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Η ΚΟΠΗ 
ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

Την 13ην ’ίανουαρίου έ.έ. εις κεντρικόν κινημα- 
τοθέατρον τής πρωτευούσης έλαβε χώραν ή κοπή 
τής πίττας των Σωμάτων Ασφαλείας. Την εορτήν 
έλάμπρυνε διά τής παρουσίας του ή Α.Ε. ό Άντι- 
βασιλεύς Στρατηγός κ. Γεώργιος ΖΩΤΤΑΚΗΣ 
συνοδευόμενος ύπό τοΰ Άρχηγοϋ του οίκου του 
’Αντιστράτηγου κ. Ταμβακά, τοΰ Δ]ντοϋ τοΰ Στρα
τιωτικού του Γραφείου καί τοΰ Υπασπιστοΰ υπη
ρεσίας.

Έκ μέρους τής Εθνικής Επαναστατικής Κυβερ- 
νήσεως εις τήν εορτήν παρέστησαν, οί Υπουργοί 
Δημοσίας Τάξεως κ. Σπυρ. Βελλιανίτης, Δικαιο
σύνης κ.’ 'Άγγ. Τσουκαλάς καί Δημοσίων Έργων 
κ. Κ. ΠαπαδημητρΙρυ, οί 'Υφυπουργοί Εξωτερικών 
κ. Δημ. Τσάκωνας καί Κοινωνικών. Υπηρεσιών 
κ. Α. Ααμπράκος, ό Πρόεδρος τής Συμβουλευτικής 
"Επιτροπής κ. Α. Βογιατζής καί οί Γενικοί Γραμμα
τείς τών 'Υπουργείων, Δημοσίας Τάξεως κ. I. Ανα- 
στασόπουλος. Εσωτερικών κ. Γ. Φωκάς, Δικαιοσύ
νης κ. Α.Γκότσης, Οικονομικών κ. Α. Αημόπουλος 
καί Δημ. Έργων κ. Α. Μπαλής.

Επίσης τήν εορτήν έτίμησαν διά τής παρουσίας 
των οί ’Αρχηγοί, Χωροφυλακής Αντιστράτηγος 
κ. Χρ. Καρυβίτης, Αστυνομίας Πόλεων κ. Κ. Γιαν- 
νούλης καί Πυροσβεστικού Σώματος κ. Α. Δήμας, 
οί 'Υπαρχηγοί τών Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρό
σωποι τής Εκκλησίας, Άνώτατρι Αξιωματικοί 
τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων 'Ασφα
λείας, οί Νομάρχαι καί Δήμαρχοι Αθηνών καί 
Πειραιώς. ’Ανώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί, οί ’Ανώ
τεροι ’Αξιωματικοί Δ]νταί υπηρεσιών τοΰ Λεκανο-
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7ϊεδίου Αττικής, άντιτίροσωττειαι αξιωματικών καί 
κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας 
καϊ πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι.

Μετά τήν γενομένην δέησιν υπό τοΰ'Σεβασμιω- 
τάτου Μητροπολίτου Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νι
κολάου, ό 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Σπυρίδων 
Βελλιανίτης προσεφώνησε τήν Α.Ε. τόν ’Αντιβα
σιλέα εΐπών ότι: Τό παρελθόν έτος 1971 υπήρξε 
διά τά Σώματα ’Ασφαλείας λίαν καρποφόρον καί 
πολλά έπετεύχθησαν κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ, 
πλήν όμως τό νέον έτος 1972 προοιωνίζεται ότι 
θά είναι περισσότερον άποδοτικόν.

Εν σενεχεία ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς ηύχήθη 
εις άπαντας τούς άνδρας των Σωμάτων Ασφαλείας 
καί τάς οικογένειας αυτών αίσιον καί ευτυχές τό 
έτος 1972, μεστόν επιτυχιών εις τόν τομέα τής δρά- 
σεώς των.

Η όλη έκδήλωσις έκλεισε μέ τήν διανομήν τεμα
χίων πίττας εις άπαντας τούς παρευρεθέντας. Εις 
τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν έορτήν.
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Η ΑΤΤΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Ή είσοδος τών πρώτων έλληνικών στρατευμάτων)

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Δ Α Σ Κ Α Λ Α Κ Η  
Κ αθη γη τοΰ  τή ς  Ν ίω τέρ α ς  "Ε λληνικής 
"Ιστορίας Π ανβπ ιστημ ίου  "Αθηνών

Π  ολλά έγράφησαν τελευταίως καί πολλαί Από
ψεις δνετυπώθησαν εν σχέσει πρός τήν πρώτην είσο
δον Έλληνικών στρατευμάτων εις Θεσσαλονίκην. 
Έν τούτοις είναι ίστορικώς άναμφισβήτητον ότι ή 
τιμή αύτή άνήκει εις τό Σώμα τής Χωροφυλακής. Εκ 
διαφόρων Ανεκδότων πηγών τάς όποιας ήρεύνησα 
τελευταίως προκύπτουν τά Ακόλουθα:

Κατά τάς έσπερινάς ώρας τής 26ης Όκτωβρίου1912 
5 'Υπομοίραρχος Κων]νοςΜανωλικίδης ελαβεν εντο
λήν παρά τής ΥΙΙης Μεραρχίας, τής όποιας διηύθυνε 
τήν στρατονομίαν, όπως έπϊ κεφαλής δύο έφιππων 
'Υπεν]ρχών καί τριών ιππέων Χωρ]κών «στραφή πρός 
Θεσσαλονίκην έν αναμονή νεωτέρων διαταγών». Προ
φανώς ή .διαταγή είχε τήν έννοιαν νά φθάση έως έκεί 
όπου θά διηυκόλυνε τήν έξοδον καί κατεύθυνσιν πρός 
τό Ελληνικόν Στρατηγείον τών έκπροσώπων τού 
Τουρκικού Στρατηγείου, οί όποιοι θά διεπραγματεύ- 
οντο κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός τήν παράδοσιν 
τής πόλεως. Ά λλ’ όΜανωλικίδης, ήρωϊκή καί πατρι
ωτική μορφή, (κατήγετο έκ Πειραιώς, είχε δίπλωμα 
νομικής καί πριν καταταγή εις τήν Χωρ]κήν είχε 
χρηματίσει δημοσιογράφος), ήρμήνευσε κατά βού- 
λησιν τήν διαταγήν καί μέ πρωτοφανή τόλμην έκάλ- 
πασε πρός τήν Πόλιν, χωρίς νά γνωρίζη καλά, καλά 
πού πηγαίνει καί τι πρόκειται νά κάμη.

Περί τήν 9ην έσπερινήν ώραν τής 26ης ’Οκτωβρί
ου, ό Μανωλικίδης μετά τού μικρού έφιππου Αποσπά
σματος του έφθασεν εις άπόστασιν όλίγων μέτρων 
άπό τής μικρδς σιδηροδρομικής γραμμής τού σιδη
ροδρόμου Μοναστηριού, όπου προσέκρουσεν εις 
μικράν Τουκρικήν Αστυνομικήν περίπολον, ή 
όποια, αίφνιδιασθεΐσα, έλαβε στάσιν άμύνης. Ό  
ήρωϊκός 'Υπομ]ρχος έπροχώρησε μέ ψυχραιμίαν πρός 
τόν έπικεφαλής τής Τουρκικής περιπόλου καί μέ τήν 
βοήθειαν ένός Τουρκομαθούς Ύπεν]ρχου πού τόν 
συνώδευε, τού είπεν, άνακριβώς βεβαίως, ότι έχει 
έντολήν νά διανυκτερεύση εις τήν πόλιν διά νά χρη- 
σιμεύση ώς σύνδεσμος συνεννοήσεων Τουρκικού 
καί Ελληνικού Στρατηγείου. Εις άλλας περιστάσεις 
βεβαίως θά έπλήβωνεν μέ τήν ζωήν του καί αυτός καί 
οί ύπ’ αότόν άνδρες τό προφανώς παράτολμον αυτό 
έγχείρημα εισόδου εις έχθρικόν έδαφος. ’Αλλά 
κατά τάς ώρας έκείνας οί Τούρκοι εϊχον χάσει τό

"Ο Βασιλεύς Γεώργιος έφιππος έτοιμάζεται νά εΐσέλθη εις 
τήν μόλις άπελευθερωθεϊσαν πόλιν τής Θεσσαλονίκης.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΙΚΙΔΗΣ

Έγεννήθη είςΧωρίον Δρυοπίδα Κύθνου. 
Άπεφοίτησε της Νομικής Σχολής τού Πα- 
νεπιστημιου ’Αθηνών καί ώς Δικηγόρος 
εύρέως έξετιματο υπό των Νομικών κύ
κλων τής Ελληνικής Πρωτευούσης. ΤΗτο 
γλωσσομαθέστατος καί εκλεκτός Δημοσι- 
ογράφος. Κατετάγη εις τήν Χωροφυλα
κήν τό 1906 μέ τον βαθμόν τοϋ ’Ενωμο
τάρχου Α' τάξεως, ώς εθελοντής διά τρία 
έτη, κατά τήν διάρκειαν δέ τών Βαλκα
νικών πολέμων 1912-1913 ύπηρέτει μέ τον 
βαθμόν τοϋ ‘Υπομοιράρχου. ‘Υπήρξεν 6 
πρώτος Έλλην ’Αξιωματικός ό όποιος 
είσήλθεν είς Θεσσαλονίκην.

ήθίκόν των καί άνέμενον μοιρολατρικώς τήν παρά- 
δοσιν είς τούς νικητάς. Ό  επί κεφαλής τής Τουρκι- 
κής περιπόλου ώδήγησε τό Ελληνικόν άπόσπασμα 
εις τό πλησίον ’Αστυνομικόν Τμήμα τοϋ Τόπ Χανέ, 
τοϋ οποίου ό διοικητής, άφοΰ τοϋ άνεκοινώθησαν 
οΐ «λόγοι» έδωσε δύο ανδρας πρός συνοδείαν καί 
ασφάλειαν κατά τήν είσοδον είς Θεσσαλονίκην. 
Άπεφασίσθη όπως ό μέν ’Αξιωματικός όδηγηθή πρός 
διανυκτέρευσιν είς τό Ξενοδοχείον «Όλυμπος—Πα- 
λάς» οί δέ άνδρες καταυλισθοΰν είς τό Μόλτα—Χάνι.

Οϋτω ό Υπομ]ρχοςΜανωλικίδης έφιππος καί έπί 
κεφαλής τοϋ εφίππου μικροΰ αποσπάσματος Χωρ]κής, 
συνοδευόμενος ένθεν καί ένθεν ύπό τών δύο Τούρκων 
Χωρ]κων διέσχισε τήν Έγνατίαν οδόν, ύπό τά κατά
πληκτα δμματα τών διαβατών, πολλοί τών οποίων 
βαθμηδόν, άλλοι από περιέργειαν καί άλλοι (οί Έ λ
ληνες) άπό ενθουσιασμόν, ήκολούθουν σχηματίσαν- 
τες μέγάλην ούράν. Τό άνεξήγητον είσέτι γεγονός 
διεδόθη άνά τήν τεταραγμένην καί άγωνιώσαν πόλιν, 
πολλοί δέ έσπευδον πρός τό ξενοδοχεΐον «Όλυ- 
μπος—Παλάς» διά νά διαπιστώσουν ότι πράγματι 
εύρίσκετο είς τήν Θεσσαλονίκην Έλλην αξιωματι
κός. Ό  Μανωλικίδης περιεπάτει άνά τούς διαδρόμους 
άγέροχος, μή έχων άλλωστε τί νά κάμη άλλο, εν φ 
τά πλήθη συνωστίζοντο είς τάς ύάλους τοϋ ξενοδο
χείου διά νά τόν ίδουν καί έτριβον κυριολεκτικώς 
τά μάτια των.

Μεταξύ τών πρώτων κατέφθασαν ό ανταποκριτής 
τών «Τάϊμς» Πράϊς καί ό ανταποκριτής γαλλικών 
έφημερίδων Βεμπέρ, οί όποιοι μόλις άντίκρυσαν τόν
^Ελληνα άξιωματικόν......... δέν ήθελαν τίποτε άλλο.
Εσπευσαν τροχάδην είς τό τηλεγραφεΐον διά νά πλη

ροφορήσουν τάς- έφημερίδας των ότι ήδη κατελήφθη 
ή Θεσσαλονίκη ύπό τοϋ Έλληνικοϋ στρατοϋ. ’Ακ
ριβώς είς τό γεγονός τοΰτο ώφείλετο καί ή ύπό τοϋ 
Εύρωπαϊκοϋ τύπου άπό τής πρωίας τής 27ης ’Οκτω
βρίου άναγγελία μέ έξαστήλους τίτλους ότι ή Θεσ
σαλονίκη κατελήφθη ύπό τών Ελλήνων τήν έσπέραν 
τής 26ης Οκτωβρίου. Καί οϋτω τό παράτολμον αύτό 
εγχείρημα τοϋ Έλληνος ύπομ]ρχου μετά τοϋ μικροΰ

άποσπάσματος Χωροφυλακής έλαβε μεγίστην Ιστο
ρικήν καί έθνικήν σημασίαν, διότι έθεωρήθη ώς 
είσοδος έλληνικοϋ στρατοϋ καί κατάληψις τής Θεσ
σαλονίκης άπό τής 26ης ’Οκτωβρίου, ήμέρας έορ- 
τασμοϋ τής μνήμης τοϋ μεγαλομάρτυρος ’Αγίου 
Δημητρίου, προαιώνιου προστάτου τής πόλεως.

Ώς πρός τήν έπίσημον καί πανηγυρικήν είσοδον 
τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ είς τήν πόλιν τής Θεσσαλο
νίκης κατά τήν 27ην ’Οκτωβρίου, καί πάλιν ή τιμή 
ανήκει είς τήν Ελληνικήν Χωροφυλακήν. Πράγματι, 
τήν πρωίαν τής 27ης ’Οκτωβρίου 1912, ό τότε Άντι- 
συνταγματάρχης τής Χωροφυλακής καί αρχηγός 
στρατονομίας τής στρατιάς Παϋλος Ραζέλος διέσχι- 
σεν έφιππος τήν Έγνατίαν όδόν έπί κεφαλής ενός 
λόχου Χωροφυλάκων ακολουθούμενος καί άπό 
ένα λόχον Εύζώνων, ύπό τάς ένθουσιώδεις ζητω- 
κραυγάς τοϋ πλήθους.

Ο Βασιλεύς Γεώργιος καί ό διάδοχος ακόμη Κωνσταντίνος 
έπιθεωροΰν αγήματα ναυτών παρατεταγμένα πρό τοϋ Λευκοϋ 
Πύργου αμέσως μετά τήν άπελευθέρωσιν τής πόλεως.

Μετέβη κατευθείαν είς τό Διοικητήριον όπου έστη- 
σεν ίδοχείρως τήν έλληνικήν σημαίαν καί κατόπιν 
κατένειμε τάς δυνάμεις τής Χωροφυλακής έπικου- 
ρουμένας λόγω τοϋ όλιγαρίθμου των καί ύπό εύζώ
νων είς τά δημόσια κτίρια καί τά παραδοθέντα ύπό 
τών Τούρκων άστυνομικά τμήματα, όπου έπίσης 
ύψώθησαν έλληνικαί σημαίαι. Τοϋτο έγένετο ύπό τοϋ 
Ραζέλου έν μεγάλη σπουδή, οχι μόνον διά λόγους 
ασφαλείας, δεδομένου ότι προητοιμάζετο ή πανηγυ
ρική είσοδος, τοϋ Βασιλέως Γεωργίου Α', αλλά 
καί δι’ ύψίστους έθνικούς λόγους: πρός άμεσον έγκα- 
θίδρυσιν τής Ελληνικής κυριαρχίας καί κατάληψιν 
όλων τών δημοσίων κτιρίων, δεδομένου ότι έσπευδον 
άπό τής άλλης πλευράς οί Βούλγαροι διά νά άποκτή- 
σουν δικαίωμα «συγκυριαρχίας» έπί τής Θεσσαλονί
κης.
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Φ / λ έ λ λ η ν ε ς

Ι ω ά ν ν η ς  - Γ α β ρ ι ή λ  
ΕΫΝΑΡΔΟΣ

/\ντίθετα μέ δ,τι πιστεύεται, ό 
’Ιωάννης Γαβριήλ ιππότης "Εύναρ- 
ντ, δεν ήταν Ελβετός γέννημα 
—θρέμα. Πατρίδα του ήταν ή Λυών 

τής Γαλλίας. Έκεϊ έγεννήθη καί 
έζησε περισσότερο άττό δέκα πέντε 
χρόνια, ώσπου ή Γαλλική Έπανά- 
στασις ξερρίζωσε τήν οίκογένειά 
το υ —οικογένεια εΰγενών—καί τήν 
ανάγκασε νά καταφυγή καί νά 
μεταφύτευθή στήν Ελβετία,—στήν 
Γενεύη—, δπου ό Πατέρας του εξα
κολούθησε τίς μεγαλεπίβολες έμ- 
πορικές έπιχειρήσεις.

Τό πνεύμα καί ό χαρακτήρας 
συνεπώς τού νεαρού "Εύναρντ δεν 
διαπλάθεται στο κάπως ούδέτερον, 
άσαφές καί οπωσδήποτε ρεαλιστι
κό προσγειωμένο Ελβετικό κλίμα, 
άλλά σφυρηλατεϊται στήν κοιτίδα 
τού Δυτικού Πολιτισμού καί μά
λιστα σ’ εποχή πού τήν ταράζουν 
κοσμογονικές μεταλλαγές. Τούτο 
είναι μιά έξήγησι γιά τό πώς, άπό 
τον κόσμο τών ψυχρών έπαγγελ- 

ϊ ματιών μιας χώρας πού χαρακτη
ριστικό της είναι ή άδιατάραχτη 
όμαλότητα, ξεπήδησε ό πιο θερ
μός, ό πιο δραστήριος, ό πιο άπο- 
τελεσματικός ΰποστηρικτής τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως, καί 
τού καινούργιου Κράτους πού 
προήλθε άπ’ αύτήν.

Πολύ νέος ό "Εύναρντ προσλαμ
βάνεται απλός ύπάλληλος στό

επιχειρηματικό γραφείο τού πατέ
ρα του, κι’ έτσι, άπό πολύ νωρίς, 
άποκτα σίγουρη καί θετική πείρα 
τού εμπορίου καί τής άνθρώπινης 
κοινωνίας. Τούτη ή πείρα πολύ, 
μέ τήν άναμφισβήτητη Ιδιοφυία 
του καί τήν ξεχωριστή του προ
σωπικότητα, θά τον βοηθήση άρ- 
γότερα, δταν άντικατέστησε τον 
πατέρα του, νά άποκτήση τερά
στια περιουσία καί κύρος διεθνές. 
Τό άστέρι του άρχίζει νά άνεβαί- 
νη μέ τήν «ΰττόθεση Λιβάρκου», 
όπου τό 1810, ό "Εύναρντ άναλαμ- 
βάνει νά έκδοση δάνειο γιά λογα
ριασμό τού Βασιληα τής Έτρου- 
ρίας. Λίγο πριν —ζούσε άκόμη ό 
πετέρας του —ό "Εύναρντ άντι- 
προσωπεύει τίς έπιχειρήσεις του 
στήν ’Ιταλία δπου πετυχαίνει μιά 
σειρά έκπληκτικώ ν καί πολύ προσο
δοφόρων εμπορικών συναλλαγών. 
Συγχρόνως δείχνει πολύ ένδιαφέ- 
ρον καί γιά τήν πολιτική, ή άνά- 
μιξή του στήν όποια επιδέξια καί 
διπλωματική, φέρει τό όνομά του 
εύφημα γνωστό στό Εύρωπαίκό 
προσκήνιο.

Ή πρώτη επαφή τού "Εύναρντ 
μέ τά Ελληνικά πράγματα, γίνε
ται μετά τό 1810, μέσω τού Ιωάν
νη Καποδίστρια, πού τόν γνώρι
σε στήν Γενεύη. Ό  Καποδίστριας 
βρίσκεται τούτον τόν καιρό στήν 
'Ελβετία σταλμένος άπό τόν Τσά

ρο ’Αλέξανδρο —Υφυπουργός του 
τών ’Εξωτερικών είναι—μέ σκοπό 
νά προσπαθήση τήν απόσπαση 
τής Ελβετίας άπό τήν επιρροή 
τού Βοναπάρτη.

Ή συνάντησις είναι ιστορική. 
Ό  μεγάλος "Ελληνας—πού είναι 
συγχρόνως καί έξοχος διπλωμά
της—ζωγραφίζει μέ φαντασμαγο
ρικά χρώματα στον δυναμικό Εύ- 
ρωπαΐο τό μεγαλείο τής ιστορικής 
παραδόσεως τής πατρίδος του, 
καί τήν τωρινή της δυστυχία. 
Τούτος ό δαυλός πού τόν ανάβει 
ό Καποδίστριας θά κατακαίη τόν 
’Έϋναρίπ σ’ δλη του τή ζωή.

ΚΓ ή φωτιά του θά φωτίζη καί 
θά ζεσταίνη τήν Ελλάδα σέ στι
γμές μοναξιάς, έρημιάς καί παγω 
νιάς.

Οί δύο άνδρες συναντούνται 
ξανά μερικά χρόνια κατόπιν, τό 
1814 στό Συνέδριο τής Βιένης. Ό  
Βοναπάρτης έχει πέση. Ό  Καπο- 
δίστριας παρίσταται σάν άντι- 
πρόσωπος τής Ρωσίας, καί ό "Εϋ- 
ναρντ σάν άντιπρόσωπος τής Ελ
βετίας. ’Εδώ ό δεσμός του γίνεται 
άκόμη στενώτερος κι’ ό "Ελληνας 
μπορεί έτσι νά μεταδώση στόν 
Ελβετό τή φλογερή άγάπη του 
γιά τήν Ελλάδα.

Ά πό τούτη τήν στιγμή τό έν- 
διαφέρον τού "Εύναρντ γιά τήν 
Ελλάδα θά έκπληρωθή θετικά καί
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ουσιαστικό:. Μερικοί —■πάντοτε κα- 
κομοίριδες, πάντα ταπεινοί—θά 
προσπασθήσουν νά αποδώσουν 
τόν Φιλελληνισμό τοϋ Έϋναρντ 
σέ κερδοσκοπικούς υπολογισμούς. 
Τούτος ό ισχυρισμός, που προκα- 
λεϊ αγανάκτηση είναι τουλάχι
στον αστείος, καί άπά τήν κατο- 
πεινή εξέλιξη τής δραστηριότητας 
τοϋ Έϋναρντ θά άποδειχθή καί 
χαμορπής. Ό  μεγάλος επιχειρη
ματίας είχεν ευρύτατα πεδία δρά- 
σεως στην Γαλλία, στην ’Ιταλία, 
στήν ’Αγγλία, άκόμη καί εις τήν 
’Αμερική. Κανένα έμπορικό ένδια- 
φέρον δέν παρουσιάζει γ ι’ αύτόν 
ή άνύπαρκτη τότε. Ελλάδα, καί 
τό κατοπινό τραγελαφικό καί όλό- 
τελα πτωχευμένο Ελληνικό κρά
τος. Τό ένδιαφέρον του ήταν άνι- 
διοτελές, καί τόσον έντονον, ώστε 
σέ λίγο ό "Εϋναρντ παρατάει κάθε 
φροντίδα γιά τις έπιχειρήσεις του- 
είναι άλωστε τόσο σίγουρα εδραι
ωμένες ώστε κυλούν καί αύξάνουν

μόνες τους —καί άσχολεϊται ολόψυ
χα μέ τόν· αγώνα τής μαχομένης 
γιά τήν άνεξαρτησία της Ελλάδας.

Ένα άπό τά πρώτα έργα του 
είναι ή διενέργεια έράνου μέ τά 
χρήματα των οποίων ένισχύεται 
ή κάθοδος των Φιλελλήνων άγω- 
νιστών στήν Ελλάδα. Μεγάλες 
ποσότητες πολεμοφοδίων στέλ
νονται στούς καπεταναίους τού 

Μόρια καί τής Ρούμελης καί εις τούς 
θαλασσομάχους τού ί^ρού άγώνα 
άπό τόν ’Έϋναρντ! Συγχρόνως 
άναπτύσσεται καί ή προσπάθειά 
του γιά τή διαφώτιση τής Εύρώ- 
πης—μιας Ευρώπης αρχικά έχθρι- 
κής —γιά τό δίκαιο τού Ελληνι
κού άγώνα.

Είμαστε "Ελληνες καί πονούμαι 
γιά τά σφάλματα πού —εκούσια ή 
ακούσια — διαπράττουν "Ελληνες, 
καί μάλιστα έπιφανεΐς. "Ομως τού
το δέν πρέπει νά μάς έμποδίζη νά 
Βλέπω με, νά διαπιστώνουμε, καί 
νά στιγματίζουμε τά σφάλματα

Φιλέλληνες ’Αξιωματικοί οί όποιοι εσπευσαν νά πολεμήσουν παρά τό πλευράν 
των Ελλήνων μετά τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως.

αύτά, γιατί άλλοιώς ό λαός—ό 
μόνος ικανός νά τροχοπεδήση σέ 
τούτον τόν κατήφορον—δέν δια
φωτίζεται. Ή κοινή γνώμη στήν 
Εύρώπη, ή έκ προοιμίων παγωμένη 
καί έχθρική, συντηρημένη άπό τόν 
δαίμονα Μέττερνιχ, δέν μεταστρά
φηκε βέβαια άπό τά πολιτικάντι- 
κα τερτίπια τής δεκάρας τού Μαυ- 
ροκορδάτου καί τού Κωλέτη, ούτε 
άπό τις μυωπικές στενοκεφαλιές 
των Κουντουριωτέων, ούτε άπό 
των Μαυρομιχαλέων τά καμώμα
τα.

"Αν μεταστράφηκε τελικά ή κοινή 
γνώμη καί ήρθαν ποτάμι οΐ Φιλέλ
ληνες νά π'ολεμήσουν στά Ελλη
νικά χώματα καί νά τά ποτίσουν 
μέ τό αίμα τους, κι’ έστειλαν γε- 
ναιόδωρα καί άφιλόκερδα τό χρή
μα τους νά γίνη βόλια καί πλεού
μενα καί τροφές, κι’ άν πανυγήρι- 
ζαν σάν δική τους κάθε Ελληνική 
νίκη, τούτο οφείλεται πρώτα καί 
κύρια στις άπίθανες νίκες παλλη- 
καριών σάν τόν Θεοδωράκη Κολο- 
κοτρώνη, τόν Καραϊσκάκη, τόν 
Κανάρη, τόν Νικηταρά, καί τόν 
άνώνύμο έκεϊνο "Ελληνα πού άκο- 
λουθώντας τούς στρατηλάτες τού
τους γινόταν ολοκαύτωμα στο 
Κούγκι, τό Μεσολόγγι, τήν ’Αλα
μάνα, τήν Γραβιά, γιά τής λευτε
ριάς τό χατήρι. Καί άπό τήν άλλη 
μεριά οφειλόταν σέ μορφές σάν τού 
’Ιωάννη Καπ’οδίστρια, τού Ρήγα, 
τού Γρηγορίου Ε', τού ’Αδαμάντιου 
Κοραή, τούΜπάϊρον, τού Κάννιγκ.

Μορφές άσπιλες καί άμόλυντες, 
καί σύγχρονα έπιβλητικές πού ή 
άκτινοβολία τους καταύγαζε τόν 
κόσμο, γιατί δέν είχε ψεγάδι. Μιά 
τέτοια μορφή ήταν κι’ ό ’Έϋναρντ, 
καί τούτη στάθηκε ή πιο μεγάλη 
συμβολή του στον άγώνα.

Μά ύπήρξε καί άλλη, κατοπινή. 
"Οταν μέ τή βοήθεια τού Θεού καί 
τών Καπεταναίων τά όπλα έλευ- 
θερώθηκε ή Ελλάδα, ξεπρόβαλε 
ξαφνικά ένα κράτος απίθανα φτω
χό καί άνοργάνωτο. Ό  Καποδί- 
στριας, πρώτος Κυβερνήτης, κάνει 
τόν γύρο τής Εύρώπης γιά τό τί
ποτα, πριν κατέβη στήν Ελλάδα. 
Μονάχα όταν φτάνει στήν’Αγκώ
να έκεϊ περιμένει τό πλοίο πού θά 
τόν φέρη έδώ — λαβαίνει κάποιο 
αισιόδοξο μήνυμα. Είναι ένα γράμ
μα άπό τόν Έϋναρντ, πάντα έτοι
μο, πάντα πιστό, πάντα μαχητή!

«Έχομε (άκόμη κάτι λίγα χρή
ματα γράφει άπό τούς έράνους. 
“Αν συμφωνήτε νά τά δώσουμε 
στούς καλλιεργητές νά πάρουν
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Με πρωτοβουλίαν τοϋ Βασιλέως της Γαλλίας έστάλησαν τό 1828 στρατεύματα διά τήν έκκαθάρισιν τής Πελοπόννη
σου έκ τών στρατευμάτων του Ίμπραήμ. Εις τήν φωτογραφίαν οί άνδρες τοϋ Στρατηγού Μαιζών αποβιβάζονται εις το 
Ναύπλιον.

εργαλεία καί νά φυτέψουν αμπέ
λια καί έλαιόδενδρα καί ν’ (ανοικο
δομήσουν τά χωριά τους. Νά 
δώσουμε τά μισάχάρισμα καί τάλλα 
μισά σάν δάνειο, άφ’ ενός γιά νά 
μή μείνη όλότελα άδειανό τό ιερό 
ταμείο, κι’ άφ’ ετέρου γιά νά κατα
λάβουν οί καλλιεργητές πώς πρέ
πει νά' διπλασιάσουν τον ζήλο 
τους».

Σοφό μέτρο τοϋ μεγάλου Φιλέλ
ληνα που είναι καί ό θεμέλιος λίθος 
που θά στηρίξη άργότερα τήν 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 
στήν οποία οφείλεται βασικά ή 
διατήρησι καί ή οικονομική άνόρ- 
θωση —άργή κοπιαστική, δύσκο
λη—μά θετική τής Ελλάδας.

Τό έμπρακτο ενδιαφέρον τοϋ 
’Έϋναρντ γιά τή δοκιμαζομένη χώ
ρα έσυνεχίσθη καί μετά τήν κάθο
δο τοϋ Καποδίστρια στήν Ελλά
δα. Μία άπό τις πρώτες φροντί
δες τοϋ Κυβερνήτη, είναι ή ίδρυση 
τής ’Εθνικής Χρηματιστηριακής 
Τράπεζας, πού είναι ό πρόδρομος 
τής ’Εθνικής.

Βασικός συνεπίκουρος στήν προ
σπάθεια τούτη είναι ό ’Έϋναρντ.

Πρώτος διευθυντής διορίζεται 
ό Γεώργιος Σταύρου—1828—καί

άργότερα θά γίνη καί πρώτος 
Λιοικητής τής ’Εθνικής. Ό  Λου
δοβίκος τής Βαυαρίας καί ό •’Έϋ
ναρντ είναι οί πρώτοι μέτοχοι —ό 
’Έϋναρντ τήν διανειοδότησε κι’ 
όλας —καί παράσυραν καί άλλους 
Έλληνες νά άγοράσουν μετοχές. 
Ή Ίδρυσις τής Εθνικής Τραπέζης 
άργότερα —1842 —θάταν άμφίβο- 
λη (έπικρατοϋσε κάποια άπροθυ- 
μία μέ τήν υπαναχώρηση τοϋ 
Ράϊτ καί τις μασημένες κουβέντες 
τοϋ Παραμυθιώτη πού εκπροσω
πούσε Βιενέζικο οίκο, καί τών 
'Ολλανδών κεφαλαιούχων) αν δεν 
έσπευδε παλληκαρίσια ό ’Έϋναρντ 
νά στείλη στον Γεώργιο Σταύρου 
500.000 φράγκα γιά νά άρχί- 
ση νά κινή τις συναλλαγές. 
Ή άνάμιξη άνθρώπων τέτοιας φή
μης σάν τοϋ ’Έϋναρντ διασκέδασε 
τις άμφιβολίες καί κατέρριψε τούς 
δισταγμούς. Ή Τράπεζα άνοιξε 
καί άμέσως οί τοκογλύφοι πού ρί- 
μαζαν τον τόπο δανείζονταν μέ 
τόκο τριάντα (30) καί σαράντα 
(40) % έρριξαν τις άξιώσεις τους 
στά 15 καί 12%.

Στις 22 ’Ιανουάριου 1842 πού ή 
Τράπεζα άνοιξε τις πύλες της είχαν 
ήδη διατεθή μετοχές άξίας 3.402.

000 δραχμών. Ή ταν μιά βάση 
ικανοποιητική καί ώφειλόταν στον 
’Έϋναρντ.

Ό  στυγερός φόνος τοϋ Καπο- 
δίστρια, αύτοϋ πού ό λαός ώνό- 
μαζε «Μπάρμα Γιάννη» καί «Πα
τέρα», στοίχισε πολύ στον ’Έϋναρ
ντ. ’Ήταν φίλοι άδελφικοί καί τούς 
είχαν συνδέσει άγώνες υψηλοί καί 
ώραΐοι. Μερικές περικοπές άπό τήν 
πυκνή άλληλογραφίατους δείχνουν 
τήν ποιότητα τοϋ δεσμού αύτού 
καί τό μέγεθος τής προσπάθειας. 
«’Αγαπητέ μου, Έϋνάρδε —γρά
φει ό Καποδίστριας πρέπει ήδη νά 
έλαβες τό προηγούμενο γράμμα 
μου. Σοϋ επαναλαμβάνω λοιπόν 
καί σέ τούτο νά φροντίσης νά λά- 
βης τις 400.000 χιλιάδες φράγκα 
πού ή αύλή τής Ρωσσίας φαίνεται 
εύδιάθετος νά μάς δώση, καί νά 
άγωνισθής νά λάβης άλλα τόσα 
παρά τού Γαλλικού Υπουργείου. 
Προς παν ενδεχόμενον όμως στείλε 
μου τάχιον εις άργύριον τάς 
200.000 φράγκων ας υπόσχεσαι 
νά μάς δώσης είς τό γράμμα σου 
τής 7 Μαρτίου ...............».

Καί καταλήγει τό γράμμα! «'Ως 
πολλάκις σοί είπα, καί σήμερον
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λέγω σοί, ότι δέν απελπίζομαι 
και Θεός θέλει με βοηθήση».

Δέυ ξέρει τΐ νά πρωτοθαυμάση 
κανένας. Τήν στοργή τού Κυβερνή
τη γιά τήν Πατρίδα καί τό Λαό 
του! (Αυτός ό περήφανος, ό άψο
γος, ό αξιοπρεπής χτυπά αδίστα
κτα τις ξένες πόρτες, ενώ πρ]ν ανά
λωσε τήν δική του περιουσία καί 
άπεποιήθη καί τόν μισθό πού τοϋ 
ώφειλε ό Τσάρος) ή τήν γενναιό
δωρη πλουσιοπάροχη καρδιά τοΰ 
Φιλέλληνα.

’Άλλο γράμμα! «Σπούδασον 
(κάνε γρήγορα) ακριβέ μου Έϋ- 
νάρδε, μέ τήν ακούραστον σου 
δραστηριότητα νά μάς προφθάσης 
έν καιρώ. (εγκαίρως). Ή τριμηνία 
τού Στρατού πρέπει νά πληρωθή. 
Φαντάσου τί ήθελε άκολουθήση 
άν επί τής παρούσης καταστά- 
σεως ό Στρατός ήναγκάζετο νά 
διαλυθή.» Τούτες οΐ έννοιες βαραί
νουν τό αγαθόν Κυβερνήτη, καί 
μερικές άλλες, αηδιαστικές, πού 
διαφαίνονται —καί τίς παραθέτομε 
δίχως σχόλια —σέ ένα άλλο γράμ
μα του, πάλι πρός τόν ’Έϋναρντ.

«Ό Π. Μαυρομιχάλης μοί ζητεί 
χορηγίας διά τήν έκπαίδευσιν τού 
έν Παρισίοις υιού του, χορηγουμέ- 
νου μέχρι τούδε παρά τού συνδρο- 
μητηρίου. Αγνοώ τί είναι ό νέος 
ούτος, τί έμαθε, ή τί δύναται νά 
μάθη. Ά ν τόν κάμωμεν διαγγελ- 
λέα τού Δουφούρ πολλήν χάριν

θέλω σέ έχει. Άλλ’ ούτως ή άλλως, 
νά δώσης εκατό Λουδοβίκια κατ’ 
έτος. Διόρισε τήν πληρωμήν των, 
καί νά μέ χρεώσης».

Καί νά συλλογίζεται κανείς δτι 
άπό Μαυρομιχαλέηκο χέρι έπεσε 
ό Καποδίστριας. . . ΤΩ ιστορία! 
Πόσα δύνασαι νά διδάξης τόν 
άπροκατάληπτο μελετητήν σου.

"Ενα άκόμη γράμμα! «Ή δυστυ- 
χής Ελλάς κινδυνεύει σήμερα νά 
πάθη νέαν συμφοράν. Κακοπρά- 
γμονες άνθρωποι παντοίου είδους 
άνακοινούν τά Πνεύματα καί ολίγοι 
δυσάρεστη μένοι πλέκουν συνωμο
σίες. Δέν είναι άπίθανον νά εξαρ
θρωθούν οι άθλιοι καί τά εγκλή
ματα . .

Καλόν είναι νά γνωρίζης τήν 
τοιαύτην έξομολόγησίν μου, ώστε 
νά τήν κάμης γνωστήν καί εις τά 
μεγάλα πρόσωπα, όσα εύδοκούν 
νά πιστεύουν εις τήν Ελλάδα . . .»

Λίγο άργότερα ό ’Έϋναρντ θά 
διαπίστωση τήν άλήθεια τής προ
φητικής τούτης προβλέψεως τοΰ 
Καποδίστρια. Ό  Κυβερνήτης Θά 
δολοφονηθή άπό τούς «αθλίους» 
ύποκεινουμένους άπό κακοπράγμο- 
νες παντοίου είδους . . .  Θά θρη- 
νήση τόν θάνατον τού μεγάλου 
άνδρός καί φίλου, άλλά δέν θά 
άνακόψη τήν προσπάθεια. Μερι
κά χρόνια άργότερα—1849—άν 
καί άπαγοητευμένος όλότελα άπό

τίς παλινωδίες των ανικάνων κυ
βερνήσεων πού άλεπάλληλα διε- 
δέχθησαν τό στιβαρό καί τίμιο 
χέρι τού Καποδίστρια, άνέλαβε 
νά πληρώση τόν τυχοδιώκτη πα- 
τσίφικο —500.000 φράγκα —πού μέ 
τίς πλάτες καί τίς φοβέρες τής 
Αγγλίας κατεξευτέλιζε τήν Ελ
λάδα.

Στις 17 ’Οκτωβρίου 1843, είχε 
άπευθύνει τό περίφημο γράμμα 
του πρός τόν Γεώργιον Σταύρου! 
«'Ένωση ! Λήθη των παλαιών εχ
θροτήτων. ’Ό χι πλέον πνεύμα 
κομματισμού. Έστέ πάντες "Ελ
ληνες, καί μόνον "Ελληνες». Οΐ "Ελ
ληνες δμως θά χρειασθή νά διανύ- 
σουν πολύν άκόμη δρόμον όσπου νά 
καταλάβουν καί νά συνειδητοποι
ήσουν τήν άξίαν τών σοφών λό
γων τού Φιλέλληνα Τραπεζίτη. 
Θά περάσουν άπό τίς φρικτές ήμέ- 
ρες τών κομματικών παθών πού 
δυσχέραναν τήν Βασιλεία τοΰ Ό - 
θωνα καί άμαύρωσαν τήν βασι
λεία τού Γεωργίου Α'., καί άπό 
τίς πανάκριβα πληρωμένες άσχη- 
μίες τών Δεληγιάννικων ή μερών 
καί τήν εθνοκτόνο περίοδο τού δι
χασμού, καί τήν σχετικά πρόσφα
τη δοκιμασίαν τού κομμουνιστι
κού μάσματος. Θά χρειαστούν 
τρεις σκληροί πόλεμοι (οί Βαλκανι
κοί, ό Μικρασιατικός καί ό Έλ- 

- ληνό —ίαταλικός) καί μιά απαίσια 
σέ κάθε της άμάμνηση κατοχή — 
τριπλή κατοχή —γιά νά καταλά
βουν. Κι’ άκόμη τούτη ή γνώση 
μόνο μετά μιά επανάσταση, άναί- 
μακτη τούτη εύτυχώς, θά συνει- 
δητοποιηθή. Μόνο μετά τής 21 
τού Απρίλη τού 1967 μπορούμε 
νά πούμε ότι ό Λαός ένεθυμήθη 
καί έννοιωσε καί χώνεψε όριστικά 
τά προφητικά λόγια τού ’Έϋναρντ 
πού άναφέραμε πιο πάνω.

