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Ό  παλαιός σιδηρόδρομος ό όποιος συνέδεε τήν ’Αθήνα του περασμένου αϊώνος μέ τήν Κόοινθο 
Πίναξ του ζω γράφ ου I . Σαμαρτζή .

ΟΙ  Κ Ο Υ Τ Σ Α Β Α Κ Η Δ Ε Σ  
Τ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  Κ Α Ρ Υ Ω Τ Η  
Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο υ  

’Αρχηγού Χωροφυλακής

Γ1

Η Διοικητική Αστυνομία, όπως ονομαζόταν ή 
^Υπηρεσία πού ασκούσε ’Αστυνομικά καθήκοντα στήν 
’Αθήνα καί τόν Πειραιά μέχρι τό 1894, οπότε ιδρύ
θηκε ή Στρατιωτική ’Αστυνομία διά νά καταλύση 
τό περίεργο αυτό Κράτος τών νταήδων τού Ψυρρή, 
χρειάσθηκε νά δώση μάχες ολόκληρες καί άγώνες 
σκληρούς καί αιματηρούς.

Πέρα άπό τούς άγώνες αύτούς γιά τήν έξόντωσι 
τών κακοποιών αύτών χρειάσθηκε άκόμα προσωπική 
τών υπευθύνων παληκαριά καί εξυπνάδα.

Αξιοπρόσεκτη καί κάπως σοβαρά προσπάθεια 
καταλύσεως τού Κράτους τών κουτσαβάκηδων, κα
ταβλήθηκε από τούς Διευθυντάς τής ’Αστυνομίας 
Κοτσονάκον, Δ. Βρατσάνον, Δ. Δημητριάδην. ’Από 
τούς άνωτέρω οί δύο τελευταίοι μέ μεγάλο ένδιαφέ- 
ρον κατάγιναν γιά τήν άπαλλαγή τής πρωτεύουσας 
άπό τό άγος αυτό τών νταήδων τού Ψυρρή καί σοβα
ρές προκάλεσαν στούς κουτσαβάκηδες άπώλειες, άλ- 
λά δυστυχώς δέν επέτυχαν νά καταλύσουν τό βασί
λειό τους, γιατί ούτε ή πολιτική βοήθησε, ούτε καί τά

άστυνομικά όργανα πού είχαν ύποστή μεγάλη διά- 
βρωσι καί ήθική κρίσι, άλλ’ ούτε καί τά μέσα πού 
διέθεταν ήταν άποτελεσματικά. Πάντως είναι ιστορι
κά άποδειγμένο ότι οί Βρατσάνος καί Δημητριάδης 
έγιναν τό φόβητρον τών κουτσαβάκηδων, γιατί καί 
αύτοί μετήλθαν άνάλογα μέσα.

Καί άν οί εύσυνείδητοι αύτοί ύπάλληλοι δέν έπέ- 
τυχαν τήν έξόντωσι τών κακοποιών αύτών, έπέτυχαν 
όμως νά άποθαρρύνουν έκείνους πού προετοιμάζον
ταν νά τούς μιμηθοϋν κι’ έτσι ή άναπλήρωσι τών 
άπωλειών ήταν δυσχερής.
Παρ’ ότι τά εγκληματικά αυτά στοιχεία στήν πραγματι
κότητα ήσαν ψευτονταήδες ύπουλοι καί θρασύδειλοι 
έν τούτοις διέθεταν πείσμα καί εκδικητικόν πνεύμα, 
γι’ ,αύτό καί ή έξουδετέρωσίς τους ύπήρξε δύσκολος. 
Εις τάς επιθέσεις τής ’Αστυνομίας άντέδρασαν καί 
οί παράνομοι αυτοί μέ άνάλογα μέτρα. Άφησαν 
κατά μέρος τις διαφορές τους καί ένώθηκαν γιά νά 
άντιμετωπίσουν τόν κοινό κίνδυνο. Καί έπειδή, όπως 
είπαμε παραπάνω ήσαν καί ύπουλοι, έστρεψαν τήν
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αυτής ’Αστυνομίας έβαλε αξιωματικούς τοΰ Στρατού 
καί τής Χωροφυλακής. Παρ’ ατι και ή αστυνομία αυ
τή από τής ίδρύσεώς της έφερε τά σπέρματα τής 
αύτοκαταστροφής της, γιατί όπως καί οί άλλες, δέν 
διέθεταν όργάνωσι καί έκπαίδευσι, ακόμα δέ άποτε- 
λέσθηκε στό σύνολό της σχεδόν από τά κατώτερα όρ
γανα τής πρώην αστυνομίας, έν τούτοις, χάρις σέ 
ώρισμένους από τούς Διοικητάς της, προσέφερε πολύ
τιμες στή Δημοσία ασφάλεια καί τάξι υπηρεσίες.

Διευθυντής τής ’Αστυνομίας των ’Αθηνών τοποθε
τήθηκε από τόν Πρωθυπουργό Χαρ. Τρικούπη ό 
συμπατριώτης του ταγματάρχης Δημ.Μπαϊρακτάρης, 
ό όποιος είχε διακριθή στήν ’Επανάστασιν τής Κρή
της τό 1866 ώς ύπαξιωματικός.

Ό  Δημ. Μπαϊρακτάρης κατάγονταν άπό Σουλιώ- 
τικη οικογένεια καί είχε γεννηθή στό ’Αγρίνιο τό 
έτος 1833. Διέθετε εξαιρετικά σωματικά, ψυχικά καί 
πνευματικά προσόντα. Ήταν υγιέστατος καί γενναιό
τατος, δίκαιος καί ήθικός. ’Ανέπτυσσε άξιοθαύμαστη

έκδίκησί τους, όχι κατά τών Διευθυντών τής ’Αστυ
νομίας, αν καί κατά τοΰ Δήμητριάδη έκαναν άλλεπάλ- 
ληλες επιθέσεις, άλλά κατά τών κατωτέρω όργάνων 
γιά νά κάμψουν τό άγωνιστικό τους πνεύμα. Έδο- 
λοφόνησαν λοιπόν, έκτος άπό διάφορα κατώτερα 
όργανα, καί αυτόν άκόμη τόν γραμματέα τής Διευ- 
θύνσεως τής ’Αστυνομίας Αύτρα, γιά νά έξευτελί- 
σουν κυριολεκτικά τήν ’Αστυνομία καί νά πτοή
σουν τούς άλλους. "Ομως καί οί δικές τους άπώλειες 
δέν ή σαν λιγότερες.

Τό πρόβλημα αυτό τών κουτσαβάκηδων, πού κατά 
τήν γνώμην μου ήτο καί πολιτικό, άντιμετωπίσθηκε 
κατά τρόπο όρθολογιστικό, άπό τόν άναμορφωτήντής 
Ελλάδος τοΰ περασμένου αιώνα τόν αείμνηστο 
Χαρίλαο Τρικούπη. Καί έπειδή τά σοβαρά προβλή
ματα δέν λύονται μέ ήμίμετρα, συνέλαβε τό πρόβλημα 
άπό τήν βάσι του.

Κατάργησε τήν Διοικητική ’Αστυνομία καί ίδρυσε 
τήν Στρατιωτική ’Αστυνομία. ’Επικεφαλής τής νέας

$
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑ· Ι· ΡΑ  

ΚΤΑΡΗΣ (1833—1900). Έ -  
γεννήθη είς τό Ά γρ ίν ιο ν  έκ 
γονέω ν καταγόμενων έκ Σ ου- 
λίου καί συνέδεσε τό όνομά του 
μέ τήν πάταξιν καί έξάλειψ ιν  
τοΰ μιάσματος τώ ν κ ου τσ α 
βάκηδων άπό τήν ’Α θήνα. Ώ ς  
’Αξιωματικός τοΰ 'Ελληνικού  
Στρατού μετέσχεν είς τήν Κρη
τικήν έπανάστασιν τοΰ 1866 
όπου καί διεκρίθη . Τό έτος 1893 
μέ τόν βαθμόν τοΰ Ταγματάρ  
χου  διωρίσθη ’Αστυνομικός 
Διευθυντής ’Α θηνώ ν. Ή  τοπο 
θέτησίς του είς τήν θέσιν αυτήν 
ύπό τοΰ όξυδερκοΰς πολιτικού  
Χαριλάου Τρικούπη ύπήρξεν 
έπιτυχεστάτη . Ό  Μπαϊρακτά 
ρης μέ θάρρος καί πείσμα έπ ο-  
λέμησεν τούς κουτσαβάκηδες, 
οί όποιοι είχον άποβή κράτος 
έν κ ρά τει. Προήχθη μέχρι τού 
βαθμοΰ τοΰ 'Υποστρατήγου καί 
άπεστρατεύθη τό 1900 , ολίγον  
δέ μετά τήν άποστρατείαν του  
άπέθανε. Ή  ώραιοτάτη προ 
σω πογραφία τής παραπλεύρως 
είκόνος έφ ιλοτεχνήθη  τό 1891 
ύπό ‘ τοΰ ζω γράφ ου I . Π απα- 
γ ιά νν η .
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πρωτοβουλία καί αποφασιστικότητα καί διακρινόταν 
■ για τήν επιμονήν του, τό ακατάβλητο πείσμα του, 
καί κατά τάς περιστάσεις, γιά τήν σκληρότητα καί 
τήν άναλγησία του. Προτού άναλάβη τήν Διεύθυνσι 
τής ’Αστυνομίας τής Πρωτευούσης είχε δοκιμασθή 
στά άποσπάσματα τής Μεσσηνίας καί «περιφανείς 
ύπη ρεσίας προσήνεγκεν εις τήν Δημοσίαν ’Ασφάλειαν 
άπαλλάξας των φυγοδίκων τήνΜεσσηνίαν καί τρεις 
άλλους νομούς τής Πελοποννήσου».

’Ακόμα ό Μπαϊρακτάρης διέθετε έφευρετικότητα 
καί δύναμι προσαρμογής.κι’ άναδείχθηκε σέ πραγμα
τική άστυνομική ιδιοφυία; παρ’ ότι δέν προέρχονταν 
άπό τήν άστυνομία. Κατώρθωσε νά εξόντωση τούς 
τραμπούκους τού Ψυρρή καί νά συνδέση τό όνομά 
του μέ τήν έξυγίανσιν των ’Αθηνών άπό τό άγος 
αύτό πού τήν κατατυρράνησε σαράντα περίπου χρό
νια καί είχε άποβή πληγή άνίατη γι’ αυτήν.

'Ο Μπαϊρακτάρης πού διετέλεσε τρεις φορές 
Διευθυντής τής ’Αστυνομίας των ’Αθηνών, άφησε 
εποχή στά άστυνομικά χρονικά γιά τήν αύστηρότητα 
πού έπέδειξε κατά των κακοποιών καί εγκληματιών τής 
πόλεως καί γιά τά μέσα πού έφάρμοσε εναντίον των.

Άφοϋ έμελέτησε μέ προσοχή τό όλο πρόβλημα 
τών Κουτσαβάκηδων καί τά μέτρα πού έφαρμόσθη- 
καν άπό τούς προκατόχους του, σάν βαθύς ψυχολό
γος, κατάληξε στό συμπέρασμα ότι μονάχα ψυχολο
γικά μέτρα ήταν δυνατόν νά φέρουν τό προσδοκόμενο 
άποτέλεσμα. Έστι έκήρυξε τον πόλεμο κατά τών 
ψευτοπαλληκαράδων αυτών καί έθεσε σέ έφαρμογή 
ίδικής του έμπνεύσεως μέτρα, στηριζόμενα στή βα-

θεΐα γνώσι τής ψυχολογίας τών άντικοινωνικών καί 
επικινδύνων αύτών στοιχείων.

’Επειδή οί «παληκαράδες» αύτοί μεγάλη άπόδιδαν 
σημασίαν στό «νταηλίκι» τους καί τά γνωρίσματά 
του, όπως ήταν οί άφέλειες, τό μουστάκι, τό ζου- 
νάρι, τό μισοφορεμένο σακάκι καί τάλλα σύνεργα 
τής μαγκιάς, ό Μπαϊρακτάρης έστρεψε πρός τά έκεΐ 
τήν προσοχή καί τή δράσι του.

Γιά όσους τά συνήθη άστυνομικά καί δικαστικά 
μέτρα δέν ήταν ικανά νά τούς νουθετήσουν, έμπαιναν 
σέ ενέργεια τά «μεγάλα μέσα» πού άπόβλεπαν στόν 
έξευτελισμό «τής παληκαριάς» καί τήν ολοκληρω
τική έξουθένωσι τής προσωπικότητας τών τραμπού
κων τοϋ Ψυρρή.

"Οσοι λοιπόν συλλαμβάνονταν γιά πράξεις βίας καί 
τραμπουκισμοΰ υποβάλλονταν στήν μέθοδο τοΰ έξευ- 
τελισμοϋ, χώρια άπό τήν δικαστική δίωξι. Δήλαδή 
τούς έκούρευεν τις «άφέλειες» «έν χρώ», τούς έκοβε 
τις μουστάκες, τις μύτες τών παπουτσιών, τό μανίκι 
πού κρεμόταν, καθώς καί τό ζουνάρι πού σερνόταν 
κι’ έτσι γινόντουσαν ό περίγελως τών όμοιων τους 
καί τής κοινωνίας όλόκληρης.

Οί κατά τον τρόπον αυτόν έξευτελιζόμενοι κου
τσαβάκηδες χάνονταν άπό τήν «πιάτσα» μέχρις ότου 
τουλάχιστον ξαναγίνονταν τά μαλλιά τους ή εξα
φανίζονταν οριστικά γιατί δέν μπορούσαν νά υποφέ
ρουν τήν διαπόμπευσίν τους αυτή.

Ό  Μπαϊρακτάρης όμως πού είδε ότι τό μέτρο τοϋ 
έξευτελισμοϋ έφερε γρήγορα τά άποτελέσματά του 
έβελτίωσε περισσότερο τή . μέθοδό του γιά νά

Ο Χαρίλαος Τρικούπης αγορεύει εις τήν Βουλήν κατά τήν περίο8ον τής πρωθυπουργίας του 1886—1900. 
Ητο ή έποχή κατά τήν οποίαν ό Τρικούπης κατώρθωσε νά αναδιοργάνωση τόν κρατικόν μηχανισμόν καί νά π α -  

τάξη τήν δρασιν τώ ν κακοποιών στοιχείω ν μεταξύ τώ ν όποιω ν πρωτεύουσαν θέσιν κατεΐχον οί Κουτσαβάκηδες 
υποστηριζόμενοι φανερώ ς ή κρυφίω ς καί ΰπό τώ ν πολιτικώ ν τής έποχής έκ είνη ς .
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Μία άποψ ις τής ’Αθήνας του περασμένου αίώνος την έποχήν τής βασιλείας του Γεωργίου A . 
Εις τό κέντρον τής είκόνος διακρίνεται ή Μητρόπολις τ ίκ  όποιας ή κατασκευή έπερατώθη τό έτος 1865.

καταλύση οριστικά καί άμετάκλητα τό «βασίλειο» 
των Κουτσαβάκηδων.Μετά τόνπαραπάνω έξευτελισμό 
για τούς άμετανοήτους έχρησιμοποίησε καί τον δη
μόσιο ξυλοδαρμό, πού έθεωρεΐτο από τούς ψευτον- 
ταήδες αύτούς, ήθικός θάνατος.

Τέλος γιά τούς πολύ επικινδύνους καί σκληρούς 
μεταχειρίσθηκε καί άλλη μέθοδο περισσότερο απο
τελεσματική.

"Οσους έπιαναν τά όργανα νά όπλοφοροϋν, δέν 
τούς έστελνε στό δικαστήριο. Τούς κρατούσε στά 
κρατητήρια όλη τήν έβδομάδα και τό Σάββατο πού 
γίνονταν λαϊκή άγορά στό Μοναστηράκι τούς μετέ
φεραν εκεί δεμένους, κουρεμένους καί μασκαρεμένους 
Στή μέση στήν πλατεία έστενε ένα άμόνι καί γύρω 
άπό αυτό έσούρωνε «φύρδην, μίγδην» τά πάσης (ρύ
σεως όπλα πού είχαν εύρεθή επάνω τους.

Όταν ολοκληρωνόταν τό σκηνικό μέ τήν συγκέν- 
τρωσι γιά τήν περίστασι καί τού άναλόγου «φιλοθεά- 
μονος κοινού» καί μάλιστα τής άναγκαίας «μαρίδας» 
άρχιζε ή διαπόμπευσις. Κάθε ένας άπό αύτούς εκα
λείτο μέ τή σειρά του νά άναζητήση στό σωρό αυτών 
τά>ν «πειστηρίων» τό ίδικό του «σύνεργο» νά τό 
άνεύρη καί νά τό καταστρέψη στό άμόνι μέ τό σφυρί. 
Μετά άπό τήν τελετή αύτή πού γινόταν όπως είπαμε 
σέ πολυπληθή «γαλαρία» κάθε λογής, ιδιαίτερα δέ 
«γαβριάδων», καί άλητοπαίδων, ό νταής αύτός, πού 
στό μεταξύ, είχε γίνει ράκος ήθικό καί σωματικό, 
άφηνόταν ελεύθερος. 'Η άπομάκρυνσί του αυτή άπό 
τόν τόπο τού «μαρτυρίου» του έγινόταν υπό τά γιου
χαίσματα τής «γαλαρίας» καί τήν καταδίωξιν τής 
«μαρίδας», μέ μεγάλη σπουδή, γιά νά περισώση ότι 
μπορούσε άπό τήν πρώην αιγλην τού κουτσαβάκη.

Τό πόσο μεγάλος ήτο ό έξευτελισμός αύτός καί πόση 
σημασία έδιναν σ’ αυτόν οί κουτσαβάκηδες μας τήν 
δίνει λίαν παραστατικά τό έξής άνέκδοτο: "Ενας 
κουτσαβάκης γιά νά άποφύγη τόν έξευτελισμό τής 
πλατείαςΜοναστηρακίου καί γιά νά άφεθή έλεύθερος 
μέχρις δτου ξαναγίνουν τά μαλλιά του καί τά μουστά

κια του πλησιάζει τόν Μπαϊρακτάρη καί τού λέγει 
στό αυτί:

—Κύριε Διευθυντά, έγώ έχω σκοτώσει τόν Παληα- 
τσάρα. Κάποιον έπίσης κακοποιό τού οποίου ό δο
λοφόνος δέν είχε άνακαλυφθή. Ό  Μπαϊρακτάρης έξυ
πνος όπως ήτο, διείδε ότι ό νταής άνελάμβανε τήν 
ευθύνη γιά τό φόνο μέ σκοπό νά άποφύγη τόν έξευτε- 
λισμό. Γύρισε λοιπόν καί τού είπε:

—Στόν χαρίζω καί αυτόν.
"Ετσι ό παληκαρας αύτός δέν άπόφυγε τόν έξευτε- 

λισμό καί τήν διαπόμπευσι.
Μέ τήν παραπάνω μέθοδο καί μέ τόν βούρδουλα 

κατώρθωσε ό,Μπαϊρακτάρης νά καταβάλη τούς κου
τσαβάκηδες καί νά άπαλλάξη τήν ’Αθήνα άπό τήν 
μάστιγα αύτή.

Οί κουτσαβάκηδες χάρις στήν παληκαριά καί τήν 
έξυπνάδα ένός άγνοΰ καί λεβέντη άξιωματικοΰ, δέν 
μπόρεσαν νά συνέλθουν άπό τά άλλεπάλληλα πλή
γματα και άναγκάσθηκαν πλέον νά υποταγοΰν στό 
Νόμο, νά ζητήσουν έ?&ος καί νά έγκαταλείψουν ορι
στικά τόν κουτσαβακισμό καί τήν άσυδοσία, χωρίς 
αυτή τήν φορά νά μπορέσουν οί «προστάτες» τους 
νά τούς βοηθήσουν.

Μέ τόν τρόπον λοιπόν αυτό ό άείμνηστος 
έκεΐνος άξιωματικός κατώρθωσε νά καθαρίση τού 
Ψ υρρή  καί τή ν’Αθήνα όλόκληρη άπό τούς κουτσα
βάκηδες, τούς άλλους κακοποιούς καί τούς χασισο
πότες.
Δικαίως λοιπόν άγαπήθηκε καί ύμνήθηκε άπό τούς 
’Αθηναίους ό κατά τά άλλα συμπαθέστατος άστυνο- 
μικός Διευθυντής, πού όταν τό 1900άπέθανεκατελύ- 
πησε όλη τήν κοινωνία, έκτος βέβαια άπό τούς τρα
μπούκους.

Τόση δέ ήταν ή άπήχησι των μέτρων τςυ πού άκόμα 
καί σήμερα όταν θέλουμε νά τιμωρήσουμε κανένα 
κακοποιό λέμε «Μπαϊρακτάρης πού χάθηκε! ! ».

Τ Ε Λ Ο Σ
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Η Ο Ρ Κ Ω Μ Ο Σ Ι Α
ΤΩΝ ΝΕΩΝ Α Ν Θ Υ Π Ο Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Ή  Α . Ε .  ό Ά ντιβ α σ ιλεύ ς  έπιθεωρών τά παρατεταγμένα Τμήματα.

Τήν 2C-7-1971 καί ώραν 11 π  .μ . 
ή Α . Ε .  δ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ Στρατη
γός κ . Γεώργιος ΖΩ· Ι· ΤΑΚ Η Σ, ά π έ-  
νειμεν τά ξίφ η  €Ϊς τούς άπ οφ οιτή - 
σαντας τής Σ χολής Ά ξ )κ ώ ν  Χωρο
φυλακής 71 νέους Ά ν θ )ρ χ ο υ ς .

Ή  τελετή έλαβεν χώ ραν εις τό 
προαύλιου τής έπΐ τής λεωφόρου  
Μ εσογείων Σ χολής Ά ξ )κ ώ ν  Χωρο
φυλακής , παρέστησαν δέ εις αυτήν 
πλήν τής Α. Ε .  τοΰ Α ΝΤΙΒΑΣΙΛΕ- 
ΩΣ δ 'Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ . Π αναγιώτης Τ ζεβελέκ ος, οΐ Γε
νικοί Γραμματείς τώ ν 'Υ πουργείω ν 
Δημοσίας Τάξεως κ . Πέτρος Κ ω τσέ- 
λ η ς , ’Εσωτερικών κ . ’ Ιωάννης Λα
δάς καί Β ιομηχανίας κ . ’Α ντώ νιος  
Λ έκκας, δ έκπρόσωπος τοΰ ’Αρχιε
πισκόπου ’Αθηνών Θεοφιλέστατος  
’Επίσκοπος Εϋρίπου κ . Ε υθύμιος.

Οι ’Α ρχηγοί Στρατού Ά ν τ )γ ο ς  
κ . Β . Τ σούμπας, Ναυτικού ’Α ντι
ναύαρχος κ . Κ . Μ αργαρίτης, ’Αερο
πορίας Ά ντιπ τέρ α ρ χος κ . Δ  . Κ ω - 
στάκος, ό ’Α ρχηγός Στρατιωτικού 
Οίκου A .Ε ,ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ’Α ντι
στράτηγος κ . Γεώργιος Ά λ ε β ίζ ο ς ,  
δ Α ρ χ η γ ό ς  Χ ω ροφυλακής Ά ν τ )γ ο ς  
κ . A . Καρυώτης , ό Διοικητής ΑΣΔΕΝ  
’ Α ντ)γος κ . Μ . Μ αστραντώνης, δ 
Πρόεδρος ’Αναθεωρητικού Δικαστη
ρίου ’ Α ντ)γος κ . Ή λία ς Π απαποΰλος, 
°ί ’Α ρχηγοί Ά σ τ υ ν .  Π όλεων κ Γ ιαν- 
νούλη ς, Λ ιμενικού 'Υ ποναύαρχος  
κ . Γ . Μητράκος καί Πυροσβεστικού 
Σώματος κ . ’Ανδρόνικος Δ ή μ ας.

Ό  ’Α ρχηγός τής έν Έ λλά δι ’Αμε
ρικανικής Στρατιωτικής ’Αποστολής 
Ύ π οσ )γος  κ . Τ ζώ ν Χ αϊτάουερ, ό 
Νομάρχης ’Αττικής κ . Γεώργιος Δ η -  
μακόπουλος, οί Α' καί Β' Ύ π α ρ χη -  
γοί Χ ω ρ )κ ή ςΎ π οσ )γο ικ  .κ . Π . Μ άλ- 
λιος καί κ . Μ πανάκας, δ Α' Έ π ιθ εω -  
ρητής Χ ω ρ)κής κ . Χρήστος Καρα- 
βίτη ς, δ Ύπαρήζηγός ’Αστυνομίας 
Π όλεω ν κ . Κ αλτσάς, άλλοι ’Ανώ
τατοι καί ’Α νώτεροι ’Α ξιωματικοί 
τώ ν ’Ε νόπλω ν Δ υνάμεω ν καί τώ ν  
Σω μάτω ν ’Α σφ α λεία ς, οί Κ αθηγη- 
ταί τής Σ χολή ς, Δήμαρχοι καί Κ οι- 
νοταρχαι τώ ν Προαστίων Πρωτευ— 
ουσης, Ά ντιπ ρ οσω πεία ι τώ ν Παρα
γω γικ ώ ν Σ χολώ ν τώ ν ’Ε νόπλω ν  
Δυνάμεω ν καί τώ ν Σ ω μάτω ν ’Α σφα
λείας καί πολλοί συγγενείς τώ ν νέω ν  
’Α νθυπομοιράρχω ν.

Μετά τήν προσέλευσιν τής Α .Ε . 
τοΰ Ά ντ ιβ α σ ιλέω ς καί τήν έπ ιθεώ - 
ρησιν παρ’ αύτοΰ τώ ν παρατεταγμέ- 
νω ν Τμημάτων έλαβε χώ ραν ή π α -  
ράδοσις τής Ποελεμικής σημαίας ύπό  
τώ ν Νέων ’Α νθυπομοιράρχω ν εις τήν 
διοικούσαν τάξιν τώ ν Δοκίμω ν ’Α ξιω 
ματικών .

’Εν συνεχεία  έτελέσθη Δοξολογία  
χοροστατοΰντος τού Σ εβασμιω τά-

του Μητροπολίτου ’Ε νόπλω ν Δ υ νά -  
μεω νκ. Νικολάου μετά δέτό πέρας τού
της οί νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι ύψ ω σαν  
τήν δεξιάν καί έδωσαν τδν νενομ ισμέ- 
νον δρκ οντοΰΈ λλη νος ’Α ξιωματικού .

Ό  Διοικητής τής Σ χολής Ταξίαρ- 
χος κ . ’Ιω άννης Ρ ίζα ς , άνέγνω σε τήν 
Ή μερησίαν Διαταγήν ώς τελευταίαν  
υποθήκην καί συμβουλήν πρός τούς 
νέους ’Α ξιω ματικούς οί όποιοι μετά
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διετή εύδόκιμον έκπαίδευσιν έξέρ 
χονται εις τόν εΰγενή στίβον του 
καθήκοντος καί τής ά μ ίλλη ς, εΐπώ ν  
μεταξύ άλλω ν καί τά έξής :

«Νέοι ’Α νθυπομοίραρχοι,

Δέν ασκείτε έπ άγγελμ α , άλλα κοι
νω νικόν λειτούρ γη μα . Τό λειτούρ
γημά σας είναι βαρύ, πολύμορφον  
καί π ολυσ χιδές . Τίθεσθε εις τήν 
υπηρεσίαν τοΰ Κ οινωνικού συνόλου  
ϋπό έξαιρέτους συνθήκας. Πλήρης 
Τάξις καί ’Α σφάλεια έπικρατεΐ καθ’ 
άπασαν τήν χώραν.. Έ ντείνατε καί 
έσεΐς τάς προσπάθειας σ α ς, ϊνα ή 
τάξις αυτή συνεχισθή καί έδραιωθή 
έτι περαιτέρω .

Ή  μ εγα λοψ υχία , ή σω φ ροσύνη, 
ή σύνεσις, ή μετριοπάθεια, ή δικαιο
σύνη νά  κυριαρχούν τω ν ένεργειών 

σ α ς .

Ή  έντιμότης, ή άξιοπρέπεια, ή 
ειλικρίνεια , ή ευσυνειδησία κα: ή
άφοσίω σις εις τό καθήκον νά είναι 
τά άπαραίτητα προσόντα σ α ς . Έ π ι-  
δοθήτε μετά θέρμης εις τήν έκ π λή - 
ρωσιν τής υψ ηλής άποστολής σας 
βέβαιοι δντες δτι θά συμβάλητε θ ε - 
τικώς εις τήν θεμελίω σιν ενός κ αλλι- 
τέρου καί εύτυχεστέρου μέλλοντος  
τό όποιον έχει τάξει ώς σκοπόν ή 
’Εθνική ’Επαναστατική Κυβέρνη- 
σ ις » .

Μετά τήν άνάγνω σιν τής ήμερη -  
σίας Διαταγής καί τήν έπάνοδον 
τής Πολεμικής Σημαίας εις τήν έν 
παρατάξει θέσιν της ή A .Ε . ό Α Ν - 
ΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ έπέδωσεν ίδιοχείρως 

τά ξίφ η  εις ένα έκαστον τώ ν νέω ν  
’Α νθυπομοιράρχω ν.

Έ πηκολούθησεν παρέλασις τού
τω ν , καί τώ ν Δοκίμω ν ’Αξιω ματι
κών ένώ πιον τής Α ,Ε . τού Α Ν Τ Ι- 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ καί τώ ν λοιπώ ν έπισή- 
μων ή ώραία δέ τελετή τής ορκωμο
σίας έληξε μέ λαμπράν δεξιωσιν ή 
οποία έδόθη εις τάς αίθούσας δεξιώ
σεων τής Σ χολής ’Αξιω ματικώ ν Χ ω 

ροφυλακής .

Οί νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι δίδοντες τόν νενομισμένον όρκον.

Οί νέοι ’Αξιωματικοί φ ω τογραφ ούνται μετά τής Α . Ε .  τού Ά ν τ ι -  
βασιλέως καί τώ ν λοιπώ ν έπ ισ ή μ ω ν.
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K A I

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κας Μ Α Ι Ρ Η Σ  Β Ε Ν Ο Υ Κ Α  
'Υπαλλήλου Αρχηγείου Στρατοί

Π Κοίυηση τής Θεοτόκου εί
ναι άπό εκείνα τά θρησκευτικά 
γεγονότα πού έχουν ιδιαίτερη άπή- 
χηση στις καρδιές των ευσεβών. 
“Έτσι, όχι μόνον έκλεκτοΐ πεζο- 
γράφοι μας όπως ό Παπαδιαμάν- 
της, ό Μωραϊτίδης, ό Βιζυηνός, 
ό Μυριβήλης, ό Παπαντωνίου, 
ό Βλαχογιάννης, ό Κόντογλου, 
ή Αιμιλία Δάφνη, ή οί ποιητές 
μας σάν τον Άχιλλέα Παράσχο, 
τόν Παλαμα, τόν Σικελιανό, τόν 
Πορφύρα καί άλλους έχουν έμ- 
πνευσθή άπό Αυτήν έκλεκτότατες 
σελίδες, άλλά καί ό λαός μας μέ 
πολλή πίστη καί βαθύτατη ποίη
ση έχει υμνήσει τήν Μητέρα των 
πάντων κάί έχει πλέξει γύρω άπό 
τόν θάνατός της ώραιότατους θρύ
λους καί ή,υρικώτατους δημοτι
κούς στίχους. Ό λη ή Ελλάδα 
γιορτάζει τώρα τόν Δεκαπενταύ- 
γουστο καί τόν Σεπτέμβριο, τήν 
Χάρη της.

’Αμέτρητα τά μοναστήρια καί 
τά ξωκλήσια τής Παναγίας όπου 
έκεΐ στά βουνά καί στά νησιά μας 
συγκεντρώνουν τόν κόσμο τής 
πίστεως, τούς στρατοκόπους πού 
κάθε χρόνο γράφουν τό χαρού
μενο άλλά καί κατανυκτικό «'Ο
δοιπορικό» τής Μεγαλόχαρης.

Προπαραμονής σιμώνει καί ή 
σημαία κυματίζει στά κατάρτια 
των καραβιών μέ τήν πλώρη στή

Μεγαλόχαρη. Όπως πάντα, μέ 
τό ίδιο φορτίο τής πίστεως, μέ 
όποιον τρόπο, πολύ συχνά μέ τά 
πόδια, οί περισσότεροι οδοιπο
ρούν, σκαρφαλώνουν__καί νο
μίζω πώς είναι πολύ πιο ευτυχι
σμένοι άπό τούς δύσμοιρους έκεί- 
νους πού στοιβάζονται στά καρά
βια μας, γιά νά προσκυνήσουν 
τήν Μεγάλη Παναγιά, στή Τήνο. 
Εδώ πέρα, οί στρατοκόποι, μ’ ένα 

ταγάρι, μ’ ένα ραβδί στό χέρι, 
σπάνια μέ κάτι περισσότερο, ό 
καθένας είναι αυτεξούσιος νά δια- 
φεντεύη τόν εαυτό του, ελεύθερος 
νά ξαποστάση κάτω άπό πλάτανο 
ή καστανιά, νά ξεδιψάση σέ νε
ράκι τρεχούμενο, νά κοιμηθή στόν 
ίσκιο προαιώνιου δένδρου. Άπό 
κάθε μονοπάτι, άπό κάθε πλαγιά, 
άπό κάθε φαράγγι ξεφυτρώνουν, 
συντροφιές-συντροφιές ή καί μο
ναχικοί προσκυνητές. Είναι ό λα
ός μας συνηθισμένος νά σκαρφα- 
λώνη στήν άγρια πέτρα. ’Ανεβαί
νει σέ κορυφές ύπερήψυλες, οδοι
πορεί στά χείλη άβύσων, βρίσκει 
μέ τό αλάθευτο ένστικτό του διέ
ξοδο σέ τρομακτικά άδιέξοδα. 
’Αγόρια, κορίτσια ευκίνητα, παι
διά κρατημένα άπό τό μητρικό 
χέρι, ώριμοι άνδρες καί γρηές 
καί γέροι πού μόλις βαστιούνται 
στά πόδια τους, προχωρούν μέ 
χαρούμενη έγκαρτέρηση. Μερι

κοί τραγουδούν, άλλοι σφυρίζουν, 
τά κοριτσόπουλα ξεσποΰν σέ πρό
σχαρα γέλια, άλλοι κρατώντας στά 
χέρια τους μεγάλες λαμπάδες προ- 
στατευμένες άπό στενά σανίδια, 
λάδι, θυμιάματα, ταξίματα, άλλοι 
«ταμένοι» γιά τόν έαυτό τους ή 
γιά τούς άλλους, πάντα δυνατά
πιστεύοντας__  θά φθάσουν__
καί θ’ άκουμπήσουν τά μέτωπα 
στά μάρμαρα τού ναού καί θά ψι
θυρίσουν μιά παράκληση γι’ άγα- 
πημένα πρόσωπα σ’ ’Εκείνην πού 
προφταίνει κάθε πόνο καί πού 
γλυκαίνει κάθε δάκρυ, στή Μη
τέρα τών θλιβομένων στή «βοη
θόν έν θλίψεσιν».

"Οταν μιλάει κανείς γιά τά -μο
ναστήρια καί ξωκλήσια πού είναι 
άφιερωμένα στή Μεγαλόχαρη δέν 
θά πρέπει νά λησμονή καί τήν 
παράδοση. Μέ τήν ευσέβεια πού 
τόν διακρίνει άλλά καί τήν με
γάλη άναπλαστική του .ικανότητα 
ό λαός μας έχει δώσει διάφορες 
όνομασίες στις εκκλησίες καί οιά 
εικονίσματα πού είναι άφιερωμέ
να στήν Παναγία. "Εχει δημιουρ
γήσει καί φροντίζει νά συντηρή 
αυτόν τόν κύκλο τών άφηγήσεων 
καί έπωνυμιών πού τόσο θέλγουν 
τούς νεώτερους.

Ό  κ. Χρήστος Σολομωνίδης 
συγκεκριμένα μάς λέει είναι δη
λωτικές τής τοποθεσίας πού βρί-
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Ή  'Ελλάδοι είναι όλόκληρη γεμάτη άπό έκκλησίες αφιερω μένες εις τήν μνήμην τής Θ εοτόκου.

σκεται ή εκκλησία, άλλες κοσμη
τικά επίθετά της κι’ άλλες παρμέ
νες άπό τίς θαυματουργές ιδιότη
τες τής «Θεοτόκου».

Στήν κατηγορία λοιπόν πού οί 
Παναγίες έχουν πάρει τό όνομα 
άπό τόν τόπο πού έχει έρθει, είναι 
ή Παναγία τοϋ Προυσοΰ, πού 
γιορτάζει στά ένιάμερα τής Πανα
γίας. ’Ονομάζεται έτσι διότι τήν 
έφεραν άπό τήν Προύσα τής Βυ- 
θυνίας, κατά τούς καιρούς τής εί- 
κονομαχίας. Τό μοναστήρι μέ 
τούς άπέραντους ξενώνες πού βρί
σκεται άπό χρόνια παληά στε- 
ρηωμένο σέ ρίζα άπότομης πλα
γιάς τοϋ Παναιτωλικοΰ, στά χεί
λη γραφικής κοιλάδας κατάφυτης 
καί μ’ ένα στεφάνι άπό βουνά με
γαλόπρεπα ολόγυρά του. Ή  μικρή 
έκκλησία είναι κτισμένη μέσα 
στή βαθουλή σπηλιά κι’ εκεί 
στή σπηλιά στό μισοσκόταδο, 
άγρυπνεϊ ή βαθυμελάχροινη Πανα
γία τής Προύσης.

"Αλλες Παναγίες είναι:
— Ή  Μυρτιδιώτισσα (Κύθηρα), 

πού λέγεται έτσι, γιατί τό ει
κόνισμά της βρέθηκε μέσα σέ 
μυρτιές. Γιορτάζει στις 24 Σε
πτεμβρίου.

— Ή  Πλατανιώτισσα (κοντά στά 
Καλάβρυτα), τ’ όνομάτης τό πή
ρε άπό τό κούφωμα ένός πλα
τάνου πού έχει μετατροπή σ’έκ- 
κλησία, άφοΰ χωράνε μόνον 
15 άτομα μέσα.

— 'Η Μελικαροΰ (Σκϋρος) πού 
τήν λένε έτσι, γιατί βρίσκεται 
σέ μελικάρια-ναρκίσσους.

— Ή  ΚουμαροΰΓ" στήν Μύκονο, 
γιατί έκεΐ γύρω έχει κούμαρα.

— Ή  Άμπελιώτισσα (Κρήτη), 
γιατί υπάρχουν πολλά άμπέλια 
έκεΐ γύρω.

— Νερατζιώτισσα στό Μαρούσι 
άπ’ τίς πολλές νερατζιές καί 
πλήθος άλλες.

"Ολα αυτά τά έπωνύμια, καί τό 
πλήθος των ναών πού τιμώνται 
στις διάφορες Θεομητορικές έορ- 
τές, μαρτυρούν τήν έξαιρετική θέ
ση πού κατέχει ή Παναγία στήν 
έκκλησία μας άλλά καί στις Ε λ 
ληνοχριστιανικές καρδιές. "Ο,τι 
ήταν γιά τόν ’Αρχαΐον Ελληνι
σμό ή Παρθένος Άθηνά είναι 
γιά τόν Βυζαντινό καί τόν νεώτε- 
ρο Ελληνισμό ή Παρθένος Μα
ρία.

'Ολόκληρος ή ζωή τής Βυζαν
τινής Αυτοκρατορίας θρησκευτι
κή καί κοινωνική συνυφαίνεται 
μέ τό Όνομά της καί τήν αφοσίω
ση σ’ Αύτήν.

Σ’ Αύτήν καταφεύγουν όλοι 
«εν κινδύνους καί θλίψεσι» σ’ Αύ
τήν άναθέτουν τήν σωτηρίαν τής 
Πρωτευούσης τήν «'Υπέρμαχον 
Στρατηγόν» όπως δοξάζεται στον 
’Ακάθιστο "Υμνο.

ΚΓ όταν άκόμη σήμανε ή ώρα 
τής 'Αλώσεως, τήν Παναγία θυ
μήθηκε ό λαός στις μαύρες ώρες 
τής σκλαβιάς. Είναι γνωστός ό 
θρήνος τής πτώσεως:

«Σώπασε κυρά Δέσποινα, μήν 
κλαίγης μήν δακρύζης. Πάλι μέ 
χρόνια μέ καιρούς, πάλι δικά μας 
θάναι».

ΚΓ όταν άργότερα πλησίασε 
ή ώρα τού ξεσηκωμού στήν Πα
ναγία στρέφεται τό υπόδουλο Έ 
θνος. Μετά τήν συμπλοκή στό 
Χρυσοβίτσι, όταν ό Κολοκοτρώ- 
νης έγκαταλείφθηκε άπό τούς 
συμπολεμιστές του καί κατέφυγε 
στον κατεστραμένο ναό τής Θεο
τόκου στά Κύθηρα, σ’ ’Εκείνην 
έστειλε τήν θερμή προσευχή του.. 

«Βοήθησε, Παναγία μου, καί

τούτην τήν φορά τούς "Ελληνες 
διά νά εμψυχωθούν».

Καί ό Κανάρης μετά τό κατόρ
θωμά του στήν Τένεδο ό "Εφορος 
των Ψαρών τόν στεφάνωσε, στήν 
εικόνα τής Παναγίας πήγε καί 
άπόθεσε τό στεφάνι τής δάφνης. 
Τέλος όλοι γνωρίζουμε τήν προ
στασία τής Παναγίας στά βουνά 
τής Πίνδου, ή τόν στενό δεσμό 
τής Παναγίας τής Τήνου, τής 
Μεγαλόχαρης, μέ τόν νεώτερο 
Έθνος μας. Στό μέγιστο θρησκευ
τικό καί εθνικό προσκύνημα μιά 
άνόσια πράξι τής φασιστικής ’Ι
ταλίας τόν τορπιλισμό τού κατα
δρομικού τού πολεμικού μας Ναυ
τικού «ΕΛΛΗ» προσέβαλε άφάν- 
ταστα τό θρησκευτικό αίσθημα 
καί τήν εθνική φιλοτιμία τού λα
ού μας καί ηύξησε τό πάθος γιά 
τήν Νίκη καί τό έπος τής Πίνδου. 
Νά γιατί ή τιμή πού τής άποδί- 
δουν στήν ’Ανατολική ’Ορθοδο
ξία είναι τόσο μεγάλη.. Νά γιατί 
καί στοΰ τελευταίου καλυβόσπι
του τό είκονοστάση θά δήτε άπαρ- 
αίτητη τήν εικόνα τής Παναγίας 
όπως θά τή δήτε έπίσης καί στό 
πιό φτωχό τέμπλο τού πιό μικρού 
ναού, δεξιά τής είκόνος τού Δε
σπότου Χριστού.. 'Η εκκλησια
στική μας ζωή είναι διάσπαρτη 
άπό γιορτές άφιερωμένες σ’ ’Ε
κείνην, θεομητορικές όπως όνο- 
μάζονται.

Ή  ύμνογραφία τήν έκόσμησε 
μέ πλειάδα τιμητικών έπιθέτων 
καί έπωνυμιών. Εφτακόσια είναι 
τά γνωστά καί καθιερωμένα έπω- 
νύμιά της. Οί πιό γνωστές επωνυ
μίες είναι: τΔέσποι να, Προστασία, 
Θεομήτωρ, "Ασπιλος, Άμόλυν- 
τος, Τιμιωτέρα, Γοργοεπήκοος, 
καί είς τήν Ελληνικήν Κύπρο 
τήν όνομάζουν Γαλόκτιστη καί 
Στρατηλάτισσα κ. ά.
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Ι έν  ο ι Σ υν αδελφοί

Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η  

Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Β·

Ο Ρ Γ Λ Ν Ω Ζ Ι Σ

Η  ’Εθνική Γαλλική Χωροφυλα
κή αποτελουμένη άποκλειστικώς 
έκ Στρατιωτικών καρριέρας είναι 
εν άναπόσπαστον τμήμα του Γαλ
λικού Στρατού.

Τό άρθρον I. τοϋ Δ. τής 10-9- 
1935 ορίζει σαφώς, ότι «Οί Γενι
κοί Νόμοι ώς καί οί Στρατιωτικοί 
Κανονισμοί εφαρμόζονται πλήρως 
καί εις τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής, έκτος τροποποιήσεων τινών 
και εξαιρέσεων, αΐτινες ΰπηγο- 
ρεύθησοα; έκ τής ϊδιαζούσης όργα- 
νώσεως καί αποστολής τούτου».

