρχ. τύμβος).
Ά π ό τά ευρήματα, τά όποια τή υποδείξει μου
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άνεκάλυψαν ττρό έτους μαθηταί μου είς τούς δυο
συνοικισμούς, όδηγούμεθα εις την κατά προσέγγισιν χρονολογησίντων. Χιλιετηρΐς δημιουργίας των
καθορίζεται ή 3η π.Χ. Δεν δυνάμεθα νά έκφέρωμεν
ακριβή γνώμην διά τόν ττολιτισμόν, τον όποιον ανέ
πτυξαν οι εις τούς δύο τούτους συνοικισμούς ζήσαντες λαοί.
Άττό τά εύρεθέντα ειδώλια ζώων, τά όποια είναι
σπάνια εις τό είδος των άπό όσα εύρέθησαν εϊς την
Ελλάδα, όδηγούμεθα είς τό συμπέρασμα, ότι οί
κατασκευασταί των κάτοικοι των ανωτέρω συνοι
κισμών είχον αναπτύξει αρκετά ύψηλόν πολιτισμόν.
Την γνώμην δέ ταύτην ενισχύουν καί τά εξής
έξαιρέτου τέχνης εύρήματα. Τέσσαρα ειδώλια ζώων,
μία σφραγίς έκ πηλού, άποτμήματα αγγείων μέ
διακόσμησιν μέλανος βερνικιού έπ'ι ερυθρού φόντου,
άποτμήματα αγγείων μέ διακόσμησιν γραφίτου,
άποτμήματα εγχαράκτων αγγείων, λίθιναι άξΐναι
καί λίθινος πέλεκυς.
Ό χρόνος τής ζωής των συνοικισμών δεν πρέπει
νά είναι μακρός. 'Η καταστροφή των, ή όποια ίσως
νά προήλθεν άπό τήν πυρπόλησιν γειτονικού τίνος
λαού, ό όποιος ήγειρεν όπλα εναντίον των, διά νά
τούς άφαιρέση τά κτήματα, έθεσεν τέρμα είς τήν έξέλιξίν ενός πολιτισμού, ό όποιος θά προσεφερε πολλά
είς τήν ύπηρεσίαν τής τότε ανθρώπινης κοινωνίας.
(Έκτενέστερον περί τούτου διαλαμβάνομεν είς τό
άρθρον μας «Πλαστογραφία τής Προϊστορίας» έφημερίς «Πρωινός Τύπος» 9-5-69).
Ή άποψις ότι ή καταστροφή των προήλθεν έκ
πυρπολήσεως ένισχύεται άπό τήν ΰπαρξιν οπτών

τεμαχίων πηλού μέ τόν όποιον έκάλυπτον τάς έκ
καλάμων όροφάς τών οικιών καί τών άλλων οικη
μάτων.
Έξ άλλου ή ΰπαρξις πτελεών είς τό βόρειον μέρος
τού συνοικισμού «Τούμπα» μάς ύπενθυμίζει τούς
εξής στίχους τού ’Ομήρου (Ό μήρου’Ιλιάδος ραψ. Ζ'
στίχ. 4 ί 8—420 : Ά λλ’ άρα μιν κατέκηε σύν έντεσι
δαιδαλέοισιν ήδ’ έπί σώμα έχεεν περί δέ πτελέας
έφύτευσαν νύμφαι όρεστιάδες κούραι Διός αίγιόχοιο= Ά λλ’ όπως ήταν φυσικό μ’ όλην τήν λα
μπρήν του άρματωσιά τόν έκαυσε κι’ έσήκωσέ του
μνήμα, κΓ ολόγυρά του έφύτευσαν φτελιές οί νύμ
φες όρεστιάδες, κόρες τού αίγιδοφόρου Δία).
Οί άνωτέρω στίχοι, τούς οποίους ό μέγας τών
αιώνων ποιητής θέτει είς τό στόμα τής συμπαθεστάτης συζύγου τού Έκτορος ’Ανδρομάχης, παρέχουν
άσφαλή μαρτυρίαν περί τού τρόπου ταφής τών
νεκρών κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους καί τόν
σχηματισμόν τών τύμβων, πολλοί τών οποίων
διετηρήθησαν μέχρι σήμερον διαφεύγοντες τάς
μεγάλας μεταβολάς τού φλοιού τής γής καί τήν κα
ταλυτικήν δύναμιν τών στοιχείων τής φύσεως.
Περισσότερον όμως φώς είς όλας αύτάς τάς άπόψεις θά ρίψη ή άρχαιολογική σκαπάνη, ήτις εύχόμεθα συντόμως νά άφυπνίση έκ τού ληθάργου
τών πέντε περίπου χιλιετηρίδων τήν άγνωστον
εϊσέτι ταύτην περίοδον τής 'Ελληνικής παρουσίας
είς τήν έσχατιάν ταύτην τής βαλκανικής χερσονήσου.
Άνασκαφική έρευνα είς τούς χώρους τούτους ώς
καί είς άλλους όμοιους των, άρκετούς έν τώ νομώ
μας : Σιταγροί, Πετρούσα, Μυλοπόταμος' Καλλίφυτος, Κεφαλάρι, Ποταμοί θά έξαλείψη άσφαλώς τήν
ϋπόθεσιν τών ξένων άρχαιολόγων, ότι ή ματαλλουργία, τά πήλινα άντικείμενα καθώς καί τά ειδώ
λια μέ τήν. ζώσαν έκφρασιν, τά όποια έφερον είς
φώς αί έν τοϊς Σιταγροϊς άνασκαφαί τής Βρεταννικής ’Αρχαιολογικής Σχολής ’Αθηνών καθώς καί αί
τυχαΐαι άνευρέσεις ή άναζητήσεις ερασιτεχνών
άρχαιολόγων, άποτελούν δάνεια άπό τούς βορείους
γείτονάς μας.
’Ασφαλώς ή ύπόθεσίς των αυτή στηρίζεται είς τό
προβάδισμα τής γνωριμίας των μέ τούς προϊστο
ρικούς συνοικισμούς τής Βουλγαρίας καί Ρουμανίας
(πολιτισμός τής Γκουλμενίτσας).
Εϊμεθα βέβαιοι ότι θά παραιτηθούν παντελώς τής
ύποθέσεώς των ταύτης καί θά τεθούν άνεπιφυλάκτως
ύπέρ τής δημιουργίας τό πρώτον προϊστορικού
πολιτισμού είς τόν Έλλαδικόν χώρον, έφ’ όσον βε
βαίως ή άνασκαφική έρευνα λάβει τήν άπαιτουμένην
έκτασιν.
’Εντός τής κωμοπόλεως Καλαμποκιού
έτερα
μνημεία, ήτοι κιονόκρανα, σαρκοφάγοι μέ έπιγραφάς είς λατινικήν γλώσσαν ώς καί άλλαι έπιγραφαί,
τμήματα κιόνων, τεράστια άγγεΐα κ.λ.π. μαρτυρούν
τήν ύπαρξιν ενός άλλου πολιτισμού καί οδηγούν είς
τήν σκέψιν ότι ό τόπος ούτος ούδέποτε έπαυσε νά
παρουσιάζη ενδιαφέρον διά τούς λαούς, οί όποιοι
διήλθον κατά τό παρελθόν άπό τό χωνευτήρι
τούτο τών λαών, τό ήγάπησαν καί έγκατεστάθησαν
μονίμως είς τήν γήν, ή όποια καί σήμερον θεωρείται
εύφορωτάτη.
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ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΑΛΕΞ.

Περί τής ιστορικής σημασίας τοϋ δελφικού ίεροΰ
έν τή άνελίξει τής αρχαίας φιλοσοφίας, εχομεν πολλάς
καί άψευδεΐς μαρτυρίας. Έ κ τοϋ Πρωταγόρου τοϋ
Πλάτωνος «τούτων ήν καί Θαλής ό Μιλήσιος καί
Πιττακός ό Μυτιληναΐος καί Βίας ό Πριηνεύς καί
Σόλων ό ήμέτερος καί Κλεόβουλος ό Λίνδιος καί
Μύσων ό Χηνεϋς καί έβδομος έν τούτοις έλέγετο
Λακεδαιμόνιος Χειλών οδτοι πάντες ζηλωταί καί
έρασταί καί μαθηταί ήσαν τής Λακεδαιμονίων πολι
τείας καί καταμάθοι αν τις αύτών σοφίαν ούσαν, ρή
ματα βραχέα άξιομνημόνευτα έκάστω είρημένα, α
ούτοι καί κοινή ξυνελθόντες άπαρχήν τής σοφίας
ανέθεσαν τω Άπόλλωνι εις τον νεών τον έν Δελφοΐς,
γράψαντες ταΰτα, ά δή πάντες ύμνοϋσι, Γνώθι σ’ αυ
τόν, καί, Μηδέν άγαν» (γνώρισε τον έαυτόν σου καί
ποίει ούδέν καθ’ υπερβολήν).
Τά άποφθέγματα ταΰτα, καλούμενα «Δελφικά παραγγέλματα» ή «τά τής Πυθίας γράμματα», ών ό άριθμός διαρκώς ηϋξανε διά τής προσθήκης νέων, έθεωροΰντο τό προσφιλέστερον καί τιμιώτερον ανάθημα
πρός τόν έν Δελφοΐς θεόν καί πάντες οί Σοφοί, συνερ
χόμενοι εις σύνοδον άπεφήναντο περί τής άφιερώσεως εις τόν έν Δελφοΐς θεόν άνεγράφοντο έπί τοϋ
προσθίου τοίχου τοϋ προνάου, έπί των στηλών ή πα
ρασπάδων τής πύλης τοϋ έν Δελφοΐς ναοΰ τοϋ ’Απόλ
λωνος. Κατά τόν Πλάτωνα (Πρωταγόρου—Χαρμίδου),
ό Χείλων (560-556) πρώτος άνέθηκεν εις τόν έν Δελ
φοΐς θεόν, χαράξας χρυσοΐς γράμμασιν έν τω ίερώ
«Γνώθι σαύτόν» «Μηδέν άγαν» καί προσετέθη καί
τρίτον «Έγγύα· πάρα δ’ άτα» (δίδε έγγύησιν, παρ’
αυτήν όμως ή'καταστροφή, ή άλλως όπως άποφεύγηται ή έγγύησις), άλλά καί έκ τοϋ Διογενιάνου καί
Πλουτάρχου, προκύπτει ότι καί ή Πυθαγόρειος Σχο
λή, έθεράπευε τήν ήθικήν κατά τό πνεύμα τοϋ δελφι
κού ίεροϋ, έντεΰθεν καί τό πυθαγόρειον κήρυγμα
«Έπου Θεώ» (ακολούθησε—τάς έντολάς-τοΰ Θεοϋ).
Ό Πύθιος ίερεύς Πλούταρχος, εις τά ’Ηθικά, άναφέρει ότι τό «γνώθι σ’ αύτόν» άπέβη τό σπουδαιότερον , ως ρήσις τοϋ θεοΰ πρός τόν προσερχόμενον
εις τό ιερόν προσκυνητήν, όδέ Πλάτων ώς «παγχάλεπτον καί ου παντός»,διό καί άνετέθη εις τόν έν Δελφοΐς
θεόν καί διδάσκεται τοΐς άνθρώποις' τοΰτο άπετέλεσε
τήν βάσιν τής φιλοσοφίας τοϋ Σωκράτους.
Ό Πίνδαρος, άφιερώσας έαυτόν ώς προφήτην εις
τό έν Δελφοΐς ιερόν, έκήρυξε πρώτος άπό-τών άρχών
τής 5ης π.Χ. έκατ. τόν χαρακτήρα τής ψυχής, διά
νά άποτελέση άργότερον τήν βάσιν τής περί άθανασίας τής ψυχής διδασκαλίας τοϋ Σωκράτους καί Πλά
τωνος, καί, τά λόγια τοϋ θείου Πινδάρου πρός τόν
Ιέρωνα «άψευδεΐ δέ πρός άκμονι χάλκευε γλώσσαν»,

ΔΡΕ' ΜΠΕΛΑ
Ταγματάρχου

όπως σφυρήλατη δηλαδή τήν γλώσσαν εις τόν άκμονα τής άληθείας, ώς καί ύψιφρόνων τιν, έκαμψε βροτών, Έτέροισι δέ κϋδος άγήραον παρέδωκ’ », ότι ό
ύψώνων έαυτόν ταπεινωθήσεται, είναι ρήσεις καί τής
άληθοϋς θρησκείας, τοϋ κηρύγματος τοϋ Θεανθρώ
που.
Περί τοϋ σεβασμοϋ καί ύπολήψεως τών Σοφών πρός
τόν έν Δελφοΐς θεόν, μαρτυρεί ό φερόμενος παρά τοϋ
Διοδώρου, θρϋλος, ότι οίΜιλήσιοι όφείλοντες νά δω
ρίσουν εις ένα τών Επτά Σοφών φιάλην ή ποτήριον
χρυσοΰν, ώς γέρας τής σοφίας καί άρετής, έκαστος
τούτων μετά μετριοπάθειας απέκλειε δΓ έαυτόν τό
βραβεΐον, όπερ τελικώς ό Θαλής ή ό Σόλων, ώς τε
λευταίοι, άφιέρωσαν εις τόν Διδυμαΐον ’Απόλλωνα
ή τόν έν Δελφοΐς θεόν.
Τήν άξίαν όμως τών δελφικών παραγγελμάτων, απο
δίδει εύγλώττως ή περικοπή τοϋ Διοδώρου (IX—15)
«τών έν Δελφοΐς άναθημάτων βελτίφ ταΰτα τά άπο
φθέγματα. Αί μέν γάρ χρυσαΐ Κροίσου πλίνθοι καί
τά άλλα τά κατασκευάσματα ήφανίσθη καί μεγάλας
άφορμάς παρέσχε τοΐς άσεβεΐν εις τό ιερόν έλομένοις
αί δέ γνώμαι τόν άπαντα χρόνον σφζονται έν ταΐς τών
πεπαιδευμένων ψυχαΐς τεθησαυρισμέναι καί κάλλιστο
έχουσαι θησαυρόν, πρός όν ούτε Φωκεΐς ούτε Γαλάται προσενεγκεΐν τάς χεΐρας σπουδάσειαν».
Περί τών Επτά Σοφών τής άρχαιότητος ύφίσταται
διαφωνία καί έτεροι συγγραφείς αναφέρουν καί άλλους
ώστε ό άριθμός νά αύξάνη καί ν’ άναφέρωνται οί,
Περίανδρος Κορίνθιος, Λεώφαντος, ’Επιμενίδης,
Άνάχαρσις, ’Αριστόδημος, Πάμφυλος, Άκουσίλαος,
Φερεκύδης, Πυθαγόρας, Λδσος, ’Αναξαγόρας, Ό ρφεύς, Έρμιονεύς, Λίνος, Επίχαρμος.
Ή εύρυτάτη λοιπόν δράσις τοϋ δελφικοϋ ίεροϋ
πρός έξευγενισμόν καί άνέλιξιν τών ήθών, συνδέεται
άρρήκτως πρός τήν σοφίαν τών καλουμένων «Επτά
Σοφών», οϊτινες, δέν ήσαν μέν άνωτέρας παιδείας καί
μορφώσεως άνθρωποι, είχον όμως μεγάλην πείραν
καί άπετέλουν ταμεία πρακτικών γνώσεων καί σοφίας,
ώστε έπιλαμβανόμενοι τής μελέτης ηθικών προβλη
μάτων, διετύπωνον τά συμπεράσματάτων έν εΐδει άποφθεγμάτων,βραχέων μέν,άλλά μεστών πολλής σοφίας·
ταΰτα ήσαν ήθικοί κανόνες, διαρκοϋς ισχύος, ικανοί
νά περιφρουρήσουν τόν άπειρον έξ όλισθημάτων
καί οί όποιοι, διαδιδόμενοι από στόματος είς στόμα,
κατεγράφοντο μεταγενεστέρως είς σύλλογός.
Οί άρχαΐοι σοφοί νομοθέται είχον έμποτισθή τήν
δελφικήν σοφίαν καί τό έν Δελφοΐς ιερόν τοϋ ’Απόλ
λωνος, ήσκει έκ αυτών έπιρροήν.
(Σ υ νέχεια είς τήν α ελ . 158)
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' Η άπλότης στο ντύσιμο κερδίζει πάντοτε την πολυτέλεια
καί την έκζήτηση. Αύτός ό κανόνας εφαρμόζεται κατ’ έξο
χή ν όταν πρόκειται για νέες κοπέλλες. Κοιτάξτε την φωτο
γραφία μας. 'Ένα τρισχαριτωμένο «άνσάμπλ» πού άναδείχνει όλη τη φρεσκάδα καί την δροσιά τής κοπέλλας.
Μπορεί νά φορεθή . . . άφόβως, καί άπό νέες γυναίκες
30—35 έτών, άν δέν έχουν άρχίσει νά παχαίνουν αισθητά.
Τό φόρεμα είναι μάλλινο, ή ζώνη πέτσινη. Καπελλάκι καί
τσάντα «άσσορτί» άπό μαλακό καμηλό.

Τά λουλούδια άρέσουν σέ όλους βέβαια. Στην Ελλάδα δέν
υπάρχει σπίτι, πλούσιο ή φτωχό, πού νά μη τό στολίζη κά
ποιο λουλούδι, άπό τις πανάκριβες ορχιδέες μέχρι τό σεμνό
κι’ άπέριττο γεράνι. Γνωρίζετε όμως ότι ή τοποθέτησις
των λουλουδιών σέ βάζα είναι ολόκληρη—καί άρκετά δύ
σκολη—τέχνη;
Μη στιβάζετε όπως—όπως τά λουλούδια σ’ ένα βάζο.
Χάνουν τή μισή άπό την ομορφιά τους.
Κατ'’ άρχήν διαλέξτε τό βάζο άνάλογα μέ τά λουλούδια
(ρηχό γιά κοντά κοτσάνια, ψηλό γιά μεγάλα. Χρώμα πού
νά δένη αρμονικά). Μη παραφορτώνετε τό βάζο. Τριαντά
φυλλα καί γαρύφαλα παίρνουν συμπλήρωμα λίγη πρασινά
δα, λεπτό σπαράγγι, ή κάτι σχετικό. Χρυσάνθεμα, τουλύπες, γκλαγιέλ πηγαίνουν μόνα τους. Βασικόν : Μόνο ενα
είδος λουλουδιών σέ κάθε βάζο, κι’ άν είναι πολύχρωμο,
σέ χρώματα πού δένουν μεταξύ τους άρμονικά.

Τό ψώνισμα στήν άγορά πρέπει νά σάς άπασχολήση σοβα
ρά κυρία μου. Δέν είναι, μόνο θέμα οικονομίας, άλλά καί
υγιεινής. Πηγαίνοντας μόνη γιά νά ψωνίσετε θά διαλέξετε
βέβαια τήν πιο συμφέρουσα τιμή, άλλά καί τό καλύτερο καί
καθαρωτερο είδος. Τό νά τηλεφωνίσετε νά σάς στείλουν
στο σπίτι τά ψώνια σας είναι βέβαια μεγάλη ευκολία, άλλά
άν παρακολουθήσετε τά πράγματα θά δήτε ότι άπό πολλές
πλευρες σάς ζημιώνει. Η κεντρική άγορά σάς προσφέρει
πολλά πλεονεκτήματα. Οί λαϊκές άγορές επίσης. ’Αλλά καί
τά καταστήματα τής γειτονιάς σας μπορούν νά σάς βολέ
ψουν κάλλιστα αρκεί νά έπιβλέψετε μόνη σας τις παραγγε
λίες σας.
Επιτρέψτε μας μια συμβουλή : ”Αν έχετε κόρη παίρνετέ
την μαζύ στά ψώνια σας. 'Οπωσδήποτε δέν είναι ώρα χαμένη
γι αυτήν. Η πείρα θα τής χρησιμεύση στο αυριανό νοικο
κυριό της.
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Μή παραμελήτε την εμφάνιση του παιδιού σας μέ τήν δι
καιολογία «Μικρό είναι άκόμη, δεν πειράζει». Το παιδί
πρέπει νά συνηθίζη άπό νήπιο στήν καλαισθησία. Τά άκομψα
καί άβολα φορέματα κάνουν τό παιδί νευρικό καί επιδρούν
δυσμενώς στον χαρακτήρα του. Διαλέγετε μέ προσοχή τά
φορέματα του παιδιού σας. Δεν είναι άνάγκη νά είναι άκριβά, άλλα πρέπει άπαραίτητα νά είναι άνετα, βολικά καί κομ
ψά.
Μάθετε τά παιδιά σας νά προσέχουν τά φορέματά τους,
νά τά διατηρούν άτσαλάκωτα καί προ παντός καθαρά. Κάνετέ τα νά καταλάβουν τήν άξια του λαϊκού ρητοϋ πού λεγει δτι «ή πάστρα είναι ή μισή άρχοντιά». Θά έκπλαγήτε
βλέποντας πόσο ευεργετικό θά είναι τό άποτέλεσμα γιά τήν
ζωή τους.

