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Τό Σώμα τής Χωροφυλακής κατ’ 
έξοχήν είρηνοποιόν έπέλεξε τήν Α γία ν  
Ειρήνην ως προστάτιδα Α γία ν, διότι 
ό βίος καί ή δράσις της έπιβεβαιοϋν 
τό όνομά της. Οί άνδρες τοϋ Σώματος 
ύπέρμαχοι τών έλληνοχριστιανικώ νιδε
ωδών τιμοϋν καί γεραίρουν κατά μήνα 
Μάϊον τήν μνήμην τής προστάτιδός 
των Α γίας.

·:·❖
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ 

·> ’Αξιωματικοί - Άνθυπασπισταί Δραχ. 100 
* Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες » 80

Πολιτικοί Υπάλληλοι - Ίδιώται » 100
Σύλλογοι - Σωματεία - ’Οργανισμοί » 150

·.··:·

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 10

Ή  προς τό περιοδικόν άποστελλομενη ίίλη δη
μοσιευόμενη ή μή δέν έπιστρέφ εται. Αί δημοσιευό
μενοι μελέται οπηχοΰν τάς προσωπικός γνώμας 
τοϋ συγγροφέω ς δστις καί εύθύνεται κατά τάς δια
τάξεις τοϋ Νόμου «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».
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ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 5Έ  ΜΑίΟΥ 1972

X. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

* Αξιωματικοί, * Ανθυπασπ ισταί, 'Οπλϊται καί Πολιτικοί ’Υπάλληλοι,

Τιμώμεν σήμερον, μετ'άκρας εύλαβείας καί βαθείας θρησκευτικής πίστεως την 
Προστάτιδα του Σώματος, την Μεγαλομάρτυρα ’Αγίαν Ειρήνην, ήτις άπολακτίσασα πάν
τα τά αγαθά του κόσμου τούτου, δόξαν καί πλούτη καί τιμάς, υπέμεινε τά φρικτό- 
τερα των βασανιστηρίων μέ ανυπέρβλητον ψυχικόν μεγαλεΤον καί άδιατάρακτον πνευ
ματικήν γαλήνην καί άνεδείχθη διά τής θερμής καί άπαρασαλεύτου πίστεως ΒεΤονκαί 
ιδεατόν πρότυπον έγκρατείας, αγάπης, μακροθυμίας καί αυτοθυσίας.

Τιμωμεν τήν Πάνσεπτον 'Αγίαν, ήτις υπό πνεύματος 'Αγίου φερομενη έλάλησε τόν 
λογον του Βεου καί διά των θαυμαστών τής πίστεως κατορθωμάτων, άοπλος ουσα,"έτα- 
πεινωσε τήν έπηρμενην όψρυν των τυράννων καί καθεΤλε αυτών τήν δύναμιν".

Παράλληλοι οι βίοι τής 'Αγίας καί τής Χωροφυλακής, δ ι * δ καί δίκαιαι α'ι πρός 
ταύτην υπό του βαθύτατα θρησκευόμενου Σώματος αποδιδόμενοι τιμαί.

Διά τήν ηθικήν άναμόρφωσιν τής βαρβάρου τότε κοινωνίας καί τήν έκ του ζόφου 
τής ειδωλολατρείας απαλλαγήν τών ομοεθνών της ήγωνίσατο ή 'Αγία.

Καί τό Σώμα τής Χωροφυλακής υπέρ τής καταπολεμήσεως τής 6ιασαλευούσης τά θε
μέλια τής κοινωνίας ποικιλωνύμου βίας καί αδικίας καί τής έμπεδώσεως τής ειρήνης 
μυχιαιτατου και πολυποθήτου αγαθού, αιωνίου καί πανανθρωπίνου αιτήματος,προμαχεί.

Μαρτυρικός καί πολύαθλος υπήρξεν ο βίος τής Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
Σκληρούς και επιπόνους αγώνας διεξάγει καί τό ένδοξον Σώμα ημών έπί ένα καί 

ημισυ περίπου αιώνα καί έκατόμβας θυσιών προσφέρει εις τόν βωμόν τής πατρίδος.
Τόν φωτοστέφανον τής μάρτυρος υπέρ τής θρησκείας του Ναζωραίου περιεβλήθη 

ή *Αγία Ειρήνη.
Τήν αγάπην καί τήν άναγνώρισιν του 'Ελληνικού λαού έκέρδισε τό Σώμα.

Αξιωματικοί, *Ανθυπασπισταί, 'ΟπλΤται καί Πολιτικοί 'Υπάλληλοι,

Κατά τήν Αγίαν ταύτην ημέραν, καλώ πάντας ομας, όπως, άντλουντες δύναμιν έκ 
τής αειρόου καί άστειρεύτου πηγής του "Αρχοντος τής Ειρήνης καί του φωτεινού 
παραδείγματος τής Προστάτιδος ημών 'Αγίας, πορεύεσθε τήν οδόν του καθήκοντος καί 
τής ειρηνοποιου δράσεως, καθιστάμενοι ουτω πρότυπα έναρέτου βίου καί υπέροχου 
θυσίας, υπέρ τών ιδανικών του 'Ελληνικού "Εθνους καί του ευγενοΰς 'Ελληνικού λα
ού, εις μίαν εποχήν καθ'ήν α'ι ήθικαί άξίαι δοκιμάζονται, έκ τής έπεκτάσεως τών 
υλιστικών αντιλήψεων καί. αϊ κοινωνίαι αντιμετωπίζουν πρδβλημα ηθικής τάξεως.

*Αντιστράτηγος
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Ai πληθυσμιακαί διακινήσεις, κοινωνικοπο- 
λιτικαί μεταδομήσεις καί τό εργον τής 
Χωροφυλακής.

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Μ Α Ρ Κ Α Ν Τ Ω Ν Η  
Έ π ιμ ε λ η το ΰ  Π αν)μ ίου  ’Α θηνώ ν 

Κ αθηγητοΰ  Σ χο λ ή ς  Ά ξ )κ ώ ν  Χ ω ρ )κ ής

Εντός των πλαισίων τής ταχυρρύθμου άναπτύξεως τής χώρας 
ήμών καί υπό τήν πίεσιν ισχυρών έθνικών και διεθνών μεταδο- 
μητικών τάσεων αί συνθήκαι διακινήσεως, εργασίας καί κοινω
νικής ζωής τοϋ πληθυσμού άλλάσσουν ραγδαίως. Συστοίχως έπι- 
βάλλεται νά διαφοροποιούνται αί διαδικασίαι τής άστυνομεύσεως 
διά καταλλήλου προγραμματισμού τής δράσεως καί αναπροσαρ

μογής τών μεθόδων αύτής.

Αί έπιπτώσεις τής πληθυσμιακής έκρήξεως, 
ή όποια από τών μέσων κυρίως τοϋ παρελθόν
τος αίώνος παρακολουθεί πάσαν «βιομηχανι
κήν άπογείωσιν», όπουδήποτε αυτή πραγματο
ποιείται, συνεχίζονται άπανταχοΰ τοϋ πεπολι- 
τισμένου κόσμου. Άμεσοι καί ιδιαιτέρως αι
σθητοί γίνονται αύται είς τήν περιοχήν τής 
κοινωνικής δομής καί τής διασφαλίσεως τής 
δημοσίας τάξεως καί τοϋ έλέγχου τών κοινω
νικών άλλαγών. Διαμορφοΰται εν κύκλωμα 
δυναμικών άλλαγών κατά τό σχήμα: προϊοϋσα 
έκβιομηχάνισις-*έπίτασις τής πληθυσμιακής

καί επαγγελματικής κινητικότητος-»δημογρα- 
φική - στρωματική άναδόμησις, πολιτιστική - 
κοινωνική διαφοροποίησις-»άνάγκη άλλαγής 
τής στρατηγικής τοϋ κοινωνικοϋ έλέγχου καί 
τής έσωτερικής άσφαλείας. Ή  Ελλάς .δεν ήτο 
δυνατόν νά άποτελέση έξαίρεσιν. Ήδη άπό 
χρόνου ίκανοΰ, ,μάλιστα δέ κατά τά τελευταία 
έτη, έπιχειροϋνται σύντονοι διαρθρωτικοί τρο
ποποιήσεις συστοίχως προς τάς άξιώσεις τής 
όσημέραι μεταβαλλομένης πραγματικότητος, 
τούτέστιν τάς έθνικάς έπιταγάς καί τήν άνάγκην 
διεθνοϋς έπικοινωνίας καί συνεννοήσεως, πρός



άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν των τιθεμέ- 
νων προβλημάτων δι’ εγκαίρου λήψεως των 
ένδεικνυομένων κατά περίπτωψιν μέτρων. Οί 
τελευταίως διαμορφωθέντες όροι ζωής καί 
άναπτύξεως τής έλληνικής κοινωνίας διευρύ
νουν τήν άποστολήν τοϋ Σώματος τής Ελλη
νικής Χωροφυλακής, τό όποιον συνεχώς άνα- 
νεούμενον έπί τή βάσει των επιστημονικών δια- 
κριβώσεων καί τών όραματισμών τοΰ Έθνους 
έπιτελεΐ μέν ήδη λαμπρόν έργον, προώρισται 
δέ νά άποβή πρωτεύων παράγων κοινωνικής 
ασφαλείας καί πολιτιστικής προόδου έντός 
τών πλαισίων τής έπιδιωκομένης έπ’ εσχάτων 
μετά δυνάμεως έπιταχύνσεως τής πορείας τοϋ 
Έθνους πρός τήν κορυφήν τής κοινωνικοοικο
νομικής καί ήθικοπνευματικής άναπτύξεως. 
Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην καί τήν σαφεστέ- 
ραν διαγραφήν τοϋ ρόλου τής Χωροφυλακής 
εις τόν αγώνα τοϋ έλληνικοϋ 'Εθνους, πρός σύν
τονον καί καθολικήν πρόοδον εν άσφαλείμ, 
αποβλέπουν αί άκόλουθοι σκέψεις:

I. Πληθυσμιακαΐ διακινήσεις καί τό έργον 
τής Χωροφυλακής.

Ή  από έτών συνεχιζομένη εις έκβιομηχα- 
νοποιουμένας χώρας άστικοποίησις τοΰ πλη
θυσμού έκδηλοϋται έν Έλλάδι είς ρυθμόν συνε
χώς έπιταχυνόμενον, ώς δεικνύουν ήλεγμένα 
στοιχεία ήμετέρων καί διεθνών στατιστικών, 
κατά τόν άκόλουθον πίνακα:

Π ΙΝ Α - 1

έμφαίνων τήν κατανομήν τοΰ πληθυσμού εις αστικόν, 
ήμιαστικόν καί αγροτικόν.

Πληθυσμός 1951 (7.4.51) 1961 (19.3.61)

Γεν. σύνολον 
(θήλεις) 

’Αστικός 
Η μιαστικός 
’Αγροτικός

7.632.801 
(3.911.153) 
2.707.905 (36,8%) 
1.187.349 
3.637.547

8.388.553 
(4.296.659) 
3.628.105 (43,3%) 
1.085.856 
3.674.592

Πηγή : UNITED NATIONS: Demographic Yearbook 
1970. New York, 1971, σσ. 328 καί 330.

Ήδη έκ τών παλαιοτέρων γούτων στοιχείων 
καταδεικνύεται έκσεσημασμένη ή αϋξησις τοΰ 
άστικοϋ πληθυσμού τής Χώρας, σημειοΰσα 
κατά τήν δεκαετίαν 1951 - 1961 μέσην αϋξησιν 
6,5°/ο έν άναφορα πρός τό σύνολον, είς βάρος 
κυρίως τοϋ ήμιαστικοΰ. Ή  αϋξησις αυτή έπε- 
βεβαιώθη πανηγυρικώς διά τής προσφάτου 
άπογραφής τοΰ πληθυσμού τής 14.3.1971.

ΠΙΝΑΞ 2

έμφαίνων τάς πόλεις τής 'Ελλάδος ανω τών 100.000

’Α σ τ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α 1951 1961

Ά θήναι α) Κυρίως πόλις 565.084 
β) ’Αστική έπισώρευσις 627.564

1.378.586
1.852.709

Θεσ)νίκη α) Κυρίως πόλις 217.049 
β) ’Αστική έπισώρευσις 250.920

297.164
078.444

Πειραιεύς α) Κυρίως πόλις
■β) ’Αστική έπισώρευσις

186.014 
* _

183.957

Πάτραι α) Κυρίως πόλις 
β) ’Αστική έπισώρευσις 93.037 102.244

Πηγή σοβαρών κοινωνικών μεταδομήσεων 
άπέβη ή έντός μιας δεκαετίας ζωηρά διακίνησις 
πληθυσμού έκ τής περιφερείας πρός τάς μεγα- 
λυτέρας πόλεις τής Ελλάδος, μάλιστα δέ πρός 
τάς παρυφάς τών μεγάλων άστικών κέντρων, 
όπου ούτος έπί ικανόν χρόνον ούσιαστικώς 
άναφομοίωτος παραμένων καί διά τής πόλεως 
καθημερινώς διακινούμενος έχει καί δημιουρ
γεί πλήθος προβλημάτων, τών όποιων ή έπί- 
λυσις ανήκει κατ’ έξοχήν είς τήν άρμοδιότητα 
τής Χωροφυλακής.

Ίδιάζον καί ιδιαιτέρως ένδιαφέρον χαρα
κτηριστικόν τής ζωής έντός τής βιομηχανικής 
περιοχής τών έλληνικών μεγαλοπόλεων συνι- 
στα ή έντονος διακίνησις μαζών τοΰ βιομηχα
νικού — αγροτικού δυναμικού διά μέσου τής 
πόλεως καί πρός κατευθύνσεις έκ διαμέτρου 
αντιθέτους. Τούτο χαρακτηριστικώς έμφανί- 
ζεται είς τήν βιομηχανικήν περιοχήν τών ’Α
θηνών, όπου, ώς προκύπτει έκ προσφάτου έ- 
ρεύνης, μέγα μέρος τών έργαζομένων είς δια
φόρους βιομηχανικός μονάδας έντός τής μεί- 
ζονος βιομηχανικής περιοχής ’Αθηνών διακι- 
νεΐται, ίδια καθ’ ώρισμένας ώρας τής ήμέρας, 
κατά τρόπον περιπλέκοντα τό ήδη περίπλο- 
κον συγκοινωνιακόν πρόβλημα τής πρωτευού
σης. Εκφράζεται μάλιστα ή έκπληξις τοΰ έ- 
ρευνητού διά τήν άξιοσημείωτον ταύτην 
άνταλλαγήν τοΰ έργατικοΰ δυναμικού, ίδιοι 
μεταξύ ανατολικών καί δυτικών περιοχών τής 
πρωτευούσης, ή όποια φαίνεται νά τελήται 
ανεξαρτήτως τής μορφολογίας τής πόλεως. Δι
δακτικός έν τούτφ είναι ό χάρτης ύπ’ άριθ. 1 
έξεικονίζων τήν καθημερινήν διακίνησιν τοΰ 
πληθυσμού τής ώς άνω περιοχής**.

Ό  άστικοποιούμενος οϋτω πληθυσμός τείνει 
νά έπισωρεύεται κατά προτίμησιν είς τάς τέσ- 
σαρας μείζονας πόλεις τής Ελλάδος κατά τά 
στοιχεία τοΰ έπομένου πίνακος:

(* Ό  πληθυσμός περιλαμβάνεται εις τήν αντίστοιχον 
στήλην τής πρωτευούσης).

Π η γή : UNITED NATIONS: Έ .ά ., σελ. 461.

** Guy BU RG EL: La  condition  industrielle. Elude 
socio-geographique. C .N .B .S ., Athenes, 1970, a. 95.
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Τήν Χωροφυλακήν αί πληθυσμιακαί αδται 
άνταλλαγαί τοΰ βιομηχανικού δυναμικού τής 
μείζονος περιοχής ’Αθηνών ένδιαφέρουν διτ- 
τώς: τό μέν έξ έπόψεως διατη ρήσεως τής τά- 
ξεως, τής άσφαλείας καί τοΰ έλέγχου των δια- 
κινουμένων, ιδία εις ώρισμένας ώρας κυκλο- 
φοριακής άκμής, τό δέ έξ έπόψεως προσωπι
κών καί ομαδικών προβλημάτων τών έργαζο- 
μένων. Καί τό μέν πρώτον ζήτημα είναι δυνα

τόν νά αντιμετωπίζεται άποτελεσματικώς διά 
τών οικείων δυνάμεων καί μεθόδων, τό δέ δεύ
τερον, άναφερόμενον εις προβλήματα άπρο- 
σαρμοστίας, έπιθετικότητος, ανταλλαγής συν
ηθειών καί τρόπων συμπεριφοράς μεταξύ τών 
έκ διαφόρων περιοχών καί στρωμάτων πληθυ
σμού προερχόμενων έντός τοΰ χώρου άπασχο- 
λήσεως, διανοίγει κατ’ άνάγκην νέας προοπτι
κός δράσεως καί συνεργασίας τών κατά τόπους
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βορράν, προς τόν όποιον μέχρι τοΰδε ή πρω
τεύουσα επί μακράν είχε στρέψει τά νώτα*; 
Ή  οϋτω ταχυρρύθμως περί τόν άξονα τούτον 
διαμορφουμένη περιοχή πληθυσμιακής άνα- 
πτύξεως συνιστα ήδη γόνιμον έδαφος περαι
τέρω άναπτύξεως τού έργου τής Χωροφυλα
κής διά τά προσεχή μέχρι τού 2.000 μ.Χ. έτη.

Έξ άλλου, δευτερεύοντες άξονες μέ σοβαράς 
επιπτώσεις επί τήν διακίνησιν τού πληθυσμού, 
τάς πολιτιστικός άνταλλαγάς επί πανελληνίου 

επιπέδου μεταξύ κοινοτήτων διαφόρου κοινω- 
νικής-πολιτιστικής υποδομής, καί, βεβαίως, τήν 
οικονομικήν άνάπτυξιν, έπισρμαίνονται μετα
ξύ των νοτιωτέρων περιοχών τής Ελλάδος 
μετά τών Αθηνών καί τών βορειοτέρων μετά 
τής πρωτευούσης τού Βορρά, ώς καταδεικνύε
ται εις πρόσφατον έρευναν καί χαρακτηριστι
κούς έξεικονίζεται εις τόν χάρτην ύπ’ άριθ. 2 
τής έσωτερικής μεταναστεύσεως μεταξύ τών 
γεωγραφικών διαμερισμάτων τής Χώρας, ένθα 
ύποδηλοΰνται άμα καί αί συναλλακτικοί σχέ
σεις τών διαφόρων περιοχών τής Ελλάδος 
μετά τών δύο πρωτευουσών τής Χώρας.

* R. K A Y S E R —P.—Y. P E C H O U X -M . SIVIG N O N : 
Exode rural et a ttraction urbaine en Grece. C .N .R .S  
Athenes, 1971, a. 222
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άρχών τής Χωροφυλακής μέ εκπροσώπους καί 
φορείς τής έπιστημονικώς θεμελιωμένης κοι
νωνικής εργασίας καί ψυχολογίας τών διαν
θρώπινων σχέσεων, όπως οί κοινωνικοί λει
τουργοί, οί βιομηχανικοί ψυχολόγοι καί άλ
λοι φορείς τής κοινωνικής έργασίας.

“Ακρως ένδιαφέρον στοιχεΐον διά τάς μελ
λοντικός εξελίξεις τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής είναι ή σταθερά άνάπτυξις ένός προνο
μιακού έξ έπόψεως δημογραφικής - βιομηχα
νικής άξονος ’Αθηνών - Θεσσαλονίκης, μιας 
οϋτω καλουμένης «κινητικής ζώνης» («zone 
motrice»), τής όποιας εξαίρετοι ύπό τών ειδι
κών ή σημασία διά τήν χωροταξικήν καί οικο
νομικήν άνάπτυξιν τής Ελλάδος. Έπί τή βά
σει μάλιστα προσφάτων ερευνών υποστηρίζε
ται, ότι μέ τάς δύο κυρίας πόλεις τής Χώρας, 
τάς ’Αθήνας καί τήν Θεσσαλονίκην, περί τά 
άκρα τού άξονος τούτου καί ενα σταθμόν, τήν 
Λάρισαν, -κατά τό μέσον αύτοΰ, τό «γόνιμον 
οχυρόν» τούτο προσφέρεται εις έκβιομηχάνι- 
σιν, ιδία όπου αί συγκοινωνίαι είναι προσιτώ- 
τεραι, καί εις προσανατολισμόν τής μείζονος 
βιομηχανικής περιοχής τών 'Αθηνών πρός



Τοϋτο έν τούτοις δέν σημαίνει, δτι άπομεμα- 
κρυσμέναι τοϋ κεντρικού άξονος έπαρχίαι τεί
νουν νά έξασθενοϋν· τουναντίον «δευτερεύου- 
σαι αληθείς έστίαι άναπτύξεως είναι δυνατόν 
νά έντοπισθοϋν εις τήν Θράκην, τήν Ήπειρον, 
τήν Πελοπόννησον» (μν. έργ., σελ. 223), πρά
γμα τό όποιον προοιωνίζεται νέαν ακμήν τής 
πολιτιστικής-άστυνομικής δράστηριότητος τής 
Χωροφυλακής εις περιφερειακούς κόμβους 
άναπτύξεως, ως είναι τά Ιωάννινα, ή Δράμα, ό 
Βόλος. Αί πρόσφατοι άλλωστε άποφάσεις 
προς άποκέντρωσιν, στοιχοΰσαι εις πραγμα
τικός τάσεις, άλλά καί εις προοπτικός οικονο
μικής καί πληθυσμιακής άναπτύξεως τής Χώ
ρας, παρέχουν στερεόν έδαφος διευρύνσεως 
τών δραστηριοτήτων τής Χωροφυλακής.

Πέρα τούτου διαπιστοΰται ή ύπαρξις άνά τήν 
Χώραν «ζωνών ελξεως» τού πληθυσμού άπό τών 
χωρίων προς τάς μείζονας έπαρχιακάς πόλεις, 
μέ άποτέλεσμα νά σημειοϋται σημαντική αύ- 
ξησις τοϋ πληθυσμού τών πόλεων μέ κατοί
κους 20.000 καί άνω παρά τήν μείωσιν τού 
άριθμοϋ τών τοιούτων πόλεων, ώς άκολούθως:

ΠΙΝΑΞ 3

έμφαίνων τήν εις απολύτους αριθμούς έξέλιξιν τού 
πληθυσμού τών πόλεων άνω τών 20.000 κατοίκων

Έ τος άπογραφής ’Αριθμός πόλεων 
άνωτών 20.000

Πληθυσμός

7. 4. 1951 37 2.142.972
19. 3. 1961 27 3.131.129

Π η γ ή : UNITED NATIONS: Μν. 6ργ., σελ. 497.

Βάσει τών σχετικών στοιχείων τών προσω
ρινών άποτελεσμάτων τής άπογραφής τής 14. 
3. 1971 συνάγεται, ότι ή τάσις αύτη συνεχίζε
ται καί δή καί έντονωτέρα*.

Έκ τής μελέτης τών περιλαμβανομένων εις 
τούς έν λόγφ προσωρινούς πίνακας στοιχείων 
συνάγεται, ότι ή αϋξησις τών ύπαγομένων 
εις μείζονα πολεοδομικά συγκροτήματα τής 
χώρας κοινοτήτων μέ πληθυσμόν άνω τών 
20.000 υπήρξε μεγαλυτέρα κατά τήν δεκαε
τίαν 1961-1971, ώς άκολούθως:

ΠΙΝΑΞ 4
έμφαίνων τήν προϊοϋσαν αϋξησιν τού αριθμού τών 
ελληνικών κοινοτήτων μέ πληθυσμόν 20.000 καί άνω 

άπό τού 1951 μέχρι τού 1971.

Έ τος άπογραφής ’Αριθμός Κοινοτήτων άνω τών 20.000

1951 27
1961 29
1971 38

(Σημείωσις: Δέν περιλαμβάνονται αΐ κοινότητες τοϋ 
πολεοδομικού συγκροτήματος Πρωτευούσης).

Παραστατικώς ή έκτασις τών ζωνών ελξεως διαγράφε
ται εις τόν παρατιθέμενον ένταΰθα χάρτην τής Χώρας 
έξεικονίζοντα τάς «ζώνας άστικής ελξεως» («zones d’ 
attraction urbaine)», έπΐ τή βάσει τού άριθμού τών έγ- 
γεγραμμένων είς τό Ι.Κ.Α. κατά τά ετη 1957-1960 (έξαι- 
ρέσει τών σχετικών περιοχών ‘Αθηνών καί Θεσσα
λονίκης).

* Βλ. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Ν  Σ Υ Ν Τ Ο Ν ΙΣ Μ Ο Υ : Προσω
ρινά συνοπτικά αποτελέσματα τοϋ πληθυσμόν τής 14ης 
Μαρτίου 1971. Αθήναι, 1971.
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Επεξηγηματική σημείωσις διά τόν χάρτην: Δι’ έκά- 
στην των περιληφθεισών ένταϋθα πόλεων διακρίνον- 
ται εϊς τόν χάρτην δύο ζώναι: (α) μία ζώνη ίσχυράς ελ- 
ξεως (παχεΐαι γραμμώσεις τοδ αύτοϋ χρώματος) καί 
(β) μία ζώνη διάχυτου ελξεως (άσθενεϊς γραμμώσεις 
τού αύτοΟ χρώματος). Ή  όμοιότης τοϋ χρώματος διά

Ή  δημογραφική αϋτη κατανομή δίδει νέαν 
έμφασιν εις τάς άνάγκας εξ έπόψεως ασφα
λείας καί έλέγχσυ, Ιιακινήσεως, ιατρικής πε- 
ριθάλψεως και ψυχικήςύγιεινής, άδιαταράκτου 
κοινωνικής έντάξεως είς νέα περιβάλλοντα, 
έκπαιδεύσεως, έπιμορφώσεως καί άξιοποιή- 
σεως των είς έπαρχιακά αστικά κέντρα διακι- 
νουμένων πληθυσμών έπ άγαθφ καί των δια- 
κινουμένων ατόμων καί οικογενειών, ώς καί 
τών κοινονήτων, από τών όποιων καί προς τάς 
όποιας διακινοϋνται. Είναι πρόδηλος ή σπου- 
δαιότης τής έπαγρυπνήσεως καί συνεχοϋς 
παρουσίας τών όργάνων τής τάξεως καί τής 
ασφαλείας διά τήν αίσίαν έκβασιν τών ουτω 
εν έλευθερία εντός του χώρου τής Ελληνι
κής Επικράτειας διακινουμένων πληθυσμών.

Συναφής είναι ή διεθνώς διαπιστουμένη με- 
ταπολεμικώς διαφοροποίησις τών τριών βασι
κών πληθυσμιακών ομάδων (αγροτικής, βιο
μηχανικής, τριτογενοϋς), συνεπεία τής όποιας 
έπιβάλλεται σύστοιχος διοικητική άναδιάρ- 
θρωσις καί άλλαγή περί τήν όργάνωσιν καί 
τήν μεθόδευσιν τής δράσεως τών κατά τόπους 
Υπηρεσιών τής Χωροφυλακής, αί όποΐαι έπι- 
βάλλεται ήδη εκ τών πραγμάτων, όπως κατα
στούν έξ άπόψεως διακριτικής εξουσίας εύκι- 
νητότεραι καί αυτοτελέστεραι. Ενδιαφέροντα 
περί τής έξελίξεως ταύτης είναι τά άκόλουθα 
σχετικά στοιχεία πληθυσμιακών - στρωματι-

περιοχάς διαφόρων νομών δέν ύποδηλοϊ οίανδήποτε 
σχέσιν διαζωνικής ελξεως. Ό  χάρτης ούτος σχεδια- 
σθείς ύπό RVATERNELLE τη έποπτεία τών Β. ΚΑΥ- 
Ρ.-Υ. PECHOUX καί Μ. SIVIGNON παρεσκευάσθη 
SER, ύπό όμάδος σχεδιαστών τού ΕΚΚΕ. Βλ. συναφώς. 
τό μνημονευθέν ανωτέρω εργον αύτών.