Ή σημερινή δύναμις τής Χωρο
φυλακής ανέρχεται εις 2.000 ’Αξιω
ματικούς, καί 62.000 Ύπαξιωμα- 
τικούς καί Όπλίτας, οί όποιοι εί
ναι κατανεμημένοι εις τάς κάτωθι 
Υπηρεσίας:

( 1· Μίαν Γενικήν Διεύθυνσιν καί 
μίαν Γενικήν Έπιθεώρησιν Χωρο
φυλακής —Τήν Διοίκησιν τών Σχο
λών—Τό Διοικητικόν καί Τεχνικόν
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Κέντρον (Οικονομικού καί Υλι
κού).

2. Τάς Περιφερειακός Διοικήσεις 
Χωροφυλακής, τών όποιων τό 
προσωπικόν φέρει άργυρόχρουν 
έμβλημα, ήτοι: Τήν Μηχανοκί
νητον Χωροφυλακήν μετά χρυσού 
’Εμβλήματος, καί τήν Φρουράν 
τών Παρισίων.

3. Τάς Είδίκάς Μονάδας τής Χω
ροφυλακής, ήτοι: Τήν Χωροφυ
λακήν Άέρος,—τήν Χωροφυλα
κήν ’Αεροπορικών Μεταφορών καί 
τήθ Χωροφυλακήν Ναυτικού.

4. Τάς έκτος Μητροπόλεως Υ 
πηρεσίας Χωροφυλακής καί

5. Τάς Μονάδας Χωροφυλακής 
παροχής τεχνικής βοήθειας εις άλ- 
λας Χώρας.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥ

ΛΑΚΗΣ -  (Γ. Δ. X.).
Τό Διάταγμα τής 5-4-1961 κα

θορίζει τήν άρμοδιότητα τού Υ. 
Ε. Άμύνης, έκ τού όποιου έξαρ-

τάται ή Γεν. Δ]νσις Χωρ]κής καί 
Στρατ. Δικαιοσύνης.

Ή Γ. Δ. Χωρ]κής διά τής άπό 
23-12-1968 άποφάσεως άποτελεϊ- 
ται έκ δύο Ύποδ]νσεων Χωροφυ
λακής καί μιας Διευθύνσεως Στρατ. 
Δικαιοσύνης Χωρ]κής.

'Η Α’ Ύποδιεύθυνσις, ή καλου- 
μένη καί Διεύθυνσις Προσωπικού, 
έχει τά εξής Γ ραφεία: α) Μελετών 
Β) Όργανώσεως ι#αί Μεθόδων γ ) 
Μηχανογραφικού.

'Η Β' Ύποδιεύθυνσις έχει δύο 
γραφεία, ήτοι: : α) Τεχνικών
Υπηρεσιών καί β) Υλικού.

Χαρακτηριστικόν έν προκειμένω 
είναι ότι ή Υπηρεσία Δημο
σίων Σχέσεων καί Κοινωνικών 
Υπηρεσιών Χωροφυλακής υπά
γεται άπ’ εύθείας είς τό Υπουργι
κόν Συμβούλιου.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΝ 

ΚΕΝΤΡΟΝ
Τούτο εύρίσκεται είς Ρ<5συύ - 

Σιού - Μπουά καί έχει Συνταγμα-



Γ Α Λ Λ Ο Ι  Λ Λ  Π IΗ I Ζ Τ A I Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ε Σ

ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ Λ Ι Α Ζ Ω Ι Ε Ω Ζ  Κ Ι Μ Δ Υ Μ Ε Υ Ο Μ Τ Ο Ι  Α Τ Ο Μ Ο Υ
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τάρχην Διοικητήν μετά τού ’Επι
τελείου του, Συνταγματάρχην βο
ηθόν αύτοϋ καί τάς κάτωθι πέντε 
Διευθύνσεις, ήτοι: α) Διοικήσεως 
Προσωπικού β) Διαφόρων ’Ανε
ξαρτήτων Μονάδων γ )  Τεχνικών 
Υπηρεσιών δ) Ειδικών Υπηρε
σιών ώς π. χ. Έγκληματολογι- 
κών ’Ερευνών, τό ’Ηλεκτρονικόν 
Κέντρον καί τό ’Εθνικόν Κέντρον 
Πληροφοριών κυκλοφοριακών προ
βλημάτων καί δυστυχημάτων καί 
ε) ’Επικοινωνιών.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟ

ΦΥΛΑΚΗΣ
Αΰτη υπάγεται άπ’ ευθείας είς 

τό Ύπουργεϊον ’Εθνικής Άμύνης. 
Ό  Γενικός ’Επιθεωρητής Χωρο
φυλακής είναι ό μόνιμος Σύμβου
λος τοΰ Υπουργού διά θέματα 
άναφερόμενα εις τήν Χωροφυλα
κήν καί τά κύρια καθήκοντα αύτού 
είναι: α) Ό  Γενικός ’Έλεγχος τών 
Υπηρεσιών τού Σώματος, β) Ή 
έξακρίβωσις τής άποδοτικότητος 
καί ή υποβολή σχετικών προτά
σεων διά τήν λήψιν μέτρων προς 
έξασφάλισιν ταύτης. γ )  'Η παρο
χή πληροφοριών είς τον Υπουρ
γόν περί τής γενικής καταστάσεως 
καί τών άναγκών τής Χωρ]κής 
καί δ) Ή διενέργεια ανακρίσεων 
περί τών εις βάρος τών άνδρών 
τοΰ Σώματος κατηγοριών κλπ.

’Επίσης ενεργεί συχνάς επιθεω
ρήσεις τών 'Υπηρεσιών, εκφρά
ζει τήν γνώμην του περί τής άπο- 
δόσεως τού ’Αρχηγού καί τών 
Άνωτάτων ’Αξιωματικών καί συν
τάσσει τάς διαδοχικός. σημειώσεις 
καί προτάσεις προς προαγωγήν 
τών άνωτέρω τοιούτων. Ένη- 
μερούται επί τής πορείας έξελίξεως 
τού Σώματος καί εγκρίνει ή τρο
ποποιεί σχετικά προγράμματα 
υποβαλλόμενα είς αύτόν.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΣΧΟΛΩΝ ΧΩΡΟ

ΦΥΛΑΚΗΣ
Αύτη έδημιουργήθη διά τού άπό 

18-7-59 Δ. καί υπάγεται άπ’ ευ
θείας είς τήν Γενικήν Διεύθυνσιν 
Χωροφυλακής (Γ.Δ.Χ.) τού Υ 
πουργείου καί διοικεϊται υπό Ά- 
νωτάτου ’Αξιωματικού. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΓΑΛ

ΛΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ:
Ή κατωτέρω άναφερομένη ορ

γανωτική διάρθρωσις τής Χωρο
φυλακής έπραγματοποιήθη τον ’Ια
νουάριον τού 1967, λόγω τής 
βάσει τού άπό 22-2-66 Ν. Δ. περί 
νέας άναδιαρθρώσεως τών Στρα
τιωτικών Περιοχών τής Χώρας, 
ή οποία άπεσκόπει είς α) τήν μεί-

ωσιν τών Στρατ. Περιοχών άπό 
10 είς 7 β) τήν κατάργησιν τών 
Ύποπεριοχών καί γ )  τήν δη
μιουργίαν 21 Στρατ. Περιφερειών, 
αί όποΐαι ταυτίζονται προς τάς 
άντιστοίχους Διοικητικάς τοιαύ- 
τας τής Χώρας.

Ούτω καί ή Χωροφυλακή προ- 
κειμένου νά προσαρμόση τήν ορ
γανωτικήν της διάρθρωσιν, ώστε 
αί Ύπηρεσίαι της νά ταύτίζωνται 
προς τάς άντιστοίχους Διοικητι
κός καί Στρατιωτικός τοιαύτας, 
έδημιούργησε : α) Ε πτά  Διοική
σεις Περιοχών, ήτοι Παρισίων, Λίλ- 
λης, Ρένς, Μπορντώ, Λυών, Μέτς 
καί Μασσαλίας, β) 21 Διοικήσεις 
Περιφερειών γ )  93 Διοικήσεις Περι
φερειών επιπέδου Νομού καί 23 
Διοικήσεις Μηχανοκινήτων Μονά
δων Χωροφυλακής.

Διοικητής έκάστης Διοικήσεως 
Περιοχής είναι Στρατηγός, είς τον 
όποιον υπάγονται άπασαι αί έν 
τή περιοχή Ύπηρεσίαι Χωρο
φυλακής, τάς ένεργείας τών όποιων 
διευθύνει καί συντονίζει. Ουτος 
είναι ό τεχνικός Σύμβουλος τού 
Κυβερνήτου καί Στρατιωτικού Δι- 
οικητού τής Περιοχής διά θέματα 
άφορώντα είς τήν δημοσίαν τάξιν 
καί άσφάλειαν καί τήν άμυναν τής 
περιοχής. ’Αποτελεί δε τον άμεσον 
σύνδεσμον τών είς τήν περιφέ- 
ρειάν του Δικαστικών ’Αρχών. 
Έχει είς τήν διάθεσίν του μίαν Μο
νάδα Ελικοπτέρων καί μίαν Μη
χανοκινήτου τοιαύτην Χωροφυ
λακής, τάς όποιας διαθέτει κατά 
τήν κρίσιν του ή τή αιτήσει τών 
διαφόρων Υπηρεσιών.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡ]ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Έκ τών επτά τοιούτων αί εξ 
έχουν τήν αύτήν όργάνωσιν, πλήν 
τής τοιαύτης τών Παρισίων, ή το ι: 
έκάστη τούτων εχει τάς κάτωθι 
Υπηρεσίας:

Γα) Τό Έπιτελεΐον —Τούτο εχει 
4 Γραφεία, ήτοι: Προσωπικού,
Έκπαιδεύσεως, Υλικού καί Οι
κονομικού. β) Τό Γενικόν Συνερ- 
γεΐον γ ) τήν Μονάδα Ελικοπτέ
ρων δ) τήν Μονάδα ελέγχου ’Εθνι
κών ’Αρτηριών καί ε) Μίαν Μο
νάδα Μηχανοκινήτων Χωροφυλα
κής (’Αμέσου Έπεμβάσεως).

Ή Διοίκησις περιοχής Παρισ- 
σίων εχει τήν κάτωθι οργανωτι
κήν διάρθρωσιν:

α) Τό Έπιτελεΐον β) τό Τμήμα 
Ελικοπτέρων γ )  Τήν Διοίκησιν 
’Ορλεάνης είς τήν οποίαν ύπάγον- 
ται άλλαι 4 Διοικήσεις ’Αξιωματι
κών καί Μία Μονάς Μηχανοκι-

Μονάδες ’Α λεξιπτω τιστώ ν της 
Γαλλικής Χ ω ροφ υλακής, κατά τήν  
διάρκειαν έκπαιδεύσεώς τ ω ν , ένώ  
πραγματοποιούν έλευθέραν πτώ σιν  
έκ μεταγω γικώ ν αεροπλάνω ν διά 
τώ ν δποίω ν είναι έπίσης έφω δια— 
σμένη ή Γαλλική Χ ω ροφ υλακή .

νήτόυ. δ) Ή Διοίκησις τής Πό- 
λεως Παρισσίων είς ήν υπάγονται, 
ή Ύποδ]σις Βερσαλιών, Έσόν, 
Βάλντουάζ καί Σηκουάνα — Μάρ
νη. ε) ‘Η Περιφερειακή Δ]σις Πα- 
ρισσίων, είς ήν υπάγονται αί Ύ- 
πηρεσίαι Χωρ]κής ’Άνω Σηκουά-

492



να, Σέν Ντε vis καί τής Κοιλάδος τού 
Μάρνη, στ) Ή Δ]σις Μηχανοκι
νήτου Παρισίων καί ζ) 'Η Φρουρά 
Χωροφυλακής Παρισίων. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΧΩΡ]ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑΣ.
Ή Διάρθρωσις αυτών αντιστοι

χεί προς τήν τοιαύτην τής Νο
μαρχίας και ή άρμοδιότης της φθά
νει μέχρι καί τοϋ Καντωνίου. Ό  
Διοικητής δέ ταύτης έχει άμεσον 
συνεργασίαν μετά τοϋ Νομάρχου 
τής περιοχής. Επομένως υπάρχουν 
τόσαι Διοικήσεις Χωροφυλακής τοϋ 
έν λόγω επιπέδου, δσαι καί αί 
άντίστοιχοι διοικητικοί περιφέ
ρειας ήτοι 93 έν συνόλω εξαιρέσει 
τοϋ Νομού τού Βορρά ένθα υπάρ
χουν δύο, μία εις τήν Λίλλην καί 
μία εις τήν Βαλανσιέν, τοϋ Νομού 
Κορσικής, ένθα υπάρχουν επίσης 
δύο μία τοϋ Άγιάτσιο καί μία 
τής Μπάστια, ένώ εις τον Νομόν 
Μπελφώρ δεν ύπάρχει Διοίκησις 
Χωροφυλακής.

Ή διοίκησις Χωροφυλακής είναι 
ύπεύθυνος διά τήν δημοσίαν τάξιν 
καί άσφάλειαν έν τή περιφερεία 
της. Ό  Διοικητής Χωροφυλακής 
συνεργάζεται στενώς μετά τοϋ 
Νομάρχου, τοϋ Στρατιωτικού 
Διοικητού καί των λοιπών Διοι
κητικών καί Δικαστικών ’Αρχών.

Διοικεΐται ύπό άνωτέρου ’Αξιω
ματικού καί ή δύναμίς της κυμαί
νεται άναλόγως τής σπουδαιότη- 
τος τής περιοχής άπό 5—20 ’Αξιω
ματικούς καί 200—700 Ύπαξιωμα- 
τικούς καί Όπλίτας.

Έχει εις τήν διάθεσίν της μίαν 
μηχανοκίνητον μονάδα Τροχαίας 
προς ’Έλεγχον τών οδικών άρτη- 
ριών τής περιοχής, μίαν μονάδα 
έγκληματολογικών άναζητήσεων, 
εν σννεργεΐον οχημάτων, μίαν μο
νάδα έπικοινωνιών, κ.λ.π. 

ΛΟΧΟΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Ή έδρα τού Λόχου Χωροφυλα

κής εύρίσκεται εις τήν πρωτεύου
σαν τής αντιστοίχου ’Επαρχίας, 
ή δέ κατά τόπον άρμοδιότης της 
άντιστοιχεϊ προς τήν περιφέρειαν 
τής ’Επαρχίας, πλήν έξαιρέσεων 
τινών. Ή εκτασις δέ τής περιφέ
ρειας του ανέρχεται είς περίπου 
1500' τετρ. χλμ. έν τή οποία 
ύπάρχουν 8—10 Καντόνια πλη
θυσμού 100.000 περίπου κατοί
κων. Άναλόγως τής σπουδαιό- 
τητος τής περιφερείας άπό πλευ
ράς πληθυσμού, βιομηχανίας, του
ριστικού ένδιαφέροντος ή άσφα- 
λείας ύπό Άνωτέρου ή καί κ&- 
τωτέρω Αξιωματικού, ό όποιος

είναι ό ούσιαστικός ' Αστυνόμος 
τής περιφερείας ταύτης.

Η ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Συνήθως εύρίσκεται εις τήν έδραν 

έκάστου Καντονιού, τού όποιου 
καί φέρει τήν έπωνυμίαν, ή δέ 
άρμοδιότης αύτής έπεκτείνεται έπί 
τής περιφερείας τούτου. Είναι ή 
μικροτέρα Διοικητική Μονάς τής 
Χωροφυλακής καί διοικεΐται ΰπό 
Άνθυπασπιστοΰ. Ή δύναμίς της 
έξαρταται έκ τής σπουδαιότητος 
τής περιοχής καί κυμαίνεται άπό 
5 άνδρας μέχρι 20 συμπεριλαμ
βανομένου καί τού Διοικητού. 
’Ενίοτε αί Διμοιρίαι έχουν καί 
μόνφα ή προσωρινά Φυλάκια εις 
διάφορα σημεία σπουδαία πρός 
έξασφάλισιν καλλιτέρου έλέγχου 
τής περιοχής.

Έκτος τών Διμοιριών Άστυνο- 
μεύσεως τών Καντονίων, ύπάρ
χουν καί Διμοιρίαι Χωροφυλακής 
ειδικών άποστολών, τών οποίων 
ή άρμοδιότης είναι απεριόριστος, 
ώς π.χ. αΐ Έχκληματολογικών 
’Ερευνών, αί όποϊαι ύφίστανται

εις διάφορα κλιμάκια τής Διοι
κητικής διαρθρώσεως, μέ άρμοδιό- 
τητα έπί τής περιοχής Έφετείου 
ή Πρωτοδικείου. Αΰται διαθέτουν 
ομάδας διαφόρων ειδικοτήτων, ώς 
π.χ. Έγκληματολογικοΰ ’Εργα
στηρίου, Φωτογραφικού, Α στυ
νομικών κυνών κ.λ.π.

β) Διμοιρία ορειβατών καί δια- 
σώσεως εις τά ορεινά μέρη.

γ ) Διμοιρία Έλέγχου Ποταμών 
καί Λιμνών.

δ) Μικτήν Διμοιρίαν έκ Μοτο- 
συκλεττιστών καί πεζών έλέγχου 
τών οδικών αρτηριών, ή οποία 
καί αποτελεί καί μονάδα άμέσου 
έπεμβάσεως.

ε) Μηχανοκίνητος Διμοιρία, 
διοικουμένη ύπό Υπομοιράρχου. 
Αυτή παραμένει εις τήν έδραν τής 
Διοικήσεως, άσκεϊ τόν έλεγχον 
τών οδικών αρτηριών καί αποτε
λεί μίαν έφεδρικήν δύναμιν άμέ
σου έπεμβάσεως είς τάς χείρας τού 
Διοικητού, καί

στ) Διμοιρία ειδικών ναυαγοσω
στικών μέσων, ή οποία χρησιμο-

Γάλλοι Χ ω ροφύλακες έλέγχουν άδειας κυνηγιού τώ ν Νεμρώδ τής 
πατρίδος τω ν είς τήν ύπαιθρον .
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Έ να  όμορφο τοπεϊο τής Γαλλίας
ϋπ ου  ή Χ ωροφυλάκή άσκεί μεθοδικώς καί δραστηρίως τήν άστυνόμευσιν .

ποιείται διά τόυ έλεγχον των πο
ταμών, των λιμνών καί τών ακτών 
πρός παροχήν βοήθειας εις κιν
δυνεύοντας, τήν καταστολήν τής 
παρανόμου άλιείας κ.λ.π.

Έκ τών ανωτέρω διαπιστοϋ- 
ται, ότι ή Διοίκησις Χωροφυλακής 
Νομαρχιακού επιπέδου, είναι ή Βα
σική Μονάς άσκήσεως τής ’Αστυ
νομίας γενικώς έν τή ’Επικράτεια, 
καθ’ όσον αί Ύπηρεσίαι ταύτης 
έκτείνονται μέχρι καί τού Καντω- 
νίου, καλύπτουσαι ούτω όλην 
τήν ’Επικράτειαν.

Αυτή είναι έν γενικαΐς γραμμαϊς 
ή οργανωτική διάρθρωσις τών 
Υπηρεσιών τής Γαλλικής Χωρο
φυλακής, ή όποια εκτός τών άνω- 
τέρω της Υπηρεσιών διαθέτει καί 
τάς έξής είδικάς Μονάδας, αί όποΐ- 
αι έχουν γενικήν άρμοδιότητα καί 
χρησιμοποιούνται άναλόγως τών 
αναγκών, ήτοι :

Η ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΟΝΑΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Αύτη άποτελεΐται άπό 23 Μο
νάδας μηχανοκινήτου Χωροφυλα
κής διοικουμένας υπό Άνωτέρου 
’Αξιωματικού καί εύρίσκονται είς 
τήν έδραν έκάστης Διοικήσεως

περιφερείας Χωροφυλακής. Έκά- 
στη Μονάς έχει 'Ομάδας Μηχα
νοκινήτου, άναλόγως τής σπου- 
δαιότητος είς διαφόρους άλλας 
υποδιαιρέσεις περιφερειακός. "Ε
καστον Μηχανοκίνητον Σύνταγ
μα άποτελεΐται έκ 2—6 Μοιρών 
διοικουμένων ύπό άνωτέρου ’Αξιω
ματικού. Έκάστη Μοίρα εχει άνά- 
λογον αριθμόν ίλών, με δύναμιν 
3 ’Αξιωματικών καί 132 Ύπαξιω- 
ματικών καί 'Οπλιτών ύπό Μοί
ραρχον. Έκάστη ίλη διοικεϊται 
ύπό Μοιράρχου κάί έκαστος θά
λαμός ύπό 'Υπομοιράρχου, ’Ανθυ
πομοιράρχου ή Άνθυπασπιστού.

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Εις έκάστην Διοίκησιν Χωροφυ
λακής υπάρχει καί μία Μονάς 
Μηχανοκίνητος διά τον τροχο- 
νομικόν ελεγχον τών οδικών άρτη- 
ριών τής περιφερείας της.

ΦΡΟΥΡΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Ή ιστορία τής συστάσεως τής 
Υπηρεσίας ταύτης τής Χωροφυ
λακής άνατρέχει είς το έτος 1816 
καί είναι διάδοχος τής παλαιοτέράς 
Υπηρεσίας ’Ασφαλείας τών Βασι

λέων τής Γαλλίας. Εχει ένδοξον 
ιστορίαν καί μεγάλας παραδόσεις. 
Ίδρύθη ύπό τού Σέν Λιούϊς καί 
άποκλειστική εύθύνη ταύτης ήτο 
καί είναι ή προστασία τής πρω- 
τευούσης τής Γαλλίας. ’Αποτελεί 
δ? άναπόσπαστον τμήμα τής ’Ε
θνικής Χωροφυλακής καί λόγω τών 
ύπ’ αυτής προσφερθεισών κατά και
ρούς πολυτιμοτάτων Υπηρεσιών, 
τής άπενεμήθη τό 1880 ειδική Πο
λεμική Σημαία καί ’Έμβλημα.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ή κατάκτησις τών αιθέρων καί 

αύτοΰ τού διαστήματος ύπήρ- 
ξεν ή μεγαλυτέρα έπιτυχία τού 
ανθρώπου τού XX’ αίώνος καί 
δι’ αύτόν τον λόγον ή αεροπορία· 
κατέχει σήμερον πρωτεύουσαν θέ- 
σιν είς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις 
μιας χώρας. ’Εκτός όμως τούτου 
καί ή Πολιτική ’Αεροπορία αποτε
λεί τό πλέον σοβαρόν συγκοινω
νιακόν μέσον καί έχει κυριαρχή
σει, είς τήν ζωήν τού σημερινού 
ανθρώπου.

Τούτο ακριβώς ήνάγκασε τήν 
Γαλλικήν Χωροφυλακήν, ή οποία 
άπό τού έτους 1957 έχει τήν άπό- 
λυτον εύθύνην φρουρήσεως καί 
ελέγχου τών Πολιτικών καί Στρα
τιωτικών ’Αεροδρομίων τής χώ
ρας, ενώ άπό τού 1934—1957 
ήσκει τήν ύπηρεσίαν ταύτην έπι- 
κουρικώς μόνον, νά άναδιοργανώ- 
ση καί έκσυγχρονίση πλήρως τήν 
«Χωροφυλακήν ’Αεροπορίας» καί 
τήν τοιαύτην τών «’Αεροπορικών 
Μεταφορών», ίνα δυνηθή καί άντα- 
ποκριθή είς τάς ηύξημένας απαι
τήσεις τής εποχής.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΚ

ΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ή Γαλλική Χωροφυλακή δια

θέτει καί μονάδας της έκτος τής 
Μητροπολιτικής Γαλλίας ώς π.χ. 
έν Γερμανία καί είς άλλας χώρας.

Ή Γαλλική Δύναμις Χωρο
φυλακής έν Γερμανία διοικεϊται 
ύπό Στρατηγού Χωροφυλακής, ό 
όποιος έχει τήν έδραν του είς 
Μπάντεν —Μπάντεν Γερμανίας καί 
διαθέτει μονάδας είς τήν Βορείαν 
Ζώνην τού Τρέβ καί Λαντώ, είς 
τήν Νοτίαν Ζώνην τού Φρίμπουρ- 
γκ, Μπάντεν—Μπάντεν καί Τιούμ- 
πιγκεν, καθώς καί μίαν μονάδα είς 
τό Δυτικόν Βερολϊνον, ένθα έκτε- 
λούν καθαρώς στρατονομικά κα
θήκοντα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
καί  ό α γ ώ ν  τοϋ Ί8 2 Ί

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
'Υπομοιράρχου

«Κ ι’ αν πρέπει νά πεθάνουμε για τήν ‘Ελλάδα 
θεία είν’ ή δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει».

Φ . ΜΙΣΤΡΑΛ

Ε ις τό χαρακτηριστικόν αυτό δίστιχον τοΰ έκ 
Προβηγκίας Φιλέλληνος ποιητοΰ Φρειδερίκου Μι- 
στράλ θά ήδύνατο κανείς νά συμπεριλάβη ολόκλη
ρον τό νόημα τής φιλελληνιστικής κινήσεως, ώς καί 
τό μέγεθος τής συμβολής τής κινήσεως ταύτης εις τήν 
δικαίωσιν τοΰ άγώνος των Ελλήνων κατά τήν Έπα- 
νάστασιν τοΰ 1821.

Ποια όμως ήσαν τά αίτια, έξ ών έπήγασεν ή κίνησις 
αΰτη; Πρέπει ταΰτα νά άναζητηθοΰν μόνον εις αύτόν 
τοΰτον τόν χαρακτήρα καί τούς σκοπούς τής Ελλη
νικής Έπαναστάσεως ή καί εις τήν κρατούσαν έν 
Ευρώπη, κατά τούς χρόνους έκείνους, πνευματικήν, 
ψυχικήν καί συναισθηματικήν διάθεσιν;

Τήν άπάντησιν εις τά έρωτήματα ταΰτα θά έπιχει- 
ρήσωμεν νά δώσωμεν διά τοΰ παρόντος άρθρου.

’Από πλευράς Ιστορίας, ή λέξις «φιλλέλην» έμ- 
φανίζεται πολύ παλαιότερον: Φιλέλληνας άποκαλεΐ 
τούς κατοίκους τής ιδανικής πολιτείας του ό Πλάτων 
(Πολιτεία: 470 Ε). «Φιλέλληνα» άποκαλεΐ καί ό 
Ξενοφών τόν ’Αγησίλαον. «Φιλέλληνας» έπίσης άπο- 
καλοΰν εις τούς άρχαίους χρόνους τούς "Ελληνας 
ήγεμόνας των έξω τής Ελλάδος χωρών ώς τόν 
Ίάσωνα των Συρακουσών, καί βασιλείς τινάς τής 
’Ανατολής, καί βασιλείς τών Πάρθων, οΐτινες μάλι
στα φέρουν ύπερηφάνως τόν τίτλον τοΰτον, κεχαρα- 
γμένον καί εις τά νομίσματα τής Χώρας των.

"Ισως ό πρώτος τών άλλοδαπών εις δν άπενεμήθη 
ό τίτλος τοΰ φιλέλληνος, είναι ό Φαραώ τής Αίγυπτου 
Άμασις Βλ (26η δυναστεία) δστις έπέδειξεν ιδιαίτε
ρον ενδιαφέρον διά τούς "Ελληνας, έφρόντισεν διά 
τήν είς Μέμφιδαν έγκατάστασίν των καί άπέστειλεν 
πλούσια δώρα είς Δελφούς.

Είς τούς νεωτέρους χρόνους ό Φιλελληνισμός ανα
πτύσσεται είς πανίσχυρον ρεύμα κατά τήν εποχήν τής 
’Αναγεννήσεως, έξοικειούμενος ύπό τής δραστηριό- 
τητος τών είς τήν Δύσιν καταφυγόντων Ελλήνων 
λογίων καί διανοουμένων, οΐτινες μεταλαμπάδευσαν 
τόν Ελληνικόν πολιτισμόν, τήν τέχνην καί τά γράμ
ματα. Ούτω, φιλέλληνες, άπεκλήθησαν καί ήσαν, ό 
Πετράρχης καί ό Βοκκάκιος,—’Ιταλοί Ούμανισταί— 
ό Γάλλος Βουδαϊος, ό Γερμανός Κρούσιος, καί άργό- 
τερον οί Σπόν καί Βελλέρ, ό Τουρνεφάρ ό Ντόντουελ, 
ό Σαναζέλ—Γκουφιέ κ. α.

Μέχρι τής στιγμής ταύτης έν τούτοις , ό φιλελληνι
σμός άνήκει είς τήν σφαίραν τοΰ ίδεαλισμοΰ. Τό 
έμπρακτον ένδιαφέρον θά έκδηλωθή μόνον κατά τόν 
ιερόν άγώνα τοΰ Έλληνικοΰ "Εθνους, κατά τρόπον 
τόσο πασιφανή καί έντυπωσιακόν ώστε νά καθιερωθή 
τελικώς είς τήν συνείδησιν πάντων ό όρος «φιλέλλη
νες» ώς ύποδηλών τούς άλλοδαπούς οΐτινες δι’ όίων- 
δήποτε τρόπων ένίσχυσαν τόν άγώνα διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν τοΰ Ελληνικού "Εθνους τώ 1821.

Ή  Ελληνική Έπανάστασις έξερράγη είς εποχήν 
διεθνοΰς κλίματος λίαν δυσμενούς. Ό  διαρρεύσας. 
άπό τής συντριβής τοΰ Ναπολέοντος χρόνος παρέ- 
σχεν είς τό πανίσχυρον καγκελλάριον τής Αύστρίας 
Μέττερνιχ δύο δυνατότητας: Τό μέν νά έξαλείψη παν 
σπέρμα ’Εθνικής έξεγέρσεως καί πάσαν φλόγαν Επα
ναστατικού λόγου, τό δέ διά νά μυήση καί τούς λοι
πούς τών έταίρων του είς τόν ένστερνισμόν τών κη
ρυγμάτων τής Τέρας Συμμαχίας περί μή μεταβολής 
είς τήν Ευρώπην τοΰ STATUS QUO.

Ό  Βρεττανός Στρατηγός Ριχάρδος Τσώρτς έκ τω ν  
πλέον ένθερμων Φ ιλελλήνω ν ό όποιος άνέλαβε τήν 
άρχηγείαν καί τήν όργάνωσιν τοΰ Ε λλ η νικ ού  Στρατού 
τό έτος 1827.
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"Ο περιφημότβρος τώ ν φ ιλελλή νω ν καί παγκοσμιω ς  
γνω στός ποιητής Λόρδα·# Β ύρω ν, ό όποιος ήνάλω σε  
τά πάντα διά τήν άνεξαρτησίαν τής 'Ελλάδος άκόμη 
καί αυτήν τήν ζω ήν τ ο υ .

Είχεν, δθεν έπιτευχθή ώστε ό πολιτικός χάρτης 
τής Ευρώπης νά έμφανίζη εικόνα ήρεμούσης λίμνης. 
Ή  είκών όμως ήτο άπατηλή. Διότι ύπό τήν επιφά
νειαν τής λίμνης έκυκλοφόρουν ρεύματα ισχυρά καί 
ανησυχητικά, τά.όποΐα, άπό καιρού εις καιρόν, προε- 
κάλουν τρικυμίας. ('Ως π.χ. συνέβαινε με τά κινήματα 
τών Καρβονάρων έν ’Ιταλία).

Τά κινήματα όμως ταϋτα, περιωρισμένης κυρίως 
σημασίας, οόδεμίαν γενικωτέραν άνησυχίαν προε- 
κάλουν, μέχρις ότου διά τής κυρήξεως τής έπαναστά- 
σεως είς τάς παραδουνάβιους ήγεμονίας τό όλον σκη
νικόν μετεβλήθη. 'Η ’Επανάστασις τοϋ μονόχειρος 
Έλληνος Πρίγκηπος, προεκάλεσε ταραχήν είς τούς 
ισχυρούς τής Τέρας Συμμαχίας, τήν όποιαν ό Μέττερ- 
νιχ έξέφρασε καί δημοσίμ, δηλώσας, ότι τό κίνημα 
τοΰ Ύψηλάντου άπετέλεσε τήν αφετηρίαν μιας τερά
στιας Έπαναστάσεως. Καί δεν διεψεύσθη είς τήν 
πρόβλεψίν του. Διότι μετά τό άνεπιτυχές έγχεί- 
ρημα έπηκολούθησεν ή ’Επανάστασις τής 25ηςΜαρ- 
τίου 1821, ή οποία δέν έσήμαινε μόνον τήν εναρξιν 
τής άπό μακροϋ άναμενομένης ύπό τών Ελλήνων 
ένοπλου άναμετρήσεως πρός άνάκτησιν τής ’Εθνικής 
αυτών άνεξαρτησίας, άλλ’ άπετέλεσεν καί τήν άφε- 
τηρίαν τών έξελίξεων αί όποΐαι κατέστησαν έπίκαι- 
ρον τό θέμα τής κληρονομιάς τοϋ «Μεγάλου ’Ασθε
νούς», τής Τουρκικής Αύτοκρατορίας,

Περί τών αιτίων καί τοΰ χαρακτήρος τής Ελληνι
κής Έπαναστάσεως ύπεστηρήχθησαν διάφοροι από
ψεις, άναλόγως τών συμφερόντφν τήν έξυπηρέτησιν 
τών όποιων έπεδίωκεν έκαστος τών «μελετητών» τοΰ 
ίστορικοΰ τούτου γεγονότος. Τό αίτιον όμως τής Ε λ
ληνικής Έπαναστάσεως ύπήρξεν ένα καί μοναδικόν: 
'Ο πόθος τών Ελλήνων νά ανακτήσουν τήν έθνικήν 
αύτών έλευθερίαν γράφει ό ιστορικός καί ’Ακαδημαϊ
κός Διονύσιος Κόκκινος «ή έπανάστασις τοΰ 1821 
δέν προήλθεν άπό τήν ύποκίνησιν ώρισμένης κοινω

νικής τάξεως, οΰτε άπό τήν σύγκρουσιν οικονομικών 
συμφερόντων ή άπό μίαν άπλήν κακοδαιμονίαν, οΰτε 
ως ανάγκη πολιτειακής μεταβολής» άλλ’ ήτο «έξ 
ολοκλήρου Εθνική».

Τό βαθύτερον τοΰτο νόημα τής Έπαναστάσεως, ό 
έθνικός δηλονότι χαρακτήρ αυτής, συνέβαλε μεγά- 
λως είς τήν διεύρυνσιν τής σπουδαιότητος τοΰ άγώ- 
νος τών Ελλήνων καί είς τήν έξιδανίκευσιν τών 
σκοπών αύτής, ιδία μεταξύ τών διαπνεομένων ύπό τών 
ανθρωπιστικών ιδεωδών λαών τής Δύσεως, ώστε, σύν 
τώ χρόνω, ή ύπόθεσις τών έπαναστατημένων ραγιά
δων άπεγυμνώθη σχεδόν άπό πάσης πολιτικής καί 
διπλωματικής χροιάς καί είσήλθεν είς τόν χώρον τής 
άνθρωπίνης συγκινήσεως καί τοΰ άνθρωπίνου συ
ναισθήματος. Ή  έξιδανίκευσις αΰτη τών σκοπών τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως, ώς καί τό κρατοΰν είς 
τήν Εύρώπην, κατά τούς χρόνους έκείνους, ρομαντι
κόν καί συναισθηματικόν πνεΰμα, συνιστοΰν τά βα
σικά αίτια έκ τών οποίων έπήγασεν ή έκδηλωθεϊσα 
είς τήν Εσπερίαν γνωστή ύπέρ τής Ελληνικής ύπο- 
θέσεως κίνησις, ό Φιλελληνισμός.

Ή  κίνησις αΰτη λαβοΰσα διαστάσεις είς πλείστας 
όσας χώρας, συνέβαλε σημαντικώς είς τήν δικαίωσιν 
τοΰ άγώνος τών Ελλήνων, διό καί τήν λίαν σύντομον 
αναφοράν είς τήν ύπέρ τής Ελληνικής ύποθέσεως 
δράσιν τών κυριωτέρων έκ τών εκπροσώπων τοΰ Φι
λελληνισμού, κρίνομεν ώς λίαν έπίκαιρον, έπ’ ευκαι
ρία τοΰ έορτασμοΰ τής 150ετηρίδος τής Εθνικής 
Παλιγγενεσίας.

Είς τήν Γαλλίαν ό ποιητής Φρειδερίκος Μιστράλ 
διά τών ποιημάτων του προτρέπει είς τήν συμμετοχήν 
είς τόν άγώνα, ένώ ό Σατωμπριάν μέ τό γνωστόν 
«’Οδοιπορικόν» του προπαρασκευάζει εύνοϊκώτατα 
τήν δημοσίαν γνώμην τής Εύρώπης ύπέρ τής Ελλά
δος καί τοΰ Τεροΰ αύτής άγώνος. Πλέον τούτων οί 
Οΰγκώ καί Ντέλακρουά «θρηνοΰν» τά δεινοπαθήμα- 
τα τών έπαναστατών.

Είς τήν Γερμανίαν ό ποιητής Γουλιέλμος Μύλλερ, 
ύπομιμνήσκων τήν ύπέρ τοΰ παγκοσμίου πνεύματος 
συνεισφοράν τής Ελλάδος (χωρίς έλευθερία τί θά- 
σουν τάχα Ελλάδα; Χωρίς έσένα Ελλάδα τί θ&ταν 
τάχα ό κόσμος;), διά τών στίχων του («έμπρός ιππότες 
τρέξατε άπό κάθε γής τήν άκρη—τ’ άθλα σας τό τρα
γούδι μου θά ήχολογή στά μάκρη») σαλπίζει προσ- 
κλητήριον πρός ένίσχυσιν τών τάξεων τών μαχομέ- 
νων Ελλήνων. ’Αλλά καί αΰτός ό γίγας τοΰ νεωτέρου 
Γερμανικού πνεύματος ό Γκαΐτε (περί τοΰ όποιου ό 
Σίλλερ έλεγεν ότι «έμεγάλωσεν ύπό τόν ήλιον τοΰ 
μακρυνοΰ Ελληνικού ούρανοΰ») συγκινεΐται βαθύ
τατα άπό τόν Ελληνικόν άγώνα. Μεταφράζει είς τήν 
Γερμανικήν Ελληνικά δημώδη άσματα καί συμμετέ
χει ένεργώς είς τήν κίνησιν, μή παραλείπων είς πά
σαν εύκαιρίαν, νά διακυρήσση, ότι έχει «συγγένειαν» 
πρός τούς"Ελληνας.

Αυτοί ήσαν οί έκ τών φιλελλήνων διανοούμενοι, 
οΐτινες διά τοΰ άπαστράπτοντος πνεύματός των 
συνήγειραν τάς εύγενεΐς καρδίας ύπέρ τοΰ Έλληνι- 
κοΰ άγώνος καί ένέπνευσεν τόν θαυμασμόν καί τήν 
συμπάθειαν διά τήν άγωνιζομένη Ελλάδα. Πολλοί 
άλλοι γνωοτοί καί άγνωστοι, είς τόν Ελλη
νικόν άγώνα δέν προσέφεραν μόνον τήν σκέψιν 
των, άλλά καί αύτήν\ταύτην τήν ζωήν των.
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Κοινωνικα i μάστιγες

Η ΔΙΑΒΟΑΗ ΑΙΤΙΟΝ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ

Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η  
Άντιστραχήγου έ. ά.

Α ττο τάς συγκλινούσας απόψεις πληθύος έπι- 
φανών φιλοσόφων—στοχαστών τής εποχής μας 
(Άντρέ Μαλρώ, Άντρέ Φρανσουά Πονσέ, Μπέρ- 
χκσον, Γκρασέ κ. ά.), προκύπτει τό σαφές συμπέ
ρασμα ότι ό σύγχρονος πολιτισμός πάσχει άπό 
επικίνδυνον αναπηρίαν, μέ συνέπειαν νά χάση 
ό άνθρωπος, ίσως άνεπανορθώτως, τον έαυτόν 
του, εις τήν. δίνην τού άγχους, τήν όποιαν έδημιούρ- 
γησαν ή Τεχνολογική φρενϊτις καί ή άρνησις τής 
καλλιεργείας των ηθικών άξιών. Ή ηθική πτώσις 
τού συγχρόνου άνθρώπου αποτελεί τό βαρύ τί
μημα διά τάς καταπληκτικός συγχρόνους τεχνολο
γικός επιτεύξεις. ’Επιγραμματικούς άναφέρομεν κα
τωτέρω τό συμπέρασμα Ικ τίνος ομιλίας μας, όπερ 
αποτελεί, ίσως, έπικήδειον τού άποτυχημένου πολι
τισμού μας:

«. . . Κατέκτησεν ό άνθρωπος τήν τιτάνειον πυρ- 
ρηνικήν ίάχύν, άλλά έχασε τήν ίσχύν τής ήθικής 
του καί αδυνατεί νά άντιδράση είς τήν άδιάκοπον 
φθοράν του- αϊ στιβαραί τεχνολογικοί του πτέρυ
γες τού έξησφάλισαν ρωμαλέαν καί μεγαλειώδη 
πτήσιν προς τό αχανές Διάστημα, άλλά αί άτρο- 
φικαί πτέρυγες τού ήθικοπνευματικοΰ του πολι
τισμού δέν δύνανται νά τόν συγκρατήσουν άπό 
τήν μοιραίαν πτώσιν του είς εν ερεβώδες χάος. . .

Είς τήν πτώσιν τού άνθρώπου συντελεί, ώς ύπο- 
στηρίζει ό Κάφκα, ή απελπισία του έκ τού παρα- 
λογισμού τού περιβάλλοντος του, ή τό παρανοϊ
κόν τού άνθρωπίνου βίου καί τό άλόγιστον τής 
κοινωνίας, ώς διαγράφει ή φιλοσοφική σκέψις τού 
Καμύ, ό όποιος προτείνει ώς σωτηρίαν (τήν οποίαν 
βλέπει έξαιρετικώς δυσχερή), τήν προσήλωσιν 
προς εν έπίλεκτον ιδανικόν, τό όποιον καί μόνον 
δύναται νά διαφυλάξη τάς ύψηλάς ήθικάς καί πνευ
ματικός άξίας.

Ό  σύγχρονος άνθρωπος, δημιούργημα ενός 
τυφλού πολιτισμού, ούδόλως έκαλλιεργήθη άπό 
τήν σύγχρονον τεχνολογικήν άνέλιξίν του ώς ήθική 
άξια, έγκαταληφθείς εις τάς παρορμήσεις του, αί 
όποΐαι τόν επαναφέρουν εις τό καθεστώς τής ζούγ
κλας. Καί αί παρορμήσεις αύται, ώς διδάσκει ‘ό

Κάντ, όδηγούν μόνον προς τήν ΐκανοποίησιν τών 
ενστίκτων, ή όποια είναι ζωηρώς έπιθυμητή, ενώ 
δέν ύφίσταται έπιθυμία ένστερνισμού τού ή θ ι- 
κ ο ύ  ν ό μ ο υ ,  τ ο ύ  ό π ο ι ο υ  μ έ γ α π ε ρ ι ε -  
χ ό μ ε ν ο ν  ε ϊ ν α ι ό σ ε β α σ μ ό ς  π ρ ό ς τ ο ύ ς  
σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς .  (Βασική άρχή τής Καντια
νής φιλοσοφίας). Ό  σεβασμός ούτος είναι εν συναί
σθημα κριτικόν, τό όποιον θέτει φραγμόν είς τάς 
ένστικτώδεις παρορμήσεις τού άνθρώπου, συντε
λεί είς τήν άρνησιν τών ζωωδών φυσικών ροπών 
καί Αποτελεί τό μ ο ν α δ ι κ ό ν  κ ί ν η τ ρ ο ν  
τής ήθικής πράξεως. Άλλά αί άγαθαί άνθρώπιναι 
ιδιότητες είναι προϊόντα τής παραμεληθείσης—καί 
ίσως τής λοιδορουμένης σήμερον—ήθικοπνευματι- 
κής καλλιεργείας. ’Αντί νά υπηρέτη ταύτην ό σύγ
χρονος άνθρωπος, έχει μεταβληθή είς Ιρμαιον τών 
παθών του, έχει τορπιλλίσει τούς ύγιεΐς θεσμούς, 
οί χαλινοί τής όρθής διαπαιδαγωγήσεως τής νεο
λαίας έξέφυγον τών χειρών του, καί διανύει τήν 
κατιοϋσαν τροχιάν μιας όδυνηράς πτώσεως.
Συνέπεια τής ώς άνω θλιβεράς είκόνος είναι ή πλού
σια συγκομιδή τών προϊόντων τού κακού, έκ τών 
όποιων τό ε ί δ ε χ θ έ σ τ ε ρ ο ν  είναι ή δ ι α β ο- 
λ ή. Αύτη είναι σαφώς άντίθετος τού σεβασμού, 
τού σπουδαιοτέρου έκ τών έκλεκτών προϊόντων 
τού αγαθού, κατά ομόφωνον φιλοσοφικήν σκέψιν, 
προεξάρχοντος τού Κάντ, τού δέ Καρτεσίου θεω- 
ροΰντος τούτον ώς τήν ϋψίστην άρετήν.