ΥΓΙΕΙΝΗ

ΤΟΥ

ΥΠΝΟΥ

Στή χειμερινή εποχή κανείς δεν μπορεί νά ΐσχυρισθή
δτι ή γυναίκα των πόλεων έχει κανονικό καί ήρεμο ύπνο.
Τά δωμάτια τοϋ ύπνου πρέπει νά είναι άνετα και καλώς
διακοσμημένα καί νά άερίζωνται καλά, τό σωμιέ τοϋ κρεββατιοΰ άνετο καί τά σκεπάσματα ζεστά καί ελαφρά γιά να
μή εμποδίζουν τήν κυκλοφορίαν.
Γιά τον ύπνο τής ήμέρας τά δωμάτια θά πρέπει νά έξασφαλίζωνται μέ σκοτεινές κουρτίνες. 'Ο ύπνος δέν πρεπει
νά διαρκή περισσότερο άπό 8—9 ώρες, τό 24ωρο, αλλά ούτε
καί λιγώτερες άπό 7 ήμερησίως. "Οταν υποφέρετε άπό άϋπνία, θά πρέπει νά συμβουλευθήτε τον ιατρόν σας.
’Άν εΐσθε πολύ κουρασμένες, πριν άπό τον ύπνο θά πρεπει
γιά 10' λεπτά νά κάνετε ενα ζεστό μπάνιο, νά σκουπισθήτε
καλά καί νά άλείψετε τό σώμα σας μέ μιά κρέμα χαμομη
λιού, έν συνεχεία νά καθαρίσετε τό πρόσωπό σας μέ μια κρέ
μα άνάλογα μέ τον τύπο τοϋ δέρματός σας ή γαλάκτωμα.
Έκτος άπό αυτά μπορείτε νά περιποιηθήτε καί τά πόδια
σας μέ ενα καλό μασσάζ, άν φυσικά τά αίσθάνεσθε βαρειά,
νά πλένετε τό στόμα σας, καί νά βουρτσίζετε τά μαλλια σας
γιά λίγο καί χωρίς υπερβολή, άφοϋ φυσικά τά άπαλλάξετε
άπό φουρκέτες καί διάφορες περούκες καί ποστίς. Κατά τον
ύπνο νά φοράτε φαρδιά νυχτικά πολύ γυναικεία καί άνετα.
"Αν θέλετε μπορείτε νά χρησιμοποιήτε μιά κρέμα τής
νυκτός, άλλά πρέπει προσεκτικά νά τήν διαλέξετε μέ τήν
συμβουλή τής αισθητικού σας, περισσότερον μάλιστα δταν τό
βράδυ θά άφήσετε τό παράθυρό σας ανοικτό κατά τήν ώρα τοϋ
ύπνου.
Ειδική κρέμα πρέπει νά χρησιμοποιήτε γιά τό λαιμό,
άλλά μήν χρησιμοποιήτε κατά τον ύπνο μαξιλάρι, ιδιαιτέρως
μάλιστα δταν διαπιστώνετε δτι έχετε σχηματίσει διπλοσάγωνο.
ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΡΑΒΙΤΗ
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ΤΟ Υ

Ό Τρί τ ος γύρος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΡΝΕΛΗ
Μοι ράρχ ου

Είναι ιστορική αλήθεια, ήτις παρ' ούδενός καλό
πιστου ανθρώπου αμφισβητείται, ότι τό ξευόδουλον καί προδοτικόν Κ.Κ.Ε., διεξήξαγε τον «τρίτον
yOpov», τον γνωστόν συμμοριτοπόλεμον, κατ'
εντολήν τοϋ Διεθνούς Κομμουνισμού, μέ μοναδικόν
αντικειμενικόν σκοπόν τήν ένταξιν τής Ελλάδος
εις τό «άνατολικόν μπλοκ». 'Ως αντάλλαγμα τής
άνηκούστου προδοσίας του, Θά ήτο ή <1π’ αυτού
άνάληψις τής εξουσίας. Προς επιτυχίαν τού σκο
πού του ένισχύθη άπροκαλύπτως καί παντοιοτρόπως, ύλικώς καί ήθικώς, υπό των Σλαύων,
ών τά συμφέροντα υπηρετεί, άπό τής συστάσεώς
του, εις τον ελληνικόν χώρον. Κατά τήν δύσκολον
εκείνην περίοδον (1946 - 1949), ενώ ή καθημαγμένη, έκ των δεινών τού Β'. Παγκοσμίου πολέμου
καί τής τριπλής Κατοχής, μικρά χώρα μας, ήπειλεϊτο όσημέραι καί περισσότερον μέ όλοκλησωτικόν άφανισμόυ καί έμάχετο τιτάνειον άγώνα ζωής
ή θανάτου, διά τήν άναχαίτισιν τής σλαυοκομμουνιστικής λαίλαπος, τά άνά τον κόσμον Κομμου
νιστικά Κόμματα έκινητοποίουν τόν σατανικόν
μηχανισμόν τής προπαγάνδας των, διά νά πείσουν
τούς έλευθέρους λαούς ότι είς τήν «μοναρχοφασιστικήν» Ελλάδα είχε καταλυθεΐ πάσα έννοια Δη
μοκρατίας καί ’Ελευθερίας καί ότι τό «Δημοκρατι
κόν» Κ.Κ.Ε. έλαβε τά όπλα διά νά άποκαταστήση
εις τήν χώραν τήν . . . καταλυθείσαν Δημοκρατίαν !
Ό Σλαυοκίνητος συμμοριτοπόλεμος ένεφανίζετο»
εις τά όμματα τών λαών τού Δυτικού κόσμου, ώς
«εμφύλιος πόλεμος», ώς καθαρώς «εσωτερική» ύπόθεσις τής 'Ελλάδος καί γενικώτερον ώς «άμυνα»
τών «δημοκρατικών» στοιχείων τής χώρας εναντίον
τού «ντόπιου φασισμού». Μέσα είς τήν σύγχυσην
τώ ν πρώτων μεταπολεμικών ετών, τά συνθήματα
τής εντέχνου κομμουνιστικής προπαγάνδας «επιασαν».
Αΐ φρικαλεότητες, τό ολοκαύτωμα καί ό έξανδραποδισμός ολοκλήρων χωρίων, τό παιδομάζωμα—

άνεπανάληπτον έγκλημα γενοκτονίας, είς τήν π α γ 
κόσμιον ίστορίαν-αϊ εκτελέσεις αθώων πολιτών
καί γενικώς άπαντα τά εγκλήματα τών κομμουνι
στικών ορδών, ένεφανίζοντο, ύπό τών πρακτόρων
τού Διεθνούς Κομμουνισμού, ώς ήρωϊκαί πράξεις
τού «Δημοκρατικού Στρατού 'Ελλάδος», εναντίον
τών «ντόπιων φασιστών».
Πολλοί υπήρξαν οΐ αφελείς, είς τόν Δυτικόν κό
σμον, οι όποιοι παρεπλανήθησαν ώς πρός τούς
πραγματικούς σκοπούς τού συμμοριτοπολέμου.
Δυστυχώς μεταξύ αύτών ύπήρξαν καί πρόσωπα,
είς ηάς χεϊρας τών οποίων είχεν άνατεθή ή τύχη
τών χωρών των. Τελικώς έλαμψεν ή ’Αλήθεια καί
έδικαιώθη, ώς πάντοτε, ή αίωνία Ελλάς, ώς ’Ιδέα,
καί ώς φορεύς καί υπερασπιστής πάντων τών ώραίων άνθρωπίνων ιδανικών. Τό αύτό συνέβη καί
πρό τριετίας μέ τήν εθνοσωτήριου έπέμβασιν τού
Εθνικού Στρατού, ήτις τήν ύστάτηυ στιγμήν έσωσε
τήν πατρίδα έκ τού χείλους τού κρημνού. Ή ιστορία
επαναλαμβάνεται. Ή Ελλάς θά δικαιωθή καί πάλιν,
ώς έδικαιώθη καί πρό 20ετίας. Οϊ αφελείς πληρο
φορούνται τήν ’Αλήθειαν καί άναυίπτουυ.
Είς ανταπόκρισην έξ Ίωαννίνων, τής 6ης ’Ιανουά
ριου 1948, πρός τήν εφημερίδα «DAILY EXPRES»
τού Λονδίνου, ό διορατικός δημοσιογράφος καί
πολεμικός ανταποκριτής κ.W ALTER LUKAS, άφού
περιγράφει μέ ζωυτανάς εικόνας τάς ώμ5τητας τών
συμμοριτών καί τάς σκληράς μάχας τών Τμημά
των τού Στρατού μας είς τήν περιοχήν Κουίτσης,
άναλύει τούς πραγματικούς σκοπούς τού συμμοριτοτ.Όλε'μου, διά νά τούς πληροφορηθούν οΐ άνά
τόν κόσμου «εύπιστοι» είς τά γλυκόηχα, αλλά
άπατηλά συνθήματα τού Διεθνούς Κομμουνισμού.
01 υεώτεροι, οΐτινες δέν έζησαν τόν έπάρατον
συμμοριτοπόλεμον πρέπει νά πληροφορηθούν τό
γεγονότα. Ή 'Ιστορία δέν πρέπει νά λησμονήται,
ούδέν νά άγνοήται, παρά τών λαών οΐ όποιοι
θέλουν νά έπιζήσουν.

«ΑΝΤΑΡΣΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΣΦΑΛΜΑ. ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
(Έφημερίς «DAILY
Σήμερον είς τήν Ε λ λ ά δ α διεξάγεται πραγματικός πό
λ εμ ο ς. Σκληρός π ό λ εμ ο ς. ‘Ο κόσμος έχ ει παραπλανηθή
έκ τής λέξεω ς : «Α ντάρτης» .

154

EXPRESS» τής 7-1-1948)
Τ αλαιπω ρούμενος εις μίαν έκ τώ ν χειροτέρω ν όδών
τής Ε υ ρώ π η ς, ήτις όδηγεΐ έξ Ί ω α ν ν ίν ω ν είς τό Μέτω
π ο ν , εύρέθην π ά λιν εις τό 1 9 4 5 , ή καλύτερον είς τόν

χειμ ώ να τοϋ 1 9 4 0 , όταν oi "Ελληνες απω θούσαν τά
« π ερ ίφ η μ α » στρατεύματα τού Μ ουσσολίνι, εις τήν ιδίαν
αύτήν π ερ ιο χ ή ν .
Έ φ οδιοπ ομ π α ί όδεύουσαι πρός τό Μ έτωπον , σ υ νω θούντο μετά έπ ιστρεφ ουσώ ν έξ αυτού φ α λ α γ γ ώ ν .
Κατά μήκος τής διαδρομής ύπή ρχον προκεχω ρημέναι
προσωρινά! άποθήκαι πυρομ αχικώ ν κα! ά νεφ οδιασ μ οΰ,
προκεχω ρημένοι Σταθμοί Έ πιδέσ εω ς καί κρατήρες άπό
νάρκας , οΐτινες είχ ο ν ανατινάξει στρατιω τικά οχήματα ,
ή διεμέλησαν ήμιόνους τώ ν όποιω ν τά αίματω μένα άπομεινάρια ήσαν διασκορπισμένα έπί τού έ δ ά φ ο υ ς . *0
ούτω καλούμενος «ανταρτοπόλεμ ος» θά έφ α ντά ζετό τις
δτι δέν είναι τίποτε περισσότερον άπό σειράν έπιδρομώ ν
καί έπ ιθέσ εω ν, τώ ν όποιω ν τό σήμα κατατεθέν επιτυ
χ ία ς , είναι τό όλοκαύτω μα καί ή έρήμωσις τώ ν χ ω ρ ίω ν .
Εις τήν πραγμ ατικ ότη τα, εις τήν δισκοειδή κοιλάδα
τής Κ ονίτσης , τά π ερ ιστοιχίζοντα ταύτην όρη άντηχούν
τόν όρυμαγδόν σκληρών μ α χώ ν , μέ άλλόκοτα άπ οτελέσμ ατα, δίδοντα εις ταύτας δαιμονικήν σημασίαν.
Παρηκολούθησα, άπό μικρόν παρατηρητήριον πυρο
βο λ ικ ού , τμήματα τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ Στρατού εις έπίθεσίν τω ν έναντίον συμμοριτώ ν . Εις τήν π ραγματικότητα,
έπρόκειτο περί πραγματικής μάχη ς έκ π α ρ α τά ξεω ς. Ύ π ήρχον τεράστια νέφ η κ α π νο ύ , έκ τώ ν έκρήξεω ν καί
ήκούετο τό άπότομον σύριγμα τώ ν σφ αιρώ ν τώ ν τ υ φ ε
κ ίω ν , τό κροτάλισμα τώ ν αύτομάτω ν όπ λω ν καί ό κ ρ ό 
τος έκ τώ ν βλη μμ άτω ν τώ ν ό λ μ ω ν , άτινα έξερ η γνύοντο,
μέ πάταγον , έπί τώ ν σπαρμένω ν μέ όγκολίθους κλιτύω ν
τώ ν ά γερώ χω ν ό ρ έω ν. 'Υ π ή ρ χ ο ν, άκόμ η , διάσπαρτοι,
έπί τού έδάφ ους , κηλίδες αίματος έκ τώ ν π λη γώ ν τώ ν
τραυματισθέντω ν στρα τιω τώ ν, οί όπ οιοι, χω λα ίνο ντες ,
ώδευον εις τά μετόπισθεν .

Π α ρ ά ξ ε ν η

γ ε ΰ σ ι ς . . .

Οί Έ λ λ η ν ε ς γνω ρ ίζουν ότι ϋφ ίσ τα τα ι πραγματικός
π ό λ ε μ ο ς . Ε ίναι καιρός όπω ς καί ό ύπόλοιπος κόσμος
κατανοήση τ ο ύ τ ο . Πρόκειται όμω ς περί πολέμου μέ
ίδιάζουσαν ελληνική ν γ ε ύ σ ιν .
Σ υνα ντά τε, έπί π αρ αδείγμα τι, τόν ’Αθανάσιον Παπα
γ εω ρ γίου , έναν άσπρομάλλην μέ φ αβορίτες καί μικρά
μαύρα μ ά τια , τά όποια λαμποκοπούν ύπό τήν σκιάν
ιο ύ γ είεο υ τού πηληκίου τ ο υ . Είναι εις έκ τώ ν έπ ιζώ ν
τω ν μ αχη τώ ν τώ ν Βαλκανικώ ν Π ο λ έμ ω ν. Δ ιαμ ένει
είς τό χω ρίον Κ εφ αλόβρυση—Κ ο νίτσ η ς. ’Ά λ λ ο τε ήτο
άιιαξηλάτης . Τώρα δέν υπ άρ χουν αμαξαι διά νά τάς όδη
γήση . Είς ηλικίαν 75 έτώ ν έγινεν , έθ ελοντικ ώ ς, ένθου
σ.ώδης ήγήτωρ καί ένεδύθη τήν π επαλαιω μ ένη ν άπό
μάκρους π ο λ έμ ο υ ς, πολεμικήν του σ το λή ν. « Έ χ ω διοι
κήσει Έ λ λ η να ς στρατιώτας άπό τώ ν ήμερώ ν τού Βασιλέω ς Κ ω νσ τα ντίνο υ » , μοΰ είπε μέ ζω ηράν φ ω ν ή ν .
«Δ ιοικώ καί τούτους τώ ρα . ’Ίσω ς νά είναι οί τελευ
ταίοι» .
Σ υναντάτε τήν κυρίαν Λ ύκ α , άμαζώ να π ο λλ ώ ν π ολέ
μω ν . Ούδέν τό ιδιαίτερον είς αύτήν τήν γυναίκα μέ τόν
χακ ί « μ π ε ρ έ ν » , τήν στρατιω τικήν « μ π λ ο ύ ζ α ν » , τά
«σόρτς» καί τά γυμ νά καλτσ ώ ν π όδια .
Φ ορτώ νεται τόν σάκκον είς τήν πλά τη ν καί άναρρι
χά τα ι είς τά όρη διά νά φθάση , μετά άπό πορείαν μιας
έως δύο ήμερών , είς ένα έκ τώ ν άπομ εμ ονω μ ένω ν στρα
τιω τικ ώ ν φ υ λ α κ ίω ν . «Ν άτην έρ χετα ι!» έφ ώ να ξα ν τ α υ 
τοχρόνους όλοι οί "Ελληνες σ τρα τιώ ται, μόλις τήν άντίκρυσαν νά πηδά άπό τό τ ζ ί π .
Π ροχω ρούν πρός αύτήν καί τής δίδουν π ολλά κτυπητά
φ ιλ ιά είς τάς π α ρ ειά ς, μέ τά ρυπαρά καί γενειασμένα
πρόσω πά τ ω ν . Αύτή τούς άγκ αλιά ζει καί τούς θω πεύει
είς τήν π λά τη ν .
Ή κυρία Λύκα είναι ή αύτοδιορισθείσα «Μ άνα τού
Έ λ λ η νο ς Σ τρ α τιώ του». Ούδείς έρωτά έάν κέκτηται
άδείας διόδου . ’Ακόμη καί κατά τήν διάρκειαν τής σκληροτέρας μ ά χ η ς, έπάνω είς τά χιονοσκεπή όρ η, άκούει
κανείς γέλω τα ς καί τρα γούδια , δ είγμ α τού άκαταβλήτου

έλληνικού π νε ύ μ α τ ο ς. ’Α λλά κάτω ά π ’ όλα αύτά κρύ
πτονται ό σκοτεινός σκοπός καί τό μίσος τού έχ θ ρ ο ΰ .
Είς τόν πόλεμον αύτόν ύπ ά ρ χει σφαίρα έναντίον σ φ α ί
ρας, μάχαιρα έναντίον μ α χα ίρα ς, όβίς έναντίον όβίδος.
"Ομως υπ ά ρ χει καί κάτι ά λ λ ο . . .
Π ρ ό σ φ υ γ ε ς .

. .