κών άνακατάξεων είς τάς Χώρας τής Ευρωπαϊ
κής Κοινότητος:

α) ’Αγροτικός πληθυσμός: ’Από 30 έκατομ. 
τοϋ 1950 έμειώθη είς 15 έκατομ. τό 1960 καί 
11,5 έκατομ. τό 1968.
β) Εργαζόμενοι είς βιομηχανίας: ’Από 18, 
2% επί τής συνολικής άπασχολήσεως τοϋ 
1950 άνήλθον ούτοι τό 1960 είς 47,7%, ό
που καί έσταθεροποιήθη ό άριθμός των 
κατά τήν περίοδον 1960-1968.
γ) ’Απασχολούμενοι είς τόν τριτογενή το
μέα: ’Από 32,8% τοϋ 1950 τό ποσοστόν τών 
είς παντοίας υπηρεσίας υπαλλήλων καί 
λοιπών εργαζομένων τής κατηγορίας ταύ
της ηύξήθη είς 37% τό 1960 καί περαιτέρω 
είς 42,1%. τό 1968.

(Πηγή: Μ ηνιαίον Δελτίον Τύπου τοΰ Κέντρου Πληρο
φοριών έπϊ τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ά θήναι, 
1972, τεύχος 1., σελ. 11).

Προ πόσης εξαγωγής συμπερασμάτων εκ 
τοϋ πίνακος τούτου παραβλητέον τά δεδομένα 
τοΰ Όργανισμοϋ τών Ηνωμένων Εθνών έπί 
τοΰ πληθυσμοϋ τής Ευρώπης (πλήν Ε.Σ.Σ.Δ.) 
καί τών πιθανολογουμένων εξελίξεων αύτοϋ 
μέχρι τοΰ έτους 1980, ώς καί τήν άκολουθοϋ- 
σαν σχηματικήν παράστασιν τής έκατοστιαίας 
κατανομής τοϋ πληθυσμοϋ τής Ελλάδος κατά 
τά έτη 1920-1960:

ΠΙΝΑΞ 5

έμφαίνων είς άπολύτους αριθμούς τήν έξέλιξιν τών διαφόρων 
πληθυσμιακών όμάδων έν Ευρώπη άπό τοϋ 1920 μέχρι τοΰ 1980

Είδος πληθυσμού
Πληθυσμός είς έκατμ. 

(άνά εικοσαετίαν) 
1920 1940 1960 1980

Αυξησις (άπόλ. αριθμοί) 
Έ κτίμησις Πρόβλεψις 
1920 - 1960 1960 - 1980

Σύνολον πληθυσμού 324 379 '425 479 101 54
Ά γροτικαϊ κωμοπόλεις 

(20.000 καί κάτω) 220 239 251 244 31 - 7
’Αστικός πληθυσμός 

(20.000 καί άνω) 104 140 174 235 70 61
Κάτοικοι μεγαλοπόλεων 

500.000 καί άνω. (44) (61) (73) (99) (29) (26)

Πηγή: UNITED NATIONS: Intern. Soc. Devel. Rev., 
1968, τεϋχ. 1., σελ. 18.
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Παραθέτομεν επί τούτονς καί σχετικά στοι
χεία περί τής έξελίξεως των ώς άνω πληθυ- 
σμιακών ομάδων έν Έλλάδι κατά τήν δεκαε
τίαν 1951-1961.

ΠΙΝΑΞ 6
έμφαίνων εις απολύτους αριθμούς τήν έξέλιξιν τών 
διαφόρων πληθυσμιακών όμάδων έν Έ λλάδι κατά τήν 

δεκαετίαν 1951 -1961.

Είδος πληθυσμού 7. 4. 1951 19. 3. 1961 14. 3. 1971

Σύνολον 7.632.801 8.388.553 (8.745.084)
(Θήλεις)
’Αστικός

(3.911.153) (4.296.659) —
2.807.905 3.628.105 —

Η μιαστικός 1.187.349 1.085.856 —
’Αγροτικός 3.637.547 3.674.592 —

Π ηγή: UNITED NATIONS: Μν. 6ργ., σσ. 328, 330.

Έκ των στοιχείων τούτων συνάγονται τά εξής:
α) Σημειοϋται σταθερά αυξησις τοϋ α
στικού πληθυσμού έν Έλλάδι τό μέν λό
γιο φυσιολογικής αύξήσεως τού πληθυ
σμού τών πόλεων, τό δέ λόγφ εισροής 
άγροτικών καί ήμιαστικών πληθυσμών 
εις τάς μεγαλυτέρας πόλεις. Διδακτική 
έν τούτφ είναι ή άναλογία τού άστικοΰ 
πληθυσμού έπί τού συνολικού, άνελθοΰ- 
σα εις 36,8% τό 1951 καί εις 43,3% τό 
1961 διά νά σήμειώση περαιτέρω αΰξη- 
σιν, ώς έδειξαν τά πρόσφατα αποτελέ
σματα τής άπογραφής 1971. 
β) ’Ανεξαρτήτως προελεύσεως πληθυ
σμού σημειοϋται ταχύρρυθμος αυξησις 
τού έργατικοΰ δυναμικού τού έντασσο- 
μένου εις τήν βιομηχανίαν καί εις έπαγ- 
γέλματα τής τριτογενοΰς όμάδος μετά 
παραλλήλου μειώσεως τού γεωργικοΰ- 
άγροτικοΰ πληθυσμού, 
γ) Προβλέπεται περαιτέρω συνεχής μεί- 
ωσις τού αγροτικού πληθυσμού μέχρι 
τού 1980, μέ παράλληλον σταθερόν αΰ- 
ξησιν τού άστικοΰ, έμπλουτιζομένου δι’ 
έκπροσώπων κυρίως τού άγροτικοΰ πλη

θυσμού καί δευτερευόντως τοΰ 'ήμιαστι- 
κοΰ.
δ) Ραγδαία προμηνύεται διά τάς προσε
χείς δεκαετίας ή αυξησις τών εις διαφό
ρους βιομηχανικός μονάδας άπασχολη- 
θησομένων συστοίχως πρός ευρωπαϊκούς 
δείκτας, κατά τούς όποιους ό άριθμός 
τών εις τήν βιομηχανίαν έργαζομένων 
τείνει νά καλύψη τό ήμισυ τών συνολι- 
κώς άπασχολουμένων έργατών.

Τά διά τών άριθμητικών τούτων τεκμηρίων 
ισχυροποιούμενα καί ήδη έν έξελίξει ευρισκό
μενα γεγονότα συνιστοΰν πραγματικούς πα
ράγοντας, οί όποιοι δέν έπιτρέπεται νά άγνο- 
οΰνται είς ένα προγραμματισμόν ευρείας κλί- 
μακος τής άποστολής τής Χωροφυλακής διά 
τά προσεχή έτη. Αί κςμτά τόπους Ύπηρεσίαι 
καί τά έπί μέρους όργανα αυτής θά τεθούν πρό 
ζητημάτων γνωρίμων έν μέρει καί παλαιότερον, 
άλλ’ ούσιωδώς διαφόρων περί τήν ύφήν καί 
τάς μεθόδους άποτελεσματικής άντιμετωπίσεί- 
ως αυτών. Έκ τούτων μνημονευτέα ένταΰθά 
κρίνομεν καί τά έξής:

* Προβλήματα έργασιακών σχέσεων εις 
βιομηχανικός περιοχάς·

* περιπτώσεις συγκρούσεων καί διαδη
λώσεων καί διαμαρτυριών έπί θεμάτων 
άμοιβής, ώρών άπασχολήσεως καί αν
θρώπινης συμπεριφοράς·

* ζητήματα ψυχικής ύγιεινής, ιδία λόγω 
ύπερβαλλούσης έργασίας, έντάσεων, 
καί λανθανούσης καταστρατηγήσεως 
τών κειμένων ύπέρ τών έργαζομένων 
νόμων

* συχναί περιπτώσεις έγκληματικών έ- 
νεργειών άτόμων, ή καί όμάδων συνέ
πεια κακής προσαρμογής είς τό νέον, 
πολλάκις ταχέως μεταβαλλόμενον έρ- 
γασιακόν καί κοινωνικόν - πολιτιστι
κόν περιβάλλον.
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II. Κοινωνικά! - πολιτιστικά! διαφοροποιήσεις 
καί αί προοπτικά! έξελίξεως τοΰ έργου 
τής Χωροφυλακής.

Συνεπεία τής αστικής συμφορήσεως, τής 
καθημερινής ανταλλαγής καί διακινήσεως με
γάλων μαζών πληθυσμού, προς δέ καί τής διε- 
λεύσεως έκ τής χώρας, ιδία κατά τούς θερινούς 
μήνας, μεγάλου άριθμοΰ ξένων περιηγητών, 
αλλά κυρίως τής ταχυρρύθμως άναπτυσσομέ- 
νης ελληνικής οικονομίας καί τών παντοίων 
εφαρμογών τής τεχνικής εις πλείστους τομείς, 
τοΰ πολλαπλασιασμού τών δυνατοτήτων έργα- 
σίας, τοΰ περιορισμού τής άνασφαλείας έπί 
ζητημάτων ίκανοποιήσεως πρωτογενών αναγ
κών, τής αισθητής βελτιώσεως τοΰ μέσου κατά 
κεφαλήν εισοδήματος τών Ελλήνων εργαζο
μένων, τής έπεκτάσεως τών διαδικασιών μαζι- 
κοποιήσεως είς πλείστους τομείς τής καθημε
ρινής ζωής, άτομα καί ομάδες, έθνη καί κοινό
τητες εθνών υπέστησαν σοβαράς άλλαγάς περί 
τήν δομήν καί τήν λειτουργίαν καί τήν δυνα
μικήν αύτών. Τοιαύτας μεταβολάς καλόν είναι 
νά λαμβάνουν ύπ’ όψιν των οί έχοντες τήν εύ- 
θύνην τής όργανώσεως, τοΰ προγραμματισμού 
καί τοΰ συντονισμού μακρόπνοων σχεδίων 
καί τούτο βεβαίως δεν ισχύει όλιγώτερον διά 
τό πεδίον δράσεως τής Χωροφυλακής. Προς 
αύτήν τήν κατεύθυνσιν χρησίμους κρίνομεν 
τάς άκολούθους σκέψεις:

Περιοχαί ηύξημένης εγκληματικότητας. Έκ 
τής «γεωγραφίας τοΰ έγκλήματος» είναι δυ
νατόν νά άξιοποιηθοΰν επωφελώς πορίσματα 
προς μελέτην τών αιτίων, έλεγχον καί πρόλη- 
ψιν τοΰ έγκλήματος. Παρά τάς εν μέρει διϊστα- 
μένας άπόψεις τών ειδικών είς ώρισμένα ση
μεία ή πλειονότης αυτών φαίνεται, ότι συγκλί
νει είς τήν παραδοχήν ηύξημένης άναπτύξεως 
εγκληματικής δράστηριότητος είς τάς παρυ- 
φάς τών μεγάλων άστικών κέντρων. 'Ως συνά
γεται έκ τών σχετικών διεθνών στατιστικών 
στοιχείων, πλήν τών «φυσικών» περιοχών τοΰ 
έγκλήματος τών περιλαμβανουσών ζώνας έν- 
δημούσης άθλιότητος (slums) καί παρα
κμής, ηυξημένη έγκληματική δράστηριότης 
έπιση μαίνεται είς περιοχάς μακράν τοΰ κέν
τρου τής πόλεως κειμένας, είς άπομεμακρυ- 
σμένας συνοικίας, κατά μήκος οδικών άρτη- 
ριών καί πλησίον συγκοινωνιακών κόμβων 
καί βιομηχανικών έγκαταστάσεων. *

Ενδιαφέρουσα είναι ή παρατήρησις, ότι 
πέριξ τοΰ κέντρου τοΰ Λονδίνου δροΰν καί 
άναπτύσσονται αί έγκληματικαί συμμορίαι.**

* Ι/ρβλ. F r. T H R A S H E R : The Gang - Chicago, 
1960, σελ. 19.

** C. B U R T :  The Young D elinguent. London,
1957, σελ. 71 κ.έ.

Καί έξ ιαπωνικών έρευνών κατεδείχθη δτι έξω 
τοΰ κέντρου καί προς τάς παρυφάς τής πόλεως 
σημειοΰται αΰξησις τής έγκληματικής δραστη- 
ριότητος· έξ άλλης έρεύνης έπεσημάνθη μείω- 
σις τής έγκληματικότητος εις τό κέντρον τής 
πόλεως τοΰ μείζονος Βερολίνου μετά συγχρό
νου αύξήσεως αυτής είς τά προάστια, τά όποια 
άναπτύσσονται είς αύτοτελή κέντρα. Είς τά 
συμπεράσματα ταΰτα προσέδωσαν τραγικήν 
έμφασιν τά προσφάτως ύπό νεαρών έξ έπαρ- 
χιών είς προάστια τώ” 'Αθηνών διαπραχθέντα 
εγκλήματα*·

Συναφές είναι τό γεγονός, δτι έν Έλλάδι 
κατά τήν δεκαετίαν 1960-1970 έμφανίζονται 
σταθερώς ηύξημένοι οί έτήσιοι δεΐκται έγκλη
ματικότητος εις τάς ύπό τής Χωροφυλακής 
άστυνομευομένας άστικάς περιοχάς τής χώ
ρας, κατά δεύτερον δέ λόγον είς τάς ήμιαστι- 
κάς, ως έμφαίνεται είς τον άκόλουθον πίνακα

ΠΙΝΑΗ 7

έμφαίνων εκατοστιαίας άναλογίας συλληφθέντων 
προσώπων διά βεβαιωθέντα άδικήματα κατά περιο- 

χάς καί έτος διαπράξεως αύτών.

Π ε Ρ ι ο χ α ι
Έ τος Σύνολονο //ο

Α στική  Η μιαστική Α γροτική

1960 2,0 4,1 1,6 1,0
1961 2,0 4,1 1,6 1,0
1962 2,0 4,5 1,7 1,1
1963 2,1 4,4 1,7 1,0
1964 2,3 4,7 1,8 1,1
1965 2,3 5,6 2,1 1,3
1966 2,9 6,0 2,3 1,4
1967 3,8 7,8 3,0 1,8
1968 3,3 6,9 2,6 1,6
1969 3,3 7,0 2,7 1,5
1970 2,3 —

Πηγή: Πεπραγμένα Ε λληνικής 
Ά θήναι, 1970, σελ. 103).

Χωροφυλακής, 1970

Έκ συγκριτικής διασκοπήσεως τών άνωτέ- 
ρω στοιχείων συνάγεται, δτι:

α) τόσον διεθνώς δσον καί παρ’ ήμΐν είς 
τά προάστια τών πόλεων καί τάς άποκέν- 
τρους συνοικίας εύρίσκονται κατά κύ
ριον λόγον έγκληματικαί περιοχαί- ** 
β) άπό τοΰ 1965 καί έφεξής σημειοΰται 
αΰξησις τοΰ άριθμοΰ τών συλλαμβανο- 
μένων κακοποιών, κατ' έξοχήν είς άστι
κάς περιοχάς.

* H A U P T A M T  F U E R  G ESAM TPLANU N G . So-  
zio-graphisehe Karten. M agistrat von Gross-Berlin, 
1950J.

** Πρβλ. και Μίνωος E. Π Ο Θ Ο Υ : Έ γκληματικαί 
περιοχαί καί συμμορίαι ανηλίκων, Ε .Κ .Κ .Ε ., ’Αθήναι, 
1971, σελ. 65 κ.έ.
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Όθεν συνιστάται ηύξημένη έπαγρύπνησις 
εις τάς έν λόγφ περιοχάς καί άνάληψις συντό
νου δράσεως πρός πρόληψιν καί καταπολέμη- 
σιν της έγκληματικότητος εις αύτάς.

’Αξιόλογα συμπεράσματα συνάγονται έκ 
της συσχετίσεως τοϋ καθ’ ηλικίαν ετησίου 
συνόλου τοϋ πληθυσμού πρός τούς απολύτους 
αριθμούς των κακοποιών τοϋ αντιστοίχου έ
τους κατά τόν πίνακα της έπομένης σελίδος:

Τά κυριώτερα των πορισμάτων έκ της συγ
κριτικής μελέτης των στοιχείων τοϋ προκειμέ- 
νου πίνακος συνοψίζονται εις τά έξης:

α) Ή  έγκληματικότης δέν εύρίσκεται 
εις σημαντικήν σχέσιν μέ τόν πληθυ
σμόν τής οικείας ήλικιακής όμάδος κα
κοποιών.
β) Προϊόντος τοϋ χρόνου καί σύν τή ή- 
λικία σημειοΰται σχετική σταθερά αΰ- 
ξησις τοϋ άριθμοΰ τών κακοποιών άνε- 
ξαρτήτως τής μειώσεως τής πυκνότητος 
τής καθ’ ήλικίαν πληθυσμιακής όμάδος. 
γ) Κορύφωσις τής πυραμίδος τής έγκλη
ματικότητος καθ’ ομάδα ήλικίας καί έ
τος δέν συμπίπτει άπολύτως πρός τήν 
κορύφωσιν τής πυραμίδος τών αντιστοί
χων πληθυσμιακών όμάδων.

'Η  εσωτερική μετανάστενσις, είτε ύπό τήν 
μορφήν έλευθέρας μετακινήσεως, είτε είς έκτέ- 
λεσιν εύρυτέρου προγραμματισμοΰ οικονομι
κής άναπτύξεως, ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν 
διά τάς ψυχοβιολογικάς καί κοινωνικοψυχο- 
λογικάς έπιπτώσεις έπί άτομα καί ομάδας. Τά 
τραγικά αποτελέσματα παραφροσύνης καί θα
νάτου έκατομμυρίων ανθρώπων συνεπεία τής 
βιαίας μετακινήσεως μεγάλων μαζών άρρενος 
πληθυσμού έκ τών περιφερειακών έσχατιών 
τής Σοβιετικής Ένώσεως έπί Στάλιν πρός τά 
άστικά κέντρα, χάριν έπιταχύνσεως τής έκβιο- 
μηχανίσεως, συνιστοΰν έμφατικόν παράδειγμα 
άπανθρώπου μεταχειρίσεως είς τήν περίπτω- 
σιν τής βιαίως έπιβαλλομένης μεταναστεύσε- 
ως. ’Αλλά καί κατά τήν έκουσίαν άλλαγήν πε
ριβάλλοντος, χάριν έργασίας ή σπουδών κυ
ρίως, γεννώνται σοβαρά προβλήματα προσ
αρμογής είς τό νέον περιβάλλον μετά σφοδρών 
συγκινησιακών διαταραχών, αί όποΐαι είναι 
δυνατόν νά έξελιχθοΰν ύπό ώρισμένους όρους 
είς έγκληματογόνους παράγοντας. Ταΰτα καί 
άλλα τοιαΰτα, ώς είναι τό νοσταλγικόν φαινό- 
μενον, συναίσθημα άποστερήσεως, άνασφα- 
λείας καί άνικανοποιήτου, φυσιολογικοί συγ
κρούσεις κατά τήν πρώτην φάσιν τής έγκατα- 
στάσεως είς τό νέον περιβάλλον κ.λπ., είναι 
δυνατόν μετ’ έπιτυχίας νά αντιμετωπίζουν τά

όργανα τής τάξεως, άν είναι πεπροικισμένα μέ 
ευαισθήτους δέκτας, ικανότητα προσωπικής 
προσπελάσεως καί γνώσιν τών συμβαινόντων 
είς τά μύχια τής ψυχής. Συνιστα δέ ή σκέψις 
αυτή ούχί υπαινιγμόν μόνον διά τήν έπιβαλ- 
λομένην άναμόρφωσιν τών προγραμμάτων έκ- 
παιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως τών άνωτέ- 
ρων ίδίςι στελεχών καί όργάνων τής Χωρο
φυλακής, άλλά κυρίως κριτήριον έπιλογής τοϋ 
προσωπικού.

Ό  ελεύθερος χρόνος: ’Από τής έποχής τής 
λεγομένης «πρώτης βιομηχανικής έπαναστά- 
σεως» ήρχισεν ούσιαστικώς νά άλλάζη ό ήμε- 
ρονύκτιος ρυθμός ζωής, μέ άποτέλεσμα μίαν 
ριζικήν διχοτόμησιν τοϋ βίου είς περίοδον 
έργασίμου χρόνου, κοινώς «δουλειάς», καί 
είς περίοδον άπελευθερώσεως άπό τής πολυώ- 
ρου καθηλώσεως τοϋ άνθρώπου είς ώρισμένον 
τομέα μονομερούς ειδικευμένης έργασίας. 'Εκ
τατέ ήρχισε νά πολοΰται όριστικώς ή ζωή περί 
δύο βασικούς πόλους: τοϋ έργασίμου καί τοϋ 
ελευθέρου χρόνου. Κατά τήν μεταπολεμικήν 
εποχήν ό συνεχώς τύποις αύξανόμενος ελεύ
θερος χρόνος, μέ τάς διαφόρους λειτουργίας, 
τά ποικιλώνυμα ιδρύματα καί τούς θεσμούς 
του, δεσπόζει είς τήν ζωήν τοϋ συγχρόνου άν
θρώπου είς τρόπον, ώστε νά παρέχεται ή έντύ- 
πωσις, ότι ή νεωτέρα ανθρώπινη κοινωνία 
έξελίσσεται είς «κοινωνίαν έλευθέρου χρόνου», 
πραγματοποιουμένου τοϋ άριστοτελείου έκεί- 
νου: άσχολούμεθα διά νά σχολάζωμεν καί 
δέν σχολάζομεν διά νά άσχολούμεθα. Είς 
τούτο κατατείνουν καί ό συνεχώς περιοριζό- 
μενος τυπικώς έργάσιμος χρόνος καί οί έβδο- 
μάδες τών πέντε καί τών τεσσάρων εργασίμων 
ήμερών, αί όποΐαι πειραματικώς έφαρμόζονται 
άλλαχοϋ, καί τά είς εύρεΐαν κλίμακα ύπό τοϋ 
Κράτους καί τής ’Εκκλησίας καί τών κατά τό
πους κοινοτήτων καί ήμικρατικών οργανι
σμών καί τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας σχεδια
ζόμενα μέτρα καί προγράμματα άξιοποιήσεως 
τοϋ μή δεσμευμένου δι’ υποχρεώσεων έργασί
ας «έλευθέρου» χρόνου. Ά λλ’ ακριβώς ή όση- 
μέραι περισσότερον εύρυνομένη καί έμπλου- 
τιζομένη περιοχή πραγματοποιήσεως προ
γραμμάτων έλευθέρου χρόνου δέν είναι πάν
τοτε ούτε τόσον «έλευθέρα», όσον έκ πρώτης 
δψεως νομίζεταιτ οϋτε γνησίως ψυχαγωγική 
καί λυτρωτική. ’Ανθρώπινοι τύποι, πολλάκις 
ύποπτοι, καί διαδικασίαι φαινομενικώς μέν 
άκακοι, τή άληθείμ όμως μεσταί δόλου καί 
άπάτης, καί δραστηριότητες άτόμων καί όμά
δων κερδοσκοπικοί καί έπιβλαβεΐς διά τήν 
ήθικοπνευματικήν καί ψυχοσωματικήν ύπό- 
στασιν πάντων μέν, κυρίως όμως τών ανηλί
κων εύδοκιμοΰν καί άναπτύσσονται δλως ΐδι-
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αιτέρως εις τήν περιοχήν τοΰ ελευθέρου χρό
νου: τουριστικά θέρετρα, θερινούς καταυλι
σμούς (campings) διά ξένους, κέντρα συγκεν- 
τρώσεως διεθνών περιηγητών κ.ά. Πέρα τών 
άρνητικών τούτων στοιχείων ούχΐ όλιγώτερον 
προβληματική παρουσιάζεται καί ή θετική 
πλευρά τής άξιοποιήσεως καί συνετής χρήσε- 
ως τού «έλευθέρου χρόνου». Καί έδώ σημαντι
κός προβλέπεται ό ρόλος τής Χωροφυλακής 
διά τά προσεχή έτη: τόσον προς καταπολέμη- 
σιν τής έκνόμου έμπορεύσεως τοΰ- έλευθέρου 
χρόνου καί προστασίαν τοΰ κοινού άπό έπιτη- 
δείων καί άδιστάκτων άπαταιώνων, οί όποιοι 
δροϋν πολλαπλώς εις περιοχάς άναπτύξεως 
προγραμμάτων έλευθέρου χρόνου, όσον καί 
προς τήν κατεύθυνσιν όργανώσεως σχετικών 
προγραμμάτων καί ευκαιριών-, έν συνεργασία 
μετά τών παντοίων φορέων κοινωνικής πρό
νοιας, έπιμορφώσεως, οικονομικής άνατίτύξε- 
ως καί πολιτιστικής προόδου, έπί τώ σκοπώ 
τής προλήψεως καί περιστολής τοΰ έγκλήμα- 
τος καί δημιουργίας έργων άγαθών εις τήν κοι
νότητα.

Α ί «περιττοί» άνάγκαι καί ή δίψα βιωμάτων: 
Μία νέα δψις τής ζωής, τήν όποιαν δέν εΐμε- 

θα πάντοτε έτοιμοι νά κατανοήσωμεν καί νά 
άξιολογήσωμεν όρθώς, είναι τό καθημερινώς 
περιπλεκόμενον πλέγμα τών πολλαπλασιαζο- 
μένων δευτερογενών άλλά καί τών λεγομένων 
«περιττών άναγκών», έν συνδυασμώ πρός τήν 
έντονον ορμήν πρός βίωσιν νέων καταστάσε
ων, νέων γεγονότων καί φαινομένων, νέων εν
τυπώσεων. Πρός ίκανοποίησιν άκριβώς τής 
δίψης αύτής παράγονται συνεχώς νέοι τύποι 
ειδών (αύτοκινήτων, ειδών μόδας, διατροφής 
καί ένδυμασίας, παντοίων ήλεκτρικών συσκευ
ών κ.τ.τ.), δημιουργοϋνται πάσης φύσεως εύ- 
καιρίαι άλλαγής έντυπώσεων καί συναισθη
μάτων, περιηγήσεων έντός καί έκτος τής Ε λ 
λάδος, ψυχαγωγίας, συμμετοχής εις καταστά
σεις έντάσεως, φυγής εις φανταστικούς κό
σμους τή βοήθεια παραισθησιογόνων, γενετη
σίων διαστροφών κ.ά.τ., πρός δέ τούτοις σχε
διάζεται ό βραδύς, ή άκαριαΐος θάνατος τού 
άλλου καί ή αυτοκτονία. Έξ άλλου νέοι τρό
ποι καί μέθοδοι παραγωγής καί διακινήσεως 
άγαθών, καλλιτεχνικής έκφράσεως, έπικοι- 
νωνίας, διοικήσεως, έρεύνής, έκπαιδεύσεως 
κ.τ.τ. άναπτύσσονται καί νέοι τρόποι συμβι- 
ώσεως τών άνθρώπων μεταξύ των ή αύτών μετά 
τών μηχανών έπινοοϋνται. Ρίπτεται ή παρασύ- 
ρεται τό άτομον εις τόν αγώνα καί τό άγχος 
τής οίκειώσεως τών νέων αντικειμένων, ή τού 
κορεσμού τών πρωτογενών καί δευτερογενών 
άναγκών του,τής δημιουργίας νέων,ένίοτε όλως 
περιττών άναγκών. Άλλά τό «κυνήγι» τούτο

νέων βιωμάτων καί ή ίκανοποίησις περιττών 
άναγκών είναι συνημμένη μέ έντονα συναισθή
ματα άποστερήσεως, ψυχικού κενού, τό όποιον 
ούδέποτε πληροΰται, καί άηδίας. Γίνονται δέ 
ταΰτα πολλάκις έγκληματογόνοι παράγοντες: 
Πρός άπόκτησιν τοΰ έπιθυμητοΰ καί ίκανο- 
ποίησιν τών «περιττών άναγκών» ούχί σπανίως 
ό δρόμος διέρχεται διά τοΰ έγκλήματος. Ε 
πειδή τό τοιοΰτον άπαντα συχνότερον εις χώ
ρας προκεχωρημένης άναπτύξεως, ή δέ πατρίς 
ήμών εύρίσκεται ήδη εις τόν δρόμον τής τα- 
χυρρύθμου άναπτύξεώς της, συνιστάται ηύξη- 
μένη έπαγρύπνησις τών Ελληνικών Αρχών 
τάξεως καί άσφαλείας διαρκούσης τής φάσεως 
ταύτης τής άναπτύξεως καί σύντονος έλεγχος 
τών κοινωνικών-πολιτιστικών θεσμών καί ι
δρυμάτων διαθέσεως τοΰ έλευθέρου χρόνου, 
πρός δέ καί άνάληψις πρωτοβουλίας γενικής 
δράστη ριοποιήσεως τών οργάνων τής Χωρο
φυλακής πρός ένίσχυσιν τών κατά τόπους υπό 
διαφόρων φορέων δημιουργημένων θεσμών, 
καταστημάτων ή άπλών εύκαιριών έλευθέρου 
χρόνου (τοπικών πανηγύρεων, παραδοσιακών 
έορτών, άνθεστηρίων, «έορτής κρασιού» ού
ζου» κ.τ.τ.). Ή  ένεργός παρουσία τής Χωρο
φυλακής είς τόν χώρον άξιοποιήσεως τοΰ έ
λευθέρου χρόνου έχει πολλαπλήν σήμασίαν: 

α) έλέγχεται μία περιοχή πρόσφορος είς 
άνάπτυξιν έγκληματικής δραστηριότη- 
τητος·
β) πέρα τών όρίων τοΰ καθαρώς άστυνο- 
μικοΰ έργου ή Χωροφυλακή έπεκτείνει 
τήν δράσίν της καί είς ένα χώρον πολι- 
τιστικών-πνευματικών έπιτευγμάτων είς 
τήν έν πολλοΐς τώρα μόλις έγκαινιαζομέ- 
νην περιοχήν τοΰ έλευθέρου χρόνου· 
γ) διά τής πλήρους ένδιαφέροντος καί 
άγάπης, άρρωγής κάί γενικώτερον διά 
τής διακριτικής άναμίξεως τής Χωροφυ
λακής είς τήν ζωήν τής κοινότητος είς 
στιγμάς εύχαρίστους έγκαθίστανται άνα- 
κλαστικαί συναρτήσεις μεταξύ όργά- 
νων τάξεως καί εύχαρίστου άποτελέ- 
σματος (ήρεμίας, τάξεως, πνευματικής 
ίκανοποιήσεως, εύθυμίας κ.λπ.), πράγμα 
τό όποιον συμβάλλει είς στερέωσιν τής 
ευμενούς στάσεως άτόμων καί ομάδων 
έναντι τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής 
καί είς ύπέρβασιν μακροχρονίων προ
καταλήψεων.