Ή διαβολή άποτελεϊ τό σύγχρονον, ιδία, άει- 
θαλές «άνθος τού κακού», τό όποιον, εύρΐσκονπρόσ- 
φορον έδαφος, συνεχώς γιγαντοΰται καί πολλα- 
πλασιάζεται. Είναι ή χ ε ι ρ ι σ τ ή  τ ώ ν  α ν 
θ ρ ω π ί ν ω ν  π ρ ά ξ ε ω ν  καί εργον, τφ  δντι, 
διαβολικόν. Έκ τής σατανικής ταύτης πράξεως 
ό θεός τού κακού ώνομάσθη διάβολος ύπό τής Χρι
στιανικής θρησκείας. Οί άρχαΐοι "Ελληνες ώνόμα- 
ζον, ώς γνωστόν, διάβολον, τόν σήμερον καλού- 
μενον διαβολέα, δηλαδή τόν συκοφαντούντα 
καί κατηγορούντα ψευδώς. 'Η ειδεχθείς αύτη 
πράξις άποτελεϊ τήν κυρίαν έκδήλωσιν τής λυσ
σαλέας μάχης τού κακού κατά τού άγαθόύ, καί 
πλέον συγκεκριμένως τής μάχης τών ύπανθρώ-
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Ό  διαβολεΰς 
περιτέχνω ς καί 
μεθοδικώς ρίπτει 
τό δηλητήριόν του 
άναμένω ν τά απο
τελέσματα τής σα- 
τανικότητός τ ο υ . 
Έ ά ν ό συνομιλη
τής του είναι ευμε
νής δέκτης τών 
διάβολω ν του τότε 
ασφ αλώ ς ή ύπό- 
ληψ ις κάποιου προ
σώπου θά σπ ιλω -  
θή ή οικογενειακή  
γαλήνη θά διατα- 
ρ αχθή , τό κύρος 
ίσω ς μειωθή ή 
καί άλλα χειρότε
ρα ακόμη δύνανται 
νά σ υ μ β ο ΰ ν .

πών εναντίον τών ήθικοπνευματικών ανθρώ
πων, τών ηθικώς υγιών εκείνων προσωπικο
τήτων αί όποιαι υπάρχουν σήμερον, δυστυχώς, 
κατ’ έλάχιστον ποσοστόν, συνεχώς μειούμενον, 
καί προσπαθούν, επί ματαίω, νά σταματήσουν τήν 
οριστικήν πτώσιν εις τό χάος τών συγχρόνων κοι
νωνιών.

Τό «άνθος» τοϋτο φύεται άφθόνως, ιδίως, εις τάς 
ϋποαναπτύκτους κοινωνίας, όπου ευρίσκει πεδίον 
δράσεως πρόσφορον διά τό άφανιστικόν του εργον. 
Οί διαβολεϊς, μακράν τού φωτός, ζοϋν έν μέσω 
τών ερεβωδών ενστίκτων των, τά δε κινοϋντα τήν 
δράσιν των αίτια είναι ταπεινά καί ίδιοτελή. Τό 
δυσειδές εργον των έπιτελεΐται τόσον περιτέχνως, 
ώστε, κατά κανόνα, άποφεύγουν ούτοι τήν πάσαν 
ποινήν. Άντιθέτως έπιτυγχάνουν νά προσφέρουν 
συνεχώς τάς πάσης φύσεως «υπηρεσίας» των καί 
νά παρουσιάζωνται στυλοβάται πάσης κρατού- 
σης κοινωνικής καταστάσεως, προσαρμοζόμενοι εις 
τάς μεταβολάς, λίαν δεξιοτέχνως, μέ παντελή άπου- 
σίαν πάσης φύσεως ήθικών άνασταλτικών. 05 δια- 
βολεϊς αποτελούν πάντοτε τήν κάπρον τών κοι
νωνιών καί στόχος των διαρκής είναι οϊ σκαπανείς 
τού άγιους καθήκοντος, τούς όποιους μισούν Θανα- 
σίμως, καθόσον άδυνατούν νά προσεγγίσουν τάς 
ικανότητάς των.

Ούδέποτε οί διαβολεϊς άσχολούνται μέ τούς μέ
τριους καί άνικάνους, καθόσον ούτοι, έξ άδρανείας, 
σπανίως ύπηρετούν τό άγαθόν. Διά τών ποταπών 
καί εύτελών κινήτρων τών διαβολικών τούτων έρ- 
γατών έπιδιώκεται ό έξοβελισμός εκ τού προσκη
νίου τών ικανών, ϊνα εΰρουν πεδίον δράσεως καί 
προόδου τών σκοτεινών σκοπών των οί άπεργα- 
ζόμενοι τό κακόν. Ή έπιδίωξις αύτη έπιτυγχά- 
νεται σχεδόν πάντοτε, οπότε, μετά τήν άπομάκρυν- 
σιν τών ικανών, αναλαμβάνεται τό εργον τούτων 
ύπό ανικάνων χειριστών, δπερ οδηγεί εις τήν πλήρη 
άποσύνθεσιν καί άφανισμόν τού άντιστοίχου κοι
νωνικού οργανισμού. Στιανίως οί οργανισμοί κα
τορθώνουν νά διατηρήσουν , έν ύπηρεσία εύαρί- 
θμους ικανούς έργάτας, οί όποιοι, ώς άποτελούντες 
άνίσχυρον μειοψηφίαν, άδυνατούν νά δράσουν 
σωστικώς.

Οί διαβολεϊς, διαβολική χάριτι, είναι έξωπλι- 
σμένοι μέ πληθύν ψευδοχαρίτων μέ συνέπειαν νά 
φαίνωνται εύχάριστοι καί εξυπηρετικοί είς τούς ά- 
σκούντας άποφασιστικάς άρμοδιότητας. Αί «χάρι- 
τες» αύται μετά τής σατανικής υποκρισίας καί λοι
πών συναφών παραπλανητικών έκδηλώσεων τής 
παρηλλαγμένης άπατηλώς συμπεριφοράς των, συν
θέτουν έν πλαστόν προσωπεΐον έμπιστοσύνης, τό
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όποιον άπατά συστηματικών τούν δέκταν των διά
βολων των.

Διά νά δράσουν όμως οί διαβολεϊν αποτελεσμα
τικών, έχουν άνάγκην απαραιτήτων από δ ι α- 
δ ο σ ί α ν τών ψιθύρων των καί κυρίων άπό ε ύ- 
μ ε ν ε ϊ ν  δ έ κ τ α ν  τών διαβολών των. Είν τούν 
τελευταίουν ανήκουν οΐ κατέχοντεν αποφασιστικήν 
άρμοδιότητα έν ταϊν κοινωνίαιν, τήν όποιαν, άφοΰ 
έπηρεασθοϋν, ίσων άθελήτων, άπό τάν διάβολόν, 
στρέφουν, πλειστάκιν άβασανίστων κατά τών άνυ- 
πόπτων συκοφαντουμένων. Είν πολλάν περιπτώ- 
σειν άντιλαμβάνονται τήν παγίδα καί άνακαλοϋν, 
άλλά το κακόν έχει ήδη συντελεσθή.

“Ανευ τών ών άνω συμπαραστατών, ιδίων τών 
τελευταίων, οΐ διαβολεϊν ούδέν σχεδόν δύνανται 
νά επιτύχουν, άπομονοϋνται καί έξαφανίζονται. 
Επομένων οΐ άσκοϋντεν άποφασιστικάν αρμοδιό
τηταν κοινωνικοί λειτουργοί —οΐ όποιοι προσφεύ- 
γοντεν είν τάν ύπηρεσίαν τών «πληροφοριοδοτών» 
των, έπηνδρουμένων κατά σύστημα έκ διαβολέων, 
άποδεικνύουν έλλειψιν ικανοτήτων ών ταγών καί 
φόβον δι’ άστάθειαν τού συστήματόν των—, ούδέ- 
ποτε πρέπει νά Θέτουν εύήκοον ούν είν τούν προθυ- 
μοτάτουν διά π ά σ α ν  έξυπηρέτησιν μετρίουν 
ή άχρήστουν συνεργάταν των. Σύνηθεν χαρακτη
ριστικόν τών διαβολέων είναι ή άλλαγή στρατο
πέδου είν πάσαν μεταβολήν, ή ένταξίν των είν την 
παράταξιν τών κρατούντων έν τή κοινωνία καί ή 
συνέχισιν την φθοροποιού των δράσεων, μέ πρω
ταρχικόν στόχον των τούν πρώην αύθένταν των, 
έστω καί άν είχον εύεργετηθή άφειδών ύπ’ αύτών. 
Καί οΐ τελευταίοι ούτοι δρέπουν τότε τούν πικρούν 
καρπούν την άλλοτε κακήν επιλογήν τών συνεργατών 
των.

Είναι γεγονόν ότι οΐ κατέχοντεν θέσειν ταγών είν 
τι κοινωνικόν σύστημα έχουν άνάγκην πληροφο
ριών περί τήν ποιότητον καί τήν δράσεων τού εμ
ψύχου δυναμικού, το όποιον άπαρτίζει το οικοδό
μημα παντόν οργανισμού. Α5 πληροφορία! δμων 
αύται πρέπει νά συλλέγονται μόνον διά τήν άλύ- 
σεων τών ύποτεταγμένων στελεχών, τά όποια, 
ών κατά τεκμήριον έκλεκτά, θά έκφέρουν τήν νόμι
μον καί όρθήν κρίσιν των διά τούν μετ’ αύτών συνερ- 
γαζομένουν, προκύπτουσαν έξ ιδίαν άντιλήψεών 
των καί μόνον.

Οί άλλοι τρόποι συλλογήν πληροφοριών (καί 
τών βάσει τούτων περαιτέρω ενεργειών), αί όποΐαι 
πληροφορίαι τότε θά προκύπτουν έξ «ύπηρεσιών» 
άναρμοδίων προσώπων, άνεπισήμων καί άνευ άπο- 
δείξεων άποτελούν καλλιέργειαν εύνοϊκού πεδίου 
άναπτύξεων καί δράσεων τήν καταλυτικήν τού

παντόν διαβολήν. Ύφίσταται άπανταχού πλειάν 
ύπανθρώπων, οί όποιοι είναι προθυμότατοι καί 
άντί εύτελών, έτι, άντιπαροχών, νά ταχθούν είν 
τήν ύπηρεσίαν τήν είδεχθούν ταύτην πράξεων.

Οί άδικων διωκόμενοι είναι, κατά κανόνα, οί εκ
λεκτοί. Ό  κοινωνικόν οργανισμόν στερείται τών 
ύπηρεσιών των καί άντ’ αύτών χρησιμοποιούν
ται, κατά σημαντικόν ποσοστόν, μετριότητεν, 
ποικίλην πρόν τά κάτω διαβαθμίσεων, αί όποΐαι 
έπιταχύνουν την άποσύνθεσίν του.

Περαιτέρω, οί άδικηθέντεν δεν πίπτουν μοιρο
λατρικών, άλλά, άσκούντεν τό νόμιμον δικαίωμα 
τήν άμύνην (κατά τήν Άριστοτέλειον ρήσιν: πάν 
ό μή άμυνόμενον, έν άδικία, εύρεθείν, είναι άνήθικον), 
λαμβάνουν σαφών άντίθετον Θέσιν πρόν τόν νοσούν- 
τα οργανισμόν (λόγω τήν προσβολήν του έκ τήν 
πανώλουν τήν διαβολήν), ό όποιον ΰπηρετούμενον 
κακών έσωτερικών καί βαλλόμενον σφοδρών έξω- 
τερικών, θά έξαφανισθή τραγικών, μή δυνάμενον 
νά έπιβιώση έπί μακρόν, παρά τήν άνθηράν περί 
αύτού εικόνα, τήν όποιαν -παρουσιάζουν οί δια- 
βολεΐν πρόν τούν άφένταν των καί πρόν πάσαν κα- 
τεύθυνσιν. Καί ή πτώσιν τών οργανισμών τούτων 
δημιουργεί κενόν, τό όποιον καιροφυλακτούν νά 
πλημμυρίσουν διά τών συστημάτων των άρνή- 
σεων καί καταστροφήν, άνατροπήν τού παντόν 
έξστρεμισταί.

Είναι βέβαιον ότι τό δηλητήριον τήν διαβολήν 
τό έχουν δοκιμάσει πλεϊστοι ικανοί μαχηταί τού 
άγαθού, μοχθήσαντεν γονίμων καί έπί μακρόν,είν 
τό άντίστοιχον πεδίον δράσεων, όπου έτάχθησαν, 
λόγω τών ικανοτήτων των. Πλεϊσται έξέραιτοι 
σταδιοδρομίαι κατεστράφησαν, ίδιων όταν οί όδεύ- 
οντεν επ’ αύτών ήσαυ έρασταί τού καθήκοντον καί 
άμείλικτοι διώκται τών άνικάνων. πΠρό τήν τοιαύ- 
την ήθικήν άντιδράσεων, οί τελευταίοι Θέτουν, κατά 
κανόνα, είν δράσιν τό σατανικόν όπλον τήν διαβο
λήν καί κατορθώνουν νά εξαφανίσουν τάν κατ’ αύ
τών στραφείσαν δικαίων, έπιλέκτουν προσωπικό
τηταν.

Καί όσον βυθίζονται αί κοινωνίαι είν τό τέλμα 
τήν ήθικοπνευματικήν πορώσεων, τόσον πολλα- 
πλασιάζονται πληθωρικών οί έργάται τού κακού 
καί τάν βυθίζουν περισσότερον. Προ τού φαινο
μένου τούτου οί φιλόσοφοι στοχασταί μαν κρούουν 
συνεχών τόν κώδωνα τού κινδύνου —δυστυχών ειν 
τά ώτα μή άκουόντων, μέχριν ότου καταβυθισθή 
καί ούτον μετ’ αύτών είν τό χάον τού άφανισμού.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΑΓΑΡΗΣ
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Νομ ι κά  Θέματα

Α Π Ε Α Ε Υ Β Ε Ρ Α Η Σ
Κ Ρ Α Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΗ  
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

^ ό  αδίκημα τής άπελευθερώσεως κρατουμέ
νου έξ άμελείας, προβλεπόμενον καί τιμωρούμενου 
ύττό τού άρθρου 88 ιταρ. 2 τού Στρατιωτικού Ποι
νικού Κώδικος (άντίστ. 172 παρ. 2 Π. Κ.), συγκα

ταλέγεται μεταξύ των συχνότερου διαττραττο- 
μένώυ ύπό των άυδρώυ Χωρ]κής στρατιωτικών 
Αδικημάτων, τούτο δε, διότι εις την Χωροφυλα
κήν Ιχει άνατεθή, πέραν των άλλων αυτής καθη
κόντων καί ή έκτέλεσις μεταγωγών κρατουμένων, 
ή έν τοϊς κρατητηρίοις φρούρησις κρατουμένων 
υποδίκων ή 'καταδίκων, ή φρουρά τών ποινικών 
Φυλάκων, ή φρουρά άσθενών καταδίκων ή υποδί
κων έν νοσοκομείω ή κλινική, ή έκτέλεσις καταδιω
κτικών εγγράφων κ.λ.π. (άρθρ. 1 έδ. λβ'. 191 έπ., 
235 έπ., 302 έπ. Κανον. Ύπηρεσ. Χωρ]κής).

Ούτως, έκ τών παρά τώ άρμοδίω Τμήματι τού 
’Αρχηγείου Χωρ]κής τηρουμένων στοιχείων προ
κύπτει, ότι κατά τά έτη 1966, 1967, 1968 καί 1969 
έπί συνόλου κατηγορουμένων διά. στρατιωτικά 
759 άνδρών Χωρ]κής, οί 142, ήτοι ποσοστού πλέον 
τού 16 ο)ο, έκατηγορήθησαν έπί τή πράξει τής 
άπελευθερώσεως κρατουμένου έξ άμελείας, μέ άπο- 
τέλεσμα τό άδικη μα τούτο υά καταλαμβάνη την 
δευτέραυ κατά σειράν θέσιυ εις την συχνότητα τών 
κατά ώς άνω ετη τελεσθέντων στρατιωτικών αδι
κημάτων.

ΣυνηΘέστερον τό έν λόγω άδίκημα έλάμβανε 
χώραν κατά τάς μεταγωγός κρατουμένων, ένώ 
άπό τού έτους 1970, λόγω τού καθιερωθέντος νέου 
τρόπου μεταγωγής τών κρατουμένων, συνιστα- 
μένου είς τήν δι’ υπηρεσιακών αύτοκινήτων ειδι
κής κατασκευής μετά R]T (κλούβες) μεταγωγήν 
αύτών, τό ώς άνω σήμερον ποσοστού έμειώθη 
ούσιωδώς. Ούδείς δέ έκ τών μεταγομέυωυ διά τών 
αύτοκινήτων τούτων κατώρθωσε υά άποδράση 
μέχρι σήμερον. Οΰτω, κατά τό έτος 1970 κατήλ- 
θεν είς ποσοστόν 11,2 ο]ο, ένώ κατά τό τρέχον 
έτος καί δή μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν χαράσ- 
σονται αί γραμμαί αυται, τό ποσοστού τών έπί 
άπελεύθερώσει. κρατουμένου έξ άμελείας κατηγο- 
ρηθέντων (άνδρών τού Σώματος κατήλθευ εις 1 ο]ο

περίπου έπί τού συνόλου τών έπί στρατιωτικοΐς 
άδικήμασι κατηγορουμένων.

’Επειδή ή πραξις τής άπελευθερώσεως κρατου
μένου έξ άμελείας παρουσιάζει ιδιομορφίαν τινά, 
δεν θά παύση δέ τελουμέυη καί είς τό μέλλον, καθ’ 
όσον, ώς έν άρχή έσημειώθη, είς τούς άυδρας τής 
Χωρ)κής συχυάκις άνατίθεται, πλήυ τής μεταγω
γής κρατουμένων, ή φρούρησις καταδίκων ή υπο
δίκων κ.λ.π., κρίνεται σκόπιμου όπως γίυη κατω
τέρω σύντομος άυάπτυξις τών -άπαιτουμένων κατά 
νόμον στοιχείων διά τήν ύπαρξιν τού έγκλήματος 
τούτου.

Κατά τό άρθρον 88 παρ. 2 τού Σ.Π.Κ. «Ό έξ 
άμελείας γενόμενος υπαίτιος άπελευθερώσεως. . . 
κρατουμένου τιμωρείται μέ φυλάκισιν μέχρι δύο 
έτώυ, έάυ ήτο έξ οΐουδήποτε λόγου ύπόχρεως είς 
φύλαξιυ τού κρατουμένου. Ούτος μένει άτιμώρη- 
τος, έάν τή προσπάθεια του συνελήφθη έκ νέου 
ό κρατούμενος έυτός δέκα πέντε ήμερώυ». -

Έκ τών συυδεδυασμέυων διατάξεων τών παραγ. 
1 καί 2 τού άρθρου 88 Σ.Π.Κ. προκύπτει, ότι στοι
χεία τού αδικήματος τής άπελευθερώσεως κρατου
μένου έξ άμελείας είναι τά κάτωθι:

α) Υποκείμενον τής πράξεως δύναται υά είναι 
μόνου στρατιωτικός.

Στρατιωτικοί, κατά τήν εύνοιαν τού Σ. Π. Κ., 
Θεωρούνται άπαντες οΐ άυήκουτες είς του στρατόν 
τής ξηράς, τής θαλάσσης καί τού άέρος, ήτοι οί 
τεταγμέυοι είς του κατά γήυ Στρατόν, τό Ναυτικόν, 
τήν ’Αεροπορίαν, τήν Χωροφυλακήν, τό Λιμενικόν 
Σώμα καί τό Σώμα τών Φαροφυλάκων ’Αξιωματικοί, 
Άνθυπασπισταί καί Ό πλϊται παντός βαθμού καί 
κλάδου, ώς καί πάντες οί τούτοις διά νόμου έξο- 
μοιούμενοι (άρθρ. 22 παρ. 2 Σ.Π.Κ.).

β) Ό  στρατιωτικός δέον υά είναι ύπόχρεως έξ 
οΐουδήποτε λόγου είς φύλαξιυ τού κρατουμένου.

Ή ύποχρέωσις αύτη δυνατόν νά έπιβάλλεται 
είτε έκ διατάξεως νόμου τινός, είτε έκ τού Κανονι
σμού τής οικείας Υπηρεσίας, είτε έκ διαταγής τής 
προϊσταμέυης τού στρατιωτικού Υπηρεσίας κ.ο.κ. 
Έάν τοιαύτη προς φύλαξιυ τού κρατουμένου ΰπο- 
χρέωσις δέν έχει έπιβληθή είς τον στρατιωτικόν, 
δέν δύναται νά θεωρηθή ούτος υπαίτιος άπελευ-
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θερώσεως κρατουμένου εις περίπτωσιν άποδρά
σεως τοϋ τελευταίου.

y ) Ό  άπελευθερωθείς πρέπει νά είναι φυλακι
σμένος ή διαταγή τής αρχής κρατούμενος. Καί φυ
λακισμένος μεν είναι πας δυνάμει δικαστικής 
άποφάσεως, ή δικαστικού εντάλματος, ή βου
λεύματος δικαστικού συμβουλίου, ή παραπεμπτι
κής διαταγής τού άσκούντος την ποινικήν 
δίωξιν, στερούμενος τής προσωπικής αύ- 
τού ελευθερίας, κρατούμενος δέ παν πρό- 
σωπον, δπερ τελεί ύπό την φύλαξιν δημοσίας δυ- 
νάμεως δι’ οίανδήποτε νόμιμον αιτίαν (έκτέλεσις 
δικαστικής άποφάσεως, έντάλματος συλλήψεως ή 
βιαίας προσαγωγής, κράτησις τού έπ’ αύτοφώρω 
συλληφθέντος νά διαπράττη κακούργημα ή πλημ
μέλημα κ.ο.κ.).

Κρατούμενοι θεωρούνται καί οί προς εκδοσιν, 
άπέλασιν ή έκτόπισιν σνλληφθέντες, οϊ προσω- 
ποκρατούμενοι διά χρέη, ώς καί οί έκτίοντες πειθαρ
χικήν ποινήν στρατιωτικοί, περιωρισμένοι έντός 
προσδιορισθέντων αύτοϊς χώρων (Διαρκ. Στρατοδ. 
Θεσ]νίκης 2285]1956 (βούλ.) Π. Χρ. 1956 σελ. 
397, Άνανιάδης Στρ. Ποιν. Δίκαιον σελ. 154).

δ) Πρέπει νά Ιλαβε χώραν έλευθέρωσις τού κρα
τουμένου ή φυλακισμένου. Υπάρχει δέ αϋτη, όταν 
ούτος έπαυσεν, έστω καί προσωρινώς, νά τελή 
ύπό τήν έξουσίαν τής ’Αρχής.

Έάν ό προς φύλαξιν ύπόχρεως έξήγαγε τον κρα
τούμενον έκ τού τόπου κρατήσεώς του προς τόν 
σκοπόν όπως τόν έπαναμεταφέρη είς αύτόν, πράγμα 
όπερ καί επραξε, δέον όπως θεωρηθή ούτος ύπαί- 
τιος παραβάσεως στρατιωτικής εντολής (1), ένώ 
προκειμένου περί ύπαιτίου μή στρατιωτικού ή 
πράξις αύτη (1) συνιστά παράβασιν καθήκοντος 
(Κωστή— Μπουρ. Β'. σελ. 154, Α. Π. 151J1914 
Θ ΚΕ σελ. 373).

ε) Ή  άπελευθέρωσις τού κρατουμένου δέον νά 
ελαβε χώραν έξ άμελείας τού ύποχρέου είς φύλαξιν, 
διότι, έάν έγένετο έκ προθέσεως αύτού, εφαρμογήν 
θά εχη ή πρώτη παράγραφος τού άρθρου 88 Σ.Π.Κ.

Ή άμέλεια αϋτη δύναται νά συνίσταται είτε 
εις τήν μή λήψιν ύπό τού ύποχρέου των ύπό τού 
νόμου ή των οικείων Κανονισμών έπιβαλλομένων 
μέτρων άσφαλείας διά τήν πρόληψιν ένδεχομένης 
άποδράσεως τού κρατουμένου, είτε εις τήν έξ άπε- 
ρισκεψίας παραμέλησιν λήψεως των έκ των ειδι
κών έκάστοτε περιστάσεων έπιβαλλομένων τοι- 
ούτων. Οϋτω π. χ. οί συνοδοί άποδεσμεύουν τών 
χειροπεδών τόν συνοδευόμενον, ή ό σκοπός κρα- 
τητηρίων έπιτρέπει τήν έν τώ άφοδευτηρίω τού 
’Αστυνομικού Καταστήματος μετάβασιν τού κρα
τουμένου, πλήν δέν φρουρεί τούτον, άλλ’ άπομα- 
κρύνεται τού χώρου αύτού προς στιγμήν, ϊνα άπαν- 
τήση είς τηλεφωνικήν τινα κλήσιν ή παράσχη 
πλήροφορίας είς προσελθόντας είς τό Άστυν. 
Τμήμα ίδιώτας, μέ άποτέλεσμα νά έκμεταλλευθή 
ό κρατούμενος τάς περιστάσεις ταύτας καί νά άπο- 
δράση.

Τετελεσμένον είναι τό άδικη μα εύθύς ώς ό φυλα
κισμένος ή ό κρατούμενος παύση διατελών ύπό τήν 
έξουσίαν τής ’Αρχής.

Έλέχθη άνωτέρω, ότι ό ύπαίτιος τής έξ άμε
λείας άπελευθερώσεως κρατουμένου μένει άτιμώ- 
ρητος, έάν τή προσπάθεια του συνελήφθη έκ νέου

ό κρατούμενος έντός δέκα πέντε ήμερών. Είς τήν 
περίπτωσιν δηλαδή τούτην ό νόμος (άρθρ. 88 
παρ. 2 Σ. Π. Κ.) καθιερώνει προσωπικόν λόγον 
άπαλλαγής τού ύπαιτίου άπό τής ποινής.

Ή άπαλλαγή αύτη δέν ανήκει είς τήν έξουσίαν 
τού προανακρίνοντος, άλλ’ άνάγεται είς τήν άρμο- 
διότητα καί έξουσίαν τού Δικαστικού Συμβουλίου 
τού στρατιωτικού δικαστηρίου (ήδη, ίσχύοντος 
τού Ν. ΔΞΘ]1912 «περί καταστάσεως πολιορ
κίας», είς τήν έξουσίαν τοΰ άσκούντος τήν ποινικήν 
δίωξιν, συμφώνως τώ άρθρω 7 τού νόμου τούτου 
έν συνδυασμώ προς τό άρθρον 394 Σ.Π.Κ.). Τούτο 
σημαίνει, ότι είς πάσαν περίπτωσιν άπελευθερώ
σεως κρατουμένου έξ άμελείας, καθ’ ήν ό άποδρά- 
σας συλλαμβάνεται τή προσπάθεια τού ύπαιτίου 
έντός 15 ήμερών άπό τής ήμέρας άποδράσεως, μή 
συμπεριλαμβανομένης, δέον όπως ένεργεΐται προα- 
νάκρισις κατ’ αύτού, έστω καί άν κατά τήν κρίσιν 
τού άρμοδίου όπως διατφξη ή ένεργήση προανά- 
Κρισιν ύφίσταται προσωπικός λόγος άπαλλαγής 
τού ύπαιτίου άπό τής ποινής, καθ’ όσον περί αύ
τού θά άποφασίση τό κατά τά άνωτέρω άρμόδιον 
όργανον.

Συναφώς, δέον νά σημειωθή, ότι ή έκ νέου σύλ- 
ληψις τού κρατουμένου δέν είναι άπαραίτητον 
όπως γίνη προσωπικώς ύπό τού ίδιου τού ύπαι
τίου, διότι τοιούτον τι δέν έπιβάλλει ό νόμος (2). 
Δς/νατόν νά συλληφθή ούτος καί ύφ’ ετέρου όργά- 
ύου, άρκεί νά ύπεβοήθησεν είς τούτο καί ή ύπό τού 
ύπαιτίου καταβληθεϊσα έν προκειμένω προσπάθεια. 
Ούτω π. χ. ύφίσταται προσωπικός λόγος άπαλ
λαγής τού ύπαιτίου άπό τής ποινής, έάν ούτος 
συνέλεξε πληροφορίας περί τού ενδεχομένου τόπου 
άποκρύψεως τού άποδράσαντος καί διεβίβασε ταύ
τας είς τήν άρμοδίαν διωκτικήν ’Αρχήν, έπί τή 
βάσει δέ τούτων έπετεύχθη ή έκ νέου σύλληψις 
αύτού, ύπό οργάνων ταύτης.

Τέλος θά πρέπει νά τονισθή, ότι, ναι μέν ή 
Υπηρεσία δέν ύποχρεούται είς τήν χορήγησιν 
αίτουμένης παρά τών ύπαιτίων οργάνων άδειας 
προς άναζήτησιν καί σύλληψην τού άποδράσαντος, 
ούχ’ ήττον δέν πρέπει νά άρνεϊται ταύτην, 
οσάκις τής ύποβάλλεται τοιαύτη αϊτησις, καθ’ 
όσον πλειστάκις τά γεγονότα άπέδειξαν, ότι άπο- 
δράσαντες κρατούμενοι συνελήφθησαν έκ νέου ύπό 
τών ύπαιτίων οργάνων καί δή έντός ελάχιστων 
ήμερών άπό τής άποδράσεώς των, ούτω δέ καί ή 
προσβληθεϊσα προς στιγμήν πολιτειακή έξου- 
σία άποκατεστάθη καί οί κατηγορούμενοι άπηλ- 
λάγησαν τής ύπό τού νόμου άπειλουμένης ποινής.

(1) "Ορα καί Άνανιάδην Σ.Π.Κ. σελ. 121 ύττοσημ. 2

(2 ) Αύτη είναι ή έννοια τής φράσεως «έάν τή προσπά
θεια τούτου (ύπαιτίου) συνελήφθη έκ νέου ό κρατούμενος». 
Έάν ό νόμος ήθελεν όπως ό απελευθερωθείς συλληφθή προ
σωπικώς ύπό τού ύπαιτίου, ήδύνατο νά όρίση ρητώς τού
το (π .χ. διά τής φράσεως «έάν συνελήφθη ύπ ’ αύτού (ύ
παιτίου) ό κρατούμενος» ή «έάν συνελήφθη προσωπικώς 
ΰπ ’ αυτού ό κρατούμενος» κ.ο.κ'), οπότε θά ήτο περιττή 
καί ή μνεία τών λέξεων «τή προσπάθεια τούτου». Ό ρ α  
σχετ. καί Γιαννήρη Σ.Π.Κ. σελ. 108 ύπ ’ άρθρον 88, § 7.
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Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι
Παιδικαί Έξοχαί Χωροφυλακής

^ ή ν  3ην Ιουλίου 1971 ήμέραν Σάββατον καί ώραν19.00' 
ό ‘Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης Τζεβελέκος 
ένεκαινίασε τήν λειτουργίαν των νεοδμήτων κτιριακών έγκατα- 
στάσεων των παιδικών έξοχων Χωρ]κής εις τήν μαγευτικήν 
πευκόφυτον περιοχήν του ‘Αγίου Άνδρέου ’Αττικής. Τήν 
έορτήν των έγκαινίων έτίμησαν διά της παρουσίας των, πλήν 
του κ. ‘Υπουργού, ό Γενικός Γραμματεύς του ‘Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Πέτρος Κωτσέλης, ό. ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής Αντιστράτηγος κ. ’Αναστάσιος Καρυώτης, ό Δήμαρχος 
’Αθηναίων κ. Δημήτριος Ρΐτσος, οι Α \ καί Β'. ‘Υπαρχηγοί 
Χωρ]κής ‘Υποστράτηγοι κ. κ. Π. Μάλλιος καί κ. Μπανάκας, 
ό Α'. ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής ‘Υποστράτηγος _*κ. X. 
Καραβίτης, ή λοιπή ήγεσία του Σώματος, πολλοί προσκεκλημέ
νοι καί οί γονείς των φίλο ξενουμένων εις τάς Έξοχάς παιδιών.

Έ ν άρχή έτελέσθη αγιασμός υπό του ίερέως τής Χωροφυ
λακής Πανοσ. Αρχιμανδρίτου κ. ’Αμβροσίου Λενή έν συνε
χεία δέ ώμίλησεν ό κ. ’Αρχηγός Χωρ]κής ό όποιος έτόνισε 
τήν σημασίαν καί τήν άξίαν τής λειτουργίας τών παιδικών έξο- 
χών διά τό παιδί, τήν χρυσήν έλπίδα του ’Έθνους, τονίσας με
ταξύ άλλων καί τά εξής:

«Είμαι πάρα πολύ ένθουσιασμένος καί υπερήφανος, διότι 
σήμερον τίθενται εις λειτουργίαν αί έκ θεμελίων άνοικοδομηθεΐ- 
σαι Παιδικαί,Έξοχαί Χωροφυλακής.

*0 ένθουσιασμός καί ή ύπερηφάνειά μου προέρχονται, τό μέν 
διότι έπί τέλους έδέησε νά άποκτήσουν καί τά παιδιά τών τόσον 
μοχθούντων καί κοπιόντων οργάνων τής Χωροφυλακής έν πο- 
λιτισμένον καί κατά πάντα σύγχρονον καί υγιεινόν θερετρον, 
το δε διότι τό έργον τό όποιον μετ’ ολίγον θά έγκαινιασθή, 
κατά μέγα μέρος οφείλεται είς τήν φιλότιμον καί έπαινετήν 
έργασίαν τεχνιτών του Σώματος, οι όποιοι, χάρις είς τήν 
διακρινουσαν αυτούς έργατικότητα καί βαθεΐαν συναίσθησιν 
τών υποχρεώσεών τους, κατώρθωσαν, είς χρόνον ρεκόρ, νά 
φέρουν είς πέρας έν σοβαρώτατον έργον καί νά ύπερβοϋν είς 
τέχνην κατά πολύ τούς ομοτέχνους των τεχνίτας.

Την αξίαν του συντελεσθέντος τούτου έργου δύναται νά έκ- 
τιμηση *αί άξιολογήση κάλλιον παντός έτέρου έκεΐνος, ό ό
ποιος εγνώριζε έκ παλαιοτέρων έτών τήν κρατούσαν είς τον 
χώρον τούτον κατάστασιν.

Μέχρι τού έτους 1969, αί Παιδικαί Έξοχαί έλειτούργουν 
υπο σκηνας καί έξυπηρετοΰντο άπό προχείρους ή υπαιθρίους 
άλλας έγκαταστάσεις παρουσιάζουσαι εικόνα άλγεινοτάτην.

Το έτος 1969 άπεφασίσθη ή έξάλειψις τού άγους τούτου. 
Το πρώτον μόνιμον πολιτισμένον κτΐσμα —ό πρώτος όροφος 
τού ενός εκ τών κτιρίων—έτέθη εΐ£ λειτουρνίαν κατά τό έτοε 
1970.

Επειδή όμως ή άκολουθηθεΐσα διά τήν άνέγερσιν τού κτί- 
σματος^ τουτου μέθοδος δι’ έργολαβιών άπεδείχθη άλυσσιτε- 
λής, διότι ̂ cai δαπανηρά άπέβαινε καί έπροκάλει βραδύτητα μή 
εξυπηρετούσα τον σκοπόν, άπεφασίσθη ή έγκατάλειψις τής 
οδού ταύ^της καί ή υίοθέτησις ένός μικτού συστήματος δι’ 
εργολαβιών καί χρησιμοποιήσεως τεχνιτών άνδρών τού Σώ
ματος.

Απο τής λήξεως τής κατασκηνωτικής περιόδου τού παρελ
θόντος έτους, ήτοι άπό τής 1ης 8]βρίου 197Θ, άφοΰ ώργανώ- 
θημεν, ανεσκουμπώθημεν όλοι καί έρρίφθημεν μέ ένθερμον έν- 
θουσιασμον είς ένα άνευ προηγουμένου δι* ήμάς άγώνα. Άψη- 
φούντες τάς δυσμενείς καιρικάς συνθήκας, τά άνακύπτοντα έν 
τφ μεταξύ τεχνικά^ καί άλλα προβλήματα, τάς τεχνικάς μας 
αδυναμίας, άλλας άντιξοότητας καί τήν άνεπάρκειαν πιστώ- 
σεων, επροχωρήσαμεν μέ συμπαραστάτας τούς κατά πάντα 
αςιους τεχνικούς υπαλλήλους τής Νομαρχίας Αττικής, έτέ-

‘Ο κ . ‘Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κόπτει τήν τ α ι 
ν ία ν  τώ ν έγκ α ινίω ν.

ρους φίλους τεχνικούς, εύγενώς προσφερθέντας μέ τήν άρω- 
γήν τών ‘Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής, ώς καί τήν άφιλοκερδή 
βοήθειαν πολλών ετέρων άνοργανώτων φίλων τού Σώματος 
καί μετά 9μηνον φιλότιμον προσπάθειαν καί έργασίαν έφθά- 
σαμεν είς τήν σημερινήν ήμέραν καί παρουσιάζομεν είς υμάς 
τό έργον μας, διά τό όποιον, ώς έν άρχή εΐπον, εϊμεθα όλοι οί 
συντελεσταί του υπερήφανοι.

Τό δλον τούτο έργον δύναται νά έξυπηρετήση υπέρ τά δια
κόσια παιδιά καθ’ έκάστην κατασκηνωτικήν περίοδον, τό δέ 
έστιατόριον περί τά τριακόσια παιδιά.

Έκτος τών έργων έπιφανείας, έχουν γίνει καί σοβαρώτατα 
έργα ύποδομής, δι’ έργασίας τών άνδρών μας έξ ολοκλήρου, 
διά τά όποια καί έπαίνους τών ειδικών έδρέψαμεν.

Διά τήν όλοκλήρωσιν τού έργου τούτου, ή άξια τού όποιου 
κατά τάς έκτιμήσεις τών Μηχανικών ύπερβαίνει τά πέντε 
έκατομμύρια δρχ., έδαπανήθη τό ποσόν τών 2.900.000 δρχ. 
μόνον. Τό ποσόν τούτο προήλθεν: 1.800.Θ00 δρχ. έκ τού Προϋ
πολογισμού τού ‘Ιδρύματος καί δπερ ποσόν, έκ διενεργουμένου 
ήδη μεταξύ τών άνδρών αύστηρώς προαιρετικού έράνου, έλπί- 
ζω νά άποδοθή καί πάλιν είς τό 'ίδρυμα, 500.000 δρχ. έκ δια
φόρων έτέρων πηγών, τινές τών οποίων υπερβαίνουν παν προ- 
ηγούμενον είς φαντασίαν καί 600.000 έκ τών Δημοσίων Ε πεν
δύσεων.

Τό υπόλοιπον ποσόν τών 2.100.000 δρχ. άντιπροσωπεύει τήν 
άξίαν υλικών εύγενώς προσφερθέντων ή άγορασθέντων μέ με
γάλες έκπτώσεις, τήν άποζημίωσιν χρησιμοποιηθέντων δω
ρεάν μηχανημάτων τού Στρατού μας καί φίλων ιδιωτών καί 
τέλος, κατά τό σημαντικώτερον ποσοστόν, τήν άξίαν τής υπό 
τών άνδρών μας προσφερθείσης έργασίας.
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To ίργον τούτο δυνατόν νά παρουσιάζη είσέτι ώριαμένας 
άτελείας ή νά £χη ακόμη ανάγκην άπό συμπληρώσεις. Καί αί 
έλλείψεις αδται, σύν τω χρόνω, θά τακτοποιηθούν καί περαι
τέρω βελτιώσεις καί προσθηκαι θά γίνουν, ώστε καί ή δυναμι- 
κότης νά αύξηθη καί αί άνέσεις νά βελτιωθούν .

Ά πό της λήξεως της τρεχούσης κατασκηνωτικής περιόδου, 
θά άρχίση ή κατασκευή λίαν εύπρεποϋς Διοικητηρίου καί αναρ
ρωτηρίου, διά χρημάτων διατεθέντων εύγενώς, έκ τών Δημο
σίων Επενδύσεων, ύπό τοϋ έξοχωτάτου 'Τπουργοϋ Συντονι
σμού καί φίλου της Χωρ]κής.κ. Νικ.' Μακαρέζου, τόν όποιον 
εύγνωμονοϋμεν καί εύχαριστοϋμεν.

Τέλος, έχει προβλεφθή ή περαιτέρω αΰξησις τών ορόφων τών 
κτισμάτων καί ή κατασκευή καί έτέρων κοινοχρήστων καί έξω- 
ραϊστικών έργων, ώστε αί Παιδικαί μας έξοχαι νά καταστούν 
πρότυπον Παιδικόν "Ιδρυμα.

'Ωσαύτως φιλοδοξοϋμεν, αί Παιδικαί αύται Έξοχαί, νά 
καταστούν άκόμη Κέντρον Πνευματικόν τών παιδιών τού Σώ
ματος της Χωρ]κής, εις τό όποιον ύπό τάς ιδέας, τόν 
σκοπόν καί τάς επιδιώξεις της ’Εθνικής Έπαναστάσεως 
τής 21-4-1967 θά σφυρηλατήται ή αγνή ψυχή τών μικρών 
τροφίμων μας, ΐνα καταρτοΰν ούτοι άντάξιοι συνεχισταί τού 
μεγαλείου τής Μεγάλης Ελλάδος».

Έ ν συνεχεία τόν λόγον έλαβεν ό κ. Υπουργός Δημοσίας Τά- 
ξεως ό όποιος εΐπε τά κάτωθι:

«Κυρίαι καί Κύριοι,
Ίδιάιτέρα χαρά καί συγκίνησις μέ διακατέχει σήμερον, διότι 

εγκαινιάζω ένα θεάρεστον έργον, τάς Παιδικάς Έξοχάς τής 
Χωροφυλακής, εις τάς όποιας θά φιλοξενηθούν τά τέκνα τών 
άνδρών τού Σώματος τούτου.

Δέγω δέ χαρά καί συγκίνησις, διότι τό παιδί, κυρίαι καί κύ
ριοι, είναι δ,τι πολυτίμώτερον έχει ό άνθρωπο Είναι ή χαρά 
τής ζωής μας, καί ή ελπίς τόσον τής οικογένειας, δσον καί τής 
Πατρίδος μας. Είναι ή συνέχεια τής ζωής μας. Είναι εκείνον 
είς τό όποιον θά παραδώσωμεν τήν ιστορικήν σκυτάλην τού 
’Έθνους μας.

Διά τοϋτο, όφείλομεν νά μεριμνήσωμεν διά τήν όλοκλήρω- 
σίν του, άπό πάσης πλευράς, φυσικής ψυχικής καί πνευματικής.

Σήμερον πάρα ποτέ άλλοτε, λόγω τών συγχρόνων τεχνικών 
εξελίξεων καί τών, λόγω τής ραγδαίας αύξήσεως τού πληθυ
σμού τών πόλεων, τού άριθμοΰ τών οχημάτων, τών θορύβων 
κλπ. πρέπει νά φροντίσωμεν, δπως τό παιδί μας έστω καί δι’ 
ολίγον $όνον, εύρεθή είς υγιές καί φυσικόν περιβάλλον, ώς 
αύτό είς τό όποιον εύρισκόμεθα σήμερον, διά νά δώσωμεν τήν 
ευκαιρίαν είς αύτό, νά άνανεώση τάς δυνάμεις του, νά γνωρίση 
τήν φύσιν, νά γνωρίση νέους φίλους καί νά ψυχαγωγηθη.

Δι’ αυτόν άκριβώς τόν λόγον, ή ’Εθνική ’Επαναστατική Κυ- 
βέρνησις, δχι μόνον ενθαρρύνει τοιαύτας ένεργείας, άλλά και 
ένισχύει αΰτάς παντοιοτρόπως, διότι, ώς καί κατ’ έπανάληψιν

Οί έπίσημοι προσκεκλημένοι περιέρχονται τούς χώ 
ρους τώ ν Παιδικών ’Ε ξ ο χ ώ ν .
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‘Ο κ . ‘Υπουργός Δημοσίας Τάξεως άποκαλύπτω ν  
τήν έκ μαρμάρου αναμνηστικήν π λ ά κ α .

έτόνισεν ό Πρωθυπουργός μας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος «τό 
Μέλλον άνήκει είς τά παιδιά μας [και δι* αύτά μοχθούμε καθη
μερινώς».