’Ά νδ ρ ες, γυναίκες καί παιδιά σ υ μ φ ύ ρ ο ντα ι, κατά
μήκος τώ ν οδών , μετά φ α λ ά γ γ ω ν στρατιω τικώ ν α υ το
κ ινή τω ν. Ρ ιγού ν έκ τού δριμυτάτου ψ ύ χ ο υ ς . Φορούν
ράκη δεμένα μέ τριμμένην κ λ ω σ τ ή ν. Ε ίναι ή μόνη π ε
ριουσία πού τούς άπέμεινεν είς τόν κ όσ μ ον. «Τ ί σάς
σ υ ν έβ η ;» έρωτάτε μίαν ομάδα.
Κατ’ άρχάς είναι ντ ρ ο π α λ ο ί. ’Α κολούθω ς ένας όμ ιλεΐ καί όλοι συνω στίζονται πέριξ καί μουρμουρίζουν
τήν ιστορίαν τ ω ν . «Ο ί άντάρτες ήλθαν στο χω ριό μας
καί τό έκαψ αν» λ έ γ ο υ ν , «δέν έχο μ ε πού νά βά λω μ ε τό
κ εφ ά λι μ α ς . Μάς πήραν τά άλογομούλαρά μας , τά κο
πάδια μας πού έβοσκαν στις κοιλάδες καί όλες τις π ρομήθειές μας σέ τ ρ ό φ ιμ α » .
"Αλλη όμάς π λη σ ιά ζει. « ’Έ καψ αν τό σπίτι τού Σ τε
φ άνου Γ ια νιο ύ . "Εβαλαν μέσα τήν γυναίκα του καί τά
τρία παιδιά του καί τούς έψησαν ζω ν τα νο ύ ς. Ό Σ τέ
φ α νος άνήκε είς τούς Μ .A .Υ . καί είχ ε ένα ό π λ ο » .
Έ ν α ς άλλος χω ρικός λ έ γ ε ι: « Έ γκ α τα λείψ α μ ε τά
σπίτια μας τρομοκρατημένοι. Οί άντάρτες έπέστρεψ αν
στό χω ριό μας καί έφ εραν μ αζί τους τρεις νέους μ α ς,
τούς όποιους είχα ν στρατολογήσει β ια ίω ς, οί όποιοι
προσπάθησαν νά δραπετεύσουν . Μπροστά στά μάτια μας
τούς κτυποΰσαν όλην τήν ήμέρα μ έχρ ι τό ήλιοβασίλεμα
καί μέ τό φ εγγά ρ ι τούς άποτελείω σαν μέ τά τακούνια
τώ ν άρβυλώ ν τ ο υ ς» .
Γ ν ω ρ ί ζ ε ι

. . .

'Ο Έ λ λ η ν στρατιώ της ότι π ίσ ω , είς τήν πυκνοκατω κημένην πόλιν τώ ν Ί ω α ν ν ίν ω ν , περίπου δέκα χιλιάδες
τρομοκρατημένοι χ ω ρ ικ ο ί, θύματα τώ ν συ μ μ ορ ιτώ ν,
ζοΰν σ τοιβαγμ ένοι έντός ήμικατεστραμμένω ν σ χο λ είω ν
ή άσκέπω ν ερειπω μένω ν οικιώ ν .
Αύτά είναι τά γεγονότα τά όποια έχ ει κατά νοΰ ν ό Έ λ 
λην στρατιώ της όταν προχω ρεί είς τήν μ ά χ η ν .
Γ νω ρ ίζει, έπ ίσ η ς, ότι ό έχθρός έχ ε ι τήν δυνατότητα
νά άποσύρεται, κατά τό δοκ ούν, είς άσφ αλές καί φ ίλιον , δ ι* αύτόν , έδαφος , ένθα άνεφ οδιαζεται και οι τραυ—
ματίαι του είσάγονται είς νο σ ο κ ο μ εία . ’Οβίδες π ίπ τουν
έναντίον του όταν ά γω νίζετα ι νά άνέλθη εις τας βρα
χώ δ εις κλιτΰς διά νά έλθη είς άγώ να σώ ματος πρός
σώ μα μετά τώ ν ά ν τ α ρ τ ώ ν. Γ νω ρίζει ότι τα τη λεβόλα
τά όποια βά λλουν έναντίον του δέν είναι δυνατόν νά
σιγήσουν , διότι τά προστατεύουν διεθνείς συνθήκαι.
Τό μέλλον είνα ι, δΓ α ύ τ ό ν , ά ό ρ α το ν. "Οταν οί συμμορΐται τρέπω νται είς φ υ γ ή ν , έκ τής περιοχής Κ ονί
τσ η ς, θά έπιτεθούν έξ ετέρου σημείου έναντίον τής 'Ε λ
λ ά δ ο ς, έκ τώ ν Γ ιουγκοσλαυϊκώ ν , Β ουλγαρικώ ν ή ’Αλ
βανικ ώ ν σ υ ν ό ρ ω ν.
Δ ο κ ιμ ά ζει, σ υ χ νά κ ις, βαθύτατον αίσθημα π ικ ρ ία ς.
Έ κ ατοντάκ ις τής ήμέρας σάς λέγει : « Ή μικρά μας χώ ρα
μ άχεται μόνη , ύπερασπίζουσα τήν Δ υτικήν Δημοκρατίαν
έκ τής Α να τ ο λ ικ ή ς άπ ειλή ς» .
« Δ έ ν π ολεμ ώ μ εν έναντίον έξ χιλιά δ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν
ά ντ α ρ τ ώ ν» , λ έγ ει ό ’Ε πιτελάρχης Σ υνταγμ ατάρχης
Λ α σ π ιά ς, δστις έτιμήθη διά παρασήμω ν άνδρείας, κατά
τόν 'Ε λληνοϊταλικόν Π όλεμον . «Π ολεμ ώ μ εν διακόσια
έκατομμύρια Σ λ α ύ ο υ ς. Ε ίναι ό ά γω ν έξ ίσου ιδικός σας ,
όσον καί ίδικός μ α ς » .
Δ ιά τούς "Ελληνας είναι πραγματικός π ό λ ε μ ο ς . Διά
τόν υπ όλοιπ ον κόσμον είν α ι, έπ ίσ η ς, πραγματικός πό
λεμος .

W A LTER LUCAS
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Ο ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ
Σ Π.

Γ Ο Υ Λ Ι Ε Λ Μ Ο Υ
Δικηγόρον
Προέδρου Δημ. Συμβουλίου Θεσίνίκης

1. Ύπό τόν άνωτέρω τίτλον, πού θά ξενίση ίσως
τόν άναγνώστην, τό άρθρον τούτο προτίθεται νά
δ.ερευνήση, συντομώτατα βέβαια, ώρισμένην πλευ
ράν των σχέσεων τού Δικαίου καί τού έκτελεστικοΰ
οργάνου τού Κράτους, ώ<, εκτελεστού των κανόνων
τού Δικαίου. Θά ήτο λοιπόν όρθώτερον νά τεθή ό
τίτλος : Τ ό Δ ί κ α ι ο ν
καί
ό εκτελε
σ τ ή ς τ ω ν κ α ν ό ν ω ν του. Ά λ λ ’ ό Χωροφύλαξ είναι ό συνηθέσιερός εκτελεστής των δικαιϊκών
κανόνων. Καί, δεδομένου ότι τό άρθρον βλέπει τό
φως τής δημοσιότητος εις τήν «Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ν
Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς,»ό γράφων έλπίζει ότι θά τού
συγχωρηθή ή . . ,ίδιορυθμία τού τίτλου.
2. Τό Δίκαιον όρίζεται συνήθως ως ένα σύνολον
νόμων, ή, άκριβέστερον, κανόνων (1), οί όποιοι ρυ
θμίζουν τάς έν τή κοινωνία π ρ ά ξ ε ι ς τού άνθρώπου.
Εϊπομεν τ ά ς π ρ ά ξ ε ι ς . Καί πράγματι, τό
δίκαιον έχει ως άντικείμενον τ ή ν ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ν
δ ι α γ ω γ ή ν τ ο ύ ά ν θ ρ ω π ο υ. Δέν ένδιαφέρεται διά τάς σκέψεις του. Ο ύ δ ε ί ς τ ι μ ω ρ ε ί 
τ α ι δ ι ά τ ά ς σ κ έ ψ ε ι ς τ ο υ , λέγει ένα πα
λαιόν ρητόν-Cogitationisnemo Poenam patitur(2).
Σκοπός τού Δικαίου είναι ή έ ξ ι σ ο ρ ρ ό π η σ ι ς τ ων ά ν τ ι τ ι θ ε μ έ ν ω ν έν τή κ ο ι 
νωνία
συμφερόντων,
ή όμαλότης
εις τήν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ν σ υ μ β ί ωσ ι ν , ή
άρμονική
ρ ύ θ μ ι σ ι ς τού βίου τής
κ ο ι ν ό τ η τ ο ς. (3)
Τό Δίκαιον άπευθύνεται κατ’ άρχήν πρός τό άτομον. Καί τού άναγνωρίζει— καί προστατεύει— τά
σύμφωνα πρός τόν σκοπόν του δικαιώματα τού άτόμου. Επειδή όμως έναντι τού ένός άτόμου ϊσταται
τό άλλο, είναι άνάγκη νά έξασφαλισθούν τά δικαιώ
ματα τού ένός άπό τάς παραβιάσεις των έκ μέρους
τού άλλου. Διά τούτο παραλλήλως πρός τό δικαίωμα

ύφίσταται καί ή ύποχρέωσις (4). Τό Κράτος ώς πηγή
τού Δικαίου, άπευθυνόμενον πρός τόν πολίτην τού
λέγει: Σοΰ έξασφαλίζω τά δικαιώματα σου, άλλά καί
σέ ύποχρεώνω νά σεβασθής τά δικαιώματα τού άλ
λου. ’Ακόμη περισσότερον ύποχρεοΰσαι νά σεβασθής
καί νά ύπερασπισθής τά συμφέροντα τού "Εθνους σου
— ώς φορέως τής συγκεκριμένης έννόμου τάξεως.
3. Αί έξαγγελίαι αύταί τού Δικαίου φέρουν τήν
μορφήν τού Νόμου — άπό τού έπηυξημένης τυπικής
δυνάμεως νόμου, τού Συντάγματος, μέχρι των οίωνδήποτε διατάξεων τής έκ τού Συντάγματος αρμόδιας
πρός έκδοσίν των ’Αρχής. Αί τοιαΰται γενικαί έξαγλίαι ή, άν θέλετε, έπιταγαί, είναι, οί κ α ν ό ν ε ς
τ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ . Ό πολίτης έρχεται είς πρώτην
έπαφήν μέ τούς κανόνας τούτους μόνος του, άνευ μεσολαβήσεως οργάνου τίνος τού Κράτους. Τό Κρά
τος τό πολύ θά άνακοινώση, καί πάλιν είς ώρισμένας
μόνον περιπτώσεις, τούς κανόνας του (5).
4. "Οταν όμως τό άτομον παραβή τούς κανόνας τού
τους— τότε άνακύπτει ή άλλη όψις τού Δικαίου ή
συνδεομένη μέ τάς υποχρεώσεις τού πολίτου. Τότε
εμφανίζεται ένα ούσιώδες γνώρισμα τού Δικαίου :
ή δύναμις έξαναγκασμοΰ.
Υπάρχουν βεβαίως καί κλάδοι Δικαίου, των όποι
ων οί κανόνες δέν είναι έξαναγκαστοΐ ύπό τήν συνήθη
έννοιαν λ.χ. τό Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον. Υ πάρ
χουν άκόμη συνταγματικαί έπιταγαί μή έξαναγκασταί, λ.χ. αί άφορώσαι είς τάς αρμοδιότητας τού
Βασιλέως (6). Τέλος υπάρχουν είδικαί υποχρεώσεις
έκ τού νόμου, μή καταναγκαζόμεναι, λ.χ. ή ύποχρέωσις τού πατρός πρός έπιμέλειαν τού προσώπου τού
τέκνου (7). Ά λ λ ’ ό κανών παραμένει, ότι τό Δίκιαον
είναι έξαναγκαστόν. Κ α ν ώ ν δ ι κ α ί ο υ ά ν ε υ
έ ξ α ν α γ κ α σ μ ο ΰ εί ναι άντί φασι ς, πΰρ
μ ή κ α ΐ ο ν , φ ω ς μ ή φ ω τ ί ζ ο ν » , κατά τούς
λόγους τού Rudolf von Jehring (8). Καί «ού γάρ

(1) Οί κανόνες τοϋ Δικαίου περιλαμβάνονται ’κατ’ άρχήν καί
είς τά έθιμα. Βλ. άρθρον 1 τοϋ Ελληνικού Άστικοϋ Κω
δικός : «Οί κανόνες τοϋ δικαίου περιλαμβάνονται είς τούς
νόμους καί τά έθιμα».

(4) GUSTAV RADBRUCH ένθ. άνωτ. σ. 13.

(2) CTJSTAV RADBRUCH Φιλοσοφία τοϋ Δικαίου, έλλ.
μτφ. Ν. Π. Ταζεδάκη, Άθήναι 1923, σ. 11.
(3) Βλ. FERDINAND REG ELSBERG ER Γενικοί Ά ρχαί
τοϋ Δικαίουτών Πανδεκτών τ. 1ος, μτφ. Γ Μαριδάκπ
2α έκδ., Άθήναι 1935 σ. 82, 893.
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(5) Μόνον προσφάτως τό Κράτος έζήτησε άπό τόν πολίτην
νά συμμετάσχη είς τήν διαμόρφωσιν των γενικών τούτων
κανόνων μέ τήν ψήφισιν τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος.
(6) Πβλ. λ.χ. άρθρα 43—55 του έν ίσχύϊ συντάγματος, 30—53
τοϋ συντάγματος τοϋ 1952.
(7) Ά ρθρ. 1501 έπ. Α.Κ.
(8) Der zweck im recht, Leipzig 4 η εκδ. τ. 1 σ. 251.

είκή (ή εξουσία) τήν μάχα'ραν φορεΓ έκδικος γάρ
έσπν εις όργήν τώ τό κακόν πράσσοντι», κατά τον
’Απόστολον Παΰλον (9).
Τό Δίκαιον λοιπόν υποχρεώνει τήν έκτέλεσιν των
κανόνων του. Ή γενική έπιταγή τοϋ Δικαίου, ή όποια
άπευθύνετάι πρός πάντας, γίνεται όταν παραστή
περίπτωσις παραβιάσεώς της, ειδική, συγκεκριμένη
έπιταγή -άπευθύνετάι πρός τό ώρισμένον άτομον.
Ή τοιαύτη συγκεκριμένη έπιταγή έχει συνήθως τήν
μορφήν τής έκτελεστής άποφάσεως τής Δικαστικής
έξουσίας ή άναλόγου διατάξεως άλλης ’Αρχής.
Τότε τό Κράτος έρχεται εις έπαφήν πρός τό άτο
μον μέσφ τοϋ εκτελεστικού του οργάνου. Τό όργανον ένσωματώνει τότε τήν Πολιτείαν. Τό δργανον
τοϋτο είναι συνήθως ό Χωροφύλαξ τοϋ τίτλου μας.
5. Έδώ πρέπει ν’ άνοιγή μία παρένθεσις. Είναι
άνάγκη νά προστεθή μία διευκρίνησ ς άφορώσα εις
τήν πηγήν τής ισχύος των κανόνων τοϋ Δικαίου. Οί
κανόνες τοϋ Δικαίου άντλοϋν βεβαίως τήν δύναμίν
των άπό τόν νομοθέτην. Ά λ λ ’ ό φόβος τοϋ χωροφύλακος δέν άρκεϊ ΐνα καταξιώση τόν κανόνα τοϋ Δικαίου
εις τήν συνείδηση τοϋ πολίτου - κα1’τοϋτο όχι μόνον
είς τήν περίπτωση των μή έξαναγκαστών κανόνων
(10). Καί είς πάσαν άλλην περίπτωση ό κανών τοϋ Δι
καίου, διά νά είναι πειστικός, πρέπει νά σύμφωνη
πρός κάποιον άλλον κανόνα, πρός κάποιον άλλον
Νόμον, έγγεγραμμένον είς τήν συνείδησιν τοϋ πο
λίτου. Ό νόμος αυτός δέν είναι άλλος άπό τόν Ν όμον
τή ς
’Η θ ι κ ή ς—άπό τάς έπιταγάς τής
Δικιαοσύνης ως άξίας τής Ηθικής. Και μάλιστα όχι
τής ήθικής τοϋ όρθοϋ λόγου— δ άνθρώπίνος λόγος
δέν έχει, είς τελευταίαν άνάλυσιν κΰρος μεγαλύτερον τής έπιταγής τοϋ νομοθέτου— άλλά τής υπερ
βατικής Ήθικής, τής Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς ’Η β ι 
κ ή ς (11). Τό άνθρώπινον Δίκαιον άντλεϊ τότε τό
κΰρός του άπό τήν αιωνίου κύρους ή θ ι κ ή ν ά ξ ί α ν τ ή ς Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς . ’Εδώ κλείει ή
παρένθεσις.
6. Ή παρένθεσις έτέθη άκριβώς, διά νά υπογράμμι
ση τήν μορφήν τοϋ έργου, τόν άναγκαΐον πνευμα
τικόν έξοπλισμόν, τήν ήθικήν εύθύνην άλλά καί τάς
δυσχερείας τοϋ έκτελεστοϋ τής κρατικής έπιταγής.
Τό δργανον λοιπόν τής Χωροφυλακής, έν τώ πρό
σωπα) τοϋ όποιου ένσωματοΰται ή έννοια τοϋ Κρά
τους, κατά τά προεκτεθέντα, συγκεντρώνει, πρέπει
νά συγκεντρώνη, ώρισμένα άπαραίτητα χαρακτη
ριστικά.
Πρώτον, πρέπει ν ά γ ν ω ρ ί ζ η κ α λ ώ ς , είς
γενικάς γραμμάς, τ ό ν ν ο μ ι κ ό ν κ α ν ό ν α , είς
τόν όποιον στηρίζεται ή είς χεΐράς του πρός εκτέ
λεση άπόφασις ή διάταξις. Βεβαίως δέν τοϋ ζητεί
ται παγγνωσία, δέν είναι άπαραίτητον νά γνωρίζη
δσα ό δικαστής ή ό δικηγόρος. Ά λλά πρέπει νά
είναι είς θέσιν νάΝϋίδη ώρισμένας στοιχειώδεις έξη-

(9) ’Επιστολή πρός Ρωμαίους ιγ 4.
(10) Λ.χ. ποιου έξαναγκασμοΟ φόβος θά ύποχρεώση, τόν άστοργον πατέρα ν’ άσκήση καί μάλιστα έπιμελώς τήν έπιμέλειαν τοΰ προσώπου τοϋ τέκνου του;

γήσεις πρός τόν πολίτην, ώστε νά ίκανοποιή, κατά
τινα τρόπον, τήν συνείδησιν του.
Δεύτερον, είναι άνάγκη νά γνωρίζη τ ά δ ρ ι α
τ ή ς έ ξ ο υ σ ί α ς τ ο υ — καί νά είναι άποφασισμένος νά μή τήν έξαντλή παρά μόνον είς περί
πτωση άδηρίτου άνάγκης· πάντως όμως ποτέ νά μή
ύπερβαίνη τά όρια ταϋτα.
Τρίτον, νά είναι έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς ά π ό π ρ ο κ α τ α λ ή ψ ε ι ς— άπό οίανδήποτε προκατάληψη,
κοινωνικής τάξεως, έπαγγέλματος, μορφώσεως κλπ.
Έ ναντι τοΰ Νόμου οί πολΐται είναι ίσ οι— καί ό
έκπρόσωπος τοΰ Νόμου πρέπει νά εύλαβήται τήν
ισότητα αυτήν, ισότητα, άλλωστε, τήν όποιαν ό
Θεός διεκήρυξε καί άνεγνώρισε.
Τέταρτον, ν’ άντικρύζη τήν κάθε περίπτωσιν είς
τήν ιδιαιτέραν μορφήν υπό τήν όποιαν παρουσιά
ζεται, μέ τήν ιδιομορφίαν τών συνθηκών τής πράξεως,
τοΰ προσώπου τοΰ πολίτου, τής οικογενειακής του
συνθέσεως, τών οικονομικών καί άλλων προβλημά
των του. Ή τοιαύτη άντιμετώπισις θά τοϋ δώση τάς
δυνατότητας ποικίλων ένεργειών καί έλιγμών έντός
τοΰ πλαισίου πάντοτε τοϋ Νόμου, αί όποΐαι θ’ άποτρέψουν τό Δίκαιον ν’ άποβή άδικία. Ή τοιαύτη
άντιμετώπισις καλείται είς τό Δίκαιον ε π ι ε ί κ ε ι α
καί έχει σκοπόν τήν άποτροπήν τής άδικίας.
Τέλος, τό δργανον τής Χωροφυλακής πρέπει νά
χαρακτηρίζεται άπό ύ ψ η λ ό ν
ήθος
καί
ε υ γ έ ν ε ι α ν σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά ς . Ά ς μή λησμονή δτι έκπροσωπεΐ τό Κράτος είς τήν έπαφήν του
πρός τόν πολίτην. Καί μάλιστα, είς μίαν δυσχερή
στιγμήν τής ζωής του. Ό πολίτης βλέπει τόν χωρο
φύλακα ώς άπαιτοΰντα κάτι άπό τήν περιουσίαν του,
κάποτε άπό τόν χρόνον του, άλλοτε ώς δεσμεύοντα
τήν έλευθερίαν του, τήν ζωήν του. Τό έργον του
τότε είναι δυσχερές— είς χεΐρας του άπόκειται,
κατά πολύ, νά μή καταστή τραχύ καί σκληρόν.
Ή ένσάρκωσις ένός όψηλοΰ ήθους καί ή ευγένεια
είς τήν συμπεριφοράν του θά κάμψη πολλάς άπό τάς
δυσκολίας. Ό πολίτης είς τοιοΰτον έκτελεστήν
τοΰ Νόμου θά ύπακούση εύχερέστερον—θά ύπακούη κ α τ ά σ υ ν ε ί δ η σ ι ν καί δχι άπό φόβον.
7.
’Ιδού λοιπόν δτι, είς τελευταίαν άνάλυσιν, ό
χωροφύλαξ πρέπει νά .είναι— καί δέν είναι τοϋτο
υπερβολή— μία π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς . Προσωπικότης συγκεκροτημένη, έμφορουμένη άπό τά ιδα
νικά πού χαρακτηρίζουν τήν ώλοκληρωμένην προ
σωπικότητα. Καί, βασικώς, άπό τήν πίστιν είς τήν
Δικαιοσύνην, ώς άξίαν τής ’Ηθικής, πηγάζουσαν
άπό τήν πηγήν τής ’Ηθικής, άπό τόν Θεόν. Ό χωρο
φύλαξ τότε δχι απλώς διευκολύνει, κ α τ α ξ ι ο ΐ
τ ή ν ά π ο σ τ ο λ ή ν τ ο υ : Δίδει πνοήν είς τό
έργον του, καί, άκόμη περισσότερον, δίδει πνοήν καί
είς τό δίκαιον. Γίνεται δχι μόνον παράγων άσφαλείας
καί έπικρατήσεως τής έννόμου τάξεως. Γίνεται καί
παράγων ήθικής καταξιώσεως τοΰ Δικαίου.