«"Ενωση. Λήθη τού μίσους. ’Ό χι 
πιά παλαιοκομματισμός». Καί ή 
άνταμοιβή του ! Κάμποσες ειρω
νικές σελίδες μερικών «ίστορικοκρι- 
τικών», αύτώντών ιδίων πούέβγα- 
λαν φασίστα τόν . . .Κολοκοτρώ- 
νη ! Μιά προτομή άπέριττη στη
μένη στό βασιλικό κήπο, καί ένας 
δρόμος μέ τό όνομά του, όχι πολύ 
κεντρικός. Μά καί κάτι άκόμα! 
Στήν τρίτη έθνοσυνέλευση τής 
Τροιζήνος, ο! "Ελληνες άνεκήρυ- 
ξαν τόν ’Έϋναρντ επίτιμο "Ελληνα 
πολίτη. Δίκαιο καί σωστό. Μπο
ρεί νά γεννήθηκε Γάλλος, νάζησε 
σάν Ελβετός, νά δούλεψε σάν κο
σμοπολίτης. Μά σκεφτόταν καί έν- 
νοιωθε σάν "Ελληνας.
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’Ε π ισ τη μ ώ ν

ΑΡΧΑΊΚΗ ΕΠΟΧΗ

’Αϊτό τον 12ον π.Χ. αιώνα μέχρι 
τά μέσα τού 4ρυ ττ.Χ. αιώνα εκτεί
νεται ή περίοδος πού, ώς προς 
την τέχνη, την όνομάζομεν «ΑΡ- 
ΧΑ-Ι-ΚΗ Εποχή». Είναι μιά εποχή 
θαυμαστής καλλιτεχνικής καί πολι
τιστικής δραστηριότητας γεμάτη 
δύναμη καθαρότητα καί εύρω
στη πρόοδο. Μέσα άπ’ αυτή ή 
Ελληνική τέχνη Θά φθάση —5ος 
αιώνας —στήν εξαίσια άκμή της 
πού άλλην δεν έχει νά επίδειξη 
ισάξια ή ανθρώπινη προκοπή.

Ή δραστηριότητα τούτη άρχί- 
ζει —με τί άλλο, —μέ τήν κεραμεική. 
"Ας κάνουμε μιά παρένθεση για 
τον αναγνώστη. Τά κεραμεικά είναι 
οί «φτωχοί συγγενείς» των άντι- 
κειμένων τέχνης. Φτηνά τσουκόι- 
λια, χύτρες, κούπες, σταμνιά, γ ί
νονται μάρτυρες αψευδείς τής άρ- 
χαίας τέχνης. Τούτοι οί μάρτυρες 
είναι οΐ πιο σίγουροι καί βολικοί. 
“Ενα σπασμένο σταμνί —τούτα τά 
κομμάτια είναι τά περίφημα«όστρα- 
κα» των άρχαιολόγων —δεν κι
νεί κανενός τήν προσοχή. Τό άφί- 
νουν εκεί πού βρίσκεται. Κανείς 
δεν τό σηκώνει, κανείς δεν τό παίρ
νει, σέ κανένα δεν χρειάζεται. “Ετσι 
τό σπασμένο σταμνί, ή φτωχή κού
πα, περνά άπαρατήρητη στούς 
αιώνες, στήν ίδια Θέση. Τό βρί
σκουν μετά χιλιετηρίδες οΐ άρχαιο- 
λόγοι, καί τό φτωχό «όστρακο» 
τούς μαρτυρεί φλύαρα τά μυστι
κά του, τήν τέχνη τής εποχής του, 
τον πολιτισμό της, πολλές φορές 
τά ήθη τά έθιμά της τήν οικονο
μία, τήν οικιακή ζωή, τήν θρη
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Κοσμήματα τής ΚνωσσοΟ. Οί χάντρες είναι άπό χρυσό καί 
αμέθυστο δεμένες μέ δερμάτινη λωρίδα.

σκεία, τά άνθρωπολογικά χαρα
κτηριστικά, τό κλίμα, τήν χλωρί
δα, τήν πανίδα, τά όπλα, τά εργα
λεία, τις στολές, τά ένδύματα, τά 
στολίδια, τήν άρχιτεκτονική, τήν 
διακόσμηση. Στόν ΙΟον άκόμη καί 
μέχρι τον δον αιώνα κυριαρχεί ό 
Γεωμετρικός ρυθμός άπό τήν Θεσ
σαλία μέχρι τήν Πελοπόννησο, 
άπό τις Κυκλάδες μέχρι τό Ίόνιο.

Υπάρχουν βέβαια μερικές δια
φορές στήν τεχνική πού άκολουθεΐ 
τό κάθε εργαστήριο.

Στήν Ρόδο—γιά παράδειγμα— 
καί στήν ’Αττική, τοποθετούν τά 
μοτίβα κατ’ εύθεΐαν επάνω στον 
πυλό. Στήν Βοιωτία όμως καί 
στήν Νότια Πελοπόννησο (Λακω
νία), τά μοτίβα τά ζωγραφίζουνε 
πάνω σ’ ενα στρώμα λευκό πού 
άπλώνουν πάνω στο αγγείο. Ή 
καμπύλη γραμμή έχει σχεδόν έξα- 
φανισθή τούτη τήν εποχή, καί άπό 
τήν Αΐγαϊκή τέχνη έχει διατηρηθή 
μονάχα ό γραμμικός διάκοσμος. 
Τούτος ό ρυθμός μοιάζει στήν τεχνι
κή του μέ τον μυκηναϊκό, προτι
μώντας τό γυαλιστερό, σέ μαύρο 
τόνο, βερνίκι.

Τά σχέδια έχουν βάση τήν εύ- 
θεΐα γραμμή. Είναι μαίανδροι, 
γκρέκες, ζίγκ-ζάγκ καί αγκυλωτοί 
σταυροί, σχήμα πού χιλιετηρίδες 
άργότερα θά τό κακοποίηση τόσο 
ό Χίτλερ:....

Οί Σα-’τορινιοί τεχνίτες προσ

θέτουν καί κύκλους, καί σπείρες, 
καί μαργαρίτες καί μικρούτσικα- 
τόσο χαριτωμένα-ύδρόβια πουλιά. 
Τούτον τον διάκοσμο τον βάζουν 
στο πάνω μέρος τού άγγείου. 
Στήν κοιλιά τού άγγείου βάζουν, 
μόνο ρίγες —δύο ή τρεις —παράλ
ληλες. Στήν Αττική οί ρίγες αύτές 
προσδιορίζουν ζώνες που τις στο
λίζουν μέ τά μοτίβα πού είπαμε. 
Οί τεχνίτες τού Δίπυλου, οι πιο 
φημισμένοι κεραμουργοί τής ’Αθή
νας έχουν τήν δική τους άσύγκρι- 
τη τέχνη. Φτιάχνουν πολύ μεγά
λα άγγεϊα—στο μπόι ένό; άνθρώ- 
που—άμφορείς καί κρατήρες. Στά 
μοτίβα τους δίνουν με καταπλη
κτική άνεση, ποικιλία καί χάρη. 
Ζώα —άλογα —πουλιά —χήνες —σέ 
άπειρες σκηνές πού δείχνουν ζων
τανά καί πιστά τήν καθημερινή 
ζωή. Τούτα τά κεραμεικά τά τοπο
θετούν σέ τάφους —γ ι’ αύτό τά 
θέματά τους είναι συνήθως νεκρικά— 
καί έχουν θέση επιτάφιας στήλης.

Μιά συνηθισμένη σύνθεση είναι 
ό νεκρός ξαπλωμένος στο κρεβ- 
βάτι του καί γύρω οί συγγενείς 
του όρθιοι ή καθιστόί μέ τά χέρια 
σηκωμένα ψηλά, σέ στάση θλιμ
μένη. ’Αλλού τον νεκρό τον πηγαί
νει ενα άρμα πού τό σέρνουν αλό
γα, κι’ οί συγγενείς, άκολουθούν 
πίσο:> μοιρολογώντας. Στις μορ
φές τούτες δέν διακρίνουμε ακόμα 
προοπτική. Είντι στημένη ή μιά
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πά·.·ω αϊτό τήυ άλλη, καί οϊ άνα- 
λογίες τους—άδύναμα μέλη, άφύ- 
σικα λεπτή μέση, ίσια κοιλιά, πε
λώριοι λαιμοί, τριγωνικό κορμί— 
θυμίζουν τις μινωϊκές συμβατικό
τητες, άλλά τό πιθανώτερο είναι 
ότι τις προκαλεί ή άγνοια τοϋ 
άνώρψου ακόμα καλλιτέχνη.

Πθ/ Λ _ς λεπτομέρειες κάνουν εν
τύπωση. Μερικοί άντρες π.χ. είναι 
ζωσμένοι τά μαχαίρια τους περα
σμένα στή ζώνη τους λοξά. Φαί
νεται πώς είναι κοινή συνήθεια 
στήν εποχή τούτη οί άντρες νά 
κυκλοφορούν ώπλισμένοι. Στις πο
λεμικές σκηνές πάλι, οί πεζικάριοι 
έχουν περικεφαλαία μέ λοφίο, κρα
τούν δύο λόγχες καί μιά ασπίδα 
μέ δυο κυκλικές εντομές στά πλάγια.

Πρέπει νά σημειώσωμε ότι στήν 
ίδια έποχή οί μεταλλουργοί τής 
“Ολυμπίας έφτιαχναν χάλκινα αν
τικείμενα—ζώα ή γυμνούς άνθρώ- 
πους —άπό χαλκό, καί στήν Λα
κωνία —Ναός όρθιος ’Άρτεμης — 
φιλντισένια τάματα πού ίδια βρέ
θηκαν καί σ’ ένα τάφο τού Δί- 
πυλου.

Στήν έποχή τέλος πού αναφέ
ρουμε, έγεννήθη ό Ελληνικός Να
ός. "Οχι βέβαια τό ιερό, ό βωμός, 
ό τόπος τής λατρείας. Αύτός είχε 
γενηθή πολύ πριν, σέ κάποια 
σπηλιά ή μιά κρυμμένη γωνιά δά
σους. Τώρα γεννιέται αύτό τούτο 
τό σπίτι, ή κατοικία τού Θεού. 
Καί μαζύ μ’ αύτό τό άγνωστο ώς 
τώρα άγαλμα —οί Αίγαϊοι τό αγ
νοούν —τού Θεού. "Ισως τό άγαλ
μα νά έγεννήθη πρώτο, καί γιά νά 
τό προφυλάξουν—ύστερη σκέψη— 
τού έφτιαξαν τήν κατοικία του. 
Τούτο τό σπίτι, σάν κατοικία Θε
ού, δέν είναι παρά μίμηση τών πιο 
μεγαλόπρεπων άνθρώπινων σπι- 
τιών.

Ή αλήθεια είναι, ότι Ναός τής 
Γεωμετρικής περιόδου δέν σώθη
κε κανένας ώς εμάς. “Ομως bi άρ- 
χαιολόγοι έφεραν στο φώς μερικά 
έρείπια. Στό Θέρμο —Αιτωλία — 
βρέθηκαν τά άπομεινάρια Ναού 
πού πρέπει νάταν άφιερωμένος 
στον “Απόλλωνα. “Έχει τήν διά
ταξη τής επίσημης σάλας πού είναι 
τό πιο πλούσιο δωμάτιο τής άν- 
θρώπινης'κατοικίας. Ό  Ναός τής 
«όρθιας “Άρτεμης» στήν Σπάρτη 
είναι διαφορετικός. “Έχει διπλό ση
κό μέ μία κιονοστοιχία. “Ακόμη αρ
γότερα παρουσιάζεται καί τρίτος 
τύπος όμοιος μέ τό ναό τον Πρινιά 
στήν Κρήτη. Οί τοίχοι —στούς δυο 
πρώτους—είναι άπό άψητο τούβλο

Ιό ασύγκριτο ανάκτορο τής Κνωσσού. Ή φωτογραφία εΐκονίζει άπό άναπα- 
ράστασι τό δωμάτιο τής Βασιλίσσης. Οί τοίχοι είναι διακοσμημένοι μέ θαυμάσια 
σχέδια καί χρώματα. Η συμμετρία τών σχεδίων τής οροφής καί τών, κιονοκράνων 
καθώς καί ό άρμονικός συνδιασμός του γαλάζιου μέ τό άνοιχτό μπέζ έντυπωσιά- 
ζουν. (Ή φωτογραφία έλήφθη άπό τό βιβλίον τοϋ EYANS «THE PALACE OF 
MINOS», Τόμος Γ').
καί οΐ κολόνες ξύλινες, πού 'κατά 
πάσαν πιθανότητα ήταν ντυμένες 
μ’ ένα ψιλό μετάλλινο περιτύλιγμα. 
Ό  θριγκός σκεπάζεται άπό τού- 
βλινες πλάνες πού τις ζωγραφί-. 
ζουν. Αργότερα οί ναοί θά περι- 
βάλλωνται άπό μιά στοά. Ή προ- 
έλευσίς της είναι εύεξήγητη. Σέ 
πολλούς ναούς οί σκεπές εξέχουν 
καί στις τέσσερες πλευρές. Γιά νά 
τις στερεώσουν στις άκρες βάζουν 
εξωτερικά στηρίγματα. Καί νά 
λίγο—λίγο ή κατόπιν μόνιμη στοά.

“Από τήν άρχή τής γεωμετρι
κής περιόδου (12ος αιών) εις τό 
κορύφωμα τής άκμής τής ‘Ελληνι
κής τέχνης (5ος, 4ος αιώνες π.χ.) 
γεννήθηκαν κι’ έσβυσαν διάφορες 
τάσεις, αύτές πού τις ονομάζουμε 
«ρυθμούς». “Έχουμε έτσι τόν Δωρι

κό ρυθμό (Πελοπόννησος — Κάτω 
“Ιταλία —Σικελία), τόν “Ιωνικό (Μ. 
“Ασία —’Αττική), τόν Κορινθιακό 
(άμβίβολο άν μπορούμε νά τόν 
όνομάσωμε ρυθμό άφού μόνο στό 
κιονόκρανο ξεχωρίζει), τόν “Αττι
κό —σωστότερα Ίωνοαττικό 
τ ον Αίγινήτικο, πού καί αύτόν 
μάλλον Σχολή παρά ρυθμό μπο
ρούμε νά τόν ονομάσουμε, άφού 
δέν είναι παρά ενδιάμεσος σταθμός 
άνάμεσα στήν Κρήτη, τήν Πελο
πόννησο, τήν “Αττική καί τήν Βό
ρειο ‘Ελλάδα.

Τούτους τούς ρυθμούς πρέπει 
νά τούς έξετάσουμε έναν —έναν 
χωριστά, καί θ’ άρχίσουμε —στό 
επόμενο σημείωμα —άπό τόν Δω
ρικό.
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
,ι ψ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τήν 17-1-72 έπραγματοποιήθη είς τήν 
Σχολήν ΧώρΙκής ’Αθηνών τελετή έπί τή 
λήξει τής έκπαιδεύσεως τών είκοσι πέντε 
(25/πρώτων νεαρών βλαστών τής Άστυ- 

''Ύξίμίας Γυναικών τής Χωρ]κής.
Παρέστησαν: Ό  Γενικός Γραμματεύς 

Υ. Δ. Τάξεως κ. ’Ιωάννης ’Αναστασόπου- 
λος, ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Άντ]γος κ. 
Χρίστος Καραβίτης, ό Α'. Ύπαρχηγός 
Χωρ]κής Ύποσ]γος κ. ’Ιωάννης Ζαφειρό- 
πουλος, ό Βλ Ύπαρχηγός Χωρ]κης- Τα- 
ξίαρχος κ. Ξενοφών Τζαβάρας, ό Α'. ’Επι
θεωρητής Χωρ]κής Ταξίαρχος κ. Νι
κήτας Κωβαΐος, οι Διοικηταί τών Σχολών 
Χωροφυλακής Ταξίαρχοι κ. κ. Βλάχος 
καί Ρετσίνας, καθηγηταϊ διδάξαντες, 
άντιπροσωπεϊαι ’Αξιωματικών καί πολλοί 
προσκεκλημένοι.

Ό  Διοικητής τής Σ. Ο. X. λαβών τόν λό
γον, μεταξύ άλλων, είπεν ότι ή κτήσις 
τής ίδιότητος τής ’Αστυνομικού ύπό τής 
Γυναικός— πλήν τής ίκανοποιήσεως μιδς 
προσωπικής φιλοδοξίας— αποτελεί άμα 
καί εν εϊσέτι έπίτευγμα διά τήν σύγχρο
νον Έλληνίδα ήτις τείνει νά έξισωθή 
πρός τόν άνδρα είς τόν δημόσιον βίον, 
καί έτόνισεν ότι διά του νέου τούτου θεσ
μού αναμένονται πολλά υπηρεσιακά καί 
ήθικά οφέλη διά τό Σώμα.
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Περαίνων τόν λόγον του, έξέφρασε τήν 
βεβαιότητα ότι θά Αποδείξουν έμπράκτως 
ότι ή Ελληνίς είναι άξια τοΰ όνόματός 
της καί ότι ή Πατρίς δύναται νά έμπι- 
στευθή πρός αΰτάς οίανδήποτε αποστο
λήν καί ότι θά ικανοποιήσουν τάς προ
σδοκίας τοΰ Σώματος, ευχηθείς τελικής 
υγείαν, πρόοδον καί έπιτυχίαν.

Εκπρόσωπος των γυναικών ’Αστυνο
μικών τής Χωρ]κής, άνταπέδωσεν, εύχα- 
ριστήσασα τήν ήγεσίαν καί τήν Διοίκη- 
σιν τής Σχολής διά τό ενδιαφέρον καί τήν 
μέριμναν ώς προς τήν διαβίωσιν καί τήν 
έκπαίδευσίν των ήτις, άν καί βραχεία, 
παρέσχεν ικανά έφόδια διά τήν έπαγγελ- 
ματικήν των κατάρτισιν καί τήν διάπλα- 
σιν τοΟ χαρακτήρος των, ύπεσχέθη δέ ότι 
αυται μέ άφοσίωσιν καί πίστιν πρός τά 
ιδεώδη τής Πατρίδος καί τής Έπαναστά- 
σεως τής 21-4-1967 θά τιμήσουν τό Σώμα 
καί θά άνταποκριθοΟν πλήρως πρός τήν 
Αποστολήν των.

Ό  κ. ’Αρχηγός Χωρ]κής ώμιλήσας έν 
συνεχείμ άφοϋ έχαιρέτισεν άρχικώς τήν 
είσοδον τούτων εις τό Σώμα, άνεφέρθη εις 
τήν έκπαίδευσίν αυτών ήτις, καίτοι βρα
χεία, άπέδωσεν ικανοποιητικά αποτε
λέσματα καί ότι τό Σώμα φιλοδοξεί νά 
τάς έφοδιάση μέ όλα τά Απαραίτητα έφό
δια (γνωσιολογικά— ήθικά κ.λ.π.) ώστε 
νά καταστούν άξιεμ τών προσδοκιών του 
καί τής Ελληνικής Κοινωνίας. Τάς προέ- 
τρεψε νά έγκολπωθοϋν τάς αιώνιας άξίας 
τοΰ Σώματος καί νά προσθέσουν τάς δάφ- 
νας των εις τήν 'Ιστορίαν τούτου, τό ό
ποιον είναι προϊόν τών φλογών τοΰ 1821 
καί κοσμείται μέ δάφνας καί έθνικόν με 
γαλεϊον. Έτόνισεν επίσης ότι ό Χωρο- 
ψύλαξ είναι γνήσιον τέκνον τοΰ "Εθνους 
καί ότι συμπαρίσταται καί συμμετέχει εις 
τήν χαράν καί τάς θλίψεις του, άφιερώ- 
νων καί άναλίσκων τά πάντα διά τόν μοχ- 
θοΰντα Λαόν άπό τόν όποιον άντλεϊ τήν 
δύναμίν του.

Τάς προέτρεψε όπως προσηλωθούν 
μέ πίστι νείς τό καθήκον των, έπιδεικνύουν 
φιλομαθειαν, τάξιν καί έπιμέλειαν εις τόν 
ιδιωτικόν βίον των καί εκφράζουν Ανθρω
πισμόν καί εύγενή αισθήματα πρός τόν 
πολίτην.

Η σεμνή καί επιβλητική αύτή πρωτό
τυπος έκδήλωσις έληξε μέ μικράν δεξίω- 
οιν δοθείσαν, παρά τής Σχολής Χωρ]κής, 
πρός τιμήν των εις τήν αίθουσαν υποδο
χής αυτής, παρουσία πάντων τών προσ
κεκλημένων. Αί έξελθοΰσαι τής Σχολής 
γυναίκες Αστυνομικοί τής Χωροφυλα
κής έτοποθετήθησαν εις 'Υπηρεσίας τής 
Θεσσαλονίκης, Προαστίων Πρωτευού- 
σης. Ροδου καί Ηρακλείου πρός έκτέ- 
λεσιν υπηρεσίας.
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7ο Σύμπαν γύρο) μας

Ό Π λ α ν ή τ η ς  
Η Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΣΑΠΗ
' Α σ τ ρ ο ν ό μ ο υ

γνωστόν γύρω άτνό τόν ήλιον κινούνται εν
νέα μικρότερα σώματα, οί καλούμενοι πλανήται.

Κατά την σειράν των αποστάσεων των έκ τού 
ήλιου οί πλανήται εϊναι οί έξης:

1. Ό  Έρμης, εις άπόστασιν 58 έκατομ. χλμ., 
ό όποιος καί συμπληρώνει κάθε περιφοράν του, γύ
ρω άπο τόν ήλιον, εις 88 ημέρας.

2. Ή Αφροδίτη, εις τήν άπόστασιν των 108 έκα
τομ·. χλμ., περιφερόμενη περί τόν ήλιον εις 225 ήμε
ρος.

3. Ή γη μας, εις τήν άπόστασιν των 150 εκατομ
μυρίων έκτελεΐ ώς γνωστόν τήν περιφοράν της 
είς 365 ήμέρας.

4. Ό  "Αρης, ό όποιος ακολουθεί, εύρίσκεται είς 
άπόστασιν 228 έκατομ., χλμ. έκ τού ήλιου καί ή 
περιφορά του συμπληροϋται είς 687 ήμέρας (δύο 
περίπου ίδικά μας έτη).

5. Ό  Ζεύς, είς μεγαλυτέραν άκόμη άπόστασιν, 
ϊσην μέ 778 έκατομ. χλμ., χρειάζεται 12 περίπου 
ίδικά μας έτη διά κάθε περιφοράν του.

6. ’Ακολουθεί ό Κρόνος, είς άπόστασιν δεκαπλα- 
σίαν περίπου τής γηίνης (1.426 έκατομ. χλμ.), ένω 
τό έτος του ίσοϋται μέ 29 1)2 ίδικά μας έτη.

7. Ό  έπόμενος πλανήτης, ό Ούρανός, εύρίσκεται 
είς άπόστασιν 19 φοράς μεγαλυτέραν τής γήινης 
(2.868 έκατομ. χλμ.) καί συμπληρώνει μίαν περι
φοράν περί τόν ήλιον εις 84 ίδικά μας έτη.

8. Προτελευταίος πλανήτης είναι ό Ποσειδών, 
είς άπόστασιν 30 φοράς μεγαλυτέραν τής γης (4.500 
έκατομ. χλμ.), τού όποιου τό έτος ίσοϋται μέ 164 
3)4 ίδικά μας έτη.

9. Τέλος, ό πλέον άπομεμακρυσμένος έκ τού ήλιου 
πλανήτης είναι ό Πλούτων, είς τήν άπόστασιν των 
εξ περίπου δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων, ΐσην 
δηλαδή μέ 40 περίπου φοράς τήν άπόστασιν γης — 
ήλιου, ό όποιος καί χρειάζεται 248 ίδικά μας έτη, 
διά νά κάμη ένα γΰρον περί τόν ήλιον.

Έκ των πλανητών τούτων ήσαν γνώστοι άπο 
των άρχαιοτάτων χρόνων μόνον οί έξ πρώτοι, 
άπό τού Έρμου μέχρι καί τού Κρόνου' ένω οί τρεις 
τελευταίοι άνεκαλύφθησαν κατά τούς δύο τελευ
ταίους αιώνας, ό Ούρανός τό 1781, ό Ποσειδών το 
1846 καί ό Πλούτων τό 1930, διότι αυτοί γίνονται
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ορατοί μόνον μέ τήυ βοήθειαν τηλεσκοπίων καί 
μάλιστα ισχυρών, λόγω τής μεγάλης άποστάσεώς 
των.

Έξ άλλου, μεταξύ Άρεως καί Διός έχουν άνακα- 
λυφθή άπο τοϋ 1801 μέχρι σήμερον 1600 πολύ μι
κροί πλανήται, οί όποιοι προέκυψαν άπό τήν 
συντριβήν ενός μεγάλου πλανήτου, πού εύρίσκετο 
εις άπόστασιν 420 έκατ. χλμ. άπό τόν ήλιον, ήτοι 
τριπ'λασίαν περίπου τής άποστάσεώς τής γής εκ 
τοϋ ήλιου, ό όποιος δέ, πρό άμνημονεύτων χρόνων, 
έξερράγη. ^

Έξ άπόψεως μεγέθους οΐ πλανήται παρουσιά
ζονται ώς εξής: Ό  Ερμής έχει πολύ μικράν διάμε
τρον, ΐσην μέ 4850 χλμ., ήτοι ϊσην περίπου πρός 
τό τρίτον τής διαμέτρου τής γής μας. Ή ’Αφροδίτη 
είναι σχεδόν όση καί ή γή μας· ή διάμετρός της 
φθάνει τά 12.300 χλμ., ένώ ή διάμετρος τής γής μας 
είναι ιση μέ 12.750 χλμ. περίπου. Πολύ μικρός είναι 
καί ό ’Άρης, μέ διάμετρον ΐσην περίπου πρός τό 
ήμισυ τής γηΐνης, ακριβώς δέ ΐσην μέ 6.800 χλμ. 
Αντιθέτως, όλοι οΐ πέραν τοϋ Άρεως πλανήται, 

έκτος μόνον τοϋ Πλούτωνος, είναι πολύ μεγαλύ
τεροι τής γής μας. Ούτω, ό μέν Ζεύς εχει διάμετρον 
ένδεκαπλασίαν τής γηΐνης· ό δέ Κρόνος κατά 9,4 
φοράς μεγαλυτέραν. Ό  Ούρανός έξ άλλου εχει διά
μετρον τετραπλασίαν τής γηΐνης καί ό Ποσειδών

3,5 φοράς μεγαλυτέραν. Μόνον ό Πλούτων ό έσχα
τος τών πλανητών παρουσιάζει διάμετρον ΐσην 
περίπου πρός τό ήμισυ τής διαμέτρου τής γής, 
όπως άκριβώς καί ό Άρης.

Οι μικροί έξ άλλου πλανήται είναι σχεδόν όλοι 
σώματα τόσον μικρά, ώστε τό μέγεθος των δέν 
υπερβαίνει κάποτε τάς διαστάσεις ενός μεγάλου 
βράχου. Ο μεγαλύτερος έξ αύτών, ή Δήμητρα όπως 
λέγεται, έχει διάμετρον ΐσην μέ 770 χλμ. μόνον, ενώ 
ό δεύτερος, ή Παλλάς, περιορίζεται εις διάμετρον 490 
χλμ., οί δε δυοχεπόμενοι ή Εστία καί “Ηρα κατέρ
χονται εις τά 390 καί 190 χλμ. άντιστοίχως.

Ούτω εϊχον τά πράγματα μέχρι τοϋ προηγου
μένου έτους 1971, ότε έγένετο ή άνακάλυψις καί 
δεκάτου πλανήτου, τοϋ πλησιεστέρου πρός τόν 
ήλιον, ό όποιος ώνομάσθη "Ηφαιστος.

Τό ιστορικόν τής ανακαλύψεως τού τελανήτου 
Ηφαιστου άρχίζει άπό τόν προηγούμενον αιώνα 

καί συγκεκριμένως άπό τοϋ έτους 1846. Τότε έτέθη 
το ζητημα μητεως μεταξύ ήλιου καί Έρμοϋ υπάρ
χει κάποιος άγνωστο; πλανήτης. "Εγινε δέ αύτή ή 
ύπόθεσις, διότι ό Ερμής παρουσιάζει μερικός άνω- 
μ αλί ας εις την κινησιν του πτρί τόν ήλιον, αί όποϊαι 
θά έδικαιολογοϋντο διά τών «παρέλξεων», τών 
ασκούμενων επί τοϋ Έρμοϋ ύπ"ό τού άγνω στου

Μια καταπληκτική φωτογραφία ληφθεΐσα άπό τεχνιτόν δορυφόρον. Διακρίνεται 
ό αιώνια χιονισμένος Βόρειος Πόλος καί μία έν έξελίξει θύελλα. Διά τοιούτων φωτογρα
φιώνώύνανται νά έπισημαίνονται εγκαίρως καιρικοί μεταβολαί καί νά προλαμβάνονται αί 
έκ τών στοιχείων τής «ρύσεως προκαλούμεναι ζημίαι.
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τούτου πλανήτου. ‘Αττό τότε δέ και έδόθη είς τόν 
ύποθετιχόν πλανήτην το όνομα "Ηφαιστος.

Ό  "Ηφαιστος ώς πλησιέστερος πρός τόν ήλιον 
μεταξύ όλων των πλανητών, Θά έπρετεε νά βυθί
ζεται εις τήν ηλιακήν ακτινοβολίαν καί ώς έκ τού
του νά άνατέλη καί νά δύη σχεδόν τι'άντοτε, μαζί 
μέ τόν ήλιον, εις τρόπον ώστε νά έμποδίζεται ή 
εύχερής τταρατήρησίς του. Τό ότι λοιπόν δέν είχε 
τταρατηρηθή ποτέ είς τταλαιοτέρους χρόνους άπ·ε- 
δίδετο εύλόγως είς τό έμπόδιον τού ήλιακοϋ φωτός, 
τό όποιον συνεχώς τόν αποκρύπτει.

'Ο μέχας γάλλος άστρονόμος Λεβερριέ, ό άνα- 
καλύψας καί τόν πλανήτην Ποσειδώνα ύπολο- 
γιστικώς, ϋπελόγισε τά στοιχεία τής πιθανής τρο
χιάς τού Ηφαίστου, βάσει των άνωμαλιών τάς ο
ποίας παρουσιάζει ό Έρμης καί άνεκοίνωσεν, ότι 
ό αόρατος αύτός πλανήτης θά πρέπει νά διέρχεται 
πολύ συχνά προ τού δίσκου τού ήλιου, όπως άκρι- 
βώς διέρχονται κατά καιρούς προ τού δίσκου 
τού ήλιου καί οί πλανήται Έρμης καί ’Αφροδίτη. 
Μάλιστα δέ ό "Ηφαιστος θά έπρεπε νά κάμνη αύτάς 
τάς διαβάσεις πολύ συχνότερον άπό τόν Έρμη καί 
καί τήν Άφροδίτην. Συνεπώς, θά ήτο δυνατόν νά 
παρατηρηθή ό άγνωστος πλανήτης, όταν διέρχε
ται πρό τού ήλιακοϋ δίσκου, όπ-ότε καί θά έφαίνετο 
υπό μορφήν μικράς κυκλικής μελανής κηλΐδος, κι- 
νουμένης πρό τού ήλιακοϋ δίσκου.

Σχεδόν αμέσως, όταν έγινε αύτή ή άνακοίνωρίς 
άπό τόν Λεβερριέ, ό Γάλλος έρασιτέχνης άστρονό
μος Λεσκαβρώ, πού ήτο ιατρός, άλλά διέθετε ένα 
καλό τηλεσκόπιον, έγραψε είς τόν Λεβερριέ, ότι την 
25ην Μαρτίου 1859, ενώ παρετήρει τόν ήλιον, 
είδε νά διαβαίνη πρό αυτού ένα μαύρο κυκλικόν 
άντικείμενον, πού διέτρεξε τόν ήλιον είς μίαν ώραν 
καί 18 περίπου λετΓτά. Βάσει αύτών τών στοιχείων 
ύπελόγισεν ό Λεβερριέ, ότι ό "Ηφαιστος θά έπρεπε 
νά κινήται γύρω άπό τόν ήλιον είς 20 περίπου ήμέ- 
ρας καί είς μίαν άπόστασιν έξ αύτοϋ, ΐσην μέ 19 
εκατομμύρια χιλιομέτρων, ήτοι ϊσην προς τό τρί
τον τής άποστάσεως τού Έρμού έκ τού ήλιου.

Τά πράγματα π·εριεπλάκησαι\ όταν καί άλλοι 
παρατηρηταί ίσχυρίσθησαν, ότι είδαν παρόμοιας 
διαβάσεις τού Ηφαίστου πρό τού ήλιακού δίσκου, 
πρό παντός^ ή διάβασις, τήν οποίαν μετέτεειτα 
άνεκοίνωσεν ό Βέμπερ, ώζήγησε τόν Λεβερριέ είς 
διαφορετικά εξαγόμενα διά τήν τροχαιάν τού αγνώ
στου πλανήτου, πράγμα τό όποιον καί τόν έκαμε 
νά διακηρύξη, ότι δυνατόν νά υπάρχουν πολλοί 
"Ηφαιστοι καί ότι κάποιος έξ αύτών έπρεπε νά πε- 
ράση πρό τού ήλιακού δίσκου τήν 23ην Μαρτίου 
1877. "Ολα τά ’Αστεροσκοπεία έστρεψαν τότε τά 
τηλεσκόπιά των προς τόν ήλιον κατ’ εκείνην τήν 
ήμέραν, πλήν όμως κανείς παρατηρητής δέν είδε 
τόν άναζητούμενον άγνωστον πλανήτην.

Έν τώ μεταξύ, είς τάς 29 ’Ιουλίου τού 1878, ό 
ερασιτέχνης Λουί Σουΐφτ, γνωστός καί άπό άλλας 
άστρονομικάς άνακαλύψεις του, ό όποιος διέθετε 
τηλεσκόπιον άνοίγματος 40 εκατοστών (όσον δη- 
λαζή είναι καί τό άνοιγμα τού τηλεσκοπίου τού 
’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών), άνεκοίνωσε, ότι κατά 
τήν έκλειψιν τού ήλιου πού συνέβη αύτήν τήν ήμέ
ραν, είδε είς άπόστασιν τριών μοιρών δυτικώς τού 
ήλιου, δύο άστέρας έρυθρούς άπέχοντας μεταξύ 
τους κατά 6-7 λεπτά τής μοίρας. Τήν ιδίαν δέ ήμέ
ραν καί ό καθηγητής Γουώτσον διέκρινε ένα ύπο

πτον άντικείμενον πλησίον τού ήλιου, τό όποιον 
παρουσίαζε δίσκον, όπως οί πλανήται.

Έκτοτε τό ζήτημα τού Ηφαίστου παρουσίασε 
όλιγώτερον ενδιαφέρον καί ήρχισε νά φαίνεται πολύ 
άμφίβολος ή ύπαρξίς του, τοσούτω μάλλον καθ’ 
όσον καί αΐ άνωμαλίαι αΐ όποϊαι παρατηρούνται είς 
τήν κίνησιν τού Έρμού, ήρμηνεύθησαν έστω και 
μερικώς μέ τήν θεωρίαν τής Γενικής Σχετικότητος 
τού ’Αϊνστάιν.

’Αλλά τό Θέμα «'Ήφαιστος» έτέθη καί πάλιν κατά 
τήν τελευταίαν ΙΟετίαν. Έτέθη μάλιστα υπό γενι- 
κωτέραν μορφήν: Νά άναζητηθή φωτογραφικώς 
—μέ τά σύγχρονα τεχνικά μέσα —έάν υπάρχουν 
πλησίον τού ήλιου άόρατα τηλεσκοπικώς σώμα
τα, ώς έκ τών μικρών διαστάσεων των, καί νά έλεγ- 
χθή άν τά σώματα αύτά είναι μικροί πλανήται ή και 
κομήται.

Ή συστηματική αύτή έρευνα ήρχισε τό 1963, 
κατά τήν διάρκειαν τής ολικής έκλήψεως τού ήλιου 
τού έτους αύτού. Πρώτοι οί άστρονόμοι Ντόν καί 
Ντυσέν κατώρθωσαν τότε νά φωτογραφίσουν ένα 
άντικείμενον, πού ώμοίαζε μέ κομητην και εύρισκετο 
πλησίον τού ήλιου είς άπόστασιν έξ αύτού περίπου 
20 ήλιακών άκτίνων, ήτοι 14 περίπου εκατομμυ
ρίων χιλιομέτρων. Τήν επιτυχίαν τών Ντον καί 
Ντυσέν ήρχετο νά έπισφραγίση τό 1966 ό Κουρ- 
τέν διά τών φωτογραφιών που έλαβεν εις την Βρα
ζιλίαν.

Ύ π’ αύτάς τάς συνθήκας κατά τό 1971 ώργανώ- 
Θη άποστολή άπό τούς άστρονόμους τοΰ Κολλεγίου 
τού Ντόουλινγκ ’είς τό Μεξικόν, ή οποία επέτυχε 
νά φωτογραφίση δέκατέσσαρα συνολικώς ύποπτα 
άντικείμενα, τών όποιων αί τροχιαί ύπελογίσθη- 
σαν επακριβώς μέ τήν βοήθειαν ήλεκτρονικών υπο
λογιστών. "Ενα άπό τά άντικείμενα αύτα, εις το 
όποιον καί έδόθη τό όνομα Ήφαιστος, παρουσιά
ζει σαφώς πλανητικήν τροχιάν ήτοι τροχιάν περί
που κυκλικήν, τής όποιας ή κλίσις, ώς πρός τό επί
πεδον τής τροχιάς τής γης, άνέρχεται είς 12 μοίρας 
(έναντι τών 7 μοιρών κλίσιν, πού έχει ή τροχιά 
τού Έρμού καί τών 17 μοιρών πού είναι η μεγαλυ- 
τέρα παρουσ.ιαζομένη κλίσις τού πλανήτου ΓΤλού- 
τωνος).

Ό  πλανήτης "Ηφαιστος —κατά τά πρώτα συνα- 
χθέντα συμπεράσματα —άπέχει άπό τού ήλιου περί
που 15 έκατομμύρια χιλιομέτρων (τό δέκατον τής 
άποστάσεως γης —ήλιου) καί έχει διάμετρον άρκε- 
τά μικράν, μόλις 40 χιλιομέτρων. Διά τούτο καί δέν 
καθίστατο έφικτή ή παρατήρησίς του, όταν διέ- 
βαινε πρό τού ήλιακού δίσκου είναι ό μικρότερος 
τών πλανητών, μικρότερος άκόμη καί άπό τούς 
μεγαλυτέρους τών μικρών πλανητών, άφοϋ, όπως 
εϊδομεν ή "Ηρα έχει διάμετρον 190 χιλιομέτρων, ήτοι 
περίπου πενταπλασίαν τού Ηφαίστου. Παρα ταυ- 
τα, ό "Ηφαιστος συγκαταλέγεται έφ’ έξης μεταξύ 
τών δέκα πλέον πλανητών τού ήλιακού μας συστή
ματος, άφού ή τροχιά του διαγράφεται είς τό εσω
τερικόν τής τροχιάς τού πλανήτου Έρμου και, πε
ρίπου, είς τό τρίτον τής άποστάσεως τού Ερμου 
έκ τού ήλιου. Είναι ό «Ένδοερμιακός» πλανήτης.

Καί είναι φυσικόν, είς τήν μικράν αύτήν άπόστα- 
σίν του έκ τού ήλιου, ό "Ηφαιστος νά καταφλέγε- 
ται, άφού έν κυριολεξία είναι βυθισμένος είς τά εξω
τερικά άραιά στρώματα τού στέμματος τού ήλιου.
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Ο ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ 
Ξ Α Ν Α Ζ Ε Ι

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Α Σ Μ Π ΟΥ ΤΡΗ  
‘Υ παλλήλου Χ ω ρ οφ υλα κή ς

«Ή  ενδιαφέρουσα περίπτωσιςτοΰ Κέϊθ Σίμψον, 
ένός Βρεταννοϋ καθηγητοΰ, τοΰ όποιου ή δύνα- 
μις της παρατηρητικότητος καί των συμπερα
σμάτων του πλησιάζει τον μΰθον».