Ή  μέριμνα διά τό παιδί άπορροφά μεγάλο μέρος τής κατα- 
βαλλομένης ύπό τής Εθνικής Κυβερνήσεως είς τόν τομέα τής 
Κοινωνικής προνοίας καί παιδείας.

Είς τά έπιτεύγματα δέ τής προσπάθειας αύτής έντάσσετα1 
καί τό έγκαινιαζόμενον τοϋτο έργον, διά του οποίου άπ ο δει
κνύεται, έπιπροσθέτως, ότι ή ήγεσία του Σώματος τής Χωρο
φυλακής έλαυνομένη ύπό του συγχρόνου πνεύματος τής διοι- 
κήσεως, έπέτυχεν νά μάς παρουσιάση τό πράγματι θαυμάσιο 
τοϋτο δείγμα τοϋ ένδιαφέροντός της διά τά τέκνα τών άνδρών 
τοϋ Σώματος.

ΠρΟσωπικώς, Κυρίαι καί Κύριοι, πιστεύω οτι, πράγματά 
κάθε τι τό όποιον προσφέρομεν είς τά παιδιά τό προσφέρομεν 
είς ήμάς τούς ίδιους, τό προσφέρομεν είς τήν Πατρίδα μας. Δι* 
αύτό καί, έγκαινιάζων σήμερον τάς νέας καί εκσυγχρονισμένες 
έγκαταστάσεις τών Παιδικών Εξοχών Χωροφυλακής, Συγχαί
ρω θερμότατα, τό ’Αρχηγεΐον Χωροφυλακής διά τήν εύγενή 
του ταύτην πρωτοβουλίαν καί έκφράζω έπίσης τάς ειλικρινείς 
μου εύχαριστίας πρός όλους έκείνους οί όποιοι έμόχθησαν και 
συνέβαλον καθ’ οίονδήποτε τρόπον είς τήν όλοκλήρωσιν τοϋ 
θεαρέστου τούτου έργου.

Εύχομαι δέ είς τά άγαπητά μου φιλοξενούμενα παιδιά κάθε 
χαράν καί εύτυχίαν καί διαβεβαιώ τόσον αύτά, όσον καί τούς 
γονείς των, ότι ουδέποτε θά παύση τό θερμόν ένδιαφέρον μου 
δι* αύτά. *Η καρδία καί ή σκέψις μου θά είναι πάντα κοντά των, 
έως δτου έπιστρέψουν είς τούς γονείς των καί παρακαλώ τον 
Παντοδύναμον Θεόν, δπως τά προστατεύη πάντοτε άπό κάθε 
κακό».

Μετά τόν λόγον του, ό κ. ‘Υπουργός Δημοσίας Τάξεως απε- 
κάλυψε τήν έκ μαρμάρου άναμνηστικήν πλάκαν καί έκοψε τήν 
ταινίαν είς τήν είσοδον τών Παιδικών ’Εξοχών, έγκαινιαζων 
αύτάς. Οί επίσημοι καί οί παρευρεθέντες είς τήν ώραίαν τελε
τήν περιήλθον έν συνεχεία τάς έγκαταστάσεις τών ’Εξοχών 
αί όποιαι διαθέτουν δυώροφον κτίριον κοιτώνων δια τους μι
κρούς φιλοξενουμένους, άρτιον Διοικητήριον, ‘Υγειονομικόν 
Σταθμόν, σύγχρονα μαγειρεία καί αίθούσας έστιασεως, παι
δικήν χαράν, έγκαταστάσεις άθλοπαιδειών καί ψυχαγωγίας, 
ώς καί περικαλλές ναΐδριον άφιερωμένον είς τήν μνήμην τής 
‘Αγίας Παρασκευής. Αί παιδικαί Έξοχαί λειτουργούν έπι τρεις 
κατασκηνωτικάς περιόδους καθ’ έκαστον έτος διάρκειας 20 ή με
ρών καί φιλοξενούν 200 παιδιά τών άξιωματικών και άνδρών 
τής Χωροφυλακής έκάστην κατασκηνωτικήν περίοδον. Η 
ωραία έορτή τών έγκαινίων έληξε μέ δεξίωσιν πάντων τών πα- 
ρευρεθέντων είς τήν αίθουσαν έστιάσεως τών Παιδικών Εςο- 
γών.
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Θ
ΑΙΙΟ ΤΟ Α ΡΧ Ε Ι ON

Χ ΙΙΡ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Χ

Υ Π Ο Θ Ε Χ Ι Σ :  " λ Υ Κ Ο Τ Ρ Υ Π Α „

Η Αυκότρυττα είναι τοποθεσία 
πληρίον τοϋ χωρίου Άχαρναί, 
τοϋ' σήμερον καλούμενου Μενί- 
διον.

"Εχει την γραφικότητα καί τήν 
είδυλιακήν γαλήνην τοϋ Άττικοϋ 
λεκανοπεδίου.

Οΐ κάτοικοι είναι άπλοι, φιλει
ρηνικοί καί φιλόξενοι. ’Αγωνίζον
ται καί μοχθούν καθημερινώς διά 
τον έπιούσιον, πλήν γνωρίζουν 
νά είναι ευτυχείς καί νά άπολαμ- 
βάνουν εΰγνώμονες τά αγαθά τά 
όποια παρέχει ό Θεός καί ή 
Φύσις. Τοϋτο βεβαίως είναι γενι
κός κανών, διότι ενίοτε —ευτυχώς 
σπανίως—μεταξύ τής εύγενοϋς καί 
πολιτισμένης αυτής κοινωνίας, 
παρεισφρύει καί εμφανίζεται κτη
νώδης μορφή, ήτις δεν άνήκει εις 
κοινωνίαν άνθρώπων, άλλά είς ά- 
γέλην λύκων ή εις ορδήν τεράτων.

Τοιαύτη τερατώδης φυσιογνω
μία ήτο ό Ι.Β. κάτοικος Λυκό- 
τρυπας Άχαρνών, 45 ετών, πα
τήρ εξ τέκων, ών τά τέσσαρα Θή- 
λεα. Τό άκριβέστερον Θά ήτο νά 
ειπωμεν ότι ό Ι.Β. έφυγεν έκ τής γε- 
νετείρας νήσου του καί έγκατε- 
στάθη εις Λυκότρυπαν, ένθα έζει 
απο τετραετίας, ότε συνέβησαν 
τά γεγονότα τά όποια έκθέτομεν 
άκολούθως :

Αυτή αϋτη ή μεταφύτευσις τοϋ 
Ι.Β. έκ τής νήσου του είς τήν άλλην 
άκρην τής χώρας καί είς τόπον 
μεσόγειον έδει νά έμβάλη είς σκέ
ψεις τους νέους συντοπίτας του, 
διότι «υδείς εγκαταλείπει άνευ 
σοβαρών λόγων τήν γενέτειραν 
ένθα έχει ζήσει μίαν καί πλέον 
τεσσαρακονταετίαν. Εΐπομεν όμως

ότι οϊ Άχαρνεϊς είναι εΰγενεϊς 
καί φιλόφρονες. Περιέβαλον με 
συμπάθειαν τόν νεήλυδα είς τον 
τόπον τους καί τήν οίκογένειάν 
του, έν τώ μέτρω δέ τών δυνάμεών 
των ήλθον συνεπίκουροι είς τήν 
προσπάθειάν του προς έπιβίωσιν

Ό  Ι.Β. ήνοιξεν οίνοπαντοπω- 
λεϊον, μετήρχετο δέ καί τον 
κτηματομεσίτην, κατορθώσας οΰ- 
τω νά έξασφαλίζη τά άπαραίτη- 
τα δι’ έαυτόν καί τήν οικογέ
νειαν. Έπιφανειακώς ήτο ό τί
μιος καί πτωχός βιοπαλαιστής, 
είς τήν ουσίαν όμως ήτο άληθώς 
άνθρωπόμορφον τέρας. Τοϋτο ίσως 
ουδέποτε θά άνεκαλύπτετο, εάν 
αϊ άρχαί τής Χωροφυλακής, οί 
άγρυπνοι οϋτοι φρουροί τής 
άσφαλείας καί τάξεως, δέν έπενέ- 
βαινον. Ή ευκαιρία είς τό ’Αστυ
νομικόν Τμήμα Άχαρνών, έδό- 
θη άπό τόν ίδιον τον Ι.Β., όστις 
προσελθών είς τό ’Αστυνομικόν 
Τμήμα άνέφερεν ότι κατά τάς 
έσπερινάς ώρας τής προηγουμένης 
—19ης Απριλίου 1956 — ή θυ- 
γάτηρ του, ήμιπαράλυτος καί 
επιληπτική, είχεν έξαφανισθή.

'Η Χωροφυλακή ενήργησεν άμέ- 
σως, ώς ήτο φυσικόν, τάς συνή
θεις είς τοιαύτας περιπτώσεις άνά- 
ζητήσεις, αί όποίαι όμως οΰδέν 
άπέφεραν. Μετά εξ άκριβώς ημέ
ρας, ό Ι.Β. προσέρχεται έκ νέου είς 
τό ’Αστυνομικόν Τμήμα καί άναγ- 
γέλλει ότι τήν έξαφανισθεϊσαν θυ
γατέραν του άνεΰρεν ό ίδιος νεκρόν, 
έντός φρέατος κειμένου είς άπόστα- 
σιν 70 περίπου μέτρων άπό τής 
οικίας του.

Ή ϋπόθεσις έφαίνετο άπλή αν 
καί θλιβερά, διότι οΰδείς έθεώρει

περίεργον καί άσύνηθες τοιοϋτον 
άτύχημα δυνάμενον νά συμβή ευ
κόλως είς κόρην άνάπηρον καί 
έπιληπτικήν.

Ό  Ι.Β. έν τούτοις έδωσεν εϋθϋς 
αμέσως διάφορον χροιάν, δηλώ- 
σας μετ’ έπιμονής, ότι ήτο βέβαιος, 
ότι ή θυγάτηρ του ήτο θύμα 
έγκληματικής ένεργείας κακοποιών 
οΐτινες αφού έβίασαν ταύτην, τήν 
έρριψαν άκολούθως είς τό φρέαρ. 
Οΐ άστυνομικοί ένεθυμήθησαν τότε 
—καί δεόντως έση μείωσαν —ότι ό 
Ι.Β. κατά τήν πρώτην ημέραν καθ’ 
ήν παρουσιάσθη καί άνέφερεν τήν 
έξαφάνισιν, είχεν έκφράσει υπό
νοιας, ότι ή θυγάτηρ του έπεσεν 
θύμα νεαρών έγκληματιών, οί όποι
οι πιθανώς τήν έβίασαν καί κατό
πιν τήν έρριψαν «σε κανένα πη
γάδι».......

Οΐ άνδρες τής Χωροφυλακής οΐ 
όποιοι χρησιμοποιούνται είς τήν 
δίωξιν τού έγκλήματος είναι 
πεπειραμένοι είς τό έργον τού
το, καλώς εκπαιδευμένοι καί δει
νοί ψυχολόγοι. Ή πλήρης πονη
ριάς κατάθεσις τού Ι.Β. ούδόλως 
διέλαθεν τής άντιλήψεώς των. Εύ- 
θΰς άμα τή - δευτέρα ανακοινώσει 
τού δολίου τούτου άνθρώπου, 
έσχημάτισαν τήν βεβαιότητα, ότι 
αύτός ήτο καί ό δολοφόνος άν μή 
καί ό βιαστής, έφ’ όσον τόσον πε
ριέργως έπέμενεν φορτικώς καί 
διά τόν βιασμόν.

Αί πεποιθήσεις όμως μόνον— 
έστω καί τών άστυνομικών άρχών 
—ούδεμίαν έχουν άξίαν διά τό 
δικαστήριον, άνευ άποδεικτικών 
στοιχείων, καί δή άμαχήτων : 
ΤΤρός τήν κατεύθυνσιν όθεν τής 
συλλογής τών στοιχείων τούτων
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έστράφησαν οί άνδρες τής Χωρο
φυλακής μετά ζήλου και ζέσεως.

‘Η πρώτη βεβαίως ενέργεια ήτο 
ή ιατροδικαστική έξέτασις τοϋ 
σώματος, όπερ άνεσύρθη Οπό συ
νεργείου έκ τοϋ φρέατος. Ή σχε
τική έξέτασις άπέδειξεν, δτι ή 
ατυχής Θεοδώρα εϊχεν ύποστή 
κακώσεις αΐτινες έττέφεραν τον θά
νατον, μετά δέ τούτον έρρίφθη είς 
τό φρέαρ, ήδη νεκρά. Συνεπώς ή 
«υπόνοια» κατά τοϋ Ι.Β. άπεδει- 
κνϋετο άληθής, όσον άφορα του
λάχιστον τό εν σκέλος. “Οσον 
άφορα τόν βιασμόν, τούτον ό 
ιατροδικαστής δέν έπεβεβαίωσεν.

Οϊ «διώκται» αστυνομικοί πρου- 
χώρησαν κανονικώς είς τήν άνά- 
κρισιν (ιδιαίτερα έπιμένοντες εις 
τήν άνάκρισιν τοϋ Ι.Β., χωρίς 
όμως νά δώσουν αύτώ λαβήν 
υποψίας ότι τόν έθεώρουν ύπο
πτον), ένώ, έντατικώς ήρεύνων διά 
τήν άνακάλυψιν καί συγκέντρωσιν 
στοιχείων. Είς τό έργον τούτο 
διετέθη ολόκληρος ή είς άνιχνευ- 
τάς δύναμις.

Αί ερευναι αϋται άπεκάλυψαν 
τά εξής :

α) Τάς εσπερινός ώρας τής 
19ης ’Απριλίου 1956 ό Ι.Β. μετέ- 
βη είς οίνοπωλειον πλησίον τής 
οικίας του καί έπεδόθη είς οϋζο- 
ποσίαν.

β) Μετ’ ολίγον είς τόν οίνο- 
πωλεϊον έθεάθη καί ή θυγάτηρ του 
Θεοδώρα, ήτις έκάθησεν πλησίον 
του.

γ )  Αϋτόπται μάρτυρες κατέ
θεσαν ότι ήκουσαν τόν Ι.Β. νά 
άποπέμπη σκαιώς τήν Θεοδώραν, 
έπειδή δέ αϋτη ήρνεϊτο νά άπέλθη, 
ό Ι.Β. τήν έρράπισεν έπανειλημμέ- 
νως. Ή Θεοδώρα προσβληθεϊσα 
ένώπιον των άλλων θαμώνων 
άπέρχεται καί άπό τής στιγμής 
αυτής χάνονται τά ίχνη της μέ- 
χρις τής στιγμής καθ’ ήν άνευρέθη 
είς τό φρέαρ νεκρά.

δ) ’Ολίγον άργότερον είς τό 
οίνοπωλειον καταφθάνουν ή σύ
ζυγος τοϋ Ι.Β. καί ή έτέρα θυγά
τηρ του είς άναζήτησιν τής 
Θεοδώρας. Εκεί παραλαμβάνουν 
καί τόν I. Β., όστις όμως 
άρνεΐται νά συνέχιση τήν άνα- 
ζήτησιν καί παραμένει έξωθι τής 
οικίας των μετά τής ετέρας θυγα- 
τρός του ένώ ή μήτηρ άναζητεΐ 
μόνη καί ματαίως τήν Θεοδώραν.

Μετά'τήν μελέτην τών ώς άνω 
στοιχείων οί διώκται ήσχολήθη-

σαν μεθοδικώς μέ τήν πιθανότητα 
όλων τών άλλων έκδοχών, ιδίως δέ 
ταύτης τήν όποιαν ύπαινίσσετο ό 
Ι.Β., ήτοι τοϋ βιασμού καί τοϋ φό
νου υπό νεαρών κακοποιών. Μετά 
λεπτομερείς καί σχολαστικός όμως 
έρευνας, ή έκδοχή αΰτη άπεκλεί- 
σθη σαφώς.

Έξητάσθη έπίσης ή έκδοχή άτυ
χή ματος, ήτις καί αϋτη άπεκλείσθη 
διότι αί βεβαιωθεΐσαι ϋπό τού 
ίατροδικαστού κακώσεις δέν ήτο 
δυνατόν νά έπέλθουν είμή δι’ 
άνθρωπίνης ένεργείας.

ΓΤεριωρισθέντος ουτω τού κύ
κλου τών πιθανών ένοχων, οί 
διώκται άπαγγέλουν άπ’ εύθείας 
κατηγορίαν πλέον έναντίον τού 
πατρός έπί άνθρωποκτονία. Τήν 
κατηγορίαν τούτην έστήριξαν 
είς τά εξής στοιχεία, άτινα συνε- 
λέγησαν έπιμελώς καί μεθοδικώς.

1. Ό  Ι.Β. άπεδείχθη αίμομίκτης 
έχων διαφθείρει καί διατηρών σε
ξουαλικάς σχέσεις μεθ’ έτέρας θυ- 
γατρός του. Τούτο κατέθεσεν ή 
μήτηρ, ή ιδία ή παθούσα, τέλος δέ 
ώμολόγησεν καί αύτός ούτος ό Ι.Β.

2. Ό  Ι.Β. έσυνήθιζεν νά κτυπα 
τήν σύζυγόν του καί τά τέκνα του 
διά λακτισμάτων είς τήν κοιλιακήν 
χώραν, δι’ ό καί έπανειλημμένως 
εϊχεν παρατηρθή ύπό γειτόνων 
καί γνωστών. Ό  ιατροδικαστής 
έγνωμάτευσεν, ότι διά τοιούτων 
λακτισμάτων εϊχεν φονευθή ή 
Θεοδώρα, ύποστάσα έκ τούτων 
άνακοπήν ή καταπληξίαν.

3. Έσημειώθη κενόν είς τήν 
παρουσίαν τού Ι.Β., καθ’ όν χρό
νον ή μήτηρ ήρεύνα διά τήν Θεοδώ
ραν καί ή έτέρα θυγάτηρ των άνέ- 
μενεν έξω τής οικίας. Οί διώκται 
συνεπέραινον, ότι κατά τήν άπου- 
σίαν ταύτην ό Ι.Β. παρέλαβεν τό 
πτώμα τής Θεοδώρας ήν προηγου
μένως εϊχεν διά λακτισμάτων φο- 
νεύσει (βοηθούντος καί τού έκ 
τής ούζοποσίας οινοπνεύματος), 
καί τό έρριψεν είς τό φρέαρ διά 
νά μή άνευρεθή.

4. ’Εκ τής πλησίον τοΰ φρέατος 
περιοχής εϊχον προσφάρως άπο- 
κολληθή λίθοι οϊτινες εύρέθησαν 
έντός τού φρέατος καταπλακώ- 
νοντες τό πτώμα καί έμποδί- 
ζοντες τούτο νά άνέλθη είς τήν 
έπιφάνειαν. Ό  Ι.Β. εϊχεν έργασθή 
είς τήν περιοχήν ταύτην, λέγων, 
ότι άσχολεΐται μέ τήν άνόρυξιν 
βόθρου, όν τελικώς δέν άνώρυξεν.

5. ‘Η μήτηρ καί ή θυγάτηρ κα
τέθεσαν, ότι ό Ι.Β. τούς έπίεσεν 
δι’ άπειλών όπως είς τήν άνά- 
κρισιν άποκρύψουν τάς σχέσεις 
του μέ τήν θυγατέρα, δηλώσουν 
δέ ότι «μέντιουμ», είς Κυψέλην τοΐς 
άπεκάλυψεν ότι ή Θεοδώρα έβιά- 
σθη καί έφονεύθη ύπό νεαρών όνό- 
τι ’Ιωάννης καί Παναγιώτης.

6. Παρ’ όλον ότι ό Ι.Β. έπέμενεν 
ότι ή θυγάτηρ του εϊχεν ριφθή είς 
τό φρέαρ, ούδόλως έφρόντισεν 
νά έρευνήση τούτο, παρά μόνον 
μετά τήν παρέλευσιν έβδομάδος 
άπό τής έξαφανίσεως.

7. Ό  Ι.Β. κατέθεσεν —καί έπέ- 
μεινεν άνενδότως —ότι τήν 19ην 
’Απριλίου τό δεΐπνον τής οικο
γένειας του άπετελεΐτο έκ φα
σίολων. "Απαντα έν τούτοις 
τά μέλη τής οικογένειας· έδήλω- 
σαν ότι τό δεΐπνον τήν ή μέραν 
έκείνην συνέκειτο έξ ιχθύων. Τού
το ό Ι.Β. ίσχυρίσθη διά νά άπο- 
κρύψη, ότι ή Θεοδώρα είς τό οί- 
νοπωλείον έγεύθη φασιόλων τούς 
όποιους έπεσήμανεν ό ιατροδι
καστής είς τόν στόμαχόν της κατά 
τήν νεκροψίαν.

Τό έγκλημα ήτο ιδιαζόντως ει
δεχθές καί συνεκίνησε βαθύτατα 
τούς άγαθούς Άχαρνεΐς, οί όποιοι 
μηδέποτε ύποπτευθέντες τό τέρας 
τό όποιον έκρύπτετο ύπό τήν προ- 
σποιητικήν φυσιογνωμίαν τού 
δράστου, έμειναν έμβρόντητοι, 
όταν ή Χωροφυλακή διά τής λελο
γισμένης καί έπιδεξίας δραστηριό- 
τητός της έρριψεν τό προσωπείον 
του.

Ό  χαρακτήρ τοΰ έγκλήματος είς 
τούτο άκριβώς παρουσιάζει έν- 
διαφέρον. Ό  έγκληματίας εϊχεν 
κατορθώσει νά είσχωρήση είς κοι
νωνίαν άνθρώπων καί κρυπτόμενος 
ύπό νομοταγή καί άψογον έπι- 
φάνειαν, έπιδίδεται ύπογείως καί 
άφανώς είς τήν διάβρωσιν τών 
ήθικών άρχών της καταλήξας είς 
τό νά άποβή άπειλή κατά τής 
ζωής τών υγειών μελών της. 
Καθήκον καί ύποχρέωσις τής Χω
ροφυλακής ήτο νά έντοπίση καί 
έξοντώση τούτον. “Οπερ καί έγέ- 
νετο ταχέως, καί άσφαλώς. Πα- 
ραπεμφθείς είς τόν εισαγγε
λέα ό δράστης έδικάσθη καί 
εύρεθείς ένοχος κατεδικάσθη ύπό 
τού Δικαστηρίου τών Συνέδρων 
τής Χαλκίδος δι’ αιμομιξίαν καί 
θανατηφόρους σωματικός βλάβας.
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Εύθυμες ιστορίες τοϋ χωριού

’Α π ο ρ ί ε ς

ΤΟΥ ΣΤΑ Μ —Σ ΤΑΜ

U  Καπετάν Μπαλαρμας, ό ένδοξος λοχίας των 
εύζώνων, είχε συλλάβει τόν Παντελή τόν Μαραθιά 
επ’ αύτοφώρω κλέπτοντα τράγους καί γίδες από 
τοϋ Γέρω-Τραχανχα τήν στάνη. Καμμιά δικαιολογία, 
ούτε συγγνώμη δέν χωρούσε, παρ’ δλας τάς προσπά
θειας τοϋ δικολάβου καί τοϋ Προέδρου τοϋ χωριοϋ, 
έπιμένοντος εις τήν άπόδειξιν τοϋ άλλοθι.

Ή  άλήθεια είναι δτι καί ό Βουλευτής καί ό Δήμαρ
χος καί ό συνταξιοΰχος Ταμίας καί ό Φαρμακοποιός, 
οί τά πρώτα, δηλαδή, φέροντες, έπενέβησαν ύπέρ τοϋ 
συλληφθέντος «ψήφος ήτανε κι5 αυτός» άλλ’ ό 
Μπαλαρμας έμενε αμετάπειστος.
—"Απαξ κι’ συνιλήφθη, ή εξουσία θά κάνη τού κα- 

θήκουν της.
Καί είχε δίκαιον ό Μπαλαρμας νά είναι αμετάπει

στος. Έπί μήνας τώρα γίδες, πρόβατα καί προβατίνες 
έκλέπτοντο, χωρίς ή εξουσία «ν ά π ά ρ η μ ε ζ έ» ..

Ποιος ήταν ό κλέπτης;
Καί μιά πού τδφερεν ό δαίμονας καί, πιάστηκεν 

ό κακούργος, πώς θά τόν άπέλυε ό Μπαλαρμας;
Τί θέλει κι’ ού Βουλευτής, κι’ ού Δήμαρχος κι’ έπιμ- 

βαίνουν; Νά τούν άπολήκου; ”Αμ τότινες ας παν 
στοΰ διάολου τ’ άφλότ’ μα τά γαλόνια αν καταντή
σουμε τοιουτοτρόπως, έλεγεν.

Δύο σαρδέλλες (γαλλόνια ύπαξιωματικοϋ) είχε. 
Καλύτερα νά τις έτρωγε καί δχι νά τής λερώση. Κι’ 
έτσι ό Παντελής Μαραθιας έστάλθηκε δεμένος νά 
δικασθή εις τήν ’Αθήνα.

Πρώτη φορά πήγαινε ό Παντελής εις τήν Πρωτεύ
ουσα. Καί μάλιστα πώς έπήγαινε; Βασιλικά! Μέ χω
ροφύλακες, φρουρά καί έξοδα τοϋ Δημοσίου καί 
λόγχεςσαν νά ήταν «πρίντζιπας», καθώς τοϋ είπε καί 
ό φίλος του ό καφετζής Φωτάκιας, δταν έφευγε.

'Η πολυκοσμία στήν ’Αθήνα κατέπληξε τόν Μαρα
θιά. Ό  θόρυβος τόν έζάλισε, οί δρόμοι οί πολλοί 
καί οί άνακατωμένοι τόν έκαναν νά τά χάση. Πώς 
βρίσκουνε οί άνθρωποι τά σπίτιας τους μέσα σέ τό
σους δρόμους; ρώτησε τόν χωροφύλακα.

—Όπως έσύ τις γίδες στά ρουμάνια, τοϋ άπήντησεν 
έκεΐνος.

Ό  Μαραθιας έκύτταζε, έκύτταζε . . "Ολο σπίτια καί 
σπιτάρες καί γρασίδι πουθενά.
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—Χουρτάρι δέν έχει εδώ γύρω ξαναρώτησε.
—Ποϋ νά βρεθτ), τοΰ άπήντησεν ό άλλος χωροφύ

λακας.
—Τότες ποΰ βόσκει τά πρόβατα τ’ ού κόσμος;
—Έδώ δέν βόσκουν πρόβατα, όρε χαζέ, του εϊπεν 

ό έπί κεφαλής, πού έκανε τόν έξυπνο' έδώ βόσκόυν 
άνθρώπους!

—’Εσείς τά βόσκετε, τοΰ εϊπεν καί ό πρώτος χωρο
φύλακας καί τούτοι έδώ τά τρώνε!

Σαν έφθασαν στό Σύνταγμα, κεΐ εμπρός στοΰ Έλευ- 
θερουδάκη, ό Μαραθιας εϊδε τις βιτρίνες γεμάτες 
εικόνες πολύχρομες καί διάφορες, τοπεΐα, μάχες, θη
ρία, γυναίκες, θεατρίνες—εικόνες πολυποίκιλες.

—Εκκλησία είναι έδώ; ήρώτησε.
—Ό χι' βιβλιοπωλείο.
—Καί αυτά τί είναι ούρέ παιδιά;
—Στουρίσματα. (ζωγραφιές).
—Αύτά;
—Αύτά είναι φωτογραφίες!
Ό  Μαραθιας τότε στάθηκε έμπρός σέ κάτι φωτο

γραφίες μεγάλες άγαλμάτων'.. Ήταν «αί τρεις χά- 
ριτες». "Ελαμπαν μέ δλην τήν άρμονικότητα καί προ
κλητική καμπυλότητα τών λευκών γραμμών τοΰ θείου 
σώματός των. "Ηταν ώραιοτάτη φωτογραφία μιας 
τέχνης ύπερόχου.

Ό  Μαραθιας έστάθηκε, έκύτταξε καλά κ’ έπροχώ- 
ρησε κουνώντας τό κεφάλι: Τί είναι τούτη ή ’Αθήνα, 
ούρέ παιδιά: . . Γι’ αυτό μας πήρ’ ού διάουλους, μας 
πήρι!

Καί δεικνύων τήν φωτογραφίαν τοΰ μαρμάρινου 
συμπλέγματος τών Χαρίτων, είπε διά τάς τρεις γυμνάς 
γυναίκας:

—Βρακί δέν έχ’ νε νά φουρέσουνε, κι’ φουτογραφίες 
μοΰ θέλ’ νι ή «γκιόσιες» ..  .

Τέλος, γιά νά μήν τά πολυλογοΰμε, ή ήμέρα τής 
δίκης έφθασε.

"Ενας δικηγόρος, πολιτευόμενος, ύπηρήσπισε τόν 
Μαραθιά, είπών πολλά «περί τοΰ άτυχούς χωρικοΰ,

δστις έσύρθη θύμα τής Δικαιοσύνης μέχρι εδωλίου 
εις δ έκάθησαν ..  βασιλοκτόνοι καί άναρχικοί..  ».

Ήτο μία φρασις πολύ άρέσκουσα εις αύτόν καί 
έπαναλαμβανομένη παντοΰ καί πάντοτε, δπου ταί
ριαζε καί δέν ταίριαζε.
Τό δικαστήριον, είχε καταλλήλως μιληθή—«ψήφος 

βλέπετε, όΜαραθιας»—καί συνεκινήθη μέ τήν· ρητο
ρικήν δεινότητα τοΰ συνηγόρου. Καί αύτός ό Μπα- 
λαρμας, άπειληθείς διά μεταθέσεως εις . . Κέρκυραν, 
προσεπάθησεν, έν τέλει, νά συσκότιση τήν κατηγο
ρίαν ,είπών δτι :

«Ό συλληφθείς ίπ’ αύτοφώρφ ίνδέχιτι νά είναι....
κι’ άλλους».

’Επίσης καί ό παθών τήν κατσικοκλοπήν έξέφρα- 
σεν άμφιβολίας περί τοΰ άν πράγματι ό Μαραθιας 
τοΰ πήρε τά κατσίκια.

"Ολοι ή σαν άθωωτικοί καί μόνον ό Είσαγγελεύς 
ήγέρθη καί έπέπεσε λαΰρος κατά τής ζωοκλοπής, το- 
νίζων δτι εις τήν ύποστήριξιν αύτής οφείλεται μία 
άπό τάς μεγαλυτέρας πληγάς τής Ελλάδος! 'Ωμίλη- 
σεν έπί μακρόν άναλύσας τό ζήτημα καί έξετάσας 
κάθε θέμα χωριστά. Ώμίλησεν έν τέλει περί ’Εθνικής 
Οικονομίας καί περί δυσπεψίας τοΰ Λαού, όταν τά 
καλύτερα «ψημάρνια» τά τρών οί ζωοκλέπται καί δέν 
μένουν παρά οί προβατίνες καί οί τράγοι διά τό κοι
νόν, πράγμα τό όποιον επιφέρει, εϊπεν, έξασθένησιν 
καί μαρασμόν καί έθνικόν έκφυλισμόν. . . Τέλος, 
έκάθησε κεκοπιακώς, σφουγγιζόμενος μέ τό μαντήλι 
του, φυσοκοπών καί καταπίνων, γλουγλουκηδόν τρία 
ποτήρια ΰδατος.

Τότε ό Πρόεδρος έστράφη πρός τόν κατηγορού
μενον.

—Τί έχεις έσύ νά είπής;
Ό  Μαραθιας, άποσβολωμένος άπό τήν κατά τής 

ζωοκλοπής έπίθεσιν τοΰ Είσαγγελέως, έσηκώθη καί, 
δεικνύων πρός τό μέρος του, έσκουξε:

—Τί νά ποΰ, κύρ Πρόϊδρι, ποΰ άλλουνοΰ ίέφαγα τά 
κατσίκια, κι’ άλλους φουνάζ’ μιά ώρα τώρα άπό κεΐ 
άπ’ πάν' . . . .
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Η κυκλοφορία εις τάς σημερινός πόλεις δημιουργεί συνεχή προβλή μ ατα . Μόνη λύσις ή κα
τασκευή μεγάλω ν οδικών £ργων διά τήν άποσυμφόρησιν τω ν κυκλοφορουντω ν ό χη μ ά τ ω ν.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Είναι γνωστόν ότι τρία στοιχεία 
συνιστουν τό κυκλοφοριακόν πρό
βλημα:
α) Οί δρόμοι
β) Τά αυτοκίνητα καί
γ) Ό  άνθρωπος, ιδία ως οδηγός.
Γ Οί σύγχρονοι δρόμοι κατασκευά
ζονται μέ ώρισμένα, διεθνώς παρα
δεδεγμένα γεωμετρικά χαρακτηρι
στικά (πλάτος, κλίσις, άκτϊς καμπυ- 
λότητος στροφών, όρατότης κ.λ.π.) 
εξοπλίζονται μέ έξαρτήματα ρυθμι
στικά τής κυκλοφορίας (πινακίδες, 
νησίδες, διαγραμμίσεις, φωτεινοί 
σηματοδόται κ.λ.π.) ενώ συγχρό
νως κατασκευάζονται επ’ αυτών

καί τεράστια οδικά έργα. Εις τό πα
ρόν άρθρον περιγράφομεν συν- 
οπτικώς τά μεγαλύτερα εις κόσμον 
οδικά έργα. Τά έργα αυτά, έργα 

τόλμηρας συλλήψεως, πολυπλεύρου 
επιστημονικής μελέτης, υψηλής 
τεχνικής, τεράστιας ευθύνης καί 
βαρυτάτης δαπάνης, επί τή θέα τών 
οποίων ό παρατηρητής καταλαμβά
νεται άπό δέος, αποτελούν πραγμα
τικά θαύματα τοΰ αίώνος μας, περι
λαμβάνονται δέ εις τό παρόν άρ
θρον, τό μέν διά μίαν στοιχειώδη 
ένημέρωσιν, τό δέ διά νά γίνη άντι- 
ληπτόν, μέ πόσον τολμηρά σχέδια, 
αντιμετωπίζεται τό κυκλοφοριακόν 
εις άλλας χώρας πρός άνάλογον 
προσανατολισμόν.

Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Υ Σ Η  
Σ υ ν ι ] ρ χ ο υ  Χ ω ρ ] κ ή ς  έ. ά.

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΣ ΤΩΝ  
Ο ΔΙΚΩ Ν ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τά πρώτα άξιόλογα οδικά τεχνι
κά έργα, άναγόμενα εις τήν άρχαιό- 
τητα ήσαν αί λίθιναι θολωταί γέφυ- 
ραι τής Ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας, 
δι’ ών οί Ρωμαίοι έζεύγνυον ποτα
μούς καί χαράδρας διά τήν άνευ 
εμποδίων κίνησιν τών φαλάγγων 
αύτών επί τών 29 μεγάλων στρατιω
τικής σημασίας οδών.

Ή  στερεότης αυτών ήτο άξιο- 
θαύμαστος, άφοϋ πολλαί σφζονται 
καί μέχρι σήμερον άποτελοΰσαι 
ιστορικά μνημεία.

Έκτοτε παρετηρήθη στασιμότης 
μέχρις δτου, μέ τήν άνακάλυψιν
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Μία όίποψις τής γβφύρας τώ ν στενώ ν τοΰ Βεραζάνο είξ τήν 
πόλιν τής Νέας 'Υόρκης .

τοΰ χάλυβος καί τοΰ μπετόν αρμέ, 
ήρχισαν νά κατασκευάζωνται σύγ
χρονοι γέφυραι καί άλλα μεγάλα 
έργα.

ΊΓαϋτα είναι κυρίως:
Αί κρεμασταΐ γέφυραι, αί σήραγ

γες υπό τά δρη καί υπό τήν θάλασ
σαν.
ΚΡΕΜ ΑΣΤΑΪ ΓΕΦ Υ ΡΑ Ι.

α) Κρεμαστοί γέφυραι τών στενών
VERAZANO Νέας Ύόρκης.

Ή  σπουδαιοτέρα σήμερον κρε
μαστή γέφυρα είναι ή τών στενών 
VERAZANO συνδέουσα τήν πό
λιν τής Νέας 'Υόρκης μέ τήν νήσον 
ΣΤΕΙΤΕΝ.

Ά λλ’ ιδού μερικά χαρακτηριστι
κά τής μεγαλυτέρας κρεμαστής γε- 
φύρας τοΰ κόσμου τών Στενών 
VERAZANO τής Νέας Ύόρκης.

Ή  γέφυρα είναι διώροφος έχουσα 
δηλαδή δύο όδοστρώματα τό έν 
ύπεράνω τοΰ άλλου.

Κατάτό πρώτον έτος κατασκευής 
τη: διήλθον δι’ αύτής 12.000.000 
αυτοκίνητα διά τοΰ παραδοθέντος 
είς τήν κυκλοφορίαν ένός οδοστρώ
ματος.

’Από τό μέσον τής νήσου Στέϊτεν 
καταλήγουν είς τήν γέφυραν δύο 
μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι EX
PRESWAYS ενώ πρόςτό μέρος τοΰ 
Μπροΰκλιν ή πρόσβασις τής γεφύ- 
ρας ένοΰται μέ τον αυτοκινητόδρο
μον Μπροΰκλιν—Κουήν άποτελού- 
μενον από έξ (6) λωρίδας.
Διαστάσεις: Τό μήκος τοΰ κυρίου 
τμήματος τής γεφύρας ήτοι τοΰ 
ύπεράνω τής θαλάσσης είναι (1.298 
μ.), ένώ τό συνολικόν της μήκος 
συμπεριλαμβανομένων τών προσ
βάσεων, είναι 4. 236 μέτρα, τό πλά
τος τοΰ καταστρώματος είναι 35 μ. 
καί διαιρείται είς (12) λωρίδας κυ
κλοφορίας, ήτοι (6) δι’ έκάστην 
κατεύθυνσιν.

Τό διάκεντρον μεταξύ τής επιφά
νειας τής θαλάσσης καί τής κάτω 
έπιφανείας τής γεφύρας είναι 70 
μέτρα. Τό ύψος τοΰτο, ίσον πρός τό 
ύψος 4 έξαωρόφων πολυκατοικιών, 
έπιτρέπει τήν διέλευσιν κάτωθεν 
τής γεφύρας είς τά μεγαλύτερα 
έμπορικά καί πολεμικά πλοία.

Οί πυλώνες (πύργοι) άπό τούς 
οποίους άναρταται ή γέφυρα έχουν 
ύψος 210 μέτρων ύπέρ τήν έπιφά- 
νειαν τής θαλάσσης (όσον περίπου 
11—12 έξαώροφοι πολυκατοικίαι). 
Ούτοι είναι τόσον υψηλοί καί είς 
τοιαύτην άπόστασιν, ώστε έχρειά- 
σθη νά ύπολογισθή καί ή καμπυ- 
λότης τής γής. Διά τόν λόγον αυτόν

αί κορυφαί τών πύργων άποκλίνουν 
άπό τάς βάσεις των, εύρισκόμενοι 
είς ελαφρώς μεγαλυτέραν άπόστα- 
σιν άπό αύτάς. Είς έκαστον έξ 
αυτών έγκατεστάθη καί είς άνελκυ- 
στήρ διά τήν συντήρησίν του.

Κατά τό θέρος, λόγφ τής έκ τής 
θερμότητος διαστολής, τό μήκος 
τής γεφύρας αυξάνει τόσον, ώστε 
τό όδόστρωμα αυτής κατέρχεται 
χαμηλότερου, άπό τό επίπεδον είς 
δ εύρίσκεται τόν χειμώνα, κατά 4 
μέτρα.
Θεμελίωσις: Τά θεμέλια τών πυλώ
νων φθάνουν είς βάθος 32 μέτρων 
έπί τής νήσου Στέϊτεν καί 49 μέτρων 
έπί τοΰ Μπροΰκλιν.

Ή  βάσις τής άγκυρώσεως (AN
CHORAGE) ήτοι τών θεμελίων 
προσδέσεως τών καλωδίων φθάνουν 
είς βάθος 33 μέτρων υπό τήν έπιφά- 
νειαν τοΰ εδάφους είς τήν νήσον 
Στέϊτεν καί 16 μέτρων είς τό 
Μπροΰκλιν.

Τό έμβαδόν έκάστης άγκυρώ
σεως είναι περίπου ίσον πρός 
δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Τό κατάστρωμα τής γεφύρας είναι 
πλέγμα έκ χάλυβος πεπληρωμένον 
μέ τσιμέντο πάχους ίκανοΰ νά βα- 
στάση τό μεγαλύτερου φορτίου 
όχήματος.
Καλώδια: Τά 4 καλώδια διά τών 
όποιων άναρταται ή γέφυρα άπό τάς 
κορυφάς τών πυλώνων έχουν κατα
σκευαστή άπό 26.108 παράλληλα 
σύρματα τά όποια προηγουμένως 
ήνώθησαν είς 61 δεσμίδας τών 428 
συρμάτων.
Οΰτω έκαστον τών 4 καλωδίων 
άναρτήσεως έχει διάμετρον 91 έκα-

τοστών τοΰ μέτρου καί μήκος 
2.200 μέτρων.

Τό χρησιμοποιηθέν ώς βασική 
μονάς σύρμα έχει πάχος μολυβιού, 
έκτεινόμενον δέ καλύπτει μήκος 
228,600 χιλιομέτρων ήτοι άπόστα- 
σιν μεγαλυτέραν άπό τό ήμισυ τής 
άποστάσεως μεταξύ γής καί σελή
νης.
Όταν έτοποθετήθη ή γέφυρα τά 
καλώδια κατήλθον συνεπεία τάσεως 
κατά 65 μ. Διά τήν κατασκευήν τών 
καλωδίων έχρειάσθη χάλυψ 41.000 
τόννων.

Υλικά—Βάρος: Διά τήν σύνδεσιν
τών διαφόρων τεμαχίων τών πυ
λώνων έχρησιμοποιήθησαν 3.000. 
000 βίδες καί l.OOQ.OOO μπουλόνια. 

Τό βάρος έκάστου πυλώνος, είναι
27.000 τόννων, ένώ τό βάρος τό 
όποιον δέχεται ή βάσις έκάστου 
πύργου όμοΰ μέ τό ϊδικόν του είναι
134.000 τόννων.

Διά τό κύριον σώμα τής γεφύρας 
έχρειάσθησαν 144.000 τόννοι χά
λυβος. Τό χρησιμοποιηθέν τσιμέν
το διά τήν γέφυραν έπαρκεΐ διά νά 
στρωθή ή όδός μεταξύ Ούάσιγκτον 
καί Νέας Ύόρκης.
’Άλλαι μεγάλαι γέφυραι κατά σει
ράν μεγέθους είναι αί άκόλουθοι: 
Ή  γέφυρα GOL DEN GATE τοΰ 'Α
γίου Φραγκίσκου μέ κύριον άνοιγμα 
1280 μέτρων, άποπερατωθεΐσα τό 
1936.

Ή  Γέφυρα MASC1NACK (Μεγά
λων Λιμνών) ΗΠΑ μέ κύριον άνοι
γμα μήκους 1160 μέτρων.

Η γέφυρα GEORGE WACH1 Ν
ΟΤΟΝ (Νέας Ύόρκης) μέ κύριον 
άνοιγμα 1075 μέτρων.
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Γέφυρα Σαλαζάρ της Πορτογα
λίας.

’Αξία θαυμασμοϋ είναι επίσης ή 
γέφυρα επί τοΰ Τάγου ποταμού εις 
Λισσαβώνα, ένοϋσα τήν Λισαβώνα 
μέ τήν Νότιον Πορτογαλίαν, ή με- 
γαλυτέρα τής Ευρώπης, μέ κύριον 
άνοιγμα 1012 μ. καί μέ δύο πλευρικά 
ανοίγματα, έκαστον των οποίων 
έχει μήκος 483 μ.

Τό έλάχιστον ελεύθερον ύψος 
υπέρ τήν στάθμην των ύδάτων τοΰ 
ποιαμοΰ είναι 70 μ. ενώ τό ύψος 
τών πύργων είναι 190,47 μ.

Τό κατάστρωμα έσχεδιάσθη διά 
εξ λωρίδας καί έχει πλάτος 16 
μέτρων προβλέπεται όμως καί κα
τασκευή έτέρου καταστρώματος διά 
σιδηροδρομικήν γραμμήν.

Τό κόστος αύτής άνήλθεν περί
που εις 2. 226 έκατ. έλλην. δραχμών.

'Η γέφυρα τοΰ ποταμοΰ (πο
ταμοκόλπου) FORTH τής Σκωτίας 
πλησίον τοΰΈδιμβούργου μέκύριον 
άνοιγμα 1006 μέτρων καί ολικόν 
μήκος 1822 μέτρων μέ δύο οδοφρά
γματα πλάτους 7,30 μ. έκαστον.