(11) Πβ. Σ ο φ ο κ λ ή ε ί ς ’Α ν τ ι γ ό ν η ν στ. 452—455,
όπου ή όμώνυμος ήρωΐς φέρεται έπαγομένη πρός τόν
άρχοντα θεΐόν της Κρέοντα:
«Ουδέ σθένειν τοσοϋτον ώόμην τά σά
κηρύγματ’ ώστ’ άγραπτα κάσφαλή θεών
νόμιμα δύνασθαι θνητόν όνθ’ ύπερδραμεΐν»,
καί Πραξ., ε’, όπου ό Πέτρος καί οί ’Απόστολοι άποκρινόμενοι πρός τόν ’Αρχιερέα έπάγονται. «πειθαρχεΐν δε!
θεώ μάλλον ή άνθρώποις».

157

ΔΕΛΦΙΚΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

(σ υνέχεια έκ τής σελίδος 151)

Ό Θαλής όΜ ιλήσιος (640-547 π.X.), διετύπωσεν
από τά τέλη τοΰ 7ου π.Χ. αίώνος τό απόφθεγμα «μή
πλούτει κακώς», ώστε μεταγενεστέρως νά διαμορφωθή
ή νομική αρχή τοΰ άδικαιολογήτου πλουτισμού' ούτος, σύν τοΐς άλλοις προέτρεψε τούς ομογενείς του
όπως συγκροτήσουν εις Τέων κοινόν των Ίώνων βου
λευτή ριον, εις δ θά ύπετάσσοντο άπασαι αί πόλεις, ώς
άπλοι δήμοι, δ,τι σήμερον αί Η.Π.Α. Ό Πιττακός
ό Μυτιληναΐος (650—570) εις τό δίκαιον τής Μυτι
λήνης από τόν 6ον π.Χ. αιώνα διετύπωσε τήν προστα
σίαν τής συναλλακτικής πίστεως «πίστιν έχειν καί
παρακαταθήκην λαβών δικαίως άποδος», ήν αρχήν
παρέλαβε μεταγενεστέρως ό Σκεβόλας εις τό ρωμαϊ
κόν δίκαιον επί καλόπιστου άγοραστοΰ, ευρισκομέ
νου έν τή νομή τοΰ μεταβιβασθέντος εις αυτόν
πράγματος καί κατέστη έν συνεχεία ή άρχή τής καλής
πίστεως (BONA FIDES) τοΰ ρωμαϊκού δικαίου καί
μία τών γενικών άρχών τοΰ δικαίου πεπολιτισμένων
έθνών. Ό Περίανδρος Κορινθίας (600—560 π.Χ.)
διέγνωσεν, άφ’ ένός τήν άρχήν τής επιείκειας όμοΰ
μετά τοΰ σοφιστοΰ Γοργία, «πολλοί τών δικαίων τά

Τήν 30— 12—7 0 , εις τήν Λ έσχην
Χ ωρ)κής Χ αλκίδος έλαβ ε
χώ ραν
εορτή διανομής δώρων εις τά τέκνα
τώ ν άνδρώ ν Χ ω ρ)κής έδρας Δ . X .
Ε ύβοιας . Κ ατ’ αυτήν διενεμήθησαν
δώρα καί εις τέκνα απόρω ν οικογε
νειώ ν τής Χ αλκίδος συνολικού πο
σού δραχμώ ν π έντε χιλιάδω ν π ροελθόντος έκ
προαιρετικού έράνου
μεταξύ τώ ν ά ξ)κ ώ ν καί ο π λιτώ ν
τώ ν 'Υ πηρεσιώ ν τής π όλεω ς Χ αλκ ί
δος καί τώ ν Σταθμώ ν τής Υ . X .
Χ α λκ ίδ ο ς. 'Ο μ οίω ς, ποσόν δραχμώ ν
χ ιλ ίω ν ,
προερχόμ ενον
έξ
ερά
νου τώ ν ιδίων ώ ς δίνω άνδρώ ν,
κατετέθη εις λογαριασμόν τώ ν τρι
δύμω ν τέκ νω ν π τω χ ή ς οικογένειας .
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επιεικέστερα προτιθεΐσι» διά νά διατυπωθή μεταγε
νεστέρως εις τό ρωμαϊκόν δίκαιον ύπό τοΰ άκοόσαντος
έλληνας διδασκάλους Κικέρωνος ώς «ins civile est
aeguitas cnstituta iis, gui eivsdem eivitatis sunt»,
(πολιτικόν δίκαιον είναι ή θεσπισθεΐσα φυσική ίσότης ύπέρ τών άποτελούντων μέλη τής αυτής πολι
τείας) καί ύπό τοΰ σημαίνοντος ρωμαίου νομικοΰ
Κέλσου ώς ius est ars, lovi est aegui (δίκαιον είναι
ή τέχνη τοΰ γι,γνώσκειν τό καλόν καί τό ίσον, τό
επιεικές), άφ’ έτέρου τήν άρχήν «δ άν όμολογήσης
διατήρει «διά νά καταστή μεταγενεστέρως έν τώ ρωμαϊκώ δικαίω P akta sunt servanta (τά συμπεφωνημένα δέον νά τηρώνται) καί σήμερον μία, τών
γενικών άρχών τοΰ δικαίου.
Τά παραγγέλματα ταΰτα οί νομοθέται κατέστησαν
νομικούς κανόνας διαφόρων πόλεων, πολύ μακράν
τής ήπειρωτικής Ελλάδος, ώς μαρτυρεί καί άνευρεθεΐσα πλάξ μετά πεντήκοντα έπτά δελφικών παραγγελμάτωνέν Μελητοπόλει τής Μ. ’Ασίας, άποκειμένη
έν τώ μουσείω τής Προύσης.

Τήν εορτήν έτίμησαν διά τής πα
ρουσίας τω ν ό Σ εβασμιώ τατος Μη
τροπολίτης κ . Ν ικόλαος, ό Α' Ύ
παρχη γός τού Σ ώ ματος 'Υ ποστρά
τη γος κ . Ά λ εξα ν δ ρ ή ς ’Ιω ά ννη ς, ό
Ν ομάρχης Ε ύβοιας κ . Δορκοφίκης
Κ ω ν . ό ’Α νώ τερος Στρατιω τικός
Διοικητής Ε ύβοιας Τ αξίαρχος
κ.
Ί ω ά ν . Π ρ ω τοπ α π δ ς, ό Λ ιμ ενάρχη ς
Χ αλκίδος κ . Μ ανουσάκης καί ά λ 
λ ο ι . Εις τήν φ ω το γρ α φ ία ν ό κ . Α'
Ύ π α ρ χ η γ ό ς Χ ω ρ)κής διανέμω ν τά
δώρα είς τούς μικρούς προσκεκλη
μένους τής έο ρ τ ή ς.

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΘΟΝΟΥ (συνέχβια έχ τής σβλίδίδος 119)

καλυτέρων, πού κατά κανόνα ωθούνται από τό κί
νητρο τής διακρίσεως.
β) Προκαλοϋμε τήν έπικράτησι τ υ ρ α ν ν ι κ ώ ν
καθεστώτων πού μέ τό πρόσχημα τής επιβολής
τής «ίσότητος» άποδεκατίζουν τήν κοινωνία άπό
τά εκλεκτότερα μέλη της, τήν φτωχαίνουν καί τήν
καταδικάζουν σέ διαρκές μαράζωμα (σταλινισμός,
μαοϊσμός κλπ.)
Βέβαια, στήν πραγματικότητα όλοι ξέρομε ότι
ή ΐσότης μέ τήν έννοια τής άπολύτου ταυτοσημότητος των ανθρωπίνων όντων ώς τήν πλήρη έξομοίωσί του, δέν υπάρχει. Καί ξέρουμε επίσης ότι
ποτέ, σέ καμμία ιστορική περίοδο δέν έπετεύχθη
μιά τέτοια ΐσότης, πού θά έσήμαινε τήν έξομοίωσι
των καλυτέρων πρός τούς χειροτέρους καί τήν διάλυσι των άνομοίων άτόμων σέ μιά ομοιόμορφη μάζα.
Μολαταύτα, πολλοί επιμένουν νά διεκδικούν αυτήν
τήν άνύπαρκτη καί άνέφικτην «ισότητα». Ή αιτία
τής έμμονης των σ’ αυτήν τήν ουτοπία είναι φανε
ρή: πρόκειται γιά άντίδρασι καθαρά ψυχολογική.
Είναι προϊόν τής «ψυχολογίας τού φθόνου». Γι’
αυτό ακριβώς, περιεχόμενο τού έξισωτικού αιτήμα
τος, στήν ουσία, δέν είναι ή άνοδος τών κατωτέ
ρων, άλλά ό υ π ο β ι β α σ μ ό ς τών άνωτέρων.
Ό άπηλλαγμένος άπό τήν «ψυχολογία τού
φθόνου», προσπαθεί νά φθάση τον καλύτερό του.
Ό κινούμενος όμως άπό τήν «ψυχολογία τού φθό
νου» προσπαθεί νά σταματήση τον καλύτερο, νά
τον καταστρέψη, νά τον γυρίση πίσω στο δικό
του χαμηλότερο έπίπεδο. Φυσικά, τούτο θά είναι
σέ βάρος καί τού ίδιου, τού βραδυπορούντος, αφού
κΓ αύτός μέ τήν πρόοδο τών καλυτέρων ή δραστηριοτέρων προχωρεί ή έστω σύρεται πρός τά έμπρός. Κατά βάθος ό άνθρωπος τού φθόνου τήν υπο
πτεύεται αύτήν τήν αλήθεια. ’Αλλά τού είναι αδιά
φορο. Μπροστά στή χαρά πού θά νοιώση μέ τήν
πτώ σι τού πιό επιτυχημένου, θυσιάζει καί τήν δι
κή του σχετική προκοπής Ό Μάξ Σελέρ γράφει

σχετικά: «Κάτω ά π ’ αύτήν τήν άπαίτησι ίσότητος
(Φαινομενικά άβλαβή καί φυσική) κρύβεται πάν
τοτε (είτε γιά ήθική, οικονομική, πολιτική ή Θρη
σκευτική ισότητα πρόκειται) μόνο ή επιθυμία υπο
βιβασμού τών ανθρώπων πού γιά όποιονδήποτε
λόγο κρίνονται μεγαλύτεροι καί έξοχώτεροι, στο
έπίπεδο έκείνων πού βρίσκονται στο χαμηλότερο
σκαλοπάτι τής κλίμακος. Δέν απαιτεί κανείς ισό
τητα, όταν αισθάνεται ότι κατέχει μία δύναμι ή χάρι
πού νά τού έπιτρέπη νά θριαμβεύη σέ κάποιον το
μέα. Μόνον εκείνος πού φοβάται ότι θά χάση, απαι
τεί τήν γενική καί καθολικήν ισότητα. Ή άπαίτησις
αύτή είναι πάντοτε αύτό πού λένε στο χρηματιστή
ριο «παιγνίδι μέ τά κάτω». Γιατί, είναι γνωστό πώς
οί άνθρωποι δέν είναι ίσοι παρά μόνο στο επίπεδο
τών πιό χαμηλών αξιών, πού είναι οϊ μόνες πραγμα
τικά κοινές γιά όλους. (MAX SCHELER «L’
HOMME DU RESSENTIMENT»).
Ή «ψυχολογία τού φθόνου» είναι έπικίνδυνη.
Γιατί τά Θύματά της, έχουν έντονο μέσα τους τό
ά γ ε λ α ϊ ο ν έ ν σ τ ι κ τ ο . Αύτό επικρατεί στον
χαρακτήρα τους, όπως στών άλλων έπικρατεί τό
ένστικτο
τής
δ ι α κ ρ ί σ ε ω ς . "Ετσι οί
φθονούντες, συνασπίζονται, όμαδοποιοϋνται, δια
μορφώνουν μεγάλες φθονερές μ ά ζ ε ς . Καί αύτές
κατρακυλούν πρός τον μηδενισμό, ώδηγημένες άπό
ένα είδος Σαμψωνικής νοοτροπίας («συναποθανέτω
μετά τών αλλοφύλων»), Οί μάζες αύτές, πού άρνούνται τήν πρόοδο, επειδή οί ίδιες είναι ανίκανες νά τήν
έπιτελέσουν, μεταβάλλουν τον φθόνο τους σέ «ιδα
νικό» στο. . . «ανώτερο» ιδανικό τής καθολικής ίσό
τητος ό λ ω ν , σέ ό λ ο υ ς τούς τομείς. Θέλουν
νά τά υποβιβάσουν όλα, (βιοτικό έπίπεδο, τέχνη,
πνεύμα, πολιτική, τρόπο ζωής) στον «κοινό π α 
ρονομαστή», πού είναι ό χαμηλότερος ή πάντως
πολύ κοντά στον χαμηλότερο άπό όλους τούς δυ
νατούς παρανομαστάς.
Γ. Γ Ε Ω Ρ Γ Α Λ Α Σ

‘Η Διεύθυνσις ’Α στυνομίας Θεσ
σαλονίκης συνεκέντρωσεν έκ προαι
ρετικού έράνου τώ ν άνδρών της π ο σόν 5.000 δραχμώ ν τό όποιον προσέφ ερεν εις τό Γενικόν Φ ιλόπτω χου
Ταμεϊον

τής

Ί ερ ά ς

Μητροπόλεως

Θεσσαλονίκης διά τήν διάθεσίν

του

εις τάς π τω χό ς οικογένειας τής π ό λεω ς έπ ’ ευκαιρία τώ ν εορτών

τού

Νέου ’Έ τους. Εις τή ν φ ω τογραφ ίαν
ό Διευθυντής ’Α στυνομίας Θεσσαλο
νίκης Ταξίαρχος κ . ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ παραδίδει εις τόν Π αναγιώ τατον Μ ητροπολίτην Θεσσαλονίκης
κ.

ΛΕΩ ΝΙΔΑΝ

τήν έπ ιτ α γ ή ν . Τό

συνολικόν ποσόν τό όποιον διετέθη
ΰπό

τής

Δ .Α ,Θ .

διά παρομοίους

σκοπούς άνήλθεν είς 20 .000 δρχ .
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ΑΣ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν

Λ IΗ Γ Η Μ A

'Ο κ. καί ή κ. Κλαίητον καί ό
λοχαγός Ρίτς ήταν φίλοι άττό
άρκετόν καιρό. Την ή μέρα τοΰ
φόνου, συγκεκριμένα στις 10
Μαρτίου, οΐ Κλαίητον είχανε προσκληθή νά περάσουνε τό βράδυ τους
στά σπίτι τοΰ Ρίτς. Γύρω στις
7.30 έν τούτοις ό Κλαίητον είπε σέ
κάποιον άλλο φίλο του, έναν Ρ.Κέρτις, μέ τόν όποιον έπαιρνε τό άπεριτίφ του στο κλάμπ, ότι εντελώς
απροσδόκητα τόν είχανε καλέσει
νά πάη στην Σωκτία γιά μιά δου
λειά καί οτι θά έφευγε μέ τό τραίνο
των 8.
—Μόλις προφταίνω νά πεταχτώ
μιά στ.γμή στοΰ Τζάκ Ρίτς καί νά
τοΰ έξηγήσω, είχε πη ό Κλαίητον.
Φυσικά ή Μαργαρίτα θά πάη. Λυ
πάμαι που δεν Θά πάω έγώ, άλλά
ό Τζάκ θά ιό καταλάβη.
Ό κ. Κ,Λαίητον όπως τό είχε πή,
πήγε άπό τό σπίτι τοΰ Ρίτς, Θά
ήταν οκτώ παρά είκοσι. Ό Ρίτς δεν
ήταν σπίτι εκείνη την ώρα καί ό
Κλαίητον ζήτησε άπό τόν υπηρέτη
νά άνέβη νά γράψη Ινα σημείωμα
γιά τόν κύριό του. Πρόσθεσε ότι
βιαζότανε για τί έπρεπε νά προφτάση ένα τραίνο. Ό ύπηρέτης
τόν ώδήγησε στό γραφείο τού
κυρίου του.
Κάπου πέντε λεπτά αργότερα ό
λοχαγός Ρίτς γύρισε σπίτι του—
φαίνεται πώς θά μπήκε μέ τό κλει
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δί του χωρίς νά κτυπήση—άνοιξε
την πόρτα τού γραφείου του καί
φώναξε τόν ύπηρέτη του καί τού
ζήτησε νά πεταχτή νά τού πάρη
τσιγάρα. Ό ύπηρέτης βγήκε καί
τά άγόρασε καί τά έφερε στον
κύριό του πού τόν βρήκε νά κά
θεται στό γραφείο του μόνος του.
Ά π ό αύτό συνεπαίρανε πώς έν
τω μεταξύ ό κ. Κλαίητον θά πρέ
πει νά είχε φύγει.
Λίγο αργότερα φτάσανε
ο!
προσκεκλημένοι. τΗταν ή κ. Κλαίη
τον, ό κ. Ρ. Κέρτις καί ό κ. καί ή κ.
Σπένς. Ή βραδυά πέρασε ήρεμα.
Χορέψανε, παίξανε πόκερ καί τε
λικά οί προσκεκλημένοι φύγανε
λίγο μετά τά μεσάνυχτα.
Τό έπόμενο πρωί, όταν ό ύπη
ρέτης μπήκε γιά νά συγυρίση τό
γραφείο τοϋ κυρίου του, παρα
ξενεύτηκε πού βρήκε μιά μεγάλη
κηλίδα αίματος πάνω στό χαλί,
άκριβώς μπροστά άπό ένα μεγά
λο σεντούκι πού ό Τζάκ Ρίτς είχε
φέρει κάποτε άπό ένα ταξίδι του
στην Βαγδάτη.
Χωρίς νά τό σκεφτή, ό ύπηρέ
της σήκωσε τό καπάκι τού σεν
τουκιού καί έντρομος είδε διπλωμένον μέσα στό σεντούκι έναν άντρα
νεκρό, μ’ ένα μαχαίρι στήν καρδιά.
Ό ύπηρέτης τάχασε καί πάνω
στήν τρομάρα του, άνοιξε τήν πόρ
τα τοϋ σπιτιού, βγήκε στον δρό