Οικονομικοί - Διοικητικοί Μέταδομήσεις. Ρι
ζικά μέτρα άποκεντρώσεως τής διοικήσεως 
έλήφθησαν καί συνεχώς λαμβάνονται επ' 
εσχάτων έκ παραλλήλου πρός άποφασιστικής 
σημασίας διά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τής 
χώρας άποφάσεις, συνεπεία τών όποιων είς τό
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εγγύς μέλλον θά σημειωθούν επιταχύνσεις 
των άναπτυξιακών ρυθμών εις πλείστους το
μείς, μάλιστα δέ εις τόν της διακινήσεως μα
ζών πληθυσμού εγχωρίου καί αλλοδαπού, τών 
επικοινωνιών, τών πολιτιστικών ανταλλαγών, 
τής δημιουργίας νέων μορφών επαγγελματικής 
καί κοινωνικής ζωής, μέ σοβαράς έπιπτώσεις 
επί τήν ψυχικήν υγιεινήν, τήν τάξιν καί τήν 
ασφάλειαν άτόμων καί ομάδων. Μεταξύ τών 
μέτρων τούτων καταλέγονται αί πρόσφατοι 
σημαντικοί αποφάσεις τής Διοικήσεως, διά 
τών οποίων επιδιώκεται ή βαθμιαία άποσυμ- 
φόρησις τής πρωτευούσης, ή άξιοποίησις τών 
πλουροπαραγωγικών περιοχών, ή άνάπτυξις 
τών ενεργειακών δυνατοτήτων τής Χώρας καί 
ή όρθολογική κατανομή καί διοίκησις τού έρ- 
γατικού ' δυναμικού. Δι’ αυτών προβλέπεται 
ή ΐδρυσις νέων Νομαρχιών, ή μεταφορά τών 
άεροδρομίων Ελληνικού εις Σπάτα, τού συγ
κροτήματος Ραδιοφωνίας - Τηλεοράσεως εις

Αγίαν Παρασκευήν, τού 'Ιπποδρομίου εις Τα- 
τόϊον, τού Παναθηναϊκού ’Αθλητικού 'Ομίλου 
άπό τής Λεωφόρου ’Αλεξάνδρας εις Ηράκλει
ον, ή άνέγερσις τού ’Ολυμπιακού σταδίου εις 
Καλογρέζαν, ή έπέκτασις τών εγκαταστάσεων 
πολλών λιμένων, ή δημιουργία θερινών κατα
σκηνώσεων, campings, bungalow καί ξε
νοδοχείων εις παραλιακάς περιοχάς κ.ά.τ. 
Πάντα ταΰτα προμηνύουν ζωηράν άναπτυξια- 
κήν δραστηριότητα καί έντονον διακίνησιν 
μαζών πληθυσμού, ιδία καθ’ ώρισμένας ώρας 
τής ήμέρας καί μήνας τού έτους, καί άνοίγουν 
έν νέον κεφάλαιον δραστηριοποιήσεως τής1 
δυνάμεως τής Χωροφυλακής.

Έκ τούτων συμπεραίνεται βασίμως, .ρ,τι ή 
Χωροφυλακή προώρισται διά τά έγγύς προσε
χή έτη νά διαδραματίση πέρα τού αστυνο
μικού πρωτεύοντα ρόλον εις τήν καθόλου πο
λιτιστικήν, κοινωνικήν καί οικονομικήν άνά- 
πτυξιν τής χώρας.

Ε ντυπω σιακόν γεγονός τής τελευταίας δεκαετίας άπετέλεσεν ή έκπληκτική καί άλματώδης 
έξέλιξ ις τής Θ εσσαλονίκης εις εκτασιν καί πληθυσμόν. Αΐ άνάγκαι άστυνομεύσεως, ήτις 

βαρύνει έξ ολοκλήρου τήν Χωροφυλακήν, ηύξήθησαν άντιστοίχως καί πολλαπλασίως.



k

Μορφές τής ’Ορθοδοξίας

ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Σ

Π ΑΝ ΑΓΙΩ ΤΟΥ  Σ Ε Ρ Ε Τ Η  
’Α νθυπομοιράρχου

Μ εταξύ τών αναμορφωτών τοΰ 
'Ελληνικού γένους, οι όποιοι εις τό 
μακραίωνον διάστημα τής δονλείας 
ήσαν ό φίλος καί 6 χειραγωγός τού 
λαού καί τό άσάλεντον στήριγμα τής 
Θρησκείας καί τής σεμνότητος καί 
έδίδαξαν καρποφόρως, άναδειχθέν- 
τες ακάματοι σκαπανείς τοΰ πολι
τισμού, είναι καί ό Ευγένιος 
Βούλγαρις.
'Ο φωστήρ αυτός τού ' Ελ,ληνικοϋ 

γένους έγεννήθη εκ πατρός Ζακυν- 
θίον, εις την Κέρκυραν την 1 Ιην 
Αύγουστον 1716, κατά την ημέραν 
τής διαλύσεως τής πολιορκίας τής 
Κέρκυρας καί έλαβε τό όνομα 
’Ελευθέριος, τό όποιον ήλλαξε, όταν 
ήσπάσθη τον μοναχικόν βίον καί 
μετωνομάσθη Ευγένιος.

Εις τάς δυο νήσους τού Ίονίον, 
Ζάκυνθον καί Κέρκυραν, έμαθε τα 
πρώτα γράμματα. Ακολούθως έφοί- 
τησε εις Σχολεία τής ”Αρτας καί 
τών Ίωαννίνων.

Μετά την άποπεράτωσιν τών 
εγκυκλίων μαθημάτων ήλθεν εις 
τό Πατάβιον τής ’Ιταλίας, όπου 
έσπούδασε Φιλοσοφίαν καί Θεολο
γίαν. Κατόπιν έπέστρεψε εις 'Ελλά
δα καί έχειροτονήθη διάκονος τό
1737 ή 38.

Κατά τό 1742 διωρίσθη Σχολάρ- 
χης τής Μαρουτσιαίας Σχολής τών 
Ιωαννίνων, όπου έδίδασκεν εκτός 

τών άλλων καί την νεωτέραν φιλο
σοφίαν.

'Η  διδασκαλία αυτή όμως τών 
νεωτέρων φιλοσοφικών συστημάτων,

διήγειρε τά συντηρητικά πνεύματα 
τής εποχής του, μεταξύ τών όποιων 
καί τον Σχολάρχην .τής τότε μεγά
λης Σχολής τών ’Ιωαννίνων, τον 
Μπαλάνον Βασιλόπουλον. Οι μα- 
θηταί τού Μπαλάνον, παρακινού
μενοι ύπ αυτού, ενοχλούσαν τον 
Ευγένιον, ό όποιος προς αποφυγήν 
σκανδάλων, έγκατέλειψε τό 1750 
τά ’Ιωάννινα καί ήλθεν εις την 
Κοζάνην, προσκληθείς ώς σχολάρ- 
χης τής εκεί Σχολής. Καί εις τήν 
Σχολήν αυτήν διέπρεψεν ώς διδά
σκαλος καί α'ι εκκλησιαστικοί τον 
όμιλίαι συνέτεινον πολύ εις τό νά 
εμποδίζουν κάθε παρεξήγησιν τών 
επιστημονικών δοξασιών.

'Η  εκκλησία τότε ένόμισε, ότι 
ήτο συμφέρον της νά άποκτήση εξ 
ολοκλήρου μίαν τέτοιαν προσωπι
κότητα, προσθέτονσα τήν δόξαν τού 
ονόματος του εις τήν άναμφισβή- 
τητον επιρροήν της. 'Ο Πατριάρχης 
Κύριλλος ό Σ Τ ' έπρότεινε αμέσως 
εις αυτόν τήν ΐδρνσιν Σχολής εις 
τον ’Άθω, έχούσης σκοπόν τήν έκπαί- 
δευσιν τοΰ λαού αλλά καί τού κλήρου.

'Ο Ευγένιος εις τον φωτισμόν τού 
γένους διά τής παιδείας θέλει νά 
είναι πρωτοπόρος καί ευχαρίστως 
τό αποδέχεται, διότι έπίστενε, ότι 
ή γή, ή όποια άκόμη ήτο αμίαντος 
από τον ’-Ισλαμισμόν, ήτο ή άρμο- 
διωτέρα από κάθε άλλην διά τήν 
μελέτην σπουδαίων μαθημάτων, διά 
γνώσιν καί προσευχήν, προμηνύ- 
ματα τής άνεγέρσεως τού 'Ελλη
νικού ”Εθνους.

'Ο Πατριάρχης καί ή εν Κω ’ ]λιι 
σύνοδος έβοήθησαν κατ’ άρχάς διά 
τήν όσον τό δυνατόν τελειοτέραν 
λειτουργίαν τής σχολή; καί τοιου
τοτρόπως συνέρρενσεν εις αυτήν 
πλήθος μαθητών κάθε ηλικίας καί 
τάξεως.

Τό Διδακτικόν εκείνο ίδρυμα 
επίσκιασαν καί αυτήν τήν σχολήν 
τής Κων ]λεως έγινε πασίγνωστον, 
ώς Άθωνιάς Σχολή έκπέμπον άφθο- 
νον φώς καί άπ’ όλα τά μέρη τής 
'Ελλάδος έτρεχον εις τήν εστίαν 
αυτήν τού άσκητικοϋ βίου, ή όποια 
χάρις εις τον Ευγένιον, άνεδείχθη 
Κέντρον τής Παιδείας καί τών 
καλών μαθημάτων. ’Αλλά άλλοί- 
μονον! ' Ο τόσον καρποφορήσας ζή
λος τοΰ Ευγενίου, δυστυχώς πα- 
ρεγνωρίσθη. Χαμερπείς ζηλοτυπίαι 
κατά τού διδασκάλου καί τής νεοσυ- 
στάτου σχολής διήγειραν εναντίον 
τούς άρχηγούς τών Μοναστηρίων 
καί μερικούς έκ τών μαθητών του 
καί τά πονηρά κινήματα τής εναν
τίον του συσταθείσης φατρίας κα- 
τήντησαν μέχρις απειλών σωματι
κής άτιμώσεως. Οϋτω ό Ευγένιος 
περίλυπος έγκατέλειφε κατά τά τέλη 
τού 1758 προς τό 1759 τον ’Άθω καί 
ήλθεν εις τήν . Θεσσαλονίκη όπου 
έμεινε μέχρι τό τέλος τού 1759 
ότε ,προσεκλήθη εις τήν Κων ]λιν 
ώς διδάσκαλος τής εν Κων ]λει 
Πατριαρχικής Σχολής. Ευχαρίστως 
μετέβη εις τήν Κων ]λιν διά νά εξυ
πηρετική τήν σκλάβαν πατρίδα του, 
όσον ήδύνατο περισσότερον, άγω-
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νιζόμενος εις τό εύρύτερον στάδιον 
καί μακράν των υποψιών και τής 
φθονεράς έπιτηρήσεως τής Ένετι- 
κής αρχής.

Παρέμεινε δέ εις την Πατριαρχι
κήν Σχολήν τής Κων ]λεως περί
που επί δυο (2) έτη.

Τον ’Απρίλιον τοϋ 1761 άφ’ 
ενός φλέγόμενος υπό τοϋ έρωτος 
τής μαθήσεως καί άφ’ ετέρου παρα
κινούμενος υπό διαφόρων εξωτε
ρικών αιτίων εγκαταλείπει την 
Κων ]λιν καί μεταβαίνει εις Δυ
τικήν Ευρώπην. ’Επισκεφθείς δέ 
τό περίφημον Πανεπιστήμιον τής 
Λειψίας, έμεινε εκεί αρκετόν χρόνον, 
ασχολούμενος με την παιδείαν καί 
με την έκτύπωσιν τών έργων του. 
Ή  φήμη τοϋ σπουδαίου άκροατοϋ 
τοϋ Πανεπιστημίου τής Λειψίας 
έξαπλοϋται συνεχώς καί ή αύτο- 
κράτειρα τής Ρωσσίας, τρέφονσα 
μεγάλα πολιτικά σχέδια καί σκο
πούς, άναθέτει εις τον περίφημον 
διά την σοφίαν καί τάς άρετάς του 
Ευγένιον, την έξελλήνισιν σχεδίου 
κωδικός Νόμων, γραμμένου εις την 
Γαλλικήν. 'Ο Ευγένιος πληγωμένος 
άπό τούς άδελφούς του "Ελληνας, 
υποβλεπόμενος υπό τής 'Ενετικής 
Κυβερνήσεως καί πολέμιοςτοϋ’Οθω
μανικού ζυγού, βλέπει την οδόν τής 
επιστροφής διά την 'Ελλάδα κλει
στήν. Τοιουτοτρόπως δέχεται την 
άπροσδόκητον πρόσκλησιν καί μένει 
εις την Πετρούπολιν τέσσαρα έτη, 
θ αν μαζόμένος καί τιμώμενος διά 
την πολυμάθειαν καί την σοφίαν του. 
Μετά ταϋτα, τό 1776, μετέβη εις 
την Μόσχαν, δπου έχειροτονήθη πρε- 
σβύτερος καί άργότερον ’Επίσκοπος 
εις την νεοσνσταθείσαν Επισκοπήν

Χερσώνος καί Σλαυινίας, εις τά 
χρέη τής οποίας έπεδόθη με επι
μονή, άλλά προσπαλαίων συνεχώς 
εναντίον πολλαπλών δυσχερειών, εξ 
αίτιας τής άγνοιας τής έπικρατού- 
σης · διαλλέκτου καί τών διοικη
τικών τύπων. ’ Εποθονσε λοιπόν 
τό σπουδαστήριόν του καί τά θέλ
γητρα τοϋ ησυχαστικού βίου καί 
μετά παρέλευσιν ολίγων ετών πα- 
ρητήθη τοϋ άρχιερατικοΰ θρόνον 
καί έστησε την κατοικίαν του εις 
την Πετρούπολιν. Τότε οί άδελφοί 
Ζωσιμάδαι, πλούσιοι έμποροι 
"Ελληνες, έσπευσαν νά παραδώσουν 
την περιουσίαν των εις την διάθεσιν 
τοϋ σοφοϋ άρχιερέως καί έδημοσίευ- 
σαν διά τοϋ τύπου δλα τά συγγρά- 
ματά τον.

Συνέγραψε δέ πολλά έργα ό 
Ευγένιος, άπό τά όποια τά περισσό
τερα μεν εις την άρχαΐζουσαν γλώσ
σαν, όλίγιστα δέ εις την καθομι
λουμένην.

5Από τά συγγράματά του άλλα 
μέν είναι προτάτυπα, άλλα δέ με
ταφράσεις.

'Ανεδείχθη εις εκ τών δραστη- 
ριωτέρων καί πολυγραφοτέρων διδα
σκάλων τοϋ γένους. Προεϊχε δλων 
τών συγχρόνων του λογιών καί έγινε 
τό κέντρον τής διανοητικής καί 
πνευματικής τών τότε 'Ελλήνων 
κινήσεως.

Κατά τον Κοραήν, άνεδείχθη εις 
τών άποτελεσματ ικωτέρων συντε- 
λεσάντων εις την ηθικήν άνάστασιν 
τοϋ 'Ελληνισμού.

Τά έργα του διαιρούνται εις τάς 
εξής κατηγορίας : α) Φιλοσσοφικά, 
β) Θεολογικά, γ )  Μαθηματικά, 
δ) Φιλολογικά, ε) Έπιμτολαί, έπη

καί ποιήματα καί στ) Διάφορα. 
'Η  εκκλησία καί ή φιλολογία οφεί
λουν εις τον Ευγένιον μεγάλα Πονή
ματα. ' Αναμφιαβητήτως ή Θέσις 
του είναι σπουδαία εις τήν καθόλου 
ζωήν τοϋ ΙΗ ’ αίώνος. ' Υπήρξεν μία 
πολυκύμαντος προσωπικότης τών 
χρόνων τής Τουρκοκρατίας.

'Ως κληρικός άνήκε πάντοτε, χω
ρίς επιφυλάξεις εις τούς προμάχους 
τής 'Ορθοδοξίας. Είναι Θεολόγος 
μέ πολλά ενδιαφέροντα. 'Η  άκλό- 
νητος ευσέβεια καθ' δλας τάς πρά
ξεις τής ζωής του, κατέχει τήν 
πρώτην θέσιν.

'Η  άκρα θεοσέβεια συμβαδίζει 
μέ τήν άκάματον φιλομάθειαν καί 
τήν μελέτην κάθε επιστήμης. 'Επι
χειρεί πάντα νά λύση τό μεγάλο 
πρόβλημα τής άνθρωπίνης συνει- 
δήσεως. 'Ως φιλόσοφος ισταται ύψη- 
λότερον τής εποχής του. 'Ως συγ- 
γραφεύς υπήρξεν εις εκ τών πολυ- 
μαθεστέρων καί πολυγραφοτέρων 
'Ελλήνων λογιών τοϋ ΙΗ ' αίώνος. 
Είναι συγγραφείς μέ άπεριόριστα 
διαφέροντα προς πάσαν κατεύθυνσιν 
καί άκαταπόνητον δραστηριότητα.

"Εχει στιγμάς μεγαλοφυίας. 'Ως 
διδάσκαλος υπήρξεν άναμορφωτής 
τής παιδείας καί εισηγητής νέου 
συστήματος διδασκαλίας. Κατώρθω- 
νε νά επιβάλλεται καί νά διαγείρη 
τον έρωτα τών νέων 'Ελλήνων προς 
τήν φιλοσοφίαν καί τήν παιδείαν 
καί νά μεθοδεύη τήν σκέψιν.

Γενικώς, ύπερέχων δλους τούς 
συγχρόνους του "Ελληνας εις τήν 
πολυμάθειαν καί τήν διάνοιαν, άνε
δείχθη άρχηγέτης τοϋ "Εθνους εις 
δλας τάς έπιστήμας καί κορυφαίος 
εις δλας τάς προσπάθειας τής δια-

Ά ποψ ις τής πόλεως καί τοϋ λτμένος τής Ζακύνθου, κατά τάς άρχάς τοϋ 19ου αίώνος, έκ τής όποιας κατήγετο ό Βούλγα- 
ρης καί εις τήν όποιαν έδιδάχθη τά πρώτα έγκύκλια μαθήματα.
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νή τής Μ εγί
στης Λαύρας 
κατά παλαιόν 
χαλκογρα φ ί- 
αν, δταν τό 
"Αγιον Ό ρ ο ς  
ήτο άκτινο- 
βόλον κέν- 
τρον Γραμ
μάτων κ α i 
Παιδείας, τήν 
δέ Άθωνιάδα 
Σχολήν έλά- 
μπρυνον σο
φοί Διδάσκα
λοι δπως ό 
Ευγένιος Βουλ 
γαρις.

δόσεως τού πολιτισμού. Ό  Άραβαν- 
τίνος τον ονομάζει «Περικαλέστα- 
τον τής 'Ελλάδος ευεργέτην και 
άτρόμητον αναμορφωτήν τής Ε λλη 
νικής Παιδείας, καθ’ ήν εποχήν ύπέ- 
στη τοϋ φθόνον και τής μοχθηρίας 
πλείστας δσας προσβολάς και δει- 
νοπαθήματα, ατινα συνήθως κατά 
το μάλλον ή ήττάν οί τοιοϋτοι άνα- 
μορφωται και ενάρετοι άνδρες ύφί- 
στανται».

Άξιοσημείωτον είναι και τό 
’Εθνικόν τον έργον, κατά τον χρό
νον τής εν Ρωσσία παραμονής του. 
Σώζονται υπομνήματα προς τήν 
Αύτοκράτειραν Αικατερίνην, σχε- 
τικώς με τήν άπελευθέρωσιν τής 
Ελλάδος. Τήν ιδίαν εποχήν μετα
φράζει φυλλάδια τοϋ Βολταίρου, 
γραμμένα διά νά έμπνεύσουν τήν 
αποστροφήν προς τους Τούρκους 
και τους φίλους των. Ή  γραμμή 
τοϋ Βουλγάρεως είναι καθαρώς εθνι
κή, αλλά και απολύτως, εμπνευσμέ
νη από τήν Ρωσσικήν πολιτικήν. 
Γενικώς ό Βούλγαρις, παρουσιά
ζεται ό τύπος τοϋ νεοέλληνας λογίου, 
ό οποίος πηγαίνει εις τήν δύσιν, απο
δέχεται τήν φιλοσοφίαν' και τήν 
επιστήμην, αλλά δεν θυσιάζει τί
ποτα από τήν κληρονομιάν τοϋ 
ορθοδόξου "Ελληνος.

Έ κ  τής διαθήκης του δέ κατα
φαίνεται ή άγάπη του προς τήν 
πατρίδα και τά γράμματα, καθώς 
καί τό αφιλοκερδές και τό άμνησί- 
κακον τοϋ άνδρός. ’Εκ τής μικράς 
περιουσίας του άφήνει κληροδοτή
ματα εις τήν Άθωνιάδα Σχολήν 
καί άλλα ιδρύματα καί Ναούς.

Παρά ταϋτα υπό μερικών κατη- 
γορήθη, orι έγκατέλειψε τήν ’Ελλά

δα εις κρίσιμους στιγμάς «καί 
μάλιστα άνευ λόγον ενώ δέν έκιν- 
δύνευεν ούτε ή ζωή του ούτε ή 
νπόληψίς τον». —Θεωρούν δέ τήν 
φυγήν τον ώς τό μεγάλο κατάκριμα 
τής ζωής τον.— Ή  φυγή τον όμως 
δέν ήτο υστερόβουλος, ούτε έσή- 
μανε τό τέλος τής αγάπης καί τοϋ 
άγώνος διά τήν υπόδουλον πατρίδα, 
δέν έμείωσε τον πόθον διά τήν ελευ
θερίαν της, τήν πρόοδόν της καί τήν 
δόξαν της. Είναι όντως γεγονός, 
ότι από τάς κυρίας τάξεις καί τάς 
γραμμάς τοϋ μεγάλου άγώνος τής 
άνασνντάξεως τών δυνάμεων τοϋ 
’Έθνους ό Βούλγαρις άπονσίασεν. 
Δέν έπρόκειτο άπλώς περί διαφω
τισμού μαζών. Έπρόκειτο περί δη
μιουργίας στελεχών.

Καί τό έργον τοϋτο ανήκε εις τά 
σχολεία καί μάλιστα εις τό πρώτον 
έξ αυτών μέ τήν μεγάλην παράδοσιν.

Καί τό σχολείον τοϋτο, δυστυχώς, 
ό Βούλγαρις τό έγκατέλειψε εις 
κρίσιμους μάλιστα στιγμάς. Πι- 
στεύομεν ότι, εάν δέν έφευγεν όσιό 
τήν τουρκοκρατημένη πατρίδα καί 
άν έμενεν ώς άπλονς Μοναχός καί 
διδάσκαλος, θά άπέβαινεν αναμορφω
τής τοϋ υποδούλου Ελληνισμού, 
διότι πράγματι, ούδείς άλλος τής 
εποχής του έφερε τόσον βαρυν 
πνευματικόν οπλισμόν καί προσόντα. 
'Οπωσδήποτε ή ευθύνη του είναι 
ανάλογος τών όσων ήδύνατο νά 
προσφέρη. ”Ομως ας λάβωμεν ύπ 
όψιν μας, ότι αυτός ό πολύπλευρος 
πανεπιστήμων καί σοφός, ό πολυ- 
γραφώτατος συγγραφεύς, δ λα
μπρός Θεολόγος, δέν έπαυσε ποτέ 
νά είναι ένας άνθρωπος μέ αδυνα
μίας, τάς οποίας λόγω τοϋ εριστι
κού, άλλ’ άνευ κακίας, χαρακτήρας

του, δέν ήδυνήθη νά κατανικήση 
καί οϋτω άντί νά έπιμείνη έπρο- 
τίμησε τήν άειφυγίαν, ένεργήσας 
υπό τό κράτος τής ψυχικής ταραχής 
καί οργής, ένεκα τής τρωθείσης 
φιλοτιμίας του. Άναμφισβητήτως 
έζημιώθη πολλά ή υπόδουλος Ελλάς 
έκ τής φυγής τον. Είναι όμως άναμ- 
φισβήτητον γεγονός, ότι ολόκληρον 
τό είναι του, όσον, ζή, είναι άφιερω- 
μένον εις τήν Ελλάδα, διά τήν ό
ποιαν άκόπως καί άόκνως έργάζεται.

Ή  φυγή του τον μειώνει ώς 
άνθρωπον, ώς άτομον μόνον καί 
ούχί ώς "Ελληνα, διότι ουδέποτε 
έπαυσε εις τήν άλλοδαπήν, δπως 
καί ανωτέρω άνεφέρθη, νά έργά- 
ζεται διά τήν Ελλάδα καί ωφέ
λησε τήν Ελληνικήν πατρίδα, ιδέαν 
καί έπιστήμην, άφοϋ καί όνομα τής 
προσέφερε καί βιβλία καί τήν άγά- 
πην τον.

Μόλις όμως είδε υπομειδιώσαν 
τήν ημέραν τής άναγεννήσεως τής 
πατρίδος του άπέθανε. Άπέθανε 
εις ηλικίαν 90 έτών. Ουδεμίαν δέ 
στιγμήν έπαυσε νά ετοιμάζεται ά- 
ξίως, δπως άρμόζη εις τον έκλε- 
κτόν τής έκλησίας, τον σοφόν 
Χριστιανόν καί τον διδάσκαλον τής 
γνώσεως καί τής πίστεως. Ό  
θάνατός του ήτο διά τήν έκκλησίαν 
συμφορά, καθ’ όσον οί καιροί τών 
πειρασμών καί τής δοκιμασίας αυ
τής καί τοϋ Ελληνικού έθνους 
έπλησίαζον μέ γιγαντιαϊα βήματα.