Τό κόστος τής γεφύρας άνήλθεν 
εις 1.500 έκατ. Έλλην. δραχμών. 
"Εκαστος Πυλών (πύργος) άποτε- 
λεϊται άπό δύο στύλους οί όποιοι, 
εις τήν βάσιν έχουν διαστάσεις 
7.30X2.80 καί εις τήν κορυφήν 
5.50X2,80 μ. άπέχουν δέ μεταξύ 
των 24 μέτρα.

Εκείνο τό όποιον άπό τεχνικής 
πλευράς έχει ίδιάζουσαν σημασίαν 
εις τήν γέφυραν αύτήν είναι ή εύ- 
καμψία τών πυλώνων, ή όποια έκρί- 
θη άναγκαία διά νά άντέχη εις τούς 
τόσον επικινδύνους θυελώδεις ανέ
μους. Πράγματι ή καταστροφή πρό 
17 ετών μιας κρεμαστής γεφύρας 
εις ΗΠΑ άπό σφοδράν άνεμοθύελ
λαν έδίδαξε τούς ειδικούς, δτι αί 
ταλαντεύσεις τοΰ οδοστρώματος 
τής γεφύρας ΰπό τά πλήγματα θυελ
λωδών άνέμων ήδύναντο νά έπιφέ- 
ρουν ύπερβολικάς τάσεις, λόγω 
συντονισμοΰ, προκαλούσας τήν 
καταστροφήν τοΰ έργου.

Ή  εύκαμψία τών πυλώνων τής 
γεφύρας FORTH είναι τόση, ώστε 
κατά τήν συναρμολόγησιν τών 
καλωδίων, ριπαί άνέμων μέσης 
ισχύος, έκαμνον τήν κορυφήν των 
νά ταλαντεύεται κατά 3—4 μέτρα, 
μέ περίοδον 4,5 δευτερολέπτων, 
τοΰτο δέ έπροκάλεσε ναυτίαν είς 
τινας τεχνίτας συναρμολογητάς.

Ή  σιδηροδρομική γέφυρα έστοί- 
χισε 3 εκατομμύρια άγγλικάς λί

ρας καί έχρειάσθη 7 έτη διά νά κα- 
τασκευασθή έχω κατά τήν διάρ
κειαν αύτής έφονεύθησαν 57 άνθρω
ποι.

'Η νέα οδική γέφυρα έστοίχισε 
περίπου 20 έκατομμύρια άγγλικάς 
λίρας, ή κατασκευή της έχρειά- 
σθη 6 έτη καί έστοίχισε τήν ζωήν 
3 άνθρώπων μόνον. Αύτό λέγει 
πολλά ώς πρός τήν σύγχρονον 
μηχανικήν καί τάς μεθόδους άσφα- 
λείας.

"Αξιόν προσοχής άπό τεχνικής 
πλευράς είναι καί τό γεγονός, ότι 
είς τάς κρεμαστάς γεφύρας δίδεται 
σχήμα άεροδυναμικόν, ώς είς τάς

πτέρυγας τοΰ αεροπλάνου διά νά 
αντέχουν είς τάς μεγάλας πλευρικός 
κρούσεις τών θυελλωδών άνέμων 
οΐτινες άποτελοΰν τούς μεγαλυτέ- 
ρους κινδύνους τών κρεμαστών γε
φυρών. Πρός καθορισμόν μάλιστα 
τής άντοχής εις τάς πιέσεις καί 
ταλαντεύσεις, γίνονται προηγου
μένως πειράματα επί μικρογραφι- 
κών ομοιωμάτων γεφυρών καί βάσει 
αύτών υπολογίζονται.

Τέλος λίαν άξιόλογος, διά 
τό ύψος της (ή ύψηλοτέρα εις τον 
κόσμον είναι ή «γέφυρα τής Εύρώ- 
πης» νοτίως τοΰ "Ινσμπουργκ τής 
Αύστρίας επί τής όδοΰ Ε6 ύψους 
623 ποδιών (190) μέτρων).

'Οδοί ταχείας κυκλοφορίας κάπου είς τάς 'Η νω μένας Πολιτείας 
διά τήν καλυτέραν κυκλοφορίαν τώ ν αυτοκ ινή τω ν.
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ΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΙ ΟΔΙΚΑΙ 
Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ

Ή  μεγαλυτέρα σήραγξ τοΰ κό
σμου είναι ή ένοΰσα τήν ’Ιταλίαν 
μετά τής Γαλλίας, κάτωθεν τοΰ 
Λευκοϋ ’Όρους μήκους 11.600 μέτρ. 
διά τής όποιας, ή άπό Γενεύης 
πρός Μιλανον διαδρομή συντο
μεύεται κατά 534 χιλιόμετρα.

ΔΓ αύτής προεβλέφθη διέλευσις 
(διά τό 1966) τοΰ εξής άριθμοΰ 
αυτοκινήτων έτησίως.

Έπιβατηγά 900.000
Λεωφορεία 40.000
Φορτηγά 35.000
Μοτοσυκλέτται 200.000 μετα- 

φέροντα άνω των 4 έκατομ. άτόμων 
καί 170.000 τόννων εμπορευμάτων.

Τήν χάραξιν τής σήραγγος κα- 
θώρισεν ό ’Ιταλός Τοπογράφος PI
ETRO ALARIA μέ τόσην άκρί- 
βειαν ώστε, τά έκατέρωθεν δύο 
συνεργεία, Γαλλικόν άπό τήν Γαλ
λικήν καί ’Ιταλικόν άπό τήν ’Ι
ταλικήν, τών συνεργαζομένων δύο 
άντιστοίχων 'Εταιρειών, συνηντή- 
θησαν εις τό μέσον μέ μίαν όρι- 
ζοντίαν άπόκλισιν 0,135 μ. δηλ. 
μηδαμινήν έν όριζοντογραφία, καθ’ 
ύψος δέ ούδεμίαν άπόκλισιν.

Ή  σήραγξ έχει οδόστρωμα (2 
λωρίδων) πλάτους 7.00 μέτρων έν 
συνόλω δύο πεζοδρόμια (υπηρε
σίας) έκατέρωθεν έκαστον 0,75 μ. 
χώρους άναγκαστικής σταθμεύ- 
σεως άνά 300 μέτρα, καί φωλεά 
(καταφύγια) άνά 200 μέτρα.

Οί χώροι σταθμευσεως καί τά 
καταφύγια είναι έφωδιασμένα μέ 
τηλέφωνον. Έχει έσωτερικόν φω
τισμόν μέ δύο σειράς σωλήνων φθο
ρίου έκατέρωθεν τοΰ θόλου.

Ή  άστυνόμευσις έπιτυγχάνεται 
μέ τροχονόμους μοτοσυκλεττιστάς 
έφωδιασμένους μέ άσυρμάτους καί 
ευρισκομένους έν διαρκεΐ έπαφή 
μέ τούς δύο ρυθμιστικούς σταθμούς, 
οί όποιοι υπάρχουν εις τάς δύο ει
σόδους.

’Α ε ρ ι σ μ ό ς :  Εις έκάστην τών 
εισόδων τής <Λ)ραγγος έχει έγκα- 
τασταθή καί- εν ειδικόν έργοστά- 
σιον άερισμοΰ, περιλαμβάνον άνε- 
μιστήρας εισαγωγής καθαρού άέρος 
καί τοιούτους άπαγωγής τοΰ μο- 
λυσμένου.

Ή  ισχύς τών άνεμιστήρων είναι 
ικανή νά διατηρή τόν άέρα τής 
σήραγγος εις ποιότητα άκίνδυνον 
ένώ συσκευαί μετρήσεως τοΰ έκ 
τών αυτοκινήτων παραγομενου διο
ξειδίου τοΰ άνθρακος, τοΰ περιε
χομένου εις τόν άτμοσφαιρικόν άέ

ρα, δεικνύουν μονίμως εις τά στό
μια τής είδόδου τής σήραγγος 
τήν περιεκτικότητα.

Έτέρα άξιόλογος σήραγξ 
είναι ή τοΰ 'Αγίου Βερνάρδου, συν- 
δέουσα τήν ’Ιταλίαν μετά τής 'Ελ
βετίας, μήκους 3600 μέτρων εις μέ
σον ύψόμετρον 1923 μέτρα, διά 
τής όποιας διέρχετα καί πετρελαιο
αγωγός. Λόγω τοΰ μεγάλου ύψο- 
δείκτου, αί οδοί προσβάσεως πρός 
τήν σήραγγα καί άπό τοΰ Ίταλικοΰ 
καί άπό τοΰ Έλβετικοΰ έδάφους 
φέρουν στέγαστρον έκ ·:λακός τσι
μέντου διά νά προστατεύονται άπό 
χιονοπτώσεις.

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

α. Σ ή ρ α γ ξ  Κ ά μ ν ο ν  — 
Ι α π ω ν ί α ς .

Περισσότερον άκόμη άξιαι θαυ
μασμού, ώς τεχνικά οδικά έργα, 
είναι αί σήραγγες υπό τήν θάλασ
σαν, αί όποΐαι, διά τούς μή τεχνι
κούς, άποτελοΰν μυστήριον, άλλά 
καί διά τούς τεχνικούς άξιοθαύ- 
μαστον τόλμηράν καί πολύπλευ
ρον έπιστημονικήν σύλληψιν, με
λέτην καί κατασκευήν.

Άναφέρομεν τήν εις ’Ιαπωνίαν 
σήραγγα Κάμνον, ήτις συνδέει 
τάς πόλεις Σιμονοσέκι καί Μό-

Σ ύγχρονος οδός μέ αλλεπαλλήλους λωρίδας κυκλοφορίας καί 
διαχωριστικήν νησίδα κινήσεως ή όποια προσφέρεται διά τήν τ α -  
χείαν κίνησιν καί ασφαλή όδήγησιν τώ ν ο χη μ ά τ ω ν.
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’Ά π οψ ις άπό άερος μιας τεράστιας γέφ υρ α ς, επίτευγμα τής συγχρόνου τ εχν ικ ή ς, ή όποια συνδέει 
τά δύο τμήματα μιας μ εγα λοπ όλεω ς.

ζι, εύρισκομένην έπΐ τής κυρίας 
αρτηρίας, τής συνδεούσης τήν πό- 

► λιν 'Οσάκα μέ τήν πόλιν Μόζι.
Ή  σήραγξ ήρχισε κατασκευά- 

ζομένη τό 1939 κατά τήν διάρ
κειαν δμως τοϋ Βου Παγκοσμίου 
πολέμου, άνεστάλησαν αί έργα- 
σίαι αυτής καί έπανήρχησαν τό 
1952, παρεδόθη δέ εις τήν κυκλο
φορίαν τό 1958. Έστοίχισε ποσόν 
ίσον προς 635 έκατ. Έλλην. δρα- 
χμάς. Έχει ολικόν μήκος 3,5 χι
λιόμετρα περίπου, έκ τούτου δέ μή
κος 780 μέτρων είναι ύπό τήν θά
λασσαν.

Τό κύριον όδόστρωμα αυτής έχει 
πλάτος 7,5 μέτρα καί ύψος 4,53 μ. 
τό δέ βοηθητικόν κατ’ έπέκτασιν 
αυτοϋ έχει πλάτος 3,85 καί ύψος 
2,54 μ. Έχει έτερον όδόστρωμα 
κάτωθεν τοϋ πρώτου διά τούς πε
ζούς καί τούς πηδηλάτας, έχει ειδι
κός σήραγγας έργασίας, φρέατα 
άερισμοΰ, ανελκυστήρας μεταξύ 
των όδοστρωμάτων, σήματα συνα
γερμού άνά 90 μ. διά περίπτωσιν 
πυρκαϊας, τηλέφωνα άνά 180 μέ
τρα, ειδικόν θάλαμον δι’ έλεγχον 
τής καλής λειτουργίας αυτής, έχει 
πυροσβεστήρας καί ύδροστόμια

πρός κατάσβεσιν πυρκαϊας, άρτιώ- 
τατον φωτισμόν κ.λ.π.

ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΓΧΗΣ

Έ ν έτερον έργον τό όποΤον θά 
άποτελέση σταθμόν εις τά χρονικά 
των οδικών τεχνικών έργων θά εί
ναι ή μελετωμένη ήδη διά σήραγ- 
γος ή διά γεφύρας ζεϋξις τής Μάγ
χης διά τήν οδικήν καί σιδηροδρο
μικήν σύνδεσιν τής Αγγλίας μετά 
της Γαλλίας.

Δέν έλήφθη είσέτι τελική άπό- 
φασις ώς πρός τό είδος τής ζεύ
ξεως. Τά κριτήρια τά όποια μελε
τιόνται, εκτός τών οικονομικών, 
είναι καί τά μειονεκτήματα τά ό
ποια παρουσιάζει έκάστη καί είναι 
τά έξής:

Σ ή ρ α γ ξ .  Αίσθημα εγκλωβι
σμού τών έπιβατών καί φοβία έντός 
τής σήραγγος διά μίαν διαδρο
μήν 40 χιλιομέτρων. Κίνδυνοι πα
νικού καί τέλος δυσκολίαι άερι- 
σμοΰ καί πρόσθετα εργοστάσια 
άερισμοΰ μονίμου λειτουργίας.

Γ έ φ υ ρ α :  Δυσκολίαι όδηγή- 
σεως εις περιπτώσεις ομίχλης ή

σφοδρού ανέμου έκ τών ισχυρών 
ταλαντώσεων τής γεφύρας, λόγφ 
τοϋ μεγάλου μήκους, έξ ών θά 
προκαλήται ναυτίασις, έτι δέ 
καί φόβος έπί τή θέα μιαςτεταρα- 
γμένης θαλάσσης άπό μεγάλου 
ΰψους καί άπό γέφυραν σειομέ- 
νην ύπό τοϋ άνέμου. Είδικώς, ώς 
πρός τήν κατασκευήν σήραγγος 
υπάρχουν πολλαί άπόψεις, ήτοι: 
1) Κατασκευή σήραγγος διά δια- 
τρήσεως τής ξηρας κάτωθι τοϋ 
πυθμένος τής θαλάσσης. 2) Κατα
σκευή σήραγγος διά μεγάλων σω
λήνων έκ τσιμέντου καί χάλυβος, 
διαμέτρου 16 μέτρων, τοποθετου- 
μένων εις τον πυθμένα τής θαλάσ
σης, στερεουμένων επ’ αυτοϋ διά 
μικρας έκσκαφής τοϋ πυθμένος καί 
συνδεομένων μεταξύ των ύδατο- 
στεγώς.

γ. Κατασκευή σήραγγος διά σω
λήνων έντός τής θαλάσσης ώς άνω- 
τέρω, στηριζομένων εις ισχυρά βά
θρα έκ μεγάλων τσιμεντόλιθων, τά 
όποια θά θεμελιωθοΰν εις τόν πυ
θμένα τής θαλάσσης δι’ έκσκαφής 
αυτοϋ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
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Τό τέλος ένός πολέμου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ: " M A N X A T ΑΝ
jj

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ύι(ομοιράρχου I

Ϊ ό  1945, μέ τήν έλευσίν του, 
ευρίσκει τό ναζιστικόν τέρας, τό 
όποιον έπϊ έξ έτη τόσα δεινά έπε- 
σώρευσεν είς τήν άνθρωπότητα, 
νά σφαδάζη κάτω από τά άνηλεή 
σφυροκοπήματα των συμμαχικών 
δυνάμεων είς τήν Ευρώπην. Οί άε- 
τοί τοϋ Γ \ Ράιχ συμπτύσσουν 
συνεχώς τά πτερά των άποκαμω- 
μένοι άπό τήν υπερφίαλον ματαιο- 
δοξίαν των καί ύφίστανται τό άδυ- 
σώπητον μένος τών λαών τούς ό
ποιους ήθέλησαν νά υποδουλώ
σουν διά νά έπιβάλουν έπ’ αυτών 
τήν «νέαν τάξιν πραγμάτων». Αί 
συμμαχικοί στρατιαί άπελευθερώ- 
νουν τήν Ευρώπην καί όρμοϋν άκά- 
θεκτοι είς τάς Γερμανικάς πεδιάδας 
συγκλίνουσαι τήν Άνοιξιν τοϋ 
1945 πρός τήν πρωτεύουσαν τοϋ 
Γλ Ράϊχ, τό Βερολΐνον. Ό  Χίτλερ 
αύτοκτονεϊ εις τό κρησφύγετον τής 
καγκελαρίας του, ό δέ Ναύαρχος 
Νταίνιτς τόν όποιον ώρισεν ώς 
διάδοχόν του άφοΰ διεπίστωσε τό 
μάταιον τής περαιτέρω άντιστά- 
σεως, έξουσιοδότησε τόν Στρατάρ
χην Γιόντλ καί τόν Ναύαρχον Φόν 
— Φρήντεμπουργκ νά υπογράψουν 
τήν άνευ όρων παράδοσιν όλων τών 
Γ ερμανικών στρατιωτικών δυνά
μεων. Ή  υπογραφή τής συνθήκης 
έγινε είς τήν πόλιν Ρέμς, τήν 7ην 
Μαΐου 1945, ενώ τήν 9ην Μαΐου 
ό Στρατάρχης Κάϊτελ υπογράφει 
τήν συνθήκην παραδόσεως είς τούς 
Ρώσσους.

Ένώ όμως είς τήν Ευρώπην έσί- 
γασεν ό πόλεμος, είς τόν Ειρηνι
κόν, ή Ιαπωνία, ό τρίτος τών μεγά
λων έταίρων τοϋ Άξονος, έπέμε- 
νεν άκόμη νά διεξάγη ένα άπεγνω- 
σμένον άγώνα μέχρις εσχάτων, Οί 
μικρόσωμοι στρατιώται τοϋ Αύτο- 
κρατορίκοΰ στρατού πολεμούν μέ
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πάθος πρωτόγνωρο διά τούς ’Αμε
ρικανούς καί τούς συμμάχους των.

Μετά από μίαν σειράν εντυπω
σιακών νικών αί όποΐαι έφερον τά 
’Ιαπωνικά χρώματα είς τά βάθη 
τής ’Ινδίας καί τάς περισσοτέρας 
νήσους τοϋ Ειρηνικού, ή ’Ιαπωνία 
ήρχισε νά κάμπτεται κάτω άπό τήν 
τεραστίαν πολεμικήν μηχανήν τών 
Η.Π.Α. καί τών συμμάχων της. 
Τό 1944 ή πλάστιγξ εγειρεν άπο- 
φασιστικώς υπέρ τών συμμάχων.

Ό  Αύτοκρατορικός στόλος είχε 
σχεδόν έξ ολοκλήρου καταστραφή 
ό δέ Στρατηγός Μάκ — "Αρθουρ 
έτήρησε τήν ύπόσχεσίν του καί έπέ- 
στρεψεν είς τό σύμπλεγμα τών Φι
λιππινών θριαμβευτής. Παρά τάς 
άνελεήτους όμως ήττας τάς όποιας 
ύφίσταντο οί ’Ιάπωνες είς τήν ξη
ρόν, τήν θάλασσαν καί τόν αέρα, 
πολεμούσαν άκόμη. Κάθε σπιθαμή 
έδάφους δέν ήσαν διατιθεμένοι νά 
τήν παραδώσουν παρά μόνον κατό
πιν έκατόμβης θυσιών έξ άμφο-

τέρων τών παρατάξεων τό δέ μά- 
ταιον τού άγώνος των δέν έθύμιζε 
τίποτα άλλο εί μή πραξιν αύτο- 
κτονίας. Ή  ’Ιαπωνία αφού διεπί- 
στωσε δτι δέν ήδύνατο πλέον νά νι- 
κήση, είχε πάρει τήν άπόφασιν νά 
πεθάνη σπέρνοντας γύρω της όσο 
μπορούσε μεγαλυτέραν καταστρο
φήν.

Ό  άγών τών «καμικάζι» τών άε- 
ροπόρων τού θανάτου είναι χαρα
κτηριστικός τών τάσεων τής ’Ια
πωνικής τακτικής, άν δύναται νά χα 
χαρακτηρισθή τακτική ή αύτο- 
κτονία.

Έπρεπε κάτι νά γίνη διά νά παύ
ση έπί τέλους αυτή ή μάταιος σπα
τάλη χιλιάδων άνθρωπίνων ζωών. 
’Εάν έξηκολούθει ό πόλεμος κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον, οί σύμμαχοι ύ- 
πελόγιζον, δτι δέν θά έτερματίζετο 
πρό τού τέλους τού 1947 καί θά 
έστοίχιζε κατά τούς μετριωτέρους 
υπολογισμούς τήν ζωήν άκόμη δύο 
έκατομμυρίων ’Ιαπώνων καί πεν-

τακοσίων χιλιάδων συμμάχων στρα
τιωτών. Τό «κάτι» αύτό τό έγνώ- 
ριζε πλέον ολόκληρος ό κόσμος. 
Ήτο ή άτομική βόμβα, ή περίφημη 
«βόμβα Α». Τά πειράματα διά τήν 
κατασκευήν της δέν άνεκοινοΰντο 
έπισήμως, άλλά κατά καιρούς ό 
τύπος έδημοσίευε πληροφορίας αί 
όποΐαι διέρρεον κατά διαφόρους 
τρόπους σχετικώς μέ τήν προετοι
μασίαν τού τρομερού δπλου τό 
όποιον ήτο ικανόν νά τερματίση 
τόν πόλεμον.

Ή κατασκευή δμως τής άτομι- 
κής βόμβας, ή οποία ήνοιγεχ μίαν 
νέαν εποχήν διά τήν άνθρωπότητα 
έχει τήν προϊστορίαν της, ή όποια 
ξεκινά πριν άκόμη έκραγεΐ ό Β'. 
Παγκόσμιός πόλεμος. Ό  Άλμπερτ 
’Αϊνστάιν, ή μεγαλυτέρα μαθημα
τική φυσιογνωμία τού αίώνος μας, 
διετύπωσε πρώτος τήν περίφημον 
θεωρίαν τής σχετικότητος, προ- 
καλέσας πραγματικήν έπανάστα- 
σιν είς τήν έπιστήμην. Διά τής

Είς τό μουσεϊον τής Χιροσίμα σώζονται σήμερον υπολείμματα ένδυμασιών ατόμων τά οποία υπέστησαν 
τάς τρομερός συνέπειας έκ τής έκρήξεως τής ατομικής βόμβας καί έπλήρωσαν διά τής ζω ής τω ν την πολεμικήν 
υστερίαν τώ ν ήγετώ ν τής πατρίδος τ ω ν .
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Καί τά όίψυχα ακόμη αντικείμενα τά όποια ύπέστησαν τήν φ οβερόν έπίδρασιν τη ς άτομικής ένεργείας 
ίλύγισα ν καί μετέβαλον σ χή μ α , όπως αί φ ιάλαι τής άριστερας φ ω τογραφ ίας καί ό μ η χανισμός τοΰ καταστρα- 
φ έντος ω ρολογίου, δεξιά φ ω τογρ αφ ία .

θεωρίας του διεκήρυσσεν, δτι ή Ολη 
δύναται νά μετατροπή εις ενέρ
γειαν καί άντιστρόφως, ή δέ κεφα
λή μιας καρφίτσας περικλείει τό
σην ενέργειαν όσην δέν περικλείει 
ή μεγαλυτέρα πυριτιδαποθήκη.

Επίσης τό ζεύγος των Γάλλων 
έπιστημόνων Πέτρου καί Μαρίας 
Κιουρί άνεκάλυψαν εις τάς άρ- 
χάς τοΰ παρόντος αίώνος τήν περί- 
φημον ιδιότητα ώρισμένων άτό- 
μων νά εκπέμπουν ραδιενέργειαν. 
Τήν άνακάλυψιν αυτήν έπεβεβαί- 
ωσαν ευθύς αμέσως τά πειράματα 
τοΰ Νεοζηλανδοϋ φυσικοϋ Έρ- 
νέστου Ράδερφορντ, ό όποιος προ- 
σέθεσεν εις τήν άνακάλυψιν τοΰ 
ζεύγους Κιουρί καί άλλας σπου
δαίας παρατηρήσεις σχετικως μέ 
τήν ραδιενέργειαν.

Ή  Πυρηνική Φυσική, ήρχισε 
νά άναπτύσσεται ραγδαίως εις τήν 
Ευρώπην κατά τά μέσα τής δεκαε
τίας 1920- 1930, ή δέ Γερμανία 
διατηροΰσεν εις τόν τομέα αύτόν 
σταθερόν προβάδισμα χωρίς νά 
ΰστεροΰν καί αλλαι χώραι τής 
Ευρώπης κυρίως δέ ή ’Αγγλία. 'Η 
άνοδος όμως των Ναζιστών εις 
τήν εξουσίαν καί ή δημιουργία 
τοΰ Χιτλερικοΰ τρομοκρατικοΰ κα
θεστώτος είχεν ώς συνέπειαν πολ
λοί άπό τούς διασημοτέρους πυρη
νικούς έπιστήμονας τής έποχής

νά διαφύγουν εις τό εξωτερικόν 
καί κυρίως εις τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας τής ’Αμερικής. Μεταξύ 
των φυγάδων αυτών ήτο καί ό ”Αλ- 
μπερτ ’Αϊνστάιν ό όποιος έγκα- 
τεστάθη εις τό Ίνστιτοΰτον τοΰ 
Πρίνστον εις τήν Πολιτείαν τής 
Νέας Ύερσέης. Ό  Ένρίκο Φέρμι 
ό περιφημότερος ’Ιταλός πυρηνι
κός επιστήμων έγκατεστάθη εις 
τό Πανεπιστήμιον τής Κολούμπια, 
όπως έπίσης, καί ό συμπατριώτης 
του Έμίλιο Σεγκρέ. Οί Εύρωπαϊκοί 
εγκέφαλοι τής Πυρηνικής φυσι
κής ένίσχυσαν άφάνταστα τό έπι- 
στημονικόν δυναμικόν τών Η.Π.Α. 
καί έδωσαν εις τήν Υπερατλαντι
κήν 'Ομοσπονδίαν τό προβάδισμα 
έναντι τών άλλων κρατών εις τόν 
σημαντικόν τοΰτον τομέα τής έπι- 
στήμης, ό όποιος ήδύνατο νά τύχη 
πρακτικής έφαρμογής μέ τρομα
κτικός συνέπειας έπί τοΰ πολεμι- 
κοΰ πεδίου.

"Ηδη τά νέφη τοΰ τρομεροΰ πολέ
μου είχον άμαυρώσει τόν ούρανόν 
τής Εύρώπης καί ό άγκυλωτός 
σταυρός τών Χιτλερικών λεγεώ
νων έκυμάτιζεν επάνω άπό τά πε
ρισσότερα κράτη τής Ευρωπαϊκής 
ήπείρου. Ή  ’Αμερική έξηκολού- 
θει τηροΰσα στάσιν ούδετερότητος 
καί άναμονής έως ότου οί ’Ιάπωνες 
έπετέθησαν (Δεκέμβριος 1941) ά-

προσδοκήτως έναντίον τής ναυτι
κής βάσεως τοΰ Πέρλ - Χάρμπορ 
καί κατέστρεψαν έξ ολοκλήρου 
τόν ναυτικόν στόλον τοΰ Είρηνι- 
κοΰ τών Η.Π.Α. Ούτως αί Ηνω
μένοι Πολιτεΐαι είσήλθον εις τό 
θέατρον τοΰ πολέμου καί οί στενά- 
ζοντες υπό τό βάρος τοΰ άξονος 
σύμμαχοι άπέκτησαν ένα τερά
στιον άνθρώπινον καί βιομηχανικόν 
δυναμικόν μέ τό μέρος τής παρα- 
τάξεώς των.

Οί πυρηνικοί επιστήμονες κλει
σμένοι εις τά έργαστήριά των μακ
ράν άπό τό πεδίον τής μάχης, έδιδον 
τώρα τόν ίδικόν των ίδιότυπον, 
μά σπουδαΐον, άγώνα διά τήν κα
τασκευήν τής άτομικής βόμβας. 
Οί Γερμανοί είχον σημειώσει ση
μαντικήν πρόοδον εις τόν τομέα 
αύτόν, πλήν όμως ό Χίτλερ έβλε- 
πεν μέ δυσπιστίαν τό όλον σχέ- 
διδν καί έπίστευεν ότι δέν ήτο 
δυνατόν νά κατασκευασθή άτο- 
μική βόμβα πρό τοΰ 1952. Διά τοΰ- 
το τά διατιθέμενα υπό τών Ναζί 
κονδύλια εις τόν τομέα τών άτο- 
μικών δοκιμών ήσαν λίαν περιω- 
ρισμένα. Άντιθέτως ένδιαφέρ- 
θησαν πάρα πολύ διά τήν κατα
σκευήν τών ιπταμένων βομβών 
Υ1 καί Υ2 τάς όποιας έσχεδίασεν 
ό περίφημος Γερμανός Βέρνερ Φόν 
Μπράουν καί τών άεριωθουμένων
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της άτομικής βόμβας είς τήν ιστο
ρίαν τής άνθρωπότητος ή όποια 
έκανε τούς έπιστήμονας νά νοιώ- 
σουν θαυμασμόν άλλα καί δέος 
διά τό κατασκεύασμά τους. Ή άν- 
θρωπότης έλησμόνησε γρήγορα τό 
Άλαμογκόρντο. Ούδείς όμως έλη- 
σμόνησεν ή πρόκειται νά λησμο- 
νήση ποτέ τήν Χιροσίμα καί τό 
Ναγκασάκι τάς δύο αύτάς πολυάν
θρωπους πόλεις τής ’Ιαπωνίας αί 
όποΐαι προσεφέρθησαν όλοκαύ- 
τωμα είς τήν πολεμικήν υστερίαν 
τών άρχηγών τής Πατρίδος των.

Είς τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας 
τής ’Αμερικής οί έπιστήμονες καί 
οί ειδικοί έπί του χειρισμού τού 
πολέμου τού Ειρηνικού έδίστασαν 
πολύ πριν άποφασίσουν τήν χρη- 
σιμοποίησιν τής άτομικής βόμ
βας διά πολεμικούς σκοπούς. Συ
σκέψεις έπί συσκέψεων των πυρη
νικών έπιστημόνων, στρατιωτικών 
ήγητόρων καί πολιτικών προσωπι
κοτήτων είς ούδέν άπέληγον. Ό  
Πρόεδρος Χάρυ Τρούμαν ό όποιος 
άντικατέστησε τόν θανόντα προ- 
κάτοχρν του Φραγκλϊνον Ροΰσβελτ 
είς τάς 12 ’Απριλίου 1945 εύρέθη 
πρό τρομερού διλήμματος πριν άπο- 
φασίση τήν ρίψιν τής άτομικής 
βόμβας έναντίον τών ’Ιαπωνικών 
πόλεων, άναλογιζόμενος τάς τρο
μερός συνέπειας έκ τής έκλύσεως 
τής άτομικής ένεργείας.

Ό  Τρούμαν ενημέρωσε τούς Εύ- 
ρωπαίους συμμάχους του σχετι- 
κώς μέ τάς προθέσεις τών ’Αμερι
κανών καί ούδείς έξ αυτών διετύ- 
πωσεν άρνησιν ή ένδοιασμόν προ- 
κειμένου νά έπισπευθή κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον ό τερματισμός τού 
πολέμου. Ό  Πρόεδρος Τρούμαν 
πριν άποφασίση τήν χρήσιν τής 
άτομικής βόμβας θέλει νά δώση 
άλλην μίαν ευκαιρίαν είς τούς ’Ιά
πωνας νά άποφύγουν τό πυρηνικόν 
όλοκαύτωμα. Τόν ’Ιούλιον άπευ- 
θύνει τελεσίγραφον μετά τών Κυ
βερνήσεων τής ’Αγγλίας καί τής 
Κίνας πρός τήν ’Ιαπωνίαν ζητών 
τήν κάτάπαυσιν τού πυρός, τήν 
παράδοσιν τού ’Ιαπωνικού στρατού 
καί τόν δίκαιον διακανονισμόν τών 
έκκρεμών προβλημάτων. Τό τελε
σίγραφον έξέπνευσε τήν 2αν Αύ- 
γούστου καί ή Κυβέρνησις τού 
Τόκιο τό άπέρριψε κατηγορηματι
κούς. Ό  ραδιοσταθμός τής ’Ιαπωνι
κής πρωτευούσης σχολιάζουν τό 
τελεσίγραφον μεταδίδει, δτι οί 
’Ιάπωνες είναι άποφασισμένοι νά 
άποθάνουν μέχρις ενός παρά νά 
παραδοθοΰν είς τούς βαρβάρους.

ά^ρόπλάνων διά τών δποίων έπί- 
στευον δτι θά ή μπορούσαν νά 
κερδίσουν τόν πόλεμον.

Αί 'Ηνωμέναν Πολιτεϊαι τής ’Α
μερικής παρά τούς άρχικούς έν- 
δοιασμούς τού Προέδρου Ροΰ
σβελτ ένίσχυσαν διά τεραστίων 
ΚΟνδυλίων τήν προσπάθειαν τών 
έπιστημόνων διά τήν κατασκευήν 
τού άτομικοΰ δπλου. Τό δλον πρό
γραμμα ώνομάσθη μέ τό συνθη
ματικόν δνομα «ΜΑΝΧΑΤΑΝ». 
’Επικεφαλής καί συντονιστής τού 
τεραστίου καί έπιμόχθου προγράμ
ματος διωρίσθη ό στρατηγός Λέσλι 
Γκρόσύβς. Δέν έγνώριζεν πολλά 
πράγματα άπό Πυρηνικήν Φυσι
κήν καί δοκιμαστικούς σωλήνας, 
βΐχεν δμως έκπληκτικήν όργανω-

τικήν ικανότητα καί ήξερε νά κα- 
τευθύνη τό δλον πρόγραμμα μέ 
έκπλήσσουσαν άκρίβειαν καί τε
λειότητα.

Εις τά υπόγεια έργαστήρια τού 
Λος—Άλάμος μιας έρημικής πε
ριοχής τού Νέου Μεξικού, μία 
μυρμηγκιά έπιστημόνων μεταξύ τών 
οποίων καί ό ’Ιούλιος— Ρόμπερτ 
Όπενχάϊμερ ήργάζοντο πυρετω- 
δώς. ’Ήδη είχον γίνει αί πρώται 
δοκιμαί αί όποΐαι έστέφθησαν ύπό 
πλήρους έπιτυχίας. Είς τάς 16 
’Ιουλίου 1945 καί ένώ ή Ναζιστι- 
κή Γερμανία είχε παραδοθή δνευ 
δρων, μία πελωρία στήλη φωτιδς 
άπλωνε τήν λάμψνν της έπάνω 
άπό τήν ξερή έρημον τού Άλαμο
γκόρντο. ΤΗτο ή έκρηξις τής πρώ

*0 αεροπόρος τοϋ θανάτου, ό περίφημος ((καμικάζι» πρίν έπ ι-  
βιβασθή τοϋ αεροσκάφους διά τό τα ξίδ ι, χω ρίς έπιστροφήν δένει 
είς τήν κεφ αλήν του τήν ’ Ιαπωνικήν σημαίαν τό περίφημον «Χασα- 
μ ά κ ι» .
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To πλήρωμα τοΰ ύπερφρουρίου βομβαρδιστικού «ΗΝΟΛΑ- 
ΓΚΑΙΗ» δλίγον πρίν άπό τήν άπογείω σιν τοΰ άεροπλάνου διά τήν 
ρήψιν τής άτομικής β ό μ β α ς . ' Τέταρτος έξ Αριστερών είς τούς 
όρθίους διακρίνεται Α κυβερνήτης τοΰ Αεροσκάφους Πώλ Τ ίμ π ετ ς .

Μετά τήν τελευταίαν αυτήν προ
σπάθειαν τερματισμού τοΰ πολέμου 
ό Τροϋμαν τήν 3ην Αύγούστου 1945 
λαμβάνει πλέον τήν άποφασίν του: 
Νά ριφθή ή άτομική βόμβα έναν- 
τίον πυκνοκατφκοιμένης ’Ιαπωνι
κής πόλεως ή όποια διαθέτει πολε
μικός βιομηχανίας.

Ή  άτομική βόμβα, ένας κύλιν
δρος είς τήν κυριολεξίαν, διαμέ
τρου 80 έκατοστών, μήκους 3,28 
μέτρων καί βάρους 4,5 τόννων είς 
τήν όποιαν έδόθη τό όνομα Λίτλ 
- Μπόϋ μεταφέρεται διά καταδρο
μικού πλοίου είς τήν άεροπορικήν 
βάσιν τής Νήσου Τίνιαν είς τόν 
Ειρηνικόν. Έκεΐ σταθμεύει τό ύπ’ 
άριθ. 509 σμήνος βαρέων βομβαρ
διστικών ύπερφρουρίων Β—29 ύπό 
τήν Διοίκησιν τοΰ Σμηνάρχου Πώλ 
Τίμπετς. Τήν πρωίαν τής 6ης Αύ- 
γούστου άπό τό άεροδρόμιον τής 
Τίνιαν άπογειώνεται τό βομβαρδι
στικόν Β—29 μέ κυβερνήτην τόν 
Σμήναρχον Τίμπετς καί δωδεκα- 
μελές πλήρωμα καί μέ φορτίον τήν 
άτομικήν βόμβαν. Τής πτήσεως 
τοΰ Β—29 προηγείται άλλη πτή- 
σις μετεωρολογικοΰ άναγνωριστι- 
κοΰ άεροπλάνου τό όποιον μετα
δίδει είς τόν κυβερνήτην Τίμπετς, 
ότι δ καιρός έπάνω άπό τήν Χιρο
σίμα είναι αίθριος καί ό άνεμος 
έχει μικράν ταχύτητα. Τό ύπερ- 
φρούριον βομβαρδιστικόν στρέ
φει τό ρΐγχος του πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν τής πόλεως καί όρμά άκά- 
θεκτο πρός τόν στόχον του. Τήν 
08.1Γ ώραν τής 6ης Αύγούστου 
1945 εύρίσκεται έπάνω άπό τήν 
πόλιν τής Χιροσίμα. Ό  κυβερνή
της τοΰ άεροσκάφους διατάσσει 
τήν ρίψιν τής βόμβας. Ό  χειριστής 
πατά ένα μοχλόν, μία μικρά κατα
πακτή άνοίγει είς τό κάτω μέρος 
τοΰ άεροσκάφους καί τό Αίτλ - 
Μπόϋ άπελευθεροΰται. Ό  Κυβερ
νήτης τοΰ βομβαρδιστικοΰ δέν 
χάνει χρόνον. Γνωρίζει ότι έάν τό 
άεροσκάφος εύρεθή είς τήν ζώνην 
τής έκρήξεως θά λυώση άπό 
τήν υψηλήν θερμοκρασίαν ή όποια 
θά παραχθή έκ τής έκρήξεως. Τό 
βομβαρδιστικόν άναπτύσσοντας 
τήν μεγαλυτέραν δυνατήν ταχύτη
τά του άπομακρύνεται άπό τόν 
τόπον τής έπικειμένης βιβλικής κα
ταστροφής.

Είς τάς 08.15' άκριβώς γίνεται ή 
έκρηξις τής άτομικής βόμβας έπά
νω άπό τήν πόλιν τής Χιροσίμα. 
Είς άκτΐνα 3 χιλιομέτρων άπό τοΰ 
κέντρου τής έκρήξεως τήκονται 
καί κονιορτοποιούνται τά πάντα.

Ή  θερμοκρασία ή οποία άναπτύσ- 
σεται φθάνει τούς 900.000 βαθμούς 
Κελσίου. Τά πάντα ύποχωροΰν 
έμπρός είς τήν άσύλληπτον κατα
στροφικήν ίσχύν τοΰ Λίτλ - Μπόϋ. 
Ή  πόλις τής Χιροσίμα έντός όλί- 
γων λεπτών μεταβάλλεται εις σωρόν 
άθλιων έρειπίων, ένώ χιλιάδες άν- 
θρώπων άποχαιρετοϋν τήν ζωήν, 
χωρίς κάν νά προλάβουν νά τό άν- 
τιληφθοΰν.

Τό άπόγευμα τής ιδίας ήμέρας 
ό Πρόεδρος Τροϋμαν θά άποκαλύ- 
ψη τήν άλήθειαν είς ολόκληρον 
τόν κόσμον καί άπό τάς άεροπορι- 
κάς βάσεις τοΰ Είρηνικοΰ θά ξεκι
νήσουν σμήνη άεροπλάνων τά ό
ποια διά τής ρίψεως προκηρύξεων 
θά καλέσουν τούς Ιάπωνας νά πα- 
ραδοθοΰν. Καί όμως ή έπιμονή 
τών ’Ιαπώνων είς τόν άγώνα μέχρις 
έσχάτων είναι κάτι τό άπίστευτον. 
Μία όμάς ’Αμερικανών Στρατηγών 
πετά έπάνω άπό τήν Χιροσίμα διά 
νά διαπιστώση τό μέγεθος τής κα
ταστροφής. Εντυπωσιασμένοι άπό 
τό μέγεθος τής φρίκης καί οΐ Ιδιοι 
καλούν άλλην μίαν φοράν τούς 
’Ιάπωνας είς παράδοσιν. Ούδεμία 
όμως άπάντησις έρχεται είς τήν 
έκκλησίν των. Οί στρατιωτικοί 
έγκέφαλοι τής χώρας τοΰ άνατέ- 
λοντος ήλιου δέν γνωρίζουν τΐ 
πρέπει νά άποφασίσουν.

’Ενώπιον τής καταστάσεως αύ- 
τής ευρισκόμενος ό Πρόεδρος 
Τροϋμαν διατάσσει τήν ρίψιν καί

τής δευτέρας άτομικής βόμβας έν- 
αντίον ΊαπωνικοΟ στόχου. Τήν 
9η ν Αύγούστου ύπό παρόμοιας 
σχεδόν συνθήκας, όπως καί είς 
τήν περίπτωσιν τής Χιροσίμα, ή 
πόλις τοΰ Ναγκασάκι δέχεται τό 
νέον πυρηνικόν κτύπημα.

Τώρα, οί φιλοπόλεμοι ’Ιάπωνες 
έπείσθησαν, οτι δέν θά είχεν ού- 
δεμίαν ώφέλειαν ή συνέχισις τοΰ 
πολέμου. Ό  Αύτοκράτωρ δέν έχει 
πλέον δισταγμούς καί δέν τρέφει 
αύταπάτας ως πρός τήν δύναμιν 
τοΰ άντιπάλου. Σπεύδει νά είδο- 
ποιήση τόν Διεθνή ’Ερυθρόν Σταυ
ρόν ότι ή ’Ιαπωνία είναι έτοιμη νά 
παραδοθή άνευ όρων είς τούς άντι- 
πάλους της.

Είς τάς 2 Σεπτεμβρίου 1945 έπΐ 
τοΰ θωρηκτοΰ Μιζοΰρι ό Στρα
τηγός Μάκ —’Άρθρουρ δέχεται 
τούς ’Ιάπωνας πληρεξουσίους οί 
όποιοι υπογράφουν έπισήμως τήν 
συνθήκην παραδόσεως.

Ή  ήμέρα τής λήξεως τοΰ Β'. 
Παγκοσμίου πολέμου, τοΰ κατα- 
στρεπτικωτέρου πολέμου είς τήν 
ιστορίαν τής άνθρωπότητος άνέ- 
τειλεν. Τό πρόγραμμα ΜΑΝΧΑ- 
ΤΑΝ έπέτυχεν πλήρως, διότι κα- 
τώρθωσε έντός όλίγων ήμερών καί 
διά τής ρίψεως δύο μόνον βομβών 
νά τερματίση ένα Παγκόσμιον πό
λεμον.

Ε. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΟΙ νέοι 'Υ πενω μοτάρχαι έπιθεωροΰνται ύπό τοΰ 
κ . 'Υπουργοΰ Δημοσίας Τ άξεω ς.

κής Ταξίαρχος κ. Νικήτας Κωβαΐος άνέγνωσε τήν Ήμερησίαν 
Διαταγήν τής Σχολής εΐπών μεταξύ των άλλων καί τά εξής:

«Νέοι Ύπενωμοτάρχαι.
Μέ άπροσμέτρητον χαράν, χαιρετίζω σήμερον τήν έξοδόν 

σας έκ τής Σχολής καί έκφράζω πρός όλους ύμάς τά θερμά 
καί ειλικρινή μου συγχαρητήρια.

Ή  έκπαίδευσίς σας συνετελέσθη ύπό εύμενεστάτας συν- 
θήκας καί άρίστας προϋποθέσεις, ας έδημιούργησεν εις όλους 
τούς τομείς τής Κρατικής διοικήσεως ή ’Ε θ ν ο σ ω τ ή ρ ι ο ς  
Έ π α ν ά σ τ α σ ι ς  τ ή ς  2 1 η ς  Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  1 967.