0  Τζών Χέϊντζ είχε οδηγήσει 
μέ δελεασμούς τήυ κυρίαν Ντιράν 
Ντισόν μίαν πλουσίαν χήρα, εις 
μίαν ενοικιασμένη ν άποθήκην εις τό 
Κρώλεύ τής ’Αγγλίας. ’Εκεί τήν 
έπυροβόλησε είς τήν πλάτην καί 
τό κεφάλι τήν έφόνευσε καί έν 
συνεχεία τήν έλήστευσε. Κατό
πιν τήν έρριψεν είς ένα σιδηροϋν 
βυτίον μέ Θειϊκόν όξύ. ’Αργότερα, 
όταν τό πτώμα της διελύθη, έχυσε 
τό περιεχόμενον τοΰ βυτίου εις τήν 
αυλήν τής άποθήκης καί παρακο
λουθούσε καθώς τά υπολείμματα 
τής κυρίας Ντιράν—Ντισόν άπερ- 
ροφώντο εις τό άμμώδες έδαφος.

Ή κυρία Ντιράν—Ντισόν δέν 
υπάρχει πλέον. Τήν άφάνισαν μέ 
όξύ, είπε ό μικρόσωμος άνδρας 
είς τόν ’Επιθεωρητήν τής Σκώτ- 
λαντ Γυάρντ. ’Αλλά πώς μπορείτε 
νά άποδείξητε τό έγκλημα έφ’ 
όσον δέν υπάρχει πτώμα;

Άλλ’ ήπατατο, πιστεύων ότι 
ή άστυνομία έχρειάζετο πτώμα 
διά νά τόν δικάση. ’Ολίγον μετά 
τήν ομολογίαν τοΰ Χέϊντζ, ό Δό- 
κτωρ Κέϊθ Σίμψον τοΰ Πανεπιστη
μίου τοΰ Λονδίνου, ό όποιος έκτοτε 
έγινε όπιό έμπειρος είς τήν ’Ιατρο
δικαστικήν, καθ’ όν χρόνον έξιχνί- 
αζε τήν σκηνήν τοΰ έγκλήματος, 
ή αιχμή τής όμπρέλλας του έκτύ- 
πησε είς τό έδαφος. Ξαφνικά έσκυ
ψε, συνέλεξε δύο λεπτά χαλίκια 
καί τά περιεργάσθη διά μεγενθυντι- 
κοϋ φακού.

—’Ανθρώπινοι χολόλιθοι, είπε. 
Άνασκάψτε τό μέρος.

’Ακολούθως ή ’Αστυνομία βρήκε 
τεμάχια άπό κόκκινη .πλαστική 
τσάντα καί υπολείμματα τεχνιτή< 
οδοντοστοιχίας, τά όποια θά ήδύ- 
ναντο νά ομοιάζουν μέ τής κυρία$ 
Ντιράν — Ντισόν. Ή άστυνομίο 
βρήκε έπίσης είς τήν άποθήκην τοΰ 
Χέϊντζ, ένα πιστόλι διαμέτρου 38 
χιλ. μέ μία σφαίρα όλιγώτερον. 
Καί έπεσημάνθη ένας κοσμηματο
πώλης, ό όποιος είχεν άγοράσει 
μερικά άπό τά κοσμήματα τής 
γυναικός άπό τόν Χέϊντζ άρκετάς 
ήμέρας μετά τήν έξαφάνισίν της. 
Αύτή ή μαρτυρία ήτο άρκετή. Ό  
Χέϊντζ συνελήφθη, έδικάσθη, κατε- 
δικάσθη καί άπηγχονίσθη.

’Αργότερα, ένας άξιωματικός τής 
αστυνομίας, ό όποιος ήτο άσυνήθι- 
στος είς τόν τρόπον τού Δόκτορος 
Σίμψον, τού είπε:

—Τί τύχη νά εύρης αυτούς τούς 
χολόλιθους.

Οϊ ξανθοκόκκινες βλεφαρίδες τού 
ιατρού έκινήθησαν προς τά άνω.
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To γεγονός είναι, δτι έψαχνα γ ι’ 
αυτές, είττε. Οί γϋναΐκες τής ηλικίας 
τής κυρίας Ντιράν — Ντισόν οί 
όιτοϊες ζοϋν καλά όπως αυτή, συ
χνά τις έχουν. Καί καθώς καλύ
πτονται μέ λιπαρές ουσίες, άντέ- 
χουν εις τό όξύ.

Έάν τό παρατηρήσης θά προ- 
σέξης την παρουσίαν των.

Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΥ
Παθολόγος τής Σκώτλαντ 

Γυάρντ, σ,ιγγραφεύς επτά βιβλίων, 
καθηγητής τής ’Ιατροδικαστικής 
τόϋ Πανεπιστημίου τού Λονδίνου 
εις τό Νοσοκομεϊον τού Γκάύ, ό 
Κέδρικ Κέϊθ Σίμσον είναι ό Σέρλοκ 
.Χόλμς τού 20θϋ αίώνος. Δέν είναι 
ϋπό τήν στενήν σημασίαν ένας ντέ- 
τέκτιβ, άλλά ιατροδικαστής, ένας 
ιατροδικαστής μέ επιτυχίαν εις τήν 
έξέτασιν τραυμάτων, πτωμάτων 
καί ιστών διά τόν προσδιορισμόν 
τής αιτίας, των μέσων καί τού χρό
νου τού θανάτου. "Οπως καί τού 
Χόλμς, ή ζωή του είναι ένας συνδια- 
σμός κοπιωδών παρατηρήσεων, 
άπιστεύτων γνώσεων καί μιας δυ- 
νάμεως συμπερασμάτων, ή οποία 
είναι μάλλον μιά έκτη αίσθησις.

Ό  Δόκτωρ Μίλτον Χέλπερν, 
Προϊστάμενος τής ’Ιατροδικαστι
κής Υπηρεσίας τής Νέας Ύόρκης, 
λέγει δι’ αυτόν:

Καλώς πληροφορη μένος, νους 
ικανός νά βλέπη; νά παρατηρή καί 
νά άντιδρα δταν χρειάζεται και 
πράγματι αντιδρά όταν καί δπως 
πρέπει.

Κάποτε ό Σίμψον έπεσκέφθη μίαν 
παραλιακήν πόλιν όπου, έξεβράσθη 
άπό τήν θάλασσαν τό πτώμα ενός 
άνδρός-δεμένον μέ σχοινί.

Φαίνεται γιά έγκλημα, τοϋ είπε 
ό άστυνομικός εις τό τηλέφωνον.

Ό  Σίμσον έσπευσε εις τόν τόπον 
καί έξήτασε τό πτώμα, υπαγορεύ
οντας εϊς τόν γραμματέα του καθ’ 
δν χρόνον ήργάζετο. «’Άνδρας γύ
ρω στά 40, καλοσυντηρημένος, 
άνευ φανερών εξωτερικών τραυ
μάτων, μέ τατουάζ εις τό σώμα, 
πιθανώς ναυτικός». Θά γνωρίσω- 
μεν περισσότερα μετά τήν νεκρο
ψίαν. ’Εκτός άν κάνω μεγάλο λάθος 
δέν είναι έγκλημα, άλλά αύτοκτο- 
νία.

—’Αδύνατον, είπε ό ’Αξιωματι
κός υπηρεσίας. Τό πτώμα είναι 
φτιαγμένο σάν κοτόπουλο γιά τήν 
σούβλα:

’Εάν παρατηρήσης, τοϋ άπήντη- 
σε ό Σίμσον, κάθε κομμάτι τοϋ 
σχοινιού έχει περασθή γύρω άπό

τό σώμα καί κάθε κόμβος έχει δεθή 
πρός τά άνω, τραβηγμένος έλα- 
φρώς , σάν νά ήτο άπό τά δικά του 
δόντια καί χέρια.

Ό  Σίμσον έρριψε τό φώς του είς 
τό στόμα τοϋ νεκρού. Υπήρχε 
ένα τεμάχιον σχοινιού κολλημενον 
άκόμη είς τήν σχισμήν μεταξύ τών 
δύο εμπρόσθιων όδόντων.

Ή έρευνα τής ’Αστυνομίας άπέ- 
δειξε, δτι ήτο πράγματι αύτοκτο- 
νία. Γνωρίζοντας δτι ήτο καλός 
κολυμβητής ό ναύτης, έδέθη πριν 
πέση άπό τό καράβι του είς τό 
νερό γιά νά αύτοκτονήση.

Ο Α Λ Α Θ Η Τ Ο Σ
Γεννηθείς εϊς τό- Σάσεξ τό 1907 ό 

Κέϊθ Σίμσον είσήλθεν είς τό ’Ιατρι
κόν έργαστήριον τοϋ Νοσοκομείου 
τοϋ Γκάϋ τό 1924 καί δέν έφυγε 
έκτοτε. Θαυμάσιος σπουδαστής, 
έκέρδισε πολλά βραβεία. Διορι- 
σθείς είς τό έπιτελεϊον τοϋ Νοσο
κομείου τό 1931 άρχισε νά κάνη 
νεκροψίες γιά τήν άστυνομία καί 
ερεύνησε έκτοτε χιλιάδες πτώματα 
διαφόρων περιπτώσεων θανάτου.

Πολύ ένωρίς εις τήν καριέρα του, 
ό Σίμσον «διεφώνησε» βασικώς μέ 
ένα διάσημον είς τήν εγκληματολο
γίαν ’Ιατροδικαστήν τόν ΣέρΜπέ- 
ρναντ Σίλσμπουρυ.

Μιά γυναίκα ίδιοκτήτρια ταβέρ
νας εϊς τό Πόρτσμάουθ, εύρέθη δο
λοφονημένη.

'Η ΰπόθεσις παρέμεινε άλυτη δΓ 
άρκετάς έβδομάδας. ’Αλλά κατόπιν 
ένας εγκληματίας συνελήφθη διά 
μίαν συνήθη ύπόθεσιν καί ώμο- 
λόγησε έκουσίως ότι είχε φονεύση 
τήν ίδιοκτήτρια τής ταβέρνας, μέ 
σκοπόν τήν ληστείαν.
— Δέν είχα -τήν πρόθεσιν νά τήν 
σκοτώσω, είπε ό Χάρολντ Λόνγκ- 
χανς. Άλλά γνωρίζετε, τί σημαίνει 
νά ξεφωνίζη μιά γυναίκα.

'Η άστυνομία επανεξέτασε τήν 
άρχικήν άναφοράν τού Σίμσον,' ή 
όποια προσδιόριζεν δτι ή γυναίκα 
είχε στραγγάλισθή ύπο ενός ατό
μου, τό όποιον είχε παραμορφω- 
μένον χέρι. Τό δεξιό χέρι τοϋ Λονγ- 
κχανς ομοίαζε μέ τά δακτυλικά 
άποτυπώματα είς τό λαιμόν τοϋ 
θύματος.

"Οταν ή ΰπόθεσις ήλθε είς τό 
δικαστήριον, ό Λόνγκχανς ήρνήθη 
τήν ενοχήν, άναιρών τήνομολογίαν 
του. Ό  λόγος διά τόν όποιον ή 
ΰπεράσπισις δέν έδωσε άνταπαντη- 
σιν, ήτο ή κατάθεσις τοϋ Σέρ Μπέρ- 
ναντ Σίλσμπουρυ τοϋ κοσμήτορος 
τότε τής διεθνούς ιατροδικαστικής.

Ό  Σέρ Μπέρναντ είχε εξετάσει τό 
χέρι τοϋ Λόνγκχανς καί συνεπαί- 
ρανε δτι ήτο πολύ άδύνατον διά 
νά στραγγαλίση άνθρωπον. Τό 
δικαστήριο άπεφάνθη δτι ό Λόνγ
κχανς δέν ήτο ένοχος.

Άλλά είκοσι έτη άργότερα κα- 
ταπιεζόμενος άπό τόν καρκίνο καί ^ 
προφυλασσόμενος υπό τοϋ νόμου, 
κατά τόν όποιον έάν κάποιος 
ήθωώθη δέν δύναται νά ξαναδι- 
κασθή, ό Λόνγκχανς έπανέλαβε 
τήν ομολογίαν του.

Θέλω νά πώ  δτι έγώ έχω κάνει 
εκείνο τό έγκλημα, είπε. Πράγματι 
έφόνευσα τήν γυναίκα είς τήν τα
βέρνα είς τό Πόρτσμάουθ.

Αύτό ήτο μία δικαίωσις τής 
προβλέψεως τοϋ Σίμσον. Δέν έχει 
άποδειχθή άκόμη δτι έχει κάνει 
λάθος είς μίαν ύπόθεσιν δολοφο
νίας.

ΟΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΕΣ 
ΑΧΥΒΑΔΕΣ

Σήμερον, 63 ετών, ό καθηγητής 
ενεργεί 6 νεκροψίες καθημερινώς, 
καταθέτει είς τό δικαστήριο καί 
εύρίσκει άκόμη χρόνο διά νά γρά- 
ψη. Είς τά βιβλία του περιλαμβά
νονται ένα βιβλίον τής ιατροδικα
στικής, μιά διατριβή διά τό πώς 
πρέπει νά ένεργή ό ιατρός είς τό 
δικαστήριον καί ένα άπολογισμόν 
τών ίδικών του υποθέσεων (γραμ
μένο ν ύπό ψευδώνυμον). Ή π  ιό 
αγαπητή του είναι ή ΰπόθεσις τών 
Πορτογαλλικών άχυβάδων. Τό 
1959 ένας χειροϋργος οδοντίατρος 
καί ή οίκογένειά του έφυγαν άπό· 
τήν Βρεταννία, γιά διακοπές. Λί
γο μετά τήν άφιξί των είς μίαν παν- 
σιόν πλησίον τής Λισαβώνος, έδεί- 
πνησαν μέ άχυβάδες καί κρέας μό
σχου. Τό επόμενο πρωί καί ό σύ
ζυγος καί ή σύζυγος εύρέθησαν 
νεκροί, ενώ τά δύα μικρά τέκνα 
τους κλαυθμή ρίζαν είς τό άλλο δω
μάτιο. Υπήρχε άπόδειξις έμμέτων, 
καί οί άρχές τής Πορτογαλίας 
συνεπαίρανον δτι άπέθανον άπό 
τό φαγητό ν δηλητηριασμένον άχυ
βάδων.

Ό  δόκτωρ Σίμσον ένδιεφέρθη 
διά τήν ύπόθεσιν, διότι ό οδοντία
τρος είχε συνάψει ειδικήν άσφάλειαν 
10.000 λιρών δΓ άτυχήματα. Άλλ’ 
αΐ αιτήσεις τής Σκώτλαντ Γυάρντ 
νά έξετάσουν τά πτώματα, άπερ- 
ρίφθησαν υπό τών άρχών τής 
Πορτογαλλίας. Τρεις εβδομάδες 
άργότερον ή ΰπόθεσις έκλεισε καί 
τά πτώματα —πλήν τών έσωτε- 
ρικών οργάνων τά όποια έλήφθη-
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Ενα μέρος τοΟ έγκληματολογικοϋ 
Μουσείου τής Σκότλαντ Γυάρντ δπου 
φυλάσσονται τά πιό μακάβρια μέσα δια- 
πράξεως έγκλημάτων.

σαν προς έξέτασιν έπεστράφησαν 
είς τήν ’Αγγλίαν διά ταφήν.

Παρατηρώντας ενα άφύσικον 
χρώμα καί τών δύο πτωμάτων, ό 
Σίμσον έλαβε ενα μικρό δείγμα 
ύγροϋ τών μυών άπό τό ιτόδι καθ’ 
ένός. Περιείχε, ώς ύποπτεύετο, 
μονοξείδιον τού άνθρακος.

Υπήρχε θερμοσίφων εις τό λου- 
τράν των; ’Ερώτησεν έναν ανα
κριτήν ό όποιος είχε μεταβή είς τήν 
Πορτογαλλίαν ανεπισήμους.

Ό  Σίμσον έν συνεχεία άναπα- 
ρέστησεν τήν ΰπόθεσιν. Ό  οδον
τίατρος καί ή σύζυγός του έτοι- 
μάζοντο νά κοιμηθούν. Σκεπτομένη 
νά κάνη μπάνιο, ή σύζυγος άναψε 
τόν Θερμοσίφωνα. Ό  αερισμός ήτο 
λανθασμένος καί μία θανάσιμος 
ποσότης μονοξειδίου τοϋ άνθρακος 
συνεσωρεύθη είς τό δωμάτιον. Οί 
γονείς εύρισκόμενοι πλησίον τής 
εστίας διαφυγής τοϋ αερίου άπέθα- 
νον εξ ασφυξίας. Τά παιδιά είς τό 
άλλο δωμάτιον, έπέζησαν.

’Αφού άπεκαλύφθη αύτό εις τήν 
άνάκρισιν, ή ασφαλιστική Εται
ρεία συνεφώνησε νά πλήρωσή. 
’Αλλά πώς θά ήδύνατο ό δόκτωρ 
Σίμσον νά άποδείξη ότι δεν ήτο 
τροφική δηλητηρίασις;

Τό κόκκινον χρώμα, εξήγησεν ό 
Σίμσον. Τά πτώματα είχον κόκκι- 
νον χρώμα, χαρακτηριστικόν τών 
θανάτων έξ αναθυμιάσεων αερίων. 
Σημειώσατε ότι ό εμμετος είναι ση
μάδι δηλητηριάσεως έξ αερίου, ώς 
επίσης καί έκ τροφικής δηλητηριά- 
σεως. ’Επίσης, ότι ούδείς άλλος 
έξ όσων έφαγον άχυβάδας ήσθέ-

νησε. Καί, όπωσδήποτε, τόΠλαγ- 
κντόν τό όποιον άλλοιεϊ τάς άχυ
βάδας καί τάς-κάνει δηλητηριώδεις 
δέν είναι τής παρούσης εποχής.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΝΤΟΠΚΙΝ

Μία άπό τις πιό δύσκολες εργα
σίες πού αντιμετωπίζει ένας έμ
πειρος ιατροδικαστής είναι ό ανα
σχηματισμός ένός πτώματος άπό 
τεμάχια, ούτως ώστε νά άναγνω- 
ρισθή τό θύμα. "Ενα πρωινό τοΰ 
1942, όταν ακόμη τό Λονδίνο ήτο 
άνεσκαμμένον άπό τά έρείπια τού 
ττολέμου, έδόθη είς τόν δόκτορα 
Σίμσον ενα δέμα περιέχον καψα
λισμένα άνθρώπινα οστά καί τε
μάχια ξηραμένης σάρκας. Άνευ- 
ρέθησαν κάτω άπό μίαν λιθίνην 
πλάκα είς τό υπόγειον μιας βομ
βαρδισμένης έκκλησίας Βαπτιστών 
είς τό Νότιο Λονδϊνον.

Είναι δυνατόν νά προέρχωνται 
άπό τό παλαιό νεκροταφείο δίπλα, 
είπε ό ’Αξιωματικός τής Σκώτλαντ 
Γυάρντ ή πιθανόν νά είναι θύμα 
βεμβαρδισμού. ’Αλλά προσέξατε 
καί τήν περίπτωσιν τού έγκλήμα- 
τος.

Ό  Δρ. Σίμσον κύτταξε σύντομα 
τά υπολείμματα.

Γυναίκα, είπε, προσέχοντας τήν 
μήτρα.

Κατόπιν έκανε μία προσεκτικω- 
τέρα έξέτασι.

Νεκρή περίπου άπό 12 έως 18 
μήνες.

Μία μικρά υποψία γεννήθηκε τώ
ρα είς τό μυαλό του.

Καλλίτερα θά πρέπει νά τά πάρω 
είς τό έργαστήριόν μου.

Είς τό Νοσοκομεΐον τού Γκάϋ κα
θάρισε τά οστά καί άρχισε νά τά 
έξετάζη.

Δέν είναι δυστύχημα άεροπορι- 
κής έπιδρομής, είπε ξηρά! Κάποιος 
έχει άποκόψει καθαρώς τήν κεφα
λήν άπό τόν κορμόν. Καί τό πρό- 
σωπον καί τό τριχωτόν μέρος τής 
κεφαλής έχουν άφαιρεθή έσκεμμέ- 
νως.

Ό  Σίμσον έμέτρησεν τό μεγαλύ- 
τερον άπομένον όστούν, τό όστούν 
τού βραχίονος. "Ήτο 40 εκατοστά 
περίπου καί διά τής χρησιμοποιή- 
σεως τής μεθόδου τού Πάρσον 
ύπελόγισεν τό ύψος της είς 1, 68μ. 
’Αφού είδε είς άκτΐνας X τό κρανίον, 
τήν τοποθέτησε μεταξύ τών 40 — 
50 έτών.

Παρετήρησεν έπίσης ότι είχε ένα 
ινώδες οίδημα τής·μήτρας.

Ό  άξιωματικός τής Σκώτλαντ 
Γυάρντ ήλεγξε τόν φάκελλον τών 
άπωλεσθέντων προσώπων. "Ενα 
όνομα μεταξύ αύτών έφαίνετο νά 
ταιριάζη:

Ή Ράτσελ Ντόμπκιν, 49 έτών, 
πήγε είς ένα Νοσοκομεΐον τού Λον
δίνου διά νά έξετασθή δι’ ένα όγκον 
τής μήτρας. Έξηφανίσθη πρό 15 
μηνών καί ό έν διαστάσει σύζυγός 
της, Χάρρυ, ήτο είς συνεργεϊον έπι- 
σημάνσεως πυρκαϊών πλησίον τής 
έκκλησίας, όπου εύρέθησαν τά 
ύπολείμματα.

Ό  Ντόμπκιν ήτο ένας χονδρός, 
τραχύς, δυνατός- άνδρας. *Η Ρά
τσελ Ντόμπκιν, ώς είπε ή άδελφή 
της είς τήν άνάκρισιν, τόν ΰπαν- 
δρεύθηκε διά τά χρήματά του — 
μία πιθανή άφορμή. ’Αλλά αί έν- 
δείξεις έναντίον του ήσαν άκόμη 
όλίγαι. Θά μπορούσε νά άποκαλυ- 
φθή ή ένοχή του; Θά μπορούσε ό 
Δρ. Σίμσον νά άποδείξη, ότι έδο- 
λοφονήθη;

Έλήφθη μία φωτογραφία τού 
κρανίου της καί κατόπιν έτοποθε- 
τήθη υπεράνω μιάς άλλης τής 
Ράτσελ Ντόμπκιν. Έταίριαζαν 
άπολύτως είς όλα τά σημεία. 
Ό  οδοντίατρος τής κυρίαςΝτόμπκιν 
άνευρέθη καί άνεγνώρισεν τήν άνω 
σιαγόνα καί μερικές έμφράξεις τάς 
όποιας είχε κάνει.

’Αλλά πώς άπέθανεν ή γυναίκα; 
Ό  Δρ. Σίμσον έξήτασεν λεπτομε

ρώς τά υπολείμματα δΓ άλλην μίαν 
φοράν. "Οταν τό προσωπικόν του 
τόν άφησεν έκείνην τήν νύκτα, αυ
τός παρέμεινεν. "Οταν έπέστρεψαν 
τό επόμενο πρωί, ήτο άκόμη έμ- 
πρός είς τήν έδραν τού έργαστη- 
ρίου του, μέ τό κιβώτιο μέ οστά 
έμπρός του. Κυττάζοντας ψηλά, 
εϊπεν :

Δολοφονία.
Εϋρον ένα κάταγμα τού υοειδούς 

οστού καί μιά κηλίδα αίματος.
Ή γυναίκα έστραγγαλίσθη!
Ό  Χάρρυ Ντόμπκιν έδικάσθη, 

έκηρύχθη ένοχος, κατεδικάσθη 
καί άπηγχονίσθη.

Άναφερόμενος είς τήν ΰπόθεσιν 
αύτήν, ένας άστυνομικός συντά
κτης, έγραψε ν είς τήν έφη μερίδα 
του:

Είδα νά ξαναγεννάται ό Σέρλοκ 
Χόλμς.

Πολλοί ειδικοί είς τήν έγκλημα- 
τολογίαν θά συμφωνήσουν σ’ αύ
τό. Τά γεγονότα, άλλωστε, τό 
άποδεικνύουν.
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Π ν ε υ υ ο τ ι κ ά  Θέ μ α τ α

Πολιτιστική
Ν ό ο ο ς

Ά ρ χ ι μ . ΑΜ ΒΡΟΣΙΟΥ ΛΕΝΗ 
Μ οιράρχου — Ίερ ο κ ή ρ υκ ο ς 

Χ ω ρ οφ υλα κή ς

Αύτό τό θαύμα τού τεχνικού ττολιτιαμού, γιά 
τό όποιον γίνεται τόσος λόγος στις ήμερες Ρας, 
δεν είναι κάτι μπροστά στό όττοϊο μπορούμε νά 
σταθούμε άφοβα. Δέν υπάρχει αμφιβολία, ότι ξα
φνιαζόμαστε κάθε λίγο μέ τά καινούργια δώρα πού 
μάς προσφέρει ό τεχνικός πολιτισμός. Πλήν όμως 
μαζί μέ τά δώρα του ό σύγχρονος πολιτισμός φέρ
νει καί τά σπέρματα μιας άσθενείας, ττού ή φιλο
σοφία τήν ονομάζει « τγ ο λ ι τ  ι σ τ ι κή ν ν ό σ ο  ν». 
Οι ιαχές τού θριάμβου αναμειγνύονται πλέον με την 
αγωνιώδη κραυγή εκείνων, που προαισθάνονται 
τό τραγικό τέρμα, στό όποιον οδηγεί σταθερά τον 
άνθρωπο, αύτός ό φαινομενικά θαυμάσιος πολιτι
σμός. Ό λοι εκείνοι, πού έχουν τήν δύναμι νά σκέ- 
πτωνται σωστά, συμφωνούν ότι η ανθρωποτης 
τού 20ού μετά Χριστόν αΐώνος διέρχεται μιά φο
βερή κρίσι. Τήν κρίσιν αύτήν τήν συνοψίζει άρκετά 
έντονα ό καθηγητής SOROKIN: «Διερχόμεθα,
λέγει, μίαν άπό τάς μεγαλυτέρας κρίσεις τής άνθρω- 
πίνης ιστορίας... Όλαι αί άξίαι έχουν άνατραπή. 
"Ολοι οί θεσμοί παρεβιάσθησαν. Ή άνθρωπότης πα
ρουσιάζει μίαν παραμορφωμένη ν εικόνα τής εύγενούς 
ύποστάσεώς της. Ή κρίσις έκδηλώνεται πανταχού 
καί έπεκτείνεται εις ολόκληρον σχεδόν τον πολιτι
σμόν καί τήν κοινωνίαν. Εκδηλώνεται εις τάς κα
λάς τέχνας καί τήν έπιστήμην, εις τήν φιλοσοφίαν, 
εις τήν θρησκείαν, είς τήν ήθικήν καί τον νόμον. 
"Εχει διεισδύσει είς όλας τάς μορφάς τών κοινωνικών, 
οικονομικών καί πολιτικών οργανώσεων, όπως καί 
είς ολόκληρον τόν τρόπον τής ζωής καί τής σκέ- 
ψεως».

Δέν θά ήταν όρθό νά άποδεχθούμε μέχρι κεραίας

τά λόγια τού SOROKIN: Πάντως όμως θά συμφω- 
νήσωμε μαζί του σέ γενικές γραμμές. Υπάρχει κρί
σις στό σημερινό πολιτισμό. Πρέπει νά τήν έντο- 
πίσωμεν, νά τήν γνωρίσουμε, νά τήν σπουδάσου
με, ρίχνοντας ματιές στήν έποχή μας,

I. Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι  Σ Μ Ο Σ
Γιά νά έννοήσωμε τήν άσθένεια τού πολιτισμού 

μας πρέπει πρώτα νά συνειδητοποιήσουμε τι είναι 
πολιτισμός. Στοιχειοθετώντας κάποιον ορισμόν θά 
μπορούσαμε νά τόν διατυπώσωμεν ώς εξής: Πολι
τισμός είναι τό σύνολον τών ύλικών καί τών πνευ
ματικών εκδηλώσεων τού άνθρώπου. Διά τών έκδη- 
λώσεων οϋτών —καί μάλιστα τών πνευματικών —
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διακρίνεται 6 λογικός άνθρωπος άπό τά άλογα ζώα.

Υλικές είναι οϊ εκδηλώσεις πού καταβάλλει ό 
άνθρωπος στην προσπάθειά του νά κυριαρχήση 
επί τής φύσεως. Τό αποτέλεσμα αυτής τής προσ
πάθειας είναι τό γεγονός, ότι από τά σπήλαια έφθά- 
σαμε στά μέγαρα των μετέπειτα χρόνων, άπό τά 
δέρματα των ζώων στην υφαντουργία, άπό τά 
πρωτόγονα εργαλεία στις σύγχρονες πολύπλοκες 
μηχανές, άπο τα μονόξυλα των άγριων στά μεγα
λοπρεπή ύπερωκεάνεια των χρόνων μας. Στον 
τομέα αύτό τά επιτεύγματα ύπήρξαν αλματώδη 
στην εποχή μας. Τά κατορθώματα τού άνθρώπου 
στον διαστημικό χώρο είναι τό ζενίθ των επιτυ
χιών τού ύλικοΰ πολιτισμού γιά την ώρα αύτή.

Πνευματικές εκδηλώσεις τού πολιτισμού είναι τά 
κατορθώματα τοΰ άνθρώπου στην προσπάθειά του 
νά έξωτερικεύση τον ψυχικό του πλούτον. Ή φιλο
σοφία, ή ποίησις, ή ζωγραφική, ή μουσική, ό 
θρησκευτικός βίος, οΐ κοινωνικοί θεσμοί, τό δίκαιον, 
οΐ έπιστήμες κλπ. είναι τό άποτέλεσμα άπό τήν 
προσπάθεια πού καταβάλλομε για νά έξωτερικεύ- 
σωμε τις πνευματικές μας νοσταλγίες. «Έξ αύτών, 
γράφει ό καθηγητής Ν. Λούβαρις, άντλούμεν τό 
περ!εχόμενον τής ύπάρξεώς μας. Ή επαφή προς 
αύτάς μορφώνει την ψυχήν μας καί χωρίς την 
παρουσίαν των θά έξεπίπταμεν εις τήν τάξιν τών 
ζώων, διότι χωρίς τήν επικοινωνίαν μας προς αύτά 
θά έλειπεν δ,τι καλούμεν πνεύμα, θά έμέναμεν πτω 
χοί ψυχικώς καί πνευματικές».

Σέ τελευταία άνάλυσι πολιτισμός είναι ή πραγμα
τοποίησή τών άξιών. Οϊ άξιες αύτές, πού άποτε- 
λούν τό σύμπαν τού έσωτερικού μας κόσμου, είναι 
τό άγιον, τό ηθικώς άγαθόν, τό ώραιον, ή γνώσις, 
ή άγάπη, ή δύναμις, τό κέρδος. Ή πραγματοποί
ησή των εσωτάτων αύτών νοσταλγιών καί ροπών 
τής άνθρωπίνης ψυχής συνθέτει τά διάφορα στοι
χεία τού πολιτισμού. Καί συγκεκριμένως ή Θρη
σκεία είναι η αισθητοποίησις τής βιώσεως τής άξίας 
τού Αγιου, ό Ηθικός βίος είναι ή πραγματοποίη- 
σις τού ηθικώς Αγαθού" ή Τέχνη άντιστοι-
χεϊ προς τήν πραγματοποίησή τής άξίας τού 'Ω
ραίου· ή ’Επιστήμη προς τήν άξίαντής Γνώσεως:, 
ό Κοινωνικός βίος πρός τήν άξίαν τής ’Αγάπης, 
τό Κράτος πρός τήν άξίαν τής Δυνάμεως, ό Οικο
νομικός βίος πρός τήν άξίαν τού Κέρδους.

Συνεπώς πολιτισμός είναι ή σύμμετρος καί άξιο- 
λογική άνάπτυξις όλων τών στοιχείων τού πολι
τισμού" είναι ή καλλιέργεια καί ή πρόοδος, πού έπι- 
τυΥχάνομεν επί τού φυσικού καί τού πνευματικού 
πεδίου καί ή κυριαρχία όχι μόνον έπί τής έξωτερι- 
κής, αλλα καί έπί τής εσωτερικής μας φύσεως.

2. Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ν Ο Σ Ο Σ
Κάθε ένα άπό τά άναφερθέντα στοιχεία τού πολι

τισμού δεν μπορεί ούτε νά άπ'ορριφθή, ούτε καί νά 
άντικαταστασθή. Χρειάζεται μάλιστα καί μία 
ϊεράρχησις τών άξιών. Ό  πολιτισμός πρέπει νά 
κορυφωνεται στην κυριαρχία τών πνευματικών ά
ξιών. Καθώς παρετήρησεν κάποιος Γερμανός σο
φός ή ψυχή τού πολιτισμού είναι ό πολιτισμός τής 
ψυχής.

"Οταν λοιπόν μιά άξία καί ένα στοιχείο τού πολι
τισμού άναπτύσσεται υπερτροφικά εις βάρος κά
ποιου άλλου, τότε λέμε ότι έχομε «π'ολιτιστικήν 
νόσον». Αύτή ακριβώς ή άρρώστεια τού πολιτι
σμού χαρακτηρίζει τήν εποχήν μας. Διότι στις 
ημέρες μας έχομεν ύπερτροφικήν άνάπτυξιν τών ύλι- 
κών στοιχείων τού πολιτισμού, πλήν όμως ύπάρχει 
μεγάλη καθυστέρησι στην βίωσι τών πνευματικών 
άξιών. Ό  σύγχρονος πολιτισμός άναπτύσσεται 
μονομερώς. Τά μεγάλα άλματα πρός τόν διαστη
μικόν χώρον δέν τά διεδέχθησαν άνάλογες πτήσεις 
προς τα ούράνια Τίνευματικά ύψη. Σ’ αύτές τις πνευ
ματικές πτήσεις παρατηρεΐται μιά τρομερή καθυ- 
στέρησις. Καί ένώ ό άνθρωπος κατώρθωσε νά εξη
μερώστε καί τά πιο άτίθασα θηρία, δέν κατώρθωσε 
νά καθυποτάξη τό θηρίο πού όλοι φέρομε μέσα μας. 
Γιατί νά τό άποκρύψωμε; Τήν ομορφιά καί τήν 
λαμπρότητα πού έδημιούργησε ό σύγχρονος τεχνι
κός πολιτισμός τήν κατασκιάζει καί τήν άμαυρώ- 
νει πολύ συχνά ό προικισμένος μέ λογικήν άνθρω
πος. Αύτός ό άνθρωπος άπέκτησε τις διαστάσεις 
γίγαντος στις λειτουργίες τού νού, έμεινε όμως νά
νος στήν ψυχική του ύπόστασι. Πολιτισμός, έν τού- 
τοις, δέν είναι μόνον οί πύραυλοι, τά διαστημικά 
οχήματα, οϊ ήλεκτρονικοί εγκέφαλοι κ.τ.λ. Πολιτι
σμός πρό πάντων είναι ή πνευματική καί ήθική πρό
οδος τού άνθρώπου, πού κορυφώνεται στήν αύτο- 
κυριαρχία τού άνθρώπου.

Ή ιστορία έρχεται νά έπιβεβαιώση τόν κίνδυνον 
πού διατρέχομε σήμερα. ’Εάν δέν προφθάσωμε μιά 
έξισορρόπησιν μεταξύ τών ύλικών καί τών πνευ
ματικών άξιών ό πολιτισμός μας θά μάς όδηγήση 
στήν καταστροφή. Σ’ αύτήν άκριβώς τήν ύπερτί- 
μησι τού ύλικού πολιτισμού καί τήν έξασθένισιν τών 
πνευματικών του στοιχείων οφείλεται κατά μέγι- 
στον μέρος ή κατάρρευσις τόσων κρατών κατά τούς 
παλαιοτέρους καί τούς νεωτέρους χρόνους καί αύτή 
ή έκ τού προσώπου τής ιστορίας έξαφάνισις πολυα
ρίθμων λαών δπως τών Σουμερίων, Χετταίων, 
’Ασσυριών, Βαβυλωνίων κ.λ.π.

"Εχομε καί σήμερα ΚρίΟιν τού πολιτισμού. Έχο- 
μεν όλα τά συμπτώματα τής πολιτιστικής νόσου. 
"Ας προσέξωμε. "Ας κινηθώμεν πρός θεραπείαν τού 
πάσχοντος πολιτισμού.
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AIIO TO APXEION 
Τ Η Σ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Υ Π Ο Θ Ε Σ  I Σ:
" Η Τ Ο Υ Φ Τ  -  ΜΠ Α Σ Ε Ν Α Ο Υ Ε Ρ , ,
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

"Αν έκαστος θνητός έγεννήθη 
έχων τήν έαυτοΰ μοίραν εις τόν 
βίον, τότε καί έκαστος τόπος φαί
νεται έχων τόν έαυτοΰ κλήρον εις 
τήν τής άνθρωπότητος ιστορίαν.

Εις τόν αείποτε νεφελοσκεπή 
Βορράν, τόν υπό θυελλών καί λαι
λάπων σαρωνόμενον ή έστω υπό τοΰ 
ώχροΰ παγερού σέλαγος φωτιζόμε- 
νον αί Βαλκυρίαι κυριαρχούν καί 
βασιλεύει ό Βόταν, καί ήγεμονεύει 
ό Όδύν, οΰτινος 'συμπαρίσταται 
ή Φρέϋα. Των θεοτήτων τούτων 
συνετήρησεν ό θρΰλλος τά όνό- 
ματα ως καί τά ζοφερά έργα, ών 
συγκλονίζουσαν εικόνα—έστω σχε
τικήν—παρουσίασεν ό τών βορείων 
μουσουργών κορυφαίος, ό ’Ερεβώ
δης Ριχάρδος Βάγνερ εις τό ομώ
νυμον όσον καί περυώνυμον τρί- 
πτυχον (ΒΑΛΚΥΡΙΑΙ) δπερ συνα- 
πτόμενον ώς δεύτερον μέρος εις 
τήν τετραλογίαν τών Νιμπελοΰ- 
γκεν,-διεκτραγωδεί τά του φόνου 
τοΰ Σίγμουνδ, υίοΰ τοΰ Βόταν, καί 
τά τής σκληράς τιμωρίας τής άπει- 
θοΰς Βρουκχίλδης, πρώτης τών 
Βαλκυριών, ισοτίμου τής Σκούλντ, 
καί έπίσης θυγατρός τοΰ Βόταν. 
Ταύτην άπομονωμένην επί βρά
χου καί έζωσμένην υπό αιωνίων 
φλογών, θά συντρέξη ό Σΐνγφριδ, 
υιός τοΰ Σίγμουνδ. Είναι άληθές 
ότι ούδείς έλαχιστώτερος τοΰ Βάγ
νερ ήδύνατο νά συλλάβη καί νά 
υλοποιήση εις τοιοΰτον προκα- 
λοΰντα δέος τόνον, τών θεοτήτων 
τούτων τόν καταιγιστικόν καλπα
σμόν, τόν σείοντα τήν γήν, καί 
σπείροντα τόν θάνατον.

’Ιδού ό θρΰλος τοΰ Βορρά. Λέ- 
γουσι δέ δ'τι θρΰλοι καί μΰθοι, κά- 
τοπτρον τής λαϊκής ψυχής είσίν. . .

’Αλλά έχει καί ό Ελληνικός λα

ός τούς θρύλους καί τούς μύθους 
του. Εις τόν χώρον τόν Ελληνι
κόν, ΰπό τό φώς χρυσίζοντος ήλιου 
καταυγάζοντος τόν ούρανόν άείποτε 
γλαυκόν, ό αιώνιος έραστής Όρ- 
φεύς άψηφά τόν "Αδην διά τήν 
Εύρυδίκην του, ό Φειντίας θυσιά
ζεται εις τόν βωμόν τής φιλίας διά 
τόν Δάμωνα καί τάνάπαλιν, ό Ό- 
δυσσεύς πλαναται χρόνους εϊκο- 
σιν έγκαταλείψας τήν ’Ιθάκην του 
ΐνα πολεμήση άγώνα μέχρις εσχά
των διά τήν τιμήν τοΰ φίλου καί 
μόνον, ή δέ Πηνελόπη επί ισαρί
θμους χρόνους, πλέκουσα καί έκ- 
πλέκουσα τηρεί άμόλυντον τήν 
συζυγικήν παστάδα. ’Εδώ ή ’Ιφι
γένεια προσφέρει τήν ζωήν αυ
τής διά τό Έθνος, έδώ ό Ηρακλής 
νικά τοΰ σκότους τάς ζοφεράς 
δυνάμεις, γίγας τώ σώματι, τή 
ψυχή άγαθός. Έδώ θροΐζει είσέτι 
ή φιλλύρα καί ή δρΰς εις μνήμην 
αίωνίαν τοΰ Φιλήμονος καί τοΰ 
Βαύκιδος αρχόντων τής Ξενίας.