μο κΓ άρχισε νά τρέχη μέχρι πού
βρήκε έναν άστυνομκό καί τόν
έφερε πίσω. Διεπιστώθηκε πώς ό
νεκρός ήταν ό κ. Κλαίητον. ’Αμέ
σως μετά άκρλούθησε ή σύλληψη
τού Τάκ Ρίτς, ό όποιο; έπέμενε ότι
δέν είδε τόν κ. Κλαίητον τά προη
γούμενο βράδυ καί έμαθε ότι θά
πήγαινε στήν Σκωτία άπό τήν κ.
Κλαίητον όταν έφτασε έκείνη γιά
τό δείπνο.
Αύτά ήταν τά στοιχεϊς πού
δόθηκαν άπό τήν άστυνομία. Παρ’
όλ’ αύτά όμως, όπως ήταν φυ
σικό, ύπήρχαν ώρισμένα ερωτή
ματα Καί ό κόσμος είχε αρχίσει
νά μιλάη καί νά ύπονοή ένα σωρό
άλλα. Γιά ένα πράγμα δέν ύπήρχε
ή παραμικρότερη αμφιβολία, κΓ
αύτό ήταν ότι ό Ρίτς ήταν ό ένο
χος. . . Ό δολοφόνο;.
Η ΥΠΟΘΕΣΗ βρισκόταν σ’ αύτό
τό σημείο καί ίσως ποτέ νά μήν
είχε διαλευκανθή, άν δέν τύχαινε
νά είμαστε καλεσμένοι τήν έπομένη τού φόνου σέ μιά κοσμική
συγκέντρωση στής Λαίδης Τσάτερτον. Ή τα ν άπό τίς πολύ σπά
νιες περιπτώσεις πού ό Πουαρώ
δέχτηκε νά πάη σέ πρόσκληση
καί τόκανε αύτό ειδικά επειδή ή
Λαίδη Τσάτερτον τόν θαύμαζε π ο 
λύ καί ήταν άπό τίς γυναίκες πού
δέν βρίσκουν καμμιά δυσκολία
νά έκφράζουν τόν θαυμασμό τους

μέ λόγια. "Οσο κι αν τό άρνιέται ό
Πουαρώ, αυτό είναι μία άπό τις με
γαλύτερες αδυναμίες του.
Θά ττρέττει νά ήταν κάπου εντεκάμιση τό βράδυ όταν ή Λαίδη
Τσάτερτον κατώρθωσε νά πλησιάση τον φίλο μου καί νά τους
τον άττοσττάση καί . . . -περιττό
νά πώ καί μένα μαζί.
—Θέλω νά ιτάτε στό μικρό δω
μάτιο πού έχω τό γραφείο μου
έπάνω κ. Πουαρώ, τού έλεγε κα
θώς τόν έσπρωχνε άπό τό χέρι
προς την πόρτα πού ώδηγούσε
έξω άπό τό σαλόνι της. Έκεΐ σάς
περιμένει μία κυρία πού έχει ανάγ
κη τήν βοήθειά σας. Καί ξέρω πώς
θά τήν βοηθήσετε.
‘Η Λαίδη Τσάτερτον ανέβαινε
τίς σκάλες πριν άπό μάς, μιλώντας
όλη τήν ώρα καί όταν έφτασε έπά
νω άνοιξε μιά πόρτα, καί μάς
έγνεψε νά τήν άκολουθήσουμε.
—Μαργαρίτα, α γα πη τό μου
παιδί, σοΰ τόν έφερα τόν κ. Πουα
ρώ καί είμαι σίγουρη πώς θά κάνη
ό,τι μπορεί γιά νά σέ βοηθήση.
’Έτσι δέν είναι κ. Πουαρώ; Θά
τήν βοηθήσετε;
Ή κ. Κλαίητον σηκώθηκε καί
ήρθε πρός τό μέρος μας. Φορούσε
βαρύ πένθος καί έν τούτοις εξα
κολουθούσε νά είναι πολύ όμορφη.
—Ή "Αλις είναι τόσο καλή, είπε.
Μού ύποσχέθηκε πώς θά φρόν
τιζε νά σάς συναντήσω καί τόκανε. Ε λπίζω νά θελήσετε νά μέ βοήΘήσετε κ. Πουαρώ.
—Είστε σίγουρη μαντάμ πώς θά
μπορέσω νά σάς βοηθήσω; ρώ
τησε ό Πουαρώ φιλώντα της τό
Χέρι·
—"Ισως μπορείτε νά μαντέψετε
περί τίνος πρόκειται. "Ισως ξέρετε
τί θέλω νά σάς ζητήσω καί εσάς καί
τού Κάπτεν Χάστινγκς, είπε πάλι
ή νέα γυναίκα κυττάζοντας μιά
τόν Πουαρώ καί μιά έμένα. Ό
λοχαγός Ρίτς δέν σκότωσε τόν
άντρα μου, κ. Πουαρώ!
—Γιατί όχι;
—Εννοείτε για τί είμαι . . . τόσο
σίγουρη; Μά τό ξ έ ρ ω ! Γνω
ρίζω τόν λοχαγό Ρίτς τόσο καλά!
Γνωρίζετε τόν λοχαγό Ρίτς τόσο
καλά, έπανέλαβε όσο πιο άτονα
μπορούσε ό Πουαρώ.
Ξαφνικά ή νέα γυναίκα ξανακοκκίνισε.
—Ναί, αύτό λέει όλος ό κόσμος...
καί χώρια τί σκέπτεται . . .

—Λοιπόν πόσο καλά γνωρίζετε
τόν κ. Ρίτς, κ. Κλαίητον;
—Έρωτεύθηκα τόν Τζάκ άπό
τήν πρώτη στιγμή πού τόν είδα,
εδώ καί δύο χρόνια. Τόν τελευ
ταίο καιρό νομίζω... πιστεύω...
μ’ αγαπάει κΓ αύτός. Λέν τό είπε
όμως, ποτέ.
—Καταπληκτικό! Φώναξε ό
Πουαρώ. Είστε πολύ έξυπνη κυ
ρία μου! Κερδίσαμε τούλάχιστον
ένα τέταρτο τής ώρας μέ τό νά
μού μιλήσετε κατευθείαν καί μέ
τέτοιον σωστό καί ακριβή τρό
πο. Τώρα πέστεμου, ό . . . άν
τρας σας, μήπως ύποψιάστηκε
ποτέ τά αϊσθήματά σας;
—Δέν ξέρω, άπάντησε άργά ή
Μαργαρίτα Κλαίητον. Νομίζω
πώς... τελευταία...ίσως... Υ πή ρ 
χε κάτι τό διαφορετικό στό τρό
πο του..., άλλά μπορεί νά είναι
μόνο ή ιδέα μου.
—Κανείς άλλος δέν ήξερε;
—Δέν νομίζω.
—Καί ... μέ συγχωρεΐτε κυρία
μου ... εσείς δέν αγαπούσατε τόν
άντρα σας ;
'Η Μαργαρίτα Κλαίητον είπε
μόνο.
—Ό χ ι.
—Καλά. Τούλάχιστον τώρα ξέ
ρουμε πού βρισκόμαστε. 'Επομέ
νως, σύμφωνα μέ τήν γνώμη σας,
ό λοχαγός Ρίτς δέν σκότωσε τόν
άντρα σας. 'Ωστόσο ελπίζω νά
καταλαβαίνετε κυρία μου, ότι όλα
τά στοιχεία πού υπάρχουν μέχρι
στιγμής οδηγούνε σέ ένα τέτοιο
συμπέρασμα. Μήπως έχετε εσείς
τίπ ο τ’ άλλο ΰ π ’ όψιν σας; Μή
πως ξέρετε τίπ ο τ’ άλλο;
—"Οχι. Δέν ξέρω τίποτα.
—Πότε σάς είπε ό άντρα σας ότι
είχε νά πάη στην Σκωτία;
—’Αμέσως μετά τό μεσημεριανό
φαγητό. Είπε ότι βαρυότανε, άλλά
έπρεπε νά πάη. Είπε πώς ήταν
κάτι πού είχε νά κάνη μέ κάτι
κτήματα ...
—Τώρα, όσον αφορά τόν κ. Ρίτς.
Πώς ήταν ή συμπεριφορά του εκεί
νο τό βράδυ ... όπως πάντα;
—Ναί, νομίζω.
—Καί ... πέστε μου, δέν σάς έκα
νε τίποτα άλλο εντύπωση πού νά
τό θυμόσαστε άπό κείνο το βρά
δυ;
—Ό χ ι, τίποτε άλλο, απάντησε
ή Μαργαρίτα, άφού σκέφτηκε λί
γο.

—Προσέξατε τό. . . σεντούκι;
Κούνησε τό κεφάλι της ανατρι
χιάζοντας λίγο.
—Δέν τό θυμάμαι καθόλου, ούτε
καν πώς ήταν. Παίζαμε πόκερ, τήν
περισσότερη ώρα.
—Καί ποιος κέρδισε, ρώτησε έντελώς αναπάντεχα ό Πουαρώ.
—Ό κ. Ρίτς. Έ γώ είχα ατυχία
καί τό ίδιο καί ό κ. Κέρτις. Οί Σπένς
κάτι λίγα κερδίσανε, άλλά ή τύχη
έκεΐνο τό βράδυ ήταν μέ τόν κ.
Ρίτς.
—Καί ή συντροφιά πότε διαλύ
θηκε.
Ό Πουαρώ σηκώθηκε καί πήρε
τό χέρι της στό δικό του. Τήν άποχαιρετήσαμε καί φύγαμε.
Ό ΠΡΩΤΟΣ άνθρωπος πού εί
δαμε μετά ά π ’ αύτήν τήν συνάντη
ση ήταν ό κ. Κέρτις.
'Ήταν ένας άντρας γύρω στά
σαράντα, μέ μαύρα μαλλιά καί
μαυρισμένο άπό τόν ήλιο πρόσω
πο. Γνώριζε άπό αρκετά χρόνια
τους Κλαίητον καί τό ίδιο καί τόν
λοχαγό Ρίτς. ΚΓ έκεΐνος είπε ό,τι
άκριβώς είχαν γραφτή στις εφη
μερίδες.
Είχαν πάρει ένα άπεριτίφ μέ τόν
Κλαίητον στό κλάμπ τους καί
μετά ό Κλαίητον τού ανήγγειλε ότι
θά έφευγε γιά τήν Σκωτία καί στον
δρόμο του γιά τόν σταθμό Θά στα
ματούσε στό σπίτι τού Ρίτς γιά
νά τόν εϊδοποιήση.
'Η επόμενη επίσκεψή μας ήταν
στό σπίτι τού κ. καί τής κ. Σπένς.
Βρήκαμε σπίτι μόνο τήν κ. Σπένς.
Οί άπαντήσεις της ήταν άκριβώς
οί ίδιες μ’ εκείνες τού κ. Κέρτις,
έκτος τού ότι έδειξε μιά μικρή κα
κία γιά τήν τύχη τού Ρίτς στά
χαρτιά έκεΐνο τό βράδυ.
Νωρίτερα έκεΐνο τό πρωί, ό
Πουαρώ, είχε μιά τηλεφωνική συν
διάλεξη μέ τόν επιθεωρητή Τζάπ
τής Σκώτλαντ Γυάρντ, μέ άποτέλεσμα νά πάμε μετά στό διαμέρι
σμα τού λοχαγού Ρίτς, όπου μάς
περίμενε ό υπηρέτης του, πού είχε
έν τώ μεταξύ είδοποιηθή άπό τόν
Τζάπ.
Οί άπαντήσεις τού ύπηρέτη ή
ταν συγκεκριμένες καί καθαρές.
Ό κ. Κλαίητον είχε πάει έκεΐ στις
οκτώ παρά είκοσι. Δυστυχώς ό κ.
Ρίτς είχε βγή έξω έκείνη τήν στι
γμή. Ό κ. Κλαίητον είχε πή, πώς
δέν μπορούσε νά περιμένη γιατί
είχε νά προφτάση ένα τραίνο. Θά
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άφηνε όμως ένα σημείωμα στόν
κύριο. Μετά ττήγε στό γραφείο
τού κυρίου του γιά νά τό γράψη.
Ό Μπέργκ, αυτό ήταν^τό δνομα
του ύπηρέτη, δεν είχε ακούσει τον
κύριό του νά μπαίνη στό σπίτι για 
τί είχε ανοιχτή την βρύση τού
μττάνιου έκείνη την ώρα. Καί φυ
σικά ό κ. Ρίτς άνοιξε μέ τό κλειδί
του. Κατά τήν γνώμη τού ύττη
ρέτη, θά πρέπει νά ήταν ύστερα
άπό δέκα λεπτά πού ό κ. Ρίτς τόν
φώναξε καί τον έστειλε νά τού
πάρη τσιγάρα. Ό χ ι, ό ίδιος δέν
είχε μπή μέσα στό γραφείο τού
κυρίου του. Ό κ. Ρίτς στεκόταν
στήν πόρτα. Πέντε λεπτά αργό
τερα, γύρισε πίσω μέ τά τσιγάρα,
καί αύτή την φορά μπήκε στό
γραφείο τού κυρίου του που ήταν
άδειο, έκτος άπό τον κ. Ρίτς, πού
βρισκόταν μπροστά στό παράθυ
ρο καπνίζοντας. Τον ρώτησε τότε
ήταν έτοιμο τό μπάνιο του, καί
όταν ό Μπέργκ τοϋ άπάντησε ναί,
ό κ. Ρίτς β γ ή ^ καί πήγε στό μπά
νιο του. Ό Μπέργκ δέν τοϋ είπε
τίποτα γιά τον κ. Κλαίητον, γιατί
είχε υποθέσει πώς ό κύριός του Θα
τον είχε βρή στό γραφείο του όταν
μπήκε στό σπίτι. 'Η συμπεριφορά
τοϋ κυρίου του ήταν περίπου όπως
πάντοτε. "Έκανε τό μπάνιο του,
άλλαξε καί σχεδόν αμέσως μετά,
ήρθε ό κ. καί ή κυρία Σπένς καί
μετά ό κ. Κέρτις καί τέλος ή κ.
Κλαίητον.
Ό χ ι, ό Μπέργκ δέν σκέφτηκε
πώς θά μπορούσε ό κ. Κλαίητον νά
είχε φύγει άπό τό σττίτι πριν άπό
τήν επιστροφή τού κυρίου του.
"Αν γινόταν αύτό θά άκουγε τήν
εξώπορτα πού κάνει θόρυβο όταν
κλείνη. Καί ό Μπέργκ ήταν σί
γουρος πώς δέν τήν άκουσε.
Μετά, μέ τόν ίδιο, απρόσωπο
τρόπο, ό Μπέργκ έξακολούθησε
νά διηγήται πώς βρήκε τό π τ ώ 
μα. Καί τότε γιά πρώ τη φορά ή
προσοχή του στράφηκε στό μοι
ραίο σεντούκι. Ή ταν ενα αρκετά
μεγάλο έπιπλο πού βρισκόταν
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στόν τοίχο δίπλα στό γραμμό
φωνο. ’Ήταν κατασκευασμένο άπό
ένα σκούρο ξύλο καί διακοσμημένο
μέ πολλά μπρούτζινα καρφιά. Τό
καπάκι άνοιγε αρκετά εύκολα.
Ξαφνικά, ό Πουαρώ, σάν νά
είχε παρατηρήσει κάτι μόλις έκεί
νη τήν στιγμή, φώναξε:
—Αύτές οί τρύπες έκεϊ! Είναι πε
ρίεργες. Θάλεγε κανείς πώς γίνανε
τελευταία.
Οί τρύπες βρισκόντουσαν στήν
πλάτη τού μπαούλου, προς τήν
μεριά τού τοίχου. ’Ήταν τρεις ή
τέσσερις, ή διάμετρός τους θά πρέ
πει νά ήταν κάπου μισή ίντσα καί
σίγουρα φαινόντουσαν σάν νά εί
χαν γίνει τελευταία.
Ό Πουαρώ έσκυψε νά τίς έξετάση κυττώντας έρωτηματικά τόν
υπηρέτη.
—Κι" εμένα μού κάνει εντύπωση
κύριε. Δέν θυμάμαι νά τίς πρόσεξα
ποτέ πρίν, αν καί ίσως νά μτ>ν τίς
παρατηρούσα. . .
—”Α, δέν πειράζει, είπε ό Πουα
ρώ.
Κλείνοντας τό καπάκι τού μπα
ούλου, έκανε μερικά βήματα προς
τά πίσω μέχρι πού σταμάτησε
μπροστά στό παράθυρο μέ τήν
πλάτη του γυρισμένη προς τά
έξω.
—Πές μου, ρώτησε τότε ξαφνικά
τόν ύπηρέτη. "Οταν έφερες τά
τσιγάρα στόν κύριό σου εκείνο
τά βράδυ, δέν είχε μετακινηθή κάτι
μέσα στό δωμάτιο;
Ό ύπηρέτης δίστασε ένα λεπτό
πρίν άπαντήση.
—Είναι περίεργο πού τό λέτε κύ
ριε. ’Αλλά τώρα πού τό λέτε, θυ
μάμαι κι’ έγώ πώς έκεϊνο τό παραβάν πού βρίσκεται μπροστά άπό
την πόρτα τού δωματίου τού
κυρίου ήταν λίγο τραβηγμένο
προς τ ’ αριστερά.
—’Έτσι; έκανε ό Πουαρώ, καί
τράβηξε λίγο τό παραβάν.
"Ήταν άπό παλιό ζωγραφιστό

δέρμα καί καθώς τό κούνησε τό
σεντούκι κρύφτηκε σχεδόν τελείως
πίσω του,
—Ναί, κύριε, είπε ό ύπηρέτης.
"Ετσι ήταν.
—Καί τό άλλο πρωί, πώς ήταν;
—Ή τα ν άκόμη στήν ίδια θέση.
Μάλιστα έγώ τό π ή γ α πίσω στήν
θέση του καί τότε ήταν πού πρό
σεξα τόν λεκέ στό χαλί. Τό χαλί
τό έστειλα στό καθαριστήριο, σή
μερα τό πρωί.
Ό Πουαρώ κούνησε τό κεφάλι
του.
—Ναί, καταλαβαίνω, είπε. Σ’
εύχαριστώ πολύ, Μπέργκ.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ έπίσκεψή μας ή
ταν στόν γιατρό πού είχε έξετάσει
τόν νεκρό. Μάς είπε τά ίδια πρά
γματα πού είχε καταθέσει καί στήν
ανάκριση. Ό Κλαίητον είχε κτυπηθή στήν καρδιά μ’ ένα κοφτερό
μαχαίρι, κάτι σάν στιλέτο, πού
τό είχαν αφήσει μετά επάνω του.
Ό θάνατος έπήλθε άμέσως. Τό
μαχαίρι άνήκε στόν λοχαγό Ρίτς
καί συνήθως βρισκόταν πάνω στό
γραφείο του. Δέν ύπήρχαν δακτυ
λικά άποτυπώματα. Θά πρέπει
νά τό είχε πιάσει ό δολοφόνος μέ
μαντήλι ή, διαφορετικά, νά σκού
πισε μετά τά άποτυπώ ματα άπό
τήν λαβή του. "Οσον άφορά τήν
ώρα πού έγινε ό φόνος, θά έπρεπε
κανείς νά ύπολογίση μεταξύ έπτά
καί έννέα τό βράδυ. ’Απέκλειε τήν
πιθανότητα νά είχε δολοφονηθή
μετά τά μεσάνυχτα, όπως τόν
ρώτησε ό Πουαρώ
—ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ πιθανότης ύπάρχει, Χάστινγκς, καί διερωτώμαι άν
τήν βλέπης εσύ καθόλου, είπε άργότερα ό Πουαρώ, όταν είχαμε γ υ 
ρίσει σπίτι. Γιά μένα είναι πολύ
καθαρή καί δέν θέλω παρά μονάχα
άκόμη μιά λεπτομέρεια γιά νά
λύσω αύτήν τήν ύπόθεση μιά καί
καλή.
—Χάνεις τόν καιρό σου, είπα έ
γώ . Δέν καταλαβαίνω τίποτα.