’Από τής μεγάλης αύτής ήμέρας, ήτις άποτελεϊ όρόσημον, 
ή έκπαίδευσίς έν τή Χωροφυλακή, άναπροσαρμόζεται, προ
γραμματίζεται καί έκσυγχρονίζεται.

'Υπό τήν ’Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ν  π ν ο ή ν  έπετεύχθη 
τεραστία άνοδος τοΰ πνευματικού καί έπαγγελματικοϋ έπι- 
πέδου τών άνδρών τοϋ Σώματος.

Πληθύς Σχολείων έπιμορφώσεως καί εΐδικεύσεως λει
τουργούν έν τφ πλαισίω τής προσπάθειας τού Σώματος νά 
δώση είς τήν Πολιτείαν opf/ανα ικανά νά άνταποκριθοΰν 
είς τάς άνάγκας καί τάς απαιτήσεις τής συγχρόνου κοινωνίας.

Έπεμηκύνθη ό χρόνος έκπαιδεύσεώς σας, προσετέθησαν 
νέα έγκυκλοπαιδικής μορφώσεως μαθήματα, διδασκόμενα υπό 
καθηγητών Πανεπιστημίου, ΐνα διευρυνθοΰν αί γνώσει σας ώς 
βαθμοφόρων τής Χωροφυλακής. Έπήλθεν διαφοροποίησις τού 
έκπαιδευτικοΰ συστήματος πρός καλλιτέραν έπιτυχίαν τής 
έκπαιδεύσεώς καί έπραγματοποιήθησαν σημαντικαί βελτιώ
σεις έν τή Σχολή διά νά καταστή ή διαβίωσίς σας έν αυτή άνε- 
τωτέρα.

'Υπό τάς προϋποθέσεις αύτάς έξεπαιδεύθητε, έντασσομενοι 
δέ άπό σήμερον εις τούς βαθμοφόρους τοϋ Σώματος, καλεΐσθε

Τήν Ιην ’Ιουλίου 1971 τό Σώμα τής Χωροφυλακής έν έπισή- 
μαι τελετή ένέταξεν είς τούς κόλπους του έκατόν ένενήκοντα 
οκτώ νέους Ύπαξιωματικούς, οί όποιοι θά έπανδρώσουν τάς 
Υπηρεσίας τοΰ Σώματος καθ’ άπασαν τήν Χώραν άποδυόμενοι 
εις τόν εϋγενή καί ώραίον άγώνα τού καθήκοντος. Τήν έκδή- 
λωσιντής έπιδόσεως τών πτυχίων είς τούς νεοαποφοιτήσαντας 
τής Σχολής Ύπεν]ρχας έτίμησαν διά τής παρουσίας των ό 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Παναγιώτης ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ 
όστις καί έπέδωκεν ίδιοχείρως τά πτυχία είς αυτούς, ό ’Αρχη
γός Χωροφυλακής Άντιστάρτηγος κ. Καρυώτης, ό Διοικητής 
τής Α.Σ.Δ.Ε.Ν. ’Αντιστράτηγος κ. Μαστραντώνης, ό ’Αρχη
γός τής ’Αστυνομίας Πόλεων κ. Γιαννούλης, ό ’Αρχηγός τοΰ 
Πυροσβεστικού Σώματος κ. Δήμας, ό Δ]ντής τής ΓΕΔΠΑ] 
ΧΩΡΑΣ Υποστράτηγος κ. Καρατάσος, ό κ. Στρατιωτικός 
Διοικητής ’Αθηνών, οί κ.κ. Α' καί Β'. Ύπαρχηγοί Χωροφυ
λακής ό κ. ’Επιθεωρητής Αλ Έπιθεωρήσεως Χωρ]κής, ό κ. 
Πρόεδρος τής Ένώσεως Συντακτών Η.Ε.Α., άλλοι ’Ανώτατοι 
καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
Σωμάτων ’Ασφαλείας έν ένεργείμ καί άποστρατεία οί Διδά- 
ξαντες είς τήν Σχολήν καθηγηταί Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι 
τών Προαστείων Πρωτευούσης, άντιπροσωπεΐαιΜαθητών τών 
Στρατιωτικών Σχολών καί πολοί συγγενείς τών άποφοιτησάν- 
των Ύπαξιωματικών.

Μετά τό πέρας τής προσέλεύσεως τών ’Επισήμων καί τήν 
έπιθεώρησιν τών παρατεταγμένων είς άψογους σχηματισμούς, 
είς τό προαύλιον τών Σχολών Χωρ]κής, νέων 'Υπαξιωματικών 
ύπό τοΰ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, έτελέσθη Δοξολογία 
χοροστατοϋντος τοΰ ίερέως τής Σχολής Παν. ’Αρχιμανδρίτου 
κ. ’Αμβροσίου Λενή.

’Εν συνεχεία ό Διοικητής τής Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλα-

Οί νέοι Ύ παξιω ματικοί παραλαμμανουν τά π τυχία  
τω ν έκ τώ ν χειρώ ν τοΰ κ . 'Υπουργού καί τοΰ κ . ’Αρχη
γού Χ ω ροφ υλακ ή ς.

518



νά διαχειρισθήτε μέ σύνεσιν καί συμφώνως πρός τάς έπιταγάς 
τής Πολιτείας τήν έξουσίαν ή.ν αΰτη σας έμπιστεύεται.

Νέοι Ύπενωμοτάρχαι
Ή  Πατρϊς μας ώς γνωστόν, διέτρεξε περίοδον κρίσιμων ήμε

ρων, άλλ’ έσώθη χάρις είς τήν σωτηρίαν έπέμβασιν τοϋ Στρα
τού μας.

Ό  έσωτερικός έχθρός τής Ελλάδος, ό Κομμουνισμός, αν 
καί έδέχθη καίρια πλήγματα δέν έξωντώθη. ’Ανεδιπλώθη καί 
καραδοκεί. Σχεδιάζει έν παρανομία καί άναμένη νά δράση έν 
δεδομένη στιγμή, πιστός έκτελεστής τώνέντολών τού Πανσλ
αβισμού. Σταθήτε έμπόδιον τών ένεργειών τών όλίγων κακών 
Ελλήνων, μή λησρονοΰντες ότι οΐ ξενόδουλοι καί οί έστερη- 
μένοι συνειδήσεως Έλληνες, είναι έτοιμοι νά πλήξουν τήν 
Έ  λ λ ά δα μ α ς , δι’ ό, έπιβάλλεται πρός τήν πλευράν ταύτην. 
νά εύρίσκεσθε έν έπαγρυπνήσει καί έν ύπηρεσιακή ανησυχία.

Συνεχίσατε τήν μακράν ιστορίαν τού ένδοξου Σώματός μας 
καί υπηρετήσατε αυτό, μέ αύταπάρνησιν καί υπερηφάνειαν, 
δντες βέβαιοι ότι υπηρετείτε τ ά ’Ε θ ν ι κ ά  ’ Ι δ ε ώ δ η ,  διό
τι ή ιστορία τής Χωροφυλακής είναι μέρος λαμπρών σελίδων 
τής ’Εθνικής 'Ιστορίας καί οί άγώνες της ταύτίζονται πρός 
τούς ’Εθνικούς άγώνας.

’Ανατείνατε τάς ψυχικάς σας δυνάμεις, πιστεύσατε είς τό με- 
γαλεϊον τής άποστολής σας καί βαδίσατε μέ αύτοπεποίθησιν 
πρός πραγμάτωσιν τού πολυσχιδούς άλλά θεαρέστου έργου σας.

Διατηρήσατε είς υψηλά έπίπεδα τήν άσφάλειαν καί τήν τάξιν 
τής Χώρας μας καί χρησιμοποιήσατε τήν έξουσίαν δι’ ής περι- 
βάλεσθε ύπό τής Πολιτείας, ϊνα έξασφαλίσητε τήν γαλήνην 
καί τήν προστασίαν τών πολιτών καί τών άγαθών αυτών».

Μετά τήν άνάγνωσιν τής 'Ημερήσιας Διαταγής τού Διοικητοΰ 
τής Σ.Ο.Χ. ώμίλησεν πρός τούς νέους Ύπενωμοτάρχας ό κ. 
'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ό όποιος μέ πατρικήν στοργήν 
καί συγκινητικόν ένδιαφέρον παρώτρυνε τούς νέους Ύπαξιω- 
ματικούς τής Χωροφυλακής νά άρθοΰν είς τό ύψος τής ίερας 
άποστολής των καί νά σταθούν πλησίον τών άναγκών τού πο
λίτου, τονίσας ιδιαιτέρως τά κάτωθι:

«Νέοι Ύπενωμοτάρχαι
'Ως Προϊστάμενός σας Υπουργός, θά έπεθύμουν καί έγώ νά 

σάς άπευθύνω, έπί τή εύκαιρία τής σημερινής έπαφής μας, ώρι-

σμένας συμβουλάς καί οδηγίας, τάς όποιας θεωρώ ώς βασικός, 
όχι μόνον δι’ υμάς, άλλά δι’ άπαντας τούς άνδρας τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας.

Θέσατε έαυτούς είς τήν Υπηρεσίαν τής Πατρίδος καί τού 
λαού καί έργασθήτε μέ πάθος διά τήν διατήρησιν τής έσωτερι- 
κής γαλήνης καί τάξεως, έμπνεόμενοι άπό τά παραγγέλματα 
καί τάς ιδέας τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως τής 21ης ’Α
πριλίου 1967.

Υπηρετήσατε τόν πολίτην μέ εύγενικήν διάθεσιν καί καλω- 
σύνην, έχοντες πάντοτε πρό οφθαλμών ότι, κατ’ αύτόν τόν τρό
πον καί μόνον θά αποκτήσετε τήν συμπάθειαν, τήν συμπαρά- 
στασίν του καί τήν έμπιστοσύνην του, παράγοντας άπαραιτή- 
τους διά τήν έπιτυχίαν τού έργου σας.

Προσέξατε ιδιαιτέρως τούς νέους. Οί νέοι μας άποτελοΰν 
ότι πολυτιμώτερον διαθέτει σήμερον τό Έθνος. Ένδιαφερθήτε 
δι’ αύτούς, διά τά προβλήματά των, διά τάς άνησυχίας των καί 
σταθήτε συμπαραστάται εις τάς δύσκολους στιγμάς των. Ώ ς 
έκπρόσωποι τού Κράτους συμπεριφερθήτε πρός αύτούς ώς 
πρός φίλους καί ένισχύσατέ τους είς πάσαν προσπάθειάν των, 
πρός έπίτευξιν τών εύγενών φιλοδοξιών των.

Νά είσθε βέβαιοι, ότι, οϋτω πράττοντες, προσφέρετε άνε- 
κτιμήτους ύπηρεσίας εις τό Έθνος.

’Αντιμετωπίσατε μέ εύθυκρισίαν καί άμεροληψίαν πάσαν 
ύπόθεσιν τιθεμένην ύπό τήν κρίσιν σας, έχοντες πάντοτε ύπ’ 
όψει σας ότι, κρίνοντες τούς πολίτας, θέτετε ύπό τήν κρίσιν 
αύτών τάς ίδικάς σας ικανότητας, ώς δημοσίων λειτουργών καί 
τήν προσωπικήν σας έπάρκειαν ώς βαθμοφόρων».

Μετά τήν όμιλίαν τοϋ κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως έγένετο 
ή έπίδοσις τών πτυχίων ύπό τοϋ κ. Υπουργού καί τού κ. ’Αρχη
γού Χωρ]κής πρός τούς νέους Ύπεν]ρχας καί έπηκολούθησε 
παρέλασις τούτων ένώπιον τών έπισήμων.

Ή  ωραία έκδήλωσις τής άπονομής τών πτυχίων ή όποια άφη- 
σεν είς τούς παρακολουθήσαντας ταύτην τάς άρίστας τών 
έντυπώσεων διά τήν άρτίαν όργάνωσιν τής Σχολής καί τόν 
υψηλόν βαθμόν έκπαιδεύσεως τών μαθητών της έληξε μέ δε- 
ξίωσιν τών προσκεκλημένων είς τήν αίθουσαν δεξιώσεων 
τής Σχολής Χωροφυλακής.

ΟΙ νέοι Ύ πενω μοτάρχαι φ ω τογράφουνται αμέσως μετά τήν έπίδοσιν τώ ν π τυχίω ν μετά τοϋ κ. Υ πουργού  
Δημοσίας Τάξεως , τού κ . ’Α ρχηγού Χωροφυλακής καί τώ ν λοιπώ ν έπ ισ ή μ ω ν.
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Άπό τήν 'Ελληνική λαογραφία

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
'Υπομοιράρχου

άπόμακρο κι’ άφρόπλαστο Αίγαιοπελαγή- 
τικο νησάκι τής Τήλου, δεμένο στο άρμα του Δω- 
δεκανησιακού συμπλέγματος άπό καταβολής Ελ
ληνισμού, ακολούθησε πάντα τήν τύχη των άλ
λων Δωδεκανήσων. "Οπως και τ’ άλλα νησιά, 
έτσι και ή Τήλος, στήν μακραίωνη δουλεία διετή- 
ρησε αλώβητη τήν Ελληνική παράδοση τήν Ελ
ληνική γλώσσα, τά Ελληνικά ήθη καί έθιμα καί 
πιό π'ολϋ διετήρησε άκέραια τήν ορθόδοξη πίστι.

Ή γραφική καί ειδυλλιακή Τήλος, γιόρτασε κι, 
εφέτος, όπως κάθε χρόνο, μέ τήν ιδία κατάνυξι καί 
με τήν ίδια πίστη τήν γιορτή τού Αγίου Παντε- 
λεήμονα, τού προστάτη της. Είναι μεγάλη ή πίστις 
των Τηλιακών στον "Αγιο τους καί φθάνει μέχρι 
τού φόβου. Γιαυτό, ποτέ δεν ορκίζονται στ’ όνομά 
του, ούτε άθετούν ποτέ τό τάμα πού θά τού κάνουν.

Δέν θ’ άσχοληθούμε μέ τίς ετοιμασίες τής γιορ
τής, ούτε μέ τήν κατάνυξι που έπικρατεϊ στον 
έσπερινό καί στήν θεία λειτουργία, ούτε μέ τό γνή
σιο Ελληνικό πανηγύρι. Δέν θ’ άσχοληθούμε μέ 
τίς ομορφιές τού νησιού πού είναι πράγματι φαν
τασμαγορικές, ούτε μέ τούς αγνούς κατοίκους του 
καί μέ τά ήθη καί τά έθιμά τους. Μόνο γιά τό έθιμο 
τού τραγουδιού τού 'Αγίου Παντελεήμονα θά 
γράψωμε, πού γιά αύτό καί μόνο, άξίζει τον κόπο 
υά βρεθή κανείς στήν Τήλο στις 27 ’Ιουλίου, μαζί 
μέ τούς άμέτρητους προσκυνητάς πού θά πλεύσουν 
άπό τόν Πειραιά, τήν Ρόδο, τήν Σύμη, τήν Νίσυρο 
καί τ ’ άλλα Δωδεκάνησα.

Τό τραγούδι τού ‘Αγίου Παντελεήμονα, άμέτρητα 
.χρόνια τώρα, τραγουδιέται τήν νύκτα τής παραμο
νής τής γιορτής, μετά τόν εσπερινό. Είναι άτέλειωτο 
καί γνήσιο Ελληνικό δημοτικό τραγούδι, σέ άψο- 
■γο δεκαπεντασύλλαβο πού τραγουδιέται σέ νη
σιωτικό σκοπό, αλλά δέν έχει μύθο. Σέ κάθε του 
στίχο ή τό πολύ σέ κάθε δίστιχο, άναφέρεται' τό

όνομα τού «Άγιού» καί κεντρική του ιδέα είναι 
ή βαθειά πίστις των Τηλιακών πρός τόν 'Αγιο, 
στήν χάρι καί στή δύναμι τού οποίου στηρίζουν 
κάθε προσδοκία τους καί άποδίδουν κάθε πρόοδο 
καί έπιτυχία. Τραγουδιέται άπο τις Τηλιακες δέ
σποινες καί κόρες πού τόμαθαν άπό τίς γιαγιάδες 
τους καί κείνες άπό τίς δικές τους, πού τόπλασαν 
καί τό άνάπλασαν αύθόρμητα, αλλα περίτεχνα σάν 
γνήσιες κόρες τής Ήρίννης (*), στις ατέλειωτες νύ
κτες τής σκλαβιάς καί στις άσωστες μερες τής ανα
μονής τού γυρισμού τού ξενητεμενου.

Μέ τό τραγούδι τού 'Αγίου Παντελεήμονα, οί 
Τηλιακές γυναίκες εκφράζουν πρός αύτόν τήν πίστι 
καί τήν άφωσίωσι τή δική τους κι όλου τού νησιού, 
εναποθέτουν στήν θαυματοποιό δύναμι καί  ̂χάρι 
του τίς ελπίδες τους, κρυφές καί φανερές —τό λέει 
τό τραγούδι—καί δίνουν διάφορες υποσχέσεις στον 
"Αγιο, έπαινούν τήν έκκλησιά του καί τό  ̂μαγευτι
κό περιβάλλον της, τόν πληροφορούν γιά τάσυμ- 
βαίνοντα στήν γιορτή του καί τέλος μοιράζουν 
«παινέματα» στούς παρευρισκομένους.

Κάθε παραμονή, μετά τόν εσπερινό, οί γυναίκες 
τής Τήλου μέ τήν έμπρέπουσα νησιωτική σεμνό
τητα, ζητούν τήν άδειαν τών έπισήμων, συγκεν
τρώνονται στο προαύλιο της εκκλησίας, συμπλε- 
κουν τά χέρια στόν πατροπαράδοτο λιτό  ̂ χορό 
κι’ άρχίζουν τό άτέλειωτο τραγούδι τού ‘Αγίου 
Παντελεήμονα, άποσπάσματα τού όποιου παρα
θέτομε:

* "Ηρρινα, ττοιήτρια έκ Τήλου καταγομένη. Έξησε περί 
τό 350 π.Χ. καί άπέβανε εις ηλικίαν 19 έτών. Έγραψε 
ποιήματα έφάμιλλα τής Σαπφοΰς. ΟΙ τριακόσιοι στίχοι τού 
ποιήματος «Ηλακάτη» κατά Σουϊδα έκρίθησαν ίσοι Όμήρω.
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Πήτε μ’ άν έχω άδεια, διά νά τραγουήσω, 
τόν "Αη Παντελέμονα, νά τον εύχαριστήσω. 
"Αη μου Παντελέμονα, έβγα πού τό θρονίσου, 
νά διής χαρές πού γίνονται, απόψε στό πλατί σου . 
"Αη μου Παντελέμονα, μέ τή μεγάλη βρύση, 
μέ τήν μεγάλη καρυδιά καί μέ τό κυπαρίσσι. 
Τό κυπαρίσσι τό ψηλό, πού πέρασε τόν πύργο, 
καί ή καρυδιά ή φουντωτή , πού σκέπασε τόν ήλιο. 
’Εμείς τοΰ παραγγείλαμε μάρμαρα άπό τήν πόλη , 
νάν τό τοιχογυρίσουμε τ’ άγιου τό περιβόλι. 
Στη σκάλα ναι ή καρυδιά, στην πλάζα ναι ή βρύ
ση , κι’ άνάμεσα στήν τράπεζα, στέκει τό κυπαρίσ
σι .

Τό ατέλειωτο τραγούδι προχωρεί καί προχω
ρώντας ή νύχτα, τα φώτα λιγοστεύουν, οί σκιές 
πληθαίνουν καί τό τοπίο παίρνει όψι μυστηριακή 
καί θυμίζει αρχαϊκή τελετουργία, καθώς οί κινήσεις 
των γυναικών, διαγράφονται στό μισοσκόταδό, 
ίδιες έδώ καί χιλιάδες χρόνια. Τά λόγια τού τρα
γουδιού όμως γυρνούν τόν άκροατή στήν χριστια
νική πραγματικότητα, αλλά τό σύνολο—τραγούδι 
καί χορός, άνθρωποι καί περιβάλλον—τονίζει ιδιαί
τερα τήν Ελληνική καταγωγή τών Τηλιακών καί 
αφήνει ολοφάνερη τήν ιστορία αύτού τού τόπου.

"Αη μου Παντελέμονα, χοίρου τήν καρυδιά σου, 
βλέπε καί τόν δεσπότη μας, όποΰρτε στή χαρά 
σου.
"Αη μου Παντελέμονα, μέ τά πολλά λεμόνια, 
πού τραγουδούν οί Νισυριές, γλυκά σάν τ’ αηδό
νια .
Στον "Αη Παντελέμονα, είναι τά μεαλεΐα, 
δυο βιολιτζήδες ήρτανε, σάν τά νερά τά κρύα.

’Αφού τελειώσουν τις εύχαριστίες καί τήν άνα- 
φορά στόν "Αγιο, οί γυναίκες άρχίζουν τά «παινέ
ματα» τών προσκυνητών, τού Δεσπότη άπό σε
βασμό, τών Νισυριών γιά φιλοφρόνησι .καί φθά
νουν μέχρι τών «Βιολιτζήδων» πού είναι άπαραί- 
τητο γραφικό άλλά καί ούσιαστικό στοιχείο στό 
πανηγύρι τού 'Αγίου.

Ύστερα άκολουθούν αιτήματα γιά προσωπικές 
χαρές πού οϊ Τηλιακές ζητούν άπό τόν "Αγιο καί 
κάπου—κάπου άνάμεσα στους στίχους δύο λόγια 
γιά τόν άγαπημένο, πού ίσως κάθεται αντίκρυ'ή 
βρίσκεται στήν ξενητειά.

"Αη μου Παντελέμονα, ποΰσαι πίσω στά γκρέμη, 
βλέπετο τό πουλάκι μου, νά μή τό πιάση θέρμη. 
"Αη μου Παντελέμονα, μέ τ’ ασημένιος χέρι, 
βλέπε τον ούλο τό ντουνιά καί τό δικό μου ταίρι. 
"Αη μου Παντελέμονα, μαρμαροθεμελιώτη, 
κοντά σ’ άγάπη ήκαμα κι’ έρχομαι καί θωρώ τη .

Τό τέλος τού τραγουδιού έρχεται μέ τό γλυκο
χάραμα, όταν ή γλυκόλαλη καμπάνα τού μοναστη
ριού σημάνη όρθρο καί οί συνεπαρμένοι προσκηνη- 
τές, κάνουν τό σταυρό τους καί συνέρχονται γιά 
νάμπουν στήν έκκλησιά γιά τήν θεία λειτουργία, 
τό τέλος τής οποίας θά δώση τό σύνθημα γιά ενα 
γνήσιο Ελληνικό πανηγύρι πού θά κρατήση ώς 
άργά τό άπόγευμα. Τότε οί προσκυνηταί παίρνουν 
τόν δρόμο τού γυρισμού γιά τό Μεγάλο Χωριό 
τής Τήλου κι αφήνουν τόν "Αγιο ήσυχο στήν μα
κάρια γαλήνη τής εξοχής του.
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ΓΙΑ ΣΑΣ - ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ Δ Ι

Τ ό  γλέντι δέν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη στή 
ζωή τοΰ ανθρώπου. Εννοείται φυσικά τό γλέντι 
πού δέν αγγίζει τά δρια τής υπερβολής. Καλή παρέα, 
λίγη μουσική, λίγος χορός καί πολύ κέφι. 'Η ώρα 
θά περάση ευχάριστα, καί ή ψυχική ευφορία θά 
σας βοηθήση, ώστε καί τήν επομένη νά συνεχίσετε 
φρέσκος καί άνανεωμένος τήν δουλειά σας. Τό καλό 
άνοιχτόκαρδο, μετρημένο γλέντι δέν είναι χαμένος 
καιρός.

Π  τελετή τοΰ γάμου είναι μιά ευτυχισμένη 
στιγμή. Μέ τήν ευλογία τοΰ Θεοΰ δύο άνθρω
ποι άρχίζουν τήν κοινή ζωή τους, ένωμένοι 
στή χαρά καί τή λύπή, στήν δυστυχία καί 
τήν ευτυχία. Γιά νά έξακολουθήση ή κοινή 
αυτή ζωή νά είναι ως τό τέλος ευτυχισμένη, 
όσο καί ή πρώτη στιγμή, χρειάζονται μερι
κές βασικές προϋποθέσεις πού κανένα ζευγά
ρι δέν μπορεί νά παραβλέψη άτιμώρητα. 
’Αμοιβαία άγάπη. ’Αμοιβαία έκτίμησις.. Κοι
νές επιδιώξεις καί κοινά γούστα. Καλή συν- 
εννόησις καί άμοιβαίες μικροϋποχωρήσεις. 
’Αφού υπάρχουν όλα τά πάρα πάνω, τό ζευ
γάρι πρέπει μέ χαρτί καί μολύβι νά κάνη τόν 
προϋπολογισμό καί... ισολογισμό τής ζωής πού 
θ’ άντιμετωπίση. ”Αν ό ισολογισμός παρου- 
σιάζη έλλειμα, ή στιγμή δέν είναι κατάλλη
λη. Τό ζευγάρι μπορεί νά περιμένη ώσπου ό 
ισολογισμός τουλάχιστον νά ίσοφαριση·.....

Καί τά παιδιά σας έχουν τό 
ίδιο άνάγκη νά ψυχαγωγηθούν. 
Κανένα παιδάκι δέν μπορεί νά 
είναι όργανικά υγιές, άν δέν είναι 
ψυχικά ευχαριστημένο. Μιά καλή 
διασκέδαση γιά τό παιδί είναι τό 
«Λούνα πάρκ» μέ τήν χαρούμενη 
άτμόσφαιρά του, τήν ποικιλία 
των παιχνιδιών καί τά ευχάριστα 
φανταχτερά χρώματα. Μερικές 
ώρες τήν έβδομάδα στο λούνα 
πάρκ μπορούν νά κάνουν τό παι
δάκι σας ευτυχισμένο.
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Ο σο καί αν διαθέ
τετε καλό καί σίγου
ρο αμάξι μέ πεπειρα
μένο ίσως όδηγό, μή 
ξεπερνάτε τά επιτρε
πόμενα όρια τής τα- 
χύτητος. Τό αμάξι εί
ναι μηχανή, καί οί μη
χανές έχουν όλα τά 
ελαττώματα τής άνόρ- 
γανης ύλης. Ποτέ δέν 
ξέρει κανείς άκριβώς 
πώς θ’ άντιδράσουν, 
είναι δέ άπειρες οί φο
ρές πού δέν προειδο
ποιούν.

|Υ|άλιστα κυρία μου. Τό δίπλωμά σας τό πήρατε 
εύκολα καί άποκτήσατε άρκετή πείρα στήν όδήγη- 
σι τού αύτοκινήτου σας. Αύτό δέν σημαίνει καθό
λου πώς μπορείτε άκίνδυνα νά παραβαίνετε βασι
κούς κανόνες, όπως π.χ. νά όδηγήτε προσεκτικά 
καί σωστά. 'Η οδήγησης μ’ ένα χέρι δίνει ίσως 
κάποια «λεβεντιά» άλλά είναι πολύ-πολύ έπικίνδυ- 
νη

/\ύτά είναι τά ολέθρια άποτελέσματα άπό τήν 
έπιπολαιότητα πού δείχνουν οί προηγούμενες φω
τογραφίες. Κάποιος άπό τούς δύο οδηγούς είναι 
υπεύθυνος, άλλά δέν έχει σημασία ποιος. Τό άπο- 
τέλεσμα είναι ένας άμορφος όγκος παλιοσίδερα 
πού στόν θανάσιμο κλοιό τους σιγοκαίγονται τά 
σώματα δύο άνθρώπων πού δέν εκτιμούσαν όσο 
έπρεπε τή ζωή τους καί τή ζωή των συνανθρώπων 
τους.
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Τά σύγχρονα τεχνικά μέσα 

καί ή Θεωρία των

Τ Η Λ Ε Π Ι Κ ΟΙ Ν Ω Ν Ι Α Ι
Η Λ Ι Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Α Κ Η  

Μο ι ρ ά ρ χ ο υ

Τό μαγνητικόν πεδίον έχει τήν εύχέ- 
ρειαν νά άποδίδεται εις τό κύκλωμα, ώς 
ένέργεια πού έχει άποθηκευθή μέσα έίς 
τόν περιβάλλοντα τόν αγωγόν μονωτικόν 
χώρον, έφ’ όσον θά ύπάρχη ό πρός τούτο 
άναγκαϊος χρόνος. Ά λλ’ άς παρακολου- 
θήσωμεν τό φαινόμενον αύτό καθ’ όν χρό
νον έξελίσσεται διά νά άντιληφθώμεν τί 
ρόλον είναι δυνατόν νά διαδραματίζω 
ό χρόνος.

Κάθε φορά πού κυκλοφορεί ρεύμα είς 
τόν άγωγόν, έμφανίζονται γύρω άπό αύτόν 
όμόκεντροι κύκλοι μαγνητικών γραμμών. 
Οί κύκλοι αυτοί άναπτύσσονται μέ τήν 
ταχύτητα πού μεταβάλλεται τό ρεύμα. 
Ή  μεταβολή αύτή, όπως είπαμε (Σχήμα 2 
τεύχους 6] 1971), όφείλεται είς τό ότι τό 
ρεύμα άρχίζει άπό μίαν μηδενικήν τιμήν. 
Είς τήν άρχήν ή έντασίς του είναι μικρά. 
Βαθμηδόν αύξάνει, φθάνει είς τό μέγιστον 
τής τιμής, όπότε άρχίζει νά έλαττοΰται 
μέχρι νά μηδενισθή καί νά άρχίση νά άνα- 
πτύσσεται καί πάλιν άλλά κατά τήν άντί- 
στροφον φοράν, πού στό σχήμα μας ση- 
μειοϋται είς τό κάτω μέρος τού όριζοντίου 
άξονος. Οί πρώτοι κύκλοι τού μαγνητικοΰ 
πεδίου πού δημιουργοϋνται μέ τήν έμφά- 
νισιν τού ρεύματος μεγαλώνουν καί άπλώ- 
νονται είς τόν γύρω χώρον, μέ τήν ταχύ
τητα τού φωτός, καθ’ όσον χρόνον τό ρεύ
μα συνεχίζει νά αύξάνη. Έ ν τφ μεταξύ δη- 
μιουργοΰνται καί νέοι κύκλοι, γύρω άπό 
τόν άγωγόν.

"Οταν τό ρεύμα άρχίζη νά έλαττώνεται, 
πράγμα πού συμβαίνει όταν λάβη τήν με
γίστη τιμή του, έπειδή ή έλάττωσις αυτή 
συμβαίνει σχετικώς είς χρόνον άργόν, 
οί όμόκεντροι αύτοΐ κύκλοι πού άποτελοΰν 
τό μαγνητικόν πεδίον, όσον καί άν έχουν 
άπλωθή, προλαμβάνουν νά παρακολου
θήσουν τήν έλάττωσιν τού ήλεκτρικοΰ 
ρεύματος καί νά έπιστρέψουν είς τόν άγω
γόν, παρασυρόμενοι ή άπορροφόμενοι 
κατά κάποιον τρόπον άπό τό συνεχώς 
μειούμενον ρεύμα. Έ τσι, όταν τό ρεύμα 
φθάση είς τιμήν μηδέν καί οί όμόκεντροι 
κύκλοι έχουν άναρροφηθή όλοι άπό τόν 
άγωγόν ή πιό συγκεκριμένα, τό μαγνητι
κόν πεδίον έχει άποδοθή είς τό κύκλωμα.

Ά ν  όμως ή μεταβολή τού ρεύματος γίνη 
μέ γοργότερον ρυθμόν, δηλαδή ή ταχύτης 
μεταβολής τού ρεύματος ή ή συχνότης 
έναλλαγής τού ρεύματος αύξηθή, τότε τά 
πράγματα λαμβάνουν άλλην μορφήν. Οί 
πιό άπομεμακρυσμένοι άπό τόν άγωγόν 
κύκλοι, οί όποιοι όπως είπαμε, άπό τήν 
στιγμήν πού έδημιουργήθησαν άπλώθη- 
σαν είς τόν περιβάλλοντα τόν άγωγόν 
χώρον μέ ταχύτητα, όση ή ταχύτης τού φω
τός (300.000.000 μέτρα τό δευτερόλεπτον)

δέν προλαμβάνουν είς τόν μικρόν αύτόν 
χρόνον νά διανύσουν τήν άπόστασιν είς 
τήν όποιαν εύρίσκονται πέριξ τού άγωγού, 
ώστε ταυτόχρονα μέ τό ρεύμα νά συσπει
ρωθούν καί νά έπιστρέψουν εις τόν άγω
γόν.
Έ τσι, ένφ τό ρεύμα ήδη έχει μηδενισθή, 

οί περισσότερον άπομεμακρυσμένοι κύ
κλοι εύρίσκονται άκόμη μακρυά άπό τόν 
άγωγόν μέ κατεύθυνσιν κινήσεως πρός 
αύτόν. Τό ρεύμα όμως, μετά τόν μηδενι
σμόν του, άλλάζει φοράν, όπότε καθώς 
πάλιν αύξάνεται άντιστρόφως, δημιουρ- 
γοΰνται νέοι κύκλοι μαγνητικών γραμμών 
πού έχουν φοράν άντίθετον άπό τήν φοράν 
τών πρώτων κύκλων. Καθώς οί τελευταίοι 
αύτοί άπλώνονται μέ τήν σειράν τους γύρω 
άπό τόν άγωγόν, συναντιώνται μέ έκείνους 
τούς κύκλους πού δέν πρόλαβαν νά έπι
στρέψουν καί πού άνήκουν είς τό άντίθε
τον μαγνητικόν πεδίον, μέ άποτέλεσμα 
νά τούς άπωθήσουν μακρυά. ’Αλλά καί μέ 
τούς τελευταίους αυτούς κύκλους τής 
έπομένης ήμιπεριόδου, θά έπαναληφθή τό 
αύτό φαινόμενον. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, 
ένα μέρος ένεργείας πού δέν προλαμβάνει 
νά έπιστρέψη είς τόν άγωγόν, χάνεται ορι
στικά, ξεφεύγει άπό τό ήλεκτρικόν κύ
κλωμα, δηλαδή τόν άγωγόν, πού άποτελεϊ 
τήν κεραίαν καί συνεχίζει τόν δρόμον της 
πρός τόν περιβάλλοντα χώρον μέ τήν τα
χύτητα τού φωτός.

Αυτός είναι ό μηχανισμός μέ τόν όποιον 
άποσυνδέεται άπό τόν άγωγόν τό μαγνη
τικόν πεδίον. Ή  μαγνητική όμως ένέρ- 
γεια τού μαγνητικοΰ πεδίου είναι άναπό- 
σπαστα συνδεδεμένη μέ τήν ήλεκτρικήν 
ένέργειαν τού ήλεκτρικοΰ πεδίου, τά όποια 
τελούν ύπό μίαν κάθετον μεταξύ των περί- 
πτυξιν. Συνεπώς, τό μαγνητικόν πεδίον, 
άποσπώμενον κατά ένα μεγάλο μέρος άπό 
τόν άγωγόν, συμπαρασύρει μαζύ του καί 
άνάλογον μέρος τού ήλεκτρικοΰ πεδίου.

Τοιουτοτρόπως προκαλεϊται μία άπώ- 
λέια, ή όποια μειώνει τήν συνολικήν ήλεκ
τρικήν ένέργειαν μέ τήν όποιαν τροφο- 
δοτοΰμεν τό κύκλωμα.

Ή  άπώλεια αύτή ένεργείας, πού ύπό 
μορφήν δύο πεδίων καθέτων μεταξύ των 
(τού μαγνητικοΰ καί τού ήλεκτρικοΰ), 
άπλώνεται γύρω άπό τόν άγωγόν καί δια
δίδεται είς τό διάστημα μέ τήν ταχύτητα 
τού φωτός, όταν τό ρεύμα άρχίζη νά κυ- 
κλοφορή μέ μεγαλυτέραν συχνότητα, όνο-

μάζεται Α Κ Τ Ι Ν Ο Β Ο Λ Ι Α .  Ή  άκτι- 
νοβολία δέ αύτή άρχίζει νά έμφανίζεται, 
όταν ή συχνότης τού ρεύματος είναι του
λάχιστον 100.000 κύκλοι είς τό δευτε
ρόλεπτον.

Θά ήτο παράληψις νά μήν άναφέρωμεν 
τούς κυριωτέρους ’Επιστήμονας, οί ό
ποιοι ήνάλωσαν τήν ζωήν των είς τήν 
έρευναν καί τό πείραμα, μέχρις δτου τελι- 
κώς κατώρθωσαν νά έντοπίσουν καί νά 
υποτάξουν τήν μορφήν αΰτήν τής ήλεκ- 
τρομαγνητικής ένεργείας ή όποια έπέφερεν 
έπανάστασιν, άρχικώς μέν είς τά μέσα 
έπικοινωνίας, μεταγενεστέρως δέ είς 
πλείστας άλλους τομείς.

Ό  Νεύτων, τό 1669 μέ διαφόρους θεω
ρίας του, προσεπάθησεν νά δώση έξήγη- 
σιν είς τήν υφήν καί τήν φύσιν τού φωτός 
γενικώς. Τό φώς, ώς ύποπίπτον άμέσως είς 
τήν άντίληψιν τού άνθρώπου, άπετέλεσεν 
καί τήν άπαρχήν πόσης περί άκτινοβολί- 
αςέρεύνης.Τό 1677 ό HUYGENS ήσχολή- 
θη μέ τό ίδιο θέμα καί τό 1800 ό F REUSEL 
άπέδειξεν πώς τό φώς κινείται ταχύτερα 
είς τόν άέρα άπ’ ότι είς τό νερό.
Είς τό προσκήνιον έμφανίζεται έν συνε
χείς ό MAXWELL ό όποιος διετύπωσεν 
τήν ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤ1ΚΗΝ θεωρί
αν, διά τής όποιας ύπεστήριξεν τήν συνύ- 
παρξιν τού ήλεκτρικού καί μαγνητικοΰ 
πεδίου, ώς κύριοι παράγοντες τών άκτινο- 
βολουμένων κυμάτων.

Τέλος ό Γερμανός φυσικός Ερρίκος— 
Ροδόλφος ΕΡΤΖ, τό 1865, έπέτυχεν τήν 
πειραματικήν έπαλήθευσιν τής ήλεκτρο- 
μαγνητικής θεωρίας τών FARANDAY— 
MAXWELL.

Καί έρωτάται: Ύπήρξεν φειδωλός ό 
Δημιουργός εις τόν τομέαν τούτον, ώστε 
νά στερήση τόν άνθρωπον τής ίκανότητος 
νά άντιλαμβάνεται άπ’ εύθείας τις ήλεκτρο- 
μαγνητικές άκτινοβολίες όλων τών συχνο
τήτων;

Ή  άπάντησις μάς δίδεται, άν φαντασ- 
θοΰμεν έπ’ όλίγον ότι βλέπομεν όλες 
έκεϊνες τις ύπερκόσμιες άποχρώσεις τής 
κοσμικής άκτινοβολίας ή άκούομεν όλα 
τά παράσιτα πού έκπέμπονται άπό τό 
διάστημα ή τις μηχανές καί τά μπουζί τών 
αύτοκινήτων καί τόσες άλλες άκτινοβολί- 
ες πού κατακλύζουν κυτριολεκτικά τόν 
έναέριον χώρον πού μάς περιβάλλει.

Επομένως, ό ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ καί είς 
τόν τομέα αύτόν προέβλεψεν μέ σοφίαν.
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Πινελιές στην τύχη

Αυό γαρύφαλλα otov δρόμο
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Μ Ο Ρ Φ Α Κ Η  

'Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

/\εκαοχτάχρονο παληκάρι ήταν 
ό Γιωργής ό Ζαχαρής. Κι’ ή ζωή 
του κυλούσε άνέμελη.

Ίδια σάν τό τραγουδιστό μουρ- 
μούρισμα τής φλύαρης νεροσυρ
μής, πού τρέχει άστόχαστα' ίδια 
σάν τόν κορυδαλλό, πού μεθυσμέ
νος άπ’'τό  φώς τής μέρας άνε- 
βαίνει στά μεσούρανα τραγουδών
τας τή ξενοιασιά του.

Τό πρωί καλημέριζε τόν ήλιο 
κάτω στόν πλατύ κάμπο. Όλημε- 
ρίς μέ τά καματερά του έγραφε 
κάτι πανώρια κεντίδια στή γή, 
τή γαργαλοΰσε θαρρείς μέ τό ύνί 
του καί τήν έκανε νά γελάη καί 
νά καρπίζη.

Καί τό σούρουπο, τήν πιό έπί- 
σημη ώρα τής ήμέρας, καθώς ό 
ήλιος άργοσερνόταν πίσω άπ’ τις 
άπαλές γραμμές των ήρεμων βου
νών κι’ ό ουρανός πάνωθέ του χρύ
σωνε κεντημένος μέ ρόδινες άν- 
ταύγιες, γύριζε στο χωριό καβάλα 
στό περήφανο άλογό του. Μακρυ- 
νός έφτανε κάποτε μέχρι τ’ αυτιά 
του ό άντίλαλος τών κουδουνιών 
άπό τά κοπάδια πού γύριζαν στά 
μαντριά τους. Ήταν ένας άπαλός 
ήχος πού κυμάτιζε .γιά λίγο στόν 
άγέρα, αναδευόταν μέ τόν ψίθυρο 
τών φύλλων κι’ ύστερα έσβυνε 
σιγά - σιγά στή μακρυνή ήσυχία.

Κι’ ό Γιωργής, Θεέ μου, τί ευ
δαιμονία έννοιωθε! Ήταν σά νάχε 
κλείση μέσα του δλες τις χαρές 
τής ζωής. Συνεπαρμένος άπ’ τό 
βαθύ μυστήριο τής φύσης άρχι- 
νούσε τόν ίδιο πάντα όμορφο 
σκοπό. «Γύραν’ τ’ άπόσκια γύ- 
ρανε λελούδωμ’ στήν αυλή σου». 
Ένα σκοπό ποΰκανε τά παραθυ
ρόφυλλα τών σπιτιών πούταν στό 
δρόμο του νά κρυφανοιοϋν καί 
τις κοπελλοΰδες νά κρέμωνται πο
θοπλανταγμένες στά παράθυρα γιά 
ν’ άκούσουν τό τραγούδι του.

Μά τού Γιωργή δέν τούχε άκό-

μα πληγώσει τή καρδιά ό γλυκός
καύμός τής άγάπης...........
__"Ωσπου ξάφνου μιά μέρα άντί-
κρυσε τά φωτεινά όλογάλανα μά
τια τής ’Ανθής. Ήρες έμεινε άσά- 
λευτος νά τήν κυτάζη. Καί τού 
φάνηκε πώς ένας παραμυθένιος 
κόσμος άρχισε νά τού άχνογελά. 
"Υστερα γύρισε άπότομα τις πλά
τες κι έφυγε τρεχάτος.

’Από τότε, στό ύπνο του καί 
στό ξύπνο του άκόμα, έβλεπε τά 
ίδια έκεΐνα φωτερά μάτια νά τόν 
θωροΰν άσάλευτα. Κι’ ένοιωθε ένα 
γλυκό σφίξιμο στή καρδιά........

Ό  καιρός έτρεχε γοργά. Κι’ ό 
καημός τού Γιωργή μέρα μέ τή 
μέρα φούντωνε, γινόταν αβάστα
χτος. Κάποτε άγόρασε ένα μοτο
ποδήλατο. Τό στόλισε μ’ ένα σοιρό 
όμορφα πραγματάκια, σημαιοΰλες, 
καθρεφτάκια καί φωτογραφίες. · 
Μάταια ή μάνα του τόν μάλωνε 
καθημερινά: Τί τό θέλεις, παιδί 
μου, αότό τό σύνεργο τού σατα
νά, πού εφευρέθηκε γιά νά πέρνη 
τις ψυχές τών άνθρώπων; Μά ό 
Γιωργής δέν άκουγε τίποτα.

Τώρα κάθε σούρουπο κλωθογύ
ριζε στήν άκρη τού χωριού, έκεΐ

πού ή δημοσιά τσακιζόταν στά 
δυό σάν ένα μεγάλο κεφαλαίο 
γάμα, έκεΐ πού βρισκόταν τό σπί
τι τής ’Ανθής. Καί μέ τό μοτο
ποδήλατο έκανε πολλά παιχνίδια 
γιά νά τραβήξη τή προσοχή της.