Καί έπί τέλους, υπάρχει μένκαί 
Μήδειά τις, ή τόν αδελφόν της 
"Άψυρτον τεμαχίσασα, καί τόν 
Τάλαν φονεύσασα, καί τά τέκνα 
αυτής Φέρκεα καί Μέρμηρον κα- 
τασφάξασα, πλήν όμως δαίμονες 
καί δράκοντες σύρουν τελικώς τό 
άρμα της, ό δέ Ίάσων καταρατπι 
αυτήν λέγων οτι «μόνον γυνή βάρ
βαρος θά ήδύνατο τοιαΰτα έγκλή- 
ματα νά διαπράξη καί ποτέ Έλλη- 
νίς».

Καί υπάρχει έστω Οίδίπους, ό 
πατροκτόνος καί αίμομίκτης. πλήν 
όμως άκουσίως διαπράττει τά φρι- 
κώδη έγκλήματα ταΰτα, λαμβάνων 
δέ τούτων γνώσιν μεθυστέρως έξω- 
ρίξας τούς οφθαλμούς του έκ τής 
απελπισίας, πλαναται εις τόν Κο- 
λωνόν ΰπό Έρινυών άείποτε χει

μαζόμενος καί τέλος έξαφανίζεται 
άπό προσώπου γής.

Οΰτω σχηματιζομένη ή μυθολο
γία δέν είναι άμοιρος ούδέ άσχετος 
πρός τήν ψυχονοοτροπίαν τών λα
ών καί τήν παράδοσιν τούτων, ήτις 
σύν τή πορεία τών χιλιετηρίδων καί 
τών αιώνων παγιοΰται καί δημιουρ
γεί ιστορίαν.

Είναι* δέ σοφόν, εις τήν ιστορίαν 
καί τήν παράδοσιν νά άναζητεϊ τις 
ένίοτε, καί λίαν συχνώς θέλει λαμ
βάνει, τήν έξήγησιν γεγονότων φαι
νομενικούς άνεξηγήτων καί τήν λύ- 
σιν προβλημάτων άλλως δυσεπι- 
λύτων.

Έστω δέ τών ανωτέρω, παράδει
γμα συνταράξαν τό Πανελλήνιον 
καί αυτήν ταύτην τήν Εύρώπην 
ύπόθεσις τών Έρμάνου Δούφτ καί 
Γουλιέλμου Βασενάουερ, βαρβά
ρων άμφοτέρων, έπελθόντων έκ τοΰ 
Βορρά τοΰ Όδύν καί τών άποχα- 
λινωμένων Βαλκυριών, μή δυνη- 
θέντων, φεΰ, όπως έγκλιματισθοΰν 
ύπό τήν σκιάν τοΰ Φοίβου.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

’’Αμα τή. ένάρςει τοΰ έαρος 1969, 
τήν Ελληνικήν κοινωνίαν, εύαί- 
σθητον άείποτε εις όμοτήτων έκδη- 
λώσεις, ήτοι, τήν Μην Μαρτίου, 
ειτ την έν Βούλα ’Αττικής οικίαν 
του εύρεθη νεκρός, έντός τοΰ λου
τρού, προφανώς δολοφηνηθείς, ό 
Παντελής ’Αθηναίος Έλληνο — 
αμερικανός επιχειρηματίας.

Τήν 8ην ’Απριλίου, εις Καβού- 
ριον ’Αττικής, εύρέθη, έν ύπαίθρω 
καί πρό τής πύλης τοΰ ίεροΰ ναοΰ 
Αγίου Γεωργίου, νεκρός καί φέ- 
ρων διά μαχαίρας τραύματα, ό 
’Ιωάννης Φραγκιαδάκης. οδηγός 
άγοραίου αυτοκινήτου.

Τήν ΙΟην ’Απριλίου, ήτοι μετά
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δυο μόλις ημέρας, είς τό 42ον χι- 
λιόμετρον τής Εθνικής όδοΰ ’Αθη
νών —Λαμίας εύρέθη νεκρός, φέ- 
ρων ομοίως πολλαπλά τραύματα 
διά μαχαίρας ό ’Ιωάννης Τσουτσά- 
νης υπάλληλος πρατηρίου βενζί
νης.

Τήν Μην ’Απριλίου τέλος— τό 
τρίτον εντός έπταημέρου έγκλημα— 
εις θέσιν Δερβένι τής περιοχής 
Καμινίων Πατρών, εύρέθη νεκρός 
φέρων τραύμα διά πυροβόλου ό
πλου, ό Γεώργιος Παπαγεωργίου, 
Έλλην μετανάστης είς Δυτ. Γερ
μανίαν.

Είς άπάσας τάς περιπτώσεις διεπι- 
στώθησαν ίχνη ληστείας.

ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ 
ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

'Ως ήτο φυσικόν αί άρμόδιαι 
άρχαί Χωρ]κής είχον ήδη κινητο- 
ποιηθή άφ’ ής στιγμής άνευρέθη 
τό πρώτον πτώμα.

Αί ένέργειαι ήσαν αί συνήθεις, 
εξ επιμελούς μελέτης καί επιλογής 
καθιερωθεΐσαι καί πάντοτε —δτε 
τμγχάνωσιν ευφυούς καί ορθής 
εφαρμογής — τελεσφοροΰσαι. Έκ 
τής κατώτέρω άπαριθμήσεως τών 
ένεργειών τούτων, καταφαίνεται ό
τι αύται ούδέ εύκολοι είναι, ουδέ 
άκαριαίως γίγνονται δι’ αύτομά- 
του πιέσεως μαγικού κομβίου.

Έν άλλοις λέξεσιν οί άνδρες τής 
Χωροφυλακής!

Μπασενάουερ, τό έτερον ήμισυ τών 
δολοφόνων οΐ όποιοι έ σκόρπισαν τήν 
φρίκην καί τόν άποτροπιασμόν είς τήν 
έλληνικήν καί τήν διεθνή κοινήν γνώ
μην διά τά έγκλήματα.

1. Άνεΰρον, συνεκέντρωσαν καί 
έξήτασαν πάντας τούς έχοντας κα
τά τό παρελθόν διαπράξει ληστείαν 
τόσον έν τή ήμεδαπή όσον καί έν 
τή άλλοδαπή.

2. Προσήγαγον καί έξήτασαν 
ενδελεχώς πάντας τούς έν τή περιο
χή τής τέως Διοικήσεως Πρωτευ- 
ούσης σεσημασμένους κακοποιούς.

3. Έπήνδρωσαν αυτοκίνητα φέ- 
ροντα συμβατικούς άριθμούς κυ
κλοφορίας, έκίνησαν ταΰτα συνε
χώς κατά μήκος τών έθνικών οδών 
καί ήρχισαν συστηματικόν έλεγ
χον παντός υπόπτου οχήματος.

4. Ώργάνωσαν πολλαπλά συν
εργεία έρευνών έξαπολυθέντα πρός 
συλλογήν παντός είδους πληροφο
ριών καί στοιχείων, πρός πάσαν 
κατεύθυνσιν.

5. Λόγφ τής ειδεχθούς καί κτη
νώδους φύσεως τών εγκλημάτων 
ήρεύνησαν ιδιαιτέρως τά ψυχια
τρικά καταστήματα τών προανα- 
φερθεισών περιοχών,

6. Πεπεισμένοι ότι ό τρόπος 
έκτελέσεως τών εγκλημάτων τού
των δέν προέδιδεν Ελληνικόν χα
ρακτήρα, ήρεύνησαν μετά πόσης 
προσοχής καί διπλωματικότητος 
πάντα ύποπτον άλλοδαπόν. Τούτο 
είς στιγμάς αιχμής τού πρός τήν 
Ελλάδα περιηγητικού ρεύματος.

Ή  άρχή τού νήματος διά τήν 
έξιχνίασιν τών προαναφερθέντων 
έγκλημάτων έγένετο κατόπιν τε
λεσφορήσεων τών υπό στοιχεΐον 
5 ένεργειών. Τήν Μην Απριλίου 
ήτοι — ήμέραν διαπράξεως τού 
τελευταίου έγκλήματος —συνερ- 
γεϊον έρευνών έδρα είς τό περίπτε
ρον Δαφνιού έν τή προσπάθεια 
όπως άνακαλύψει χρήσιμα τινά 
στοιχεία. Μεταξύ τών θαμώνων 
εύρίσκετο καί ιδιώτης τις όνόματι 
Παναγιώτης Ταμπουράκης. 05- 
τος, έκ τών έρωτήσεων τών άστυ- 
νομικών έλαβεν γνώσιν τής ύπο- 
θέσεως. Έπιστρέφων είς τήν έν 
Χαϊδαρίφ οικίαν του ό Ταμπουρά
κης άντιλαμβάνεται αύτοκίνητον 
MERCEDES 220 φέρον Γερμανι
κόν άριθμόν κυκλοφορίας, ύπο- 
ψιασθείς δέ, τηλεφωνεί είς τό 
’Αστυνομικόν Τμήμα Χαϊδαρίου.
Ό  Ταμπουράκης έν συνεχεία, άνα- 
μ^νων τούς άστυνομικούς, εξέρ
χεται ϊνα καιροφυλακτήση παρά 
τώ ύπόπτω όχήματι ή δέ μήτηρ του 
Μαρία χήρα Χαραλάμπους Τα- 
μπουράκη, άδημονοΰσα, τηλεφω
νεί έκ νέου είς τήν "Αμεσον Έπέμ- 
βασιν, ήτις άποστέλλει άκαριαίως 
έπί τόπου περιπολικόν αύτής.

Χέρμαν Ντούφτ ό σκληρός τής παρέ
ας τών στυγερών δολοφόνων τοϋ Βορρά.

Η Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ι Σ
Τό πλήρωμα τού περιπολικού 

κρύπτεται πλησίον τού υπόπτου 
οχήματος—οί Χωροφύλακες έχουν 
ήδη άντιληφθεΐ ίχνη αίματος έπί 
τού καλύμματος τού αυτοκινήτου— 
άναμένοντες τόν ιδιοκτήτην αυ
τού, όστις πράγματι έμφανίζεται 
μετ’ όλίγον καί συλλαμβάνεται. 
Είναι ό Γερμανός Έρμάννος 
Δούφτ, τού Φιλίππου καί τής Μα
ρίας, γεννηθείς τό έτος 1938 είς 
Φραγκφούρτην καί έπαγγελόμενος 
τόν υδραυλικόν. Έρευνηθέν έξ άλ
λου τό όχημα άποκαλύπτει τό πε- 
ριεχόμενόν του άποτελούμενον έκ 
πολεμικού τυφεκίου τύπου Μάου- 
ζερ, 5 φυσιγγιοθηκών, μιας μαχαί
ρας, καψυλίων δυναμίτιδος καί 
πλείστων διαρρηκτικών έργαλείων.

Ό  Δούφτ είς πρώτην έξέτασιν 
αρνεΐται πάσαν άνάμιξιν είς τάς 
προαναφερθείσας έγκληματικάς 
πράξεις καί διαμαρτύρεται έντό- 
νως διά τήν σύλληψίν του, ήν χαρα
κτηρίζει «άντικανονικήν».

Παρουσιάζεται έκ πρώτης στι
γμής σκληρός, ψύχραιμος, άκαμ
πτος καί άπαθής, έρωτώμενος ό
μως καταλλήλως καταθέτει ότι .έν 
Άθήναις έγνώριζεν άτομον όνό- 
ματι Μπίλλ, μεθ’ ού έπρόκειτο νά 
συναντηθή τήν έσπέραν τής αυ
τής ήμέρας είς τό έστιατόριον γνω
στού ξενοδοχείου τών ’Αθηνών
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"Ανδρες τής Χωροφυλακής μετα
βαίνουν αμέσως εϊς τό έν λόγφ ξε- 
νοδοχεΐον καί τόν μέν Μπίλλ ου- 
δόλως άνευρίσκουν, ανακαλύπτουν 
δμως δτι ό Δούφτ είχε διανυκτε- 
ρεύσει εις τό ξενοδοχεΐον τούτο 
τήν 6ην πρός 7ην Μαρτίου μετά 
τίνος επίσης Γερμανού όνόματι 
Βασενάουερ.

Καταιγιστική άκολουθεΐ ή δρα- 
στηριότης τής Χωροφυλακής, καί 
δ Βασενάουερ εντός 24 ωρών εν
τοπίζεται καί συλλαμβάνεται εις 
διαμέρισμα τού Κολωνακίου. Ή  
πρώτη φάσις τής ύποθέσεως Δούφτ 
—Βασενάουερ έχει λήξει. . .
Η ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ ΚΑΙ Η ΟΜΟ

ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

Ό  Ντούφτ περιγράφει ενα άπό τά εγκλήματα του μέ κυνικότητα καί αδιαφορίαν 
εις τάς άνακριτικάς άρχάς. Είςτό άκρον αριστερά διακρίνεται ό Συντ]ρχης κ. Παν. 
Μαυροειδής ό όποιος ήγήθη των ανακρίσεων κατά τήν διαλεύκανσιν τών έγκλη-

"Ινα καταδειχθή ή ίδιάζουσα 
άγριότης των εγκλημάτων ως καί 
τό ποιόν τών διαπραξάντων ταΰτα 
εγκληματιών, άναφέρομεν τά κά
τωθι, έκ τής άνακρίσεως καί άβιά- 
στου τών αυτουργών ομολογίας 
προκύψαντα!

α) Οί δύο έγκληματίαι — έγνω- 
ρ'ζοντο άπό τό γυμνάσιον εις δ συν- 
εφοίτων —έφθασαν εις Ελλάδα 
διά τού προρρηθέντος οχήματος 
τύπου MERCEDES δπερ άνήκεν 
εις τόν Δούφτ. Έκόμιζαν μετ’ αυ
τών δπλα, εγχειρίδια, εκρηκτικός 
ΰλας καί διαρρηκτικά έργαλεΐα, 
δπερ ύποδηλοΐ σαφώς τούς σκο
πούς αύτών. Ή  εύχέρεια δΓ ής διήλ- 
θον ανενόχλητοι, μετά τού όπλο-

ματων.

στασίου των έκ τών συνόρων, εί
ναι άπάντησις εις τούς φωνα- 
σκούντας περί «καταδυναστεύσεως 
τής ελευθερίας» εις τήν Ελλάδα. . .

β) Έρχονται εις Αθήνας, κατα
λύουν εις παραλιακόν περίπτερον 
(Μπάγκαλω) τής Βουλιαγμένης, 
κλέπτουν έν αυτοκίνητον τύπου 
VOLVO, καυ δύο αμερικανικός 
στολάς. Μεταβαίνουν διά τούτου

πλησίον τών Θηβών, επιτίθενται 
κατά πρατηρίου βενζίνης, φονεύουν 
τόν ένα τών υπαλλήλων, τραυματί
ζουν τούς ετέρους δύο —διά σφαι
ρών καί πληγμάτων μαχαίρας — 
καί δραπετεύουν συναποκομίζον- 
τες τό κιβώτιον τό περιέχον τάς 
εισπράξεις τού πρατηρίου. Ό  εις 
τών υπαλλήλων έβλήθη ενώ έκοι- 
ματο επί κλίνης, πρός μεγαλυτέ- 
ραν δέ άσφάλειαν ό Δούφτ άπερ- 
χόμενος πλήττει τούτον δίς είσέτι 
διά μαχαίρας. Παρά ταΰτα ό υπάλ
ληλος-έπέζησεν καί κατέθεσεν άρ- 
γότερον ως μάρτυς.

Ό  Δούφτ έρωτώμενος άπηντη- 
σεν δτι δέν ένεθυμεΐτο τό άκριβές 
ποσόν τών ληστεφθέντων χρημά
των.

'Οπωσδήποτε ταΰτα έπήρκεσαν 
διά νά έξοφληθή ή δαπάνη τού πε
ριπτέρου καί νά ένοικιασθή διαμέ
ρισμα εις Κολωνάκιον.

γ) Εϊσελθόντες εις έπισημαν- 
θεΐσαν έπαυλιν τού Καβουριού άνα- 
μένουν τόν άπουσιάζοντα ένοικον 
τρώγοντες τούς έν τώ όψοφυλα- 
κίφ εύρεθέντας καρπούς πορτοκα- 
λέας καί πίνοντες άναψυκτικά.

Ευθύς ώς ό ιδιοκτήτης έμφανί- 
ζεται, κτυποΰν τούτον έπί τής κε
φαλής, ερευνούν τά θηλάκια αυ
τού, καί άναίσθητον τοποθετούν 
τούτον έντός τού λουτήρος ένθα 
ό δυστυχής άποπνίγεται.

Άπαχθεΐσα λεία! "Ενδεκα χι
λιάδες εις δραχμάς, τριακόσια άμε- 
ρικανικά δολλάρια καί έν χρυσοΰν

Ό  έτερος τών Γερμανών δολοφόνων κατά τήν άναπαράστασιν του έγκλήματος 
εις βάρος του χρηματομεσίτου ’Αθηναίου εις έξοχικήν οικίαν τής Βούλας περι
γράφει είς τούς έκπροσώπους τών άρχών τόν τρόπον τής Εγκληματικής δράσεώς του.
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Τά ολέθρια σύνεργα των στυγνών δολοφόνων μέ τά όποια άφήρεσαν τήν ζωήν αθώων καί ανύποπτων 'Ελλήνων πολιτών 
.διά νά ικανοποιήσουν τά κακούργα καί σαδιστικά ένστικτά των.

δακτυλίδιον, δπερ ό Δούφτ μετε- 
πώλησεν αντί δύο χιλιάδων δρα
χμών.

δ) Μισθώσαντες άγοραΐον αύτο- 
κίνητον, διατάσσουν τόν οδηγόν 
αύτοΰ νά κατευθυνθή εις Βουλια- 
γμένην. Έκεΐ υπό τήν απειλήν ό
πλου άναγκάζουν τόν δυστυχή νά 
παραδώση αΰτοΐς τρία εκατοντά
δραχμα καί τινα κέρματα προϊόν 
τής εργασίας του. Μεθ’ δ ό Βασε- 
νάουερ φονεύει τούτον διά μαχαί- 
ρας τό δέ πτώμα ρίπτουν εις τά
φρον καί καλύπτουν ταύτην διά 
κλάδων πεύκης.

ε) Επιτίθενται καί αύθις εις 
πρατήριον βενζίνης παρά τήν Λα
μίαν. Πλήττουν άμφότεροι τόν 
πρατηριοϋχον διά μαχαίρας. Ό  εις 
έκ των νώτων ό δέ έτερος εκ των 
έμπροσθεν. Προϊόν! Τρεις χιλιά
δες δραχμαί καί τινα κέρματα.

στ) Κατευθυνόμενοι έκ Κόριν
θου εις ’Αθήνας συγκρούονται με
τά φορτηγού. Έκ τής συγκρού- 
σεως θραύονται οί προβολείς τοΰ 
αυτοκινήτου των. Όδηγός ιδιω

τικού τίνος αυτοκινήτου βαίνων 
καί αυτός εις ’Αθήνας, προσφέ- 
ρεται όπως προπορευόμενος διευ
κολύνει τή πορείαν αυτών διά τών 
ίδικών του προβολέων.

Οί δυό έγκληματίαι έπονται ου- 
τω, πλησίον όμως τής Έλευσΐνος 
σταθμεύουν, καλούν τόν προπο- 
ρευόμενον οδηγόν εις βοήθειαν 
προφασιζόμενοι νέαν βλάβην καί 
φονεύουν τούτον διά σφαίρας.

Μεθ’ δ άπορρίπτουν τό πτώμα, 
κάταλαμβάνουν τό αότοκίνητον 
τούτου καί άφικνοΰνται είς ’Αθή
νας. Δέν έχουν άντιληφθή δτι τό 
αίμα τού θύματος έράντισεν τό κά
λυμμα τού αύτοκινήτου αυτών 
γεγονός δπερ θά καταστήση τού
τους ύποπτους καί θά όδηγήση είς 
τήν σύλληψιν αυτών.

Οί έγκληματίαι ών τήν κακο
ποιόν δράσιν διεκτραγωδήσαμεν 
άνωτέρω ειχον πλουσίαν δράσιν 
καί είς τήν Γερμανίαν ένθα κατε- 
ζητούντο διά ληστείας, έμπρη- 
σμόν, κλοπάς αυτοκινήτων, διαρ
ρήξεις κ.λ.π.

Ο ΠΕΛΕΚΥΣ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Τάς πράξεις ταύτας ώμολόγη- 
σαν άνακρινόμενοι, είδοποιήθη- 
σαν δέ αί Γερμανικοί άρχαί διά τής 
Ηντερπολ, έκφράσασαι άργότερα 
τόσον τάς ευχαριστίας δσον καί 
τόν θαυμασμόν αυτών πρός τήν 
Ελληνικήν Χωροφυλακήν, το- 
σοΰτον μάλλον καθ’ δσον τά όργα
να τής Γερμανικής ’Ασφαλείας 
έπανειλημμένως είχον άνακρίνει 
τούτους ώς υπόπτους κατά τό πα
ρελθόν ούδέν δυνηθέντα νά άπο- 
σπάσουν ή νά άνακαλύψουν.

Οί δυό κακοποιοί κατεδικά- 
σθησαν ύπό τοΰ κακουργιοδικείου 
πεντάκις είς θάνατον, μετεφέρθη- 
σαν είς τάς φυλακάς Αίγίνης καί 
μή τυχόντες χάριτος ήν έπεδίω- 
ξαν, έξετελέσθησαν. Ό  Φοίβος 
’Απόλλων εΐχεν έπιβληθή, δίκαιος 
τιμωρός, τοΰ καταχθονίου Βόταν...
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Ν ο μ ι κ ά  Θ έ μ α τ α

Α Ω Σ Ι Α Ι Κ Ι A 
A Ν A Ρ Ω Ν 

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Υ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Ή  Χωρ]κή μέ στρατιωτικήν ιδιό
τητα καί όργάνωσιν ήτο όπλον 
τοϋ στρατεύματος και ύπήγετο εις 
τό 'Υπουργεϊον Στρατιωτικών. "Η
δη άνήκει εις τό 'Υπουργεϊον Δημ. 
Τάξεως, ως ένοπλον αστυνομικόν 
Σώμα με στρατιωτικήν ιδιότητα 
καί πειθαρχίαν.

Ή  οργανική κατανομή καί ή ί- 
διάζουσα άποστολή τών άνδρών 
τοϋ άστυνομικοΰ τούτου Σώματος, 
άπό τής συστάσεώς του μέχρι σή
μερον, έπί σκοπφ συνοχής καί 
αυστηρός ίεραρχικής ύποταγής, 
έτι δέ έκπληρώσεως άπροβλέ- 
πτων, επιπόνων καί έπικινδύνων 
αποστολών, άπό τοϋ άπλοϋ σκο
πού τοποθέτου πόλεως, μέχρι τοϋ 
μαχητοΰ ενός τακτικοϋ ή άτάκτου 
άνορθοδόξου πολέμου, ως ό συμ
μοριτοπόλεμος, επιβάλλουν τήν 
διατήρησιν τής στρατιωτικής ίδιό- 
τητος καί τήν δωσιδικίαν τών 
στρατιωτικών τής Χωρ]κής ενώ
πιον τών στρατιωτικών δικαστη
ρίων: Ουτω εν αρθρφ 22 τοϋ Σ. 
Π. Κ. ορίζεται «Στρατιωτικοί», κα
τά τήν έννοιαν τοϋ παρόντος Κώ
δικος, θεωροϋνται πάντες οί άνή- 
κοντες εις τόν Στρατόν τής Ξη
ρός, τής Θαλάσσης καί τοϋ Άέ- 
ρος, ήτοι οί έν τώ κατά γήν στρα- 
τώ, τώ Ναυτικώ, τή Άεροπορεία, 
τή Χωροφυλακή, τώ Λιμενικώ Σώ- 
ματι καί τώ Σώματι τών Φαροφυ
λάκων τεταγμένοι ’Αξιωματικοί, 
Άνθυπασπισταί καί όπλΐται παν
τός βαθμοΰ καί κλάδου καί οί πά- 
σι τούτοις διά νόμου έξομοιου- 
μενοι. «Στρατιωτικαί δέ Ύπηρε- 
σίαι» θεωροϋνται όμοίως αί τοι-

αϋται τοϋ Στρατοΰ Ξηρός, Θαλάσ
σης καί Άέρος.

«Όπλΐται, κατά τήν έννοιαν τοϋ 
παρόντος Κώδικος, θεωροϋνται οί 
'Υπαξιωματικοί, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών διόπων, οί στρα- 
τιώται, ναϋται, σμηνΐται καί Χω
ροφύλακες, ως καί οί μαθηταί τών 
στρατιωτικών Σχολών. Όπου ό 
παρών Κώδιξ ή άλλος ποινικός 
νόμος διακρίνει τούς ’Αξιωματι
κούς άπό τών 'Οπλιτών ή προβλέ
πει ιδιαιτέρως περί τών ’Αξιωματι
κών, τά διά τούς ’Αξιωματικούς 
οριζόμενα εφαρμόζονται εις τούς 
Άνθυπασπιστάς καί τούς τούτοις 
άντιστοιχοϋντας βαθμοφόρους.

Πας κληρωτός ή εθελοντής ή 
έφεδρος, γενόμενος δεκτός εις τήν 
στρατιωτικήν υπηρεσίαν, θεωρεί
ται ως στρατιωτικός άπό τής κατα- 
τάξεώς του καί πρό τής δόσεως 
τοϋ όρκου. Πάντες οί λοιποί θεω- 
ροΰνται ως στρατιωτικοί άπό τής 
δόσεως τοϋ όρκου.

Συνεπώς οί άνδρες τοϋ Σώματος 
τής Χωρ]κής είναι στρατιωτικοί 
καί άποκτοΰν τήν ιδιότητα ταύ- 
την άπό τήν ήμέραν τής ορκω
μοσίας των.

Οί Άνθυπασπισταί θεωροϋνται 
ώς ’Αξιωματικοί έξ έπόψεως ποι
νικής μεταχειρίσεως, όπου ό Κώ
διξ ή άλλος ποινικός νόμος δια
κρίνει μεταξύ ’Αξιωματικών καί 
'Οπλιτών. Ή  έξομοίωσις τοϋ Άν- 
θυπασπιστοΰ πρός ’Αξιωματικόν 
συνεπάγεται αύστηροτέρα,ν ποινι
κήν μεταχείρισιν τούτου, τούτέστιν 
ό συνεργός Άνθυπασπιστής τιμω
ρείται μέ τήν ποινήν τοϋ αύτουρ-

γοΰ, είτε επιβάλλεται έκπτωσις εις 
τάς ύπό τοϋ Κώδικος προβλεπο- 
μέν°"· είδικάς περιπτώσεις, είτε ή 
ίδιότης τοϋ ’Αξιωματικού ή 'Οπλί
του άποτελεΐ στοιχεΐον τοϋ εγκλή
ματος (άδικήματος).

Οί Δόκιμοι ’Αξιωματικοί, Ύ- 
πεν]ρχαι καί Χωρ]κες θεωροϋνται 
όπλΐται διά τήν εφαρμογήν τοϋ 
Σ. Π. Κ.

Οί στρατιωτικοί τής Χωρ]κής, 
ώς όργανα τής δικαστικής ’Αστυ
νομίας, ευρισκόμενα έν διαρκεΐ 
κοινωνική ζωή καί δράσει μετά 
τών ιδιωτών, έγκληματοΰσιν εύ- 
χερέστερον, είτε ώς όργανα, είτε 
ώς άτομα.

’Εκτός τούτου έπιτακτική προέ- 
βαλε ή άνάγκη ίκανοποιήσεως τοϋ 
περί δικαίου κοινοΰ αισθήματος, 
όπως ό ίδιος ποινικός δικαστής 
(κοινός) κρίνη πάσας τάς μεταξύ 
άστυνομικών οργάνων καί τών ιδιω
τών άξιοποίνους πράξεις.

Τ’ άνωτέρω άπετέλεσαν τήν δι- 
καιολογητικήν βάσιν κατά τήν 
διατύπωσιν τοϋ άρθρου 245 τοϋ 
Σ. Π. Κ., δι’ ού οί στρατιωτικοί τής 
Χωρ]κής υπάγονται εις τήν αρμο
διότητα τών Στρατοδικείων μόνον 
διά τά κακουργήματα, πλημμελή
ματα καί πταίσματα.

α) Τά προβλεπόμενα όπό τοϋ Σ. 
Π. Κώδικος έξαιρέσει τοϋ ύπό 
τοϋ άρθρου 115 παρ. 3 προβλε- 
πομένου (κλοπή κατά πολίτου παρ’ 
φ καταλύει).

β) Τά προβλεπόμενα ύπό τοϋ 
κοινοϋ Ποινικού Κώδικος ή άλ
λων ποινικού περιεχομένου νόμων 
καί διαπραττόμενα κατά στρατιω-
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τικών (περιλαμβάνονται καί οί της 
Χωρ]κής).

Πασαι αί λοιπαί άξιόποιναι πρά
ξεις τούτων, έκδικάζονται άπό τά 
κοινά ποινικά δικαστήρια.

Επίσης επί σκοπφ προστασίας 
τής πολιτειακής εξουσίας, οσάκις 
αυτή προσβάλλεται έν τώ προσώ- 
πω τοΰ άστυνομικοϋ οργάνου κατά 
τήν έκτέλεσιν ή ένεκεν τής έκτε- 
λέσεως των άστυνομικών αύτοΰ 
καθηκόντων, παρ’ ιδιώτου ή στρα
τιωτικού, έκρίθη έπιβεβλημένον, 
όπως πάντες οί στρατιωτικοί υπα- 
χθώσιν εις τήν δικαιοδοσίαν τών 
κοινών ποινικών δικαστή ρίων, δι’ 
όν λόγον καί ό Σ. Π. Κ. έν άρθρψ 
247 παρ. ζ περιέλαβεν ειδικήν διά- 
ταξιν, δι’ ής ορίζεται ότι: «Πάσα 
εις βαθμόν κακουργήματος ή πλημ
μελήματος υπό τών κοινών ποινι
κών νόμων προβλεπομένη άξιό- 
ποινος πραξις, διαπραττομένη κα
τά ’Αξιωματικού ή οπλίτου τής 
Χωρ]κής ή κατ’ όργάνου τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων κατά τήν έκτέ- 
λεσιν ή ένεκα τής έκτελέσεως τών 
άστυνομικών αύτών καθηκόντων» 
έκδικάζεται υπό τών κοινών Ποινι
κών Δικαστηρίων.

Έκτος-τών διατάξεων τούτων τοΰ 
Σ. Π. Κ. καί τό Ν. Δ. 3365]55 «περί 
Κωδικός Χωρ]κής», έν άρθρω 112 
παρ. 3, άφ’ ενός μέν έπανέλαβεν εί- 
δικώς τήν άνωτέρω διάταξιν μέ 
τήν προσθήκην, έφ’ όσον ή πρά- 
ξις δέν προβλέπεται καί τιμωρεί
ται διά βαρυτέρας ποινής ύπό τοΰ 
Σ. Π. Κ., άφ’ ετέρου δέ έρρύθμισε 
κατά τρόπον ρητόν, πάγιον καί 
άναμφισβήτητον τήν διάταξιν τής 
παρ. 2 τοΰ άρθρου 245 τοΰ Σ. Π. Κ., 
περί τής δωσιδικίας στρατιωτικοΰ 
έναντίον στρατιωτικοΰ καί είσή- 
γαγεν έξαίρεσιν διά τόν έν υπηρε
σία δράστην στρατιωτικόν τής 
Χωροφυλακής, έχουσαν οΰτω:«Πά 
σα εις βαθμόν πλημμελήματος ή 
κακουργήματος ύπό τοΰ Ποινικοΰ 
Κώδικος προβλεπομένη άξιόποι- 
νος πραξις διαπραττομένη ύπό Λαν- 
τός στρατιωτικοΰ κατ’ ’Αξιωματι
κού ή Άνθυπασπιστοΰ ή 'Υπαξιω- 
ματικοΰ τής Χωρ]κής ή Χωροφύ- 
λακος, κατά τήν έκτέλεσιν ή ένε
κεν τής έκτελέσεως τών άστυνομι
κών αύτών καθηκόντων ύπάγεται 
εις τήν αρμοδιότητα τών κοινών 
ποινικών δικαστηρίων, έάν δέν 
προβλέπεται καί τιμωρείται διά βα- 
ΡΟτέρας ποινής ύπό τοΰ Σ. Π. Κ. 
Είς περίπτωσιν όμως καθ’ ήν ό 
δράστης τής πράξεως στρατιωτι
κός είναι τής Χωρ]κής διατεταγμέ

νος, καί οΰτος είς υπηρεσίαν κατά 
τόν χρόνον τής τελέσεώς της, ύ- 
πάγεται είς τήν αρμοδιότητα τών 
στρατοδικείων.

Όθεν έκ τών διατάξεων τοΰ Σ. 
Π. Κ. καί τοΰ Κώδικος Χωρ]κής ή 
δωσιδικία τών στρατιωτικών τής 
Χωρ]κής είναι δυνατόν νά έμφανι- 
σθή ύπό τάς κατωτέρω είδικάς μορ- 
φάς, έν περιπτώσει διαπράξεως ύπ’ 
αύτών στρατιωτικοΰ ή κοινοΰ εγ
κλήματος.
—Ε -Έ  π ί σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν  
έ γ κ λ η μ ά τ ω ν ,  δηλαδή τών 
προβλεπομένων καί τιμωρουμένων 
ύπό τοΰ Σ. Π. Κ.

Δυναταί μορφαί (περιπτώσεις).
α) Στρατιωτικόν έγκλημα μετ’ 

ίεραρχικής σχέσεως, άνώτερος 
έναντίον κατωτέρου (βιαιοπραγία 
κατά κατωτέρου).

β) Στρατιωτικόν έγκλημα μετ’ 
ίεραρχικής σχέσεως, κατώτερος 
έναντίον άνωτέρου. (έξύβρισις 
άνωτέρου).

γ) Στρατιωτικόν έγκλημα άνευ 
έπιρροής τής ίεραρχικής σχέσεως 
(κλοπή χρημάτων άνηκόντων είς 
στρατιωτικόν).

δ) Στρατιωτικόν έγκλημα άνευ 
προσβολής στρατιωτικοΰ προσώ
που (άπελευθέρωσις κρατουμένου 
έξ άμελείας).

Διά πάσας τάς άνωτέρω περι
πτώσεις οί στρατιωτικοί τής Χω
ροφυλακής δωσιδοκοΰν εις τά 
Στρατοδικεία μέ τήν έξαίρεσιν τοΰ 
άρθρου 115 παρ. 3 Σ. Π. Κ., κλοπή 
κατά πολίτου παρ’ φ καταλύει, δι’ 
ήν δωσιδοκοΰν είς τά κοινά δι
καστήρια, ώς άνωτέρω αιτιολο
γείται.

2. Έ π ί  κ ο ι ν ώ ν  έ γ κ λ η 
μ ά τ ων ,  δηλαδή τών προβλε
πομένων καί τιμωρουμένων ύπό τοΰ 
κοινοΰ ποιν. Κώδικος ή άλλων νό
μων ποινικοΰ περιεχομένου.

Α'. Δυναταί μοριραί(περιπτώσεις).
α) Έγκλημα κοινόν κατά στρα

τιωτικού άδιαφόρως ίεραρχικής 
σχέσεως.

β) Έγκλημα κοινόν έναντίον 
στρατιωτικού τής Χωρ]κής κατά 
τήν έκτέλεσιν ή ένεκεν τής έκτε
λέσεως τών άστυνομικών καθηκόν
των του. γ) Έγκλημα κοινόν μέ δρά
στην καί παθόντα στρατιωτικούς 
τής Χωροφυλακής άμφότεροι όντες 
έν διατεταγμένη άστυνομική ύπη- 
ρεσία, κατά τήν 'έκτέλεσιν ή ενε
κεν ταύτης.

Β. Συγκρίνοντες τά άρθρα 245 
παρ. 2. 247 παρ. ζ-. τοΰ Σ.Π.Κ. καί 
άρθρον 112 παρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 3365] 
55 παρατηροΰμεν ότι:

α) Έπί μ ή στρατιωτικών έγκλη
μάτων, έφ’ όσον ταΰτα στρέφονται, 
κατά στρατιωτικοΰ, δηλαδή ό δρά
στης καί ό παθών είναι στρατιωτι
κοί άρμοδιότητα έχουσι τά στρατο
δικεία, άρθρον 245 παρ. 2, (ψευδής 
καταμήνυσις μεταξύ στρατιωτικών, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών τής 
Χωρ]κής).

β) Είσάγεια. έξαίρεσις τοΰ άνω
τέρω κανόνος μέ κριτήριον τήν 
διάπραξιν κοινοΰ έγκλήματος ένα
ντίον στρατιωτικοΰ τής Χωρ]κής 
κατά τήν έκτέλεσιν ή ένεκεν τής 
έκτελέσεως τών άστυνομικών κα
θηκόντων του, οπότε ό δράστης 
στρατιωτικός περιλαμβανομένου 
καί τοΰ τής Χωρ]κής δωσιδικεΐ είς 
τά κοινά ποινικά δικαστήρια, άρ
θρον 247 παρ. ζ' καί άρθρον 112 παρ. 
3 Ν.Δ. 3365J55 (φθορά ξένης ιδιο
κτησίας, ήτοι καταστροφή στολής 
άστυνομικοϋ όργάνου τής Χωρ]κής 
παρά στρατιωτικοΰ καθ’ όν χρόνον 
έκτελεΐ άστυνομική ν ύπηρεσίαν).

Β α σ ι κ ό ν  κ ρ ι τ ή ρ ι ο ν  δι ά 
κ ρ ί σ ε ι ς  τ ώ ν  έ ν  έ δ α φ ί ω  
α' κ α ί  β' π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ν  
ε ί ν α ι  ό τ ι  ό σ τ ρ α τ ι ω τ ι 
κ ό ς  τ ή ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς  
έ ν α ν τ ί ο ν  τ ο ΰ  ό π ο ι ο υ  
σ τ ρ έ φ ε τ α ι  τ ό  κ ο ι ν ό ν  
έ γ κ λ η μ α  ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι  έν  
ά σ τ υ ν ο μ ι κ ή  . υ π η ρ ε σ ί α ,  
δ έ ν π ρ ο β λ έ π ε τ α ι  κ α ί δ έ ν  
τ ι μ ω ρ ε ί τ α ι  τ ο ΰ τ ο  βαρύ -  
τ ε ρ ο ν  ύ π ό  τ σ ΰ  Σ . Π . Κ .

γ) Είς τήν άνωτέρω έξαίρεσιν τοΰ 
έδαφίου β'. είσάγεται καί ταύτης 
έξαίρεσις μόνον διά τόν δράστην 
στρατιωτικόν τής Χωρ]κής, τούτέ- 
στιν έάν ό παθών καί ό δράστης 
άμφότεροι στρατιωτικοί τής Χωρο
φυλακής εύρίσκονται έν διατετα
γμένη άστυνομική ύπηρεσία κατά 
τήν διάπραξιν τοΰ έγκλήματος, 
αρμόδια καί πάλιν τά στρατοδικεία, 
’Αρθρον 112 παρ. 3 Ν.Δ. 3365]55. 
(Σώματικαί βλάβαι τοΰ πληρώματος 
περιπολικοΰ έξ άμελείας τοΰ όδη- 
γοΰ στρατιωτικοΰ τής Χωρ]κής 
κατά τήν έκτέλεσιν άστυνομικής 
ύπηρεσίας.)

Ή  έξαίρεσις αΰτη τής παραγρά
φου γ' ύπηγορεύθη έκ λόγων τα
χείας καί άκριβοΰς διαγνώσεως 
τών περιστατικών, δεδομένου ότι 
οί στρατοδΐκαι ’Αξ]κοί τής Χωρο
φυλακής, ζώντες μετά τοΰ κατηγο
ρουμένου καί παθόντος τήν έν γένει 
άστυνομικήν ύπηρεσίαν είναι είς 
θέσιν νά κρίνωσι καί έκτιμήσωσιν 
εύχερέστερον τών κοινών ποινικών 
δικαστών.
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Τά Νεοελληνικά Γράμματα

Λ ο ρ έ ν ΐ ζ ο ς  Μαβίλης
186 0 -1 91 2

Πολλοί θεράποντες τοΰ πνεύματος ή τής τέχνης 
στο πέρασμα των αιώνων έθυσίασαν ταλέντο καί 
ζωή στον υπέρτατο Βωμό τής Πατρίδος. Στή σκέψη 
καί στην έμπνευση πολλών έδέσποσε ή Ιδέα τής 
πατρίδος κι’ άφησαν αριστουργήματα στο χώρο 
τής τέχνης εμπνευσμένα άπό τό μεγαλείο της.