Τοιοϋτος ύπήρξεν ό βίος τοϋ 
άνδρός, ό όποιος άνεδείχθη συγρό- 
νως διευθυντής καί καθιδρυτής'σχο
λείων, ίεροκήρυξ καί συγγραφεύς, 
θεολόγος καί μαθηματικός, φυ
σικός καί γραμματικός.
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Σ Τ Ι Γ Μ Ι Ο Τ Υ Π Α

Ολόκληρος ή 'Ελλάς έώρτασε τό Πάσχα μέ 
λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν μέσα σέ άτμόσ- 
φαιρα γαλήνης καί τάξεως. Ή  Χωροφυλακή 
συμμετέχουσα εις τόν λαμπρόν έορτασμόν τής 
μεγαλυτέρας έορτής τοϋ ’Ορθοδόξου Χριστιανι
σμού έδέχθη εις τάς ύπηρεσίας έπισήμους καί 
λαόν καί συνεώρτασε μετ’ αυτών.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ 
Τ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α

Εις τάς φωτογραφίας μερικά μόνον στιγμιότυπα άγό  τόν έορτασμόν 
τά όποια δίνουν κατά τρόπον ικανοποιητικόν τό τόνον τοϋ έπικρατή- 
σαντος κεφιού. Ό  Πρωθυπουργός καί άρχηγός της Έπαναστάσεως 
έπεσκέφθη τήν Σχολήν Χωροφυλακής όπου έγενετο δεκτός μέ 
φρενίτιδα ένθουσιασμοΟ κατά τήν παραμονήν του δέ έκεϊ έσυρε πρώ
τος λεβέντικου έλληνικό χορό.

Ε π ίσ η ς τάς 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής έπεσκέφθησαν καί συνεώρ- 
τασαν μετά τών άνδρών ό κ. Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως, ό κ. Γενικός 
Γραμματεύς τοϋ Υ.Δ.Τ., ό κ. Ά ρχηγός Χωροφυλακής, ή λοιπή ήγεσία 
τοϋ Σώματος καί πολλοί άλλοι έπίσημοι.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ΠΟΛΑΑ_



Εύθυμα άλλα σοβαρά

Τ ά

α ν ε ξ ι χ ν ί α σ τ α

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Τ Σ Ι Ρ Ω Ν Η  
Ά ν τ ισ υ ν τα γ μ α τ ά ρ χ ο υ  Χ ω ρ]κής

Τό τηλέφωνο δεν είχε -προλάβει νά τελειώση τό 
κουδούνισμά του καί άρπαξε τό ακουστικό.

— Εμπρός —εδώ Ύπεν]ρχης Κούδρος—Διοικητής 
Στάθμου Χωρ]κής Στενών —Τρικάλων.

—Σαν πολύ μεγάλο τίτλο πήρες. Ακούστηκε ά π ’ 
τήν άλλη άκρη νά λέη μιά φωνή.

—Ποιος παρακαλώ; Εμπρός. . .
—Ό  Σφήκας ρέ Γιώργη, μέ ξέχασες, ένα χρόνο 

στρώναμε τό ίδιο κρεββάτι. . .
—Βρε Πέτρο ! τί γίνεσαι; πού βρίσκεσε βρέ παιδί;
—Γραμματέας τής Ύποδ]σεως, παληόφιλε. ...
—Τής δικής μας;
—Ναί. . . ναι. . . έχω κάνα δίμηνο.
—Βρέ τΐ τύχη την έχω ! Νά μ’ έχης στον νού σου 

ρέ Γιώργη. ΚΓ εγώ φρέσκος είμαι έδώ. Μόλις έκλει
σα χρόνο στο Τμήμα. . . συμφώνως τώ  άρθρω. . . 
χά. . ,χά. . .χά. . . μέ «κοπάνησαν» Σταθμάρχη.

—Ά μ’ έγώ; πριν κλείσω τον χρόνο. Δέν έμαθες 
τό υπέρτατο άρθρο;

—Ποιο;
—Εκτός άν αί άνάγκαι τής Υπηρεσίας. . . κατά

λαβες;
—Ά μ. . . μπήκες βλέπω στό πνεύμα. . .
—Λοιπόν άκου. Ό  Διοικητής θά σούρθη αύριο 

γ ια  έπιθεώρηση. Κανόνισε- νά είσαι έντάξει.
—A !. . . εύχαριστώ Πέτρο. Θ’ άρθω νά τά πού

με καμμιά μέρα. . .
—Ναί—  σέ περιμένω, άντε γειά .......
—Ό  Συναγερμός τού Σταθμού ήταν πολεμικός 

καί γΓ αύτό κινητοποιήθηκε τό παν, άπό την καθα
ρίστρια μέχρι τον Σταθμάρχη.
Καί τό πρωί τής ήμέρας πραγματικά ύπήρχε μιά 
τάξη ζηλευτή, μέσα κΓ έξω άπ’ τό Σταθμό.
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Τό ίδιο καί στή μικρή άγορά τοϋ χωριού.
_ Ό  Διοικητής φάνηκε κατά τ'ις 11 ή ώρα να 

πλησιάζη μέ τό αυτοκίνητό του τό οίκημα κι’ ό 
σκοπός ειδοποίησε τον Σταθμάρχη του.

- Ή  τελετή τής υποδοχής ήταν σύντομη καί σέ 
λίγο καθισμένος στο γραφείο τοϋ Σταθμάρχη ό 
Διοικητής, είχε μπροστά του όρθιο τον ίδιο, γιά 
νά. . . άνεβαίνη ή πίεσή του.

—“Υστερα, άφοϋ μεσολάβησαν μερικες τυπικές 
κουβέντες, ή επιθεώρηση άρχισε.

—Βιβλία καλοντυμένα καί καθαρά, φάκελλοι κα- 
λοφτιαγμένοι, πίνακες καί στατιστικά στοιχεία 
κλπ. κλπ. στίβαγμένα επάνω στο γραφείο, περί- 
μεναν μέ υπομονή νά έκπροσωπήσουν. . . τον 
Σταθμάρχη τους. Καί ή έπιθεώρηση συνεχιζόταν 
κανονικά όταν κάποια στιγμή, ο Διοικητής εφτασε 
στον έλεγχο των άνεξιχνιάστων αδικημάτων.

—Βλέπω, βαραίνουν τήν πλάτη σου τρία^ άνε- 
ξιχνίαστα άδικήματα. Αυτό είναι σοβαρό ξερεις; 
"Οπως θά ξέρης, συνέχισε, ή υπηρεσία διαγράφει 
βασικά δύο κύκλους. Τον ’Αστυνομικό καί τόν Διοι
κητικό. Καί ένας πού θέλει νά προκόφη πρέπει 
νά είναι μέσα καί στούς δύο.

—"Οσην ώρα έλεγε αύτά ό Διοικητής, ό Σταθμάρ
χης κάτι πήγαινε νά θυμηθή «περί κύκλων», «περί 
όργανώσεως», «περί προγραμματισμού» και τα 
τοιαύτα, πού οί διάφοροι Καθηγηται εδιδασκαν 
στο σχολείο, άλλά τά είχε κομφούζιο στο μυαλό 
του άκόμα. Δέν πρόλαβε όμως νά ολοκλήρωσή τις 
σκέψεις του.

—Διάρρηξις—ζωοκλοπή— κλοπή ορνίθων. Σο
βαρά πράγματα βλέπω, είπε ό Διοικητής.

—Κε Διοικητά, αυτά υπήρχαν πριν . . .
—Τί σημασία έχει. 'Εξακολουθούν νά υπάρχουν 

καί σέ βαραίνουν. Ποιές ένεργειες εκανες;
—Δέν κατατοπίστηκα άκόμα Κε Διοικητά. Ούτε 

δυο μήνες δέν έχω όπως ξέρετε. . . άλλά έχω ΰπ ’ 
όψιν μου μιά σημείωση, γιά  τή ζωοκλοπή, στό 
φάκκελο. Τά πρόβατα πού χάθηκαν «τά κατεσπά- 
ραξαν θώες».

—"Ακούσε νά σού πώ , άν θέλης νά τά πάμε καλά. 
Αύτά τά έλεγαν κάτι παληές . . . άλεπούδες. Οσα 
δέν φτάνει ή αλεπού τά κάνει. . . θώες, που δεν 
υπάρχουν σήμερα τόσοι πολλοί. Μέ εννόησες;

—Κε Διοικητά, όλη νύχτα δέν μπορούμε νά κοι
μηθούμε άπ’ τις φωνές τους. . . .

—. . . ώστε κοιμάσαι. . . ώστε υπάρχουν; Καλά. 
Κι’ οϊ όρνιθες; πέταξαν;

—Ά μ’ μήπως δέν πετούσαν κι’ αύτές Κε Διοικη- 
τά. Ξεχνάτε τίς στυΡφαλΐδες;

-Κε Σταθμάρχα, κάνουμε έπιθεώρηση. Μήπως 
δέν έχης επίγνωση. . .

—Μάλιστα Κε Διοικητά, απάντησε εκείνος καί 
ξεροκατάπιε.

-"Εχεις κι’ άλλη παράλειψη. 'Επανήλθε, κάπως 
πιο αύστηρός, ό Διοικητής.

—Μπορεί Κε Διοικητά. Νέος είμαι όπως σάς άνέ- 
φερα. . .

—Κι’ Ιγώ  νέος είμαι στην Ύποδ]ση,άλλά τά άδι
κήματα τά παρακολουθώ όπου κι αν είμαι. Τό 
ίδιο σού συνιστώ καί σένα. Ή  Χωρ]κη είναι μια και

άδιαίρετος. "Εχεις στή δικαιοδοσία σου τά «δυό 
στενά» τόν ρώτησε ύστερα.

—Μάλιστα Κε Διοικητά.
—Τότε πού είναι τό έγκλημα τού «Σακαφλιά». 

Δέν βλέπω νά τό έχης στά άνεξιχνίαστα; Στα δυό 
στενά δέν τόν σκότωσαν;

_ Ό  Σταθμάρχης ξεροκατότπιε. "Υστερα τόλμησε 
νά ρωτήση:

—Αύτό πού λέει ή «πλάκα» Κε Διοικητά;
—Ναί. . . αύτό.
—Αύτό; Ξαναρώτησε μέ απορία καί συλλογίστη

κε. Βρέ κύττα πού μ’ έρριξε ή τύχη μου. Να μέ 
βαραίνει ό σκοτωμός τού Σακαφλιά πού έγινε 
πριν γεννηθώ!

—Αύτό. . . είναι παληό κ. Διοικητά, είναι τού 
κοσιένα, άν μού επιτρέπετε. .

—Ποιο «κοσιένα» παιδί μου; τό «Κοσιένα» γρά
φτηκε τώρα τελευταία ά π ’ τόν. . . Κουγιουμτζή! 
Καί μάλιστα στήν άρχή δέν φάνηκαν καλοί οΐ στίχοι 
ένώ μετά έγινε έπιτυχία- καί κόντεψε μάλιστα^ να 
γίνη θούριο. "Αλλωστε δεν λεει για  έγκλημα αυτό. 
’Εγώ σού λέω γιά  τό «Σακαφλιά».

-Μ άλιστα Κε Διοικητά, είναι τής έποχής Toy 
1821, όχι τού τραγουδιού, νομίζω. Είναι συνομί- 
ληκος μέ τόν «Γέρο Δήμο» τού Βαλαωριτη, είπε 
άναθαρρυμένος ό Σταθμάρχης.

Αύτό είναι «ύπέρ σού» αφού  ̂ γνωρί
ζεις λογοτεχνία. ’Αλλα εγω σού λεω οτι ο «Σακα- 
φλιάς» είναι καινούργιο έγκλημα. Τώρα, τής τε
λευταίας γεννεάς. "Οταν φάνηκε τό λαϊκόν όργα- 
νον «έμβουζούκιον», κατάλαβες; Πάντως καί ό Δή
μος καί ό Σακαφλιάς υπαρκτά πρόσωπα ήταν. 
"Ετσι δέν είναι;

—Μάλιστα Κε Διοικητά. . .
- Ε ! . . . λοιπόν ένα έγκλημα νά ξέρης ότι βαραί

νει συνεχώς τήν άστυνομία.
—Τόσο παληό Κε Διοικητά;
—Ναί, γιατί δέν τόγραψες άνεξιχνίαστο;
—Κύριε Διοικητά, είχα μάθει στή Σχολής «περί 

παραγραφής» καί «περί παύσεως τής ποινικής διώ- 
ξεως».. . . Δέν πρέπει νά έχουν πεθάνει οί ένοχοι; 
Ό  Κώδιξ Ποινικής Δικονομίας. . .

—Μήπως τούς βρήκαμε; Πρέπει ·νά ξέρης ότι 
άν δέν εύρης τόν ένοχο, έγκλημα δεν σκεπ’αζεται 
γιά  τήν Χωρ]κή. Σέ κυνηγάει άπό κοντά σαν . . . 
φάντασμα! Μέ νοιώθεις; ηέρω εγω τί λεω. Εχω. . . 
πείρα άπό κάτι τέτοια.

—Ό χ ι, δέν τούς βρήκαμε, άναγκάστηκε νά συμ- 
φωνήση ό Σταθμάρχης, όταν είδε το «πλάτος» τών 
γνώσεων περί. . . μουσικής και λοιπά και λοιπά 
τού Διοικητού του.

_ Ε !. . . λοιπόν αύτό τό έγκλημα. . . θά σέ βα- 
ραίνη Κύριε Σταθμάρχα.

—Γιά κύττα τί μού κάνουν πεθαμένοι. . . άνθρω
ποι," συλλογίστηκε ό Σταθμάρχης, ένώ ό Διοικη
τής συνέχιζε τήν έπιθεώρηση. Καί νά φανταστή 
κανείς ότι τόν είχα χορέψει κιολας το «Σακαφλιά», 
πριν έρθω στή Χωροφυλακή! Τώρα μέ χορεύει 
μέ τήν σειρά του. , . ώραία. , . πλάκα, . .
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Π Α Ρ Α Π Ο Ν Α

Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟ Υ  ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ  

Ε ιδ ικού  Π αθολόγου 
Δρος Π ανεπ ισ τη μ ίου  ’Α θηνώ ν

• Δέν ξέρω άν είναι μιά διαμαρτυ- 
ρία ή ένα παράπονο πρός τούς άσθε- 
νεΐς αυτό πού μέ άνάγκασε νά γρά
ψω τό άρθρο αύτό, πάντως είναι κά
τι τό οποίο νομίζω δτι είχα υπο
χρέωση ίσως καί έξ ονόματος καί 
άλλων ιατρών νά κάμω.

Τό θέμα αφορά κυρίως εις την 
άσκηση τοϋ ιατρικού έ'ργου άπό τούς 
ασθενείς/ Δέν ξέρω αν παρόμοιο θέ
μα άντιμετώπιζαν οί παλαιοί για
τροί, πάντως εμείς οΐ νεώτεροι, τό 
άντιμετωπίζουμε καθημερινώς καί 
τό ύφιστάμεθα εις προϊοΰσαν έ'ντα- 
σιν καί έκτασιν δσο περνούν τά χρό
νια.

Καί γιά νά γίνω πιό σαφής τά 
πράγματα έχουν ως έξης. Οί μισοί 
περίπου από τούς άσθενεϊς οΐ όποιοι 
έπισκέπτονται ένα' γιατρό, έχουν 
δική τους γνώμη εις δτι άφορα εις τήν 
πάθησή τους, εις τις εξετάσεις πού 
πρέπει νά κάμουν καί είς τά φάρμακα 
πού πρέπει νά πάρουν. Ή  επίσκεψή 
τους στον γιατρό γίνεται είτε γιά νά 
έπιβεβαιώσουν αύτά πού εκείνοι 
έχουν ήδη διαγνώσέι είτε έφ’ δσον 
είναι ήσφαλισμένοι γιά νά τούς τά 
γράψη ό γιατρός στο βιβλιάριο. Χα
ρακτηριστικό είναι δτι στον γιατρό 
δέν άναφέρουν' τά συμπτώματα πού 
παρουσιάζουν δπως π.χ. πόνος στήν 
κοιλιά, ή πόνος στο κεφάλι, ή στον 
θώρακα, άλλά προσδιορίζουν τό κα- 
τα τήν δική τους γνώμη πάσχον ορ- 
γανον. Έ χ ω  π.χ. τό στομάχι μου ή 
έχω πίεση ή πονάει ή καρδιά μου 
άντιστοίχως.

’Εκείνο δέ πού περιμένουν άπό τον 
γιατρό είναι ή επιβεβαίωση τής 
διαγνώσεώς τους, τήν όποια δέχον
ται ευχαρίστως, ή ή άπόριψίς της, 
οπότε κατά πάσαν πιθανότητα θά 
έπισκεφθοΰν καί άλλο γιατρό.

Είναι πλέον κανών τό γεγονός τής 
προσελεύσεως άσθενών στο ιατρείο 
γιά μέτρηση τής πιέσεως επειδή 
έχουν πονοκέφαλο, διότι έχει πλέον 
επικρατήσει δτι κάθε αύξηση τής 
αρτηριακής πιέσεως προκαλέΐ αύτό 
τό σύμπτωμα. Σπανίως άκοΰμε τήν 
έρώτηση «γιατρέ νιώθω πονοκέ
φαλο, τί νά έχω;»

Τό σταθερό είναι «γιατρέ πάρε 
μου τήν πίεση γιατί έχω πονοκέφα
λο».

’Εάν δέ ή πίεσή του εύρεθή φυ
σιολογική άποχωρή ευχαριστημένος 
χωρίς νά τον ένδιαφέρη τίποτε άλλο.

Σχετικές μέ τον πονοκέφαλο είναι 
οι ζαλάδες καί οί ίλιγγοι πού άποδί- 
δονται στήν καημένη τήν χοληστε
ρίνη, ή οποία τελευταίως είναι πολύ 
τής μόδας. ’Εδώ ή σταθερά καί άμε-

τακίνητος άποψη τών άσθενών 
είναι «έχω ζαλάδες, μήπως έχω 
χοληστερίνη»; ή «έχω ζαλάδες θά 
άνέβηκε πάλι ή χοληστερίνη μου». 
Φυσικά ή άποψη τού γιατρού δτι γιά 
τους ιλίγγους καί τις ζαλάδες μπορεί 
να φταίνε τόσα άλλα πράγματα δέν 
λαμβάνεται ύπ’ δψιν.

Πόνος ή μούδιασμα στό άριστερό 
χέρι σημαίνει δτι πάσχει ή καρδιά. 
Χαρακτηριστική καί σταθερή καί 
εδώ είναι ή παραγγελία τού ασθε
νούς «Γιατρέ πονάει ή μουδιάζει
τό άριστερό μου χέρι.......Πρέπει νά
βγάλω ένα’ Η λεκτροκαρδιογράγημα». 
Τό έάν τώρα εννέα στις δέκα φο

ρές ή αιτία είναι άλλη έκτος τής καρ
διάς δέν τον άπασχολεΐ. Ποτέ δέν θά 
εΐπή στον γιατρό νά τον έξετάση γε
νικώς γιά τό ανωτέρω σύμπτωμα. 
Δέν ύπάρχει δέ περίπτωση νά πει- 
σθή πριν βγάλη τό ηλεκτροκαρδιο
γράφημα, δτι δέν πάσχει ή καρδιά 
του.

Συχνή άλλωστε είναι ή περίπτω
ση νά εμφανίζεται ό άσθενής μέ ένα 
χαρτάκι στό οποίο είναι γραμμένες 
διάφορες εξετάσεις καί νά ζητά νά 
τις γράψη ό γιατρός στό βιβλιάριο. 
Οί εξετάσεις αυτές ή είναι δική του 
απόφαση ή κάποιου συγγενούς ή 
φίλου πού είχε κάμει τις ίδιες. Τό
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κορύφωμα δέ είναι βτι αφού κάμει 
τίς έξετάσεις αυτές δέν τίς φέρνει 
κάν νά τίς δείξη στον γιατρό.

Κρίνει καί άποφασίζη μόνος του.
’Ανάλογο καί χειρότερο μέ ότι 

συμβαίνει μέ τίς έξετάσεις συμβαίνει 
καί μέ τά φάρμακα.

Έ δώ  πλέον ή γνώμη τοϋ γιατρού 
περιττεύει εντελώς. Τον άντικαθι- 
στοϋν εις τό άκέραιο οί γνώμες τών 
φίλων ή άλλων άσθενώνκαί οί δια
φημίσεις τών εφημερίδων κ.λ.π.

Οί άσθενεϊς έμφανίζονται στον 
γιατρό μέ μια παληά συνταγή άλλου 
άσθενοΰςή μέ ένα άδειο κουτί φάρμα
κων ή μέ ένα άπόκομμα έφημερίδος 
καί άπαιτοϋν την άναγραφή τών 
φαρμάκων αύτών.

Συζήτηση για τήν καταλληλότητα 
ή όχι τοϋ φαρμάκου δέν χωρά άφοΰ 
τό ’ίδιο είχε πάρει καί ό 'γείτονας καί 
έγινε καλά, άσχετα αν έπασχε άπό 
άλλη πάθηση ή άν ό δικός του ορ
γανισμός δέν θά τό άνεχθή καλώς. 
Ή  λύση υπάρχει, άν ό γιατρός αρ- 
νηθή νά ύποκύψη. Πηγαίνει απλου- 
στατα σέ άλλο γιατρό. Πολλές φο
ρές βέβαια, τά φάρμακα έχουν παρθή 
ήδη καί ή έγκριση τοϋ γιατροΰ είναι 
δλως τυπική.

Πρόσφατα μιά μητέρα παρουσιά- 
σθηκε στο ιατρείο παραπονούμενη 
κατά παιδιάτρου διότι μέ τα ακα
τάλληλα φάρμακα πού έδωσε στο 
παιδί της καθυστέρησε τήν εκδήλω
ση τής ιλαράς έπί 25ήμερον. "Οταν 
της άπάντησα ότι αύτά πού ίσχυρί- 
ζετο δέν ήταν σωστά ΐατρικώς, μέ 
άντι(ιετώπισε μέ ειρωνικό χαμόγελο 
καί γιά νά μέ πείση μοΰ άνέφερε 
άλλη δική της θεωρία, δηλαδή πε
ριστατικό t συγγενούς της παιδιού 
είς τό όποιο πάλι, άνεστάλη ή έξέ- 
λιξη οξείας σκωληκοειδίτιδας ευθύνη 
τοϋ ίατροΰ καί έξεδηλώθη ώς οξεία 
νεφρΐτις καίτοι αύτή είχε προείπει 
τήν έξέλιξη στούς γονείς τοϋ παι
διού.

Φυσικά στήν εκτίμηση τών διαφό
ρων φαρμάκων υπό τών άσθενών 
πρώτο ρόλο παίζεί ή τιμή τους. 
'Υπάρχει καί έδώ τό άξίωμα «'Όσο 
πιο άκριβό είναι ένα φάρμακο τόσο 
πιο καλό είναι». ’Αλλοίμονο στον 
γιατρό πού έχορήγησε · φθηνό φάρ
μακο καί καθυστέρησε ή άπέτυχε ή 
θεραπεία γιά διαφόρους άλλους λό
γους. Κατά τον άσθενή ή άποτυχίά 
οφείλεται στήν τιμή τού φαρμάκου, 
«είναι δυνατόν γιατρέ μου νά γίνω

καλά μέ κάψουλες τών 5 δραχμών»;
Πολλοί θέτουν έκ τών προτέρων 

τον όρο τους στον γιατρό. «Νά μοΰ 
γράψης κάψουλες τών 10 ή τών 15 
δραχμών». Τό άν φυσικά οί κάψουλες 
αύτές είναι κατάλληλες γιά τήν πά
θησή του δέν τό πολυεξετάζει. ’Ά λ
λωστε υπάρχει καί ή τάση τής έκτι- 
μήσεως τής άξίας τού γιατροΰ άπό 
τό κόστος τών φαρμάκων τά όποια 
άναγράφει. «’Ακριβά φάρμακα =  

•καλός γιατρός». ' -

"Αλλοι πάλι παίρνουν τήν συνταγή 
πού τούς γράφει ό γιατρός χωρίς 
κανένα σχόλιο καί κατόπιν ζητούν 
άπό τον φαρμακοποιό νά τούς κάμη 
ώρισμένες άλλαγές στά φάρμακα. 
Μοΰ έτυχε πολλές φορές νά διαπι
στώσω ότι άσθενεϊς στούς όποιους 
είχα γράψει ένα συγκεκριμένο φάρμα
κο, είχαν πάρει άλλο διαφορετικό 
ή άκριβώς τό ίδιο μέ άλλη εμπορι
κή ονομασία, νομίζοντας φυσικά ότι 
έφ’ όσον έχει άλλη ονομασία είναι 
διαφορετικό φάρμακο.

Συχνότατα παρατηρεΐται επίσης 
τό φαινόμενο νά εμφανίζεται ο 
άσθενής στον γιατρό άφοΰ ήδη έχει 
έξετασθή άπό άλλο γιατρό και να 
ζητά άπό τον δεύτερο νά κρίνη τίς 
έξετάσεις καί τά φάρμακα τού πρώ
του. «Γιατρέ μου είναι καλά αύτά τα 
φάρμακα πού μοΰ έδωσε, ο τάδε 
γιατρός; Νά τά πάρω»; Φυσικά 
αύτομάτως τίθεται τό έρώτημα για
τί πήγε στον πρώτο γιατρό άφοΰ 
δέν τοΰ είχε έμπιστοσύνη. Νομίζω 
ότι οδτε στόν δεύτερο γιατρό έχει 
έμπιστοσύνη. Κάλλιστα ή σειρά τής 
έπισκέψεως τών γιατρών θά μπο
ρούσε vol είναι ή άντίστροφος. Α 
πλώς οί άσθενεϊς τοΰ είδους αύτοΰ 
μαζεύουν τίς γνώμες δυο τριών για
τρών καί μετά άποφασίζουν μόνοι 
τους ποιά φάρμακα θά πάρουν και 
τί άγωγή θά άκολουθήσουν.

Θά μποροΰσα νά συνεχίσω μέ 
άπειρα παραδείγματα περιπτώσεων, 
ΰποκαταστάσεως τών ιατρών υπο 
τών άσθενών μιά καί’τό γεγονός τού
το είναι καθημερινό. Θά πρέπει-6μως 
έδώ νά κάμω καί μιά διευκρίνηση. 
Οί πλεΐστες τών περιπτώσεων άφο- 
ροΰν είς τούς ήσφαλισμένους. ’Εκεί
νοι οί όποιοι έξ ιδίων πληρώνουν τα 
φάρμακα καί τίς έξετάσεις οπωσ
δήποτε έχουν ώς ισχυρό έμπόδιο γιά 
νά κάνουν τό γιατρό, τό ότι πρέπει 
νά ξοδεύουν. Άλλωστε έφ’ όσον 
μποροΰν έλεύθερα σχεδόν νά παίρ
νουν όποια φάρμακα θέλουν καί νά 
κάμουν όσες έξετάσεις θέλουν, δέν 
απευθύνονται στούς γιατρούς.

Πολλές μπορεί νά είναι οί αιτίες 
τοΰ φαινομένου. ’Επειδή πιστεύω 
ότι είναι φαινόμενο τών τελευταίων 
χρόνων καί ότι παλαιοί συνάδελφοι 
δέν άντιμετώπιζαν σέ τέτοια έκταση 
τό φαινόμενο, νομίζω οτι πιο πολύ 
θά πρέπει νά φταίη ή μεγάλη έκλαί- 
κευση τής ιατρικής. Καθημερινώς 
σήμερα οί έφημερίδες καί τά περιο
δικά δημοσιεύουν άρθρα σχετικά μέ 
τήν ιατρική. Πολλά άπό αύτά δίδουν 
λανθασμένες συμβουλές, ή δυσνόητες, 
οί όποιες έρμηνεύονται ύπό τών 
άναγνωστών κατά τό δοκοΰν. Πολ
λές έπίσης είναι σήμερα οί έντεχνες 
διαφημίσεις στίς έφημερίδες διαφό
ρων φαρμάκων. "Αλλωστε , τα περί 
άσθενειών είναι προσφιλές θέμα συζη- 
τήσεως καί πάντα γίνεται άνταλλαγή 
απόψεων καί γνωμών απο τους συζη- 
τητάς. Πρόσφατα υστέρα άπό μιά 
διαφήμηση . στίς έφημερίδες ένός 
φαρμάκου γιά τό έλκος τοΰ στομά
χου, είχαν κατακλύσει κυριολεκτι
κούς όλοι οί έλκοπαθεΐς τά ιατρεία 
καί τά φαρμακεία ζητώντας το φάρ
μακο. Ελάχιστοι άπ’ αυτούς ζη
τούσαν καί τήν γνώμη τοΰ γιατροΰ 
γιά τό άν πρέπει νά τό πάρουν,

Γιά τούς υπολοίπους άρκοΰσε τό 
ότι τό έγραψαν οί έφημερίδες.