Κι’ ένα δειλινό, τήν ώρα πού 
ό ήλιος ματωμένος έγερνε στή 
δύση, ή ’Ανθή άνοιξε, στό πέρασμα 
τού Γιωργή τό παράθυρό της. Τόν 
κύταξε έπίμονα καί τού χαμογέλασε 
άνοιχτόκαρδα. Κι’ αύτός, σάνέπιδέ- 
ξιος άκροβάτης, άρχισε νά κάνη 
μέ τό μοτοποδήλατο πολλά θεό- 
τρελλα παιχνίδια. "Υστερα ή ’Αν
θή έκοψε ένα κόκκινο γαρύφαλλο 
άπό τή γλάστρα, έσκυψε τδφερε 
στά χείλη της καί μετά τό πέταξε 
στό Γιωργή, πού μέ πιό μεγάλη 
χαρά συνέχισε τώρα τά παιχνίδια. 
Τότε ένα φορτηγό αύτοκίνητο έρ- 
χόταν άπ’ τήν άλλη μεριά τού δρό
μου. Κι’ έτσι έγινε τό κακό! —
__Κι’ άπόμεινε βουβό τό φτωχό
κορίτσι νά κυτάζη μέ βουρκωμένα 
μάτια τά δυό γαρύφαλλα πούχαν 
μείνει πάνω στό δρόμο: Τό ένα 
πούχε ή ίδια κόψει άπ’ τή γλά
στρα καί τ’ άλλο ποΰκανε τό 
φορτηγό........
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Δ ι ήγ η μ a

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ
Δ Η Μ Ο Υ  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  

Ά ν θ ν π α σ π ι σ τ ο ΰ

Εκεί βρέθηκε πρίν από χρόνια τό ταξιδιάρικο 
καράβι της ζωής μου μέ τά πανιά φουσκωμένα 
άττό τους άγέρηδες στο πέλαγος τής ζήσης.

Ξαπλωμένο στην άγκαλιά τοϋ μαγεμένου Αι
γαίου, μοσχομυρισμένο άπό την αΰρα τής καταγά
λανης θάλασσας καί λουσμένο μέ τις δροσιές τοϋ 
μελτεμιού, κάπου έκεϊ κοντά στά όμορφα άκρογιά- 
λια τής άνατολής, σάν σμαράγδι πολύτιμο βρί
σκεται τό όμορφο ελληνικό νησάκι.

Γνώρισα τούτο τό νησί σπιθαμή προς σπιθαμή. 
Ά πό τις καταπράσινες κοιλάδες του μέχρι τά χω
μένα στο λιόδασος βουνά του. Μέ σκλάβωσαν στ’ 
αλήθεια τά δαντελένια άκρογιάλια του. Περπάτησα 
στενά καλντερίμια κι’ άνέβηκα ταπεινός προσκυ
νητής στά σκαρφαλωμένα στις όμορφες βουνοπλα
γιές κάτασπρα ξωκλήσια του. Γνώρισα τους κα
λοκάγαθους κι’ άπλοϊκοϋς κατοίκους του.

'Ένας άπ’ αυτούς ήταν ό Μπάρμπα — Στρατής. 
Καλόκαρδο γεροντάκι μέ χιονισμένη τή κορφή, 
απόμαχος πιά τής ζωής. Χρόνια καί χρόνια πάλεψε 
στεριά καί θάλασσα καί γεύτηκε τήν πικρή ξενη- 
τιά αναζητώντας μιά καλλίτερη ζωή. Τήν βρήκε, 
δεν τήν βρήκε, κανείς δέν ξέρει. Τώρα φορτωμένος 
τ ’ ασήκωτο ζαλίκι τού χρόνου, ποΰ τού κόβει τά 
γόνατα καί τού καμπουριάζει τό κορμί, μέ τό κε
φάλι του. . . κεφάλι τής σοφίας που μ’ άπλοχεριά 
ή πείρα μας χαρίζει, ζεϊ άραγμένος στό σπιτικό 
του, έτσι όπως άπόμεινε μαγκούφης, χωρίς παιδιά 
χωρίς δική του οικογένεια. Τρανή χαρά τού κάνει 
νά διηγιέται ιστορίες άπό τήν ίδια τήν ζωή του. 
Ώρες ολάκερες περνούσα κοντά του. Κοντά στον 
άσπρομάλλη γέρο - Στρατή, που πρόθυμα μέ τής 
πείρας του τό φτερωμένο άτι μέ ταξίδευε σέ μέρη 
άγνωστα, φανταστικά, στήν χώρα τού ονείρου, 
σέ κάποια όμορφη φευγάτη εποχή.

Ήταν λιόγερμα. Καθόμασταν καρσί (1) στό σπι
τικό του στή δημοσιά (2) όταν οΐ καμπάνες στις 
έκκλησιές τής πολιτείας άρχισαν νά σημαίνουν γε
μίζοντας τήν πλάση μέ τον γλυκό γιορτάσιμο άχό 
τους. Πήρε μιά ιερή άνταύγεια τό θολωμένο άπό- 
βραδο. Τούτος ό αχός ήρθε νά ξυπνήσει γιά μιά 
άκόμα φορά στον Στρατή τό Μπονέλη τήν περα
σμένη του ζωή, τά παιδιά του χρόνια. . ,

—Τής Παναγιάς αύριο—μεγάλη ή χάρη της! 
"Ας ήταν νά ξανάβλεπα τό ίδιο χαμόγελο στό πρό
σωπό της. Βοήθα με Παναγιά μου Άγιασώτισσα. 
Είπε ό γεροντάκος καί έκαμε τον σταυρό του.

Ήταν παραμονή τής Παναγιάς. Ό  άχός τής κα
μπάνας ξεχύνονταν άπ’ τίς έκκλησιές τής τρανής 
πολιτείας κ ’ άπλώνοταν άπ’ άκρη σ’ άκρη στό 
νησί σκορπώντας κάποια παράξενη γαλήνη, κά
ποια μοναστηριακή κατάνιίξη. Συνεπαρμένος άπό 
τούτον τόν άχό ό Μπάρπα - Στρατής άρχισε τήν 
ιστορία του, πού κ ’ εγώ μέ τόση περιέργεια περί- 
μενα.

—Πώς περνούν τά χρόνια, άναστέναξε ό γέρος, 
’Ήμουνα παιδί τότε. .Μόλις είχαμε γυρίσει κατα
τρεγμένοι κι’ άξιολύπητοι στήν πατρίδα, ύστερα 
άπό τήν τρανή συμφορά πού μάς βρήκε στήν άνα- 
τολή. Κυνηγημένοι, κατατρεγμένοι άπό τήν μοίρα 
στεριώσαμε σέ τούτο τόν τόπο. Καμμιά φορά σκέ
πτομαι πώς τά κτυπήματα τής μοίρας δίνονται γιά 
νά μάς συγκρατούν άπό τό ξεστράτισμα. Θυμάμαι 
πώς περνάγαμε τότε τό Δεκαπενταύγουστο, όπως 
λέμε τούτο τό δεκαπενθήμερο τής νηστείας. Δέκα 
πέντε μέρες νηστεία πραγματική. Δυο βδομάδες 
μέ χόρτα καί πατάτες χωρίς λάδι, μέ ελιές, σταφύ
λια καί σύκα. Μόνο στις 6 τού μηνός, τού Σωτή- 
ρος, τρώγαμε βακαλάο μέ άλιάδα (3) ή ψάρι καί 
πίναμε κρασί μπρούσκο πού πήγαινε καπνός. 
Τούτο τό τελευταίο όμως μόνο γιά τούς μεγάλους,
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αυτοί είχαν τό δικαίωμα νά τό πίνουν «άκρατο», εμείς 
τά παιδιά κάνα δυο σταγόνες έτσι γιά τό καλό της 
μέρας.

Καρτερούσαμε πώς καί πώς όλοι μας τήν τρανή 
μέρα τής Παναγιάς. "Οχι τόσο γιά νά άπολαύσου- 
με τό γιορτάσιμο τραπέζι, αλλά γιά νά πάμε όλοι 
μικροί καί μεγάλοι στην 'Αγιάσσο. Στην χάρη τής 
Παναγιάς τής 'Αγιασιώτισσας. Μέ πόση νοσταλ
γία άναθυμάμαι τ ’ άπόβραδο τής παραμονής. Ό  
φιδίσιος δρόμος που σκαρφάλωνε πλαγιές ρουμάνια 
καί βουνοκορφές, μέχρι νά φθάσει στην καταπρά- 
σινη πολιτεία τής Παναγιάς, φωτισμένος άπό τό 
χρυσοφώς τ ’ αυγουστιάτικου φεγγαριού, γέμιζε 
κόσμο. "Ανθρωποι κάθε γένους καί κάθε ηλικίας. 
Οί πολλοί άνηφόριζαν μέ τά πόδια, άλλοι καβάλα 
στά ζωντανά κι’ άλλοι μέ τόν άραμπά (4)Γ "Ολοι 
τούτοι ένα τρανό χωρίς άκρη καραβάνι άνηφόρι
ζαν ταπεινοί κι’ ευλαβικοί προσκυνηταί τής Μεγα
λόχαρης. Δέν ήταν όλο τούτο τ ’ άσκέρι πρόσχαρο. 
Άναμεσά τους ήταν καί θλιμένα πρόσωπα, πικρα
μένοι γονείς, πονεμένες μάνες ποΰ άνέβαζαν τ ’ 
άνήμπορα παιδιά τους, τυφλά, βουβά, παράλυτα, 
ζαβλακωμένα (5) άπό τήν Θέρμη (6) καί τά πή
γαιναν μέ βουρκωμένα μάτια, ξυπόλυτοι, αυτό 
ήταν τό τάμα, στήν χάρη Της γιά νά κλάψουν γο
νατιστοί, νά ικετεύσουν μέ πίστη τήν λύτρωση άπό 
τήν τρανή μάνα τού Θεού καί μητέρα όλων μας.

Πολλά άπό τούτα κάθε χρόνο γυρνούσαν γερά 
καί σιδερένια στο σπιτικό τους, γιατί κάθε χρόνο 
έκανε καί κάνει τό θάμα της ή Μεγαλόχαρη, άρκεΐ 
νά πηγαίνει κανείς μέ πίστη. "Οταν υπάρχει πίστη 
ή χάρη της ξεπερνά τά άγιασιώτικα βουνά σκε
πάζει ολάκερο τό νησί κι’ άπό κεΐ άπλώνεται σέ 
στεριές καί Θάλασσες «Θερμή προστάτις καί βοη
θός. . .» κάθε άνθρώπου πού βρίσκεται σέ κάποια 
στιγμή άνάγκης.

Σάν έφθανα στήν ‘Αγιάσο δέν μέ μάγευε τό πρά
γματι ονειρεμένο τοπίο μέ τά περήφανα λεβέντικα 
βουνά τά μέχρι τήν κορυφή σκεπασμένα μέ καστα
νιές καί έλιές, μήτε τά γάργαρα τρεχούμενα κρου- 
σταλλονέρια. "Οχι. Μέ μάγευε αύτή ή ίδια ή έκ- 
κλησιά καί ξέχωρα τό εικόνισμα τής Παναγιάς, 
έργο, όπως λένε τού Εύαγγελιστή Λουκά άπό τόν 
καιρό πού ζούσε άκόμη ή Μάνα τοΰ Θεού μας καί 
θερμή προστάτις όλων μας.

Κάθε φορά πού πήγαινα στήν Χάρη της έπαιρνα 
θέση άκριβώς μπροστά στό “Αγιοτούτο εικόνισμα 
πού βρίσκονταν άριστερά τής ‘Ωραίας Πύλης καί 
κάρφωνα τά μάτια μου, σώματος καί ψυχής, στό 
πρόσωπο τής πανάχραντης κόρης.

"Εβλεπα τό πρόσωπό της άλλοτε χαρούμενο 
μέ ένα θεϊκό χαμόγελο ζωγραφισμένο στά χείλη 
σάν νά μού έλεγε. . . «Μπράβο» καί άλλοτε έβλεπα 
τό πρόσωπο σοβαρό καί λυπημένο σάν να μού
έλεγε..............«Κρίμα σέ σένα................. » έτσι όπως
μέ μάλωνε ’ ή μέ έπαινούσε ή μάνα μου. Γελαστό 
έβλεπα τό πρόσωπό Της όταν στήν σκέψη μου Θρο
νιάζονταν κάποιες καλές μου πράξεις καί σοβαρό 

'καί λυπημένο όταν σκεφτόμουνα καμμιά τζαναμπε
τιά (7).

Τέλειωνε ή λειτουργία, τέλειωνε καί ή παράκλη
ση κι’ εγώ εκεί Θαρρείς καρφωμένος στήν θέση μου. 
Σάν άδειαζε ή εκκλησία τότε γονάτιζα μπροστά 
στήν εικόνα τής Μεγαλόχαρης, προσκυνούσα καί 
ύστερα πισοδρομώντας · έβγαινα τελευταίος άπό

Δαντελω τά ακρογιάλια, άμορφες βουνοπλα γιές , κα 
τάλευκα καί ολοκάθαρα σπ ίτια . Ή  ευλογία τοΰ Θεοΰ 
καί ή προκοπή τοΰ άνθρώπου βαδίζουν ταιριαστά στό 
άμορφο Ε λλ η νικ ό  νη σ ί.

τήν έκκλησιά. Σάν έβγαινα έκανα έναν άπολογισμό. 
Πόσες φορές μού χαμογέλασε ή Παναγιά καί πόσες 
φορές τήν είδα σοβαρή καί λυπημένη γιά μένα. . . 
’Έκανα τόν άπολογισμό κι’ έπαιρνα άποφάσεις. . . 
Κάτω άπό τά παχίσκιωτα αιωνόβια πλατάνια 
στής Παναγιάς τόν Μπαξέ (8) όπως λέγεται ή 
τοποθεσία, στρωνόμαστε γιά φαγητό πού ήταν 
πράγματι πλούσιο καί σκανδαλιστικό ύστερα άπό 
νηστεία τόσων ήμερών. ’Εγώ όμως νοερά άκόμη 
βρισκόμουν μέσα στήν έκκλησιά κι’ έβλεπα μπρο
στά μου ολοζώντανο τής Παναγιάς τό πρόσωπο. 
Ό  πατέρας μου τότε χαμογελώντας μού έλεγε:

—”Ε Στράτο, μπάς κ’ έπεσαν έξω τά καράβια 
σου; Δέν βαρειέσαι, μήν τά πολυσκέφτεσαι. Τά 
μισά τής χιλιάδας πεντακόσια. . .

—Μπάς κι’ είναι άρωστο; Ρωτούσε ή Μάνα μου.
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—"Αστό τό τζαναμπέτικο (9) συμπλήρωνε ή 
νόνα μου, λιόνταν (10) άπό τό χάραμα κι’ άπόστασε 
(11). Θά πλαγιάσει καί θά συνελθεί.

Αυτά έλεγαν οί μεγάλοι αλλά Ιγώ είχα τον νοϋ 
καί τόν συλλογισμό μου στην εικόνα τής Παναγιάς. 
Εκείνο τό βλέμμα!... Ικεϊνο τό χαμόγελο...

Τά χρόνια περνούσαν. "Εφυγα άπό τό νησί. Μά 
καί πάλι γιά φυλακτό μου είχα ένα μικρό εικόνισμα 
τής Παναγιάς, κρεμασμένο κατάσαρκα κι’ αυτό παρα- 
καλούσα νά μοϋ παραστέκει βοηθός καί νά μ’ αξιώ
νει κάθε χρόνο νά βρίσκομαι στήν χάρη Της. Πρά
γματι τις περισσότερες χρονιές βρισκόμουνα τα
πεινός προσκυνητής στήν Άγιάσο, στό ίδιο ση
μείο, έκεϊ μπροστά στής Παναγιάς τό εικόνισμα με 
τά μάτια καρφωμένα στό πρόσωπό Της όπως τότε 
. . . σάν ήμουν σχολιαροΰδι. 'Ικέτευα τώρα την 
Μεγαλόχαρη νά με σκεπάζει μέ τ ’ "Αγια πέπλα της 
προστατευτικά στό διάβα τής ζωής μου. "Εβλεπα 
όμως τώρα τό πρόσωπό Της σοβαρό χωρίς εκείνο 
τό γνώριμό μου χαμόγελο καί δεν σταματούσα νά 
ζητώ συγνώμη γιά τις τζαναμπετιές που ίσως νά- 
κανα μεγάλος τώρα.

Μιά μέρα ξενητεύτηκα πέρα άπό τήν πλατεία 
θάλασσα. . . Πέρασαν χρόνια χωρίς νά βρεθώ δε- 
καπενταύγουστο στήν Θεσούλα μου μπροστά στό 
εικόνισμα τής Παναγιάς στήν έκκλησιά τής ‘Αγιά
σου. Είχα όμως πάντα κατάσαρκα κρεμασμένο τό φυ
λακτό μου, καί τούτο παρακαλούσα νά μ’ άξιώσει 
νά περάσω τά στερνά μου στό φτωχικό πατρικό 
μου καί ν’ αξιωθώ νά ξαναπάω ευλαβικός προσκυ
νητής στήν χάρη Της. . .

Τά χρόνια περνούσαν άλυσιδωτά. Πέρασα πί
κρες καί βάσανα. Πέσαν τά χιόνια στήν κορφή μου 
κΓ έσκυψα στό βάρος τού χρόνου, όμως ποτέ δέν 
έχασα τήν έλπίδα, τήν γλυκειά έλπίδα τού νόστου.

Γύρισα ύστερα άπό χρόνια μέ τής Παναγιάς 
τήν βοήθεια στό πατρικό μου. ΤΗταυ Δεκαπενταύ- 
γουστο. Νήστεψα καί πάλι όπως τότε. . . Πέρασα 
τις μέρες μέ ψωμί, έλιές, σύκα καί σταφύλια, κΓ 
ανήμερα τής Παναγιάς ξεκίνησα γιά τήν έκκλη- 
σιά τής Μεγαλόχαρης.

Μούφεραν ζωντανό μέ χαντροστόλιστα χάμου- 
ρα κι’ ώραΐα κυλίμια νά πάω καβάλα. "Ημουν γέρος

έλεγαν θά. . . κουραζόμουνα. Ό χ ι δέν δέχτηκα 
αυτή τήν προσφορά. Περπάτησα καί πήγα, όπως 
τότε, κΓ έφτασα χωρίς νά νοιώσω μήτε τήν παρα
μικρή κούραση.

’Αντίκρυσα τήν Άγιάσο, τήν φαμάκα, τόν μπαξέ 
τής Παναγιάς ύστερα άπό τόσα χρόνια κΓ ένοιωσα 
παιδί μικρό σχολιαρούδι. ’Αντίκρυσα τήν έκκλησιά 
μέ τά κελιά γύρω τριγύρω, τ ’ άψηλό έπιβλητικό 
καμπαναριό, τό λιθόστρωτο πού φάνταζε τότε στό 
παιδικό μυαλό μου σάν. . . «Κρανίου τόπος» καί 
βούρκωσαν τά δυό μου μάτια.

"Εφτασα κοντά. Λαμπροστολισμένη ή έκκλησιά 
όπως Ικεϊνα τά χρόνια, μ’ όλα τά όλόχρυσα καν
τήλια της, άφιερώματα των πιοτών, άναμένα. 
Δρασκέλησα δειλά, δειλά τό κατώφλι καί προχώ
ρησα στήν γνωστή παλιά μου θέση, μπροστά στό 
εικόνισμα τής Παναγιάς. Ά πό τά μάτια μου έτρεχε 
άκράτητο τό δάκρυ. Δέν τολμούσα νά σηκώσω τήν 
ματιά μου στό όλόφωτο πρόσωπο Της. . . «Πλα
τυτέρας τών ούρανών. . .» "Ενοιωθα ένοχος. . . Σι
γανά ψυθίρισα:

«Τό άπολωλός πρόβατον έγώ είμί. .
Τότε δέν ξέρω άν μέ κλειστά ή άν^χτά τά μάτια 

άντίκρυσα τό ιερό πρόσωπο τής Παναγίας, μέ τό 
βλέμμα παραπονεμένο καί μ’ ένα πικρό χαμόγελο 
στά θεϊκά Της χείλη. . .

’Εδώ πήρε άνάσα ό γέρο - Στρατής. "Εκαμε τό 
σημείο τού Σταυρού καί είπε: Μεγάλη ή χάρη σου 
Παναγιά μου Άγιασώτισα, σ’ εύχαριστώ πού μ’ 
άξίωσες καί τούτη τήν χρονιά νά ρθώ καί πάλι 
ταπεινός προσκυνητής της Ά γιας εικόνας σου.

Είδα τήν ικανοποίηση ζωγραφισμένη στό πρό
σωπο τού Μπάρμπα - Στρατή Ήταν βέβαιος πώς 
κΓ έφέτος θάβλεπε ήρεμο τό βλέμμα τής Παναγιάς 
καί τό χαμόγελο ζωγραφισμένο στό πρόσωπό 
Της.

1. Καρσί: Απέναντι. 2. Δημοσιά: δρόμος δημόσιος. 3. 
’Αλιάδα: Σκορδαλιά. 4. ’Αραμπάς: Κάρρο. 5. Ζαβλακωμένο: 
Ζαλισμένο. 6. θέρμη : Έλλονοσία. 7. Τζαναμπετιά: ’Ατα
ξία 8. Μπαξές: Κήπος. 9. Τζαναμπέτικο: ’Άτακτο. 10. 
Λιόταν : Περπατούσε, έτρεχε. 11. Άπόστασε: Κουράστηκε.
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Μορφές τής νεοελληνικής λογοτεχνίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ
ό δημιουργός καί  ό άνθρωπος

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Τ Σ ΟΥ Ρ Α  
Δ ικ η γ ό ρ ο υ

0  Χρηστομάνος ανήκει σέ μιά 
άναγεννητική γιά την νεοελλη
νική λογοτεχνία εποχή. Στήν έπο- 
χή της πρώτης ακμής τής πεζο
γραφίας μας (1890 - 1930). Είναι 
ήδη ό καιρός, πού ή νεοελληνική 
ήθογραφία παρουσιάζει γόνιμες ά- 
νελίξεις· άνοδο- Μιά καινούρια μέ
ρα ανατέλλει. Ό  αφηγηματικός 
λόγος κερδίζει ολοένα έδαφος. Τό 
κήρυγμα τοϋ Ψυχάρη έπεσε σάν 
έαρινή βροχούλα σέ ξεραμένη,φρυ
γμένη καλοκαιρινή γη στίς ψυ
χές· έρριξε ρίζες. . . Ή καθαρεύου
σα παύει πιά νά είναι τό εκφρα
στικό μέσο των λογοτεχνών μας. 
Ή δημοτική μέ τήν χάρη της, τον 
έσώτερικό της πλούτο, τήν εύλυ- 
γισία καί τή ζωντάνια της τήν 
άντικαθιστά σέ πολλές έκδηλώ- 
σεις, σέ πολλούς τομείς τού νεώ- 
τερου πνευματικού μας βίου, ιδιαί
τερα στήν περιοχή τής πεζογρα
φίας. Μιά γενιά πονεμένη μά περή
φανη κΓ άδιάλλακτη σέ πολλά, 
άντιμετριέται μέ τόν καιρό της. 
Προσπαθεί νά έκ φ ρ ά σ ε ι - αύ- 
τό, κυριώτατα - τήν έποχή της. 
τά ήθη της, τά έθιμά της, τήν 
έσωτερική τοπογραφία τού γύ
ρω της κόσμου. Ή εθνική - λαϊκή 
παράδοση, ξαναζωντανεμένη άπ’ 
τό έπιστημονικό καί δημιουργικό 
πάθος τοΰ Νικολάου Πολίτη, γ ί
νεται μιά άστείρευτη κι1 ολόδρο
ση πηγή έμπνεύσεων. Ό  νεοέλ
ληνας λογοτέχνης αποκτά πλέον 
συνείδηση τής καταγωγής του, 
τού εθνικού καί φυλετικού του κυτ
τάρου!. . .

Ό  πυρετός τής ήθογραφίας σι
γά  - σιγά, μέ τόν καιρό, κατεβαί
νει. Οϊ ορίζοντες άνοίγουν πιο 
πολύ, τά ενδιαφέροντα διευρύνον

ται, τά ορόσημα μετατοπίζον
ται, ή δίψα γιά μιά πλατύτερη 
καί ούσιαστικώτερη γνωριμία τής 
ζωής γίνεται πιο έντονη. Οϊ πε- 
ζογράφοι μας άναζητούν τώρα τά 
θέματά τους άπ’ τήν τρικυμισμένη, 
τήν συχνά πολυσάλευτη ζωή των 
άστικών κέντρων. Τό άστικό στοι
χείο εισδύει στον άφηγηματικό 
μας χώρο- ή καυτερή πραγματι
κότητα των πόλεων γίνεται τό 
άμετάθετο κέντρο, πού γύρω του 
συνωθούνται καί συσπειρώνονται 
οΐ άφηγηματικές μας δυνάμεις. “Ο
λα ένδιαφέρονται νά συγχρονι
στούν, συγχρονίζονται. . . Κι’ ή 
άστική πεζογραφία προβάλλει αυ
τή τή στιγμή μέ άξιώσεις. ’Αφη
γητές, δπώς ό Ψυχάρης, ό Γρηγ.

-ενόπουλος ό Έμ. Λυκούδης, ό 
Κ. Παρορίτης, ό Παύλος Νιρβά
νας κι’ άλλοι, καταλέγονται μετα
ξύ των πρωτοπόρων της. Elvat 
οϊ «έκ?̂ εκτοί» μπορεί κανείς νά πει, 
τού νεοελληνικού άστικού μυθι
στορήματος καί διηγήματος αύτοί, 
πού έδωσαν νέο αίμα στον ισχνό 
καί άναιμικό άφηγηματικό μας λό
γο, πού άναρρίπισαν τή φλόγα, 
πού κρυφόκαιγε μέσα μας. Χάρη 
σ’ όλους αυτούς, μά καί σέ όσους 
άποτελούν μαζί τους τήν πνευ
ματική άναδρομή των κοντινών 
χρόνων, οϊ νεώτερες γενιές βαδί
ζουν μέ άσφάλεια καί σιγουριά 
τόν περιχαραγμένο δρόμο τους. . .

’Ανάμεσα, λοιπόν, στούς «εκ
προσώπους» τής άστικής πεζο-
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γραφίας θέση ξεχωριστή κατέχει 
ό Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, άν
θρωπος μέ πλατύτατη μόρφωση, 
γλωσσομαθέστατος, ανοιχτόμυα
λος κι άνοιχτομάτης, προικισμέ
νος μέ άξιόλογη λυρική ευαισθη
σία. Φύση συναισθηματική, ρο
μαντική, κι’ άθεράπευτα μελαγχο- 
λική κι’ απαισιόδοξη, ψυχή μο
ναχική, ερμητική θάλεγα καλύ
τερα, έζησε μιά ζωή πολυκύμαν
τη. Γεμάτη πολλές καί ποικίλες 
περιπέτειες. Γεννήθηκε τό 1867 
στήν Αθήνα άπό εύπορους γο
νείς. Ό  πατέρας του, ό ’Αναστά
σιος Χρηστομάνος ήταν καθηγη
τής τής Γενικής Χημείας στο Πανε
πιστήμιο τής ’Αθήνας. ’Έτσι ό 
μικρός ακόμα Χρηστομάνος είχε ό
λα τ ’ άπαραίτητα μέσα κι’ έφό- 
5ια γιά νά μορφωθεί. Σέ ήλικία 
δέκα επτά μόλις χρόνων, μι
λούσε - μέ άρκετή μάλιστα εύχέ- 
ρεια - τρεΤς γλώσσες: τά Γαλλι- 
κά, τά ’Ιταλικά καί τά Γερμανικά. 
Σπούδασε τήν ’Ιατρική στο ’Αθη
ναϊκό Πανεπιστήμιο, μά διέκοψε, 
άπ’ τον τρίτο χρόνο, τή φοίτησή 
του καί γράφτηκε στή Φιλοσοφική 
Σχολή τού Πάνε ιστημίου τής 
Βιέννης. Παίρνοντας τό δίπλωμά 
του, άναγορεύεται τό 1891 διδά- 
κτωρ τού Πανεπιστημίου τού ’Ίνσ- 
μπρουκ, μιά τιμητική διάκριση, 
κΓ άναγνώριση τής πολυμάθειάς 
του καί τού άνήσχυρου καί φιλέ- 
ρευνου πνεύματός του. Δραστή
ριος, έργατικός, φιλόπονος, πνεύ
μα άκοίμητο, δέν άργεϊ ν’ άναδει- 
χτεϊ στό ξένο τόπο. Ή φήμη του 
κερδίζει συνεχώς διαστάσεις. ’Απ’ 
τό Μάιο τού ίδιου χρόνου συντρο
φεύει τήν ωραιοπαθή καί μυστι
κοπαθή αύτοκράτειρα τής Αύστρί 
ας Έλισσάβετ στούς ρομαντικούς 
περιπάτους της στά πάρκα καί 
τούς κήπους τής Βιέννης. Τή συνο
δεύει άκόμη στά μακρινά ταξίδιο 
της καί τις άποδημίες της, Ινώ 
παράλληλα τήν έκγυμνάζει στήν 
έκμάθηση τής ελληνικής γλώσσης. 
Κοντά της ό Χρηστομάνος γνώ
ρισε, όσον έλάχιστοι, πολλούς τί
τλους καί τιμές. Ή γνώριμία τής 
ωραιότατης Έλισσάβετ στάθηκε 
ένα άπ’ τά σημαντικώτερα περι
στατικά τού βίου του- άπό εκεί
να, ·πού έσπρωξαν τον ποιητή 
μας πρός τήν ονειροπόληση καί 
τή θλίψη. Έπειτ’ άπό μικρή παρα
μονή στήν Ελλάδα, τή Ρώμη καί 
τή Νεάπολη, έπιστρέφει καί πάλι 
κοντά της, οριστικά, άφού πήρε 
τήν αύστριακή ύπηκοότητα κ’ 
έγινε βαρώνος. Ή ομορφιά τής

Έλισσάβετ τον εμπνέει. ΚΓ ή καρ
διά του, τότε, ξεχειλίζει άπό κρυ
φόν έρωτα γιά κείνην. . . Τό βι
βλίο, πού τής άφιέρωσε - τό όνο
μαστό καί τό πιο πολυδιαβασμένό 
ελληνικό έργο τού καιρού του, 
προλογισμένο άπό τον Μωρίς 
Μπαρρές, «Τό βιβλίο τής αύτο- 
κρατόρισσας Έλισσάβετ» είναι 
ένα άπροκάλυπτο εγκώμιο πρός 
«ιδεατό» της πρόσωπο, είναι ένα 
ολόθερμο έρωτικό τραγούδι, ένα 
λυρικό προανάκρουσμα αγάπης, 
ύπέρτατης, «τό λυρικό καί συναι
σθηματικό ήμερολόγιο ενός πλα
τωνικού έραστή............. » "Οταν
στά 1898 έκυκλοφόρησε ό πρώ
τος τόμος κ’ ετοιμάζονταν πυρε- 
τωδώς νά κυκλοφορήσει κΓ ό δεύ
τερος, ή λογοκρισία τής αύστρια- 
κής αύλής άπηγόρευσε τήν πιο 
πέρα διάδοση τής κυκλοφορίας 
του. Στήν άπόφαση τούτη συνέ- 
τεινε κατά πολύ καί τό γεγονός 
τής πρόσφατης τότε δολοφονίας 
τής Έλισσάβετ στή Γενεύη, στή 
λίμνη τού Λέμαν, άπόναν ’Ιταλό 
άναρχικό, τό Λουτσένι. Ό  Χρη
στομάνος έχασε έτσι, δ,τι είχε: 
τίτλους κι’ άξιώματα, έχασε άκό
μη τήν εμπιστοσύνη μέ τήν όποια 
τον περιέβαλλε ό αύστριακός αύ-

τοκρατορικός Οίκος. Άλλωστε, 
αύτό δέ χρειάζονταν, ήταν, περί
που, δίχως σημασία. Γιατί ό δη
μιουργός τής «Κερένιας Κούκλας» 
είχε άποφασίσει τήν, πρό πολ- 
λού, κάθοδό του στήν πατρίδα. 
ΚΓ ήρθε, πράγματι, στά 1911, 
στήν Αθήνα, όπου βάλθηκε νά 
εργάζεται έντατικά, μέ θέρμη καί 
ζήλο καί νά δημιουργεί τό έργο 
τής ζωής του. . .

"Ενα βιβλίο γραμμένο μέ λυρι
κό - έρωτικό πάθος, άφηγηματική 
χάρη καί κέφι είναι «Το βιβλίο 
τής αύτοκρατόρισσας Έλισσά
βετ». Πλούσιος συναισθηματισμός 
είναι περιχυμένος παντού. Ή ζωή 
τής Έλισσάβετ προβάλλει έντονα 
χρωματισμένη, άποκαλυπτική, ά- 
νάγλυφη μέσ’ άπό τις σελίδες 
τοΰ ποιητικού τούτου ρομάν- 
τζου τού Χρηστομάνου. Ή πρό
ζα του είναι εύρωστη, καλλιεργη
μένη. Καί τό ύφος μέ τό όποιο άφη- 
γεΐται είναι ένα άπ’ τά χαρακτη- 
ριστικώτερα, τά κύρια γνωρίσμα
τα τής συγγραφικής του προσω
πικότητας· προδίνει τις λεπτές 
του διαθέσεις, τή γλαφυρότητα 
καί τήν κομψότητα τών έκφρά- 
σεών του. Τά έκφραστικά του μέ
σα τά ένορχηστρώνει μιά άκραι-

'Η Αύτοκράτειρα τής Αυστροουγγαρίας Έ λ ισ σ ά β ετ , ή περίφημη  
Σίσσυ μέ τόν σύζυγόν της κατά τήν Ιπ οχή ν τοΰ ε ’ιδυλίου της μέ τόν 
Κ ω νσταντίνον Χρηστομάνον .
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φνής διάθεση καί συνέπεια: ή ώ- 
ραιοπάθειά του, ή ροπή του ή 
άκατάσχετη προς τήν άπαισιο- 
δοξία καί τήν ώραιολογία. Ή τέ
χνη τοϋ μεγάλου ’ Ιταλού λυρικού 
Ντ’ Άννούντσιο καί τοϋ ’Όσκαρ 
Ούάϊλντ φαίνεται πώς πολλά τόν 
δίδαξε πάνω σ’ αυτό τό θέμα. 
Γι’ αυτό επιδίδεται μ’ επιμονή, 
ποΰ συχνά προκαλεί τόν κόρο, 
στην άναζήτηση τής έντυπώσια- 
κής, τής σπάνιας λέξης. Στήν «Κερ- 
ρένια Κούκλα», που είναι καί τό 
ώριμώτερο άπ’ τά έργα του,δια- 
φαίνονται καθαρώτερα οί προ
θέσεις του. Ή ώραιολογία του έδώ 
φτάνει στόκατακόρυφο. Καθώς καί 
ό λυρικός συναισθηματισμός του. 
"Ενας βαριά-βαρύτατα πληγομέ
νος έσωτερικός άνθρωπος άναζη- 
τά διαρκώς μιά διέξοδο γιά νά διο
χετεύσει άπρόσκοπτα όλη τήν 
πίκρα του καί τήν άπογοήτευσή 
του άπ’ τήν γεύση τής ζωής καί νά 
ξαλαφρώσει, νά μετριάσει τόν πό
νο του. Προσπαθεί άέναα ν’ άπαλ- 
λαγεΐ άπ’ τά «δεινά» του, μά δέν 
τό κατορθώνει. Γυρεύει νά δώσει 
ένα τέλος στήν έσωτερική του 
τραγωδία, στήν μοναξιά του τήν 
άδυσώπητη. Ό  Χρηστομάνος βλέ
πει βαθύτερα. Βλέπει, πώς- ένώ 
εσύ κυνηγάς τή χαρά καί τήν 
εύτυχία, ένώ δημιουργείς γύρω 
σου κόσμους φωτεινούς κ’ έχεις τήν 
ψευδαίσθηση πώς θά μείνουν ά- 
διάφθοροι, αιώνιοι, έρχεται στι
γμή, πού ή αύλαία άποτραβιέ- 
ται, φεύγει, κΓ άντικρύζεις γυμνή, 
ολόγυμνη, άμείλικτη τήν άλή- 
θεια καί τήν πραγματικότητα. Ή 
ζωή, κατά τό ,Χρηστομάνο, δέν 
είναι τίποτ’ άλλο παρά μιά σει
ρά άπό συνεχείς διαψεύσεις. ’Ε
κεί, πού προσπαθείς νά στεριώ- 
σεις κάτι καί λές, πώς θά ζήσεις 
καί θά χαρεϊς τό δημιούργημά σου, 
έρχεται άπρόσκλητος επισκέπτης 
ό Θάνατος καί τά μεταβάλλει τότε 
όλα σέ άνηλεή κόλαση. . . Γιά νά 
νιώσουμε βαθύτερα, καλύτερα τήν 
πραγματικότητα, τή ζωή, πρέπει 
νά παραμερίσουμε τις επιφάνειες 
καί τις συμβάσεις. ’Ιδού, πώς εξο
μολογείται στον πρόλογο τής 
«Κερένιας Κούκλας». «Θά σάς πώ 
μιάν ιστορία άπλή καί λυπητερή 
— γιατί άπλή καί λυπητερή είναι 
ή ζωή—. Τί γρήγορα, πού φεύγουμε 
καί άφήνομε τόν ήλιο καί τή θάλασ
σα, τά λουλούδια καί τό φεγγάρι! 
Τά παλαιά τραγούδια είναι γεμά
τα δάκρυα καί τά χείλη τών 
νέων, πού γελούνε φανερώνουν τό 
τόξο τής οδύνης: γιατί καί ή

χαρά δέν είναι παρά ένας καημός, 
πού περιμένει τήν ώρα του νάρ- 
θεΐ είναι ό άνεμος πάνω άπό τήν 
πέτρα τήν άληθινή, πού τόνε σκορ
πάει ό άνεμος. "Ετσι ξεγελιούνται 
κΓ οί καρδιές μας σάν τις μυγδα
λιές, πού πολλές φορές άνθίζουν 
προτού νάρθει ή πίκρα τού χειμώ
να. . .». ’Απαισιοδοξία καί θλίψη; 
’Ασφαλώς άλλά καί γοερή κραυ
γή άνθρώπου, πού χάνει τήν εύ
τυχία, τ ’ όνειρο, τή χαρά μέσ’ 
άπ’ τά χέρια του, ψυχής ,πού βλέ
πει νά τήν εγκαταλείπει τό φώς. . . 
Μήπως, ακόμη, ή νοσηρή ρομαν
τική διάθεση ξεσέρνει τό συγγρα
φέα προς τά άκρα καί βλέπει τά 
πάντα μαύρα; Ίσως! Ό  Χρηστο
μάνος έχει φαίνεται συνηθίσει - άπό 
ιδιοσυγκρασία, άπό ιδιοσυστα
σία ψυχής; - νά τά βλέπει όλα 
σκοτεινά καί πένθιμα. Νά μή μάς 
άφήνει ν’ άναπνεύσουμε ούδ’ έπί 
στιγμήν τόν ζείδωρον αέρα. Οί 
ήρωες τού μυθιστορήματος του 
είναι δανεισμένοι άπό λαϊκή φτω
χογειτονιά τής ’.Αθήνας. Κεντρικά 
πρόσωπα ό Νίκος κΓ ή Λιόλια, 
πού δέ βλέπουν στό τέλος νά στε
φανώνεται ή εύτυχία τους κΓ ή 
άρμονική τους συμβίωση· κακό δρο- 
λάπι ή μοίρα τούς κόβει σκληρά, 
βάναυσα τό νήμα τής ζωής. Τήν 
προσωρινή τους όλβιότητα επι
βουλεύεται ή τύχη, τό «κισμέτ», πού 
κυβερνάει, καθώς ό οίακοστρόφος 
τό καράβι, τή ζωή μας. Ό  Χρη
στομάνος βρήκε τήν εύκαιρία νά 
άφήσει άδέσμευτο τόν μυστικισμό 
καί τήν άπαισιοδοξία του στό 
βιβλίο. "Ενα κράμα ρεαλισμού άκρα 
του καί λιτισμού άγνοΰ, ολοκά
θαρου είναι ή μυθιστοριογραφία 
του. Δυο διαφορετικοί κόσμοι έδώ 
συγκρούονται. ΚΓ είναι ή σύγ
κρουσή τους μεγάλη, άποφασιστι- 
κή, έπώδυνη. Υλικό καί θέμα, πού 
στά χέρια τού Χρηστομάνου δέ 
μπόρεσε νά βρει τή δικαίωσή του, 
τή δημιουργική του κοίτη! Δέ 
μπόρεσε ό συγγραφέας νά συν
ταιριάσει, νά συζεύξει όμορφα τά 
δυο αύτά άνόμοια είδη καί νά μάς 
δώσει ένα καλό αποτέλεσμα, μιά 
δίκαιη λύση. Τά πάντα άπομέ- 
νουν άνολοκλήρωτα. δίχως τήν 
πνοή εκείνη, πού θά τούς δώσει 
ζωή, κίνηση, φώς, ισορροπία. Ό  
Χρηστομάνος εξαντλείται σέ ώ- 
ραιολογίες κ’ έπιφωνηματικές λέ
ξεις καί ψευτίζει πολλές φορές τήν 
άφήγησή του.

Τό έργο, όμως, πού τόν άνέδειξε 
κυριώτερα, πού τόν έχει πιό πο
λύ άνεβάσει στή συνείδησή μας καί

πού δείχτηκε αληθινός δημιουργός 
καί οικοδόμος, είναι ή ίδρυση τής 
«Νέας Σκηνής» στις 27 Φεβρ. 1901 
καί τής οποίας ή πρώτη παρά
σταση δόθηκε μέ τήν «"Αλκηστη» 
τού Εύριπίδη στό Δημοτικό Θέα
τρο στις 22 Νοεμβρίου τού ίδιου 
χρόνου. Ό  Χρηστομάνος έδώ έ- 
πρόσφερε τά πάντα: καί σώμα 
καί νού. Αύτός ήταν ή κατευθυν
τήριος γραμμή, ή ψυχή τού νέου 
θεατρικού οργανισμού. Ξημερο
βραδιάζονταν κοντά στήν σκηνή 
καί τό παλκοσένικο κι’ έδινε οδη
γίες καί συμβουλές. Ή ταν ό μετα
φραστής τών ξένων έργων τοΰ 
διεθνούς ρεπερτορίου, κι’ ό σκη
νοθέτης, κΓ ό διορθωτής τών πρω
τοτύπων καί τών μεταφράσεων, 
κΓ ό ένδυματολόγος, τά πάντα, 
μεταχειρίζονταν μέ άκάματη , δί
ψα, μέ άκατασίγαστο πάθος, προ- 
κειμένου νά επιτύχει τούς άπώ- 
τερους σκοπούς .του. Καί συχνά τό 
έπετύχαινε! Οί παραστάσεις τής 
«Νέας Σκηνής» άφησαν εποχή. 
’Έδωσαν μιά έξαιρετική ώθηση 
στήν άνάπτυξη καί τήν άναγέν- 
νηση τού νεοελληνικού Θεάτρου. Ή 
ίδρυσή της στάθηκε μιά άπαρχή, 
ένα καλό σημάδι γιά γονιμώτερα 
ξεκινήματα. ΚΓ όλ’ αύτά χάρη 
σ’ έναν άνθρωπο: τό Χρηστο-
μάνο!

’Αλλά, θά πρέπει, πριν κλείσου- 
με τό άρθρο τούτο νά μνημονεύ
σουμε καί τ ’ άλλα έργα του, πού 
έχουν μιά, κάποια, σχετική άξια: 
τήν «Σταχτιά Γυναίκα», τά «Τρία 
Φιλιά» καί τήν άριστουργηματι- 
κή μετάφραση κι’ άπόδοση τής 
«Άλκήστιδος» του Εύριπίδη, μα
ζί μέ τή συνεργασία τού Ήλία Π. 
Βουτιερίδη.

Πολύ λίγο, μετρημένο είναι τό 
έργο, πού μάς άφησε ό Χρηστο
μάνος. Πέθανε, άλλωστε, νεωτα- 
τος τό 1911 σέ ήλικία σαράντα 
τεσσάρων χρόνων. Παρ όλα αύ
τά έξακολουθεΐ νά μάς κεντρίζει 
τό ενδιαφέρον, νά μάς έλκύει, ιδιαί
τερα τούς νεώτερους. . .

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ

531



0  0 ^ 0

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ  Υ  Π ’ Α Ρ Ι Θ .  2 0

Τ 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17

3) Ό  αγριόχοιρος (καθ.)—Όργανο 
γυμναστικής—Άγιάσας Μοναχός—Τό
9 α' όριζοντίως.

4) ’Αφρικανός φύλαρχος—Ή  ραδιοφω
νία μας έν συντομογραφία — Πληγή— 
Ό ρος στό σκάκι.