"Ομως ή περίπτωση τού Κερκυραίου ποιητοϋ Λ. 
Μαβίλη έχει μιά ξεχωριστή εντελώς ιδιοτυπία. Στά 
λόγια καί στά έργα του είχε πάντα μιαν άποστο- 
λική συνέπεια, κι’ ό θάνατός του ό ήρωϊκός στήν.κο
ρυφή τού ’Ηπειρωτικού'βουνού άπετέλεσε τό έπι- 
σφράγισμα. Τά πάντα στή διακονία τής Πατρίδος. 
Κι’ έθυσίασε πολλά ό ποιητής χάριν τής Πατρίδος.

Γεννημένος στήν Ιθάκη θά μετοικήση ενωρίς 
στήν Κέρκυρα, στο μαγευτικό περιβάλλον 
τής οποίας θά άνδρωθή στό σώμα καί 
στήν ψυχή. Οικονομικά άνθηρός Θά σπου- 
δάση επί σειράν ετών σέ Γερμανικά Πανεπιστήμια 
Ευρωπαϊκές γλώσσες καί φιλολογίες, άκόμη καί 
Σανσκριτικά. Πάνοπλος πνευματικά θά έπιστρέψη 
καί θά καταταγή, χωρίς άναβολή, στό στρατό 
(1893).

Ή μακρά θητεία του στό στρατό φανερώνει άνθρω
πο άκέραιο καί υπερήφανο μέ συνείδηση πλήρη τής 
άποστολής του. To 1896 γίνεται μέλος τής «’Εθνι
κής Εταιρείας», π·ου ίδρύθη στήν Κέρκυρα. Ό  ενθου
σιασμός του άποστολικός. ’Εργάζεται προς κάθε 
κατεύθυνση καί οραματίζεται τήν άπελευθέρωση 
τών ύποδούλων άδελφών. Έν συνεχεία λαμβάνει 
μέρος στήν Κρητική επανάσταση. Ό  πόλεμος τού 
1897 θά τον βρή άρχηγό άνταρτικού σώματος, πού 
μέ δικά του χρήματα διωργάνωσε. Κατά τή διάρ
κεια τών επιχειρήσεων τραυματίζεται στά Πέντε 
Πηγάδια καί στον ποταμό Λούρο.

Ή κοσμογονία τού 1909 τον βρίσκει καί πάλι πρό
μαχο στήν ύπηρεσία τού "Εθνους. Βουλευτής τής 
’Αναθεωρητικής Βουλής θά όρθώση τό τεράστιο 
ήθικό καί πνευματικό άνάστημά του καί άπό τό 
βήμα τής Βουλής θά διατρανώση .μέ θαυμαστή παρ
ρησία τά δικαιώματα τής ζωντανής γλώσσας τού 
λαού. Έργάσθηκε άόκνως σάν άντιπρόσωπος τού 
‘Ελληνικού λαού καί είχε διαρκώς μπροστά του τό 
όραμα μιας εύτυχισμένης καί ίσχυράς Πατρίδος.

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Α
Φ ι λ ο λ ό γ ο υ

"Ωσπου έσήμανε ή σάλπιγγα τών ιερών πολέμων 
τού 1912 —1913, πού κατέστησαν τήν Ελλάδα 
«σεβαστή εις τούς φίλους καί φοβερά εις τούς έχθρούς» 
’Αποχαιρετά για τρίτη καί ύστάτη φορά τήν άδελφή 
του ΈσΘήρ καί τρέχει νά καταταγή ώς απλούς 
στρατιώτης εις ήλικίαν 52 έτών. "Ομως, λόγω τής 
περασμένης ηλικίας, δέν γίνεται δεκτός. ’Αποφασι
σμένος νά πολεμήση κατατάσσεται στό σώμα τού 
φιλέλληνος ’Ιταλού στρατηγού Ριτσιότι Γαριβάλδι, 
μέ τό βαθμό τού Λοχαγού. Ή 27η ’Οκτωβρίου τού 
1912 είναι ή ήμέρα τής έκκινήσεως. "Υστερα άπό μιά 
ξεθεωτική πορεία πολλών ήμερών φθάνουν στή ζώνη 
τών έπτχειρήσεων, όπου ή 28η Νοεμβρίου τού 1912 
στάθηκε μοιραία γιά τον ποιητή. Ή μάχη τού Δρί- 
σκου, άπό τίς πλέον φονικές τού πολέμου, έχει άρ- 
χίσει. Ή παλληκαριά τού Λοχαγού Μαβίλη θαυμα
στή. "Ορθιος διευθύνει τό λόχο του καί άνακόπτει τήν 
έχθρική προσπάθεια. Κι’ ένώ έχει δοθή τό σύνθημα 
τής συμπτύξεως πληγώνεται στό πρόσωπο. Μιά
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δεύτερη σφαίρα τού άποκόπτει τήν καρωτίδα. Ή 
καρδιά, ττού έπαλλε μόνο γιά τήν Πατρίδα, έπαυσε 
νά κτυπά διά παντός. Ό  μεγάλος πατριώτης, ό 
θερμουργός κήρυξ τής ιδέας τής Πατρίδος είναι νε
κρός. Ό  πόθος καί ή ευχή τής Ευθανασίας πού τόσο 
έπεζήτησε στήν «’Ελιά», έξεπληρώθησαν.

Καίτοι οϊ υπέρ τής Πατρίδος εκδηλώσεις του ήσαν 
ενθουσιώδεις καί πληθωρικές, όμως ό πληθωρισμός 
δεν ήτο καί τής ιδιωτικής του ζωής χαρακτηριστι
κό. Σάν άνθρωπος, κατά τούς βιογράφους του, 
«υπήρξε μονήρης καί έκλεκτίκος, θεληματικά άπο- 
τραβηγμένος σ’ ένα ήμίφως πού έσκίαζε ώς καί τή 
νεότητά του, άγαθός, νηφάλιος, υπερήφανα άξιο- 
πρεπής καί επίμονα μετριόφρων άσκοϋσε μια εύχα- 
ριστη επιβολή καί διέχεε ενα προσωπικό θέλγητρο».

Στάθηκε ιδεαλιστής ό Μαβίλης, πειθαρχημένος 
ήθικά «συνεδύαζε σοφία καί παλληκαριά, αρχοντιά 
καί εντιμότητα, σεμνότητα καί ειλικρίνεια, υπόδει
γμα ελληνικής άνδροπρεπείας. "Ατομο μελαγχολι
κά μονήρες καί κοινωνικά άμεμπτο, μέ άλύγιστη 
υπερηφάνεια καί αγέρωχο φρόνημα».

Σάν ποιητής ό Μαβίλης υπήρξε ένας, κατά γενι
κήν ομολογίαν, δεξιοτέχνης τοϋ στίχου. Τό έργο 
του, καίτοι βραχύ, υπήρξε «πολύπλευρο, πολύψυχο, 
πολυσύνθετο». Διαπνέεται άπά τήν άγάπη γιά τόν 
άνθρωπο, τή ζωή καί προ πάντων τήν Πατρίδα. 
Λιτός καί συγκρατημένος ό ποιητής, μέ μιά ελεγεια
κή διάθεση αποτέλεσμα φιλοσοφικών ενατενίσεων, 
καλύπτει σημαντική περιοχή τής νέας ελληνικής 
ποιήσεως.

«Τρεις είναι οί περιοχές διαθέσεως πού εκδηλώνον
ται στήν ποίηση τού Μαβίλη», σημειώνει ό Μ. 
Περάνθης. «ό ρομαντισμός τής εφηβικής ήλικίας, τό 
χρέος τό πατριδολατρικό καί. ή περιγραφική έντύ- 
πωσις τής φύσεως. Οί δύο τελευταίες τάσεις έταυ- 
τίστηκαν στήν ίδια, χαρακτηριστική τοϋ έργου του, 
ποιητική επίτευξη, όπου εθνικό αίσθημα καί ελληνι
κό τοπίο συμπλέκονται σέ μιά διαδοχή ρυθμικών 
στίχων καί φέρνουν τόν υποκειμενισμό του, όπλα 
καί διακριτικά. Τήν Πατρίδα τήν άγαττά, τήν συμ- 
πονεΐ, τή νοσταλγεί, ύμνεΐ τό παρελθόν της, π ι
στεύει στο μέλλον της. Τή φύση τή χαίρεται, τή 
ζή, τή θαυμάζει. Τό ήρωϊκό καί τό περιστατικό, τό 
αίσθημα καί τό συναίσθημα, ή εθνική σκέψη καί ή 
φισιολατρική της πλαισίωση. Ή ποίησή του πα
τριωτική άκάθεκτη, παλμώδης, ενθουσιαστική, ξε
κινάει μέσα απ’ τήν καρδιά, σαλπίζει τό πατριω
τικό κάλεσμα καί στέλνει στή θυσία».

Επάνω τό άεροδρόμιον της Νικοπόλεοχ καί τά έλληνικά 
διπλάνα τά όποια συμμετέσχον ίνεργώς εις τόν Ηπειρωτικόν 
αγώνα. Κάτω ό Διάδοχος Κωνσταντίνος καί Επιτελείς τοο 
εις τά ύψώματα πέριξ τών Ίωαννίνων Ολίγον πριν άπό τήν 
άπελευθέρωσιν τής πόλεως.

Αύτός, Ινόλίγοις, είναι ό Μαβίλης ώς άνθρωπος, ώς 
ποιητής, ώς Έλλην. Μιά μορφή καθάρια κι’ αγνή 
πού πεθαίνοντας γιά τήν Πατρίδα έξεδήμησε στήν 
χώρα τών Μακάρων. Ή ποίησή του, άν καί δέν 
έγείρη σοβαρά αισθητικά προβλήματα, γίνεται, καί 
πρέπει νά.γίνεται, αιτία στοχασμού καί περισυλ
λογής. "Ας άτενίσωμε μέσα άπό τούς άνεπανάλη- 
πτους στίχους τής «’Ελιάς» ή τής «Λήθης» τό μεγα
λείο τοϋ ήρωος ποιητοϋ. ‘Η επαφή αύτή άς άποτε- 
λή μιά συνομιλία μέ τό ήρωϊκό πνεύμα τού ποιητού 
καί άς μάς άνανεώνη ψυχικά καί πνευματικά, ώστε 
νά εύχηθοϋμε κι’ εμείς έκ βαθέων.
”Ω νά μπορούσαν έτσι νά πεθαίνουν 
κι άλλες ψυχές, τής ψυχής του άδερφάδες.
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Κραΐ ΐκών  Υπηρεσ ιών
Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ  Κ Α Λ Α Ν Τ Ζ Η

' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ —ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

Αέγοντες «Άρχεΐον» έννοοΰμεν 
τό μέρος εις το όποιον φυλάσσον
ται τά έπίσημα έγγραφα των Δη
μοσίων 'Υπηρεσιών.

Τά ’Αρχεία διαιρούνται εις Έμπι- 
στευτικά καί Κοινά. Εκαστον 
τούτων, υποδιαιρείται είς Γενικόν 
(Γ. Α.), περιέχον γενικός υποθέ
σεις (υποθέσεις γενικής φύσεως) 
καί ειδικόν ή άτομικόν άρχεΐον 
(A. Α.), περιέχον άτομικάς ύπο- 
θέσεις.

Σκοπός των ’Αρχείων είναι ή έν 
αύτω συγκέντρωσις άπασών των 
εγγράφων πληροφοριών, τών εΐσ- 
ρευσασών είς υπηρεσίαν τι να, ή 
μεθοδική άξιολόγησις, κατάταξις, 
ταξινόμησις καί ή άνεύρεσις, συ- 
σχέτισις, έπεξεργασία αυτών εντός 
τοΰ ελάχιστου δυνατού χρόνου:

"Ετερος σκοπός τούτων είναι 
καί ή συντήρησις, ή φύλαξις καί 
ή αποφυγή διαρροής πληροφοριών.

Έ ν καλόν σύστημα, άπαιτεΐ ση
μαντικήν σκέψιν καί σχεδίασιν 
διά νά καλύψη τάς ειδικός άνάγκας 
μιας Υπηρεσίας, ένώ συγχρόνως 
νά παραμένη άρκετά εύκαμπτον, 
ώστε νά δύναται νά έπεκταθή καί 
νά καλύψη νέας άνάγκας.

Ή  σχεδίασις καί ό προγραμ
ματισμός, δέον νά άποβλέπη καί 
είς μελλοντικούς στόχους καί νά 
παρέχη ευχερή προσαρμογήν είς
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τάς ήδη άνακαλυφθείσας νέας με
θόδους ταξιθετήσεως πληροφοριών 
(Μηχανογράφησις) ή τάς τυχόν 
μελλοντικός έξευρεθησομένας.

Μόνον τότε τό άρχεΐον θά άντα- 
ποκριθή είς τό διπλοΰν πρόσταγμα 
τό όποιον απαιτεί ή σύγχρονος δι- 
οίκησις. Τό Άρχεΐον διά τήν ομα
λήν καί ταχεΐαν διεκπεραίωση- 
υποθέσεων τής Υπηρεσίας καί 
ή όμαλή καί ταχεία διεκπεραίωσις 
υποθέσεων τής Υπηρεσίας διά τού 
αρχείου.
Β . Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι

Διά νά υπαγάγωμεν μία-j ύπόθε- 
σιν είς Γ. Α. ή A. Α. προέχει ή 
άποσαφήνισις τών εννοιών «Γενι
κής Φύσεως» καί «’Ατομικής Φύ
σεως».

Λέγόντες ύπόθεσιν Γενικής Φύ
σεως ή Γενικόν Θέμα, έννοοΰμεν 
καί δύναται νά χαρακτηρισθή, παν 
συγκεκριμένον θέμα, πρακτικόν ή 
θεωρητικόν, ομαδικής ή ’Ατομικής 
φύσεως, τό όποιον έξ άπόψεως ου
σίας συνιστδ «αρχήν» ή «συνάρτη- 
σιν», καθολικής τίνος καταστά- 
σεως, είς τόν τομέα δράσεως τής 
υπηρεσίας.

Αέγοντες ύπόθεσιν ’Ατομικής 
Φύσεως ή Ατομικόν Θέμα, έννο
οΰμεν, παν συγκεκριμένον Θέμα, 
ομαδικής ή ’Ατομικής Φύσεως, τό 
όποιον έξ άπόψεως ουσίας, συνι- 
στά άρχήν ή συνάρτησιν άτομικής

καταστάσεως, άφορώσαν φυσικόν 
πρόσωπον είς τόν τομέα δράσεως 
τής ύπηρεσίας.

Συνδυασμός Γενικής καί ’Ατομι
κής ύποθέσεως είναι δυνατή καί 
ταυτόχρονος ταξιθέτησις είς άμφό- 
τερα τά ’Αρχεία.
Γ . ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗ- 

ΣΕΩΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
'Υπάρχουν τρία βασικά συστή

ματα (μέθοδοι) ταξινομίσεως τών 
έγγραφων:

α) Τό άριθμητικόν. 
β) Τό αλφαβητικόν καί 
γ) Τό έννοιολογικόν.
Αέγοντες ά ρ ι θ μ η τ ι κ ό ν  έν

νοοΰμεν τό σύστημα έκεΐνο, καθ’ 
ό έκαστον έγγραφον λαμβάνει ένα 
άριθμόν, όστις δυνατόν νά είναι 
καί άριθμός τής κατηγορίας θέ
ματος, τής ήμερομηνίας έκδόσεως 
ή εις αΰξων άριθμός συνεχούς άρι- 
θμήσεως. Διά τήν εΰρεσιν έγγρά- 
φου όταν δέν είναι γνωστός ό άρι
θμός δέον νά ύπάρχη έπικουρικώς 
καί άλφαβητικόν εύρετήριον τών 
υποθέσεων.

Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α :  Εΰκο- 
λον σύστημα. Καταργεί τάς αμφι
σβητήσεις περί κανόνων άλφαβη- 
τικοΰ καί έπιλογής θεμάτων. ’Επι
τρέπει τήν άμεσον έξακρίβωσιν 
τής άπουσίας τών έγγράφων όταν 
ύπάρχη κενόν είς τήν άρίθμησιν.
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Μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ α :  Δέν ύ- 
πάρχει ευχέρεια συσχετισμού ό- 
μοειδών υποθέσεων. Σπατάλη χρό
νου καί προσωπικού, δι’ άνεύρε- 
σιν των ομοειδών. Δυσκολίαν αι
σθητήν διά τήν άνεύρεσιν, δταν δέν 
είναι γνωστός ό αριθμός μέ τήν 
γνωστήν πολυμορφίαν λεξικογρα- 
φικής καταστάσεως όταν ύπάρχΐ] 
έπικουρικώς, λεξικογραφικόν ευρε
τήριο ν.

Λέγοντες α λ φ α β η τ ι κ ό ν ,  έν- 
νοοΰμεν τό σύστημα εκείνο καθ’ 
ό αί λέξεις των Θεμάτων τοποθε
τούνται κατ’ αλφαβητικήν σειράν 
διά τήν ταξινόμησίν των. Προέχει 
ή επιλογή μεταξύ λεξικογραφικοΰ 
καί εγκυκλοπαιδικού στύλ, πού 
έξαρτάται εκ τής φύσεως τοϋ περιε
χομένου των φακέλλων. Οί φάκελ- 
λοι περιέχοντες Γεωγραφικός πε- 
ριοχάς, τίτλους Σωματείων, άκο- 
λουθοΰν τό λεξικογραφικόν στύλ, 
ένω οι φάκελλοι πληροφοριακών 
στοιχείων, ακολουθούν τό εγκυ
κλοπαιδικόν στύλ μέ όμοιοποίη- 
σιν όμοιων θεμάτων καί άλφαβη- 
τικήν κατάταξιν των γενικών μό
νον κατηγοριών.

Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α :  ’Απε
ριόριστος δυνατότης έπεκτάσεως. 
Αποφυγή ειδικών ευρετηρίων, ευ

χέρεια ταξινομήσεως τού πρός άρ- 
χειοθέτησιν υλικού, ιδία τίτλων.

Μ ε ι ο ν ε κ τ ή μ α τ α :  ’Απαι
τεί ομοιομορφίαν όλων τών κλιμα
κίων ως πρός τήν χρήσιν τών λεξι- 
κογραφικών κανόνων καί ορθήν 
κατάταξιν από εγκυκλοπαιδικής 
πλευράς. Δέν λύει τό σύστημα τού 
αλφαβητικού συνδυασμού καί είναι 
ούχί  ̂πρακτικώς εΰχρηστον δΓ επι
τελεία μεγάλων Υπηρεσιών.

Λέγοντες έ ν ν ο ι ο λ ο γ ι κ ό ν ,  
έννοοΰμεν τό σύστημα εκείνο καθ’ 
ό άναζητεΐται, ανευρίσκεται μία. 
Γενική έννοια, λογικώς πλατυτέρα 
τών υπολοίπων (Πλάτος έννοιας) 
διασπαται αύτη εις τάς επί μέρους ' 
διά «λογικών διχοτομήσεων» (Πα
ραγωγή). Περαιτέρω διασπών- 
ται αιέπί μέρους (νέα παραγωγή) 
μέχρι έξαντλή<σεως τού θέματος, 
έπιτυγχανομένης οϋτω τής άναλύ- 
σεως. Δυνατόν νά έκκινήσωμεν 
έκ τών έπί μέρους καί διά τής έπα- 
γωγικής μεθόδου νά φθάσωμεν 
είς τήν γενικήν έννοιαν (σύνθεσις.

Περιέχει τά περισσότερα πλεο
νεκτήματα καί έπ’ αυτού έστηρίχθη 
τό^ Γαλλικόν Λογιστικόν σύστημα 
τού 1957 καί ή ’Αμερικανική Μέ
θοδος «NEPUR».

Γλ ΜΕΘΟΔΟΣ «NEPUR»

Τό σύνολον τών Γενικών Θε
μάτων τής Υπηρεσίας καί τών 
Κλιμακίων της ταξινομηθέντα είς 
ένιαΐον σύστημα καταχωρίζεται ως 
έπίσημον τοιοΰτον είς ειδικόν υπη
ρεσιακόν βιβλίον, ύπό τόν τίτλον 
«Κώδιξ Γενικού Θεματολογίου».

Είς τόν έν λόγω Κώδικα ή συνο
λική άνάπτυξις τών Γενικών Θε
μάτων πραγματοποιείται κατά τρό
πον πρακτικώς. εΰχρηστον, έφαρ- 
μοζομένου προτύπου έπιστημονι- 
καύ συστήματος «NEPUR», δη
λαδή τής κυκλικής συναρτήσεως 
των όμοειδών θεμάτων, έξασφα- 
λίζοντος ώς έκ τής φύσεως τών Γε
νικών Θεμάτων αρμονικήν συνο
χήν καί ένότητα αυτών, ή δέ πσ- 
ράστασις ένός έκάστου Γενικού 
Θέματος επιτελεΐται δι’ αντιστοι
χίας διπλού τύπου, πρώτον μέν 
δΓ αριθμητικού συμβολισμού, δεύ
τερον δέ δι’ όλογράφου δηλώσεως 
τού αντικειμένου αύτοΰ.

Είδικώτερον, τά πρωτότυπα γε
νικά θέματα, άτινα συνιστώσιν 
’Αρχήν περαιτέρω θεματολογικής 
έξελίξεως, καθιερώθη όπως συμ- 
βολισθώσι άριθμητικώς διά τών 
ψηφίων τής δεκαδικής άριθμητι- 
κής κλίμακος, ήτοι: 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, άνερχομένων συνολικώς 
είς δέκα κατηγορίας.

Οσον άφορα τά παράγωγα γε
νικά θέματα, ατινα συνιστώσι συν
αρτήσεις ή άλλως διαπλαστικάς έκ- 
τάσεις τών πρωτοτύπων γενικών 
θεμάτων, βασικώς παριστώνται α) 
διά τού έλάσσονος αρχικού αρι
θμητικού τύπου, β) διά τού προϊόν
τος αριθμητικού τύπου, σχηματιζο- 
μένου διά προσθήκης είς τό πέρας 
τού αρχικού τύπου τού αύξοντος 
αριθμού τής άνιούσης δεκαδικής 
άριθμήσεως.

Αύτη στηρίζεται έπί τής έννοιο- 
λογικής μεθόδου, διά τής «παρα
γωγής».

Δ'. ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Είς ώρισμένας υπηρεσίας κατά *· 

τό παρελθόν έφηρμόσθη ή αρι
θμητική — χρονολογική μέθοδος 
ήτις άπεδείχθη πρακτικώς αλυσι
τελής. (Π. ρ. βλ. άρθρ. 14 τού Κα
νονισμού Άστυν. Πόλεων ΦΕΚ 
120-Β τής 8. 9.-1934 καί λοιπών 
κρατικών υπηρεσιών ώς ήδη έφαρ- 
μόζεται). '

Λόγω τής τμηματικής τηρήσεως 
τών αρχείων, ύφίστανται αί κάτωθι 
δυσκολίαι:

α) Ή  τμηματική τήρησις τών

’Αρχείων, δέν παρέχει ευχέρειαν 
συσχετισμού συναφών υποθέσεων 
κατά τήν έπεξεργασίαν τού Φα- 
κέλλου.

β) Τήρησις δύο ή καί περισσο
τέρων Φακέλλων ύπό διαφορετι
κών Τμημάτων—σύγκρουσις άρμο- 
,διοτήτων Τμημάτων —δυσκολίαν 
κατά τήν χρέωσιν.

γ) ’Ανομοιομερής έξέτασις τού 
προβλήματος, 

δ) 'Υψηλόν κόστος, 
ε) Απασχόλησις υπεραρίθμων 

Υπαλλήλων καί 
στ) ’Ανασφάλεια.
Ως έκ τούτου προέχει ή άνεύρε- 

σις συστήματος ομοιομόρφου άρ- 
χειοθετήσεως έγγράφων δι’ άπαντα 
τά κλιμάκια τής ύπηρεσίας.

Τό νέον τούτο τύστημα δέον ό
πως συγκεντρώνει τά εξής πλεονε
κτήματα:

Σαφήνειαν, απλότητα, μεθοδι- 
κότητα, ομοιομορφίαν ταξιθετή- 
σεως, διά ταχεΐαν άνεύρεσιν, προσ- 
αρμογήν, εϋκολον κωδικοποίησιν 
ύπό Η. Υ. μακροχρόνιον ζωήν, τα
χεΐαν έφαρμογήν καί προσαρμο
γήν καί εύκαμψίαν διά τής προσ- 
θέσεως νέων θεμάτων. Έτι άσφά- 
λειαν, μείωσιν Προσωπικού καί 
χαμηλόν κόστος.

Τό Αρχηγεΐον Χωρ]κής προσ
φάτους διά τό Κοινόν Άρχεΐον Γε
νικών ύποθέσεων, έφήρμοσεν ένι
αΐον σύστημα δΓ άπάσας τάς Ύπη
ρεσίας του.

(Σχετ. 206J8J1 άπό 8-4-1970 Βα
σική Διαταγή).
Ε'. ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ —ΛΥ

ΣΕΙΣ
Μ ο ν ο ψ η φ ι κ ό ν  έ ν ν ο ι ο -  

λ ο γ ι κ ό ν ,  π ε ρ ι γ ρ α φ ή .
Τό προτεινόμενον ύφ’ ήμών σύ

στημα άρχειοθετήσεως Γ. Α. είναι 
ό συγκερασμός τών συστημάτων, 
έννοιολογικοΰ, άλφαβητικοΰ καί 
άριθμητικοΰ.

Διαιρείται είς Κεφάλαια, έν συν- 
όλω δέκα παριστάμενα διά κεφα
λαίων Ελληνικών Γραμμάτων ήτοι 
Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, I.

Εκαστον «κεφάλαιον» περιέχει 
συνομοταξίαν συναφών θεμάτων 
καί διαιρείται είς δέκα «Θέματα», 
παριστώμενα κατά τήν έννοιαν τής 
άριθμητικής ’Αραβικής κλίμακος 
ήτοι:0, 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (Γένι- 
κός Φάκελλος).

Εκαστον «Θέμα» διασπαται είς 
ετερα έπί μέρους καλούμενα «Υ
ποθέματα» (1) άριθμούμενα ώς καί 
είς τά Θέματα, ήτοι: 0, 1, 2, 3. 4, 5,
6, 7, 8, 9. (Ειδικός Φάκελλος).
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Έκαστον «όπόθεμα» διασπάται 
εις επί μέρους καλούμενος «περι
πτώσεις» (2) άριθμούμεναι ώς ανω
τέρω ήτοι: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
(Ύποφάκελλος).

Έκαστη «περίπτωσις» διασπά- 
ται εις «υποθέσεις» άριθμούμεναι 
άπεριορίστως δι’ αραβικών αρι
θμών (τετραγωνίδιον).

Ούτως έχομεν:
Κεφάλαια: A, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, 

Η, Θ, I, . . .10.
Θέματα: 0,1, 2,3,4, 5, 6,7,8,9,10 

(Γενικοί Φάκελλοι) Υποθέματα :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.........
(Ειδικοί Φάκελλοι).

Περιπτώσεις: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, . . .10 (Υποφάκελλοι)
Υποθέσεις: ά π ε ρ ι ο ρ ί σ τ ω ς .  
(Τετραγωνίδια) A. 111 ............

Δηλ. ό άριθμός Πρωτοκόλλου 
A 111 . . .  π. χ. 5 ήτοι A 1115, 
άνήκει εις κεφάλαιον Α, θέμα Ιον, 
υπόθεμα Ιον, περίπτωσις 1η καί 
ύπόθεσις 5η.

Παράδειγμα: λ. χ. Β 21965, ήτοι: 
Κεφ. Βον θέμα 2ον, Υπόθεμα Ιον, 
περίπτωσις 9η, Ύπόθεσις 65 κ.ο.κ.

Ύ λ ο π ο ί η σ ι ς .

Κατάρτισις Κώδικος θεματολο- 
γίου Κεφαλαίων θεμάτων Υποθε
μάτων καί Περιπτώσεων έξυπηρε- 
τοΰντος τάς συγχρόνους άνάγκας 
τής Υπηρεσίας (3).

Εύρετηρίασις Λεξικογραφική εις 
βιβλίον μέχρ\ κάί τών περιπτώ
σεων.

Λεξικογραφική Εύρετηρίασις καί 
άμεσος εντοπισμός τών υποθέσεων 
διά καρτών.

Φάκελλοι (Υποφάκελλοι) DOS
SIERS, περιπτώσεων μέ τάς υπο
θέσεις τοποθετημένος άριθμητι- 
κώς καί χρεωμένος είς τό εσωτερι
κόν τοΰ εξωφύλλου είς τετραγω
νίδια. Είδικάς κάρτας.

Νά καθορισθή υπεύθυνος άνώ- 
τερος υπάλληλος ή Άξ]κός διά τήν 
τήρησιν, άναμόρφωσιν τοΰ θεμα- 
τολογίου καί κατάλληλον προσω
πικόν διά τήν άρχειοθέτησιν.

ΣΤ'. ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ — 
ΛΥΣΕΙΣ

Τό άτομικόν άρχεΐον (A. Α.) 
ώς έξετέθη περιέχει υποθέσεις φυ

σικών προσώπων. Δυνατόν νά περι
έχει καί υποθέσεις συγκεκριμένου 
θέματος, αί όποΐαι άντικειμενικώς 
έξεταζόμεναι δέον νά υπαχθούν 
είς ίδιον άτομικόν φάκελλον (π.χ. 
υποθέσεις σωματείων, Νομικών 
προσώπων, Δήμων, κοινοτήτων 
κ.λ.π.). Βασική άρχή τής συγχρό

νου  Διοικήσεως είναι δτι δι’ έκα
στον άτομον δέον όπως τηρήται 
Ιδιος φάκελλος «είς δι’ ένα». Είς 
έκαστον φάκελλον δέον όπως άρ- 
χειοθετοϋνται τά έγγραφα διά τής 
διπλής μεθόδου τής «άριθμοχρο- 
νολογικής». Ή  μέθοδος αύτη μάς 
άπαλλάσσει άπό τυχόν ύφαρπαγάς 
εγγράφων καί μάς διευκολύνη διά 
τήν άνεύρεσιν καί επεξεργασίαν 
τών σχετικών υποθέσεων. Ή  ταξι- 
νόμισις καί ταξιθέτησις τών φα- 
κέλλων δέον όπως έπιτελήται άρι- 
θμητικώς, δι’ ένιαίου άριθμοΰ κατά 
τήν κλίμακα άραβικής άριθμήσεως 
(π. χ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, έως καί δυνα
τόν 1.000.000 εάν ύπάρχη άνάγκη) 
τηρουμένου άριθμητικοϋ σχετικού 
πρωτοκόλλου, ένώ παραλλήλως δέ
ον όπως τηρήται εύρετήρίον τών 
άτομικών ύποθέσεων μετ’ άναλό- 
γων συσχετισμών καί συνδυασμών. 
Παρέλκει ή θεματολογική κατά- 
ταξις είς κατηγορίας, διά διακρι
τικού άριθμοΰ ή γραμμάτων π. χ. 
1). . . 2). . . 3). . . κ.λ.π. ή Α. . . Β. .
Γ . . κ.λ.π., διότι ή σημερινή εύ- 
ρεΐα διάδοσις τών ’Ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, μάς , παρέχει (εάν 
καλώς μηχανογραφηθούν) άφάντα- 
στον ευκολίαν διά τυχόν συνδυα
σμούς καί μελέτας.

Ζ'. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ—ΑΡΧΕΙΩΝ

α) ’Απαιτείται συστηματικόν πρό
γραμμα διά τόν διαχωρισμόν τοΰ 
ενεργού άρχείου άπό τοΰ μή χρη- 
σιμοποιουμένου, είτα δέ διά τήν 
τήρησιν τοΰ μή χρησιμοποιου- 
μένου έπί τι χρονικόν διάστημα. 
Είς ώρισμένας ύπηρεσίας τά άρ- 
χεΐα λόγω τών θεμάτων πού περιέ
χουν, άποκτοΰν αΰξουσαν σημα
σίαν μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου. 
Ό  άκριβής χρόνος τη ρήσεως τοΰ 
μή χρησιμοποιουμένου άρχείου ποι- 
κίλει καί έξαρτάται βάσει των άνα- 
γκών τής συγκεκριμένης ύπηρε
σίας. Πολλάκις τούτο δέον 
νά παραμείνη επ’ άπειρον, διότι 
περιέχει πληροφοριακά στοιχεία 
τοιαύτης σημασίας, τά όποια καί 
δέον όπως μή καταστραφοΰν. Είς 
τήν συγκεκριμένην ταύτην περί- 
πτωσιν τό σύστημα τών «μικρο-

φίλμς» (3) προσφέρεται ώς τό καλ- 
λίτερον καί οίκονομικώτερον έκ 
τών λοιπών.

Καθ’ ήμάς ύπάρχουν τέσσαρα 
βασικά στάδια δι’ έν άποτελεσμα- 
τικόν πρόγραμμα τηρήσεως τών 
άρχείων.

1. Προσδιορίζονται τά είδη τών 
εγγράφων έκάστου φακέλλου (π. 
χ. άποφάσεις, διαταγαί, διαβιβα
στικά έγγραφα κ. ά.).

2. : Προσδιορίζονται καί προκα
θορίζεται ό χρόνος τηρήσεως έκά- · 
στου εγγράφου.

3. Προσδιορίζεται εν ουστημα 
μεταφοράς τών έγγράφων έκ τών 
χρησιμοποιουμένων άρχείων είς 
τά μή χρησιμοποιούμενα.

4. Καταρτίζεται πρόγραμμα κα
ταστροφής τών άρχείων έκάστης 
κατηγορίας μετά τήν λήξιν τής 
περιόδου τηρήσεώς των.

Μία μέθοδος διά τήν μεταφοράν 
τών φακέλλων καί καταστροφήν 
αύτών είναι, ή τών «κλιμακωτών 
περιόδων». Κατ’ αύτήν τό άρχεΐον 
χωρίζεται είς α ’Ενεργόν, β' Εφε
δρικόν, γ' Πεπαλαιωμένον καί-δ' 
Ιστορικόν (4), Βάσει αύτής δι’ 
έκάστην κατηγορίαν προκαθορί
ζεται διά Κανονισμοΰ ό χρόνος 
τηρήσεώς του. Ούτως ολόκληρον 
τό σύστημα τών φακέλλων μετα- 
φέρεται διαδοχικώς είς Εφεδρι
κόν, Πεπαλαιωμένον καί Ιστορι
κόν, (5) καί διά προκαθωρισμέ- 
νον χρονικόν· διάστημα. Είς έκά
στην κατηγορίαν παραμονής τά 
έγγραφα άναγνωρίζονται, μελετών- 
ται, συσχετίζονται, άξιολογοΰνται~ 
καί τελικώς καταστρέφοννται.
Τά άνωτέρω έφαρμόζονται μόνον 
διά τό Γενικόν άρχεΐον, τό όποιον 
διωγκοΰται ύπερμέτρως λόγω τής 
φύσεώς του. Διά τό Άτομικόν 
άρχεΐον δέον όπως ίσχύση άνσ 
λόγως διά τοΰ συστήματος τώ 
«διατηρητέων φακέλλων».

Η’. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Συνάγεται δθεν δτι τά ’Αρχεία 
είναι ή πυξίς καί ό καθρέπτης τών 
ύπηρεσιών καί ούτω εάν ταΰτα 
λειτουργούν μεθοδικώς, διεκπεραι- 
οΰνται ταχέως, άφ’ ένός αί ύποθέ- 
σεις αί ύπηρεσιακαί, άφ’ έτέρου, 
τών πολιτών καί ούτω μειοΰται ή 
γραφειοκρατία καί προάγεται τό 
Κρατικόν καί Δημόσιον συμφέρον.
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Στόν Θρόνο τού Δ ιός

Μ ύ ΐ ι κ α ς  2917 μ.

Η οκταμελής ομάδα (πέντε πά
λη οί ορειβάτες καί τρεις καινούρ
γιοι) άφησε τά «Πριόνια» (ύψ. 
1.000 μ.) καί ξεκίνησε άνηφορί- 
ζοντας αργά. Προορισμός ό θρυ
λικός «Μύτικας», ή πιό ψηλή κο
ρυφή τού Όλύμττου, ή καθέδρα 
τού Διός, τό σύνορο τής Έλληνι- 

γήξ μέ τόν ούρανό. τΗταν 
ή ώρα 4,15' τό άττόγευμα μιας 
ττολύ ζεστής μέρας τού ’Ιουλίου. 
Προηγήθηκε ξεκούραση καί μαζί 
καί φαγοπότι δίπλα στον κα

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ  Σ Α Μ Ϊ Ω Ν Η  
Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ταρράκτη τών Πριονιών, πού σχη
ματίζεται άπό τά νερά πού λίγα 
μέτρα πιο πάνω άναβλύζουν γάρ
γαρα καί παγωμένα όλα μαζί, 
τόσο περίεργα άπό τον βράχο, 
θείο δώρο γιά τον κουρασμένο 
οδοιπόρο. Παρθένο μέρος μέσα 
στο βαθύ καί άγριο φαράγ
γι τού ιστορικού χείμαρρου Ένι- 
πέα, πού έδώ έχει τις πηγές του 
καί χύνεται πέρα στον γαλάζιο
Θερμαϊκό............

—Τό άρχικό ξεκίνημα έγινε άπό 
τό Λιτόχωρο μέ αύτοκίνητο. Με

τά τό Μετόχι τής Μονής Αγίου 
Διονυσίου στή ρίζα τού βουνού, 
τήν πύλη τού Όλυμπου καί τήν 
αφετηρία των ορειβατών, άρχίζει 
ό δασικός δρόμος πού έγινε τελευ
ταία και πού σκαρφαλώνει πρώτα 
στόν «Σταυρό» στά 950 μ., όπου 
τό πρώτο καταφύγιο καί μετά 
κατευθύνεται χωρίς ύψομετρική 
διακύμανση μέσα άπό τό πανύ
ψηλο δάσος ίσια προς τήν καρ
διά τού βουνού, γιά  νά τελείωση 
πολύ κοντά στά Πριόνια άφού 
περάση καί άπό τήν «Διασταύ
ρωση». ’Έτσι οι πρώτες 4 ώρες 
γίνονται μέ αύτοκίνητο σέ 45', 
πράγμα πάρα πολύ σημαντικό.

Έν τώ μεταξύ δεν μπορεί κανείς 
νά μή σταθή καί νά Θαυμάση 
κάτω στον βυθό τού φαραγγιού, 
δίπλα στόν Ένιπέα καί μέσα 
στήν όργιώδη βλάστηση καί 
τήν άγρια φύση, τήν Μονή 
τού 'Αγίου Διονυσίου. Σήμερα 
χαλάσματα μόνον άπομένουν τής 
ξακουστής Μονής πού 'ίδρυσε κατά 
τόν 16ον αιώνα ό "Αγιος Διονύ
σιος ό νέος καί πού υπήρξε (όπως 
καί ολόκληρος άλλωστε ό "Ολυμ
πος) ένα άπό τά σπουδαιότερα 
κέντρα τής Ελληνικής Ελευθε
ρίας καί άντιστασεως κατά τού 
τουρκικού ζυγού καί μέγα κατα
φύγιο τής κλεφτουργιάς.........

—Πρώτος πηγαίνει ό άρχηγός 
καί πίσω του άργοσέρνονται κα- 
ταϊδρωμένοι οί υπόλοιποι άκο- 
λουθώντας τό κακοτράχαλο καί 
πυρωμένο μονοπάτι, πού κάπου- 
κάπου δείχνουν τήν κατεύθυνσή 
του κόκκινα βέλη έπάνω στήν 
πέτρα ή στον κορμό τού δένδρου. 
Σέ κάθε στροφή καί καινούργια 
εικόνα, κάθε βήμα καί μιά ικανο
ποίηση. Κι’ έτσι ή κούραση, ό 
ήλιος καί ή δίψα δέν λογαριά
ζονται. Διασχίζουν ένα πυκνό δά- 
οος πανύψηλης όξυάς καί άφού 
ξεκουράζονται γιά λίγο στον δρο
σερό σκιερότοπο συνεχίζουν. Τώ
ρα τό μονοπάτι γίνεται άπελπι- 
στικά άνηφορικό καί τά «καγκέ- 
λια» διαδέχονται άκατάπαυστα 
τό ένα τό άλλο. Μετά άπό μιά 
ώρα άλλη όλιγόλεπτη διακοπή 
καί μετά πάλι συνέχεια. Πιο πά
νω άριστερά στήν πλαγιά, ένα 
δάσος ολόκληρο πεσμένο καταγής, 
πού δέν μπόρεσε νά άντέξη στήν 
μανία τού τρομερού άνεμου, μοιά
ζει σάν νά τό σάρωσε τεράστια 
χιονοστιβάδα. Καί μετά μιά άλ
λη έκπληξη, τό πρώτο παγωμένο 
χιόνι μέσα στήν χαράδρα. ’ΑλλάΚαταφύγιο όρειβυτών σέ υψόμετρο 2760 μ. έπάνω εις τόν Όλυμπον.
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Ό  Όλυμπος όπως φαίνεται από τά βοσκοτόπια τής Πιερίας, 
χ,τό βάθος διακρίνονται οί χιονισμένες βουνοκορφές καί ό Μύτικας.