"Ενας άλλος λόγος πρέπει νά είναι 
ότι τά τελευταία χρόνια περισσότεροι 
έργαζόμενοι άπέκτησαν ιατροφαρμα
κευτική περίθαλψη και έτσι έχουν 
τήν εύχέρεια νά άπευθύνωνται ανα 
πάσαν στιγμή στόν γιατρό.

"Ισως τέλος νά φταίμε καί έμεΐς 
οί ίδιοι οί γιατροί πού χάσαμε τήν 
παληά αίγλη ή οποία περιέβαλε άλ
λοτε τον γιατρό. Βέβαια αότο εχει 
σχέση μέ τήν τότε άγνοια τοΰ λοιπού 
κόσμου σέ θέματα ιατρικής καί μέ 
τήν πολλαπλή σημερινή ένημέρωση. 
"Ισως όμως νά φταίνε άκόμη καί τά 

. δικά μας σφάλματα καί οί παραλή
ψεις πού πάντα έγίνοντο παλαιότερα 
μάλιστα συχνότερα, αλλά τώρα γ ί
νονται εύκολα άντιληπτά.

Παρ’ όλα αύτά όμως, πάλι δέν 
μπορώ νά καταλάβω καί νά συνη
θίσω στήν κατάσταση, τοΰ νά κα
θοδηγούμαι στίς σκέψεις μου καί 
στίς ένέργειές μου άπό τον άσθενή 
έκεϊνον, ό όποιος δέν έπεμβαίνει στο 
έργο τοΰ ράφτη του, τοΰ μηχανικού 
τοΰ αυτοκινήτου του, τοΰ ήλεκτρο- 
λόγου του, παρά μόνο στο έργο εκεί
νου ό όποιος φροντίζη υπεύθυνα οτι 
πολυτιμότερο έχει, δηλαδή τήν υ
γεία του.
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Η ’Εθνική Χωροφυλακή ίής 
Γαλλίας από πολλών ήδη ετών 
χρησιμοποιεί τό ελικόπτερον διά 
τήν έκτέλεσιν πλείστων όσων 
υπηρεσιών καί άποστολών τής. 
Η  σχετική μελέτη έγένετο τό 

πρώτον τό έτος 1951 καί κατά 
τό έτος 1954 κατέστη δυνατή 
ή προμήθεια υπό τής Χωροφυλα
κής τών πρώτων μονάδων ελι
κοπτέρων. Οϋτω ή Εθνική Χω
ροφυλακή, ή οποία έχει πλεϊ- 
στας δσας ενδόξους παραδόσεις 
παρακολουθεί τάς τελευταίας τεχ
νικός εξελίξεις καί εκσυγχρονί
ζεται ταχύτατα άναπροσαρμό- 
ζουσα τήν τακτικήν της, άναλό- 
γως τών έκάστοτε εξελίξεων καί 
αναγκών τοϋ 20οϋ αίώνος. Σή
μερον διαθέτει στόλον εκ 43 
ελικοπτέρων, τά όποια εξυπη
ρετούν άποτελεσματικώτατα τάς 
διαφόρους ' Υπηρεσίας της, ήτσί 
τάς περιφερεακάς τοιαύτας, τήν 
Μηχανοκίνητον Χωροφυλακήν, 
τήν Φρουράν τών Παρισίων καί 
πολλάς αλλαςΔ ημοσίας ήΣτρατιω- 
τικάς Υπηρεσίας τή αίτήσειτων.

Αί προσφερθείσαι ιιέχρι τοϋδε 
πολυτιμότατοι ύπηρεσίαι υπό τών 
ελικοπτέρων αυξάνονται καθ’ ημέ
ραν καί περισσότερον, καθ’ όσον 
διαπιστοϋται παρ’ απάντων ή λίαν 
επιτυχής καί ταχντάτη έξνπη-
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ρέτησίς των, υποβοηθούσα εις 
την άντιμετώπισιν δυσχερέστα
των προβλημάτων, τά όποια άλ
λως ήτο αδύνατον να άντιμετω- 
πισθοϋν. Έ φ  όσον ή επιτυχία 
αυτών έξαρτάται εκ τής ταχύτητος 
και άποτελεσματικότητος το έλι- 
κόπτερον δεν δύναται να άντι- 
κατασταθή υπό ούδενος ετέρου 
μεταφορικού μέσου.

'Η  Γαλλική Χωροφυλακή ά- 
πέκτησεν τό πρώτον έλικόπτε- 
ρόν της τήν 12ην Μαρτίου 1954. 
Τούτο υπήρξε μία αν ευ προη
γουμένου επιτυχία τού τότε 
Συνταγματάρχου και νυν ’Αντι
στράτηγου κ. Φουασιέ, ό όποιος 
ήτο κατά τήν εποχήν εκείνην 
διευθυντής Αιευθύνσεως Τεχνι
κών Υπηρεσιών Χωροφυλακής. 
'Η  πρότασίς του κατ’ αρχήν 
έξέπληξε τούς πάντας, πλήν όμως 
σνντόμως έπείσθησαν οι, άντιτι- 
θέμενοι εις ταυ την διά τήν χρη
σιμότητα τού ελικοπτέρου, πράγ
μα τό όποιον δεν διέψευσε τάς 
προσδοκίας του.

Κατ’ αρχήν έχρησιμοποιήθη- 
σαν, περιωρισμένως βεβαίως, διά 
τον έλεγχον τών μεγάλων οδι
κών άρτηριών και διά τήν διά- 
σωσιν ατόμων εις πλημμυρισμέ
νος περιοχάς. Ή  επιτυχής χρη
σιμοποίησή αυτών, έπεισε τούς 
αρμοδίους και τό 1957 έδη- 
μιουργήθησαν νέοι σταθμοί ελι
κοπτέρων, εις Μέτς, Λυών, Του- 
λούζην καί Μασσαλίαν. Κατά τό 
έτος 1958 ό αριθμός τών ελικο
πτέρων ηύξήθη εις 20 μονάδας 
καί έπεξετάθη ή χρησιμοποί- 
ησίς των καί εις τήν περιοχήν 
τών ’Άλπεων, 'Η  πρώτη εκπαι
δευτική περίοδος διά πτήσεις εις 
όρεινάς περιοχάς ώς τό Λευκόν 
’Όρος καί Ουασάν, ώργανώθη 
εις Μπορζιέ ντύ Λάκ καί κατά 
τό έτος τούτο έπραγματοποιή- 
θησαν καί αί πρώται επιτυχείς 
διασωστικαί πτήσεις χάρις εις 
τό έλικόπτερον ALOUETTE 2.

Κατά τό έτος 1960 έδημιουρ- 
γήθησαν καί άλλοι 10 Σταθμοί 
'Ελικοπτέρων εις τήν Μητροπο- 
λιτικήν Γαλλίαν, εις εις τήν Κορ
σικήν καί πέντε εις Τζιμπουτί, 
Γκουανταλούπην, Γουινέαν, Μαρ
τινίκαν καί Ρεϋνιόν. Τό έτος 1963 
με τήν τ  ελειοποίησιν τού εν 
λόγω ελικοπτέρου, ή Χωροφυλακή 
έφωδιάσθη καί μέ τά πρώτα 
μοντέλα ALOUETTE 3. Κατά 
τό έτος τούτο έπραγματοποίη- 
σεν 9.776 ώρας πτήσεως, ενώ

κατά τό έτος 1956 είχεν μόνον 
156. Κατά τό 1970 ό άριθμός 
τών Σταθμών 'Ελικοπτέρων ηύ
ξήθη εις 21, ήτοι 15 εις τήν 
Μητροπο λιτικήν Γάλλίαν, καί 
Κορσικήν, καί 6 εις τάς αποι
κίας. 'Η  ’Εθνική Γαλλική Χω
ροφυλακή διαθέτει επί τού πα
ρόντος 43 'Ελικόπτερα, ήτοι: 22 
ALUETTE 2, 9, ARTOUSTES 
ALOUETTE, 2 ASTAZU, 3 
ALOUETTE 3, καί 1ALOU- 
ΕΤΤΕ 3 ASTAZOU XIV.

Δέον νά σημειωθή, ότι τό 
ALOUETTE 2, μέ πέντε θέσεις 
καί μέ ταχύτητα 170 χιλιομέ
τρων καθ’ ώραν είναι απολύτως 
κατάλληλον διά τάς άποστολάς 
τής Χωροφυλακής, συμπεριλαμ
βανομένων καί πτήσεων διασώ- 
σεως μέχρι καί ύφους 3500 μέ
τρων. Καίτοι βεβαίως τά ελι
κόπτερα έχουν χρησιμοποιηθή καί 
εις μεγαλύτερα ύψη, εν τούτοις, 
τό άνώτερω ύφος είναι τό πλέον 
ιδεώδες διά τοιούτου είδους επι
χειρήσεις διασώσεως.

Τό έλικόπτερον ALOUET
TE 3 είναι ό πλέον τέλειος τύπος, 
διότι ή μηχανή ARTOUSTE 
τριών τουρμπινών επιτρέπει τήν 
άνύψωσίν του μέχρις ύψους 5000 
μέτρων καί τούτο καθιστά αυτό 
χρησιμοποίησιμόν εις υψηλά ορει

νά συγκροτήματα μέ ταχύτητα 
περίπου 200 χλμ. καθ’ ώραν. 
Προς τούτοις είναι 7θέαιον καί 
τούτο καθιστά αυτό τελειότατον 
μεταφορικόν μέσον.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Τό θέμα τού προσωπικού καί 
Ιδία τής έκπαιδεύσεώς του, ήτο 
δυσχερέστατον καί άντιμετωπί- 
σθη δι άποσπάσεως Αξιωμα
τικών τής ’Αεροπορίας ή έξ 
’Αξιωματικών Χωροφυλακής οί 
όποιοι κατείχον δίπλωμα ιδιωτι
κών σχολών πιλότων. Σήμερον 
οι ανδρες τών ελικοπτέρων προέρ
χονται είτε εκ τού προσωπικού 
τής Χωροφυλακής είτε έξ 'Υπα- 
ξιωματικών τής ’Αεροπορίας, ή 
τής ’Αεροπορίας τού Στρατού. 
Εις τήν πρώτην περίπτωσιν οί 
ανδρες τής Χωροφυλακής έκ- 
παιδεύονται εις τήν Σχολήν πι
λότων τού Ντάξ. Εις τάς λοιπός 
περιπτώσεις, οί κατέχοντες ήδη 
δίπλωμα πιλότου ή προερχόμε
νοι έξ αντιστοίχων υπηρεσιών 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, ύφί- 
στανται μίαν συμπληρωματικήν 
ειδικήν έκπαίδευσιν διά τάς ει
δικός άνάγκας τής Χωροφυλα
κής.

'Η  αυτή διαδικασία ακολου
θείται καί διά τό τεχνικόν προ
σωπικόν τής 'Υπηρεσίας 'Ελι
κοπτέρων Χωροφυλακής.

Τύποι έλικοπτέρων ΑΛΟΥΕΤ έκ τών χρησιμοποιουμένων σήμερον ύπό τής 
Γαλλικής Χωροφυλακής.
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Έ ν πάση περιπτώσει τό προ
σωπικόν διατηρείται πάντοτε εις 
υψηλήν στάθμην, κατά τό δυνα
τόν, διά νά είναι πάντοτε εις 
θέσιν νά προσφέρη τάς σοβαράς 
και πολυτίμους ταύτας υπηρε
σίας του.
ΑΠ ΟΣΤΟ ΛΑΙ

Συμφώνως προς τον σχετι
κόν Κανονισμόν «τά ελικόπτερα 
χρησιμοποιούνται εν συνδυασμό) 
προς άπάσας τάς άλλας υπηρε
σίας και ένεργείας, οσάκις αι 
περιστάσεις άπαιτοϋν τούτο. . . .»

Αι άνωτέρω άποστολ.αί δύ- 
νανται νά είναι :

—Διυίκησις και έποπτεία : 'Ως 
ιπτάμενος Διοικητικός Σταθμός 
Ελέγχου τό έλικόπτερον δίδει 
την ευκαιρίαν εις τον Διοικοϋντα 
’Αξιωματικόν νά βεβαιοϋται τα
χύτατα περί τής δραστηριότητας 
των ύπ αυτού υπηρεσιών, αν ευ 
χρονοτριβής τινός. Τοιαύται δε 
περιπτώσεις είναι αι ύπηρεσίαι 
κατά τάς μεγάλας συγκεντρώσεις 
όχλου, αγώνας αυτοκινήτων, άε- 
ροπορικάς επιδείξεις, κ.λ.π.

—Άποστολάς συνδέσμου καί με
ταφορών εις απρόσιτα κατ’ αλλ.ον 
τρόπον μέρη.

—Παροχήν συνδρομής καί διά- 
σωσιν κινδυνευόν των κατά τήι 
εφαρμογήν υπό τής Χωροφυλακής 
ειδικών σχεδίων.

—Δ ι έρευνας καί κατοπτεύσεις 
υπό τής Χωροφυλακής.

—Διά πλείστας όσας αλλας ει
δικός περιπτώσεις ανάγκης κ.λ.χι.

"Οσον αφόρα τον έλεγχον τής 
κυκλοφορίας επί τών μεγάλων οδι
κών αρτηριών, τό έλικόπτερον ποσ- 
φέρει πλείστας όσας υπηρεσίας και 
ύποβοηθεί τον υπεύθυνον νά άπο- 
φασίση περί τής λήψεως μέτρων 
άποσυμφορήσεως τών όδών, βάσει 
θετικών στοιχείων καί πληροφο

ριών παρεχόμενων υπό τών περι- 
πολούντων ελικοπτέρων.

—Κατ’ αρχήν τό Τμήμα Ε λ ι
κοπτέρων τής Γαλ.λικής Χωροφυ
λακής έχρησιμοποιήθη δι όλας τάς

Τό έλικόπτερον χρησιμοποιείται διά 
πολλάς άποστολάς μεταξύ τών όποιων 
πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει ή διάσωσις 
κινδυνευόντων προσώπων.

άνωτέρω σοβαράς άποστολάς. Παρά 
όμως ταϋτα, έκ τής άνάγκης τών 
πραγμάτων, άπεδείχθη, ότι έπρεπε 
νά διαμορφωθή ή χρησιμοποίη
σές των βάσει στοιχείων σχετικών 
με τήν οικονομικήν καί γεωγραφικήν 
αποψιν τών άντιστοίχοιν περιοχών 
εις τάς όποιας ταύτ-α έχρησιμο- 
ποιοϋντο. Ουτω π.χ. εις τήν πε
ριοχήν τού Σαπόρο Παρισίων, τά 
έλ.ικόπτερα χρησιμοποιούνται διά τον 
έλεγχον τών μεγάλων οδικών άρτη- 
ριών εις τήν περιοχήν Παρισίων 
καί διά τήν μεταφοράν άσθενών καί 
τραυματιών εις τά νοσοκομεία τής 
πόλεως τούτης, ενώ εις τήν περιο
χήν τής Λυών, Μασσαλίας, Του
λούζης, χρησιμοποιούνται συχνά- 
κις δι επιχειρήσεις διασώσεως εις 
τάς ορεινός περιοχάς καί εις τό τμήμα 
τού Λά Τεστ Ντε Μπούς, χρησιμο
ποιείται διά διασώσεις ναυαγών, 
κινδυνευόντων κολυμβητών κ.λ.π. 'Η  
έξειδίκευσις τής χρησιμοποιήσεως 
ταύτης άπήτησεν επίσης καί τον 
εφοδιασμόν διά τών άπαραιτήτων εις 
έκάστην περίπτωσιν ειδικών μέσων 
καί εφοδίων π.χ. τά Τμήματα τά 
όποια χρησιμοποιούν ώς επί τό 
πλεϊστον τά ελικόπτερά των διά 
τήν μεταφοράν τραυματιών, έχουν 
έφοδιασθή διά τών άναγκαίων μέ
σων, συμφώνως προς τάς υποδείξεις 
τού Καθηγητοϋ Κάρα τού Νοσοκομ; ί
ου Νέκερ τών Παρισίων Τά ελικό
πτερα τά χρησιμοποιούμενα διά 
θαλ.ασσίας διασώσεις είναι έφωδια- 
σμένα δι όλων τών απαραιτήτων 
προς τούτο μέσων, ήτοι σωστικός 
λέμβους σχεδίας, σωσσίβια, σύ
στημα έπιπλεύσεως, σημαντήρας 
κ.λ.π. Δέον επίσης νά τονισθή έν 
προκειμένη), ότι οι άνδρες τών άνω
τέρω ελικοπτέρων έχουν ύποστή 
σχετικήν έκπαίδευσιν, ώς βατρα
χάνθρωποι, καί αί τοιούτου εί
δους επιχειρήσεις γίνονται σχεδόν 
πάντοτε έν συνδυασμό) με τήν χρη
σιμοποίησή ταχυτάτων ναυαγωσω- 
ατικών πλοιαρίων τής Χωροφυλα
κής.

Τά χρησιμοποιούμενα διά δια
σώσεις εις ορεινός περιοχάς ελι
κόπτερα είναι έφωδιασμένα διά πέ
διλων σκι, τά όποια έπιτρέπουν τήν 
προαγείωσιν εις περιοχάς κεκαλυμ- 
μένας διά χιόνων ή πάγων, επίσης 
τό πλήρωμα αυτών πρέπει νά είναι 
ικανοί σκιέρ—χιονοδρόμοι, ίνα δύ- 
νανται νά έκτελοϋν τήν δυσχερή 
ταύτην αποστολήν των. Έ ν τή 
περιπτώαει ταύτη αί επιχειρήσεις 
διασώσεως όιενεργοϋνται έν συνερ
γασία μέ τήν ειδικήν Μονάδα Όρει-
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νών συγκροτημάτων τής Χωροφυ
λακής, ώς και με μίαν ειδικήν ομάδα 
αλεξιπτωτιστών, είδικώς έκπαι-
δενθέντων διά τον άνωτέρω σκοπόν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ή 
χρησιμότης των ελικοπτέρων άπε- 
δείχθη πολυτιμοτάτη και αί προ- 
σφερθ είσαι κατά την τελευταίαν 
Ιδετίαν ύπηρεσίαι των έδικαιολό- 
γησαν απολύτως την χρησιμο- 
ποίησίν των ύπό τής Χωροφυλακής. 
’Επί τοϋ εν . λόγω θέματος ό δια
κεκριμένος καθηγητής κ. Κάρα έδή- 
λωσε τά εξής :

Προκειμένου νά αξιοποίηση τις 
κατά τον καλλίτερον δυνατόν τρό
πον την χρησιμοποίησιν των ελι
κοπτέρων διά τους άνωτέρω σκο
πούς, απαιτούνται ώρισμέναι προϋ
ποθέσεις, ήτοι :

—Πρέπει τά ελικόπτερα νά έχουν

χαμηλόν βαθμόν θορύβου και δο
νήσεων και σταθερότητα κατά την 
πτήσιν.
• ■—Πρέπει νά εξυπηρετούνται ύπό 
μιας άρτίως ώργανωμένης υπη
ρεσίας τηλεπικοινωνιών, είδικώς έκ- 
παιδευθέντων πληρωμάτων κ.λ.π.

—Πρέπει νά είναι έφωδιασμένα 
δι όλων τών απαραιτήτων προς τον 
σκοπόν δι ον χρησιμοποιούνται μέ
σων, παροχής πρώτων βοηθειών και 
διασώσεως.

Τά χρησιμοποιούμενα διά την 
μεταφοράν τραυματιών πρέπει νά 
διαθέτουν άπαραιτήτως τό κατάλ
ληλον καί είδικώς έκπαιδευμένον 
ιατρικόν προσωπικόν.
ΣΥΝ ΤΗ ΡΗ ΣΙΣ  ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ

Τό κεντρικόν Συνεργειον συντη-·'·. 
ρήσεως ελικοπτέρων τοϋ Σαπόρο 
υπάγεται άπ’ ευθείας εις τό ’Αρχη-

γείον Χωροφυλακής — (Δ ιεύθννσιν 
Τεχνικών Υπηρεσιών) καί άπο- 
στολ,ή τούτου είναι ή συντήρησις ταιν 
43 ελικοπτέρων τά οποία διαθέ
τει σήμερον ή Γαλλική Χωροφυλακή.

Εις αυτό υπηρετούν τρεις Α ξιω 
ματικοί Μηχανικοί καί 20 'Υπα- 
ξιωματικοί οί οποίοι είναι άρτίως 
εκπαιδευμένοι εις τά καθήκοντα 
τάύτα.

Τό Κεντρικόν Συνεργειον πε
ριλαμβάνει τρία Τμήματα ήτοι :

—Τό Τεχνικόν Τμήμα, τό όποιον 
έχει :

—Τό Γραφεϊον κινήσεως καί έκ- 
δόσεως τών διαταγών διά τήν τακ
τικήν καί έκτακτον έπιθεώρησιν 
τών ελικοπτέρων.

—Τό Γραφεϊον Έπιθεωρήσεως, 
τό 1 όποιον ενεργεί ταύτας μετά



300, 600 καί 900 ωρών πτήσιν τών 
ελικοπτέρων.

•—Το Γραφεΐον Τηλεπικοινωνιών 
κΤι ’Εφοδίων.

—Το Γραφεΐον ’Ανεφοδιασμού γε
νικώς διά καυσίμων και άλλων εφο
δίων.

—Το Γραφεΐον Σνντηρήσεως άε- 
ροτονρμπίνων τών τύπων ARTOU- 
STE καί ASTAZOU.

—Το Τμήμα ’Επιμελητείας.
—Το Τμήμα Διοικητικού, το 

όποιον έχει δύο Γραφεία, Προσω
πικού καί Οικονομικού.

Έκτος τού Κεντρικού Συνερ
γείου, υπάρχουν ομάδες αυτούς εκ 
πεπειραμένων μηχανικών καί τεχ
νιτών, αί δποΐαι προσφέρουν τάς 
υπηρεσίας των εις τούς διαφόρους 
σταθμούς ελικοπτέρων.

’Από τού έτους 1957 μέχρι σή
μερον τό κεντρικόν συνέργειαν 
έπραγματοποίησεν 177 γενικός επι
θεωρήσεις εις 300, 600 καί 900 
ώρας καί 205 άλλας μικροτέρας 
σημασίας έπισκευάς καί συντηρήσεις 
ελικοπτέρων.

Έκτος τούτου πρέπει εν προ
κειμένη) να μνημονεύσωμεν, δτι 
υπάρχει εν μικρόν Τμήμα ερευνών 
καί μελετών, τό όποιον έπισκευάζει 
καί συντηρεί τα διάφορα άλλα 
εφόδια καί μέσα τα όποια χρησι
μοποιούνται ύπό τών ελικοπτέρων. 
(Π.χ. ειδικά χιονοπέδιλα προσγειώ- 
σεως, ειδικά φορεία κ.λ.π.).
Τό άνωτέρω Τμήμα μετά την 
έφεύρεσιν τού τύπου ALOUETTE  
3, έφωδίασε τούτο με ειδικά φο
ρεία—κλίνας καί θέσεις διά τό 
ιατρικόν προσωπικόν, ώς καί δι’ 
όαιάσας τάς απαραιτήτους συσκευάς 
παροχής πρώτων βοηθειών κ.λ.π. 
Χάρις εις τάς άνωτέρω διαρρυθμί
σεις τού εσωτερικού χώρου τών 
άνωτέρω ελικοπτέρων έπετεύχθη ή 
εύχερεστέρα καί άσφαλεστέρα με
ταφορά άσθενών καί τραυματιών.

Έ κ  τής μέχρι τούδε πείρας δια
φόρων Ευρωπαϊκών ’Αστυνομι
ών άπεδείχθη, δτι εις περιπτώσεις 
θεομηνιών, πυρκαϊών δασών, 
πλημμυρών κ.λ.π. πολλοί άνθρω
ποι έχασαν την ζωήν των, διότι 
εν τή συγχύσει άπώλεσαν τον έλεγ
χόν των ή τον προσανατολισμόν 
των, ενώ θά έσώζοντο άσφαλώς, 
εάν ύπήρχον ελικόπτερα νά τούς 
παρέχουν τάς ένδεδειγμένας οδη
γίας καί συνδρομήν. Δι αυτό τά 
ελικόπτερα ταύτα είναι έφωδιασμέ
να διά μεγαφωνικής συσκευής με
γάλης έντάσεως, την όποιαν χρη
σιμοποιούν εις τοιαύτας περι
πτώσεις. Τά ελικόπτερα προσφέ
ρουν πολυτιμοτάτας επίσης υπη
ρεσίας κατά την κατάσβεσιν πυρ- 
καϊών δασών.

67 Πιλότοι καί 90 Μηχανικοί ελι
κοπτέρων τής Γαλλικής Χωροφυλα
κής έχουν προσφέρει άνεκτιμήτους 
υπηρεσίας εις τό ’Έθνος, χάρις εις 
την άρτίαν των έκπαίδευσιν καί την 
συνεχή προσπάθειάν των προς 
βελτίωσιν καί πρόοδον διά την κατά 
τον καλλίτερον δυνατόν τρόπον 
έκτέλεσιν τής υψηλής ταύτηςάπο- 
στολής των προς διάσωσιν άνθρω- 
πίνων υπάρξεων.
”Εκαστος εξ αυτών διαπνέεται άπό 
υψηλά αισθήματα άνθρωπισμού καί 
άλληλεγγύης καί πιστεύει εις την 
άποστολήν του μετά πάθους καί 
πίστεως. Πολλοί εξ αυτών προσέ- 
φερον καί αυτήν ταύτηντήν ζωήν των 
εν τή έκτελέσει τού ωραίου καί άν- 
θρωπιστικού τούτου καθήκοντος των. 
Α ί ελάχιστοι θυσίαι αύτών, είναι 
μηδέν εν συγκρίσει με τάς χιλιά
δας άνθρωπίνων υπάρξεων τάς 
όποιας διέσωσαν καί δικαίως ή Χω
ροφυλακή δύναται νά σεμνύνεται διά 
τήν ίψηλήν της αυτήν άποστολήν.

Ή  Γαλλική Χωροφυλακή δια
θέτει σήμερον Σταθμούς Έ?.ικο- 
πτέρων εις τάς εξής περιοχάς :

Σατορύ, Μέτς, Άμιέν, Ρένν Τούρ, 
Ντιζόν, Λυών, Μασσαλίαν, Τουλού- 
ζην, Λά Τέστε, Αίάκιον Κορσικής, 
Σέν Ναζαίρ, Λιμόζ, Μονπελιέ, εις 
Πουάν—α—Πίτρ Γκουανταλονπης, 
Φόρ—ντε—Φράνς Μαρτινίκας, Γκα- 
γιέν Γαλλικής Γουιάνας, Τζιμπου- 
τί Γαλλικής Σομαλίας, Ρεϋνιόν καί 
Νουμέα Νέας Καληδονίας.

Εις έκάστην Στρατιωτικήν Διοί- 
κησιν ύφίσταται εν Τμήμα Ε λ ι
κοπτέρων Χωροφυλακής τό όποιον 
έχει τά εξής ελικόπτερα.

—"Εν ή δύο Ελικόπτερα τύπου 
ALO VETTE 3 SA 319

—Δύο Ελικόπτερα τύπου SA 341 
EAZELLE.

—2 Ελικόπτερα ALOUETTE 2 
SA 318 C.