5) Τραγούδι Όπερας—Ή ταν ό Σόλων 
—Ερπετό.

6) Πατρίς τοϋ Άμλετ—Ή  μεγαλύτερη 
των Κυκλάδων σέ πληθυσμό—’Αρχαία 
χώρα τής Μικρας ’Ασίας.

7) Όνομα πολλών βασιλέων τής ’Αρχαί
ας Σπάρτης—Θεατρικό νούμερο μικρας 
διάρκειας—Είδος χορού.

8) Ξενική άρνησις—Συντροφιά προσώ
πων—Μεγάλο . . μεθύσι—Υποθέτει.

9) Ρευματολήπτης—’Ανήκει σ’ όλους 
(θυλ.)—Νεαρή κόττα.

10) ’Αρχαίος Έ λλην ποιητής—Χαϊδευ
τικό τής ’Αναστασίας—Μονάς βάρους.

11) Πρόθεσις—Θεραπεία—Ή χος, βοή.
12) ’Ακαθαρσία, λέρα—Ή ταν καί ή 

’Ερατώ—Ένωσις όμοειδών οικοδομικών
έπιχειρήσεων.

13) Φυτικός χυμός—Σημεϊον στίξεως 
Τυλίγει γυναικίους ώμους.

14) Τό 6γ όριζοντίως—Ξενική άναχώ- 
ρησις—Γρήγορο, εύκίνητο, ταχύ (καθ.)

Όργανον αίσθήσεως.
15) ’Ενθουσιάζει ποδοσφαιρόφιλον— 

Σμήνος μελισσών—Τό 9γ' όριζοντίως.
16) Λαχεϊον, λοταρία—Ή  άρθρωσις με

ταξύ μηρού καί κνήμης—Κρεββάτι γιά 
μεταφορά τραυματιών.

17) Τρόπος άπολιθώσεως όργανικών 
σωμάτων—Προφήτης τής παλαιας Δια
θήκης.

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1) Γλυκό κρασί—Τό όπλο τού Ήρα- 
κλέους.

2) Σύζυγος τοΰΜωάμεθ—'Ιερόν πρόσω- 
πον — Ρωμαίος ’Άρχων.
_  3) Πρώην Πρόεδρος τής Ν. Κορέας— 
Ξύλο . . σωτηρίας—Μονάς μετρήσεως ι
σχύος μηχανών—Ό μοια σύμφωνα.

4) Νηπείων περίπατος—Όργανον τού 
αναπνευστικού συστήματος—Νήσος τού 
Σαρωνικοΰ—Θέσις Ποδοσφαιριστών.

5) Φθόνος—Ξύλινο δοχεϊο-Οίαδήποτε.
6) Πανιά καραβιού—'Ετσι λέγεται καί 

τό πτώμα—Καθένας.
7) Συμβολίζουν ίπποδύναμιν—Είδωλα 

στό σκοτάδι—Χαϊδευτικό Μαρίας.
8) Ό ρος τούΜ πρίτ-Πόλις τής Β. ’Ιτα

λίας—Χωλός.
9) Γ ράμμα τού άλφαβήτου φωνητικώς— 

Ή ταν καί τά παναθήναια—Ιστορικό χω- 
Ρΐό τής Ηπείρου—Συμβολίζει καί τό 
άζωτο.

10) Τό όνομα τού Χίτλερ—Παλαιά πρω
τεύουσα τής Περσίας—Χοίρος (καθ.).

11) Ό  κυβερνήτης τού ύποβρυχίου Παπ- 
πανικολής—Φημίζονται τής ’Αβάνας— 

Μονάς ήλεκτρικής Αντιστάσεως.
12) Μικρόβιο άσθενείας—Εύρίσκεται 

μεταξύ Γλυφάδας καί Βουλιαγμένης—
Σκεύος πλύσεως ρούχων.
13) Τό σύνολον τών κατοίκων μιας χώ

ρας—’Αντίθετα άπό τά άσπρα—Γνωστός 
ό τού Κεραμεικοΰ.

14) Όμηρική θάλασσα—Όργανα άνα-
πνοής τού φυτού—Πόλις τής Γαλλίας πού 
συνδέεται μέ τό Βάν, Γκόγκ— Χώρα τής 
Μέσης ’Ανατολής χωρίς.....τέλος.

15) Κλωστίτσα—Παράγεται άπό τό 
πετρέλαιο—Πολιτεία τών Η.Π.Α.—’Αρ
χαίο έάν.

16) ’Αγέλη-Καταστρέφει τόν καρπό τής 
έληάς—’Απαραίτητα εις τά άροτρα.

17) Νηστία—'Εορτάζει τό Πάσχα.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1) Μεγάλη θλΐψις—Έγχορδο μουσικό 
όργανο τών Ρώσων.

2) Πατέρας τής Μ ήδειας-Άρχαϊο γνω
ρίζω—Μικρό δάσος.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Στό δικαστήριο:
—Είναι ή δεκάτη φορά πού σέ φέρνουν 

έδώ γιά κλοπή. Είναι λοιπόν τόσο δύσκο
λο νά ζήση κανείς τίμια;

—Ό τι καί νά σάς πώ, θά σάς γελάσω κ. 
Πρόεδρε, γιατί δέν τό δοκίμασα ποτέ μου. 

*

Μεταξύ γιατρών:
—"Ωστε σοΰ πέθανε ό άρρωστος μέ τήν 

πνευμονία;
•—Ναι καί είμαι τρομερά στενοχωρημέ

νος. Τού έδωσα δύο διαφορετικά φάρμακα 
καί δέν ξέρω ποιό άπό τά δυό τόν έξα- 
πέστειλε . .

*
Μεταξύ φίλων:
—Πάνε πέντε χρόνια τώρα, πού δέν μί

λησες καθόλου τής πεθεράς μου.
—Γιατί; Έ χετε μαλώσει;
—Ό χ ι. ’Αλλά δέν μπόρεσα μέχρι τώρα 

νά τήν διακόψω.. .
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Πώς ονομάζεται σήμερα τό μέρος όπου 
βρίσκονταν ό μυθικός κήπος μέ τά μήλα 
τών Εσπερίδων;
2) Σέ ποια χώρα ό Ά γιος Γεώργιος σκό
τωσε τόν δράκοντα;

3) Μέχρι ποιο σημείο τής Ασίας, προ
χώρησε όΜέγας Αλέξανδρος;

4) Σέ ποιο μέρος τής ’Αμερικής άποβι- 
βάσθηκε ό Χριστόφορος Κολόμβος όταν 
τήν ανακάλυψε;

5) ΠοΟ βρισκόταν ή Άχερουσία λίμνη 
τών αρχαίων;

6) Σέ ποιό κράτος βρίσκεται τό Α στε
ροσκοπείο Γκρήνουϊτς;

7) Σέ ποιό νησί αύτοκτόνησε ή Άριάνδη 
όταν τήν έγκατέλειψε ό Θησέας;

8) Ποιό κράτος όνομάζεραι «χώρα του 
άνατέλλοντος ήλιου»;

9) Σέ ποιό μέρος βρισκόταν τό μυθικό 
χρυσόμαλλο δέρας γιά τό όποιο έγινε 
ή Άργοναυτική έκστρατείιχ;

10) Σέ ποιά πόλη όδηγοΰν. . όλοι οι 
δρόμοι;

Π ΑΙΓΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1. Ποιά είναι ή,.,.δυνατώτερη πρωτεύ
ουσα του κόσμου;

2. Ποιό νησί μας σχηματίζεται άπό ένα 
άλλο νησί μας καί μιά περιοχή τής Βορ. 
Ελλάδος.

3. Ποιά έλληνική πόλη λέει ότι είναι 
καλά;

4. Ποιά έλληνική πόλη έχει τρία καλά;
5. Ποιό έλληνικό νησί βρίσκεται . . 

στό δέρμα μας;
6. Ποιό είναι τό νησί μας αύτό, πού ή 

πρώτη του υπόσχεται καί ή δεύτερη σώ
ζει ναυτικούς;

7. Ποιά πόλη τής Ελλάδος είναι σφαι
ρική;

8. Ποιό νησί μας χωρίς τό πρώτο γράμ
μα γίνεται βουνό;

9. Ά πό ποιό νησί μας άν άφαιρεθή ή 
πρώτη του συλλαβή θά γίνη ένα άλλο 
άκόμα πιό μεγάλο;
10. Ποιά έληνική πόλη βρίσκεται . . 
πάνω σ' ένα άλογο;

Λύσεις εις τήν σελ. 536

Αυτοκίνητα
καί
πληθυσμός

Τ Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο  έχει γίνει 
τό κυριώτερο σύμβολο τής λεγομένης 
«καταναλωτικής κοινωνίας» καί οί σχε
τικοί άριθμοί έπιτρέπουν νά χαρακτηρί
ζουμε καλύτερα άπό ό,τι δήποτε άλλο 
τήν σημερινή οικονομική κτάσταση τών 
διαφόρων χωρών καί ήπείρων.

Στις χώρες τοϋ Δυτικού κόσμου, μέ 620 
έκατομμύρια κατοίκους, κυκλοφορούσαν 
στις άρχές τού χρόνου 205 έκατομμύρια 
αυτοκίνητα, δηλαδή—κατά μέσο όρο— 
ένα σέ κάθε τρεις κατοίκους. Έπί κεφα
λής έρχονται οί Ηνωμένες Πολιτείες μέ 
ένα πρός δύο.

Στόν υπόλοιπο κόσμο μέ 3 δισεκατοα-

μύρια κατοίκους, υπάρχουν μόνο 32,5 
έκατομμύρια αύτοκίνητα. Δηλαδή, ένα 
σέ κάθε 92 κατοίκους.

Ή  πιό «φτωχή» καί σέ αύτοκίνητα 
ήπειρος είναι ή ’Ασία, ή όποια μέ 1,9 δισε
κατομμύριο κατοίκους (μή ύπολογιζομέ- 
νης τής ’Ιαπωνίας) είχε μόλις 5 έκατομμύ
ρια όχήματα (1 πρός 400). Ειδικά τά 750 
έκατομμύρια τών Κινέζων έχουν στήν 
διάθεσίν τους μόνο 133.000 έπιβατηγά 
αυτοκίνητα, δηλαδή ένα σέ κάθε 5.500 
κατοίκους. Συγκριτικά, ή Ρωσία βρίσκεται 
σέ πολύ καλύτερη μοίρα, γιατί έχει 
5.600.000 όχήματα, άπό τά όποια 1,5 έκα- 
τομμύριο είναι άπιβατικά (ένα σέ κάθε 
160 κατοίκους).

Ακολουθεί ή Αφρική, όπου, άν έξαι- 
ρέσουμε τούς λευκούς τής Νοτιοαφρικα- 
νικής Ένώσεως, αναλογεί ένα αύτοκίνητο 
σέ κάθε 200 κατοίκους.

Τήν μεγαλύτερη πρόοδο στόν τομέα αυτό 
έσημείωσε ή ’Ιαπωνία, τής όποιας τό 
«δυναμικό» σέ αύτοκίνητα αυξάνει κατά 2 
έκατομμύρια τόν χρόνον καί ήδη έχει 
φθάσει σέ μιά άναλογία 1:115.

Στήν Ελλάδα, μέ 8.800.000 κατοίκους, 
κυκλοφορούν περίπου 300 χιλιάδες αύτο
κίνητα καί συνεπώς ή άναλογία είναι 
1:30.

Qp ΟΛΟ ΓΙΑ 
ΟΣΜΗΜΑΤΑ

tb /av ί(Υντ% σΜ Ϊ/ίζ
ΣΤΑΔΙΟΥ48 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ)
ΤΗΛ. 318+239 ·  Α Θ Η Ν Α /

Ά ά  τά Γώμαζα βόφοάεΐας εαττωόα, 25% 
έπί τών τιμών 0ιτρόναζ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τήν 12-7-71 ό Γενικός Γραμματεύς 
τοΰ Υ. Δ. Τ. κ. Πέτρος Κωτσέλης μετέβη 
εις Βόρειον Ελλάδα, συνοδευόμενος ύπό 
τοΰ ύπασπιστοϋ του, Ταγματάρχου Χω
ροφυλακής κ. Κων]νου Θεοφίλη, έπι- 
στρέψας έκ τής περιοδείας του εις ’Αθή
νας τήν 16-7-1971.

Ό  κ. Γενικός, κατά τήν διάρκειαν τής 
περιοδείας του, έπεθεώρησεν ΰπηρεσίας 
τών Άνωτέρων Διοικήσεων Χωρ]κής 
Κεντρικής καί ’Ανατολικής Μακεδονίας 
καί Θράκης, ώς καί ΰπηρεσίας Ελέγχου 
Διαβατηρίων καί Συναλλάγματος παρα
μεθορίων περιοχών τής Χώρας.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ XΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ

Τήν 5-7-1971 έλαβε χώραν έορτασμός 
έπί τή 23η έπετείω τής μάχης τής ΧΑ- 
ΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ Πατρών, εις μνήμην τών 
πεσόντων (36) άνδρών Χωροφυλακής 
τήν 5-7-1948 υπέρ τοΰ κατά τών Κ]Σ 
άγώνος.

Κατ’ άρχήν έψάλη έπιμνημόσυνος 
δέησις εις τόν Ί. Ναόν Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου Χαλανδρίτσης καί έξεφωνήθη 
λίαν έμπνευσμένος λόγος (πανηγυρικός 
τής ήμέρας) ύπό τοΰ Γυμνασιάρχου Χα
λανδρίτσης κ. Νικ. Νικολάου. ’Εν συνε
χείς μετέβησαν άπαντες οί παρευρεθέν- 
τες εις τό Ήρώον όπου έγένετο προσκλη- 
τήριον νεκρών καί έπηκολούθησεν ή 
κατάθεσις στεφάνων.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν έκπρό- 
σωποι τών τοπικών αρχών τής Χαλαν
δρίτσης καί τής πόλεως τών Πατρών 
ό Διοικητής καί άντιπροσωπεΐαι άνδρών 
τών 'Υπηρεσιών τής Δ]σεως Χωρ]κής 
Άχαΐας καί πλήθος κόσμου.

Παρευρέθη έπίσης καί ό έπιζήσας τής 
μάχης Ύπεν]ρχης κ. ΣΧΙΖΑΣ Πανα
γιώτης (Δ. X. Ευρυτανίας), όστις καί 
κατέθεσεν υπέρ τών πεσόντων συμπο
λεμιστών του στέφανον.

Ή  όλη τελετή έκλεισεν έν μέσω ατμό
σφαιρας ιερός συγκινήσεως καί ένθου- 
σιασμοΰ υπέρ τών ήρωϊκώς πεσόντων 
άνδρών μας.

Τό γεγονός τοΰ έορτασμοΰ τούτου έδη- 
μοσιεύθη μέ λίαν εύμενή σχόλια εις τάς 
τοπικάς έφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
(7-7-71) καί ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τών 
Πατρών (5-7-71).

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΟΥ

Τήν 11-7-71 έτελέσθη εις Φλαμπούριον 
Ίωαννίνων μνημόσυνον ύπέρ τών έκεί- 
σε ύπό τών Κ]Σ σφαγιασθέντων τήν 24- 
12-1946 δώδεκα (12) άνδρών τής Υ. X. 
Μετσόβου. Εις τήν τελετήν ήτις συνε- 
κίνησεν βαθύτατα τούς παρευρεθέντας 
παρέστησαν έκπρόσωποι τών τοπικών

άρχών καί πλήθος κόσμου. Οΐ συμμετα- 
σχόντες μετέβησαν εις τόν έμπροσθεν 
τοΰ μνημείου χώρον όπου έψάλη δέησις 
κατ’ άρχήν καί έπηκολούθησεν ή κατά- 
θεσις στεφάνων κ.λ.π.

ΙΔΡΥ ΣΙΣ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προτάσει τοΰ Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως κ. Παναγ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ, έξεδό- 
θη Διάταγμα δι’ ού ιδρύεται Διεύθυνσις 
Έγκληματ]κών Υπηρεσιών Χωρ]κής, 
έξαρτωμένη έκ τοΰ ’Αρχηγείου Χωροφυ
λακής.

Ή δη, διά τοΰ ληφθέντος τούτου μέτρου 
καλύπτεται έν άπό μακροΰ χρόνου ύφι- 
στάμενον κενόν θά είναι δυνατόν δέ νά έπι- 
τευχθή ή βάσει τών συγχρόνων μεθόδων 
τής ’Επιστήμης καί Τεχνικής, τα
χεία καί τελεσφόρος δίωξις καίκαταστο- 
λή τοΰ πολυμόρφου έγκλήματος τής έπο-
χής μας·

Τήν ΐδρυσιν τής Διευθύνσεως Έγκλη- 
ματολογικών 'Υπηρεσιών Χωρ]κής έχαι- 
ρέτησεν δι’ έξαίρετων σχολίων τόσον ό 
ήμερήσιος όσον καί ό περιοδικός τύπος 
τής Χώρας. Κατωτέρω παραθέτομεν σχό- 
λιον τής έφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟ
ΣΜΟΣ τής 18-7-71:

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ή  ΐδρυσις Διευθύνσεως ’Εγκληματολο
γ ιώ ν  'Υπηρεσιών Χωρ]κής, ύπαγομένης, 
συμφώνως πρός τό έκδοθέν, προτάσει τοΰ 
ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως κ. Π. Τζεβε- 
λέκου, διάταγμα εις τό Άρχηγεΐον τοΰ 
Σώματος, άνταποκρίνεται πλήρως πρός 
τάς άπαιτήσεις τών συγχρόνων μεθόδων 
διώξεως του έγκλήματος. Καί παρά τό γε
γονός ότι ή έγκληματικότης εις τήν Ε λ 
λάδα παρουσιάζεται, κατά τά τελευταία 
έτη, εις σαφώς χαμηλότερα έπίπεδα, έν 
συγκρίσει πρός άλλας ευρωπαϊκός χώρας, 
κάθε λαμβανόμενον μέτρον, ώς ή συνι- 
στωμένη Διεύθυνσις μέ σκοπόν τήν άνα- 
διοργάνωσιν τών κρατικών ΰπηρεσιών 
καταπολεμήσεως τοΰ έγκλήματος είναι, 
άσφαλώς, έπιβεβλημένον καί έπισύρει τήν 
γενικήν έπιδοκιμασίαν έκ μέρους τής κοι
νής γνώμης. ’Ιδιαιτέρως, όμως εις τήν πε- 
ρίπτωσιν τής Χωροφυλακής, ή ποιοτική 
άνοδος τών ύπηρεσιών τής όποιας είναι 
έκδηλος εις όλους τούς τομείς, κατά τήν 
τελευταίαν τετραετίαν, ή λειτουργία αυτο
τελούς καί έπηνδρωμένου διά τοΰ καταλ
λήλου έμψύχου ΰλικοΰ, υπηρεσιακού μη- 
χανισμοΰ, ίκανοΰ διά τήν έπιστημονικήν 
όργάνωσιν καί τόν συντονισμόν τοΰ άγώ
νος κατά τής έγκληματικότητος, σημειώ
νει ένα άκόμη θετικόν βήμα πρός τόν πλή
ρη έκσυχρονισμόν τοΰ Σώματος. Συμπερα- 
σματικώς, ή Διεύθυνσις Έγκληματολογι- 
κών Ύπηρεσιών τής Χωροφυλακής άνα- 
λαμβάνει νά διαδραματίση σοβαρόν ρόλον 
εις ένα τομέα συνδεόμενον μέ τήν άπο- 
τελεσματικωτέραν προστασίαν άπό τό 
έγκλημα τής σημερινής έλληνικής κοι
νωνίας.

ΕΚΔΗ ΛΩ ΣΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑΣ

Μέ ιδιαιτέραν χαράν, συμπληρώνον- 
τες σχετικόν δημοσίευμά μας (τοΰ τ. 
’Ιουλίου 1971, σελ. 479) διά νεωτέρων 
στοιχείων τά όποια έτέθησαν εις τήν 
διάθεσίν μας μετά τήν κυκλοφορίαν 
τοΰ τεύχους λήξαντος μηνάς, μνημονεύ- 
ομεν τήν άνθρωπιστικοΰ καί έκπολιτι- 
στικοΰ χαρακτήρος δράσιν τής Διοι- 
κήσεως Χωρ]κής Εύβοιας ώς παράδειγμα 
πρός μίμησιν.

Πρόκειται περί μιας έξοχου πρωτο
βουλίας ήτις έλαβε χώραν παρουσία άρ
χών καί κοινού, εις τήν έν Χαλκίδι αί
θουσαν τοΰ κινηματογράφου ΑΟΥΣΗ, 
έπ’ εύκαιρία τών γενομένων έκδηλώ- 
σεων τής έβδομάδος προλήψεως άτυ- 
χημάτων.

Ή  Δ. X. Εύβοιας, διά τοΰ Δ]τοΰ αύτής 
Άντ]ρχου κ. ’Αθανασίου Μελιντζή, διέ
νειμε τήν 7-6-71 (17) βιβλιάρια προικο- 
δοτήσεως, έκ (2.000) δραχμών έκαστον, 
εις ισαρίθμους άνηλίκους κορασίδας, 
άπορφανισθείσας συνεπεία τροχαίων ά- 
τυχημάτων. ’Ιδιαιτέρως συγκινητική Ο
πή ρξεν ή στιγμή έκείνη καθ’ ήν έπεδί- 
δετο τό έκ (10.000) δέκα χιλιάδων δρα
χμών βιβλιάριον εις τήν άδελφήν τοΰ 
ύπό τάς γνωστάς συνθήκας φονευθέντος 
Άστυφύλακος Κωνσταντάγκα, όνόματι 
Εύσταθίαν, μαθήτριαν Ε' Τάξεως του 
Γυμνασίου Ίστιαίας Εύβοιας.

ΝΕΟΙ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ

Δυνάμει τοΰ άπό 9-7-71 Β. Δ. ώνομά- 
σθησαν ’Ανθυπομοίραρχοι οί (71) κά
τωθι Δόκιμοι ’Αξιωματικοί, οΐτινες 
έπεράτωσαν εύδοκίμως τήν διετή έκ- 
παίδευσίν των εις τήν Σχολήν ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής: ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ 
Νικηφόρος, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος, 
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΣΥΚΙΩ- 
ΤΗΣ ’Ιωάννης, ΜΗΤΑΚΟΣ Δημήτριος, 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, ΔΑ- 
ΣΚΑΛΑΚΗΣ Μενέλαος ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΣ 
Παναγιώτης, ΠΛΑΚΑΣ Γεώργιος, ΖΑ- 
ΧΟΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Θεόδωρος, ΔΕΛΗΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ’Ι
ωάννης, ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ Ελευθέριος, 
ΓΚΟΓΚΟΖΩΤΟΣ ’Ιωάννης, ΑΡΓΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 
Γεώργιος, ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ Μιχαήλ, 
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Παναγιώτης, ΚΟΡΑ- 
ΚΗΣ Παναγιώτης, ΓΙΑΝΤΖΙΔΗΣ ’Από
στολος, ΦΑΖΟΣ Δημήτριος, ΛΙΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ Μι
λτιάδης, ΣΕΒΗΣ Κων]νος, ΓΕΩΡΓΑ
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑΘΑ- 
ΝΑΣΑΚΗΣ Νικόλαος, ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 
Δημήτριος, ΤΣΕΛΕΠΗΣ Περικλής, 
ΤΖΙΩΚΟΣ Ευάγγελος, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
’Ιωάννης, ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗΣ ’Ιωάν
νης, ΤΣΕΚΟΣ Δημήτριος, ΘΕΟΔΩΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΧΑΝΤΖΗΑΝ- 
ΔΡΕΟΥ Τρύφων, ΤΣΑΜΠΡΑΣ ’Αθα
νάσιος, ΚΕΦΗΣ Νικόλαος, ΒΟΥΑΓΑ
ΡΗΣ Κων]νος, ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ
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‘Αθανάσιος, ΤΣΙΡΩΝΗΣ Γεώργιος, ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΠΕΡ- 
ΡΟΣ Κων]νος ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Κων
σταντίνος, ΜΠΑΤΆΡΑΜΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γεώργιος, 
ΦΟΥΤΖΓΤΖΗΣ Παρασκευας, ΒΑΜΒΕ- 
ΣΟΣ ’Αθανάσιος ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, ΦΩΚΑΣ ’Ιωάννης, ΚΕΛΛΗΣ 
Γεώργιος, ΤΡΙΜΜΗΣ Γεώργιος, ΓΡΙ
ΒΑΣ ’Ελευθέριος, ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ Σω
τήριος, ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΣ Εύάγγελος, ΚΑ
ΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Βασίλειος, ΜΠΟΖΙΚΑΣ 
Ήλίας, ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος, ΣΤΕ- 
ΦΑΝΙΔΗΣ Περικλής, ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ή 
ΛΕΚΑΚΟΣ ’Ιωάννης,, ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Βασίλειος, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ Νικό
λαος, ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σπυρίδων ΣΕΚΛΕ- 
ΡΕΝΤΟΣ Βασίλειος, ΛΙΑΝΕΡΗΣ Ά ν- 
δρέας, ΛΙΑΣΚΩΝΗΣ Γεώργιος, ΚΑ- 
ΤΣΙΓΙΑΝΗΣ Χρήστος, ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ 
’Ιωάννης, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωστάκης 
ή Ρωμύλος, ΚΟΊ'ΚΑΣ Παναγιώτης, 
ΖΗΚΑΣ ’Αθανάσιος, ΖΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
Νικόλαος, καί ΤΖΑΒΑΡΑΣ Δημοσθέ
νης.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Προήχθησαν εις τόν βαθμόν τοΰ ’Ενω
μοτάρχου έκ τοΰ κεκυρωμένου πίνακος οί 
κάτωθι Ύπεν]ρχαι:

ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ Παναγ., ΚΩΣΤΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος, ΦΛΩΡΟΣ Βασί
λειος, ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος, ΤΣΕ- 
ΣΜΕΤΖΗΣ Μιχαήλ, ΖΑΡΑΚΛΑΝΗΣ 
Γεώργιος, ΜΠΡΑΤΣΟΣ Ευθύμιος, ΜΠΟ- 
ΤΟΝΑΚΗΣ Κοσμάς, ΜΠΑΡΛΙΚΑΣ 
Σπυρίδων, ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
’Αθανάσιος, ΓΩΓΑΚΟΣ Ήλίας, ΓΙΑΝ- 
ΝΟΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος, ΚΑΛΑΝ- 
ΤΖΗΣ ’Αθανάσιος, ΤΑΣΙΟΠΟΥΑΟΣ Ή - 
λίας, ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗΣ ’Αθα
νάσιος, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ’Αντώνιος 
ΦΑΝΗΣ Χρήστος, ΤΟΠΑΛΗΣ Βασί
λειος, ΣΚΟΥΡΑΣ Κων]νος, ΜΙΧΑΗΛ 
’Ιωάννης, ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Άριστοκλής 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μανοΰσος, ΑΝΑΣΤΑ
ΣΙΟΥ ’Αλέξανδρος, ΖΑΦΕΙΡΗΣ Νικό
λαος, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, 
ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ Ιωσήφ, ΣΑΡΑΝΤΟΣ 
Σαράντος, ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ Δημήτριος, ΝΙ- 
ΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Γεώργιος, ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ 
Πασχάλης, ΠΑΠΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣΝι- 
κόλαος, ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ Κων]νος, 
ΜΠΙΛΙΚΑΣ ’Εμμανουήλ, ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, ΒΛΑΧΟΣ ’Αθανά
σιος, ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Γεώργιος, ΧΑ- 
ΣΙΩΤΗΣ Λάμπρος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παύ
λος, ΝΤΑΜΠΙΚΗΣ Εύθύμιος καί ΓΚΟ- 
ΓΚΑΣ Δημήτριος α]α πίνακ. 236— 275.

ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΘΛΗ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ό κ . ’Αρχηγός Χωροφυλακής έξέφρασε 
τήν άκραν εύαρέσκειάν του πρός τούς 
άθλητάςΧωρ]κας: 1)ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΝΠα- 
ναγιώτην καί 2) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΝ Σπή- 
λιον,διότι ούτοι εις τήν υπό τοϋΣ.Ε.Γ.Α.Σ. 
όργανωθεϊσαν εις Στάδιον Καραϊσκάκη 
(Ι2-13]6]71) Διεθνή ’Αθλητικήν συνάντη- 
σιν, κατέρριψαν δύο (2) Πανελλήνια ρε
κόρ δρόμου 3. 000 μ. μετ’ έμποδίων καί 
800 μ.' άντιστοίχως περιποιήσαντες οϋτω 
ύψίστην τιμήν είς έαυτούς τε καί τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΑΟΖΦΑΙΡΟΥ

ΕΝΟΠΛΩΝ ΛΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τ ή ν  21 ην ’Ιουλίου έ. έ. είς τό Στάδιον Καραϊσκάκη καί ύπό τό φως των προβο
λέων διεξήχθη ό τελικός ποδοσφαιρικός άγών μεταξύ των ομάδων τής Χωροφυλα
κής καί τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος διά τό έτήσιον πρωτάθλημα τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεών καί Σωμάτων ’Ασφαλείας τό όποιον διοργανούται ύπό τόϋ Άνωτάτου 
Συμβουλίου Αθλητισμού τών ’Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ). Τόν άγώνα έτίμησαν 
διά τής παρουσίας των ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Πέτρος Κωτσέλης, ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής Άντ]γος κ. ’Αναστάσιος Καρυώτης, 
ό Αρχηγός τού Λιμενικού Σώματος ’Υποναύαρχος κ. Μητράκος, ό ’Αρχηγός τού 
Πυροσβεστικού Σώματος κ. Δήμας, ό Α’ Ύπαρχηγός Χωρ]κής ’Υποστράτηγος κ. 
Μάλλιος, ό Ύπαρχηγός τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος, ό Διοικητής τής ΑΣΑΕΔ, 
άλλοι Ανώτατοι Αξιωματικοί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας 
καί άρκεταί χιλιάδες φιλάθλων.

Αί δύο ομάδες διά νά συμμετάσχουν είς τόν τελικόν άγώνα άπέκλεισαν άντιστοί- 
στοίχως ή τής Χωροφυλακής τάς ποδοσφαιρικός ομάδας τής ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί τοΰ Ναυτικού καί ή τού Πυροσβεστικού τάς όμάδας τής Αεροπορίας καί τού 
Στρατού.

Ο τελικός άγών μεταξύ τών δύο άντιπάλων διά τήν άνάδειξιν τοΰ πρωτα- 
θλητοΰ ύπήρξε πεισματώδης μέ έναλλασσομένας ώραίας’φάσεις πρό τών δύο έστιών 
παρά τό γεγονός ότι ή προηγηθεϊσα βροχή είχε καταστήσει τόν χορτοτάπητα τοΰ 
γηπέδου βαρύν καί έδυσκόλευεν ώς έκ τούτου τούς παίκτας είς τάς κινήσεις των. 
Τό πρώτον ήμίχρονον διέρρεύσεν άνευ τερμάτων. Είς τό δεύτερον ήμίχρονον οί 
παΐκται άπεδύθησαν είς ένα ώραϊον καί γρήγορονάγώνα ό όποιος ένεθουσίασε κυριο- 
λεκτικώς τούς φιλάθλους εις τό 73ον δέ λεπτόν ό θαυμάσιος διεθνής παίκτης Χωρ]λαξ 
Νϊκ. Σταθόπουλος έπέτυχε τό νικητήριον τέρμα τής Χωρ]κής μέ κεφαλιάν. Τό άπο- 
τέλεσμα δέν μετεβλήθη μέχρι τό τέλος τοΰ άγώνος παρά τάς φιλότιμους προσπάθειας 
τών παικτών άμφοτέρων τών ομάδων, ή δέ όμάς τής Χωροφυλακής κατέκτησε τό 
πρωτάθλημα. Ό  κ. 'Αρχηγός τού Λιμενικού Σώματος, τό όποιον είχεν άναλάβει καί 
τήνδιοργάνωσιν τοΰ άγώνος άπένειμε κύππελλον είς τούς πρωταθλητάς καί έδεξιώθη 
έν συνεχεία τούς παίκτας τών δύο όμάδων καί τούς λοιπούς έπισήμους. Ή  σύνθεσις 
τής νικήτριας όμάδος ύπήρξεν ή έξής:
Κυριαζής (Τερματοφύλαξ), Ροπόκης—Ρίζος—Κυριαζής (οπισθοφύλακες) Σταθό
πουλος—Σταματόπουλος—Κάχρης (μέσοι), Σπυρόπουλος—Ζερβουδάκης—Χιώτης 
(κυνηγοί).
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Φέρεται εις γνώ σιν τώ ν αναγνω 
στών μας δτι έπ ’ ευκαιρία τώ ν έκ -  
δηλώσεων τοΰ έορτασμοΰ τής 150ε- 
τηρίδος τής Έ παναστάσεω ς τοΰ 
1821 , τό 'Υ πουργεΐον Δημοσίας Τ ά- 
ξεω ς προκηρύσσει Π ανελλήνιον Δ ια
γω νισμόν διά την συγγραφ ήν θεα
τρικού (σκέτς) έργου μέ θ έμ α : 
«Γεώργιος ΚΑΡΑ Ι Σ Κ Α Κ Η Σ ».

Εις τόν συγγραφ έα τού βραβευ- 
θησομένου έργου θά άπονεμηθή έ -  
παθλον δέκα χιλιάδω ν (10 .000) δρα
χ μ ώ ν .

Δύνανται νά λάβουν μέρος εις τόν 
διαγω νισμόν αυτόν καί άνδρες τοΰ 
Σ ώ μ α τος .

Τά έργα τώ ν ένδιαφερομένω ν δέον 
όπως άποσταλοΰν εις τό Ά ρ χη γεΐο ν  
Χ ω ροφυλακής—Δ )νσ ιν  ’Ο ργανώ -
σ εω ς, εις (4 ) τέσσαρα αντίτυπα  
δακτυλογραφ ημένα .

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Έ κυκλοφ όρησεν έσχάτω ς τό ΰπό  
τόν τίτλον «ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ». βι 
βλίον τού Ά ν τ )ρ χ ο υ  κ . Στεργίου  
ΒΟΥΛΓΑΡΗ. Τό β ιβλίον τούτο σ υνι-  
στώ μεν ιδιαιτέρως εις τό ά ναγνω - 
στικόν μας κοινόν καί δή τούς άνδρας 
μ α ς, ώς λίαν χρήσιμον καί ω φ έλ ι
μ ο ν . Π εριγράφ ει, κατά τρόπον ά ντ ι-  
κειμ ενικ όν, τά γεγονότα τής ά νατι- 
νάξεω ς τής γεφ ύρας τού Γοργοπο- 
τάμου ΰπό άγω νιστώ ν τής Ε θνικ ή ς  
άντιστάσεω ς, εις ήν συμμετεΐχον  
ένεργώ ς καί άνδρες τής Χ ω ρ)κή ς.

Ειδική τιμή 25 δ ρ α χ μ . (έκάστου  
άντιτύπου) διά τούς άνδρας τής Χ ω 
ροφυλακής . Οι έπιθυμοΰντες τήν 
άπόκτησιν τούτου , δύνανται νά άπ ευ- 
θύνω νται εις τόν άδελφ όν τού σ υ γ -  
γραφ έω ς κ . Ά ριστείδην Βούλγαρην , 
Έ ν ω μ )ρ χ η ν , Ε ύγενίας 9—Φιλοθέη 
(Ά θ ή ν α ι)—τηλ . 6817-495.

*
Ό  έκδοτικός οίκος «Ο ΣΚ ΑΡ» τού 

κ . Γεωργίου Ε ύα γγελ ίου , Πατησίων 
5—Ά θ ή ν α ι, τ η λ . 529-679 , έκυκλο
φόρησεν εις ύπερπολυτελή τόμον 
τά τρία (3 ) έργα τού Ρώσου συγγρα - 
φ έω ς κ . Α .Σ ολζενίτσιν (βραβεϊον  
Ν ομπέλ Λ ογοτεχνίας 1970) : α) ΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΝΤΕΝΙΣΟ- 
Β ΙΤ Σ , β )  ΤΟ ΣΠ ΙΤΙ ΤΗΣ Μ ΑΤΡΙΟ- 
ΝΑΣ καί γ )  ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ Π Ε - 
ΡΕΝ Τ ΕΡΛ Κ ΙΝ Ο .

Τό έργον τού το , έντόνω ς άντικομ - 
μουνιστικ όν, άποκαθιστά τήν αλή
θειαν τώ ν πραγμάτω ν τής Σ ταλινι
κής περιόδου (στρατόπεδα συγκ εν-  
τρώ σεω ς, προσωπολατρείαν Σ τά - 
λ ιν  κ λ π .)  καί διαγράφει τά άδύνατα  
σημεία καί τήν χρεω κοπίαν τώ ν κομ
μουνιστικώ ν συστη μ ά τω ν. Ειδική 
τιμή διά τούς άνδρας μ α ς , δι’ έκαστον 
βιβλίον 70 δ ρ α χμ α ί. ΟΙ έπ ιθυμ ούν-

τες τήν άπόκτησιν τού έργου τούτου , 
δύνανται νά άπευθύνω νται εις τόν 
άνωτέρω έκδοτικόν ο ίκ ο ν .

*
Ό  συγγραφ εύς κ . Ά γ γ ε λ ο ς  

ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Θ εοτοκοπούλου  
12—Έ δεσσα) έκυκλοφόρησε τό ύπό  
τόν τίτλον «Η  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΟΥΣ—28 ΟΚΤΩ
ΒΡΙΟΥ 1940» β ιβλίον του (σ ε λ .  
6 00 ), άντι 150 δραχμώ ν κατ’ ά ντ ί-  
τ υ π ο ν . Τό έργον τούτο άποτελεϊ 
σταθμόν εις τήν νεω τάτην Ε λ λ η ν ι
κήν 'Ιστορίαν (τορπιλλισμός Έ λλ η ς  
κ λ π . μέχρι τής άπελευθερώσεως) 
δι’ δ καί κρίνεται λίαν ώ φ έλ ιμ ο ν . 
Σ υνιστώ μεν ιδιαιτέρως εις τούς  
άναγνώ στας μας τήν μελέτην καί 
προμήθειαν α ύ τ ο ΰ .

Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν 
τούτου παρακαλοΰνται δπως άπ ευ -  
θύνω νται εις τόν σ υ γ γ ρ α φ έα .

*
ΛΗΦΘΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣ ΙΑ I

Έ λήφ θησαν αί συνεργασίαι τώ ν  
κ ά τ ω θ ι:
—Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ

ΔΟΥ κ . Παναγ . Κ ατηφόρη, Δη
μοσιογράφου .

—Η ΕΞΕΡΕ ΥΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜ - 
ΠΑΝΤΟΣ κ . Ά χ ι λ  . Τάγαρη , Έ π ιτ  . 
Ά ν τ )γ ο υ , μέλους Έ λ λ η ν . Α 
στροναυτικής Ε τα ιρ εία ς . 

—ΗΘΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ «Ο 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΟΥ
ΛΙΑ ΝΟ Σ, ΕΝΑ ΣΕΜΝΟ ΠΑΛΛΗ - 
Κ Α ΡΙ» κ . Γεωργίου Τάγαρη, 'Υ
ποστρατήγου έ . ά .

—Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ ΕΝ ΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩ ΤΗΣ ΔΗ 
ΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ κ . Νικο
λάου Π . Τ ζανετοπούλου, Ά ν τ ι -  
συνταγματάρχου Χ ω ρ )κ ή ς.

—ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ κ .  
Δ η μ . Π αναγιω τάκου, 'Υ πομοι
ράρχου .

—ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΞ κ . Δ ιο ν . Κ ω νσταντακοπού- 
λου , 'Υ πομοιράρχου.

—ΠΟΙΗΜΑ , κ . Δημ . Φ ραγκογιάννη . 
—ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ 

κ . Σ οφοκλ . Δημητρακοπούλου , 
Φ ιλολόγου—Θ εολόγου.

—ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ, κ . Γεωρ
γίου Π ετρούτσου, Π τυχιούχου  
Σ χολής Δ ημοσιογραφ ίας.

—Η ΓΥΝΑΙΚ Α, ΑΥΤΗ Η ΑΓΝΩΣΤΗ , 
τοΰ ίδιου ώς ά ν ω .

—Η 150ΕΤΗ ΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  
ΕΠΟΠΟΙ Ι Α Σ , Έ λ ε γ ε ίο ν , «ΤΟΥ  
ΡΟΥΜΑΝΟΥ ποιητοΰ Γρηγορίου 
’ Αλεξανδρέσκου « ΔΡΑ ΓΑ Τ ΣΑ Ν Ι» , 
άπόδοσις κ . Π αναγιώτη Κατηφόρη . 

—ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΑΝ Ε Π Ι- 
ΣΚΕΨ ΙΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΙΔΙΚΑΣ  
ΕΞΟΧΑΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Α

ΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΤΤΙΚ Η Σ, κ . 
Ν ικ . Τ σιρώ νη, Τ αγμ)ρχου Χωρο
φυλακής .

—ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΤΑ .(ΑΝΥΠΟΜΟΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ
ΤΑ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ» κ . Κ ω ν . Κ ρι- 
τσιλίδη 'Υ πομοιράρχου.

Λ Η Ψ Ι Σ  Ε Ν Τ Υ Π Ω Ν
Έ λήφ θησαν τά κάτωθι περιο

δικά , έφ ημερίδες, κ λ π . έντυπα .
—Α στυνομ ικ ά  χρ ονικ ά , έκδοσις Α ρ 

χη γείου  Ά σ τ υ ν . Π ό λ εω ν .
—Φ ωτιές , έκδοσις Α ρ χη γείου  Πυ

ροσβεστικού Σ ώ μ α τος.
—Κήρυξ Δημοσίας Α σ φ α λ ε ία ς .
—Χ ω ροφυλακή .
—'Ελληνική ’Α στυνομία .
—’Εκκλησία (καί έφημέριος) .
—Τό Δελτίο μ α ς , έκδοσις Π νευμ α τ . 

Ε σ τ ία ς  Π α π ά γου .
—Τά Τ σ ιτντζινά ,. έφημερίς Γκορι- 

τσας—Σ πά ρτη ς.
—Τό μέλλον , Κ εφ αλ)νίας καί ’Ιθάκης 
—Ά ργολικ ή  φ ω νή .
—Κ η φ ισ ιά .
—Πολιτικόν καί Οικονομικόν Βήμα . 
—Πατρίς Ί ω α ν ν ίν ω ν .
—Πρωία Κ ομ οτη νή ς.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ

1) Βεγγάζη 2) Στήν Καπαδοκία 3)Μέχρι 
τόν Ύδάσπη ποταμόν τών ’Ινδιών. 4) 
Στό Σάν Σαλβαντόρ 5) Στή Θεσπρωτία 
6) Στήν ’Αγγλία, δίπλα στό Λονδίνο 7) 
Στή Νάξο 8) Ή  ’Ιαπωνία 9) Στήν Κολ- 
χίδα, στά άνατολικά παράλια τοΰ Εΰξεί- 
νου Πόντου 10) Στή Ρώμη.
Π Α ΙΝ Χ ΙΔΙΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1) Ή  Ρώμη, 2) Σαμοθράκη (Σάμος— 
Θράκη, 3) Καλάμαι, 4) Τρίκαλα, 5)Πό- 
ρος, 6) Θάσος (Θά ΣΟΣ), 7) Ό  Βόλος 
(Βώλος), 8) Πόρος, (όρος), 9) Κάλυμνος 
(Λήμνος), 10) Καβάλα.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ’ ΑΡ 20 .
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Απολαύστε

Π Α Γ Ω Μ Ε Ν Η



Γ Κ Ε Ι ·  Σ Σ Α (ΚΑΔΡΑΚΙ)

Μιά γοητευτική γκέϊσσα κάτω  άπό ένα ανθισμένο δένδρο ονειροπολεί κρατώντας στά χέρια της ένα 
εξωτικό π ο υ λ ί. Μιά όμορφη σύνθεσι γιά  νά στολίση τό σαλόνι σας ή τό χ ώ λ  σ α ς . Θά τό κεντήσετε σε 
ΚΑΜΒΑ No 9 ή 10 μέ διπλή κλωστή ΜΟΥΛΙΝΕ D.M.C. (ΝΤΕ—ΜΙ—ΣΕ) σέ σταυροβελονιά ή σέ γκομπελαίν μισή 
(σταυροβελονιά) οπότε θά χρησιμοποιήσετε τέσσαρες κλω στές-ΜΟΥΛΙΝΕ στά χρώ μ α τα :
ΚΑΦΕ 801 ,938 , ΣΙΕΛ 334, 3325, ΡΟΖ 3689 , 3688, ΚΟΚΚΙΝΟ 347, (Χείλη γκέισας καί π ο υ λ ί) , Μ Π Λ Ε _______!