—Μά προσπάθησε, Χάστινγκς.
Προσπάθησε.
—Σύμφωνοι, απάντησα εγώ άπό
ευγένεια. Λοιπόν ! Στις οκτώ παρά
είκοσι, ό Κλαίητον ζή καί βασι
λεύει. Ό τελευταίο; άνθρωπο; πού
τον είδε ζωντανό είναι ό Ρίτς. . .
—Αύτό είναι υπόθεση.
—Γιατί; Δέν είναι έτσι;
—Ξεχνάς, φίλε μου, πώς ό Ρίτς
τό άρνείται. Λέει πολύ καθαρά ότι
ό Κλαίητον είχε φύγει όταν γύρισε
εκείνος σπίτι του.
—Μά ό ύπηρέτης λέει, ότι θά άκουγε την πόρτα καθώς θά τήν
έκλεινε ό Κλαίητον αν έφευγε. Καί
έπίσης, άν έφυγε ό Κλαίητον, πότε
θά ξαναγύριζε; ’Αδύνατον νά ξαναγύρισε τά μεσάνυχτα, για τί ό
γιατρός λέει πώς ό θάνατος έπήλθε μεταξύ επτά καί εννιά, τό πολύ
δέκα τό βράδυ. Επομένως, αύτό
αφήνει μόνο μιά ακόμη πιθανότη
τα. . .
—Ναί. Λοιπόν;
—“Οτι τά δέκα λεπτά πού έμεινε
ό Κλαίητον στο δωμάτιο μόνος
του, μπήκε κάποιος άλλος καί τόν
σκότωσε. ’Αλλά κι’ αύτό δέν γ ί
νεται, για τί θά έπρεπε νά είχε
κλειδί τού σπιτιού, ή, άλλοιώς, θά
τόν είχε δη ό ύπηρέτης.
—’Ακριβώς, είπε ό Πουαρώ. Καί
επομένως;
—Καί επομένως. . . τίποτα. . .
Δέν ύπάρχει άλλη πιθανότης.
—Κρίμα, ψιθύρισε ό Πουαρώ.
Καί είναι τόσο εύκολο. . .
Χωρίς νά πή τίποτε άλλο σήκω
σε τό ακουστικό καί κάλεσε τόν
Τζάπστην Σκώτλαντ Γυάρντ.
Είκοσι λεπτά αργότερα βρισκό
μασταν στό γραφείο τοΰ Τζάπ,
μπροστά σ’ ένα τραπέζι, πού επά
νω του ύπήρχαν διάφορα πρά
γματα στοιβαγμένα. ΤΗταν τά
διάφορα αντικείμενα, πού είχαν
βρεθή στις τσέπες τού θύματος.
Ύ πήρχαν ένα μαντήλι, μιά χού
φτα νομίσματα, ένα πορτοφόλι πού
περιείχε τρεις λίρες καί δέκα σελ-

λίνια, δυό - τρεις λογαριασμοί καί
μιά παλιά φωτογραφία τής Μαρ
γαρίτας Κλαίητον. Ύ πήρχαν, έπί
σης, ένας σουγιάς. ■vc. χρυσό μο
λύβι κι’ ένα μικρό, περίεργο, ξύ
λινο αντικείμενο σάν θήκη.
Αύτό ήταν πού τράβηξε τήν
προσοχή τού Πουαρώ, πού τό
άρπαξε καί τό ξεβίδωσε. ’Από μέσα
χυθήκανε μερικές μικρές λάμες καί
πέσανε επάνω στό τραπέζι.
—Βλέπεις, Χάστινγκς; Θαυμάσιο
έργαλεΐο αύτό. Είναι θέμα δυό
λεπτών ν’ άνοιξη κανείς τρύπες
στήν πλάτη τού μπαούλου μ’ αυτό.
—Τις τρύπες πού είδαμε;
—’Ακριβώς.
—Θέλεις νά πής πώ ς ό Κλαίητον
τις άνοιξε;
—Μά βέβαια! Τώρα έσύ τί ύποδέτεις; Σίγουρα δέν τις άνοιξε γιά
νά κυττάζη άπό μέσα, για τί ήταν
προς τήν μεριά τοΰ τοίχου. Ε π ο 
μένως, θά πρέπει νά άνοίχτηκαν
γιά νά παίρνη άέρα. ’Αλλά κανείς
δέν άνοίγει τρύπες γιά νά παίρνη
άέρα ένας νεκρός. Ά ρα, δέν άνοί
χτηκαν, σίγουρα, άπό τόν δολο
φόνο. Οί τρύπες αύτές ύπονοοΰν
ένα καί μόνο πράγμα : Πώς άνοί
χτηκαν άπό κάποιον πού ήθελε νά
κ ρ υ φ τ ή μέσα στό μπαούλο.
Καί μ’ αύτήν τήν ύπόθεση μπο
ρούν νά έξηγηθούν άρκετά πρά
γματα. Ό κ. Κλαίητον, Χάστινγκς,
ζήλευε τήν γυναίκα του. Παίζει τό
παλιό γνωστό κόλπο: ότι θά φύγη ταξίδι. Παραμονεύει, βλέπει τόν
Ρίτς νά βγαίνη άπό τό σπίτι του
καί μετά κτυπάει, μπαίνει καί ζη
τάει νά πάη στό γραφείο του γιά
νά τού άφήση ένα σημείωμα. ’Εκεί,
γρήγορα, άνοίγει αύτές τις τρύ
πες καί μπαίνει καί κρύβεται στό
σεντούκι. Μήν ξεχνάς πώ ς ή γυ 
ναίκα του θά πήγαινε έκεΐ εκείνο
τό βράδυ καί ίσως ό Ρίτς νά έδιω
χνε νωρίτερα τούς άλλους ή ή γυ 
ναίκα του νά έμενε μετά. “Ο,τι καί
νά γίνη, θά τό μάθη ό Κλαίητον.
Ό ,τιδήποτε είναι προτιμότερο ά π ’
αύτή τήν τρομερή άγωνία πού
περνάει, χωρίς νά ξέρη τίποτε σί
γουρα.
—Τότε εννοείς πώς ό Ρίτς τόν
σκότωσε, ά φ ο ΰ φύγανε οί άλλοι;
Αύτό είναι άδύνατον. Ό γιατρός
λέει πώς άποκλείεται μετά τις
δέκα.

—"Εχει δίκιο ό γιατρός. Ό Κλαί
ητον σκοτώθηκε κατά τήν διάρ
κεια τού πάρτυ.
—Μά βρισκόντουσαν όλοι στό
δω μάτιο!
—’Ακριβώς ! Τό τέλειο άλλοθι.
—’Εξακολουθώ νά μήν καταλα
βαίνω, Πουαρώ.
—Καλά, άς τό. δούμε διαφορετι
κά. Ποιος βρισκόταν τήν περισ
σότερη ώρα πίσω άπό τό παραβάν, βάζοντας δίσκους; Μήν ξε
χνάς πώς οί άλλοι χορεύουνε καί
γίνεται θόρυβος. Κανείς δέν τόν
προσέχει. "Ετσι, αύτός πού δέν
χορεύει, σηκώνει τό καπάκι καί
μαχαιρώνει τόν Κλαίητον, πού εί
ναι μέσα κρυμμένος.
—’Αδύνατον ! θ ά φώναζε!
—Ό χ ι, άν είχε πάρει ναρκωτικό.
—Ναρκωτικό;
—Ναί. Μέ ποιόν πήρε ένα άπεριτίφ ό Κλαίητον πριν πάη στού
Ρίτς; Με τόν Κέρτς! Αύτός είναι
πού έβαλε τήν ιδέα στό μυαλό τού
Κλαίητον καί τού ξύπνησε τήν
ζήλεια γιά τόν Ρίτς. Μετά, μέ
τρόπο τού υπέβαλε τό σχέδιο νά
κρυφτή στό μπαούλο, πράγμα πού
ό άλλος έκανε, μόνο πού εκεί μέσα
ήρθε ή έπίδραση τού ναρκωτικού,
πού τού είχε βάλει στό ποτό του
ό Κέρτις νωρίτερα, κι’ έτσι μπό
ρεσε νά τόν μαχαιρώση άθόρυβα.
—Γιατί, όμως; Γιατί;
—Γιατί ένας άνθρωπος αύτοκτόνησε καί δύο ’Ιταλοί μονομαχήσα
νε; Γιά τήν όμορφη κ. Κλαίητον.
Ό Κέρτις εινα άνθρωπος μέ πάθη.
Έρωτεύθηκε τήν Μαργαρίτα, χω 
ρίς έκείνη νά τού δίνη σημασία.
Άντιθέτως, άντιλαμβάνεται πώς
έκείνη ένδιαφέρεται γιά τόν Ρίτς.
Μ’ αύτον τόν τρόπο μπορεί εύκο
λα νά τούς βγάλη καί τούς δυό
άπό τήν μέση καί μετά. . . έ, με
τά, ελπίζει πώ ς κάποτε θά τήν
καταφέρη έκείνη νά πάη μαζί του.
"Εμεινα κυττάζοντας τόν φίλο
μου γεμάτος θαυμασμό.
—Δέν είναι καί τόσο καταπλη
κτικό, Χάστινγκς, έλεγε ό Πουαρώ
μέ ψεύτικη σεμνότητα. Βέβαια, δέν
λέω, επιφανειακά έπρόκειτο γ ιά τ ό
τέλειο έγκλημα. “Οταν όμως κανείς
προσπαθή νά ψυχολογήση τούς
άνθρώπους, άντί νά ψάχνη γιά
ίχνη. . . τότε δέν είνα τόσο δύσ
κολο νά βρεθή ή άλήθε α !
AGATHA CRISTIE
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δι αοκεδάζεΐΓ,
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε ΐΟ Ν
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15)
16)

ΙΌ

'<) φλοιός τού ψωμιού — Ό μεγαλύ
τερος άδελφός τού Μωϋσή — Ποτα
μός τής Βορείου Γαλλίας — ’Έτσι αρ
χίζει ή ομάδα.
Απειθάρχητος, ταραξίας - Κράτος
τής ’Ανατολικής Ευρώπης.
"Οσιαι — Τό κάτω μέρος τού πλοίου.
Συγχρόνως -- Τό δίχτυ τού τέννις
(ξεν.) — Κάτοικος τής Δανίας Πρόθεσις.
Ελληνικό προϊόν — Ποταμός πού δια
σχίζει τήν Ρώμη — Πρωταγωνί
στρια τού Κ ]φου ('εν.)
Αύτό προέρχεται άπό τήν ’Ανάσταση
— Ζαγκόρα, πόλις τής Βουλγαρίας.
Αύτός δίνει τό όνομα — Σύμφωνο (αρ
χικά )
Δέν είναι ό πονόψυχος.
Τήν παίρνουμε γιά νά ζήσουμε
"Αριστός
Δέν είναι όμοια προ:
άλλη (δημ. ).

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ"
Ποδόσφαιρο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ

I I ΙΙεριπλανώμενος βοσκός — Χειροκρο
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)
12 )

13)
14)
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τήματα κατά . . . παραγγελίαν
Άμάνδρωτη έκταση.
Ή μήτρα των Παπών — Λεπτοφυή
. . . Αεσκώ, γνωστή όπερα.
'Έρχονται από τον ήλιο — Μετρά την
ζωή — ’Αρχαία πόλη τής Κιλικίας.
Λέγονται και τέτοια λόγια — Λατομεΐον — "Ομοιος προς άλλον.
Δηλούν ποιότητα — Ξένη Φλυαρία
Χριστιανική "Ενασις — ’Επανα
λαμβανόμενον γίνεται χορός.
Βυθός — Τα διά ψηφοφορίας εκλεγό
μενα.
Αάπατον εις την επίσημον ονομασίαν
του — ’Ανάπηρη.
Καί έτσι είναι ανάλατος — Φωτίζουν
— βιασύνες.
Βουνό τής Μακεδονίας, παρακλάδι
τοΰ Βερμίου — Μυθικός Βασιλεύς
τής Κρήτης — ’Ανάστημα, κορμί.
’Ανατολίτικο φαγητό — Ξανά — ο
δαύκος.
Διαβολικός — τρόμος γενικώς.
Χωριό τού νομού ’Ηλείας — Ό νε
κρός, τό λείψανο.
Σκακιστικός όρος — 'Ομηρικόν ξίφος
—Είναι καί ή Καλαμάτα—’Αλβανική
άρνηση.
Σύνορα — *0 μεγαλύτερος βασιλεύς
τών 'Εβραίων — Τό μικρό όνομα τού
«Λιγνού».

I■
’»

Αψυχη - Πόλις τής Γιουγκοσλα
βίας στήν κεντρική Σερβία — Χαϊ
δεμένος ναύτης.
16 ) Καθ’ ένας ακούει τό δικό του 'Έργα
αράχνης — Νησί τών Κυκλάδων.
17 ) Αιγύπτιος ηγέτης — Έλάχιστόν μέ
ρος τής υλη: (π/ηθ.) — Μία αίσθη
ση Ιδη μ. '■
Κ Α ΘΕ Τ Ω Σ

1 ) Τραπουλόχαρτο — Ή τσιμπίδα

Άνευ άλλου Ιούδ.)
Το σπίτι -- Παράνομα —"Ενας γνω
στός στίβος.
Δέσμες — Χρόνος ρήματος.
.Μονωδία — Ή «Τρισεύγενη» είναι
έργο του — Συνοδεύει τό. . . μπετόν
Παρομοιάζει — Σφοδρόν συναίσθημα
— ’Επαναλαμβανόμενον φροντίζει
μωρά — Ποταμός τής Δυτικής Ευ
ρώπης.
6) Έ χει τον αριθμόν εννέα αύτός — Συ κρατεί, συνδέει.
Φρούριον — Ζυμαρικά.
8) Σύμφωνα — 'Ομηρική Θάλασσα
"Ατομο μέ τό όποιο μάς συνδέει άμυ· βαία άγάπη — Ούγγρος πιανίστα:
καί συνθέτης.
9) Άναδίδει εύχάριστη μυρωδιά — Εν
ανάγκη σώζει — Θέσις έπίκαιρυ:
(ξεν.).

Τό ποδοσφαιρικό κύπελλο, που σήμε
ρα άποτελεΐ μια άπό τις κυριώτερες πο
δοσφαιρικές εκδηλώσεις σε κάθε χώρα,
καθιερώθηκε στην Α γγλία τό 1872,
όταν βασίλισσα ήταν ή Βικτώρια. Τή
χρονιά έκείνη πήραν μέρος στη διοργά
νωση 17 όμάδες. Στον τελικό τέθηκαν
άντιμέτωπες οί όμάδες Γουόντερρες και
Ρόγιαλ " Iντζενηρς. Στον άγώνα, πού
παρακολούθησαν δυο χιλιάδες θεατές,
κέρδισε ή πρώτη 1 - 0 καί άνακηρύχτη
κε ή πρώτη κυπελλούχος ποδοσφαιρική
όμάδα τής ’Αγγλίας, άλλά καί τού κό
σμου.
Οί παίκτες τότε έπαιζαν μέ μακρυα
παντελόνια καί σκούφους στο κεφάλι.
Κάθε φορά που έμπαινε γκόλ, οί όμά
δες άλλαζαν τέρματα. Οί κυνηγοί ήταν
όκτώ καί οί όπισθοφύλακες τρεΐς. Ά ργότερα, τό 1883, γιά πρώτη φορά ή
όμάδα τού πανεπιστημίου τού Καί μ
πριτζ, καθιέρωσε τους πέντε παίκτες
στήν έπίθεση.
Τό 1923 ό τελικός τού κυπέλλου ’Α γ
γλίας έγινε γιά πρώτη φορά στο στά
διο Γουέμπλευ. Ά π ό τη μεγάλη κοσμο
συρροή έσπασαν οί πόρτες του και χι
λιάδες άνθρωποι ξεχύθηκοιν στον άθλητικό χώρο καί έπί μία ώρα ό βασιλιάς
τής ’Αγγλίας Γεώργιος Σ Τ ' παρακο
λουθούσε τούς άστυνομικούς πού ι.ροσπαθούσαν νά -ξεκαθαρίσουν τό γήπεδο
γιά ν’ άρχίση έπί τέλους τό παιχνίδι.
Υπολογίστηκε δτι 200.000 άνθρωποι
έσπευσαν στο γήπεδο γιά νά παρακο
λουθήσουν τό παιχνίδι αυτό. Πολλοί ό
μως ήταν έκεΐνοι πού πήγαν γιά νά....
θαυμάσουν τό νεόχτιστο στάδιο τού
Γουέμπλευ καί όχι τό παιχνίδι.

μαθαίνοντας
ΓΙΑ

ΟΛΟΥΣ

Τό ψέμα προσφέρει λουλούδια, ποτέ
δμως καρπούς.
Ά ν ή συμβουλή είναι καλή, δέν
έχει σημασία ποιος σοΰ τήν έδωσε.
Ό ποιος δέν πάλα'ψε μέ τή δυστυχία
δέν μπορεί νά καυχηθή πώς έζησε.
Ό άνθρωπος είναι αχάριστος. Τά
άγαθά τής ειρήνης τά καταλαβαί
νει μόνο κατά τή διάρκεια τοϋ πο
λέμου.
Τό ψέμα πού φέρνει τήν ειρήνη είναι
προτιμότερο άπό τήν άλήθεια πού
φέρνει πόλεμο.
Μή χαίρεσαι όταν βλέπης νά πέφτη
ένας άνθρωπος. Μπορεί νά σηκωθή αύ'ός καί νά πέσης έσύ.
Μή νομίζης ότι εξιλεώνεσαι γιά τά
σφάλματά σου όταν τά όμολογής.
άν δέν μετανοιώσης γι’ αύτά πρα
γματικά.
Δυό δράμια θάρρος άξίζουν όσο
ένα πιθάρι τύχη.
Ό πλούτος καί ή δόξα διώχνουν
τό μνημονικό.

άπό τήν ερωμένη του;
3. Τϊ είναι ή Λόχ—Νές, Γερμανίδα
ήθοποιός. πεδιάδα τής Αϊγύπτου 5. Τί είναι τό παγκράτιον, άθλητικό
άγώνισμο, τό σηκώτι ή συνοικία
ή λίμνη τής Σκωτίας:
των Αθηνών;
4. Ό πρωτεργάτης τής Γαλλικής
έπαναστάσεως Μαρά, καταδικά 6. Ή «Απολογία τού Σωκράτους»
γράφτηκε άπό τό Σωκράτη, τόν
στηκε καί έκτελέοτηκε, πέθι νε
Κρίτωνα ή τόν Πλ,άτωνα:
φυσιολογικά ή δολοφονήθηκε

ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ ΤΗΣ ΓΡΑΒΑΤΑΣ

ΓΕΩ ΓΡΑΦ ΙΚΕΣ Ε ΡΩ Τ Η ΣΕ ΙΣ

1. Ποιά είναι ή μεγαλύτερη, σέ έκ
ταση, λίμνη τής Ευρώπης;
2. Ποιά είναι ή πρωτεύουσα τής
’Ιορδανίας;
3. Ποιά κράτη χωρίζει τό στενό τής
Μάγχης;
4. Ά πό πού πηγάζει ό μακρύτερος
ποταμός τής ’Αφρικής, ό Νείλος;
5. Ποιανού κράτος πτωτεύουσα εί
ναι τό Ραμπάτ;
6. Ή Πολωνία βρέχεται άπό θάλασ
σα καί άν ναι, άπό ποιά;
7. Σέ ποιο κράτος βρίσκεται τό με
γάλο λιμάνι Βανκοΰβερ;
8. Μέ ποιά κράτη συνορεύει ή Αί
γυπτος;
9. Σέ ποιά θάλασσα βρίσκονται
οί Βαλεαρίδες νήσοι;
10. Ποιά κράτη βρέχει ή ’Ερυθρά
θάλασσα;
Ά π ό τά Τ ΡΙΑ τό ΕΝΑ

1. Τΐ είναι ή «πέρκη», φυτό, έντομο
ή ψάρι;
2. Ό εφευρέτης τού άσυρμάτου τη
λεγράφου Γουλιέλμος Μαρκόνι
ήταν Ά γγλος, ’Ιταλός ή "Ελλη
νας;
Αί λύσεις είς τήν
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ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ
Λόγο) καταλήψεώς του ύπό τοΰ ορίου
ήλικίας έξήλθε τής ένεργοϋ υπηρεσίας
τέλος τοΰ παρελθόντος έτους ό ’Αρχη
γός τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος κ.
’Ιωάννης Καραχάλιος. Πρός τόν άποχωρήσαντα ό κ. 'Υπουργός Δημοσίας
Τάξεως έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του
διότι συνετέλεσε τά μέγιστα εις τήν άναδιοργάνωσιν τοΰ Σώματος καί τήν άνο
δον τής πνευματικής καί ποιοτικής στά
θμης τοΰ προσωπικοΰ. ’Αρχηγός τοΰ
Πυροσβεστικού Σώματος, εις άντικατάστασιν τοΰ κ. Καραχάλιου, ώρίσθη ό
μέχρι τοΰδε Ύπαρχηγός αύτοΰ κ. Δήμας
τοΰ όποιου ή δραστηριότης καί ή φιλοπονία είναι γνωστή, τό δέ μέλλον τοΰ
άδελφοΰ Σώματος καί ύπό τόν νέον ήγέτην προοιωνίζεται λαμπρόν.

ΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ Υπουργείου
Γεωργίας κ. Χρ. Μίχαλος άπέστειλε
πρός τόν Α ρχηγόν τοΰ Σώματος κ. Ά ν.
Καρυώτην τήν άπό 16-12-70 έπιστολήν
του, άφορώσαν τό περιοδικόν μας, έχουσαν ώς άκολούθως:
Αγαπητέ κ. Αρχηγέ,
Εις τήν αρχήν τοΰ 1970 είχα διατυπώ
σει τήν γνώμην μου, διά τό Περιοδικόν
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ». Ή το καί τότε, ανεπιφύλακτος, ικανοποιη
τική. Ηδη, ένφ τό έτος τερματίζεται,
οφείλω νά τήν ολοκληρώσω. 'Ομολογώ,
ότι τήν πρόβλεψίν μου ΰπερέβη ή πραγματικότης. ’Από τεύχους εις τεΰχος ή
βελτίωσις καί άπό άπόψεως έμφανίσεως
καί άπό άπόψεως ύλης καθίστατο καί
περισσότερον αισθητή. Καί έφθασεν εις
περιοπήν, άξίαν πάσης ύπογραμμίσεως.
Είναι πλέον Περιοδικόν ποιότητάς. Τό
χαίρομαι. Καί τήν χαράν μου έκφράζω
μέ θερμότατα συγχαρητήρια. Ή Χωροφυλακή μας εις όλους τούς τομείς γνοορίζει νά πραγματοποιή. Δέν είναι μόνον
ΣΩΜΑ προστασίας τής έννόμου τάξεως.
Είναι συγχρόνως στοιχείον έκπολιτισμοϋ. Καί αυτό τήν πυργώνει εις τήν συνείδησιν των 'Ελλήνων. Ή άγάπή καί ή
έμπιστοσύνη του είναι τό βάθρο της.
Είμαι βέβαιος, ότι ή λαμπρό έξέλιξις
τοΰ Περιοδικού θά συνεχισθή μέ διαρ
κώς νέα έπιτεύγματα.
Καί μέ αΰτήν τήν πίστην τοΰ διαβιβά
ζω τάς θερμοτέρας μου εύχάς.
Φιλικώτατα
ΧΡ. ΜΙΧΑΛΟΣ
Γενικός Γραμματεΰς Ύπ. Γεωργίας
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Ο συνδρομητής τοΰ περιοδικού Μοίρα
ρχος κ. Παναγιώτης Χρυσανθακόπουλος
Διοικητής τοΰ Λόχου Δοκίμων ’Αξιωμα
τικών τής Σ.Α.Χ. άπέστειλε δύο έπιστολάς τών όποιων τό περιεχόμενον δημοσιεύομεν άνευ σχολίων, διότι όμιλοΰν
εϋγλώττως.
«Ε Υ Γ Ε »

Μιά άναπάντεχη πραγματικά ευχάρι
στη έκπληξι άπετέλεσεν ή δημοσιεύσις
στό τεΰχος 'Ιανουάριου τοΰ άφηγήματος
τοΰ Χωρ]κος κ. Νικ. Πατσατζή μέ τίτλο
«ή έκδίκηση τών μαρμάρων».
Μέ συγκινητική τώ όντι παραστατι
κότητα, μέ άρκετά ικανοποιητική άληθοφάνεια, μέ άξιόλογη γλαφυρότητα,
μέ σωστή χρήσι τής παρομοιώσεως καί
τής προσωποποιήσεως, μάς έδωσε ένα
άφήγημα μέ θέμα τόσο ζωντανό, άλλά
καί «καυτό» πού δείχνει, ότι κρύβει λο
γοτεχνική φλέβα καί ότι οί πνευματικοί
του όρίζοντες είναι πολύ πλατείς.
«Εύγε» λοιπόν στόν Χωρ]κα γι’ αύτή του τήν συγγραφική ικανότητα καί
τήν πνευματική του συνεισφορά στό πε
ριοδικό μας.
Εύγε! άκόμη στόν Χωρ]κα γιατί τόλ
μησε νά νικήση τούς άναμφισβήτητα
προϋπάρξαντας δυσταγμούς, πού θά άντιμετώπισε καί πού πολλοί συνάδελφοί του
θά άντιμετωπίζουν, άπό τό πλέγμα τής
κατωτερότητος τοΰ βαθμοΰ τους καί νά
μάς παρουσιάση έπώνυμα τήν δημιουρ
γία του.
Ά ς έλπίσουμε πώς κΓ άλλοι συνάδελφοί
του—γιατί άσφαλώς θά ύπάρχουν κι άλ
λοι μέ τέτοιες ικανότητες—θά παραδειγματισθοΰν καί θά παρακινηθούν νά μιμηθοΰν τόν Χωρ]κα κ. Νικ. Πατσατζή.
ΤΑ Π ΡΩ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

Μέ τό τεΰχος Ίανουαρίου 1971 «Η
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» μπή
κε στό δεύτερο χρόνο έκδόσεώς της.
Κρατώντας κανείς στό χέρι τό τεΰχος
αύτό είναι δύσκολο νά πιστέψη ότι «Η
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» γιορτάζει τά πρώτα
της γεννέθλια.
’Αντίθετα, νομίζει πώς πρέπει νά πέ
ρασαν πολλά χρόνια άπό τήν πρώτη της
έκδοσι.
Καί όμως είναι άλήθέια! Μονάχα ένας
χρόνος πέρασε άπό τότε! (’Αλήθεια πότε
πέρασε κιόλας αυτός ό χρόνος);
ΚΓ έπήρε τέτοια μορφή τό περιοδικό
μας, πού όχι μόνον ξεπέρασε καί τις
πιο αισιόδοξες προβλέψεις, άλλά πρέ
πει καί νά ικανοποίησε (γιατί όχι, καί
νά έξέπληξε) καί τούς πιό άπαισιόδοξους.
τούς πιό άπαιτητικούς καί τούς πιό άσπον
δους φίλους μας.
Τό τεΰχος τοΰ Ίανουαρίου είναι μιά
άπόδειξις καί μιά έπιβεβαίωσις τής άλματικής άνδρώσεως τής ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
καί έν ταύτώ μιά ύπόσχεσις, ότι μάς έπιφυλάσσει κι άλλες εύχάριστες έκπλήξεις.

Αξίζει ένα μεγάλο «εύγε» σ ’αύτούς
πού μοχθοΰντες έκαναν, μέ τήν έκδοσίν
της, ζωντανή πραγματικότητα μιά καθο
λική έπιθυμία τών άνδρών τοΰ Σώματος
καί ένα θερμότατο «εύχαριστώ» σ’ έκείνους πού μέ τό ξεχείλισμα τοΰ πνευματικοΰ τους κόσμου γεμίζουν τις σελίδες

της.

’Αξίζει καί σέ σένα εύγε, άγαπητή
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» γιατί κατάφερες, μέσα
σέ ένα χρόνο μονάχα, νά μάς κάνης νά
σέ περιμένουμε κάθε μήνα σάν κάτι πού
μάς λείπει πολύ.
Καί σοΰ άνήκει δικαιωματικά ή ειλικρι
νής εύχή «νά τά χιλιάσης».

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ I
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
1. Ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Ναρ
κωτικών τοΰ 'Υπουργείου Δικαιοσύνης
τών Η.Π.Α. έκφράζει τάς προσωπικός του
ευχαριστίας καί τήν εύγνωμοσύνην του,
διά σχετικής έπιστολής πρός τήν Δ. X.
Ηρακλείου Κρήτης, διά τήν έπιτυχή έ
ρευναν καί σύλληψιντών (5) πέντε λαθρε
μπόρων, άμερικανών πολιτών, εις Η ρ ά 
κλειον Κρήτης καί τήν κατάσχεσιν 15(Χ)
ούγγιών χασίς προβάλλων τήν έπιτυχή
ταύτην προσπάθειαν ώς σημαντικόν πα
ράδειγμα εις τήν διεθνή συνεργασίαν
πρός άναχαίτησιν τής διαδόσεως τών ναρ
κωτικών.
2. Ό έν Ά θήναις Σύνδεσμος ’Αγάπης
«Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ», δΓ έπι
στολής του πρός τήν Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών,
έκφράζει τάς ευχαριστίας του διά τήν
εΰγενή προσφοράν τοΰ ποσοΰ τών (2.500)
δραχμών, έκ συνεισφοράς τών δοκίμων
'Υπαξιωματικών τής Σ.Ο.Χ.Α., υπέρ τοΰ
'Ορφανοτροφείου του, σχολιάζων άμα τήν
εύγενή ταύτην χειρονομίαν λίαν εύμενώς,
έπ’ ώφελείςι όλοκλήρου τοΰ Σώματος.
3. Ό έν Άθήναις Χριστ]κός Ό μιλος
Φοιτητών, δι’ έγγράφου του (Α. Π. 588]
9-1-71) πρός τό Ά ρχηγεϊον Χωροφυλακής
έκφράζει θερμάς εύχαριστίας διά τήν διάθεσιν λεωφορείου τοΰ Σώματος, πρός
μεταφοράν φοιτητών καί φοιτητριών πού
μετέσχον εις έξόρμησιν τοΰ Χ.Ο.Φ., έξ
Αθηνών εις ’Ιωάννινα, χαρακτηρίζων τήν
πρωτοβουλίαν ταύτην ώς συντελεστήν
επιτυχίας τής έξορμήσεώς του.
4. Τέως άνώτατος ύπάλληλος τοΰ Υ 
πουργείου ’Εμπορίου, διά τής άπό 7-1-71
έπιστολής του πρός τόν κ. Α ρχηγόν τοΰ
Σώματος, λαβών γνώσιν έξ ιδίας άντιλήψεως, τών λίαν έπιμόχθων καί έπιμόνων
ύπηρεσιακών ένεργειών τών όργάνων τοΰ
Σ. X. Βιλλίων Α ττικής, πρός άνεύρεσιν
τοΰ πτώματος τοΰ εις Πόρτο—Γερμενό
πνιγέντος φοιτητοΰ, έπί ίδίω κινδύνω τής
ζωής ίων, μεταφοράν τούτου εις τό Νεκροτομεϊον Αθηνών κλπ., τονίζει ιδιαι
τέρως τήν φιλότιμον ταύτην προσπάθειαν
καί έκφράζει εύμενή ύπέρ τοΰ Σώματος
σχόλια, παρά τό γεγονός ότι ουδόλως
έσημειώθη τοΰτο εις σχετικά δημοσιεύ
ματα τοΰ Τύπου.

NEON Σ ΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙΚ Ο Ν
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ

"Ηρξατο ήδη ή λειτουργία τοΟ 401 Γεν.
Στρατιωτικού Νοσοκομείου (πρώην 401
καί ,430 Γ.Σ.Ν.Ε.) είς τό ένταύθα καί έπί
τής Λεωφόρου Μεσογείων νέον κτίριον
αύτοΰ, όπερ έκπληροΐ άπαντας τούς ό
ρους τής συγχρόνου θεραπευτικής.
Συνισταται ιδιαιτέρως ή παρά τών άν
δρών τοϋ Σώματος προτίμησις τούτου.
Μ ΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ

"Ηδη έξεδόθη καί έφαρμόζεται έπιτυχώς Διαταγή τού ’Αρχηγείου Χωρ]κής
(Δ]νσις Προσωπικού—Τμήμα 'Οπλιτών
Α. Π. 302]5]46 18-12-70) καθορίζουσα.
βάσει λίαν ύγιών καί άνθρωπιστικών κρι
τηρίων, τό έφαρμοστέον σύστημα κατά
τάς μεταθέσεις 'Οπλιτών. Συνισταται δΓ
αυτής, σύν τοΐς άλλοις, λαμβανομένου
ύπ’ όψιν πάντοτε τοϋ ύπηρεσιακοΰ συμ
φέροντος, ή τοποθέτησις οπλιτών έχόντων λόγους υγείας ή τέκνα φοιτώντα είς
Γυμνάσιον κ.λ.π. είς υπηρεσίας πόλεων
ή κωμοπόλεων είς τάς όποιας νά δύνανται νά ικανοποιήσουν τάς προσωπικός
ή οικογενειακός των ταύτας άνάγκας.
Φυσικόν είναι οΰτω νά δημιουργηθή καί
νά άναπτυχθή είς τούς ύφισταμένους πνεύ
μα καί άτμόσφαιρα έμπιστοσύνης πρός
τούς έν γένει προϊσταμένους των, ήτις
είναι μία τών βασικωτέρων προϋποθέ
σεων χρηστής καί αποδοτικής συνεργα
σίας είς τό υπηρεσιακόν των εργον.

Φ
Γό Ά ρχηγεΐον Χωρ]κής έξέδωσε μίαν
είσέτι λίαν μεστήν άνθρωπιστικοΰ πνεύ
ματος διαταγήν (Α.Π. 703] 1] 1 άπό> 23-121970), ήτις διεξοδικώς καθορίζει τάς
περιπτώσεις καί τόν τρόπον καθ όν
δέον νά χρησιμοποιούνται τά νέα, πνο
ήν φέροντα ΰγιδ υπηρεσιακά κριτήρια,
ώς πρός τήν έφαρμογήν τού μέτρου τής
μεταχειρίσεως, κατά τήν διάταξιν τής
υπηρεσίας τών όπλιτών οΐτινες συνεπλήρωσαν ήδη εικοσαετή ύπηρεσίαν είς
τό Σώμα. Μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν
σημειοϋται τό γεγονός τούτο καί άπό
τών στηλών τού περιοδικού μας.
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩΝ

Δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 302J3J56 άπό 181-71 Δ]γής τού Υ. Δ. Τ. μετετέθησαν οί
κάτωθι 'Αξιωματικοί:
1) Άντ]ρχης Ντελόπουλος Βασίλειος,
έκ τού ΤΑΟΧ είς τήν Δ. X. Φλωρίνης,
ώς Δ]τής, 2) Μοίραρχος Φωτόπουλος Ή λίας, έκ τής ΓΔΕΑ είς τό Ά ρχηγεΐον Χω
ροφυλακής, 3) Ύπομ]ρχος Μπακατσούλας Νικόλ. έκ Τ. Τ. Αίγιου είς Τ. Τ. Τριπόλεως, 4) Ύπομ]ρχος Σανδραβέλης Πο
λύδωρος, έκ τής Γεν. ’Αποθήκης Χωρο
φυλακής είς ΔΑΠΠ, 5) Τσιάγκλας Πανα
γιώτης έκ Π. Α. Παπάγου είς ΓΔΕΑ, 6)
Ύπομίρχος Χολέβας Βασίλειος έκ Τ. Τ.
Τριπόλεως είς ΔΑΠΠ., 7) Υπομίρχος
Καραγιάννης Γεράσιμος έκ Τ. Α. ΠεράματοςείςΤ. Α. Καρόίτσης, 8) Ύπομίρχος
Μοσχονάς Χαράλ. έκ Τ. Α. Καρδίτσης
είς Τ. Α. Περάματος καί 9) Ύπομίρχος
Άναστόπουλος Κων)νος έκ Τ. Α. Νβυπάκτου είς Φ. X Αθηνών.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

'Ηρξατο κανονικώς ή έκπαίδευσις είς
άντίστοιχα Σχολεία τών Αξιωματικών
καί τών Όπλιτών, ώς άκολούθως:
1. — Εκατόν (100) Άνθυπ]στών Χωρικής
καί τεσ]κοντα (40) Άνθυπ]νόμων
Άστυν. Πόλεων, είς τήν Σ. Α. Χωρο
φυλακής άπό 11-1-71 έως 11-11-71.
2. — Τριών (3) Ύπαξ]κών είς τήν ένταϋθα
Σχολήν Σωματικής ’Αγωγής Στρα
τού άπό 11-1-71 έως 1-5-71.
3. — Ε νός (1) 'Αξιωματικού, έπί 2μηνον,
είς τό Κέντρον Μετεκπαιδεύσεως
Οργάνων Δημοσίας Διοικήσεως (Κ.
Μ.Ο.Δ.Δ.) (έναρξις 11-1-71).
4. — Τήν 25 1-71 έξήλθον οί (άπό 1511-70) έκπαιδευθέντες, έπί 2μηνον,
(40) τεσ]κοντα Χωρ]κες είς θέματα
Τροχαίας.
ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩΝ —

ΔΙΑΦ ΟΡΟΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ

—Καθωρίσθη ό τρόπος καί ή διαδικασία
έκδόσεως τών νέων βιβλιαρίων νοσηλείας
Δημοσίων ύπαλλήλων καί μελών οικο
γενειών αυτών.
'Επ' αυτού έξεδόθησαν αί ύπ’ άριθ.
315] 1]20α καί ]22α π. έ. Διαταγαί τοϋ
’Αρχηγείου Χωρ]κής (Δ]νσις Προσωπι
κού—Τμήμα Υγειονομικόν).
—Έδημοσιεύθη τό ύπ’ άριθ. 759)4-11-70
Β. Δ. δΓ ου καθορίζονται τά τοϋ τρόπου
προσλήψεως, τά προσόντα, τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ. τών ’Αστυνο
μικών Γυναικών Χωρ]κής
(Φ.Ε.Κ.
250)23-11-70 Τεύχος Α ).
—’Εξεδόθη παρά (τής Δ. Τ. Υ.) τοϋ ’Αρ
χηγείου Χωροφυλακής Διαταγή (310)22)
31α άπό 15-12-70) καθορίζουσα τήν δια
δικασίαν έκδόσεως «Άδειας ίκανότητος
όδηγού Στρατ)κοϋ αύτ)του Χωρ]κής».