—2 Φορτηγά αυτοκίνητα άνεφο- 
διασμού καυσίμων έφωδιασ μένα
διά r ;τ

—4 φορτηγά 3 ]4 έφωδιασμένα 
διά ραδιοτηλεφώνου,

—3 οχήματα έφωδιασμένα διά 
ραδιοτηλεφώνου,

—1 έπιβατικόν όχημα Διοικητού 
Μονάδος έφωδιασμένον διά ραδιο
τηλεφώνου,

—1 όχημα τζιπ έφωδιασμένον 
διά ραδιοτηλεφώνου,

Τά Ελικόπτερα συνδέονται διά 
Ραδιοτηλεφώνου μέσω τού Κεντρι
κού Σταθμού μετά τού ' Υπουργείου 
Εσωτερικών, τής Νομαρχίας, τού 
’Αρχηγείου Χωροφυλακής, τών 
υφισταμένων αύτών ' Υπηρεσιών, 
τών οχημάτων κ.λ.π.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Έ κ  τών άνωτέρω καταφαίνεται 
σαφώς ή μεγίστη χρήσιμό της τού 
μέσου τούτου διά τήν άστυνομικήν 
δραστηριότητα γενικώς, δι’ δ καί 
αί πλεϊσται τών ’Αστυνομιών τού 
κόσμου ήδη έχουν υίοθετήση τήν 
αστοψιν περί χρησιμοποιήσεως τού 
έν λόγω μέσου, τό όποιον έξασφα- 
λίζει ταχύτητα έπεμβάσεως, ταχύ
τητα έλέγχου, άσφάλειαν καί τα
χύτητα έποπτείας πάσης ένεργείας 
ύπό τών Διοικητών ’Αξιωματικών, 
προς δέ λόγω τής ραγδαιοτάτης 
τεχνολογικής έξελίξεως τής συγχρό
νου έποχής, παρίσταται οπωσδή
ποτε άνάγκη έξοπλισμού τών ’Αστυ
νομιών διά τών νεωτέρων καί άπο- 
τελεσματικωτέρων έπιστημονικών 
καί τεχνικών μέσων, ίνα δύνανται 
νά άνταποκρίνωνται εις τάς απαι
τήσεις αυτής.
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Ι σ τ ο ρ ι κ ο ί  Σελ ί δες

Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  
Ε Ι Σ  Τ Α  Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Α

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Γ Α Ρ Ν Ε Λ Η  
τ “ Υμ)ΡΧ°υ Χ ω ρ)κής

Πρό ένός τετάρτου α ίώ νος, τον Μάρτιον τοΰ 1947, ή Χωροφυλακή είχε  
τήν έξαιρετικήν τιμήν τής άναλήψεως τής άστυνομεύσεως είς τά μαρτυρικά 
Δωδεκάνησα. Πρώτη ή Χωροφυλακή «πάτησε» , με υπερηφάνειαν εθνικήν, 
τά μυρωμένα καί άγια χώ ματά τους καί μετέφερε προς τούς άξιους 'Έλληνας 
Δωδεκανησίους, τον άδελφικόν χαιρετισμόν, έπί τή άπελευθερώσει, των 
πανελλήλω ν, ώς απόστολος τής 'Ελλάδος καί τοΰ ’Έ θνους.

Τό κατωτέρου δημοσιευόμενου αφήγημα άναφέρεται είς τό χρονικόν 
τής άποστολής τής Χω ροφυλακής, είς τά νεοαπελευθερωθέντα Δω δεκάνησα. 
Τούτο δέν έχει αξιώσεις ιστορικού «ντοκουμέντου». Πρόκειται περί μιας 
άπλής άφηγήσεως των ζω ντανώ ν, πάντοτε, άναμνήσεων ένός νέου , τότε 
Χωροφύλακος—τοΰ γράφοντος—πού «ξεσηκώθηκαν» άπό τά κιτρινισμέ- 
να , άπό τά χρόνια , φ ύλλα ήμερολογίου του καί παραδίδονται «φρεσκα- 
ρισμένες» είς τον σημερινόν άναγνώ στην. Τό αφ ήγημα, θά ήδύνατο, 
κάλλιστα, νά είχεν ώς τίτλον : « ’Ή μουν κι’ εγώ στό άρματαγωγό Χ Ι Ο  Σ»

Τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ πα
γερού Δεκεμβρίου τοΰ 1946, είςτό 
Παράρτημα τής· Σχολής 'Οπλιτών 
Χωροφυλακής Δαφνιού, παρετη- 
ρεΐτο έντονος δραστηριότης. 'Η 
έξήγησις: Νέοι Χωροφύλακες Ύπα- 
ξιωματικοί καί τινες ’Αξιωματικοί, 
κατέφθανον καθημερινώς, εκεί, έξ 
δλων τών σημείων'τής χώρας. Οι 
δνδρες ουτοι, πεντακόσιοι περί
που, είχον έπιλεγή, μέ αυστηρά 
κριτήρια, διά μίαν σοβαράν καί 
λεπτήν άποστολήν: Θά μετεκ-
παιδεύοντο, έπί τι διάστημα έκεϊ 
καί άκολούθως θά άπεστέλλοντο, 
είς τά Δωδεκάνησα, διά νά έπαν-

δρώσουν τάς 'Υπηρεσίας Χωροφυ
λακής. "Ολοι τους ήσαν σφριγηλοί 
καί σκληραγωγημένοι. Προήρχον- 
το εκ τών Μεταβατικών ’Αποσπα
σμάτων διώξεως τών συμμοριτών. 
Είχεν άρχίσει, άπό πολλών μη
νών, «ό τρίτος γΰρος». . . 'Η συγ- 
κεντρωθεΐσα δύναμις συνεκροτήθη 
είς Λόχους καί άμέσως ήρχισε προ
γραμματισμένη εντατική έκπαίδευ- 
σις, στρατιωτικού καί αστυνομι
κοί) χαρακτήρος. Ή  έκπαίδευσις 
είχεν ώς στόχον νά καταστήση 
τούς εκλεκτούς αυτούς άνδρας, 
έντός τοΰ συντομωτέρου δυνατού 
χρόνου, ικανούς, άπό πάσης άπό-

ψεως, διά νά άνταποκριθοΰν άπο- 
λύτως, είς τήν άποστολήν. Ή  
έκπαίδευσις ύπήρξεν, έν πολλοΐς, 
άχαρις καί έξαιρετικώς έπίπονος, 
ιδία διά τούς έκπαιδευτάς, πλήν 
άπαντες αντιμετώπισαν τάς άνα- 
φυείσας άντιξοότητας, μέ καρτερι
κότητα καί ρεαλισμόν. "Εν ήτο τό 
κοινόν όραμα:, ή μετάβασίς των 
είς τά σμαραγδένια νησιά μας, 
τοΰ Νοτιοανατολικού Αιγαίου, τά 
όποια έφαντάζοντο παραμυθένια. 
Μετά άπό τρίμηνον έκπαίδευσιν 
οί «εύπλαστοι», λόγφ τοΰ νεαρού 
τής ηλικίας των, Χωροφύλακες, 
είχον άλλάξει νοοτροπίαν Είχον
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Of Δωδεκανήσων εις τά πρόσωπα τών άνδρών τής Χωροφυλακής ύπεδέχθησαν 
τούς άπελευθερωτάς αδελφούς μετά από δουλείαν αιώνων. Διά τόν λόγον αύτόν ό 
ένθουσιασμός των νησιωτών καί οί έκδηλώσεις άγάπης ήγγισαν τά όρια τής πραγμα
τικής λατρείας.

άποβάλλει τάς συνήθειας πού δη
μιουργεί ή ζωή εις τό Μεταβατι
κόν ’Απόσπασμα και εϊχον μετα- 
βληθή, είς λίαν εύγενή καί ευπρο
σήγορα όργανα άστυνομίας τάξεως. 
Τέλος, ήλθεν ή μετ’ αγωνίας άνα- 
μενομένη ήμέρα τής άναχωρή- 
σεως. 'Ως τοιαύτη ώρίσθη ή 26η 
Μαρτίου 1947. Σημεΐον άναχωρή- 
σεως ό Σκαραμαγκας καί μέσον, 
εις τήν διάθεσίν μας, τό άρματα- 
γωγόν «ΧΙΟΣ». Πράγματι τάς άπο- 
γευματινάς ώρας τής ήμέρας έκεί- 
νης, «σαλπάραμε» άπό Σκαραμα- 
γκάν μέ προορισμόν τά Δωδεκάνη
σα. 'Ο καιρός ήτο εξαίσιος. Μας 
συνώδευον μερικοί «ρεπόρτερς» 
έφημερίδων καί ή Μουσική Μπάν- 
τα τοΰ Σώματος.
«Κατεκλίθημεν» καταπεπονημέ- 
νοι είς τό εόρύχωρον κατάστρωμα 
τοΰ άρματαγωγοϋ, μέ σκέπην τόν 
έναστρον ουρανόν. Τό πλοΐον 
έπλεε μέ ταχύτητα δέκα μιλίων τήν 
ώραν. Μετά άπό πλοΰν δεκατεσ
σάρων ωρών, άνάμεσα άπό τις 
γραφικές Κυκλάδες, εισερχόμεθα 
στά νερά τής Δωδεκανήσου. Στό 
βάθος τοΰ γκρίζου ορίζοντα δια- 
κρίναμε τήν Λέρον, τήν Κάλυμνον 
καί νοτιώτερα τήν Κών.

Είς τήν βραχώδη Λέρον φθά- 
σαμε τάς άπογευματινάς ώρας τής 
27-3-47 καί άγκυροβολήσαμεν είς 
τόν άσφαλέστατον λιμένα τοΰ Λα- 
κίου. Ό  λιμήν ήτο Ναυτική Βάσις 
των Ίταλογερμανών, κατά τόν 
πόλεμον. Τώρα τά πάντα έκειντο 
σέ έρείπεια, Ά π’ εδώ πέρασε ό 
πόλεμος. Θλΐψιν μας προξένησε 
τό μισό βυθισμένο ν, είς τό μέσον 
τοΰ κόλπου, πολεμικό μας «Βασί
λισσα Όλγα». Τό είχαν βυθίσει 
τά «Στούκας». Λίγα φτωχικά σπι
τάκια είς τήν άκτήν, άνάμεσα άπό 
άραιά δένδρα, άποτελοΰσαν τήν 
μόνην εύχάριστον «νόταν» είς 
τό δλον τοπεΐον. Έγένετο έπαρ- 
σις τής Σημαίας, έπΐ τοΰ πρωραίου 
ίστοΰ τοΰ πολεμικοΰ, άνάκρουσις 
τοΰ Έθνικοΰ "Υμνου καί «παρου- 
σίασις όπλων», υπό τής παρατετα- 
γμένης,'είς τό κατάστρωμα, δυνά- 
μεως. Οί γύρω βραχώδεις λόφοι 
άντιλαλοΰσαν τούς ήχους των εμ
βατηρίων. Ρίγη συγκινήσεως μάς 
κατέλαβον. Είς τήν άκτήν οί άνα- 
μένοντες πτωχοί νησιώτες καί οί 
μαθηταί τών σχολείων ήκροώντο 
άκίνητοι, σάν άποσβωλωμένοι, τόν 
Εθνικόν μας Ύμνον. Ή  Ελλάς 
τούς άγκάλιαζε άπό τής στιγμής 
έκείνης. ’Ακολούθως άνοιξε ή 
μεγάλη σιδερένια πόρτα τοΰ άρμα-
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Παντού οί ’Αξιωματικοί καί οϊ άνδρες τής Χωροφυλακής έγένοντο δεκτοί μέ έξαλον ένθουσιασμόν, άλλ’ ή άποβίβασις 
τ<δν πρώτων τμημάτων τής Χωροφυλακής εις τήν Ρόδον ξεσήκωσε θύελλαν άσυγκράτητου ένθουσιασμοϋ.

ταγωγοϋ καί έξήλθον, εις τήν παρα
λίαν, ό ’Ανώτερος Διοικητής, Συν
ταγματάρχης Χαρίλαος Παπαδημη- 
τρίου, μετά τοϋ κυβερνήτου τοϋ 
σκάφους, άρκετών άξιωματικών 
καί τής δυνάμεως τής νήσου. Τού
τους αγκάλιασαν καί έφίλησαν 
οί κάτοικοι ενώ οί μικρούληδες 
μαθητές εραινον μέ άνθη. 'Η δύ- 
ναμις τής Λέρου ξεκίνησε γιά τήν 
'Αγίαν Μαρίναν καί τό «ΧΙΟΣ» 
άπέπλευσε, μέ προορισμόν τήν 
Κάλυμνον.

Εις τήν Κάλυμνον φθάσαμεπερί 
τήν έννάτην νυκτερινήν ώραν τής 
ίδιας ήμέρας (27-3-47) καί παραμεί
ναμε σέ άπόστασιν πεντακοσίων 
περίπου μέτρων έξω άπό τό ανοι
κτό της λιμάνι. Λόγφ τοϋ σκό
τους δέν ήδυνήθημεν νά άποβι- 
βασθώμεν. Διανυκτερεύσαμε επί 
τοϋ πλοίου. Φυσοΰσε δυνατός 
άνεμος. ’Ακούαμε τόν άπόηχον 
των φωνών τοϋ πληθυσμοϋ πού εί
χαν συγκεντρωθεί εις τήν αποβά
θραν διά νά μας ύποδεχθοϋν. Τήν 
πρωίαν τής έπομένης (28-3-47), 
πλησιάσαμε καί άγκυροβολήσαμε 
στήν προβλήτα. Οί γεμάτοι ζων
τάνια Καλύμνιοι —θαλασσοδαρ
μένοι σφουγγαράδες οί περισσό
τεροι — άγκαλιάσαν καί φιλοϋσαν 
τούς κάβους τοϋ άρματαγωγοΰ. Αί 
έκδηλώσεις των δέν περιγράφον- 
ται. 'Ολόκληρος ή Κάλυμνος

έπλεε στά χρώματα τής γαλανο
λεύκου. Έγένετο παρέλασις Τμη
μάτων Χωροφυλακής, Ναυτικοϋ 
άγήματος καί τών σχολείων. Ό  
Γυμνασιάρχης μας ώδήγησεν εις 
τό Νεκροταφεΐον. Έκεΐ, άπευθυ- 
νόμενος πρός τούς τάφους, είπε 
καί τά έξής: «Σηκωθήτε άδέλφια νά 
δήτε τήν Κάλυμνον ελεύθερη. Ση
κωθήτε νά δήτε τά άδέλφια μας 
τούς "Ελληνες». ’Αφήσαμε τήν 
δύναμιν τής νήσου καί πήραμε πο
ρείαν γιά τήν Κών.

Εις τήν πατρίδα τοϋ Ίπποκρά- 
τους —Ή  ’Ιταλία τοϋ Μουσσολίνι 
είχε πολιτογραφήση τόν Ίππο- 
κράτην ώς. . . ’Ιταλόν —φθάσαμε 
μετά τρίωροι ’Αγκυροβολήσαμε 
στήν δεξιάν προβλήτα τοϋ λι- 
μένος. Καί έδώ αί ίδιαι πατριωτι
κά! εκδηλώσεις. Έντύπωσιν μας 
προξένησε τό γεγονός ότι δλα 
τά παιδιά τών σχολείων έγνώρι- 
ζαν πολλά έθνικά τραγούδια. Έ- 
γνώριζαν περισσότερα άπό ήμάς. 
Συγκινητική ύπήρξεν ή χειρονο- 

,μία πτωχοΰ χωρικοϋ. Διά νά μας 
δείξη τό μέγεθος τής αγάπης του 
προσέφερε τόν μοναδικόν του 
μόσχον διά νά μας_ φιλοξενήση. 
Παντοΰ συναντήσαμε τήν άγνήν 
έλληνικήν φιλοξενίαν. Εις Κών 
διανυκτερεύσαμε. ’Αναχωρήσαμε 
διά τήν Σύμην τήν πρωίαν τής 
έπομένης (29-3-1947). Παραπλέα

με τάς τουρκικάς άκτάς. Ψηλά άπό 
ένα βράχο Τοϋρκοι φαροφύλακες 
μάς χαιρέτησαν μέ τά μανδήλια 
τους καί τήν σημαία τους. Στήν 
Σύμην μάς ύπεδέχθησαν μέ κω
δωνοκρουσίες καί μέ έκκωφαντι- 
κάς έκκρήξεις δυναμίτιδος. Τά 
περισσότερα σπίτια ήσαν κατε
στραμμένα καί έρημα. Αιτία οί 
βομβαρδισμοί. ’Εδώ στήν Σύμη 
στό σπίτι τοϋ Καμψοπούλου ύπε- 
γράφη ή συνθήκη τής παραδόσεως 
τής Δωδεκανήσου, άπό τούς Γερ
μανούς εις τούς Άγγλους. Υπο
γραφή: WAGENER, Γερμανός
Στρατηγός. Μιάί έντοιχισμένη 
πλάκα γράφει:

«IN THIS HOUSE WAS SIG
NED THE SURRENDER OF 
DODECANESE ISLANDS TO 
THE ALLIES ON THE 7TH 

MAY 1945».
«ΕΝ TAYTH ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΥΠΕ- 

ΓΡΑΦΗ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΗΝ 7ην ΜΑ I 
ΟΥ 1945».

Άπό τήν Σύμην άποπλεύσαμε 
μέ προορισμόν τόν τελευταΐον 
σταθμόν τοϋ ταξειδίου μας, τήν 
κοσμοξακουσμένην Ρόδον.

Είς τήν Ρόδον φθάσαμε, μέ 
φουρτουνιασμένη θάλασσα, τάς 
άπογευματινάς ώρας τής ιδίας
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ήμέρας (29-3-47) καί άγκυροβολή- 
σαμε στήν προβλήτα του έμπορι- 
κοΰ λιμένος. ’Αμέσως άποβιβα- 
στήκαμε καί έπραγματοποιήσαμε, 
διά των παραλιακών όδών, μίαν 
έξαιρετικήν παρέλασιν. 'Ολό
κληρος σχεδόν ό πληθυσμός τής 
νήσου είχε καταφθάσει άπό δλα 
τά χωρία εις τήν πόλιν, διά νά μας 
ύποδεχθή. Μετά τήν παρέλασιν 
καταλύσαμε εις ένα καινουργές 
κτίριον, τό όποιον εϊχεν άνεγερθή 
διά τήν Ιταλικήν ’Αεροπορίαν καί 
πού ήδη στεγάζει τήν Σχολήν Του
ριστικών ’Επαγγελμάτων Ρόδου,

Τήν έπομένην ήμέραν έγκατεστά- 
θησαν αί Ύπηρεσίαι, είς τά διά 
ταύτας κτίρια. ’Ή  παράδοσις έλα
βε χώραν τήν 12.00' ώραν τής 31- 
3-1947. Ό  Άγγλος Ταξίαρχος 
PARKER, παρέδωσε τήν διοίκη- 
σιν τής Δωδεκανήσου εις τόν ’Αντι
ναύαρχον Περικλήν ΙΩΑΝΝΙΔΗΝ. 
Άπό τόν τεράστιον ιστόν τοΰ 
Μνημείου τών Ηρώων, είς τό Μέ
γαρο ν τοΰ Διοικητηρίου, όπεστά- 
λη ή Βρεττανική Σημαία καί τήν 
θέσιν της κατέλαβε ή γαλανόλευ
κος, κάτω άπό τό παραλήρημα τοΰ 
Ροδιακοΰ λαοΰ. Άπό τής ιδίας ώ

ρας, ήτοι τής μεσημβρίας τής 31ης 
Μαρτίου 1947, ή Ρόδος καί όλό- 
κληρος ή Δωδεκάνησος, ήλλαξεν 
δψιν. Άψογοι είς παράστημα καί 
έμφάνισιν Χωροφύλακες —σκοποί 
τοποθέται καί τροχονόμοι —άνέ- 
λαβον, μέ υπερηφάνειαν, υπη
ρεσίαν. Οί πολίτες έσταματοΰσαν 
έκπληκτοι καί τούς έθαύμαζον ικα
νοποιημένοι. Ή  έξήμισυ αιώνων 
σκλαβιά είχε λήξει. Μία καινούρ
για ζωή ήρχιζε διά τά έλ^ύθερα, 
πλέον, Δωδεκάνησα. . .

37" 1ΙΕ1ΝΗΣ ΕΚΒΕΪΙΣ  
ΒΕΣΣΑλΟΝΙΚΗΙ
3-Ξ4 ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟ Υ 1972

ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΙ52ΣΙΣ ΜΑΣ
ν α  ε π ι τ υ χ ώ μ ε ν :

π ρ ο β ο λ η ν  τ ω ν  ε λ λ η ν ικ ώ ν  π ρ ο ϊό ν τ ω ν  
π ρ ο ω θ η σ ιν  τω ν  ε λ λ η ν ικ ώ ν  π ρ ο ϊό ν τ ω ν  
ε ι ς  τ α ς  α γ ο ρ ά ς  τ ο υ  ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ  
ν α  φ ε ρ ω μ ε ν  τ η ν  π α ρ α γ ω γ ή ν  ο λ ο υ  
τ ο υ  κ ο σ μ ο υ  κ ο ν τ ά  σ α ς  
τ ο  μ ε γ ι σ τ ο ν  ο ρ ιο ν  ε μ π ο ρ ι κ ό τ η τ α ς  .
κατα το 1971: συμμέτοχοι απο 40 χωράς

δυναμικοί αγορααται απο 15 χωράς 
30 000 000  ΒοΛ ύψος συναλλαγών 
1 500  □□□ είσοδοι επισκεπτών.

ΔΗΛΩΣΑΤΕ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΣΑΣ
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Η Π Ε Ρ Ι Π Ο Ι Η Σ Ι ΣΓ ι ά ο ά ς

κ υ ρ ί α  ρ ο υ
κυρίας ΛΟΥΚΙΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗ

Α ι σ θ η τ ι κ ο ύ
Ίδιοκτητρίας — Διευθύντριας 

Σχολής Αισθητικής

Τ ΩΝ  Α Γ Κ Ω Ν Ω Ν

’Αγαπητές μου Άναγνώστριες

“Ενα άττόλυτο συμπλήρωμα των μπράτσων για 
τήν περιποίηση των οποίων γράψαμε στο προηγού
μενο τεύχος μας, είναι καί οί όγκωνες.

Οί αγκώνες παίζουν σημαντικό ρόλο στήν όμορ- 
φιά των μπράτσων καί πολύ συχνά αύτοί καταστρέ
φουν τήν άρμονία καί τήν ωραία τους έμφάνισι 
όταν δέν είναι στρογγυλοί καί με δέρμα ωραίο και 
λεπτό.

Κατά συνέπειαν, (αγαπητές μου άναγνώστριες, 
πρέπει νά δίνουμε τήν ίδια προσοχή καί νά τούς 
περιποιούμεθα έξ ίσου επιμελημένα, όπως και τα 
μπράτσα. Λίγες μαλάξεις με μια κρέμα πού θά σάς 
συστήση ή θά σάς δώση ή αισθητικός σας, είναι 
άπαραίτητες, γιά  τήν διατήρηση τής έπιδερμίδος 
καί τού σχήματος, διότι πρέπει νά ομολογήσουμε 
ότι οί σουφλεροί άγκώνες είναι πολύ άντιαισθητικοι. 
05 μαλάξεις πρέπει νά γίνωνται στο βαθούλωμα τής 
χούφτας μας, καθώς δέ στριφογυρίζουν μέσα σ’ 
αύτή διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο τό σχήμα 
τους, ώστε νά χάνωνται καί τά σκληρά σημεία.

Γιά τήν σκληρή επιδερμίδα των άγκώνων πού 
παίρνει μιά χωματένια άπόχρωσι, θά χρησιμοποιή- 
σητε, έκτος άπό τήν γενική περιποίηση των μπρά
τσων που προαναφέραμε καί μιά τοπική μάλλον πε
ριποίηση. Τήν ώρα πού σαπουνίζετε τά μπράτσα 
σας, θά τρίβετε έλαφρά καί άπαλά τούς άγκώνες 
μέ μιά έλαφρόπετρα, αφού πρώτα τούς άλείψετε μέ 
παχειά σαπουνάδα, προσέχοντας όμως νά μήν τούς 
ερεθίζετε. Στή συνέχεια θά βάλετε σε δύο μπώλ 
άμυγδαλέλαιο καί θά βουτήξετε μέσα τούς άγκώνες 
επί 20 λεπτά τής ώρας. Αύτή ή περιποίηση Θά γίνε
ται ήμέρα παρά ήμέρα. “Οταν οί άγκώνες έχουν 
σκούρο χρώμα τότε τούς κάνετε καί επαλείψεις μέ 
χυμό λεμονιού, τον όποιο άφίνετε νά στεγνώση, εν 
συνεχεία δέ βάζετε λίγη Θρεπτική κρέμα. Ά ν  θέλετε 
όμως όλα τά πάρα πάνω ποά είπαμε νά γίνωνται μέ 
κάποια τάξι καί φροντισμένη επιμέλεια δέν έχετε, πα 
ρά νά έπισκεφθήτε τήν αισθητικό σας, στήν οποία θά 
έμπιστευθήτε τήν ώραία εμφάνιση τών χεριών σας, 
γενικά, γιατί όπως τονίσαμε καί επαναλαμβάνουμε 
καί τώρα γιά  μιά ακόμη φορά, μιά γυναίκα χωρίς 
λεπτά, σφιχτοδεμένα καί μέ βελούδινη θωριά 
χέρια, μειονεκτεΐ όταν θέλη νά φαίνεται περιποιημέ- 
νη καί αισθητικά φροντισμένη. Τά χέρια πρέπει νά 
έχετε ύπ ’ όψιν σας, άγαπητές μου άναγνώστριες, 
ότι προβάλλονται πάντοτε καί πρέπει νά είναι καλο
καμωμένα καί φροντισμένα, γιατί τότε είναι σάν ένα 
στολίδι, στο σύνολο τού γυναικείου σώματος τής 
ομορφιάς της γενικώς.
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ME TON ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

Τήν 1-4-1972, μερίμνη τοϋ Ό μίλου Φίλων Χωρ]κής Κηφισίας, 
ώργανώθη ειδική τελετή εις τό Ξενοδοχεΐον «ΑΠΕΡΓΗ» 
Κηφισίας εις τήν όποιαν παοευρέθησαν ό ’Αρχηγός Χωρ]κής 
'Αντιστράτηγος κ. Χρίστος Καραβίτης, ό Βλ Ύ παρχηγός 
Χωρ]κής Ταξίαρχος- κ. Ξενοφών Τζαβάρας, άξιωματικοί τής 
Ύποδ]νσεως Άστυν. Κιφισίας, έκπρόσωποι τοΰ Ο.Φ.Χ. Κηφι
σίας μέλη τών οικογενειών τών άνδρών τήςΎποδ]νσεως'Αστυν. 
Κηφισίας μετά τών τέκνων αύτών καί έτεροι προσκεκλημένοι.

Τήν 31-3-72 έπραγματοποιήθη σύσκεψις εις τό Ύπουργεΐον 
Δημοσίας Τάξεως πρός μελέτην θεμάτων τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας 6πό τήν Προεδρίαν τού Α '. ’Αντιπροέδρου τής 
Κυβερνήσεως κ. Στυλιανού Παττακού.

Ό  κ. Υ πουργός Λημοσίας Τάξεως μετά τών συνεργατών 
tqu ένημέρωσε τόν κ. ’Αντιπρόεδρον τής Κυβερνήσεως έφ’ 
όλων τών τρεχόντων προβλημάτων τής άρμοδιότητος τού 
Υ.Δ.Τ.

Τήν 2-4-72 εις Λιτόχωρον Πιερίας έωρτάσθη ή έπέτειος τής ιστορικής 
μάχης τής 30-3-1946 ή όποια συνήφθη μεταξύ μιας δρακός θυσιασθέντων άν
δρών τού ομωνύμου Σταθμού Χωρ]κής (10) καί όμάδος στρατιωτών έναντι 
πολυαρίθμων Κ]Συμμοριτών, καθ’ ήν έψάλη έπιμνημόσυνος δέησις, έγένετο 
κατάθεσις στεφάνων εις τό Ή ρώον τών πεσόντων καί προσκλητήριον νεκρών, 
μεθ’ δ έπηκολούθησεν έπιβλητική παρέλασις Τμημάτων Στρατού, Χωρ]κής, 
Τ.Ε.Α. καί τής μαθητιώσης νεολαίας τής Κωμοπόλεως.
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Τήν 2-4-72 ή A. Ε. ό Ά ντιβασιλεύς καί Πρω
θυπουργός κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος μετά 
των ’Αντιπροέδρων τής Κυβερνήσεως καί κλι
μακίου Υπουργών, τοΰ Α'. Ύ παρχηγοϋ καί 
τοϋ Α’Έπιθεωρη τοΰ Χωροφυλακής, έκπροσώπων 
τών τοπικών άρχών καί πολλών επισήμων, παρέ
στησαν εις τόν έορτασμόν τής έπετείου τής έξό- 
δου τής πόλεως τοΰ Μεσσολογγίου. Εις τήν 
φωτογραφίαν ό κ. Α 'Ύ παρχηγός καταθέτων στέ 
φανόν έκ δάφνης εις τό ήρώον.

Τήν 31-3-72 έγένετο εις τήν αίθουσαν 
δεξιώσεων τής Σ. Ο. X. σεμνή τελετή, 
έπί τή λήξει τών 5μήνου διάρκειας μαθη
μάτων ’Αγγλικής καί Γερμανικής γλώσ- 
σης 'Οπλιτών (’Αγγλικής 29 καί Γερμα
νικής 30).