ήδη φάνηκε τό καταφύγιο στά 
«μτταλκόνια» ατά 2.100 μ. καί 
μέ μιά τελευταία προσπάθεια βρί
σκονται έιάϊ, μετά άπό τρίωρη 
καί πλέον κουραστική πορεία.

Έδώ υπάρχουν αρκετές παρέ- . 
ες ξένων οί όποιοι ξεκίνησαν από 
άλλους μακρυνοΰς τόπους να κα
τακτήσουν ένα άκόμη βουνό, άλ-, 
λά καί· νά προσκυνήσουν ενα τόπο 
ιερό, σύμβολο μιας εποχής  ̂και 
ενός έθνους πού δημιούργησε εναν 
μεγαλειώδη πολιτισμό καί έγρα
ψε τήν^π-»ό φημισμένη ιστορία.

—’Ακολουθεί διανυκτέρευση καί 
μετά τό πρωινό ξύπνημα. Καθέ
νας έχει ταξινομήσει στό μυαλό 
του. τίς ιδέες καί τις εντυπώσεις 
του καί είναι έτοιμος γιά άλλες 
πρωτόγνορες απολαύσεις. Και να, 
καθώς αχνοφέγγει, ίσια κατεπάνω 
άρχίζει νά.. διακρίνεται ή βρόχινη 
κορυφή τού Μύτικα σάν άπαρτο 
κάστρο καί πιο πάνω ό ούρανός. 
Μετά ενα φαινόμενο άφθαστου 
μεγαλείου. Βγαίνοντας ό ήλιος 
μέσα άπό την αίματόβαπτη θά
λασσα των ύδρατμών πάνω άπό 
τό Αιγαίο χαιρετά τον «βράχο» 
κι’ αύτός καθώς πρωτοφωτίζεται 
φαίνεται σάν νά χαμογελά. ’Ακό
μα μιά μέρα μέσα στό χάος άπό 
τον καιρό τής Δημιουργίας.^

Στις 6,10' ξεκίνημα καί . μαζί 
καί ξένοι (άνδρες καί γυναίκες 
αύτοί, μέ πόσο διαφορετική άντί-

ληψη γιά τήν ζωή), ανυπόμονοι 
όλοι γιά τήν έκπλήρωση τού 
μεγάλου πόθου. Λίγο ψηλότερα 
σταματά ή δασική ζώνη καί ̂ αρχί
ζει ή άλπική βλάστηση πού σφι
χταγκαλιάζει τήν πέτρα γιά νά 
έπιζήση. Τό μονοπάτι τώρα ακο
λουθεί μιά ατέλειωτη κουραστική 
καί άνεμοδαρμένη άκρορραχιά 
ώσπου κάποτε γυρίζοντας δεξιά 
ισιώνει καί μίταίνει στά «ζωνάρια», 
προσφέροντας καί τήν πρώτη α
γωνία. Ή άδενδρη πλαγιά όρμά 
άπότομη σ’ ένα άμέτρητο καί 
μονότονο βάθος καί στό στενό 
μονοπάτι ό ίλιγγος τοϋ χάους σέ 
κάνει νά παραπατάς μέχρι νά 
φθάσης στή ρίζα τοϋ τεράστιου 
ξερόβραχου τοϋ φημισμένου βου
νού, τον Μύτικα. "Εχουν έν τώ 
μεταξύ περάσει δύο ώρες. Μήπως 
έδώ είναι τα τέλος. Κάποιος στα
ματά καί, άπότομα άρχίζει νά 
προχωρή έρποντας ίσια κατεπά
νω στον βράχο. ’Αλλά τί πρό
κειται νά γίνη, δέν θά δώση κα
νείς μιά εξήγηση; Οί κάθετες πλευ
ρές των βράχων φαίνονται άπρο- 
σπέλαστες. Καί νά ακολουθούν 
καί οί άλλοι καί μαζί καί οί και
νούργιοι, περίεργοι γιατί δεν ξε
ρουν τί θά συμβή καί έτσι χωρίς 
νά τό καταλάβουν βρέθηκαν νά 
σκαρφαλώνουν στό έπικίνδυνο 
«λούκι». ’Εδώ τότε είναι πού άπο 
τον φόβο έξωτερικεύεται ή πιό

παράξενη συμπεριφορά καί άκού- 
γονται τά πιό απίθανα πράγμα
τα. ’Αλλά ό γυρισμός είναι πλέον 
άδύνατος, γ ι’ αύτό και το απο
φασίζουν, χάριν καί τού έγωισμού 
των, νά συνεχίσουν.
Ό λα γίνονται άφάνταστα προ
σεκτικά γιατί μιά όχι απόλυτα 
υπολογισμένη κίνηση καί κατα- 
κρυμνίζεσαι. Τήν πιό μεγάλη υ
πηρεσία έδώ προσφέρουν τα ει
δικά παπούτσια πού γαντζώ
νονται στήν πέτρα καί πού χωρίς 
αύτά είναι άδιανόητη κάθε προ
σπάθεια. Κι’ επιτέλους έπειτα άπό 
μιάς ώρας κορυφωμένη άγωνία 
(γιά 250 περίπου μόνον μέτρα) 
βρίσκονται όλοι θριαμβευτικοί κα- 
τακτηταί στήν κορυφή τού Μύ
τικα στά 2.917 μ.

‘Η ώρα ήταν ακριβώς 9,10'.......
—Πρέπει νά είσαι πολύ δυνα

τός νά χαρής όλο αύτό τό άπέ- 
ραντο μεγαλείο. Οι κοποι σου 
άποζημιώθηκαν τόσο πλούσια. 
Είσαι στό «Πάνθεον», στήν κα
τοικία τού Διός καί τριγύρω σου 
τά άλλα θεϊκά δώματα. Δίπλα 
σου μιά μεταλλική σημαία ση
μαδεύει νύχτσ-μέρα, χειμώνα-κα- 
λοκαίρι, παλεύοντας εναντία στα 
στοιχειά τής φύσης πού έδώ πάνω 
διασταυρώνονται σε εναν τρο- 
μερό άγώνα, τό άκροπύργιο τού 
ψηλότερου βουνού, την άκρόπο- 
λη τής Μακεδοδνίας καί τού Ελ
ληνισμού ολόκληρου. Εδω στα 
ύψη ό άνθρωπος άλλάζει καί γ ί
νεται μπορεί μικρός μπροστά στό 
μέγεθος τής Δημιουργίας, άλλά 
χωρίς κ̂ χκίες καί εγωισμούς. Είναι 
ό τόπος τού έξαγνισμού, τής 
επαφής μέ τον θεό. Κι’ όταν είσαι 
"Ελλην ξαναζής την ιστορία σου. 
Σέ όποιον τόπο ή χρόνο καί άν 
σταθής, θά δής τό Ελληνικό με
γαλείο νά ξεπροβάλη, είτε μέσα 
άπό τίς πολεμικές ιαχές τής μάχης, 
είτε μέσα άπό τά δημιουργήματα 
τής τέχνης καί τού πνεύματος.

Χιλιάδες χρόνια πρίν, έδώ στό 
σταυροδρόμι τών ηπείρων άρχι
σε τό Ελληνικό θαύμα και μσζι 
καί ή ιστορία τού πολιτισμού 
καί κορυφώθηκε σέ μιά εποχή 
χρυσή, πού μαρτυρούν σέ κάθε 
βήμα άθάνατα μνημεία.  ̂Καί δο
ξάσθηκε εν συνεχεία σ’ δλον τόν 
κόσμο, γιατί όλοι έμαθαν ότι έδώ 
οΐ "Ελληνες στήν χαραυγής τής 
ιστορίας των άναδείχθηκαν έθνος 
ήρώων καί ότι έδώ οί άνθρωποι 
πρώτα συνέλαβαν τήν έννοια τής 
έλευθερίας, τής αξιοπρέπειας,
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τής τιμής, τής ττατρίδος καί των 
νόμων καί τήν αξία των γραμ
μάτων καί τής τέχνης.......

— Απέναντι ακριβώς πρός τόν 
βορρά, πολύ κοντά σου, τό θεώ- 
ρατο «Στεφάνι» (Θρόνος τοΰ Διός) 
φθάνει στά 2.909 μ. καί δυτικά 
αγέρωχο τό «Σκολιό» υψώνεται 
μέχρι τά 2.911 μ. Είναι οι Οψιστες 
κορυφές τού πολυκόρυφου "Ο
λυμπου πού μεταξύ των σχημα
τίζεται τό πιο συγκλονιστικό θέ
αμα που σοϋ προσφέρει, ένα τρο
μακτικό κατακόρυφο βάραθρο βά
θους 400—500 μέτρων, τά «Κα
ζάνια». Λίγα μέτρα πιο πέρα 
είναι το χείλος άλλα δέν τολμάς 
να πλησιάσης κι’ έτσι άρκεϊσαι 
νά βλέπης μέ δέος τήν άπέναντι 
πλευρά πρός τό Στεφάνι. Στην 
εξαιρετικά δυσπρόσιτη κορυφή 
τοΰ τελευταίου διακρίνονται δύο 
ξένοι πού καθώς κατεβαίνουν πη
δώντας άπό βράχο σέ βράχο 
πάνω άπό τό βάραθρο, μοιάζουν 
αγριοκάτσικα άπό αυτά πού ζούν 
ακόμα στήν περιοχή. Καί άπό 
τήν άντίθετη κατεύθυνση ή «Σκά
λα» (2.866 μ.), άπό όπου επίσης 
είναι δυνατή, άν καί έξ ίσου δύ
σκολη, ή άνάβαση στον Μύτικα.

—Άπομακρύνοντας τό βλέμμα 
πιό πέρα κάτω πρός τόν Νότο καί 
νοτιοδυτικά, άντικρύζεις καί άλλες 
κορυφές καί τόν «"Αγιο ’Αντώνιο» 
(2815μ) μέ τόν μετεωρολογικό

σταθμό τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης. Πιο πίσω ή Θεσσαλική 
Χώρα καί μετά ολόκληρη ή 'Ελλά
δα. Πρός τά άνατολικά ξεχωρίζουν 
οί Ελληνικές θάλασσες καί ή άγια- 
σμένη πυραμίδα τοΰ Άθω, σύμ
βολο τής ένδοξης χιλιόχρονης επο
χής τοΰ Βυζαντινού Ελληνισμού. 
Πρός τά βόρεια ό Προφήτης Ήλίας 
(2786μ) καί στή βάση του τό 
« Οροπέδιο τών Μουσών». Καί πιό 
πέρα ή Πιερική Γή καί ή Μακεδονία 
ολόκληρη, ό προμαχών τού 'Ελ
ληνισμού, ή Έλληνίδα γή πού μό- 
νιμα ονειρεύονται οί βόρειοι γείτο
νες, άρνούμενοι τήν ιστορία και 
ξεχνώντας ότι σ’ αύτή τήν χώρα 
μεγαλούργησε ή Ελληνική ιδιο
φυία στό πρόσωπο τού Μέγα 
Αλέξανδρου και τού ’Αριστοτέλη 

Kotj_ εδώ άκούονταν οί τραγωδίες 
τού Εύρυπίδη τότε πού αύτοί ιστο
ρικά ζούσαν στήν άνυπαρξία. Ά λ
λα σε πείσμα όλων ή Μακεδονία 
θά παραμένη πάντα Ελληνική, 
γιατί εδω στον Ολυμπο, στόν 
Αθω στην Πίνδο, στό Γράμμο καί 

παντού πυργώνεται ή 'Ελληνική 
ψυχή καί θά περιφρουρήση τά δί
καιά της μέσα στήν καθαγιασμένη 
άπό τούς αμέτρητους ’άγώνες καί 
θυσίες μικρή αύτή γωνιά τής γής...

—Ή περιοχή ήταν σχεδόν άγνω
στη καί εντελώς άνεξερεύνητη μέχρι 
τά τελευταία χρόνια. Αιτία οί 
δυσχέρειες μεταβάσεως, ή έλλειψη

Ορειβάτες διασχίζουν τήν όνομαζομένι^Η 
ξεπροβάλλει ό πάντα χιονισμένος Μ ύτικ«ί

λαδα τών Μουσών» ένώ στό βάθος

ασφαλείας λόγ^σ τών ληστών καί 
ή επιστημονική άδιαφορία. "Ενας 
άπό τούς πρώτους εξερευνητές φέ
ρεται ό Σουλτάνος Μεχμέτ Δ’ μανιώ
δης κυνηγός, ό όποιος προσπάθησε 
ανεπιτυχως να άνέλθη στήν ύψι- 
στη κορυφή τό 1669. Τό 1780 ό 
Γάλλος Αξιωματικός τού Ναυτι
κού Σονινί έφθασε μέχρι τήνΜονή 
τού Αγίου Διονυσίου. Τό 1862 ό 
Ερρίκος Μπαρτ ανηλθε μέχρι τήν 

κορυφήν τού Προφήτη Ήλία. Καί 
τό 1913 δύο Ελβετοί φιλέλληνες 
καί καλλιτέχνες ό Μπώντ —Μποβύ 
καί ό Φρειδ. Μπουασσονά, μέ τήν 
βοήθεια τού "Ελληνα κυνηγού άπό 
τό Λιτόχωρο Χρίστου Κόκαλου, 
κατωρθωσαν να ανελθουν πρώτα 
στο Στεφάνι καί εν συνεχεία στόν 
Μύτικα. Μετά άκολούθησαν πολ- 
^5 επιστημονικές εξερευνήσεις καί 
τό ίδιο γίνεται πολλές φορές κάθε 
χρόνο άπό τούς φυσιολάτρες μέχρι 
σήμερα. Ά πό αυτούς δύο έμειναν 
γιά^παντα στο απόκρημνο «λούκι». 
Ό  ένας "Ελληνας ορειβάτης στις 4 
Μαιου 1964 και ο άλλος άλλοδαπός 
καθηγητής στις 27 ’Ιουλίου 1971. 
Γιά τήν άνάβαση στόν "Ολυμπο 
άπό την πλευρά τού Λιτοχώρου 
ύπαρχει καί ένα άλλο μονοπάτι 
τό όποιο προσφέρει θέα απεριό
ριστη. -εκινά άπό τήν «Διασταύ
ρωση», ανηφορίζει δεξιά πρός τήν 
τοποθεσία «Μπάρμπα», συνεχίζει 
μέσα άπο πυκνό δάσος έλατου καί 
οξυάς και φθάνει στήν «σπηλιά τού 
Ιθακήσιου» καί ύστερα στόν 

«Στράγγο». Μετά στρέφεται δεξιά 
καί περνώντας άπό τήν «Πετρό- 
στρουγγα» άνάμεσα άπό πανύψη
λα ρόμπολα (δασική πεύκη) φθάνει 
στήν «Σκούρτα» (2450 μ.). Κατό
πιν περνά άπό τόν «Λαιμό», όπου 
άριστερά χαίνει ή χαράδρα τού Έ- 
νιπεακαι δεξιά τό βάραθρο τούΠρο- 
φήτη Ήλία καί φθάνει στό ’Οροπέ
διο τών Μουσών. Ά πό τήν πλευρά 
αύτή υπάρχουν δύο καταφύγια, 
τό ένα στά 2650 μ. καί τό άλλο 
στά 2760 μ. (τό ψηλότερο τής 
Βαλκανικής).....

ΚΓ έτσι, μάρτυρες ενός θαύματος, 
αφού υπέγραψαν καί στό ειδικό 
βιβλίο, ξεκίνησαν για τόν γυρισμό 
δίνοντας τήν υπόσχεση πώς τόν 
άλλο χρόνο Θά άνταμώσουν καί 
πάλι στήν κορυφή τού πιό ξακου
σμένου βουνού.

115



-

116



Η Διεύθυνσις ’Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης διωργάνωσε προσφάτως μίαν 
ώραίαν καί άξιέπαινον έορταστικήν έκ- 
δήλωσιν πρός τιμήν των τέκνων των 
ύπηρετούντων εις την Διεύθυνσιν άνδρών 
Χωροφυλακής ώς καί των συναδέλφων 
των ύπηρετούντων εις τήν έδραν τής 
Α.Δ.Χ. Κεντρικής Μακεδονίας. Ή  Λέ- 
σχη Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης είδι- 
κώς διακοσμηθεΐσα έφιλοξένησε επί 
τρεις καί πλέον ώρας τούς νεαρούς 
βλαστούς των άνδρών τοΰ Σώματος καί 
προσέφερεν εις αύτούς άλησμόνητες 
στιγμές χαράς καί διασκεδάσεως. Ό  
Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
Ταξίαρχος κ. Άθανασάκος μέ τήν δια- 
κρίνουσαν αύτόν προσήνειαν καί κατα
δεκτικότητα υπεόεχθη τούς μικρούς 
προσκεκλημένους τής έορτής μέ εγκαρ
διότητα βοηθούμενος καί ύπό ’Αξιωμα
τικών τής Διευθύνσεως. Τό καλλιτεχνι
κόν πρόγραμμα ύπήρξε πλουσιώτατον 
έκτελεσθέν από καλλιτέχνας τής Θεσ
σαλονίκης εύγενώς προσφερθέντων πρός 
τούτο. Επίσης τά διανεμηθέντα 
εις τούς μικρούς φιλοξενουμένους τής 
Διευθύνσεως Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
δώρα ύπήρξαν δι’ αύτούς άλησμόνητον 
ένθύμιον τής ωραίας έορτής τήν όποιαν 
ετίμησε διά τής παρουσίας του καί ό 
Β 'Επιθεωρητής Χωροφυλακής, ήδη 
Α Υπαρχηγός τοΰ Σώματος, Ύποστρφ* 
τηγος κ. ’Ιωάννης Ζαφειρόπουλβς.
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7ο Ολυμπιακόν Πνεύμα

Ό Όλυμηιονίκης Εύβώτας

Μιά όλκάδα χιονοφτέρουγη μπή
κε στό λιμάνι τοΟ Κεχρεού τής 
Κόρινθου. Προερχόταν οπτό τήν 
Κυρήνη και έφερνε ατά "Ισθμια θεω
ρούς και άθλητές των γυμνικών 
άγώνων. Ή Κυρήνη είναι στην 
’Αφρική, άλλα σάν αποικία τής 
Θήρας κατοικειται άπό "Ελληνες 
τό γένος, τή γλώσσα, τή θρησκεία 
καί τό φρόνημα. Γι’ αυτό άλλωστε 
μετέχει καί των άγώνων. "Εχει από
λυτο καί άδιαφιλονίκητο τό δι
καίωμα αυτό καί τήν τιμή αυτή. 
Οι παληοί έκεϊνοι "Ελληνες άπη- 
γόρευαν με τον αυστηρότερο τρό
πο τή συμμετοχή στους αγώνες 
στους δούλους, τούς άτιμους καί 
τους ξένους, όποιοι κι’ άν ήσαν 
αυτοί.Μέ όλη τήν άγάπη τους πρός 
τήν Ελληνική πατρίδα, μέ όλον 
τον κίνδυνο που ύπέστη διαφωτί
ζοντας τους "Ελληνας τού Νότου 
γιά τίς σκέψεις καί αποφάσεις των 
ΓΤερσών στις Πλαταιαΐς, χρειά- 
σθηκε καί νά απόδειξη τό ομόφυ
λο τώνΜακεδόνων μέ τούς άλλους 
"Ελληνες ό άπόγονος τού Ηρακλή, 
ό ’Αλέξανδρος ό Φιλέλληνας καί 
Ήρακλείδης τήν καταγωγήν, γιά 
νά τού έπιτραπή νά λάβη μέρος 
στούς Πανελληνίους άθλητικούς ά- 
γώνες. ’Ακόμα καί άν ό Κύρος ό 
Άχαιμενίδης καί ό "Αμασις ό Αι
γύπτιος, πού διοικούσαν τίς μεγά
λες δυνάμεις τού καιρού έκείνου, 
ζητούσαν νά άγωνισθούν στό 
’Ολυμπιακό στάδιο, μέ κανένα τρό
πο δέν θά τούς άνοίγονταν τά 
προπύλαια τού ιερού χώρου. ’Ακό
μα καί οί έρχόμενοι άπό τά πέρα- 
τα τού γνωστού τότε κόσμου θεω- 

'ροί —απεσταλμένοι των άνάμεσα 
• στους βαρβάρους εύρισκομένων

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η  Κ Α Τ Η Φ Ο Ρ Η  
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ
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'Ελληνικών -πόλεων, ουδέποτε 
έσκέφθησαν νά πάρουν μαζί τους 
άθλητές άπό τά γειτονικά έθνη, 
όσον δήποτε καί άν ήσαν ικανοί 
καί σπουδαίοι οί άθληταί t o u s , 
γιατί αυτό θά ήταν μιά βρισιά καί 
μιά ντροπή άνιστόρητη γιά τήν 
Εθνική τους υπερηφάνεια. Άλλα 
καί άν κανένας ιερόσυλος έτολμοϋσε 
καί έρριψοκινδύνευε νά όδηγήση 
στον άπό στάχτη καμωμένο βωμό 
τοΰ Διός γιά νά θυσιάση ξένον, ποϋ 
πίστευε σέ άλλους Θεούς, οί Ελλα
νοδίκες θά τιμωρούσαν τήν πόλη 
τού ιερόσυλου με τήν ίδια ποινή 
πού επέβαλλαν στους άδικούν- 
τας κατά τους άγώνας. Θά τόν 
άπέκλειαν δηλαδή άπό όλους τους 
άγώνες μέχρι τήν ημέρα πού θά 
ύψωνε μέ δικές του δαπάνες στήν 
ιερά Ά λτι μεγάλο καί ολόσωμο 
άγαλμα, καί όχι προτομή τοΰ 
Διός, καί θά τό τοποθετούσε στον 
περιφανή χώρο πού βρισκόταν 
καί τά άλλα άναθήματα —άγάλ- 
ματα τού Διός άπό τούς κατά 
καιρούς τιμωρηθέντας.
• Ήσαν λοιπόν όλοι "Ελληνες, 
καί οί Θεωροί καί οί άθλητές καί οί 
ναύτες τής Όλκάδος πού ερχό
ταν άπό τήν Κυρήνη. Ά πό τήν 
ίδια δηλαδή πόλη πούσέ προηγού
μενους αγώνες είχαν άναδειχθή νι
κητές πανελλήνιοι οί Τελεσικράτης, 
καί Άρκεσίλαος πού ύμνήθησαν 
μέ έπίνικους άπό αΰτόν τόν Πίν
δαρο. Τώρα έστάλησαν άλλοι άθλη
τές ατούς όποιους ήταν καί ό νεα
ρός σταδιοδρόμος Εύβώτας, πού 
είχε λάμψει, όπως τό καλοκαιρινό 
άστρο ό Σείριος, κάτω άπό τά 
φλύαρα πεύκα τού Ισθμιακού στα
δίου. Είχε μπή στό στάδιο, ένίκη- 
σε καί στεφανωμένος μέ τόν στέ
φανον τής νίκης έπεσκέφθηκε θριαμ
βευτής τήν Κόρινθο τήν καθέδρα 
τής Λαΐδας.

Μά ποια ήταν έπί τέλους αύτή 
ή Λαΐς πού ή φήμη της ζή ώς τά 
σήμερα; Ή ταν μιά τρομερή έταί- 
ρα άπόφοιτη τής Σχολής τών έται- 
ρών, δολερή καί φιλόδοξη, πού 
άκατάπαυστα ύφαινε στούς άργα- 
λιούς τής σατανικής διανοίας της 
ιστούς πανουργίας γιά τούς πλού
σιους καί μωρούς έραστές, πού φι
λοδοξούσαν τήν εύνοιά της. Τήν 
ονομάσανε οί γλεντοκόποι τής 
έποχής της «Άξίνη». Γιατί σάν 
άξίνη πολεμική ξέσχιζε καί κατά
πινε στό βωμό τού άπίθανου κάλ
λους της τό χρήμα, τόν νοΰν καί 
τή ζωή τών θαυμαστών της.

Είδε λοιπόν τόν Εύβώτα,—είναι

κΓ αύτή νεαρή άκόμα καί δέν έχει 
σκληρύνει ή καρδιά της—καί τό θη
ρίο έπί τέλους έπληγώθηκε. Μά 
ή λευκοφτέρουγη περιστερά ξέφυ- 
γε τά νύχια τού σαϊνιού, γιατί ή 
όλκάδα έλυσε τούς κάβους της καί 
έκανε πανιά γιά τήν Κυρήνη. Ή 
Λαΐδα καίγεται άπό τούς πόθους 
καί δέν τήν πιάνει ύπνος. Ό  βρά
χος ό άσυγκίνητος, πού μέ χαιρε- 
κακία, βλέπει νά σωρεύωνται στά 
θεμέλιά του τά συντρίμματα τόσων 
καί τόσων ναυαγίων, έλπίζει. Ύ
στερα άπό λίγο καιρό.προκηρύσ
σονται τά «’Ολύμπια». Λοιπόν 
δέν είναι δυνατόν παρά ό θυελλο- 
πόδαρος Κυρηναϊος νά δώση τό 
παρόν, γιά νά περιβάλη τό ξανθό 
του κεφάλι μέ τόν ’Ολυμπιακό κό
τινο, άπειρες φορές τιμιώτερο άπό 
τού κλάδου τού πεύκου τών Ίσθμι
ων.

"Ετσι κΓ έγινε. Αμέσως ή Λαΐς 
έγκαταλείπει τήν ήγεμοιηκήν της 
καθέδρα στήν όποια, γιά τό χατή- 
ρι της δέν μπορούσε πια νά πάη 
ό καθένας άπό τήν άκρίβεια, καί 
επιβιβάζεται σέ πολυτελέστατα 
έξωπλισμένη δική της όλκάδα καί 
πλέει στήν άλλη άκτή τής Πελο- 
ποννήσου στή δυτική. Πατάει τό

άβροδίαιτο πόδι της στήν άμμου- 
δερή άκτή τής Κυλλήνης, όπου καί 
τήν περίμενε χρυσαφένιος δίφρος 
σκεπασμένος μέ παραπετάσματα 
τής Μιλήτου καί ξεκινά για τήν 
Ήλιδα.

Σέ λιγάκι προκηρύσονται τά 
«’Ολύμπια». Ά πό δώ θά περάσουν 
τώρα οί όβροδίαιτοι "Ιωνες. Οί 
φιλήδονοι κάτοικοι τής Αίολίας, 
οί πάμπλουτοι Βυζαντινοί καίΚυζι- 
κηνοί, οί χρυσοφόροι βασιληάδες 
τής Μακεδονίας, ή Αθηναϊκή νεα
νική άφρόκρεμα, οί Βασιληάδες 
τών πολύχρυσων πόλεων τής 
’Ιταλίας καί τής Σικελίας, οί μεγα
λόπρεποι τύραννοι τής εύτυχισμέ- 
νης Κυρήνης. Πυργώνει λ ο π  jv 
στήν "Ηλιδα ή σκληροτράχηλη 
Άξίνη τό θρόνο τής άπάνθρωπης 
άλλα καί άκαταμάχητης εξουσίας 
της. Είναι ή Λαΐδα πού έμειδίασε’. 
όχι βέβαια κανένα γλυκό καί φιλά ν
θρωπο μειδίαμα. Πού τέτοιο πρά
γμα; Γελά σαρκαστικά κατά τού 
προσώπου όλης τής Ελλάδας. 
Άφοΰ έτόλμησε, γιά νά τήν έξευ- 
τελήση, νά προτείνη είς τήν πνευ
ματική της πρωτεύουσα, τάς Αθή
νας, νά χρηματοδοτήση τήν άνέ- 
γερση τών μακρών τειχών, πού

Τά έρείπια τής αρχαίας ’Ολυμπίας τοϋ παγκοσμίου αθλητικού κέντρου τής 
άρχαιότητος όπως σώζονται σήμερον.
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μπόρεσε νά ττυργώση ή πόλις 
στις ποιό ευτυχισμένες ημέρες της 
μέ πάρα πολύ κόπο καί θεμι- 
στόκλεια πανουργία, μέ μοναδικό 
όρο νά γραφτή πάνω άπό τήν 
κεντρική πύλη σέ μαρμάρινη πλά
κα ή άφιέρωση: «Λύσσανδρος ό 
Λακεδαιμόνιος κατεδάφισε, Λαΐς ή 
Κορινθία άνοικοδόμησεν». Καί ή 
πεντάφτωχη πιά ’Αθήνα των μετά 
τον Πελοποννησιακόν πόλεμον 
καιρών, δεν τό δέχθηκε κι’ ας ήταν 
άδεια τά δημόσια ταμεία. Πόσα 
είχε; Μά ή πρότασίς της τό 
βεβαιώνει. Πού τά βρήκε; Μά πιά 
διαμαντοχτισμένη καρδιά μπο
ρούσε νά άντισταθή στή γοητεία 
της; Ποιος μπόρεσε ποτέ νά σπάση 
τά θελκτήρια δεσμάτης γιά νά 
γλυτώση; Τυχερός όποιος δέν 
ετυχε νά διασταυρωθή μέ τήν ακα
ταμάχητη καλλονή της. Άλλοιώς 
κολύμπι σέ πύρινη θάλασσα θά 
ήταν ή ζωή του. "Οπου νά βρισκό
ταν διάταζε. Κι’ ό παληός εκείνος 
σοφός δέν ήξερε τι έλεγε όταν έγρα
φε στήν «Άντιλαΐδα του» Τάδε 
ου Κόρινθος ούδέ Λαΐς. Γιατί όπου 
αύτή πήγαινε έκεϊ καταλύονταν τά 
αγνά Ελληνικά νόμιμα. Καί οΐ 
φρόνιμες Ελληνικές πολιτείες γ ι
νόταν στο άψε —σβήσε Κόρινθος. 
"Αστυ ίεροδούλων. Καί ή ώς τά 
χθες σεμνοί καί νοικοκυρεμένοι "Ελ
ληνες ξημεροβραδιάζονταν αδιάν
τροπα γύρω άπό τό μέγαρό της 
μήπως τήν . . .ίδούν. Τι ανάγκασε 
λοιπόν, αύτήν τήν καταδυνάστρια, 
νά άφήση τόπάμπλουτο οχυρό της 
καί νά όρματοδρομή στήν κοιλά
δα πού περιβάλλει στήν ευρύτατη 
αγκαλιά της ή δασωμένη Φολόη;

Οϊ δούλοι της είχαν μάθη ποιοί 
άξιόλογοι έπισκέπτες είχαν φθά- 
σει άπό τά π'έρατα τού Ελληνι
σμού νά παρακολουθήσουν τούς 
’Ολυμπιακούς άγώνες. Αύτή άδια- 
φορούσε. Τής είπαν πώς συνοστί- 
ζονται στούς δρόμους πρός τήν 
’Ήλιδα προσκηνητές άπό κάθε 
γωνιά τής γής. Ιερές καί μεγαλό
πρεπες θεωρίες καί πλήθη άπό 
άθλητές, παλαιστές μέ βλέμμα όξύ 
καί πανούργο, σώμα άλκιμο, μαύ
ρο άπό τό λάδι καί τίς σκόνες τής 
παλαίστρας, σίδερο σφυρήλατη μέ- 
νο τό σώμα τους, δισκοβόλοι καί 
άκόντιστές καί άλτες μέ σώματα 
σάν καλοτροχισμένα σπαθιά. Μέ
λη ελαστικά καί όχι έξωγκωμένα 
στούς μύς. Παγκρατιασταί μέ μι
κρό κεφάλι, πλατειά μέση καί 
Ταυρείους λαιμούς καί πέτρινους 
μύς. Δρομείς σπαθάτοι καί εύκίνη-

τοι μέ τό βλέμμα γοργό, έτοιμοι 
νά τρέξουν, νά πετάξουν, συνα- 
γωνιζόμενοι νικηφόρα τον άνεμον. 
Ή γή όλη έτρεμε κάτω άπό τίς 
οπλές τών αλόγων καί τούς μεταλ
λικούς τροχούς τών ορμάτωνπού 
θά συναγωνίζονταν στις όρματο- 
δρομίες. ’Άλογα πολεμικά πού 
διεκδικούσαν τήν νίκην στούς ίπ- 
ποδρομιακούς άγώνες μέχρι θανά
του ίππου καί ιππέα. ’Αδιαφο
ρούσε. ’Επί τέλους οΐ δούλοι —πλη- 
ροφορητές έμαθαν καί τό άπίθανο 
νέο τού κατάπλου στο λιμάνι τής 
Μουνυχίας—τό σημερινό Τουρκο- 
λίμανο —Τής Κυρηναϊκής όλκάδος 
πού μέ τόση άδημονία περίμενε ή 
κυρά τους. "Εφερε μαζύ της καί τό 
πολυτιμότατο τών άνθρωπίνων 
γ ι’ αύτήν δντων. Τό γυιό τής 
Κυρήνης. Τόν αθλητικόν καί περι- 
καλέστατον Ίσθμιονίκην, πού άνα- 
στάτωσε στο πέρασμά του τήν 
πρωτεύουσα τού τρυφηλού κό
σμου τής άρχαιότητας καί τήν επί
σημη καθέδρα τής Λαΐδος. Πρα
γματικά ήταν ό Εύβώτας, πού ερ
χόταν νά δρέψη νέες δάφνες. "Ηταν 
πιό μεστωμένος τώρα, αλλά άκόμη 
δέν είχαν καλύψει τήν παρθενική 
του όψη οΐ μικρές τρίχες τών γενιών. 
Τήν άλλη μέρα τά πλήθη ήσαν 
άμέτρητα. Ή ίδια ή πόλη τής 
’Ήλιδας κατοικεΐται τώρα μόνο 
άπό γέρους, άρρωστους, παιδάκια 
καί γυναίκες. Τούς άνδρες ολόγυμ
νους είδε στούς στίβους νά άγωνί- 
ζωνται μονάχα ή μητέρα τού Πει- 
σίδωρου τού Ρόδιου, καί κόρη

τού Διαγόρα «άνδρός έπιθεμένη 
γυμναοπού σχήμα». Μεταμφιέσθη
κε γιά νά παραβιάση τό άβατον 
τού ’Ολυμπιακού Σταδίου. Καί 
τώρα σ’ αυτή τήν 93η ’Ολυμπιά
δα —405 π.Χ. —άλλη μιά γυναίκα 
σκορπώντας σάν τρελλή τά αττι
κά τετράδραχμα, τούς χρυσούς 
Κυζικηνούς στατήρες καί τής ά- 
βρομέτρητης γοητείας της τά γε
λαστά δολώματα κατώρθωσε κά
τω άπό πλατύ καί μακρύ χιτώνα 
νά κρυφθή άνάμεσα σέ φίλους θε
ράποντες. "Ήταν ή Λαίδα. "Ολος 
εκείνος ό κατακλυσμός τής άρρε- 
νωπότητας πού πλημμύριζε τό 
στίβο, αύτή ή σπαρταριστή, ή 
άτσαλένια, ή χνουδάτη, ή γρανι- 
τένια, ή αιθέρια, ή σιδερόμαυρη, 
ή άστραποβολούσα σάν μάρμα
ρο τής Πάρου άνδρική γυμνότητα, 
δέν άξιώθηκε ούτε μιας αναλαμπής 
άπό τά βλέμματα τής διάσημης 
εταίρας. Καρδιά, σκέψη, βλέμματα, 
είχαν συγκεντρωθή στή θεωρία 
τού Εύβώτα. Ή θέα τού άνθρω- 
πίνου κάλλους τού καμωμένου 
άπό άϋλη θεϊκή ούσία, πού έρχε
ται κατ’ εύθείαν άπό τά ούράνια, 
συνεπαίρνει τό νού τού θεατή 
καί εξαγνίζει καί τού διεφθαρμέ
νου τήν καρδιά. Ή ψυχή τής 
Λαΐδας έχει έξαγιασθή καί πλά
θει τώρα όνειρα παρθένας πάνα
γνης. Ετοιμάζεται τώρα ό άγώ- 
νας τού δρόμου. Τά μάτια έκαιό 
καί πλέον χιλιάδων Ελλήνων εκλε
κτών άπό τής Μικρασίας καί τού 
Βυζαντίου έως τό Γιβραλτάρ, εί-

Ό  δρομεύς ~ο0 ’Ολυμπιακού δρόμου τερματίζει πρώτος τόν αγώνα ένώ οί 
κριταί καί οί ανοδίκαι τόν έπευφημούν.
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χαν στραφεί πρός τούς δρομείς. 
Σώματα εύγενή καί θαλερά σαν 
νεόφυτα κυπαρίσσια. Ποιος τώρα 
άπ’ αυτούς θά ξεπεράση τρέχον- 
τας καί τον όρμητικώτερο άνεμο 
γιά νά δώση τόνομά του στην 
’Ολυμπιάδα αυτή άπαθανατιζό- 
μενος στους αιώνες; '’Ολοι είναι 
περίλαμπροι, αλλά όλους ξεπερ
νάει ό βλαστός τής Κυρήνης. Τά 
καλλίσφαιρα άκρα των ποδιών 
του είναι λεπτά καί εύπλαστα 
σάν τά ανάγλυφα τοϋ Παρθενώνα. 
Κνήμες καί μηροί επάνω εύτονα 
καί άδρά μέ τή συνεργασία φύσης 
καί άσκησης δημιουργηθέντα. Μέ
ση λυγερή. Στέρνο αγλαό, ώμοι 
καί πλάτες σύμμετροι. Τράχηλος 
εύτορνος καί όβρός σάν πέταλο 
κρίνου, κρατάει μέ δύναμη καί 
χάρη τό θεϊκό κεφάλι. Τά μαλλιά 
χαλκόξανθα καί κατσαρά σάν τού 
Πραξιτέλειου Ερμή. Σωστό χρυ- 

ό σέλας κατέβηκε άπό τό Βορρά 
νά στεφανώση τήν κορυφή τής 
θεϊκής μορφής του. Τό μέτωπο 
λείο σάν κρυστάλλινο ακίνητο 
νερό βουνήσιου χειμάρρου. Οϊ πα
ρειές καλύπτονται άπό απαλό 
χνούδι καί χρωματίζονται άπό 
τό πορφυρό χρώμα τής εντροπής. 
Τά χείλη, πτυχές ρόδινων πετά
λων, αγνά άπό ανόσια φιλήματα. 
Τά μάτια άπό μακρές βλεφαρίδες 
περιβαλλόμενα, είναι γλαυκά μέ 
γλυκύτατη έκφραση καί ήρεμη 
ακτινοβολία. "Ολα μαρτυρούν τήν 
αγιότητα τής ψυχής καί τήν θε- 
σπέσια εύοσμία τής καρδιάς. Τά 
μέλη όλα τού Σώματος πλασμένα 
ορμονικά. Μά δέν ήταν όρμονι- 
κώτερος στις αναλογίες ό δορυ
φόρος τού Πολυκλείτου. Τό ανά
στημα, όμοιο μέ μακρύ άνθοφόρο 
βλαστό μυρσίνας, έχει θεϊκή με
γαλειότητα, όπως έκείνην τού 
χάλκινου αγάλματος τού θεού, 
πού άνελκύσθηκε άπό τό βυθό 
τής θάλασσας τών ’Αντικυθήρων.

Οί Ελλανοδίκες δίκαιοι, αύστη- 
ροί καί πανάγρυπνοι τοποθε
τούν στήν αφετηρία τούς στα- 
διοδρόμους καί μόλις έδόθη τό 
σήμα, δέν ήσαν άνθρωποι αύτοί 
πού εξαπολύθηκαν διά τον κό
τινον, μέ σάρκα καί οστά, αλλά 
ακόντια σφενδονισμένα άπό Ηρά
κλειους ακοντιστές. Πανάλαφρα 
σώματα καί «κούφα», όπως οϊ 
ελπίδες, πού τρέχουν προς τά 
πεπρωμένα τους μέ τήν όρμή 
τής άνεμοθύελλας. Γοργά, ακού
ραστα πετούν, δέν τρέχουν, οί 
νεανίες αύτοί καί όμως όλους

Απονομή βραβείου εις ό/.υμήιονίκην παγκρατιστήν. Εις τό βάθος διακρίνονται 
τα αγάλματα τών όλυμπιονικών.