ΟΠΛΙΤΩΝ
ΕΟ ΡΤΑΣΤΙΚ ΑΙ Ε Κ ΔΗ Λ Ω ΣΕ ΙΣ
1. — Προήχθησαν είς τόν βαθμόν τού
Ιατρού (Μοιράρχου) οί Υπίατροι
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΡΟΥΣΟΣ Γεώργιος, ΓΟΥΛΑΣ Χρί
στος, ΘΕΟΔΩΡΕΑΛΟΣ Παναγιώτης
2. — Προήχθη είς τόν βαθμόν τού Άνθυ- 1. — Πρωτοβουλία τής Δ. X. Σερρών
έπραγματοποιήθησαν, έπ’ εύκαιρία
πασπιστοϋ ό Ένωμίρχης ΚΟΚΚΟ
τών έορτών Χριστουγέννων καί
ΡΑΣ Παναγ. ύπ’ αϋξ. άριθ. 72.
Νέον "Ετους, αί κάτωθι έορταστι3. — Προήχθησαν είς τόν βαθμόν τού
καί έκδηλώσεις:
Ένωμ]ρχου οί Ύπεν]ρχαι ΜΠΟΥ
ΚΑΣ Χριστόφορος, ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
2.
’Εκ προαιρετικού έράνου τών άνΠαρασκευάς, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥδρών τής Δ. X. Σερρών ήγοράσθηΛΟΣ Πάνος, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θε
σαν τρόφιμα αξίας 15.000 δραχμών,
όδωρος.
τά όποια συνεσκευάσθησαν είς 130
δέματα, άτινα μετ’ ευχετηρίου κάρ
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ — Α Π Ο ΣΤΡΑ ΤΕΙΑ Ι
τας τής Δ. X. Σερρών, διενεμήθη1. — Διά τού άπό 16-12-70 Β. Δ. άπεστρασαν τήν 24-12-70 είς άπορους οικο
τεύθη τή αιτήσει του ό Άνθ]στής
γένειας τής πόλεως καί τών χωρίων
ΚΑΣΒΙΚΗΣ Λάζαρος.
τού Νομού Σερρών.
2. — Άπελύθησαν τών τάξεων τοϋ Σώ
3.
—
Τήν 30-12-70 είς τήν Λέσχην Χωρο
ματος, λόγιρ υγείας, οί κάτωθι Χωρο
φυλακής Σερρών ώργανώθη παιδι
φύλακες: ΚΟΥΑΕΤΟΣ Γεώργιος,
κή έορτή είς ήν έλαβον μέρος τά
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ’Ιωάννης, ΣΠΑΘΗΣ
τέκνα τών άνδρών τών ύπηρεσιών
Εύθύμιος ΤΣΑΚΟΣ Γεώργιος,ΤΣΟΥ
τής πόλεως Σερρών. Κατά τήν διάρ
ΚΑΛΑΣ Διονύσιος.
κειαν ταύτης. άπηγγέλθησαν Χρι
Η Θ ΙΚ ΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ
στουγεννιάτικα ποιήματα, προεβλήθη παιδική κινηματογραφική ται
1 — Υπό τής Δ. Α. Θεσσαλονίκης άπενενία, διενεμήθησαν δώρα κιιί γλυκά
μήθη απλούς έπαινος είς τούς κάτωθι
είς όλα τά παρευρεθέντα παιδιά κλπ.
Χωρ]κας ΣΤΥΛΙΑΝ1ΔΗΝ Κων. καί
ΜΙΑΡΗΝ Σταύρον διότι έργασθέντες
4.
Ή Δ. X. Ακαρνανίας, τόν παρελ
μετά ζήλου καί προθυμίας προέβηθόντα Δεκέμβριον έδεξιώθη τούς
σαν είς τήν έξάθρωσιν σπείρας κα
Ιατρούς τής πόλεως είς τήν έν Ά γκοποιών, κλεπτών — διαρρηκτών,
ρινίω Λέσχην της πρός άνάπτυξιν
ήτις έλυμαίνετο τήν πάλιν τής Θεσ
τών σχέσεων μεταξύ τών άνδρών
σαλονίκης.
αυτής καί τοϋ έπιστημονικοΰ Κό
2.— Ύ πό τής Α. Δ. X. Πειραιώς καί Νή
σμου τής έδρας της καί τήν διαφώτισων άπενεμήθη άπλοΰς έπαινος είς
σιν τής κοινής γνώμης περί τής
τόν Χωρ]κα ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΝ Νι
αποστολής καί τού έπιμόχθου έρ
κόλαον, διότι υπηρετών είς A. Τ.
γου τού Σώματος. Είς τήν δεξίωσιν
Νάξου έργασθείς μεθοδικώς καί ένπαρέστησαν ό Νομάρχης, ό Δήμαρ
τέχνως συνέλαβε έπ’ αύτοφώρω 5
χος, ό Φρούραρχος κ. ά. έπίσημοι.
άτομα διαπράττοντα τό άδίκημα τής
5. — Τήν 27-12-70 πρωτοβουλία Άξιω
άρχαιοκαπηλίας.
ματικών τής Δ. X. Ακαρνανίας καί
ΑΙΜ ΟΔΟΣΙΑ Α Ν ΔΡ Ω Ν ΣΩΜΑΤΟΣ
έν συνεργασία μετά τοϋ Συνδέσμου
Φίλων Χωρ]κής Αγρίνιου, είς τήν
Ή Διεύθυνσις τού έν Λέρω Νοσοκο
Λέσχην Χωρ]κής Αγρίνιου, έγένετο
μείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ Ε.Ε.Σ.» δΤ έγπαιδική έορτή, καθ’ ήν διενεμήθη
γράφσυ της (Α. Π. 2783] 16-12-70) πρός
σαν δώρα είς τά τέκνα τών άνδρών
τήν Α. Δ. X. Δωδεκανήσου, έκφράζει
τών ύπηρεσιών τής έδρας της.
ευχαριστίας πρός τόν Ταγματάρχην κ.
ΣΠΥΡΑΚΗΝ Παναγιώτην, Δ]τήν Δ. X.
6. — Τήν 31-12-70ώργανώθη ύπό Α ξιω 
Φ. Παρθενίου—Λέρου, διότι ούτος, είς
ματικών τής Δ. X. Ακαρνανίας πρός
σύσφιγξιν τών σχέσεων Χωρ]κής
σχετικήν έκκλησιν τοϋ ώς άνω Νοσοκο
καί κοινού είς τήν αύτήν Λέσχην
μείου, προθύμβς προσέφερε ποσότητα
«Ρεβεγιόν», είς ήν περέστησαν οί:
300 γραμ. αίματος (τήν 12-12-70) πρός
Νομάρχης.Δήμαρχος. Φρούραρχος,
σωτηρίαν έκείσε Ασθενούς γυναικός, συμΔ)ντής Τραπέζης Ελλάδος Α γρ ί
βαλων ούτω σπαυδαίως είς τήν βελτίωνιου. κ. ά. επίσημοι
σιν τής υγείας τούτης
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Ε ψ ’ δσον δμω ς άπολυθήτε τήν
2 9 72, τότε θά λάβητε είσέτι
4:50 (35 -f4 39:50) ήτοι 27
έτώ ν τοιαύτην .

ΕΙΣ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Σ
1 —κ . ΤΖΙΜΠΟΥΚΑΚΙΝ , Υ τ τ ο μ ο ί
ραρχον έ . ά . Έ νω μ )ρ χ η ς έχ ω ν
συμπληρώ σει 29 1)2 έτη ύττηρε
σ ία ς, λαμ βάνει σύντα ξιν δρα 
χ μ ώ ν 5.130 μηνιαίω ς (4 5 :5 0 )
καί ου χΐ 5 .430 ώς (έκ τυπογρα 
φ ικ ή ς α β λεψ ία ς) άνεγράφ η .
2 . —Ά ν θ )σ τ ή ν κ . ΜΠΙΘΑΝ : Σήμε
ρον ή σύντα ξις Ά ν θ )σ τ ο ύ (4 5 :
50) είναι 5.400 δραχμάς (Δ η 
μοσίου ) . Μερίσματα : Μ .Τ ,Σ .
838 δραχμ . και Ε .Τ .X . 630 δραχμ ά ς μηνιαίω ς Βοήθημ . 125 .931
δΡαΧμ · Δ εν δύνανται δμως νά
καθορισθοΰν τα ώς άνω ποσά
(άπό τούδε) διά τά έτη 1972.
1973 κ λ π .
3 —Έ ν ω μ . κ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΝ :
'Α πολυόμενος τήν 31-4 7 1 , λαμ
βάνετε βοήθημα μόνον έκ τ ο ΰ Τ .
Α Ο .X . , άνερχόμενον εις 69 ,940
δραχμάς . Βοηθήματος Μ .Τ ,Σ . ή
Ε .Τ .X . δέν δικαιούσθε νά λ ά β η τ ε , καθ δσον δέν δικαιούσθε
συντάξεω ς έκ τού Δημοσίου .
4 .—Έ ν ω μ . κ . ΕΝΩ ΤΙΑ ΔΗ Ν : ’Α πο
λυόμενος τήν 20 8 71 λαμ βάνετε
σύντα ξιν Δημοσίου (29 έτώ ν)
43 :50 ήτοι 4.800 δραχμάς μη
ν ια ίο ς . Μερίσματα : Μ .Τ .Σ . 656
δραχμάς καί Ε . Τ . X . 599 δραχμ .
μ η νια ίω ς. Βοήθημα Τ ,Α .Ο .X .
122.702 δ ρ α χμ ά ς. Έ ά ν δμω ς
άπολυθήτε τόν Σ )βρ ιον 1971 , τό
τε συμπληρώ νετε (6 ) μήνας
έπί πλέον , τούθ’ δπερ θεω ρείται
πλήρες έτος, καί λαμ βάνετε
2 :50 εισετι ήτοι 5 .000 δραχμάς
περίπου (43 + 2 = 45 :50) .
5 .—Έ ν ω μ )ρ χ η ν κ . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛ Ο Ν : ’Α πολυόμενος τήν 2 0 -1 71 λα μ βά νετε σύντα ξιν Δ ημο
σίου (26 έτώ ν) περίπου 4.100
δΡ“ Χμ · μηνιαίω ς . Μ ερίσματα :
Μ ,Τ ,Σ . 608 δραχμ . καί Ε .Τ .X .
599 δρχμ . μηνιαίω ς . ’Εάν δμως
άπολυθήτε τήν 19-8-1971 , λαμ
βάνετε είσέτι 2 :5 0 .

7 .—Έ ν ω μ )ρ χ η ν κ . ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΝ
’Α πολυόμενος τήν 20-11-70 λαμ
βάνετε σύντα ξιν Δημοσίου (35
50 Γ 25 έτώ ν) δραχμώ ν 3 .500
Μερίσματα : Μ .Τ .Σ . 608 δραχμ
καί Ε .Τ .X . 599 δραχ . μηνιαίω ς
Βοήθημα Τ Α .Ο .X . 116 244 δρχ
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Βελτιωμένη, τοϋ Φιλολόγου κάθηγητού
κ. Χρίστου Νικολα:δου ύπηρετοϋντος
εις τό Β' Γυμνασιον Ζωγράφου Αθηνών,
έκδοσις χρησιμωτάτη διά τήν γλαφυρό
ΛΗ Ψ ΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
τητα τοϋ συγγραφέως καί τό περιεχόμενον
τοϋ συγγράμματος.
Έλήφθησαν αί συνεργασίαι τών κάτω
4. «ΕΛΠΑ» Δεκέμβριος 1970. Μηνιαία
θι άναγνωστών καί συνεργατών μας:
έκδοσις τής Ελληνικής Λέσχης αύτοκι1.
— Νίκου Τσούρα, Κ. Χρηστομάνος
νήτου καί περιηγήσεως μέ πλουσιωτάτην
(Ό δημιουργός καί ό άνθρωπος).
2.
— Δ]ντοϋ Δημοσίας Βιβλιοθήκης ϋλην
Σια- έπ’ εύκαιρία τών εορτών τών Χρι
στουγέννων καί τοϋ Νέου έτους σχετικήν
τίστης, Γ. Μπόντα, Σημείωμα «Η
μέ τό αύτοκίνητον.
ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΝ».
3.
— Ύπομ]ρχου, Ά ριστ. Πατσιλίβα,
«Ή ’Αστυνομία Τροχαίας έν τή
Χωρ]κή».

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΔΥΣΕΙΣ
— Πολ. ύπαλλήλρυ Ύπ. Τροχ. Προαστείων, I. Σουλιώτη, «Καρναβάλι
1971».
Γεωγραφικές ερωτήσεις
— Διδ]λου. Β. Χατζήθεοδωρ-ίδη, «Νη
στεία —Χιππισμός». «Νέοι», «Στά
1) Ή Λατόγκα (18.180 τετρ. χιλ)
Γρανάζια τής Ξενητιας».
— Δημ]λου, Γ. Στυλίδη, «Νοσταλγία
2) Τό Άμμάν.3) Τήν ’Αγγλία καί τήν
καί Ξενητειά».
Γαλλία 4) Ά πό τή λίμνη Βικτωρία
— Έφ. Άνθ]στοΰ, Ά ργ. Παπαδάκη,
έργασία «Γραμματόσημα καί Φιλο πού είναι ή μεγαλύτερη λίμνη τής
Α φρικής’ βρίσκεται μεταξύ τής
τελισμός».
— Μαίρης Προεστάκη, μαθήτριας,
Ταγκανίκας, Ουγκάντας καί Κένυας
«Ή ’Εποχή μας καί τά ήθικά προ
5) Του Μαρόκου 6) Ναί, άπό τή
βλήματα».
Βαλτική θάλασσα 7) Στον Καναδά
— Ύπομ]ρχου, Ν. Ταμπούρης, «ποιή
8)Μέ Λιβύη, Σουδάν καί Ισραήλ 9)
ματα», «'Υπόσχεση »—«Λύ τρωση »,
καί «θά πέση».
Στή Μεσόγειο, απέναντι άπό τήν
— Ύπεν]ρχου. Δ. Κάσσιου, ποίημα,
Ισπανία 10) Τήν Αίγυπτο, τό Σου
«Τό παραμύθι». .·■
— Δόκ. Ύπεν]ρχου, Άβράμη Άδάν,
θ., τήν Αιθιοπία, τή Σαουδική
Αραβία, τήν'Υεμένη καί τό Ισραήλ
ποιήματα, «Δόκιμοι Ύπεν]ρχαι»
καί «Ά γιον Όρος».
— Νομιάτρου Καλαμάτας, Ν. Τσέλη,
’Από τά τρία τό ενα
ποίημα, «150 χρόνια ’Ελεύθερης,
Ζωής—Νηόφαντο Άστρο».
— Ανθίρχου, Χρ. Ρέππα, σκίτσα1) Ψάρι 2) ’Ιταλός 3) -Λίμνη τής
«’Επανεξετάσεις Όδηγών».
Σκωτίας 4) Δολοφονήθηκε άπό
— Ύπεν]ρχου, Ν. Μπίμπου, σκίτσο
τήν έρωμένη του Σαρλόττα Κορνταί
Χριστουγέννων.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1. «Ναυτική Έ πιθεώ ρησις». Νοέμβριος
-—Δεκέμβριος 1970. Δημινιαΐον περιοδικόν
έκδιδόμενον μερίμνη τής ιστορικής υπη
ρεσίας τοϋ Αρχηγείου Ναυτικού, μέ
πλουσιωτάτην ϋλην Εγκυκλοπαιδικής καί
ναυτικής ένημερώσεως.
2. « Ή όνοματολογία τής 'Α γία ς Γρα
φ ή ς » . ’Αθήναι 1970. σελίδες 383. Πρόκειταιπερί ένός χρησιμωτάτου διά πάντας βι
βλίου τό όποιον συνέγραψε ό εις τό Ά ρχηγείον Χωρ]κής υπηρετών Μοίραρχος
κ. ’Αναστάσιος Τίγκας, πτυχιοϋχος τής
Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου
Αθηνών. Έ ν τώ βιβλίω παρατίθενται
6.500 ονόματα τά όποια άναφέρονται εις
τήν Α γίαν Γ ραφήν καί έρμηνεύονται μέ
σαφήνειαν, έπιστημονικήν διερεύνησιν
καί φιλολογικήν γλαφυρότητα. Ή τιμή
τοϋ βιβλίου είναι 100 δρχ. άπηλλαγμένου
ταχυδρομικών τελών οί δέ ένδιαφερόμενοι δέον όπως άπευθύνωνται εις τόν
συγραφέα Μοίραρχον κ. ’Αναστάσιον
Τίγκαν, όδός Σελήνης 13, Ν. Ηράκλειον
’Αττικής.

5) Α θλητικό αγώνισμα 6) Τόν Πλά
τωνα
Σταυρόλεξου ύ π ’ άρι θ. 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13141516 η
1Ν 0
2 Τ I
3 Α
4 Μ I
5 Α Α

ΜΑ Σ
Α Ρ Α
Τ |Ι ϋ Ε
Α ■ Ν
Α ■ Π. Α

k Λ Α Κ Α
Δ Λ Α
Α Β Ρ 0 Μ
ΜΑ Ν
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Σ·Ω Ρ Δ
Τ1 1
I Α ΜΑ Ρ 1
Ρ Λ Δ
τ
>< Ε TJ
Ρ Ε
Α ΙΚΆιΤ III
Π 1Α ;β iQ .Nl
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ΙΑ Λ |0|
ΙΒ,
Ε μ
Ρ Α
I Νι
Ρ 0
ΑΜΙ
ΑΝ ι ;ν
ΤΑ

12
13 Μ. Α Τ
14 0 Ρ
15 Ν Ε [κ
16 0 Ν 0
1 7 Ν Α L · LEJP

ΝΑ
Ο

6 .—Έ ν ω μ )ρ χ η ν κ . ΦΕΤΑΚΗΝ : Ά
πολυόμενος τήν 1-3-71 λαμβο
νετε σύντα ξιν Δημοσίου (29 ί
τώ ν) περίπου 4.800 δραχμό
(4 3 :5 0 ) μ η νια ίω ς. Μερίσματα
Μ .Τ ,Σ . 656 δραχμ . καί Ε .Τ .X
599 δ ρ α χμ . μ η νια ίω ς. Βοήθημ
Τ .Α .Ο .X . 119 .473 δραχμάς . Έ
άν δμως άπολυθήτε τήν 1-1-197
θά λάβητε είσέτι 2 :50 έπί τί
συντά ξεω ς σας .
*

3. « Ή ιδέα τοϋ χρισ τια νισ μού καί τής
αρετής» Αθήναι 1968, έκδοσις Τετάρτη

Ν Α
Ο 1
ι h
Σ 11
ΑΣ

Τ

C

ιΡ Ο
IV IT ΙΑ Κ|
π ,α ;ρ ο ι
ΟΙΡΙΑ ϊΣ

Τάπητες
Γ

Is

JhaBMUa

^ΟΙΟΤΗΣ
■■

: Κατασκευασμένο καί Ε Γ Γ Υ Η Μ Ε Ν Ο ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΑ τό χαλί σας ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ σέ κάθε στάδιο
τής δημιουργίας του.
)?ΩΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ : Έ να πλήθος άπό τεχνικούς καί καλλιτέχνες δημιουρ
f
γεί συνεχώς τήν τελευταία λέξη τής μόδας στά χαλιά.
ΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΝ ΜΟΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΑ.
; Τά χαλιά ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ καί πλένονται
εύκολα όταν καί δπως έσεϊς θελήσετε γιατί έχουν
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ, Α Ν Ε Ξ Ι Τ Η Λ Α ΤΩΡΑ
SRXAiTF

Ενα ασυνήθιστο σχέδιο γιά νά κεντήσετβ σ εμ έν , καρρέ, τραπεζομάνδηλο ή μαξιλαράκι ,
1 . Σ Ε Μ Ε Ν : Κ εντιέται σέ ΚΑΜΒΑ No 9 με διπλή κλω στή ΜΟΥΛΙΝΕ D. Μ. C. (ΝΤΕ Μ Ι-ΣΕ ) .
2. Κ Α Ρ Ρ Ε : Σέ ΕΤΑΜΙΝ 1 μέτρου με διπλή κλω στή ΜΟΥΛΙΝΕ D. Μ. C. (Ν ΤΕ ΜΙ ΣΕ) κεντώ ντας
2 σειρές κύκλω ν ολόγυρα .
3 . Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ο Μ Α Ν Δ Η Λ Ο : Σέ ΕΤΑΜΙΝ μέ διπλή κλω στή ΜΟΥΛΙΝΕ D. Μ. C. (Ν Τ Ε -M I Σ Ε ) θά
κεντήσετε 1 έως 2 σβιρές κύκλω ν ολόγυρα (σ α ν μπροντούρα) καί 4 έως 5 σειρές κ ύκ λω ν στο κέντρο τού τραπ εζομ ανδή λου καί κατά μήκος α ύ τ ο ΰ .
4 . Μ Α Ξ Ι Λ Α Ρ Ι : Σέ ΚΑΜΒΑ No 8 ΜΠΕΖ μέ ΚΟΤΟΝ ΠΕΡΛΕ κουβαράκια No 8 . Γιά όλες τις περί
π τώ σεις τά χρώ μ α τα είναι ΜΩΒ 5 5 0 , 554. ΠΡΑΣΙΝΟ 4 7 1 , 937, Κ ΙΤΡΙΝ Ο 973, Χ ΡΥ ΣΑ Φ Ι 7 8 3 , ΚΑΦΕ 434