Εις τήν έκδήλωσιν αυτήν παρέστησαν 
ό Α'. Ύ παρχηγός Χωροφυλακής Υ π ο 
στράτηγος κ. ’Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, 
ό Δ]τής τής Σ. Ο. X. Ταξίαρχος κ. Διο
νύσιος Βλάχος, διδάξαντες καθηγηταί 
καί οί άποφοιτήσαντες (59) δπλΐται.

Ώ μίλησεν ό άποφοιτήσας Άνθ]στής, 
Πετροϋτσος Γεώργιος, δστις σύν τοϊς 
αλλοις, άνεφέρθη εις τήν σημασίαν τού 
γενικωτέρου προβλήματος τής μετεκπαι- 
δεύσεως καί έπιμορφώσεως τών άνδρών 
τού Σώματος, ήτις συνεχίζεται ήδη, 
λίαν έπιτυχώς, α^ό τής 21-4-1967 καί 
έντεΰθεν, πρός άντιμετώπισιν τών διαρ
κώς αύξανομένων πολύπλοκων άστυνο- 
μικών προβλημάτων παρά τών άνά τήν 
έπικράτειαν υπηρεσιών μας καί δή τών 
τοιούτων ’Αλλοδαπών, Τουρισμού καί 
Τροχαίας, συνεπείμ τοϋ όλονέν αΰξανο- 
μένου αριθμού τών άφικνουμένίον ξένων 
εις τήν χώραν μας.

Τήν 30-3-1972 έπραγματοποιήθη εις τήν Σχολήν ’Αξιωματικών ειδική τε
λετή καθ’ ήν έπε&όθησαν υπό τού Γενικού Γραμματέως τοΰ Υ.Δ.Τ. κ. Ίωάν- 
νου Άναστασοπούλου τά πτυχεϊα εις τούς (40) Μοιράρχους (προαχθέντας 
εις Ταγματάρχας) καί (25) ’Αστυνόμους τής Α.Π. οΐτινες άπεφοίτησαν έκ τοϋ 
οικείου Κέντρου Μετεκπ]σεως.

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ



Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΤΡΙΔΗ
Διευθυντοΰ Α'

’Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστημώ ν

Ό  «εύώχούμενος» Ή  παράστασις τούτη, 
έργο Έτρούσκων, είναι από τόν τάφο τών 
λεαινών στήν Ταρκυνία.

Εϊδαμε στο προηγούμενο σημείωμα τις γενικές 
γραμμές τον ’Ιωνικόν ρυθμόν. ”Ας δούμε στο σημε
ρινό δυο άλλους τομείς τής τέχνης κατά την 'Ιωνική 
περίοδο : Την ζωγραφική καί την γλυπτική.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ : Είναι περίεργο τό πόσο ή ζω
γραφική τής άρχαιότητος έχει ύποτιμηθή, σέ σύγκρι
ση μέ τήν γλυπτική και τήν αρχιτεκτονική. Κι όμως 
ή πραγματικότητα είναι δτι ή ζωγραφική προηγή- 
θη, ήκμααε πολύ πιο γρήγορα και επηρέασε βασικά 
τήν μεταγενέστερη γλυπτική.

'Ίσως μιά αιτία γιά τήν παραγνώριση τούτη είναι 
τό δτι από τά ζωγραφικά έργα —πολύ πιο ευαίσθη
τα στον χρόνο καί τις ταλαιπωρίες,-κανένα αυθεντικό 
καί σπουδαίο κομμάτι δέν έσώθη, ενώ τά γλυπτικά 
καί τά άρχιτεκτονικά είναι άφθονα.

Τήν ζωγραφική τής ’Ιωνικής περιόδου, θά τήν 
δούμε στήν διακόσμηση των τοίχων σε σπίτια πού 
διασώθηκαν, καί στά ζωγραφισμένα κεραμεικά. 
Τούτη ή ζωγραφική —των κεραμεικών —είναι βέ
βαια δεύτερης ποιότητος.

Βρισκόμαστε στον 7ο καί 6ο αιώνα, ή κίνηση ανά
μεσα στους °Έλληνες καί τούς ανατολικούς λαούςείναι 
ζωηρότατη. Τρόφιμα κι' άλλα είδη εξάγονται σέμε- 
γάλες ποσότητες. ’Έ τσι 'αυξάνει ή ανάγκη δοχείων. 
"Ολα τά- εργαστήρια στήν Ιωνία, τήν Κόρινθο, τά 
νησιά, τήν Αθήνα, δουλεύουν εντατικά. Ή  Ρόδος 
στέλνει πιάτα καί οίνοχόες. Τούτα τά αντικείμενα 
δέν είναι καί πολύ πρωτότυπα, μά ή κατασκευή τους 
δείχνει τεχνίτες έμπειρους κι επιδέξιους, μέ περισσή 
καλαισθησία προικισμένους. Εξωτερικά έχουν ένα 
λευκωπό επίχρισμα πού πάνω τον ξεχωρίζουν οι 
μορφές, σκούρες ή άνοιχτόχρωμες. Κόκκινες πινε
λιές δίνουν τόνο χαρούμενο. Τούτη ή εξωτερική 
επιφάνεια χωρίζεται σέ ζώνες. Ή  πιο χαμηλ.ή είναι 
διακοσμημένη συνήθως μέ μοτίβα Από τόν φυτικό 
κόσμο, λωτούς, ανοιχτά λουλούδια ή νειόβγαλτα 
μπουμπούκια. Στις πιο πάνω ζώνες συχνά βρίσκομε 
ζώα—-πολλά είναι φανταστικά —χήνες, ζαρκάδια, 
λέοντες, γύπες. Στά ενδιάμεσα υπάρχουν γεωμετρικά 
σχήματα.

’Αγγείο · σέ τερρακότα. 
Έ χ ε ι ζωγραφισμένη τήν 
είκόνα νεκρού καθώς καί 
τήν νεκρική πομπή. Τέχ
νη τού 8ου αιώνα π. X. 
Σήμερα βρίσκεται στό Μη- 
τροπολιτικό Μουσείο Τέχ
νης στήν Νέα Ύ όρκη.
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"Οσο εξελίσσεται τούτη ή τέχνη οι Ροδίτες τεχνί
τες, δλο καί ξεθαρεύονν δοκιμάζοντας να ζωγραφίσουν 
ανθρώπινες μορφές.

* 'Υπάρχει στο Βρεττανικδ Μουσείο ένα έξοχο πιάτο 
βγαλμένο από τα χέρια Ροδίτη καλλιτέχνη. Πάνω σ’ 
αυτό ό καλλιτέχνης έχει ζωγραφίσει ένα επεισόδιο 
από την Ίλιάδα. Την μονομαχία τοϋ "Εκτορα και 
τοϋ Μενέλαου για τό πείσμα τοϋ Ενφορβου. Οι μορφές 
ξεχωρίζουν εύκολα γιατί ή κάθε μια επιγράφεται μέ 
τό όνομα τοϋ προσώπου που παριστάνει. Ή  κίνηση 
είναι άνετη, όμως ή παράσταση, γενικά, ζημιώνεται 
από ένα γεωμετρικό παραγέμισμα —βαρεία άνατο- 
λίτικη επίδραση —μέ ανθέμια, αγκυλωτούς σταυρούς, 
ρόμβους, σπείρες κ.λ.π.

Στα αγγεία τής Σάμου βρίσκομε τον ίδιο ρυθμό. 
Μόνο πού τοϋτα έχουν πιο άνεση καί απ/.α στο σχέδιο. 
Στην κάθε πλευρά τοϋ αγγείου ό καλλιτέχνης ζωγρα
φίζει μιά μορφή καί τη χωρίζει από την διπλανή 
μέ τά σχέδια μιας περιπλοκάδας ή μέ ένα ανθέμιο. 
Σ ’ ένα από αυτά τά αγγεία είναι ζωγραφισμένος ένας, 
όμιλός από χορευτές μέ δυνατό καί πολύ κεφάτο 
χιουμοριστικό τόνο.

Στις Κυκλάδες επίσης—τό σημαντικώτερο κέντρο 
είναι ή Μήλος—κατασκευάζονται αγγεία στο μέγεθος 
αυτών τοϋ Δίπυλον. Χαρακτηριστικό τους είναι ή 
ίδια τάση να γεμίζεται κάθε κενό τής επιφάνειας. 
Σ ’ ένα απ’ αυτά—λίγο μεγαλύτερο σέ μέγεθος—πα- 
στάνεται ή ’Άρτεμη—ή Κυνηγέτις—πού κρατά άπό 
τά κέρατα ένα ζώο καί βαδίζει νά συναντήσει 
τον κιθαριστή ’Απόλλωνα πού συντροφεμένος άπό 
δύο Μοϋσες έρχεται σέ άρμα συρόμενο άπό τέσσαρα 
φτερωτά αλόγα. Στ άλογα τοϋτα αναγνωρίζομε τον 
ωραίο Αίγαϊκό τύπο.

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει ή ζωγραφική τών 
Κορινθιακών άγγείων. Είναι άπό άλάβαστρο ή άρύ- 
βαλλο. Ό  άρύβαλλος ήταν δερμάτινη σακκούλα, σέ 
μικρό κομψό σχήμα, πλατειά στή βάση της καί στενή 
στο στόμιο πού έκλεινε σουρωτά μέ ιμάντα. Μέσα 
έβαζαν έλαιο, συνήθως αρωματικό, πού μ’ αυτό αλεί
φονταν οι άθλητές. "Αν δ άθλητής ήταν πλούσιος τον 
άρύβαλλο κουβαλούσε ό δούλος του, άλλοιώς τον 
κρέμαγε μέ ιμάντα στον ώμο του ό ίδιος. Ό  άρύβα/.λ.ος 
ήταν διακοσμημένος μέ ζωγραφιές.

Τά Κορινθιακά άγγεία ξεχωρίζουν άπό τό άνοιχτο- 
κίτρίνο χρώμα τους πού ό τεχνίτης τό μεταχειρί
ζεται σάν φόντο για ν’ άπλώση πάνω σ’ αυτό μαύρο 
βερνίκι. Χρησιμοποιείται επίσης τό λευκό, τό κόκκινο 
καί τό χρώμα τοϋ ήλεκτρου.

Ό  Κορίνθιος καλλιτέχνης ξεκινά κι αυτός μέ τον 
γεωμετρικό ρυθμό, περνά άπό τον φυτικό διάκοσμο 
καί κατόπιν τον μαγεύει ό καλλιτέχνης πού ζωγραφί
ζει στήν ?Αττική καί άραδιάζει στά άγγεία σκηνές 
πού ζωντανεύουν τά επικά κείμενα. Ό  Άμφιάρεω  
πού φεύγει γ ια νά πεθάνη στήν πολιορκία τής Θήβας, 
ό Αίας πού αύτοκτονεϊ πέφτοντας πάνω στο σπα
θί του, ό rΗρακλής στο σπίτι τοϋ Εύρύτιου κ. α.

Ό  Κορίνθιος δέν έχει τήν καταπληκτική ευχέρεια 
τοϋ αύτόχθονα "Ιωνά καλλιτέχνη, μά είναι πρωτό
τυπος, δημιουργικός καί έχει φαντασία στήν σύλληψη 
τοϋ θέματος. ’Εκτός άπό τά άγγεία στήν Κόρινθο

φτιάχνουν καί πήλινες πλάκες πού τις αφιερώνουν 
στους ναούς γιά τάματα. Ή  εκτέλεσή τους είναι 
άριστοτεχνική.

"Αλλ.η μιά κατηγορία άγγείων είναι αυτά τής 
Χαλκίδας. Ξεχωρίζουν άπά τις επιγραφές τους, γραμμέ
νες στο χαλκιδικό άλφάβητο. Πάρα πολ.λ.ά τέτοια 
άγγεία βρέθηκαν στή Καιρέα, πού είναι ή καρδιά τής 
Έτρουρίμς. Τοϋτα είναι ντόπια προϊόντα, κατασκευα
σμένα άπό "Ιωνες μετανάστες ή έξιωνισμένους 
Έτρούσκους (Έτρονσκοϊωνικά). Σ ’ ένα άπ’ αυτά 
παριστάνεται ή κρίση τοϋ Πάρη, καί κάποιο άπό τά 
πρόσωπα φορά ροϋχα Έτρουσκικά.

"Ενα άλλο—μιά υδρία πού βρίσκεται στο Λούβρο— 
είναι άληθινό αριστούργημα. Παριστάνει τό κωμικό 
επεισόδιο τοϋ Ε ρμή  πού νήπιο άκόμη, έκλεβε τά 
βόδια τοϋ ’Απόλλωνα. Ό  καλλιτέχνης παριστάνει τον 
Ε ρμή στήν κούνια του —έχει κάνει τήν κλεψιά καί 
προσποιείται τον ανήξερο, καί γύρω του ολοι μέ εκφρα
στική μιμική, άναρωτιόνται ποϋ είναι τά βόδια και 
ποιος είναι ό κλέφτης. Τά βόδια τάχει τοποθετήσει 
ό καλλιτέχνης μέ χαριτωμένη αφέλεια λίγο πιο κεϊ, 
σέ μιά σπηλιά μισοκρυμμένη μέ κλαριά. Τό αγγείο 
έχει πολλά ζωηρά καί άνοιχτά χρώματα.

Πρέπει νά άναφέρωμε επίσης τό εργαστήρι τών 
Κλαζομενών. Σ ’ αυτό φτιάχνουν σαρκοφάγους πή
λινες πού τό σκέπασμα καί τό άνοιγμα γύρω το 
ζωγραφίζουν. Τά μοτίβα είναι συνηθισμένα. Ζώα— 
ανατολίτικος ό τύπος σκηνές άπό κυνήγι, άρματοδρο- 
μίες καί πολέμους.

Τέλος ας πούμε μερικά λόγια καί γιά τά άγγεία τής 
’Αττικής. Είναι βέβαιο δτι ό ’Αττικός καλλιτέχνης 
μαθαίνει τήν τέχνη του στή ’Ιωνική Σχολή, άλλά πολύ 
γρήγορα ή δουλ.ειά του θά πλημμυρίση τις άγορές 
καί θά κυριαρχίση σ’ αυτές.

Τά πρωτοαττικά άγγεία είναι στον γεωμετρικό 
ρυθμό καί παρασκευάζονται επηρεασμένα άπό τήν 
άνατολίτικη διακόσμηση. Στο δεύτερο ήμισυ τοϋ 
7ου αιώνα ό γεωμετρικός ρυθμός γίνεται πιο απλός 
κι ανάλαφρος. Κυριαρχεί ή ’Ιωνική διακόσμηση 
πού γίνεται ολο καί λεπτότερη. Έχομε ένα θαυμάσιο 
δείγμα —έργο τοϋ κεραμ ουργοΰ Κλ.ειτία και τοϋ 
Ζωγράφου Έργότιμου (-570)—, τό περίφημο άγγεϊο 
φρανσουά πού σήμερα βρίσκεται στήν Φλωρεντία. 
Είναι ένας κρατήρας (60 εκατοστά ύψος), δουλεμένος 
ενσυνείδητα άπό τον έξοχο καλλιτέχνη. Στήν έπιφά- 
νειά του είκονίζονται πάνω άπό 250 πρόσωπα που 
εναλλάσσονται σέ άτελεύτητες σκηνές βίας καί ει
δυλλιακής ειρήνης. 128 επιγραφές κατονομάζουν τά 
μισά άπό τά πρόσωπα. Ό  κρατήρας είναι κατασκευα
σμένος τήν στιγμή πού ό ’Αττικός καλλιτέχνης είναι 
πιά ώριμος γιά ν’ απαλλαγή άπό κάθε ξενική επί
δραση.

Στο επόμενο σημείωμα θά μιλήσω με για την 
γλυπτική τής ’Ιωνικής περιόδου.
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Θλιβεροί Διαπιστώσεις

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ  ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Ά ντ)ρχου  Χωρ)κής έ . ά.

Ά τγ’ όσα γνωρίζομε σχετικά με τή ζωή στις κομ
μουνιστικές χώρες, ή θέσις τοϋ ατόμου στις χώρες 
αυτές καθορίζεται άιτό την αρχή, ότι τά πάντα έκεϊ 
αποτελούν «μέσα» γ ιά τή ν  έπίτευξιτών σκοπών τής 
κομμουνιστικής ήγεσίας. Επομένως ή θέσις τοϋ άτό- 
μου έξαρτάται αποκλειστικά άφ’ ενός άπό τήν εμπι
στοσύνη πού έμπνέει στήν κομμουνιστική ήγεσία 
καί άφ’ έτέρου άπό τό τί αντιπροσωπεύει γ ι’ αύτήν. 
Μέ άλλα λόγια, τό άτομο στις χώρες αύτές δέν απο
τελεί παρά άφηρημένη μονάδα. Τό Κράτος θά τού 
όρίση τΐ έπάγγελμα Θά κάνη, πού καί πόσο Θά έργα- 
σθή, τί θά παράγη καί πόσο (νόρμα) καί τί αμοιβή 
θά λάβη έναντι τής εργασίας του. Τούτο δέν σημαί
νει ότι έπαυσαν νά παίζουν ρόλο οι προσωπικές 
ικανότητες καί κλίσεις του μέ μόνη τή διαφορά, ότι κι’ 
αύτές τις έκμεταλεύεται τό καθεστώς καί τις κατευ
θύνει σύμφωνα μέ τις επιδιώξεις του. Δηλαδή, τό 
άτομο στά κομμουνιστικά κράτη είναι έπιστρατευ- 
μένο σωματικά καί ψυχοπνευματικά. “Ενας έργάτης 
π .χ . άμα ξεπεράση τή νόρμα του (παραγω γή) 
παίρνει ξεχωριστή θέσι, μπαίνοντας έτσι στήν τάξι 
τής έργατικής αριστοκρατίας, «Σταχανοβικός», 
όπως λένε καί άμοίβεται καλύτερα άπό τούς άλλους 
έργάτες, μά καί χρησιμοποιείται σάν δόλωμα, πού 
δέν μπορεί νά φθάση ένας μέσης άποδόσεως έργάτης 
χωρίς ανεπανόρθωτη βλάβη τής ύγείας του. ’Εάν 
δείξη ταλέντο συγγραφικό τό καθεστώς θά τόν 
χρησιμοποιήση γιά  τήν προπαγάνδα. Σ’ αύτή τήν 
περίπτωσι θά άμοίβεται πολύ καλύτερα άπό τούς 
άλλους κοινούς θνητούς καί μπορεί νά πάρη καί τό 
βραβεΐον Στάλιν, άλλά ή έκουσία ή ακούσια παρα- 
βίασις ή παρέκκλισις τής «γραμμή» άπό τή συνταγή 
τοΰ κόμματος αποτελεί Θανάσιμο αδίκημα. Τό ίδιο 
ισχύει καί διά τούς έπιστήμονας καί τεχνικούς. Τό 
καθεστώς φροντίζει καί προσπαθεί νά βγάζη τέτοιους 
γιατί τούς έχει άνάγκη, όπως καί κάθε κοινωνία, άλ
λά όπως είπαμε, άλοίμονό τους άν δέν κινηθούν μέσα 
στή «γρομγή» καί δέν άνταποκριθούν στίς απαιτή
σεις τού κόμματος. ’Αλλά καί ή «κίνησις» αύτή δέν 
έξαρτάται μόνον c πό τήν καλή θέλησι τού άτόμου. 
Χρειάζεται καί μεγάλη τύχη, γιατί ή γραμμή κάθε 
τόσο αλλάζει. Μία ένέργεια πού χθές ήτο σωστή, 
σήμερα δέν είναι. Οί προθέσεις καί σκέψεις τής ήγε
σίας δέν είναι φανερές. Ό  άνθρωπος πού διευθύνει τό 
κόμμα ενεργεί σύμφωνα μέ τίς άντιλήψεις του τής 
στιγμής γιά  τήν άντιμετώπισι των πολυπλόκων 
προβλημάτων, πού θέτει μπροστά του ή μεταβαλ
λόμενη πολιτική πραγματικότης. Ποιος λοιπόν είναι

286



βέβαιος, ότι μέσα σέ μιά τέτοια περίπλοκη κατάστα- 
σι έξυπηρετεΐ ή δχι τό καθεστώς και ότι δεν θά ιτέση 
σ’ ένα «φρικτό λάθος», πού ττρέττει κάποιος νά πλή
ρωσή, άφοΰ ό αρχηγός είναι «αλάθητος»; Ποιος 
μπορεί νά μαντεύση κάθε φορά τι θά πή ό αρχηγός ή 
γιατί τό λέει. ’Έτσι, πολλοί άντελήφθησαν ότι οί 
προθέσεις τους—όσο καλή θέληση κι’ άν είχαν—ήταν 
λανθασμένες. ’Αργότερα κατεδικάσθησαν σκληρά, 
άκόμα καί σέ Θάνατο, ώς «όππορτουνισταί» έγκλη- 
ματίαι, προδόται του λαοϋ. Ό σ ο  ψηλότερα άνεβαί- 
νει κανείς στην κλίμακα τής Διοικητικής ιεραρχίας, 
τόσο περισσότερο ύπόκειται σ’ αυτόν τον κίνδυνο.

Αυτή είναι λοιπόν ή θέσι τοϋ ατόμου σ’ ένα κομ
μουνιστικό κράτος. Δεν υπάρχει ένα σταθερό κριτή
ριο, αντικειμενικό γιά  τήν άξιολόγησι των πρά
ξεων του. Δεν υπάρχει δηλαδή Νόμος σεβαστός άπό 
όλους καί γ ιά  όλους, όπως συμβαίνει στίς ελεύθερες 
χώρες. Υπέρτατος Νόμος είναι ή συνήθως ανεξιχνία
στη θέλησι τοϋ αρχηγού (έρυθροΰ δικτάτορος), εις 
τόν όποιον καί μόνον άνήκει τό δικαίωμα νά κρίνη 
τό κατά πόσον μία πραξις εξυπηρετεί ή όχι τό κα
θεστώς.

Ό  κομμουνισμός, πριν έλθη σ’ επαφή μέ τήν πρα
γματικότητα καί γίνη σοβιετικό κράτος, ΰπέσχετο 
ότι θά παραμέριζε όλα τά εμπόδια πού χωρίζουν 
τούς ανθρώπους σέ τάξεις, σέ πλούσιους καί φτω
χούς, διανουομένους καί αμαθείς, σέ άνωτέρους καί 
κατωτέρους. Βλέπουμε όμως τώρα ότι παίρνει εντε
λώς αντίθετη κατεύθυνσι δημιουργώντας νέες καί 
πιό κτυπητές διακρίσεις άπ ’ αύτές γιά  τίς όποιες κα
τηγορεί τά μή κομμουνιστικά κράτη. Στή Σοβιετική 
Ένωσι σήμερα υπάρχουν τέσσαρες κύριες κοινωνικές 
τάξεις διαχωρισμένες μεταξύ τους.

α) Ο! ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί καί δημόσιοι 
υπάλληλοι καί στρατιωτικοί.

β) Οί εργάτες τών πόλεων καί τής ύπαίθρου. 
γ )  Οΐ αγρότες.
δ) "Ατομα καταδικασμένα σέ καταναγκαστικά 

έργα, δηλαδή σέ μιά μορφή δουλοπαροικίας, πού 
ώχριά μπροστά της ό μεσαίωνας

Οΐ μόνοι ευχαριστημένοι άπό τόν κομμουνισμό είναι τά 
όργανα τοΟ κόμματος πού άμοίβονται πλουσιοπάροχα (κάτω 
φωτογραφία) ένω γιά τούς άλλους υπάρχουν άκόμη καί τά 
τείχη γιά νά τούς χωρίσουν όταν διαμαρτυρηθοϋν γιά τήν κα- 
ταπίεσι'(άνω φωτογραφία).

’Αλλά καί μέσα στίς τάξεις αύτές άκόμα, υπάρχουν 
κτυπητές διαφορές.Μεταξύ τών εργατών λ.χ. υπάρ
χουν οί «σταχανοβικοί» πού μνημονεύσαμε παραπά
νω, πού άμοίβονται καλύτερα άπό τούς άλλους έρ- 
γάτες. Οί έργάτες πάλι είναι σέ πιό εύνοϊκή θέση 
άπό τούς άγρότες πού θεωρούνται οί τελευταίοι αύ- 
τοί σάν ύποτελεΐς στή «Δικτατορία τού Προλετα
ρίου». ’Αλλά καί οί δημόσιοι ύπάλληλοι καί στρα
τιωτικοί χωρίζονται μεταξύ τους. Τήν άριστοκρα- 
τία τής Σοβ. Ένώσεως άποτελοϋν οί άνώτεροι κρα
τικοί ύπάλληλοι, οί διευθυνταί, οί πρόεδροι τών 
τράστς, οί διευθυνταί εργοστασίων, οί συντάσ- 
σοντες τά οικονομικά προγράμματα, οί προπαγαν- 
δισταί συγγραφείς, καλλιτέχναι, καθηγηταί, οί δη
μοσιογράφοι καί οί κομματικοί συνδικαλιστικοί 
ήγέται. Ό  άριθμό? κυμαίνεται άπό 800.000 έως 
1.000.000 (μέσα στά 240 έκατομμύρια τής Σοβ. Ένώ
σεως) καί τό βιοτικό τους επίπεδο είναι άσυγκρίτως

ύψηλότερο άπό τών έργατών ή τών κατωτέρων 
στρωμάτων τής «ϊντελιγκένσια». ’Επίσης ή συνήθεια 
τής άπονομής μεγάλων χρηματικών βραβείων άπό 
25.000 έως 200.000 ρούβλια έχει δημιουργήσει τερά
στιες κοινωνικές διαφορές μεταξύ τών άνωτέρω κρα
τικών ύπαλλήλων καί τοϋ κοινού εργάτη. Τά μέλη 
τής Σοβιετικής άριστοκρατίας έχουν άποτελέσει μιά 
άδιαπέραστη καί ξεχωριστή κοινωνική ομάδα, πού 
έχει συναίσθηση τής διαφοράς της άπό τόν «κοινό 
άνθρωπο» λόγω τών προνομίων της.

Στο στρατό, πού οί περισσότεροι Σοβιετικοί πολί
τες περνούν πολλά χρόνια τής ζωής των, επικρατεί. 
τό ταξικό σύστημα. Ή  πειθαρχία είναι εξαιρετικά 
αύστηρή, άκόμα καί έν καιρώ ειρήνης. Ό  διοικητής 
έχει σχεδόν άπεριόριστη έξο'υσία. Ό  κανονισμός 
τού έρθυρού στρατού γράφει: «Ό  Διοικητής έχει τό 
δικαίωμα νά εφαρμόση όλα τά μέσα εξαναγκασμού ώς 
καί τήν χρησιμοποίησι τής βίας καί τών όπλων». Ή 
στρατιωτική έφημερίς «Ερυθρός Άστήρ» έγραφε: 
«Δέν υπάρχουν πιά  συναδελφικές σχέσεις μεταξύ 
στρατιωτών καί άξιωματικών. Τό πνεύμα τού: γειά 
σου φίλε, τί κάνεις; στίς σχέσεις μεταξύ ενός Διοικη- 
τού καί ενός ύφισταμένου, δέν έχει θέσι στόν ερυθρό 
στρατό, κάθε είδους συζήτησι μέ κατωτέρους άπα- 
γορεύεται». Οί έξωτερικοί τύποι τής πειθαρχίας 
επιβάλλονται μέ άκρα αύστηρότητα. Αύτά τά λίγα 
είναι άρκετά νά δείξουν, ότι αί σχέσεις μεταξύ τών 
άτόμων σ’ ένα κομμουνιστικόν καθεστώς καθορίζον
ται, όπως καί ή θέσις τους, άπό τή θέσι πού κατέχουν 
στήν κλίμακα τής διοικητικής ιεραρχίας.
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Είναι μερικά μικροπράγματα πού πρέπει 
νά τούς δίνετε σημασία καί προσοχή. 
Ταξιδεύετε, β ά  χρησιμοποιήσετε βέβαια 
βαλίτσες γιά τά πράγματά σας. Φροντίστε 
νά είναι καλαίσθητες καί κομψές. Θά δήτε 
ότι έτσι—έκτος άπό τήν καλή έντύπωση 
πού θά κάνετε—θά εύχαριστηθήτε τό τα- 
ξείδι σας περισσότερο . .  .