τούς ξεπερνάει ό Κυρηναΐος Εύ- 
βώτας. "Οταν έξώρμησε πρός τό 
τέρμα βλέποντας τής σφενδόνης 
τήν άψογη γραμμή δέν ήταν πιά 
ό σεμνός καί όβρός νεανίσκος τού 
όποιου τήν περιγραφή έδώσαμεν 
όσον ήμπορούσαμε παραστατι- 
κώτερα, πού έμπαινε στό στάδιο. 
ΤΗταν λαίλαπα άφρικανική. Σι- 
μούν πού ξεσήκωνε στό φρενια
σμένο διάβα του βουνά άπό άμ
μους. Διάττοντας πού έσχιζε 
τόν άπέραντο αιθέρα, γρηγορώ- 
τερος καί άπό τό λογισμό. Στον 
τελικό άγώνα άφησε πίσω στα
θμούς καί παρασάγγες όλη τήν 
πανελλήνια άλκή τού Μαραθω
νίου αγώνα. Ούτε ό Έρμογένης, 
ό άπό Ξάνθου τής Λυκίας πού 
τόν άπεκάλεσαν στον καιρό του 
σρματοδρόμο "Ιππο, ούτε ό 
Λεωνίδας άπό τή Ρόδο, πού έπί 
τέσσερις ’Ολυμπιάδες έπήρε τόν 
κότινο, δέν θά θαυμάζανε τόν 
Εύβώτα. Ή χαρά όλων τών Ελ
λήνων εκδηλώνεται μέ έπευφημί- 
ες καί ενθουσιασμούς άσυνήθιστους. 
Οί Ελλανοδίκες τόν άνακηρύσ- 
σουν νικητήν σταδιοδρόμον καί 
τόν στεφανώνουν μέ τόν κότινον, 
ενώ ό Κήρυκας κραυγάζει τό 
όνομά του, τό όνομα τού πατέρα 
του καί τήν ιδιαίτερη πατρίδα 
του.

Οί άγώνες τέλειωσαν, οί χοροί 
άνεβαίνουν στό Κρόνιο, γιά νά

ψάλλουν γύρω άπό τόν βωμό 
τούς νικητές τών προτέρων ’Ο
λυμπιάδων. Τά πλήθη κατακλύ
ζουν τήν ιερή άλτι, όπου οί 
παλαιοί Όλυμπιονίκες ή οί πό
λεις τους ύψώνουνε μαρμάρινους 
ή χάλκινους άνδριάντες. ΤΗλθε κά
ποτε καί ή σειρά τού Εύβώτα, 
ό όποιος άκολουθούμενος άπό τόν 
προπονητήν του, τούς συγγενείς 
του, τούς συμπολίτες του καί 
στίφη θαυμαστών, γιά νά στήση 
τό έτοιμο άγαλμά του που είχε 
φέρει μαζύ του προ τών άγώνων. 
Τούτο συνέβη γιατί είχε ρωτήσει 
τό μαντείο τού “Αμμωνος Διός 
πού ύπήρχε στή Λυβική "Οαση 
καί τού άπάντησε μέ χρησμό 
πώς θά νικούσε. Ό  χρησμός δέν 
διαψεύσθηκε.

Ή είς τό στάδιο άγνοούμενη 
Λαΐδα χαίρεται καί οδύρεται, 
κλαίει καί γελάει.

Ή χαρά πλημμυρίζει τήν ψυ
χή της γιά τήν νίκη τού άγαπη- 
μένου της, άλλά θρηνεί συλλογι- 
ζόμενη πώς μέ κανέναν τρόπο δέν 
Θά δεχόταν ένας όλυμπιονίκης πού 
επευφημήθηκε άπό όλους τούς 
άπανταχού "Ελληνες νά γίνη σύ
ζυγος μιάς διαβόητης Εταίρας. 
Γιατί αύτό ήθελε. Νά τόν πάρη 
άντρα. 'Ορκιζόταν σέ όλες τις 
γνωστές καί άγνωστες θεότητες, 
πώς άν τήν έπαιρνε γυναίκα ό 
Εύβώτας θά ζούσε πιά τή ζωή
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Τό πνεύμα τής αρχαίας ’Ολυμπίας μεταλαμπαδεύεται κάθε τέσσερα χρόνια στήν 
σύγχρονη ανθρωπότητα. Ή ιερή ’Ολυμπιακή φλόγα ανάβει στόν χώρο οπού οι 
άρχαΐοι "Ελληνες συγκεντρώνονταν γιά τόν κότινο τής δάφνης.
Tfjs άγιωτερης άπό όλες τις γυ
ναίκες. "Οταν έγύρισε στήν Ίλιδα 
προσπάθησε νά τόν προσέγγιση 
στο δικό της κατάλυμμα καί αυτό 
τό έκατάφερε. Τόν προσήλκυσε 
στό μαγικό της “Αντρο καί έκεϊ 
θωπεύει μέ τό αβρό σαν άνθος 
λεπτό χεράκι της, τό θεσπέσιο 
πρόσωπο τοϋ άθλησή, προσθέ
τει στη χειρονομία της αυτή πού 
κανένας θνητός δεν άνθεξε ώς τήν 
ώρα εκείνη νά άντισταθή καί τις 
μαγικές λέξεις τής απαλότατης 
γλώσσας της. Γονατίζει καί κατα- 
φιλεϊ τα γόνατα τού νεανίσκου. 
Δάκρυάναταβρέχουν τις θείες πα
ρειές της. Ικετεύει. ‘Ολολύζει. Βογ- 
γάει σάν μενόμενος ώλεανός, καί 
ταύτόχρονα εξακοντίζει τις πυ
ρακτωμένες λάμψεις των ματιών 
της κατά τού θύματος.

Αύτή ή Κίρκη, πού μέ τό σα
τανικό κάλλος της βασίλευε όλου 
τοϋ άρχαίου Ελληνικού κόσμου 
κατεβαίνει άπό τόν άδαμάντινο 
θρόνο της, χάριν αύτοϋ. Κοντά 
του ορκίζεται νά ζήση σεμνή σάν 
κρίνο τοϋ Μαΐου. ’Από τόν άν- 
θόκηπο τής άδολης στοργής θά 
δρέπη καθημερινώς άγνά λουλού
δια γιά  νά τά άναθέτη στο δικό 
του καί μόνο βωμό. Πώς νά άντέξη 
ένα παιδί στή θύελλα αύτή τών

σατανικών θελγήτρων τής δια
βόητης ‘Εταίρας. Συναρπάστη
κε καί αύτός, συγκινήθηκε. Τή 
συμπάθησε άλλά καί φοβήθηκε 
ταύτόχρονα τήν εκδικητική μανία 
μιας τέτοιας Έρινύας καί τής 
ύποσχέθηκε νά τήν πάρη μαζύ 
του στήν Κηρύνη. Οί συγγενείς 
του φυσικά άναστατώθηκαν. Τέ
τοια πυρκαϊά ν’ άνάψουν στήν 
εύτυχισμένη πατρίδα τους; Άδια- 
νόητον! Φρικίασαν καί μέ τή σκέ
ψη άκόμα μιας τέτοιας συμφοράς. 
Τοϋ είπαν πώς δέν είναι δυνατόν 
ένα τέτοιο ένδοξο άνά τό πανελ
λήνιο όνομα νά τό λερώση μέ 
μιά τέτοια καταισχύνη. Τό άνα- 
γνώρισε καί ό ίδιος, άλλά τόν 
έδέσμευε ή ύπόσχεσή του. Τελικά 
όμως εύρήκε έντιμη λύση, τοϋ 
δεσμού. Παράγγειλε σ’ ένα διά
σημο ζωγράφο τήν εικόνα τής 
Λαΐδας, τήν όποιαν καί μετέ
φερε στήν Κηρύνη. Ένόμισε ότι, 
έτσι δέν άτιμάζεται παραβαίνον- 
τας τόν λόγο του καί άπέπλευσε 
ήσυχος γιά τήν Αφρική.

Ή Λαίδα έθλίβηκε ύπερβολικά 
γιά τήν μοναδική της αύτή άπο- 
τυχία άλλά δέν ήταν καί καμω
μένη άπό τήν πάστα τών γυναι
κών πού πεθαίνουν άπό έρωτα. 
Οϊ άνθισμένες φτεροϋγες τών ήδο-

νών τήν παράσυραν στο συ
νηθισμένο όργιώδη βίο της. 
Πριν όμως ξαναρχίοπ ή γυναίκα 
αύτή, πού τίς περισσότερες φο
ρές άηδίαζε μπροστά στή ζωώ
δη λατρεία τών κατά καιρούς 
εραστών της, άνταμείβουσα τήν 
τόση σωφροσύνη του, έστησε 
στήν Κυρήνη μέγιστον τόν άν- 
δριάντα τοϋ Εύβώτα.

Τό μεγάλο άθλητή δέν τό έχα
σε οριστικά τό ’Ολυμπιακό στά
διο. Τόν ξανάδε ύστερα άπό 48 
χρόνια, όχι βέβαια πιά σάν δρο
μέα, άλλά σάν ίπποτρόφο, κατά 
τό Λυβικό τρόπο έκγύμνάσεως 
τού ίππου στήν σρματηλασίαν.

Τόν άγώνα αύτόν τόν ώργανώ- 
νουν τότε όχι πιά οί Ήλεΐοι μα 
οί ’Αρκάδες, οί όποιοι ύστερα. 
άπό νικηφόρο πόλεμο κατέλαβαν 
τήν Πισάτιν καί τά ιερά της.

Μόλις όμως έτελείωσεν ή σρμα- 
τοδρομία, ό «δρόμος τελείας συνω- 
ρίδος» καί τό στάδιον, ό δίαυλος, 
ό δόλιχος καί ό «οπλίτης δρόμος», 
οί Ήλεΐοι έπέπεσαν πάνοπλοι καί 
μάχη κρατερά συγκροτήθηκε μέσα 
στήν ιερά Ά λτι παράπλευρα 
σ’ αύτό τό ναό τοϋ Διός. Τά 
άθλήματα τότε είπαν δέν διεξή- 
χθησαν κανονικά. Ό  Εύβώτας 
έστεφανώθηκε βέβαια καί πάλι 
μέ τόν κότινον τής νίκης, άλλά 
οί Ήλεΐοι δέν άνέγραψαν τήν 
νίκην του.

Ή ιστορία δέν άναφέρει αν 
έζοϋσσε άκόμη ή Λαΐς. "Οπως 
όμως καί νά ήταν θά είχε άπό 
πολύ καιρό άφιερώσει στήν τα- 
φία ’Αφροδίτη τόν καθρέφτη λέ- 

* γουσα μέ θλίψη τό περιβόητο 
καί τόσο θλιβερό επιτύμβιο τής 
καλλονής πού τόσο αμάρτησε. 
«Θεά λάβετο. Στο επιστρέφω.

Διότι νά βλέπω έμαυτήν οποία 
ήμην πρότερον δέν δύναμαι. Νά 
βλέπω πάλιν έμαυτήν όποια 
κατήντησα δέν θέλω».

Άλλά ό Εύβώτας καί τότε 
έβδομήκοντα πιά χρόνων σχε
δόν, ήταν άξιος θέας, έχοντας 
άκόμη εύεξίαν καί σεμνόν κάλλος, 
τό όποιον χαρίζει εις τό θαλερόν 
γήρας, τής νεότητος ή σωφρο
σύνη.
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Τ ρ ο χ α ί α  Θ έ μ α τ a

Σ Π Υ ΡΙΔ Ω Ν Ο Σ  ΓΕΩ ΡΓΟ Υ ΣΗ  
Σ υ ν τ )ρ χ ο υ  Χ ω ρ ) κ ή ς έ .ά .

1. Σ η μ α σ ί α  τ ω ν  σ η μ α 
τ ο δ ο τ ώ ν .

Οι φωτεινοί σηματοδόται —έξαρ- 
τηματα και, αύτοί των συγχρόνων 
οδών,—αποτελούν σήμερον τον κυ- . 
ριωτερον ρυθμιστήν τής κυκλοφο
ρίας αύτοκινήτων καί πεζών, έντδς 
τών πόλεων.

Επειδή όμως είναι μέσα άψυχα, 
λειτουργοϋντα κατά τρόπον αυτό- 
ματον καί άνεξάρτητον προς τάς 
επιθυμίας καί άνάγκας τών άφι- 
κνουμενων εις μίαν διασταύρωσιν 
οχημάτων καί πεζών, είναι ιδιαι
τέρως άναγκαΐον δπως επιλέγεται 
το κατάλληλον είδος του σηματο
δότου, δι έκάστην διασταύρωσιν, 
κατόπιν έπισταμένης μελέτης ει
δικού πεπειραμένου μηχανικού.

( Πέραν τούτου, είναι άναγκαΐον 
ζα ελέγχεται κατά διαστήματα, άν 
ή λειτουργία τών σηματοδοτών, 
άνταποκρίνεται εις τάς είδικάς άναγ- 
*α? της διασταυρώσεως, αί όποΐαι 
ύφίστανται μεταβολάς, διά νά γί
νεται αναπροσαρμογή προς αύτάς.

Τό πλεονέκτημα, τών καλώς επι

λεγμένων καί ρυθμισμένων σημα
τοδοτών, ^ναι τά έξης :

α. Επιβάλλουν τάξιν κ*αί 
πειθαρχίαν εις την κυκλοφορίαν καί, 
έφόσον αί φάσεις έχουν καθορισθή, 
κατόπίν μετρήσεων τοϋ φόρτου κυ
κλοφορίας έκάστης όδοϋ είς οχή
ματα καί πεζούς, αύξάνουν τήν 
ικανότητα (CAPACITY) (χωρη
τικότητα) τών διασταυρώσεων.

β. Μειώνουν τον άριθμόν ώρισμέ- 
νων τύπων δυστυχημάτων (ιδία τών 
ύπό γωνίαν).

γ. ά πο συνθήκας τινάς, δύνανται 
να συντονίζωνται κατά τρόπον έξα- 
σφαλίζοντα συνεχή κίνησιν, μέ ώρι- 
σμένην ταχύτητα (PROGRES— 
SIVE SYSTEM) (πράσινον κϋμα).

δ. Χρησιμοποιούνται διά νά διακό
πτουν συνεχή ροήν αυτοκινήτων είς 
μιαν οδον, ώστε νά καθίσταται έφι- 
κτη, είς άλλα οχήματα καί πεζούς, 
η διελευσις διά μιας διασταυρώσεως.

ε. Συμφέρουν οίκονομικώς, έναντι 
άλλου τρόπου ρυθμίσεως τής κυ
κλοφορίας (τροχονόμου).

Πρέπει νά τονισθή οτι :
Συμβαίνει νά εγκαθίστανται φω

τεινοί σηματοδόται, ούχί κατάλλη
λοι διά τήν θέσιν των, ή μέ ούχί 
κατάλληλον ρύθμισιν ή μέ κακήν 
συντήρησιν καί τότε τό άποτέλεσμα 
είναι, υπερβολική καθυστέρησις,άπει- 
θαρχία προς τά σήματα, χρήσις πα
ρόδων ακαταλλήλων διά κυκλοφο
ρίαν καί ούχί σπανίως αδξησις 
δυστυχημάτων.

2. ' Ο μ ο ι ο μ ο ρ φ ί α  — (STA- 
NDARIZATION) (τυποποίησις).

Ενδεικνυται ή έγκατάστασις τοΰ 
ίδιου τύπου σηματοδοτών, είς δλας 
τάς πόλεις μιας χώρας καί, εί 
δυνατόν, είς όλας τάς χώρας.

Αι θεσεις τοποθετήσεως, τό σχή
μα, τό είδος τών σημάτων, ή συχ- 
νότης αλλαγής τών φάσεων κ.λ.π. 
γίνονται γνώριμα είς τον οδηγόν, 
ώστε ούτος νά μή συγχέη τά σήμα
τα μέ άλλα φώτα. Οίαδήποτε άλλα 
φώτα, δυνάμενα νά προκαλέσουν 
σύγχυσιν, πρέπει νά απαγορεύονται.

Φ ω τ ε ι  ν ο ί
ο η μ α ΐ ο δ ό τ α ι
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3. (-) £ n i c <7 ή μ a. t ο ό 7 τ ω v ■

01 σηματοδόται τοποθετούνται : 
α. ’Επί στύλων. άνά sir' sic έκά- 

στην γωνίαν διασταυρωσεως, επι 
του πεζοδρομίου ή έπί νησίδων, 
κατά τροπον ώστε να είναι ορα,ος 
άπδ οχήματα και πεζούς, να μη 
άποκρύπτη την ορατότητα των πι
νακίδων, νά μή έμποδίζη τήν κυκλο
φορίαν των πεζών καί νά μή προε
ξοχή προς την οδόν. Πινακίδες 
ρυθμιστικαί, ώς λ.χ. άπαγορευσεως 
στροφής, ένδείκνυται νά τοποθε
τούνται έπί του στυλου του σημα
τοδότου καί κάτωθι των φανών.

β. Δύναντάι νά είναι αίωρούμενοι, 
ύπεράνω τών διασταυρώσεων. Είς 
τάς περιπτούσεις αύτάς, δύναται 
νά τοποθετηθή εις σηματοδότης 
είς τό μέσον τής διασταυρωσεως η 
καί περισσότεροι, μέ διάταξιν δια- 
γώνιον δηλ. έπί σύρματος, τό όποιον 
ενώνει, ώς διαγώνιος, τάς δύο γω
νίας τής διασταυρώσεως, λαμβανο- 
μένης ώς ορθογωνίου παραλληλο
γράμμου. οί σηματοδόται οϋτοι 
πλεονεκτούν κατά τό ότι δεν άπο- 
κρύπτονται άπό τά προσεγγίζοντα 
σχήματα.

γ. Ύπεράνω έκάστης λωρίδος, 
προκειμένου περί όδοϋ μέ άναστρε- 
φομένας λωρίδας, ώς καί εις περι
πτώσεις σταθμού έλέγχου διοδίων.

Είς τάς περιπτώσεις αύτάς, ή 
ύπόδειξις τής λωρίδος, είς τήν όποιαν 

. άντιστοιχεϊ τό πράσινον, δύναται 
νά γίνεται ή μέ πράσινον στρογγυ
λόν φώς, ή μέ πράσινον βέλος, κα- 
τευθυνόμενον προς τά κάτω, (σχε- 
τικώς προβλέπει καί ή Διεθνής 
σύμβασις τής Βιέννης τού 1968).

δ. Οί σηματοδόται πρέπει, άπό 
άπόψεως θέσεως κ.λ.π., νά έγκα- 
θίστανται κατά τρόπον ώ·τ-ε να 
ύπάρχη δυνατότης έφαρμογής οίου- 
δήποτε συστήματος σηματοδοσίας, 
δηλ. νά προβλέπεται ή. είς όσον το 
δυνατόν, μεγαλύτερα χρήσις τής 
παλαιας έγκαταστάσεως, έν πε-

οιπτώσει αλλαγής τού συστήματος 
ελέγχου τών σηματοδοτών.

3.. Ό ρ  α τό  της .
Τά φωτεινά σήματα τού σηματο

δότου πρέπει νά είναι ορατά ες 
ικανής άποστάσεως. Είς τήν Ά με- 
οικήν ορίζεται ότι πρεπει να είναι 
εύκρινώς ορατά άπό άποστάσεως 
1000 ποδών (3u0 μέτρων), ύπο 
οίανδήποτε ατμοσφαιρικήν κατάστα- 
σιν. πλήν πυκνής ομίχλης.

"Εκαστος φανός πρέπει νά είναι 
τοποθετημένος ούτως οόστε να εκ- 
πέμπη τό σήμα αυτού άκριβώς 
προς τήν κατεύθυνσιν έκείνην, τής 
οποίας ρυθμίζει τήν κίνησιν.

Είς οδούς συναντωμένας ύπό όξεΐ- 
αν γωνίαν οί φανοί, οί ρυθμι,οντες 
τήν κίνησιν τών δύο γειτονικών 
προσβάσεων, συγκλίνουν καί αύτοί 
ύπό τήν ιδίαν γωνίαν. Δύνανται 
άκόμη νά έχουν πααραπετάσματα 
ειδικού τύπου ώστε τό σήμα έκα
στου φανού, νά είναι ορατόν, μόνον 
άπό τήν έπιθυμητήν κατεύθυνσιν, 
προς άποφυγήν συγχύσεως.

'Οπωσδήποτε, τόσον αί θέσεις 
καί αί κατευθύνσεις τών σηματο
δοτών, όσον καί ή ρύθμισις αύτών, 
πρέπει νά δίδουν είς τον οδηγόν 
σαφή καί μή ύποκειμένην εις σφάλμα 
ένδειξιν, ώς πρός τήν άκολουθητέαν 
πορείαν.

Άπό έκάστην πρόσβασιν δια- 
σταυρώσεως, πρέπει νά είναι ορατοί 
δύο σηματοδόται, ώστε, άν> ό είς 
καλύπτεται άπό σταθμεύοντα ή κι
νούμενα λεωφορεία ή φορτηγά αυ
τοκίνητα, νά είναι ορατός ό έτερος.

"Οταν οί φωτεινοί σηματοδόται 
τοποθετούνται έπί τής πλευράς τής 
οδού, τό χαμηλότερον σημεϊον τού 
κατωτέρω φανού πρέπει νά ευρι- 
σκεται είς ύψος τουλάχιστον δυο 
μέτρων, ύπεράνω τού έδάφους, και, 
κατ’ άνώτατον όριον, 3 μέτρων. 
Όταν οί σηματοδόται άναρτώνται 
ύπεράνω τού δρόμου πρεπει το 
κατώτερον μέρος νά εύρισκεται εις 
ύψος 4,50 μ. άπό τού όδοστρόματος. 
Τά φωτεινά σήματα πρέπει νά 
έπαναλαμβάνωνται καί άπό τό άλλο 
μέρος τής διασταυρωσεως».

Είς περίπτωσιν βλάβης σηματο
δότου, πρέπει νά υπάρχει δυνατότης 
θέσεως είς λειτουργίαν, δι έτερου 
κυκλώματος, σηματοδοσίας συνε
χούς πάλλοντος κίτρινου φωτός προς 
όλας τάς παραβάσεις.

4. Κ ύ κ λ ο ς  — φ ά σ ι ς  — 
' Ορ ο λ ο γ  ία.

Φάσις ενός σήματος καλείται ό 
χρόνος, καθ’ όν διαρκεΐ τό σήμα

τούτο. Ούτω έχομεν φάσιν έρυ- 
θροΰ, πρασίνου, κίτρινου.

Κ ύ κ λ ο ς  σ η μ α τ ο δ ο σ ί α ς  
καλείται ό χρόνος, μετρουμενος πά
ντοτε είς δευτερόλεπτα, άπό τής στι
γμής τής έμφανισεως του ερυθρου ή 
τού πρασίνου, μέχρι τής στιγμής καθ̂  
ήν τό ίδιον σήμα, (έρυθρόν ή 
πράσινον), έμφανισθή εις την αμέσως 
έπομένην φοράν.

5. Φ ω τ ε ι ν ά  σ ή μ α τ α  ή 
σ ύ μ β ο λ α  κ α ι  έ ν ν ο ι α  αυ- 
τ ώ ν.

Τά ύπό τών φωτεινών σηματοδο
τών έκπεμπόμενα σήματα είναι σχε
δόν όμοια είς όλον τον κόσμο. Δια
φοράν τινά παρουσιάζουν μόνον τα 
άιοορώντα τούς πεζούς.

α. Σήματα κυκλικά μέ σταθερόν 
φώς.

"Εκαστος σηματοδότης έχει, του
λάχιστον τρεις στρογγύλους φα
νούς μέ διάταξιν κατακορυφον και 
μέ χρώμα, έκ τών άνο> προς τα 
κάτω, έρυθρόν, κίτρινον, πράσινον 
(κυκλικόν) καί μέ τήν έξής έννοιαν.

Τό κίτρινον δύναται να εμφα
νίζεται μετά τού έρυθρού, ολίγον 
ποίν τούτο σβύση ή καί μόνον του. 
Σηματοδόται παρ’ ήμϊν  ̂ ( Αθήνα·.). 
Είς έκάστην στιγμήν, εμφανίζεται 
έκ τών το ιών σημάτων. ’Ενταύθα 
φαίνεται άπλώς τό σχήμα τού ση
ματοδότου καί αί θέσεις τών χρω
μάτων πρός άλληλα.

(1) Έ  ρ υ θ ρ ό ν.
Οί οδηγοί, οί έχοντες απέναντι 

αύτών έρυθρόν σήμα, ύποχρεούνται 
νά σταματούν πλήρως προ τής δια- 
βάσεως πεζών καί νά αναμένουν, 
μέχρις ότου έμφανισθή τό πράσινον
σήμ*- _ , ,

Ύποχρέωσιν όπως σταματούν επι 
τού πεζοδρομίου έχουν καί οί πε
ζοί, οί κινούμενοι παραλλή/.ως προς· ·, . k , , >\ Λ*τό ανωτέρω αυτοκίνητου, ε α ν ο ι
α ύ τ ο ύ ς  δέ ν  ύ π ά ρ χ ο υ ν  εί-
δ ι κ ά σ ή μ α τ α.
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(2) Ε ρ υ θ ρ ό ν  μ ε τ ά  τ α υ 
τ ο χ ρ ό ν ο υ  κ ί τ ρ ι ν ου .

ΟΙ οδηγοί ύποχρεοΰνται νά πα
ραμείνουν εν σταθμεύσει, προειδο
ποιούμενοι απλώς υπό τοΰ κίτρι
νου και νά έτοιμασθοΰν δι’ έκκί- 
νησιν, διότι θά έπακολουθήση τό 
πράσινον σήμα. Κατ’ υύδέν πρέπει 
ή έμφάνισις τοΰ κίτρινου νά ερμη
νεύεται υπό των οδηγών οτι δίδει 
είς αυτούς δικαίωμα έκκινησεως.

(3 ) Π ρ ά σ ι ν ο ν .
ΟΙ οδηγοί, μετά προηγούμενον 

έλεγχον καί παραχώρησιν προτεραιό- 
τητος είς τά οχήματα καί τούς 
πεζούς., τούς είσελθόντας είς την 
διασταύρωσιν, έκ τής προηγουμέ- 
μένης σηματοδοτήσεως, διέρχονται 
την διασταύρωσιν, κινούμενοι κατ’ 
εύθεΐαν εμπρός.

’Εάν ή στροφή δεξιά ή αριστερά, 
δεν ρυθμίζεται διά βελών, ως καί 
εάν απαγορεύεται διά πινακίδων, οί 
οδηγοί δύνανται νά είσέλθουν εις 
την διασταύρωσιν καί νά έκτελέ- 
σουν άνάλογον στροφήν, άριστε- 
οάν μέν, άφοΰ παραχωρήσουν προτε
ραιότητα είς τά εύθυγράμμως έκ 
τής άντιθέτου κατευθύνσεως κινού
μενα οχήματα, δεξιάν δέ, άφοΰ 
παραχωρήσουν προτεραιότητα είς 
τούς πεζούς, τούς διερχομένους την 
κάθετον οδόν (1).
Εάν ή ροή αύτοκινήτων συνεχί

ζεται, τότε ή στροφή αριστερά 
εκτελεΐται μέ τήν έμφάνισιν τοΰ 
κίτρινου φωτός.

(4) Κ υ κ λ ι κ ό ν  κ ί τ ρ ι ν ο ν
σ τ α θ ε ρ ό ν, έ ρ χ ό μ ε ν ο ν  άμέ -
σ ω ς μ ε τ ά τ ό π ρ ά ο ι  ν ο ν.

Τά εχοντα τούτο απέναντι των
οχήματα, προειδοποιούνται νά στα
ματήσουν. εφόσον προλαμβάνουν, 
χα>ρί ς  τ ρ ο χ ο π έ δ η σ ι ν  κ ι ν 
δύνου,  διότι θά έπακολουθήση τό 
έρυθρόν ψώς. (2)

’Οχήματα είσελθόντα ήδη είς τήν 
διασταύρωσιν ή ε ύ ρ ι σ κ ό μ ε ν α  
π λ η σ ί ο ν  α υ τ ή ς ,  ό τ α ν  ε μ 
φ α ν ί ζ ε τ α ι  τ ό κ ί τ  ρ ι ν ο ν σή
μα,  ο φ ε ί λ ο υ ν  νά δ ι έ λ θ ο υ ν  
τ ή ν  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ ι ν .  ( 3 )

Τήν αύτήν ύποχρέωσιν έχουν καί 
οί πεζοί, έάν ή κίνησις αύτών δέν 
ρυθμίζεται άλλως, δι’ ειδικών συμ
βόλων.

Ουδέποτε, μετά από κυκλικόν 
πράσινον, ή βέλος πράσινον, πρέπει 
νά άκολούύή έρυθρόν, σταθερόν ή 
διακοπτόμενου, σήμα. άνευ μεσολα- 
βήσεως τοΰ κίτρινου φωτός έκκα- 
θαρίσεως τής διασταυρώσεως.

β. Σ ή μ α τ α  μ έ β έ λ η σ τ α 

θ ε ρ ο ύ  φ ω τ ό ς .

Οί σηματοδόται οί έχοντες, έκ
τος των στρογγύλων φώτων, καί 
βέλη ένδεικτικά κατευθύνσεως, δύ- 
νανται νά είναι δίδυμοι ή καί τρί
δυμοι, έχοντες δηλαδή 2 ή 3 σειράς 
κατακορύφων φανών, παραλλήλους

(1) Ή  τοιαύτη συνάντησις πεζών καί 
οχημάτων είναι, επικίνδυνος καί δι’ 
αύτο ρυθμίζεται ή προτεραιότης, &ς 
θά ίδωμεν κατωτέρω :

(2 ) Ε ίς τήν ’Αγγλίαν έμελετήθη σύστημα 
κατά τό όποιον τό κίτρινον φως, δεν 
εμφανίζεται, όταν είς οδηγός εύρί- 
σκεται είς άπόστασιν άπό της δια-

σταυρώσεωςτοιαύτην, ώστε, έν συνδυα
σμέ μέ τήν ταχύτητα αύτοΰ, νά μή 
δύναται νά σταματήση άσφαλώς, 
ήτοι άνευ τροχοπεδήσεως κινδύνου. 
(IN TERN A TIO N A L ROA1) SA 
FETY  AND T R A F F IC  R E 

V IEW  W IN T E R  I960).
(3) Λιά λόγους ασφαλείας, δέν επιτρέ

πεται νά σταμ,ατά έν αύτοκίνητον, 
προσεγγίζον τήν διασταύρωσιν καί 
καταλαμ3ανόμενον προ αύττς υπό

του κίτρινου φωτός, μέ τραχειαν 
τροχοπέδησιν (όράτε σχετικώς μέ
ρος Β. Κεφαλ. «Διασταρυώσεις— 
προτεραιότης»). Διά μίαν ταχύ- 
τητα 50 χ  ]ω, ήτις δέν είναι ασυνή
θης, καί μέ ήπιαν τροχοπέδησιν, της 
οποίας 6 συντελεστής έπιβραδύνσεως 
είναι 0,35, απαιτείται, άπόστασις 
άκινητοποιήσεως τοΰ αυτοκινήτου 
40 μέτρων περίπου. Ά φ ’ έτέρου, 
μέ τήν ταχύτητα αύτήν, τό αύτοκί
νητον διανύει, είς 3", 42 μέτρα καί είς 
4” άπόστασιν 55 μέτρων, ήτοι διέρχε
ται εντός 4" τήν άπόστασιν των 40 
μέτρων καί έπί πλέον τό δλον πλάτος 
τής όδοϋ, τό όποιον δύναται νά 
είναι 15 μέτρα (40 τ  15) =  55. Διά 
τόν λόγον αυτόν, πρέπει ή φάσις τοΰ 
κίτρινου νά αύξηθή είς 4 ' άντί των 3".

Τύποι σηματοδοτών χρησιμοποιούμε
νων είς διαφόρους Εύρωπαϊκάς χώρας 
διά τήν ρύθμισιν τής τροχαίας κινήσεως.

J ~ ... Λ

μεταξύ των, ή νά έχουν άλλην διά— 
ταξιν, ώς φαίνεται είς τά ανωτέ
ρω σχήματα :

Τά σήματα τών βελών είναι τών 
ίδιων τριών χρωμάτων, (έρυθροΰ, 
κίτρινου καί πρασίνου), ή δέ ση
μασία αύτών κατά σειράν έξ άρι- 
στερών προς τά δεξιά είναι :

α. ’Απαγορεύεται ή πορεία πρός τά έμπρός.
Υποχρεωτική πορεία πρός τά αρι

στερά.
β. Ε λ λ η ν ι κ ό ς  σ η ματ οδότ ης .  

Υποχρεωτική πορεία έμπρός. ’Απαγο
ρεύεται στροφή άριστερά.

γ. ’Ι τ α λ ι κ ό ς  σ η μ α τ ο δ ό τ η ς
Υποχρεωτική πορεία πρός τά έμπρός, 

κατ’ εύθεΐαν, άγνοουμένου τοΰ έρυθροΰ 
στρογυλοΰ.

δ. ’Ι τ α λ ι κ ό ς  σηματ οδότης .
'Υποχρεωτική πορεία πρός τά έμπρός 

δεξιά καί άριστερά ή άναλόγως πρός 
εκείνα μόνον τά βέλη τά όποια είναι πρά
σινα.

Συνεχίζεται
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ΓΙΑ ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ ΔΙ

*Η ζωή μας είναι κουραστική και κάποτε αγχώδης. 
Αύτό είναι αναμφισβήτητο. Μόνο τό βάσανο με τα 
ψώνια κάθε μέρα νά συλλογισθή κανένας, παίρνει 
μιά ιδέα...................
'Ως τόσο, άς μήν είμαστε υπερβολικοί. Υπάρχει και
ή άλλη πλευρά ....................... , , , _
'Η ϊδια κυρία πού είναι άφανισμενη απο το γυρο της 
στην αγορά, μπορεί τήν άλλη στιγμή νά άπολαυση 
τήν ξεκούραση καί τή χαρά πού δίνει ή θάλασσα .-.

Γενικά ή ζωή μας δέν είναι 
μόνο βάσανα. Είναι καί 
χαρές. "Ισως περισσότερες
χαρές...................
Κάθε ήλικία έχει τις χαρές 
της, αρκεί νά ξέρη νά τις 
βρή καί νά τις νοιώση κα
νείς. 'Ορίστε γιά παράδει
γμα τί μπορείτε νά χαρήτε 
δσο είστε νέοι. Τά σπόρ 
είναι μιά πηγή έντονης χα
ράς. Αύτοί οι νέοι στο κα- 
γιάκ πού πετάει πάνω στό 
άρμενικό ρεύμα είναι—πι- 
στέψτε μας—ευτυχισμένοι 
Δέν έχετε παρά νά διαλέ
ξετε τό σπόρ πού σάς ται
ριάζει .
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ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Αυτά δσο εΐσθε νέοι. Γυ- 
ρέφτε τις χαρές τής ζωής— 
τις γνήσιες χαρές—δσο εί- 
σθε ακόμη νέοι. Γιατί, τί 
να γίνη ; Τά χρόνια περνα- 
νε, το χιόνι έρχεται στά 
μαλλιά, κάποιες ομίχλες 
θολώνουν τό κέφ ι. Βέβαια 
υπάρχουν καί τότε χαρές. 
Μόνο πού—άς τό όμολογή- 
σωμε—κάπως περιωρισμέ-
νες, καί λίγο—πολύ.........
μάλλον ύλιστικές ............

στά σπόρ; Τά γούστα σας 
είναι πιο ήρεμα καί κάπως
ρωμαντικώτερα; Μά __
υπάρχει καί ή μουσική. 
Ένα πίκ—άπ, μερικοί κα- 
λοδιαλεγμένοι δίσκοι ζη
λευτής μουσικής καί........
μιά εύχάριστη παρέα, εί
ναι δ,τι χρειάζεται γιά νά
πεισθήτε δτι........  βρέ ά-
δερφέ ή ζωή δέν είναι καί 
τόσο άσκημη δσο τήν λένε 
μερικοί μουρμούρηδες.

• ·
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Ή Χωροφυλακή

ό 'Αθλητισμός
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Ή Χωροφυλακή, σφριγηλός ’Οργανισμός 
της Δημοσίας Διοικήσεως καί πρωτοπόρος 
εις δλας χάς κοινωνικός εκδηλώσεις τής συγ
χρόνου Ελλάδος, άναγεννηθεϊσα από τήν 
ζωοποιόν πνοήν τής Επαναστατικής αλλαγής, 
καλλιεργεί τό αθλητικόν ιδεώδες καί περιλαμ
βάνει εις τούς κόλπους της άθλητάς διακριθέν- 
τας εις τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν. 
’Ιδιαιτέρως κατά τό 1971 ή εις τήν Σχολήν 'Ο
πλιτών Χωροφυλακής υπαγόμενη Υπηρεσία 
Φυσικής ’Αγωγής καί ’Αθλητισμού κατήρτισε 
ίσχυροτάτας άθλητικάς όμάδας αί όποΐαι διε- 
κρίθησαν εις τόν άθλητικόν στίβον καί έδρε
ψαν λαμπρός έπιτυχίας. ’Ιδιαιτέρας μνείας 
τυγχάνει ή κατάκτησις του πρωταθλήματος 
ποδοσφαίρου ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμά
των ’Ασφαλείας υπό τής όμάδος τής Χωροφυ
λακής κατόπιν σκληρών άλλ’ ώραίων άγώνων 
πρός τάς άντιστοίχους όμάδας τών άλλων 
Όπλων καί Σωμάτων. ’Επίσης ή όμάς στίβου 
τής Χωροφυλακής εις τό ώραίον στάδιον τής 
πόλεως τών Τρικάλων άγωνισθεΐσα κατέλαβε 
τήν πρώτην θέσιν εις τά άγωνίσματα στίβου 
κατά τό έτήσιον πρωτάθλημα τών Ε.Δ. καί Σ.Α. 
Ωσαύτως ή όμάς τοΰ ανωμάλου δρόμου κατά 
τούς διοργανωθέντας άγώνας Ε.Δ. καί Σ.Α. 
εις τόν χώρον τοϋ ΓΚΟΛΦ—Γλυφάδος κατέ
λαβε τήν πρώτην θέσιν.

Σημαντικός άκόμη έπιτυχίας έσημείωσαν 
οί άθληταί μας καί εις τούς άγώνας καλαθό
σφαιρας, περοσφαιρίσεως, σκοποβολής, πά
λης κ.λ.π. καί έδικαίωσαν πλήρως τάς προσδο
κίας τής ήγεσίας τοΰ Σώματος. ’Αξίζουν πρά
γματι συγχαρητήρια εις τούς νεαρούς άθλητάς 
της Χωροφυλακής δΓ όσα έπετέλεσον κατά τό 
1971 καί εύχώμεθα όλοψύχως όπως δρέψουν 
περισσότερός καί μεγαλυτέρας νίκας τό 1972. 
Ό λοι οί άνδρες τοΰ Σώματος καί ή Ελληνική 
κοινωνία γενικώτερον τούς παρακολουθούν 
καί τούς καμαρώνουν. Αί φωτογραφίαι τών 
σελίδων περιλαμβάνουν ώρισμένας μόνον άπό 
τάς άθλητικάς έκδηλώσεις εις τάς όποιας έλα- 
βον μέρος καί διεκρίθησαν οί άθληταί τοΰ 
Σώματος.

129



Ή Διοικησις Χωροφυλακής Σερρών συνεχί- 
ζουσα τήν παράδοσιν των ωραίων κοινωνικών 
έκδηλώσεων διωργάνωσεν επ’ ευκαιρία τών 
εορτών τοΟ νέου έτους έορτήν εις τήν Λέσχην 
Χωροφυλακής πρός τιμήν τών τέκνων τών 
ύπηρετούντων εις τήν Διοίκησιν άνδρών. Κα
τά τήν έορτήν έπεκράτησεν έγκάρδιος καί φΐ; 
λική ατμόσφαιρα, οΐ μικροί καλεσμένοι έψαλ
λαν διάφορα χριστουγεννιάτικα άσματα καί 
έλαβον άναμνηστικά παιδικά δώρα, ’Εξαιρετι
κήν έπίσης έπιτυχίαν έσημείωσεν ή έορτή 
κοπής τής πίττας τής Δ.Χ. Σερρών. Γίαροΰσαι 
εις τήν έκδήλωσιν άπασαι αί άρχαί του Νομοϋ 
μέ έπικεφαλής τόν Σεβασμιώτατον Μητροπο
λίτην καί τόν Διοικητήν τής Μεραρχίας. Ό  
Διοικητής τής Διοικήσεως Άντ]ρχης κ. Κον- 
δηλός προσεφώνησε τούς προσκεκλημένους, 
έν συνεχεία δέ έκόπη καί διενεμήθη ή πίττα.

Τήν 23-12-71 εις πανηγυρικήν συνε- 
δρίασιν τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, παρού
σα; τής Α.Ε. τού Άντιβασιλέως Στρατη
γού κ. Γεωργίου Ζωϊτάκη, τού Α' ’Αντι
προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανού 
Παττακού, ’Ακαδημαϊκών καί λοιπών 
έκπροσώπων τού πνευματικού κόσμου 
τής χώρας, ά π ε ν ε μ ή θ η  έ π α ι ν ο ς  
μετά μεταλλίου εις τόν Ενωμοτάρχην 
Δ]τήν τού Σ.Χ. Παραδείσιου Ρόδου κ. 
Γεώργιον ΤΣΙΛΙΚΟοΝΑΝ δστις, διακιν- 
δυνεύσας τήν ζωήν του, διέσωσε έκ βεβαί
ου θανάτου 20ετή νέον πεσόντα μετά μο
τοποδηλάτου έντός ποταμού τής Ρόδου 
καί παρασυρθέντα Οπό τών ρευμάτων αυ
τού.

Συγχαίρομεν ιδιαιτέρως τόν ’Ενωμο
τάρχην διά τόν προσιδιάζοντα τρόπον, 
όστις άρμόζει εις πολιτισμένα μόνον 
άστυνομικά όργανα, κατά τόν όποιον 
έξέφρασεν έμπράκτως τά διακατέχοντα 
τούτον αισθήματα άλληλεγύης καί άλ- 
τρουϊσμού χάριν τών συνανθρώπων μας.
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Φωτογραφική
επικαιροτηο

Η Διοίκησις Χωροφυλακής Μυτηλήνης πρωτοτυ
πούσα διεκόσμησε κατά τήν διάρκειαν των προσφά
των έορτών ώραιότατον χριστουγρεννιάτικον δένδρον 
εις τήν κεντρικήν πλατείαν τής πόλεως. Ή έκδήλωσις 
αϋτη ευμενέστατα έσχολιάσθη ύπότοΰ τοπικού τύπου 
και τού κοινού τής Μυτηιλήνης.

2 7 *ονουμιου I ν /ζ  ,, λ .ο .λ . Α ν α τ ο /.lKflc

ΚαβάλαΓώ ωΡγαν,ωσεν είς τήν Λέσ*Γ'ν Χωροφυλακής Καβαλας ωραιαν έορτην καθ ήν παρουσία τών το-
κ η η Ζ  “ΡΧων άνδρβν έδρας καί πολλών 
προσκεκλημένων έγενετο ή κοπή τής βασιλόπιττας.
7 ^  Γ } ?  .φοιτο> '>αφιαν οί επίσημοι προσκεκλημένοι 
τής εκοηλωσεως εχοντες είς τό μέσον τόν Σεβ Μη
τροπολίτην, τον κ. Διοικητήν τής Μεραρχίας καί τόν 
κ. Νομάρχην Καβάλας. ς

Ή Α.Δ.Χ. Δυτικής Ελλάδος 
κατά τήν διάρκειαν τών προσφά
των έορτών τών Χριστουγέννων 
καί τού Νέου "Ετους διωργάνωσε 
σειράν έκδηλώσεων αί όποΐαι 
είχον εύμενεστάτην άπήχησιν είς 
το κοινόν. Ό  Α.Δ.Χ. Συντ]ρχης 
κ· Νώτης προσωπικώς έμερίμνη- 
σεν ώστε αί έορταί νά στεφθοΰν 
άπό πλήρη έπιτυχίαν καί νά σκορ
πίσουν τήν χαράν καί τήν άγάπην.

Είς τήν φωτογραφίαν 'Q Υφυ
πουργός περιφερειακός Διοικητής 
Πελοποννήσου κ. Καρύδας δια
νέμει δώρα είς νεαρούς φιλοΕε- 
νουμένους τής Άνωτέρας Διοι- 
κησεως.
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O P  I Z O N  Τ Ι Ω Σ

1 Υπάρχουν καί τέτοια οικόπεδα—Γνω
στή Έλληνίδα τραγουδίστρια.

2 Είδος γλυκίσματος— τό τής ήλικίας 
δικαιολογεί πολλά.

3 Είναι τά λαχεία— Δεκαπέντε— Πρω
τεύουσα γειτονικής Χώρας.

4 Ναυτικό Ταμείο—'Υπονοεί τήν ανοη
σία (δημ.)—Διπλασιαζόμενο θυμίζει 
ζούγκλα.

5 Μερικά— χαρακτηρίζει τά υγρά— τό 
πρώτο αριθμητικό— Είναι καί ή Χω
ροφυλακή.

6 Εύρίσκεται στό κεφάλι— Εννοεί τό 
πλευρό (δημ.)— Γνωστός Γάλλος φι
λόσοφος.

7 Λευκά— Ταμείον αυτοκινητιστών — 
Θωμάς είς τήν ξένην— όμοια όδοντι- 
κά σύμφωνα.

8 Μέτρον έκτάσεως — ’Αραβικός τί
τλος— Υπάρχουν καί τέτοιες συγκοι
νωνίες.

9 Συνθετικό άραβικοϋ ονόματος— χρη
σιμοποιούνται συνήθως γιά τσιγάρα— 
Δείχνει.

10 Ήταν καί ή Μνημοσύνη — παλαιό 
άγαπητό τραγούδι—προτρέπει.

11 Χοίρος (καθ·)— Νησί πλησίον τής 
’Αττικής— Υμνώ χωρίς κατάληξι— 
Υπονοεί τόν νεκρόν.

12 "Εχουν σχέσι καί μέ τά ιστία τών 
πλοίων— Γνωστή Εταιρία έλαιουργι- 
κών προϊόντων— Γυναικείο χαϊδευ
τικό όνομα.

13 Μισή Άλίαρτος— Ό  καθένας— Πό
λις τής Γαλλίας— πάντοτε (άρχ).

14 Μονάδες καταδρομών— Στρατιωτικών 
εξαρτήματα— Συνοδεύει έταιρεΐες.

15 Νηστικές— "Αρθρον— Όστοΰν τής 
κεφαλής.

16 'Υποκοριστικόν ζώου— Έκπτωσις.
17 Κατ’ ευχήν εύχάριστος— τέτοια στοι

χεία δέν αμφισβητούνται.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1 Δέν είναι άραιές Νησί στά Δωδεκάν- 
νησα.

2 ’Επισημαίνουν αεροπλάνα — Νοητή 
γραμμή πλοίων.

3 Λατίνος ποιητής— "Αρθρον (άντισ.) 
— ’Αθηναίος Στρατηγός.

4 Τό 4 όριζοντίως α · —Ιστορική κω
μόπολη πλησίον τών Τεμπών.— Αρι
θμητικόν χωρίς κατάληξη.

5 ‘Εκτοξεύεται από κανόνι— Στρατιωτι
κόν παράγγελμα— "Υλη έφημερίδων— 
"Αδειο.

6 Ευτυχής— ’Αφορμή— Τούρκικος τί
τλος. ,

7 Γενάρχης τών Άργέων— Τίτλος ηγε
μόνων τής Αιθιοποίας— Εποχή τού 
έτους (καθαρ.).

8 "Αρθρον— Ό  άποδέκτης— περιοχή 
τίις Γαλλίας.

9 Μυρίζουν — Ρωμαϊκά νομίσματα — 
Σύμβολρν τού στοιχείου βαρίου.

10 Χωρίς φροντίδα — Χάπια κατά τής 
έλονοσίας— Συγκατανεύει ιταλικά.

11 Πρόθεσις— Σηκώνω χωρίς κατάληξι 
(ι σθ.)— τά μεγαλύτερα τείχη.

12 Πόλις τής Πελοπονήσου— Γνωστή 
φίρμα όπτικών— 'Υπάρχει καί πολε
μικόν.

1 3  Τραγουδιέται σέ όπερα— Κοκκινο
στήν γερμανική — ’Ανάποδος βρά
χος. (ξεν.)— Ό  κινηματογράφος εις 
τήν Γαλλία. ,

14 Μισός Μοριας— 'Υπάρχουν και εκ
παιδευτικά— Ά λογο.

15 Πριν άπό τό δέκατο (γεν. π/.ηθ.) — 
Είκοσιένα— Γαϊδαράκος·

16 Νερά ιαματικών πηγών — Φαιδρό, 
ευτράπελο.

17 Ή το καί ό Κοραής— Βασίλισσα.

**♦**********************>
* ί
ί  ‘Η πιό μεγάλη— $
ϊ  *
ί  *

...και ή πιό μικρή J
* *
1 έ φ η μ ε ρ ί δ α  $
★  *
*  Ή  εφημερίδα  μέ τ ις  μεγαλύτε- *
★  ρες διαστάσεις πού έκδόθηκε μέ- *
*  χρι σήμερα είναι ή «Ίλουμ ινέϊτεντ J
*  Κ ουάντραπλ Κονστελέϊσιον». Ε ίχε J  
J  δ ιαστάσεις 2,5 X  1,75 μ.! Έ κ δό - +
★  θηκε τύ 1959 στη Ν . 'Τ όρκη επί »  J τή εύκαιρίμ τή ς επετείου τή ς άνε- J
★  ξαρτησ ίας τώ ν 'Η νω μένω ν Π ολι- j  
^  τειών. Ε ίχε  συνολικά 610 στήΐ,ες. ^
★  οπού υπήρχαν οκτώ νουβελλες, μια 4
★  β ιογραφ ία  τού Γ . Οΰάσιγκτον, 32 *
ί  άρθρα, ενα πλήρες μυθιστόρημα 4  
i  καί πλήθος ειδήσεων. , , J
J  Α ν τ ίθ ετα , ή εφημερίδα μέ τ ις  4
★  μικρότερες διαστάσεις είναι ή *
*  «Λιτλ Στάνταρ» , πού έκδίδεται Ίψ
★  στύ Τάρκυ τή ς ’Α γγλ ία ς. Ε χει j
*  δ ιαστάσεις 7,5 X  6 εκατοστά καί J
*  γ ιά  τή σύνταξη καί τό τύπωμα *  
7̂  τη ς απασχολούνται μσνο δυο αν- ^
*  θρωποι. *

ί  *
*****>Μ-******+****·*******·
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ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ - · ^

Ή μττύρα ήταν γνωστή οπτό την άρ- 
χαιότητα. Στη ^Μεσοποταμία, ’Ασσυ
ρία καί Βαβυλωνία, την έπιναν οπτό την 
τρίτη χιλιετηρίδα προ Χριστοί)! Στην 
αρχαία δέ Αίγυπτο ή μπύρα ήταν κρα
τικό μονοπώλιο. 6^

*0 Φεβρουάριος
'Ο Φεβρουάριος πήρε το όνομά 

του από τη λατινική λέξη Fcbrua 
πού σημαίνει καθαρτήρια. Καθαρ
τήρια ήταν μιά γιορτή των Ρω
μαίων πού γινόταν τον μήνα 
αυτόν. 'Τπάρχει όμως καί μιά άλ
λη εκδοχή για τό όνομά τον. 'Ο 
λαός πιστεύει πώς τον μήνα αυτόν 
άνοίγουν οί φλέβες του ουρανού 
με τις βροχές καί τής γης μέ τά 
ποτάμια γι’ αυτό τον ονομάζει 
Φλεβάρη. 'Η προιτη όμως εκδοχή 
είναι καί ή πιο παραδεκτή. Στους 
Ρωμαίους ό Φεβρουάριος ήταν ό 
μήνας τιόν άρρριόστων, τού πέν
θους καί τής γρουσοι*ζιάς. Καί σή
μερα άκόμη ό λαός θεωρεί τον 
Φεβρουάριο γρουσούζικο μήνα καί 
ακατάλληλο για κάθε σοβαρή δου
λειά ώς επίσης καί για γάμο. Τού 
έχει δίόσει δέ πολλές ονομασίες 
μερικές από τις όποιες είναι: Κου
τσοφλέβαρος, Μικρός, Κουτσός 
(γιατί είναι λειψός), Κλαδευτής 
(γιατί τότε οι κηποι·ροί κλαδεύουν 
τά δέντρα) κ.ά.

Τό σκίτσο παρουσιάζει μιά ει
κονογράφηση, σέ πορσελάνη τού 
Φεβροι»αρίου. Οί άνθρωποι μαζεύ
ονται γύρω από τό τζάκι γιά νά 
ζεσταθούν, άλλος δέ κουβαλάει 
ξύλα. Στο βάθος δεξιά, στον κή
πο έξω, ένας άλος κλαδεύει ένα 
δέντρο. Φυλάσσεται στο μουσείο 
τορ Λούβρου.

Ενα εΐδος κατσίκας, που ζεί στα 
βουνά τής ’Αλάσκας, δταν φτάση σέ 
μέρος πολύ στενά, όπου δεν μπορεί 
νά περπατήση άνετα, σηκώνεται στά 
δυο πισινά της πόδια, ένώ τά μπροστι
νά τά άκουμπάει επάνω στό βράχο καί 
μέ μικρά βηματάκια περνάει τό δύσκο
λο καί στενό πέρασμα.

Οί σαύρες ζούν σ ’ όλα τά μέρη τού 
κόσμου έκτος άπό τήν ’Ωκεανία, τη 
Μαδαγασκάρη καί την ’ I ρλανδία.

a v i z o u r i n
Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ  4 8  (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ )ΤΗ Λ . 3 1 8 2 3 9  
Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ  3 9  (ΣΤΟΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ -am  3R7
ΣΟΦΟ ΚΛΕΟΥΣ 4  (ΣΤΟΑ ΑΘΗΝΩΝ JT H A · 3 1 0  

Α Θ Η Ν Α  I
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Ό  κ. Μιχαήλ Καταβενός, κάτοικος 
Ρόδου, ιδιοκτήτης—οδηγός ταξί αυτο
κινήτου, εκφράζει θερμός εύχαριστίας 
πρός τήν Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου, διότι 
ένεκα τών αμέσων καί δραστήριων ένερ- 
γειών τών όργάνων της, συνελήφθη ό 
άπειλήσας έσχάτως τήν ζωήν του ένο
πλος ληστής—Σκεύος Σκόνης.

*

Ό  'Αστυνομικός Διευθυντής Βόννης 
(Δυτ. Γερμανίας) κ. VALENTIN PORZ 
εκφράζει θερμός ευχαριστίας πρός τόν 
Διοικητήν τού Α.Τ. Δελφών Υπομοίραρ
χον κ. Σωτήριον Άνδριόπουλον διά τήν 
παρασχεθεΐσαν πρός αυτόν καί τήν σύ
ζυγόν του βοήθειαν (ξενάγησιν κ.λ.π.) 
κατά τήν είς Δελφούς παραμονήν του, 
πρός δέ τόν ένθουσιασμόν του διά τήν 
άψογον έμφάνισιν καί πειθαρχίαν τών 
άνδρών αυτού.

*

Ό  κ. Ελευθέριος Χαραλαμπίδης, κά
τοικος Καβάλας έκφράζει έπίσης θερμός 
εύχαριστίας διά τού τύπου (Πρωινή Κα
βάλας 11-12-71) πρός τόν Διοικητήν 
καί τούς άνδρας τού Β’. Α.Τ. Καβάλας, 
οΐτινες ένεργήσαντες τάχιστα δι’ υπη
ρεσιακού όχήματος, άπηλευθέρωσαν τόν 
έκ χιονοπτώσεως άποκλεισθέντα τήν 
9-12-71 είς τά υψώματα τού χωρίου 
Άμισιανά Καβάλας άδελφόν του 'Ανα
στάσιον Χαραλαμπίδην, μεταβάντα έκεΐ- 
σε πρός περιποίησιν τών ζώ ω ν  του.

Α Π Ο Σ Τ ΡΑ Τ Ε ΙΑ Ι — Π ΡΟ Α ΓΩ Γ Α Ι 
Α ΞΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν

Τήν 31-12-1971 έτέθησαν είς αποστρα
τείαν οί κάτωθι ’Αξιωματικοί τού Σώ
ματος:

Ύποσ]γος ΜΑΛΛΙΟΣ Παναγιώτης 
προήχθη είς Άντ]γον έ.ά., έπίτιμος 
A . Ύπαρχηγός Χωροφυλακής καί 

Ύποσ]γος ΜΠΑΝΑΚΑΣ Κων]νος, 
προήχθη είς Άντ]γον έ.ά., έπίτιμος 
Β . Ύπαρχηγός Χωροφυλακής.

Κατόπιν τής άποστρατείας τούτων 
καί πρός πλήρωσιν κενών οργανικών 
θέσεων προήχθησαν ώς ακολούθως: 

Ύποστ]γος ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ Χρήστος είς 
Άνχ]γον, ώς ’Αρχηγός Χωροφυλακής.

Είς Ταξιάρχους προήχθησαν 
οί Συνταγματάρχαι

1) ΜΩΡΑΤΤΗΣ Κων]νος, 2) ΒΑΑΧΟΣ 
Διονύσιος καί 3) ΡΕΤΣΙΝΑΣ Χρήστος.

Είς Συνταγματάρχας προήχθησαν 
οί Άντισυνταγματάρχαι:

1) ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ Νικόλαος, 2) ΣΤΑΥ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος καί 3) ΠΑΠΑ
ΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος.

Είς ' Αντισυνταγματάρχας προή
χθησαν οί Ταγματάρχαι:

1) ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Χρήστος, 2) ΤΣΟΥ- 
ΡΑΚΗΣ Λημήτριοε καί 3) ΝΙΚΟΛΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ ’Αντώνιος.

ΚΟΥΣΙΟΥΡΗΣ Παναγιώτης καί 3) ΚΟΝ- 
ΔΥΛΗΣ Παναγιώτης.

Είς Μοιράρχους προήχθησαν 
οί Υπομοίραρχοι:

1) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 2) 
ΚΑΡΥΟΦΥΛΗΣ Κων]νος καί 3) ΣΑ- 
ΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ Σταύρος.

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ  Υ Π ΕΡ ΤΟΥ 
ΣΩ Μ Α ΤΟΣ

Τήν 2-12-71 ή Πρόεδρος τού Λυκείου 
Έλληνίδων καί τού 'Ομίλου Φίλων Χω
ροφυλακής Ίωαννίνων, ώργάνωσεν ει
δικήν έορταστικήν έκδήλωσιν (τέϊον— 
πινάκλ) είς τήν Λέσχην Χωροφυλακής 
Ίωαννίνων.

Παρέστησαν είς ταϋτην έκλεκταί 
Κυρίαι, αΐτινες τυγχάνουν σύζυγοι άνω- 
τάτων λειτουργών τών Δημοσίων καί 
Ιδιωτικών τοπικών άρχών, διακεκριμέ-' 
νων έπαγγελματιών καί λοιπών πνευμα
τικών παραγόντων τής Πόλεως. "Ας ση- 
μειωθή δέ ιδιαιτέρως ότι ή προσέλευσις 
ύπήρξεν άθρόα, λόγιο τής δραστηριότη-

Αί πραγματοποιηθεΐσαι εισπράξεις έκ 
τής έκδηλώσεως αύτής θά διατεθούν διά 
τήν άνέγερσιν Ηρώου πεσόντων άνδρών 
Χωροφυλακής.

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ ΙΣ  -  ΣΕ Μ ΙΝ Α ΡΙΑ

Τήν 17-2-72 έληξεν ή 20ήμερος φίλο 
ξενία (120) έκατόν είκοσιν Ύπαξιωμα- 
τικών, Σταθμαρχών Χωροφυλακής οί 
όποιοι έφιλοξενήθησαν είς τήν είς Α 
γίους ’Αναργύρους ’Αττικής «’Εθνικήν 
Εστίαν» τού ’Εθνικού Ιδρύματος «Ο 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ».

*
"Εληξεν ή έκπαίδευσις (3) τριών 

Μοιράρχων εις Σχολήν Γενικής Μορφώ- 
σεως Στρατού (10]1—26]2]72).

*

’Εκπαιδεύονται (40) τεσσαράκοντα κα
τώτεροι ’Αξιωματικοί Χωρ]κής είς θέ
ματα ’Εθνικής ’Ασφαλείας μετά συνα
δέλφων των τής Α.Π. είς τήν Σ.Α.Α.Π. 
(Άμαρούσιον).

Μέ έξαιρετικήν λαμπρότητα έωρτάσθη καί έφέτος ύπό τής Α.Δ.Χ. Ηπείρου ή 
είσοδος τού νέου έτους 1972. Οΰτω τήν 1-1-72 εις τήν Λέσχην Χωροφυλακής έλαβε 
χώραν είς τά πλαίσια τών διοργανωθεισών έορταστικών έκδηλώσεων ή κοπή τής 
βασιλόπιττας. Παρούσαι είς τήν έκδήλωσιν άπασαι αί άρχαί τής Ηπειρωτικής 
πρωτευούσης μέ έπικεφαλής τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην, , τόν κ. Διοικητήν 
τής Μεραρχίας καί τόν κ. Νομάρχην. Είς τήν φωτογραφίαν ό Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου 
Συν]ρχης κ. Λαγοπάτης ένώ κόπτει τήν πίτταν.
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Συνεχίζεται ή έκπαίδευσις (47) τεσσα
ράκοντα έπτά ’Αξιωματικών, 'Οπλιτών 
καί Πολιτ. Υπαλλήλων Χωροφυλακής 
είς Αιανομαρχιακά Προγράμματα ξένων 
γλωσσών.

♦
Είς τήν Σχολήν Τροχαίας τοϋ Συν

τάγματος Χωροφυλακής Μακρυγιάννη 
έκπαιδεύονται (είδίκευσις): 
α) Τεσσαράκκοντα (40) Ύπαξιωματικοί 

Χωροφυλακής μετά συναδέλφων των 
τής Α.Π. καί

β) Τεσσαράκοντα (40) Χωροφύλακες με
τά συναδέλφων των τής Α.Π.

Α ΙΜ Ο Δ Ο ΣΙΑ  Α Ν Δ ΡΩ Ν

Το Παναρκαδικόν Νοσοκομεΐον έκ- 
φράζει εύχαριστίας καϊ συγχαίρει τόν 
Υπομοίραρχον κ. Βασίλειον Σταμάτην 
διά τήν αύθόρμητον καί έθελοντικήν 
προσφοράν (400) γραμμαρίων αίματος 

Ίήν 15-12-1971 πρός κινδυνεύσαντα ασθε
νή.

Ε ΡΑ Ν Ο Ι Α Ν ΔΡΩ Ν

Η Δ.Χ. Σερρών, έπ’ εόκαιρίμ τών έορ- 
τών, συλέξασα ποσόν (15.000) δραχμών, 
έκ προαιρετικού έράνου τών άνδρών της’ 
ήγόρασε τρόφιμα τά όποία, συσκευα- 
σθέντα είς (160) δέματα, διένειμε κατ’ 
οίκον, τήν 24-12-1971, είς άναξιοπαθού- 
σας οικογένειας τής περιοχής της.

Το παιδί, ή χρυσή έ/.πίς τού μέλλοντος, δέν έπαυσε ποτέ νά εύρίσκεται είς τό 
έπικεντρον τοϋ ένδιαφέροντος καί τής μερίμνης τού Σώματος τής Χωροφυλακής.

■ ο “ '̂του κ“ι πάντοτε οί νεαροί βλαστοί τής Ελλάδος εύρίσκουν είς τό πρόσωπο 
κάθε ανδρος της Χωροφυλακής τόν προστάτη καί τόν οδηγό είς τόν ευθύ καί έλλη- 
νοπρεπη δρομο τής* ζωής. Οί πρόσφατες έορτές του νέου έτους έδωσαν μίαν άκόμη 
ευκαιρία εις τους άνδρας τού Σώματος νά άποδείξουν έμπράκτως τήν άγάπη καί τήν 
στοργή τους δια τό παιδί. Είς τήν φωτογραφίαν ό Ύποδίντής τής Δ]νσεως ’Αστυνο
μίας Οεσσαλο νίκης έν μέσφ μικρών κωφαλάλων Ιδρύματος τής Μακεδονικής πρω- 
τευούσης κατά τήν διανομήν δώρων είς αυτούς.

Ε1 Δ.Χ, Κεφαλληνίας ομοίως συνέλε- 
ξεν, έκ προαιρετικού τών άνδρών αύτής 
έράνου, ποσόν (1.170) δραχμών, όπερ 
προσεφέρθη, έπί τώ έορτασμω τών Χρι
στουγέννων καί τού νέου έτους, είς τό έν 
Αργοστολίω Όρφανοτροφεϊον «Ο ΣΩ- 

ΤΗΡ».

Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ

Τήν 10-1-1972 ήρχισεν ή έκπαίδευσις 
(96) ένενήκοντα έξ ιδιωτών ώς Δοκίμων 
Χωροφυλάκων είς τό Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου 
καί δύο (2) είσέτι τοιούτων είς τήν Υπη
ρεσίαν Φυσικής ’Αγωγής (ΥΦΑ) τής 
Σ.Ο.Χ, ’Αθηνών (σύνολον 98).

*
Επίσης διετάχθη παρά τού ’Αρχηγείου 

Χωροφυλακής ή κατάταξις ώς δοκίμων 
Χωροφυλάκων (168) είσέτι Ιδιωτών κρι- 
θέντων καταλλήλων (ικανών) παρά τών 
Συμβουλίων Κρίσεως τών οικείων Άνω- 
τέρων Δ]σεων Χωροφυλακής.

Ν. Δ .  974]71

Η δημιουργική πνοή τής έπαναστα- 
τικής άλλαγής ή όποία έπεκράτησε είς 
ολους τούς τομείς τής δημοσίας ζωής 
μετά τήν Εθνικήν ’Επανάστασιν τής 
21-4-1967 εΰρε τό Σώμα τής Χωροφυλα- 
κής πρωτοπόρον. Πλεΐστα όσα συνετε- 
λέσθησαν κατά τήν διάρκειαν τής έπα- 
ναστατικής τετραετίας καί περισσότερα 
προγραμματίζονται διά τό μέλλον Τό 
πρόσφατον Ν.Δ. 974]1971 έχάραξε βαθυ- 
τατην τομήν είς τό θέμα τής έξελίξεως 
τών Υπαξ]κών και Χωρ]κων μέ εύεργε- 
τικώτατα πράγματι άποτελέσματα δι’ 
αυτούς καί διά τό Σώμα γενικώτερον, τά 
όποια προεπαναστατικώς ούδείς θά άπε- 
τόλμα νά διανοηθή. Οΰτω είςσυγκεκρι-

Δ ΙΚ α ΙΟ Σ  ΕΠ Α ΙΝ Ο Σ

Η άμεσος καί δραστήρια κινητοποί- 
ησις καί έπέμβασις τών άνδρών Χωρ]κής 
πρός παροχήν τών υπηρεσιών των, περι
συλλογήν, παροχήν πρώτων βοηθειών 
καί μεταφοράν πρός νοσηλείαν είς Νο
σοκομεία τών θυμάτων τού λαβόντος 
χώραν  ̂ πολυνέκρου σιδηροδρομικού 
δυστυχήματος τήν 16-1-71 είς τά χωρία 
Δοξαρά—’Ορφανών Λαρίσης, ώς καί 
ή άμεσος συλλογή τοϋ πληροφοριακοϋ 
καί άποδεικτικοϋ υλικοϋ πρόε έρευναν 
τών αιτίων αύτοΰ καί καταλογισμού ευ
θυνών, έσχεν βαθυτάτην έπίδρασιν έπί 
τών άρμοδίων παραγόντων, τής κοινής 
γνώμης καί τού τύπου, μέ άποτέλεσμα 
νά έκφρασθοϋν καί νά δημοσιευθοΰν 
εύμενέστατα υπέρ τοϋ Σώματος καί τών 
άνδρών αύτοΰ σχόλια.

Δημοσιεύομεν σχετικόν πρός τοϋτο 
σχόλιον ’Αθηναϊκής έφημερίδος τής 
18-1-72 έχον ώς άκολούθως:

μένην περΐπτωσιν τών Χωροφυλάκων 
μέχρι τοϋ Νοεμβρίου 1971 κ.κ. Μαρκάκη 
Χαρίτωνος τοϋ Γεωργίου καί Σπηλιο- 
πούλου Παναγιώτου τοϋ Γεωργίου παρε- 
τηρήθη τό έξής: Οί ανωτέρω βάσει τοϋ 
Ν.Δ. 974]] 971 προήχθησαν είς τόν βα
θμόν τοϋ Υπενωμοτάρχου τήν 7ην Δε
κεμβρίου 1971, τήν δέ 23ην Δεκεμβρίου 
τοϋ αύτοΰ έτους, ήτοι 15 ήμέρας άπό τής 
προαγωγής των, έξελθόντες τοϋ Σώματος 
διά λόγους^ υγείας, προήχθησαν είς τόν 
βαθμόν τοϋ Ενωμοτάρχου. Περαιτέρω 
σχόλια περιττεύουν. Τά γεγονότα όμι- 
λοΰν άφ’ έαυτών.

ΕΥΓΕ ΣΤΗ Ν  
Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ Η

Ή  ψυχραιμία τών έπικε- 
φαλής άξ κυματικών τής Χω
ροφυλακής καί τών άνδρών 
πού είχαν έπιληφθή τοϋ 
τραγικού συμβάντος, πρέ
πει νά άποτελέση παράδει
γμα πρός μίμησι. 'Ολόκλη
ρος ή δύναμις τής Χωροφυ
λακής, κάτω άπό τις όδηγίες 
τοϋ άνωτέρου διοικητοϋ 
συνταγματάρχου κ. Δ. Στα- 
ματοπούλου, τοϋ άντισυν- 
ταγματάρχου κ. Εύθ. Κακα- 
βά κ.ά., έφρόντισε γιά όλα: 

Γιά τή μεταφορά τών 
τραυματιών.

Γιά τήν κατάσβεσι τής 
πυρκαϊάς.

Γιά τήν διάσωσι τών 
παγιδευθέντων.

Γιά τήν άνεύρεσι καί σύλ- 
ληψι τών δύο σταθμαρχών.

Γιά τήν έξακρίβωσι τών 
στοιχείων τών νεκρών καί 
τήν καταγραφή τών τραυ
ματιών.

Παράλληλα, έδιδε πρόθυ
μα πληροφορίες στούς έν- 
διαφερομένους, πού τηλε
φωνούσαν άπό όλα τά μέρη 
τής Ελλάδος.

Μέσα σ’ δλον αύτόν τόν 
κυκεώνα, μέ τις τόσες ύπεύ- 
θυνες άσχολίες, δέν παρέ- 
λειπαν μέ σχολαστικότητα 
καί ευγένεια, νά έννημερώ- 
νουν τούς άντιπροσώπους 
τοϋ Τύπου, παραχωρώντας 
τους κάθε δυνατόν μέσον 
διευκολύνσεως.

Εύγε........

135



Σ Υ Ν Ε Ρ  Γ Α Σ Ι Α Ι

—Ή Ύποδιεύθυνσις ’Αγορανομίας Πρ. 
Πρωτευούσης καί ή άποστολή της, 
κ. Κων]νου Μπουγουλιά, Ταγματάρ
χου Χωροφυλακής.

—Ή  Λυκοφαμελιά του Κάλλια, κ. Π.
Μπούτσικα, Τμηματάρχου Α.Τ.Ε.

—Άντικομμουνισμός—Χιππισμός κ. Α.
Δεσλή, Φοιτητοϋ, Δοκ. Ύπαξιωματικού. 

—Μνημόσυνον υπέρ πεσόντων ηρώων 
Ελληνικής Χωροφυλακής εις Κυρια- 
κοχώριον Όμιλαίων Λαμίας, κ. Τ. 
Μαμπλέκου, Χωροφύλακος.

—Χριστούγεννα, κ. Κ. Μαστρογιάννη, 
Χωροφύλακος.

—Ή  ποινική δωσιδικία τών άνδρών 
Χωροφυλακής, κ. Παν. Καραμπασιάδη, 
Μοιράρχου.

—Τό αύτοκίνητο, κ. Ίωάννου Κατσούλα, 
καθηγητού.

—Τά άνεξιχνίαστα (ευθυμογράφημα), 
κ. Νικ. Τσιρώνη, Ταγ]ρχου Χωρ]κής. 

—Όργάνωσις καί έποπτεία σχολικών 
ομάδων προλήψεως άτυχημάτων. 

(,Εγχειρίδιον) κατά μετάφρασιν, κ. Ίω
άννου Τρύπη, Μοιράρχου ΜΕΟ (ΥΔΤ). 

—Στατιστική μελέτη βιαίων θανάτων 
περιόδου 1944—1968, κ. Κων. Χουρ- 
δάκη (έργαστήριον ’Ιατροδικαστικής— 
τοξικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης).

■—Σύγχρονα τεχνικά μέσα καί ή θεωρία 
των, RADAR—Έπισήμανσις—κατα
γραφή τής ταχύτητος τών αύτοκινή- 

των, κ. Ήλία Οίκονομάκη, Μοιράρχου. 
—"Ενα λαϊκόν δημοψήφισμα (ϊστορικαί 

άναμνήσεις), κ. Α. Δρεμπέλα, Ταγμα- 
* τάρχου Χωροφυλακής.

Ε Λ Η Φ Θ Η Σ Α Ν

—ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ (Κεφ]νίας—’Ιθάκης)
—ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ (Μεσολογγίου καί 

Αιτωλοακαρνανίας).
—ΤΑ ΤΖΙΝΤΖΙΝΑ (Γκοριτσά Λακωνίας). 
—ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (Λαμίας).
—ΚΝΩΣΣΟΣ (Έκδοσις Νομαρχίας Η 

ρακλείου Κρήτης).
—ΝΕΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
—Η ΠΑΤΡΙΣ (Ίωαννίνων). 
—ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΒΗ

ΜΑ.
—ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ (Ε.Κ. Λακω

νίας).
—ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραιώς).
—ΠΡΩΙΑ (Κομοτηνής). 
—ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Βορ. Ελλά

δος (Θεσσαλονίκη).
—ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ.

Λ Η Ψ Ι Σ  Δ Ι Α Τ Α Γ Ω Ν *

-—Ημερήσια Διαταγή κ. ’Αρχηγού Χω
ροφυλακής τής 3-1-1972.

—Λήψις μέτρων περιστολής έπαιτείας 
καί άλητείας (Α.Π. 759]2]5ε Διαταγή 
Α.Χ.).

■—Χρονικά όρια λειτουργίας καταστη
μάτων καί έργασίας τού προσωπικού 
αυτών (Α.Π. 713]3]9 Διαταγή Α.Χ.).

—Νέος τύπος Πινακίδων Υπηρεσιών 
καί ’Αστυνομικών Καταστημάτων Χω
ροφυλακής (Α.Π. 592]2] 1 ιγ Δ]γή A. X.) 

—Ίδρυσις σφαγείων καί πτηνοσφαγείων 
(Α.Π. 709]16]5α Διαταγή Α.Χ.).

—Άπόστασις θαλάμων έκτροφής πτη
νών καί χοίρων (Α.Π. 709]5]9Θ Δια
ταγή Α.Χ.).

—Δαπάναι φωτισμού μή ήλεκτροφωτι- 
ζομένων 'Υπηρεσιών Χωροφυλακής 
(Α.Π. 537]2]90 Διαταγή Α.Χ.).

—Βιβλία Υπηρεσιών (Α.Π. 299]10]2β 
Διαταγή Α.Χ.).

—Υποβολή προτάσεων Χωροφυλάκων 
διά καταρτισμόν πινάκων προαγωγής 
έτών 1972—1973 (Α.Π. 301]17]45 Δια
ταγή Α.Χ.).

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Τελευταίως έξεδόθη υπό τού κ. Ίωάν
νου ΚΟΡΜΑ, Μοιράρχου τής Δ]νσεως 
Τροχαίας τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, 
μία έξαιρετική μελέτη, έπί θεμάτων τής 
άρμοδιότητός του, φέρουσα τόν τίτλον 
«ΤΡΟΧΑΙΑ — ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗ
ΜΑΤΑ» (έκδοσις Βλ, σελ. 700) έπί χάρ
του έκλεκτού.

Ό  συγγραφεύς πραγματεύεται λίαν 
διεξοδικώς τό θέμα του μέ ακρίβειαν, 
σαφήνειαν, άπλότητα καί μεθοδικότητα, 
χρησιμοποιούν γλώσσαν κατανοητήν.

Λίαν έπιτυχώς μνημονεύει εις τόν βρά
χον πρόλογόν του, ότι τά μηχανοκίνητα 
μέσα (αύτοκίνητον, ποδήλατον κ.λ.π.) 
τά όποια δικαίως ήδη θεωρούνται ώς εν 
έκ τών σπουδαιοτέρων έπιτευγμάτων 
τού τεχνικού πολιτισμού τού πλανήτου 
μας (παράγων άνθρωπος) παρέχουν πολ
λαπλήν έξυπηρέτησιν εις τόν έφευρέτην 
—δημιουργόν των (συγκοινωνίαι, με
ταφορά, διακίνησις κ.λ.π.). Ήδη όμως 
ταΰτα έχουν καταστή λίαν έπικίνδυνα 
διά τήν υγείαν καί τήν ζωήν τού άνθρώ- 
που τής έποχής μας. Ή πολιτεία, ώς έκ 
τούτου, πρός πρόληψιν καί μείωσιν τών 
μέ ρυθμόν γεωμετρικής προόδου αυξα
νόμενων διαρκώς τροχαίων άτυχημάιων, 
έμελέτησεν έπισταμένως τό θέμα τούτο 
καί έλαβεν ειδικά νομοθετικά μέτρα καί 
συνέστησεν ειδικήν όπηρεσίαν (τρο- 
χαίαν). Διαρκώς δέ έπιβλέπει, παρακο
λουθεί, κατευθύνει καί έλέγχει, κατά τό 
δυνατόν, τήν κυκλοφορίαν πεζών καί 
όχημάτων.

Διαιρείται τό βιβλίον τούτο εις τρία 
(3) μέρη:
Ειδικόν (Α), Γενικόν (Β) καί Πρακτι

κόν (Γ).
Περιέχει Νόμους, ’Αναγκαστικούς τοι- 

ούτους, Νομοθετικά Διατάγματα, Προ
εδρικά καί Βασιλικά τοιαύτα, 'Υπουργι
κός ’Αποφάσεις, ’Αποφάσεις Δικαστη
ρίων, Συμβουλίου ’Επικράτειας καί Ά - 
ρείου Πάγου, Γνωμοδοτήσεις τού Ν.Σ. 
Κράτους κ.λ.π. Επίσης έχει έκτε /ές 
εύρετήριον καί τά Διεθνή σήματα όδ.κής 
κυκλοφορίας.

Τό βιβλίον τούτο κρίνομεν λίαν χρή
σιμον καί ώφέλιμον δΓ όλους τούς άνα- 
γνώστας μας καί απαραίτητον διά τούς 
είδικώς άσχολουμένους μέ θέματα τρο

χαίας καί αύτοκινήτου. Διό καί συνιστώ- 
μεν τήν έπισταμένην μελέτην καί προ
μήθειαν αυτού παρά τών έπιθυμούντων 
οΐτινες δύνανται νά άπευθύνωνται άπ’ 
ευθείας εις τόν πονήσαντα τήν μελέτην. 

*
Τά Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 

έθεσαν εις κυκλοφορίαν μίαν νέαν έκδο- 
σίν των φέρουσαν τόν τίτλον «ΤΟ ΤΑ- 
ΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 1821—1827», έπ’ 
ευκαιρία τού έορτασμοΰ τής 150ετηρίδος 
τής έθνικής μας άνεξαρτησίας.

Είναι μία έκδοσις λίαν έπιμελημένη 
μέ ύλην έκλεκτήν καί έμφάνισιν άρτίαν. 
Εις τό περιεχόμενον τής μελέτης αυτής, 
ήτις άναφέρεται εις τήν όργάνωσιν καί 
τόν τρόπον διεξαγωγής τής ταχυδρο
μικής άνταποκρίσεως κατά τήν περίοδον 
τού άγώνος τής 'Ελλάδος κατά τών Τούρ
κων (1821—1827) τόσον εις τό έσωτερι- 
κόν τής χώρας όσον καί εις τό εξωτερι
κόν, δύναται ό είδήμων άναγνώστης νά 
διακρίνη εύχερώς τήν σαφήνειαν τήν 
αντικειμενικότητα καί τήν άκρίβειαν 
τών άναφερομένων.

Χαρακτηριστικώς αναφέρει ειδικούς 
τίτλους καί ονομασίας τών τότε ταχυ
δρόμων (έφιπποι—πεζοδρόμοι) τόν τρό
πον έπικοινωνίας καί αλληλογραφίας 
κατά τάς πολιορκίας Μεσολογγίου καί 
Άκροπόλεως ’Αθηνών καί λοιπάς πολυ
τίμους πληροφορίας τής ύπό κρίσιν 
περιόδου.

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

Ό  ’Εμπορικός Καταναλωτικός ’Οργα
νισμός «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (Άθήναι — Α
καδημίας καί Χαρ. Τρικούπη 18, Γηλ. 
633-447, 619-801), διά τούς βαθμοφόρους 
Χωροφυλακής, προσφέρει έκπτωσιν 
20—35ο]ο έπί τών τιμών τών προϊόντων 
του ήτοι: Τηλεοράσεων, υ/υγείων—Πλυν
τηρίων (ήλεκτρικών), θερμοσιφώνων, ει
δών ύγιεινής καί οικιακής χρήσεως, 
πινάκων ζωγραφικής κ.λ.π. Οί έπιθυμούν- 
τες προμήθειαν τούτων δύνανται νά 
άπευθύνωνται εις τόν άνωτέρω ’Οργα
νισμόν.
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