Στό σπίτι σας έχετε άσψαλώς κρεββα- 
τοκάμαρα. Πλουσιώτερη ή φτωχότερη. 
Δέν έχει σημασία. Τό σπουδαιότερο είναι 
νά μπορέσετε νά τήν φτιάξετε έτσι απλή 
χαρωπή καί άνετη, όπως αύτήπού βλέπετε 
στήν φωτογραφία.

/

288



Σ ΑΣ  · Γ Ι Α Τ Ο ΣΠΙ Τ Ι  Σ ΑΣ

Ά ν  ή ντουλάπα σας είναι έτσι καλά τα
κτοποιημένη, τά φορέματα σας θά είναι 
πάντα άψογα, τό σπίτι σας πάντα περι- 
ποιημένο καί σείς θά αΐσθάνεσθε πάντα 
άνετα.

Συχνά θά χρειασθήτε ενα κάλυμμα γιά 
τό κεφάλι σας. ιδίως όταν βρέχη. Γ ιατί 
νά μή τό διαλέξετε έτσι χαριτωμένο όπως 
ή κοπέλλα τής φωτογραφίας;

289



ΑΟΗΝΑΓΟΡΑΣ Ο A1.

X ρ υ ο ο ϋ ν 

i ω β η λ α ϊ ο ν 

Ά ρ χ ι ε ρ ω σ ύ ν η ς

Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ  Λ Ι Π Π Ι Ω Τ Η  
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ Άνθρωπότης, έορτάζει τό Χρυ- 
σοϋν Ίωβηλαΐον τής Α.Θ.Π. τοϋ Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου κ.κ. Άθηναγόρου τού Α'. Ό  Προφηταπό- 
στολος Άθηναγόρας, κλεΐζέι τόν Οικουμενικόν 
θρόνον, άπό 25ετίας περίπου, προχωρών σταθερώς 
είς τήν Κλίμακα τού Ιακώβου, κατά τό θέλημα καί 
τήν προσευχήν τής Γεσθημανής, τήν φρικτήν νύκτα 
τοϋ Μαρτυρίου τοϋ Κυρίου Ημών Ίησοΰ Χριστοΰ. 
Προσωπικότ.ης έλλαμπομένη υπό τοϋ Παναγίου καί 
Τελεταρχικοΰ Πνεύματος, ό Άθηναγόρας, ύψοϋται 
γήθεν πρός Ουρανόν, άνατείνων τήν καρδίαν τής 
συνόλου άνθρωπότητος πρός τά υψηπετή, άΐδια, 
θεοχαρή καί διαιώνια. Ή  μεγάλη του καρδία, ό θεο- 
φεγγής νοΰς Του, ή Άποστολική άπλότης καί καλω- 
σύνη Του, ή προσήνειά Του, ή χριστομίμητος βιοτή 
Του, ή ώκεάνειος σοφία Του, ή λιτότης Του, τό μαρ- 
μαΐρον ήθος Του, άποτελοΰν τό φωτεινόν περίθεμα 
Άθηναγόρου τοϋ Α', ιστορικού Πατριάρχου, δικαίως 
άποκληθέντος «Πατριάρχου τοϋ Αϊώνος».

Ά φ’ δτου, πρό έτών πεντήκοντα, Θεία Χάριτι, κα
τέστη Άρχιερεύς, κατηύγασε τό στερέωμα μέ τήν 
άπιθάνως μεγαλειώδη Ποιμαντορίαν Του, διδάξας τήν

Αγάπην, τό "Ελεος, τήν συγνώμην, τήν άνεκτικότη- 
τα, συνελόντι δ’ είπεΐν, τήν άληθή μεγαλωσύνην, είς 
σοφούς, είς Άρχοντας καί ταπεινούς, είς έναρέτους 
καί άμαρτωλούς. Οί Άρχοντες των Λαών καί τής 
Εκκλησίας, σεμνύνονται είς έν βλέμμα τοϋ Πατριάρ
χου Άθηναγόρου, ό δέ λόγος Του καί συμβουλή Του, 
εύπροσδέκτως καί εύγνωμόνως, άκούονται είς τά 
πέράτα τής Οικουμένης, ώς έκφαντορικαί ρήσεις 
Θεολαμποϋς Αποστόλου, έν τώ Οικουμενικοί Θρόνφ 
τής Κωνσταντινουπόλεως.

Αί ιστορικοί συναντήσεις Άθηναγόρου καί Πάπα 
Ίωάννου τοϋ 23ου, Άθηναγόρου καί Πάπα Παύλου
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του ΣΤ', ήσαν, έν τη πραγματικότητι, «πορεΐαι πρός 
Έμμαούς», προτυπώσεις και υποτυπώσεις, άνατά- 
σεως, καθάρσεως καί άναστάσεως, τής παγκοσμίου 
Χριστιανικής Συνειδήσεως.

Έξ ιδίας πείρας καί γνώσεως, διεπίστωσα, πλει- 
στάκις εύρεθείς έν Φαναρίφ κατά τά τελευταία έτη, 
τό γεγονός τοϋτο καί ήσθάνθην βαθυτάτην συγκίνη- 
σιν, βλέπων τό απρόσιτον μεγαλεϊον τής ψυχής, την 
άπέριττον καί μνημειώδη σεμνότητα τοϋ Οικουμενι
κού Πατριάρχου Άθηναγόρου τοΰ Α', δεχομένου, 
άπερίττως καί άπλώς, πάντας τούς προσερχομένους, 
ήγεμόνας, πρεσβευτάς, ’Αρχηγούς Κρατών, Πατριάρ- 
χας, ’Αρχιεπισκόπους. Επισκόπους, άπλοϋς Κληρι
κούς καί λαϊκούς, πρός τούς όποιους δωρεϊται τήν 
ένδον Αύτοΰ Χάριν, τήν Σοφίαν, τήν ’Αγάπην, τήν 
Κατανόησιν καί τήν Συμπαράστασιν. Ουδέποτε πε
ριβάλλεται άπό υφισταμένους, ουδέποτε θεαται φέ- 
ρων μεγαλοπρεπή καί θορυβώδη έγκόλπια, πολυτε
λείς έσθήτας, πλήν μικρού τίνος Σταυρού, τον όποιον 
φέρει ύπό τό ράσον Του, είς τήν θέσιν τής καρδίας, 
καί όν θά φέρη μέχρι τέλους τής έπιγείου ζωής Του— 
ώς μου εΐπεν ό ίδιος—διότι προέρχεται άπό τούς γο
νείς Του καί άπό τά τρισαγαπημένα Του Τσαραπλα,- 
νά, τό νΰν Βασιλικόν, πανεύμορφον γενέτειράν του, 
έν Ήπείρω.

Ή  μεγάλη ψυχή Του, άγαπα καί θέλγεται άπό τήν 
απλότητα, τήν αλήθειαν, τήν σεμνότητα καί τήν Χρι- 
στομίμητον πηγαιότητα, άποστέργει δέ τήν έπαρσιν, 
τήν οΐησιν, τήν ύποκρισίαν καί τή' εόσεβοειδή 
σπουδαιοφάνειαν.Έπίέτη πολλά, εϊχεν ώς Έξομολό- 
γον του, περίφημον γέροντα Πνευματικόν, έρχόμενον 
είδικώς είς Φανάριον έκ χωρίου τής ’Ηπείρου, ΐνα 
έξομολογήση αυτόν τούτον τόν ΙΙατριάρχην, μέ τό 
πτωχόν δισάκιόν του, τήν άφέλειάν του καί τό βάθος 
τής ψυχικής καλλιέργειας του. Ό  πνευματικός οδτος 
είναι, ήδη, έν Οόρανοΐς, ευλογών, άπό έκεΐ, τόνΜέ- 
γαν συμπατριώτην του, Άθηναγόραν τόν Α'.

'Η Σκήτη τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος, έν τή Νήσφ 
Χάλκη τής Προποντίδος, άκούει τώρα τούς στενα
γμούς καί τάς προσευχάς τοΰ Οικουμενικού Πατριάρ
χου Άθηναγόρου, ή δέ ταπεινή στρωμνή τής ψάθης, 
δέχεται τόν ’Αρχηγόν τής ’Ορθοδοξίας είς όλονυ- 
κτίους δεήσεις, άκριβώς, όπως έδέχετο τούτον τό 
ταπεινόν ψάθινον «ίσάδι» τοΰ πτωχού δωματίου Του 
είς τό πατρικόν Του σπίτι, τοΰ χωρίου Βασιλικόν τής 
’Ηπείρου, έκ τοΰ όποιου καί έξεκίνησεν, έφώτισεν, 
έδίδαξεν καί έπαραδειγμάτισε, μικρούς καί μεγάλους, 
καταστάς τό φώς τών δυσχερών ήμερών τής Άνθρω- 
πότητος, ή Ελπίς καί ή παρηγοριά δισεκατομμυ
ρίων άνθρωπίνων,ψυχών, καί ό Διαγγελεύς τής Χάρι- 
τος καί τοΰ Θελήματος τοΰ Θεοΰ έπί τής Γής.

.s^Q C ^Q  A.QC A.Q C

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ο  Α Ρ Ρ Ω Σ Τ Ο Μ Α Ν Η Σ

F i  Ιναι διαρκώς άρρωστος. ’Εδώ 
καί τριάντα χρόνια. Ά πό τ ί ; 

Δυστυχώς... άπό τίποτε. Ά ν  ήταν 
πραγματικώς, θά είχε θεραπευθή. 
Τώρα όμως τόν παραδέρνουν όλες οί 
άρρώστειες, όσες άκούει ή διαβάζει. 
Τις περνάει όμως στό πόδι. Δέν ευκαι
ρεί νά πέση στό κρεββάτι. Είναι 
πολυάσχολος. Τρέχει δηλαδή άδιακό- 
πως διά γιατρούς, φάρμακα, άναλύσεις, 
ηλεκτρισμούς, μασσάζ, ιατρικά συμ
βούλια, μεταλλικά νερά, κινίνας, 
συναπισμούς, βεντούζες, τιμόλ, μεν- 
τόλ καί... ίπερκακουάνα!

Ό λη του ή ζωή συγκεντρώνεται 
είς ένα άπελπιστικόν άγώνα : πώς νά 
γλυτώση άπό τά δόντια τού Χάρου. 
Καί ό άχρεϊος αύτός ούτε κάν τόν 
έπρόσεξε καλά-καλά άκόμη. ’Εξακο
λουθεί μόνον νά άστεΐζεται σκληρώς 
μαζί του έπισείων τό φοβερόν του 
δρέπανον!

’Εν τώ μεταξύ τρώγει, χωνεύει, 
πεινά, ξανατρώγει καί κηδεύει συγγε
νείς, συναδέλφους, φίλους, γείτονας. 
Κοντεύει νά τούς ξεκάνη όλους. Αύτός

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ

όμως ξεφεύγει κάθε φοράν. ’Αμύνεται 
όλονέν. Ό  νούς του έκεί πάντοτε : 
είς τόν ένεδρεύοντα ύπουλον έχθρόν.!

Καί λαμβάνει δρακόντεια μέτρα. 
’Εξετάζει τακτικά ήήν γλώσσαν του 
είς τόν καθρέπτην.Μετρά διά τής 
μιας χειρός τούς κτύπους τών σφυγμών 
του έπί τής άλλης. Ζυγίζεται κάθε 
φοράν είς τήν πλάστιγγα, διά νά πει- 
σθή άν τόν άδυνάτισε ή τελευταία 
φανταστική προσβολή. Κατοπτεύει 
άνησύχως τόν όρίζοντα. Παρακολου
θεί μέ άνησυχίαν καί τό τελευταίο 
συννεφάκι. Συμβουλεύεται τό βαρό- 
μετρον : τί νά πάρη άραγε : μπαστού
νι ή όμπρέλλα ; Τις προάλλαις — δη
λαδή διαβολική συνεργία άστείων 
φίλων;— είχε πάθει άποπληξίαν — 
όχι αυτός, μπά ! Θεός φυλάξοι! — τό 
θερμόμετρόν του, σταματήσαν κακεν- 
τρεχώς είς τούς 38 βαθμούς. Ώ  δυστυ
χία ! Ό  πυρετός τής γρίππης βέβαια ! 
Τί άλλο ; Καί δός του κινίνο έπί μίαν 
βδομάδα! άλλά έπρόφθασαν εύτυχώς 
καί τοΰ τό άλλαξαν. Καί έτσι... τή 
γλύτωσε φθηνά.

Έπληροφορήθη σοβαρά ότι ό 
όργανισμός, διά νά άντέχη, χρειά
ζεται άδιάκοπον τόνωσιν καί ύπερσιτι- 
σμόν. Καί τρώγει ώς θηρίον. Μέχρι 
δυσπεψίας άκόμη, όπότε καταφεύγει 
είς καθαρκτικά. Τρώγει καί πεινά. 
Είς τό σπίτι δέν τόν προφθάνουν. 
Ή  πεθερά του φοβείται μήπως φάη... 
καί αύτήν τήν Ιδιαν. Ά λλ’ αύτός 
όμως προτιμά νά συμπληρώνη τά κενά 
είς τό ξενοδοχεϊον, όπου τρέχει συχνά 
καί κατεβάζει τόν περίδρομον.

Εσχάτως έκρεββατώθηκαν όλοι 
στό σπίτι: ή γυναίκα του, τά παιδιά 
του, ή κουνιάδα του. Μόνον ή πεθερά 
του κρατιέται άκόμα! Ώ  τρομάρα 
του! καί τώρα; Ά ν  κολλήση κι’ 
αυτός; Ποιός θά τόν κυττάξη τότε; 
Ποιός θά τόν περιποιηθή ; Τρέξατε 
πρός Θεοΰ ! Λιγάκι άκόμα άν έξακο- 
λουθήση ή έπιδημία, τετέλεσται! Θά 
πεθάνη... όλους γύρω του !

Καί τί θά γίνη έπειτα αύτός, μόνος, 
κατάμονος, είς τόν τρισάθλιον κό
σμον, καί μάλιστα έτσι άρρωστος 
όπως είναι; ... _  . .  „ ,Π. Νιρβάνας
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Στήν πρωινή Ραδιοφημερίδα τής YENΕΔ, και στό 
χρονογράφημα «Κουβεντούλες» πού γράφει και εκ
φωνεί κάθε πρωί στις 7,10' ό Δημοσιογράφος κ. 
Μήνας Λαμπρινίδης μετεδόθη και τό άκόλουθο χρονο
γράφημα :

Στην υλιστική εποχή μας ή έμφάνισι ένός λεβέντη 
είναι σάν μιά πέτρα που πέφτει στά νερά τής γαλή
νιας λίμνης καί τά άναταράζει.

’Ακριβώς ένας τέτοιος λεβέντης εμφανίστηκε πρό
σφατα πάνω στήν άσφαλτο. Κονταροχτυπήθηκε 
για  ένα δευτερόλεπτο μέ τό Χάροντα καί τον νίκησε. 
Κυριολεκτικά «μέσα άπό τοϋ χάρου τά δόντια» ό γε- 
ναιόψυχος τοΰ 1972 κέρδισε μιά παιδική ζωή.

Θά καταλάβατε ότι τό σημερινό μας Θέμα είναι ό 
εύψυχος χωροφύλακας, ό Ευστράτιος Άθανασό- 
πουλος που δεν δίστασε ούτε στιγμή, όταν είδε τό 
τροχοφόρο νά άπειλή νά κόψη τό νήμα τής ζωής τοΰ 
μικρού μαθητού, νά ριχτή μπροστά στις ρόδες καί νά 
σώση τήν παιδική ζωή.

"Ετσι χάρις στήν αυτοθυσία τού χωροφύλακα σώ
θηκε, βρίσκεται ζωντανός, ό μικρός Παύλος Σπάθής.

"Αν οΐ γονείς τού μικρού Παύλου τον έφεραν στόν 
κόσμο, ό χωροφύλαξ Άθανασόπουλος τον κράτησε 
σ’ αύτόν. ’Από φρουρός τής τάξεως μετεβλήθη σέ 
φύλακα άγγελο, κι’ έκανε μιά πράξι πού δέν βρίσκον
ται λόγια νά τήν περιγράψουν . . .

Ά ν  τήν ώρα πού τό τροχοφόρο άπεϊχε λίγα μέτρα 
άπό τό παιδί ό Άθανασόπουλος έδειχνε δισταγμό, 
άν καθυστερούσε ένα κλάσμα τού δευτερολέπτου ό 
μικρός Σπάθής Θά είχε πετάξει στόν ούρανό. Αλλά ό 
ήρωϊκός, ό παράτολμος, ό θαρραλέος χωροφύλακας 
άντέδρασε μέ καταπληκτική ταχύτητα. Ρίχτηκε 
σάν κεραυνός μεταξύ αύτοκινήτου καί παιδιού. Με 
γρηγοράδα άετού άρπαξε στά χέρια τό παιδί καίτό 
τράβηξε μακρυά άπό τις ρόδες. Μιά τρίχα χώριζε 
καί τούς δύο άπό τό θάνατο. Τό δρεπάνι τού άρχοντα 
τού κάτω κόσμου μεταμορφωμένο σέ τροχοφόρο 
πέρασε ξυστά . . Ό  άέρας ά π’ τό φτερό τ ’ αύτοκινή- 
του τούς ξύρισε. Ό  φύλαξ άγγελος καί τό άθώο 
πλάσμα βρίσκονταν πιά μακρυά άπό τον κίνδυνο . .

Γιά φαντασθήτε τήν φοβερή σ τιγμ ή!
Νομίζω ότι τόσο ό οδηγός τού τροχοφόρου, όσο 

κι’ οΐ πεζοί στά πεζοδρόμια τής διασταυρώσεως των 
οδών Α γίας Παρασκευής καί έλπίδος, Θά έκλεισαν 
τά μάτια γιά  νά μή δούν τήν τραγωδία.

Όδηγός καί Θεαταί θά πρόσμεναν ν’ άκούσουν 
τον γδούπο τών δύο κορμιών τού μαθητή καί τού 
χωροφύλακα πού Θά χτυπούσε τό όχημα . .

Μά τά δευτερόλεπτα πέρασαν άθόρυβα . . κι’ όταν 
ξανάνο#ιξαν τά μάτια ό φύλακας άγγελος κρατούσε 
στήν αγκαλιά του τό παιδί. Τρομαγμένο άλλά 
ζωντανό . .

Ή αύτοθυσία καί ό άλτρουϊσμός είχαν νικήσει.
Ό  θαρραλέος καί ριψοκίνδυνος φρουρός τής τάξεως 

είχε σώσει τήν ζωή τού ανηλίκου.
Στήν εποχή πού ζούμε τέτοιες ήρωϊκές πράξεις δέν 

είναι συχνές. Στά παληά τά χρόνια θά μπορούσε κα
νείς νά σώση κάποιον άπόάφηνιάσαντα ίππον ή άπό 
άμαξαν άπό ρυτήρος έλαύνουσαν . . γιατί τό άλογο 
μέ λίγο Θάρρος καί εύστροφία θά μπορούσες νά τό 
σταματήσης καί νά τό τιθασεύσης.Πώς νά σταματήση 
όμως τήν μηχανή.,Τά 10 ή 15 άλογα τού κινητήρος 
δέν πιάνονται άπό τό χαλινάρι όταν ό όδηγός έχει 
πατήσει τό γκάζι . . .

Τ Ο Υ  1 9 7 2
Μ Η Ν Α  Λ Α Μ Π Ρ Ι Ν Ι Δ Η

Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Γι’ αύτό τό λόγο ή πράξι τού Άθανασόπουλου 
μάς γεμίζει θαυμασμό. Καί κάνει περήφανους καί τούς 
συναδέλφους του.

Καί δύσκολο είναι καί ψυχή χρειάζεται γ ιά  νά 
περάσης άνάμεσα στις ρόδες καί νά σώσης άπό τήν 
άσφαλτο τή ζωή ένός άνθρώπου.

Κι’ ό προχθεσινός τροχονόμος —ό τροχονόμος τού 
1972 ασφαλώς —δέν είναι ένας κοινός θνητός. . Είναι 
ένας λεβέντης. Ό  Διγενής τού 20ού αΐώνος πού νίκη
σε τό χάροντα στ’ αλώνι τής άσφάλτου.
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Ό  Λευκός Π ύργος
τής Θ εσσαλονίκης

φ ι λ ο π ο ι μ ε ν ο ς  τ ε ρ ζ η

Ά ν τ )ρ χ ο υ  Χ ω ρ)κής

Ε ίς τόν μυχό τοΰ Θερμαϊκού καί παρά τόν λιμένα 
τής πόλεως Θεσσαλονίκης ένας έπιβλητικός, άλλά 
γηρασμένος άπό τά χρόνια καί τόν καιρό Πύργος, 
ύψώνει τήν άσάλευτη σιλουέττα του καί όρθώνεται 
με περισσήν μεγαλοπρέπειαν πρός τόν ουρανόν.

—Τόν δροσίζει ή θαλασσία αύρα καί τό ψυχρό 
άεράκι πού φθάνει από τόν Όλυμπον, τόν ευωδιάζουν 
οί μυρωδιές τών γύρω άνθέων καί των πεύκων τού 
π ιρκου, τόν χαίρονται οί περιπατηταί τής παραλίας, 
τόν άπολαμβάνουν μικροί καί μεγάλοι πού άναπαύον- 
ται εις τά πέριξ δημόσια κέντρα καί τόν άποθαυμά- 
ζουν οί έπισκέπται περιηγηταί.

—’Αγκαλιασμένος άπό τό γύρω πράσινο τοΰ πάρκου, 
καθρεπτίζεται φιλάρεσκα είς τά νερά τοΰ Θερμαϊκού, 
ένώ εις τόν γηραιόν κορμόν του, φιλοξενείται ένας 
μεγάλος άριθμός περιστερών, αί όποΐαι μέ χαράν πτε- 
ρουγίζουν γύρω του καί συνθέτουν μαζύ μέ τό σύνο- 
λον τοΰ περιβάλλοντος, μίαν θαυμασίαν εικόνα.

—Ό  Πύργος είναι τό κατατεθέν σήμα τής Θεσ]νίκης

είναι τό έμβλημα τής νύμφης τοΰ Θερμαϊκού, 
κάτι παρόμοιον πρός τόν πύργον τοΰ ’Άϊφελ διά τό 
Παρίσι, ή τόν Παρθενώνα διά τάς Αθήνας καί είναι 
γνωστός, ως Λευκός Πύργος.

—Πολύς κόσμος τόν γνωρίζει, είτε διότι τόν έχει 
έπισκεφθή, είτε διότι τόν είδε εις φωτογραφίας, είτε 
άνατυπωμένον είς τά διάφορα περιοδικά καί τουρι
στικά έντυπα.

—Ή  παράδοσις μας πληροφορεί ότι είναι κτισμέ
νος είς τήν θέσιν ένός άλλου πύργου Βυζαντινοΰ, 
τής Σαμαριάς, ό όποιος άπετέλει μέρος τών τειχών 
τής πόλεως.

—Ό λοι οί έρευνηταί συμφωνούν ότι πρέπει νά έχη 
κτισθή άπό Ενετούς τεχνίτας πριν τό έτος 1430 μ.Χ. 
κατά τό όποιον ή Θεσσαλονίκη περιήλθεν είς τήν 
κυριαρχίαν τών Τούρκων.

—Ό  προορισμός του ήταν διά φρούριο—Κάστρο— 
τό όποιον μαζύ μέ τούς άλλους Πύργους, όπως έκεΐνον 
τοΰ τριγώνου, κείμενον είς τό Βόρειον μέρος καί
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τά τείχη τής πόλεως, έπροστάτευον τήν συμβασιλεύ- 
ουσαν τοϋ Βυζαντίου.

—ΔΓ αυτόν τόν λόγον τόν βλέπουμε πανύψηλον, 
32 μέτρα περίπου νά δεσπόζη τής πόλεως. Ό  Έβλιά 
Τσελεμπή τόν άποκαλεϊ «Λέοντα των Φρουρίων» 
καί τόν συγκρίνει μέ τά φρούρια τής Κασσάνδρας, 
τής Μεθώνης καί τής Κορώνης.

—Είς τό υπέρθυρο τής εισόδου του, μέχρι των τε
λευταίων έτών, έσώζετο αραβική επιγραφή, άναφέ- 
ρουσα ότι ό έπισκευαστής τοϋ κάστρου αύτοΰ ήταν 
ό Γαζής Σουλεϊμάν—Χάν, ό Μεγαλοπρεπής. Έν 
τούτοις αί γνώμαι διχάζονται καί άλλοι μέν μεταφρά
ζοντας τήν επιγραφήν απέδωσαν τόν Σουλεϊμάν, ως 
τόν κτήτορα, άλλοι ώς τόν έπισκευαστήν.

—Γεγονός είναι ότι ό Πύργος ξανακτίστηκε μετά 
τό έτος 1430 μ.Χ. μεγαλύτερος τοϋ πρώτου καί άρχι- 
κώς έπροστατεύετο πέριξ, άπό τείχος καί τέσσαρας 
μικρούς τετραγωνικούς Πύργους, οί όποιοι έδέχοντο 
τάς θωπείας των κυμάτων τής θαλάσσης.

—Πρόκειται δΓ εν ισχυρόν φρούριον—οχύρωμα— 
τής έποχής έκείνης, τοϋ όποιου ή διάμετρος είναι 10 
μέτρα περίπου, τό δέ πάχος των τοίχων αύτοϋ 3.20 μ. 
καί υψώνεται είς οκτώ ορόφους οί όποιοι κλιμακοϋν- 
τάι είς 89 σκαλοπάτια.

Είς τά σπλάχνα του, ύπήρχον 40 διαμερίσματα, 
τρεις άποθήκαι ποσίμου ΰδατος, γενικαί άποθήκαι, ένα 
τζαμί, ήσυχαστήριον δερβίσιδων, ένώ είς τά υπόγεια 
διαμερίσματά του έναποθηκεύοντο τά πυρομαχικά.

Ή  φρουρά του άπετελεΐτο έξ 150 άνδρών. Είκοσι 
τηλεβόλα σάν εκείνα τά όποια ύπήρχον είς τά φρού
ρια τής Ρόδου καί των Δαρδανελλίων, ήσαν τοπο
θετημένα είς τάς επάλξεις τοϋ φρουρίου, αί όποΐαι 
επάλξεις, ήσφαλίζοντο διά σιδηρών θυρών καί εΐχον 
ώς σκοπόν τά τηλεβόλα, τήν προστασίαν τής πόλεως, 
ώς έπίσης έχρησιμοποιοϋντο κατά τάς έορτάς των 
δύο Μπαϊραμιών, διά τούς χαρμοσύνους κανονιοβο
λισμούς.

Ό  πύργος έχρησιμοποιεΐτο καί ώς φυλακή εγκλη
ματιών καί έκεΐ έλάμβανον χώραν αί θανατικαί έκ- 
τελέσεις τών Ελλήνων, οί όποιοι δέν έπαυσαν νά 
άγωνίζωνται διά τήν ελευθερίαν, διζ αυτό ώνομάζετο 
καί Ματωμένος Πύργος «Κανλή Κουλέ».

-—Είς αυτόν έστεγάζοντο καί οί Γενίτσαροι, οί ό
ποιοι άπετέλουν τήν φρουράν του καί τόν ώνόμαζον 
καί Πύργον τών Γενιτσάρων.

—"Οπως μάς πληροφορούν τά κείμενα καί ή παρά- 
δοσις, τό κάστρο αύτό υπήρξε ό χώρος, είς τόν όποι
ον ύπεβλήθησαν είς φρικτά βασανιστήρια, πολλοί 
άγωνισταί τής ελευθερίας. Είς τόν πύργον αύτόν 
έμαρτύρησαν οί προύχοντες τής Θεσσαλονίκης τό 
1821 καί οί έπαναστάται τής Χαλκιδικής καί τής 
Ναούσης. Έκεΐ ύπεβλήθησαν είς άφάνταστα μαρτύ
ρια καί αί γυναίκες τών άγωνιστών Καρατάσου, 
Γάτσιου, Ζαφειράκη καί άλλοι. Καί είς τόν ίδιον 
χώρον διά διαταγής τοϋ Σουλτάνου Μαχμούτ Β . τό 
1826, έξετελέσθησαν 7000 γενίτσαροι, κατά δέ τήν 
παράδοσιν, τό αίμα έβαψε τά νερά τοϋ θερμαϊκοΰ.

—Άργότερον οί Τοϋρκοι ύπό τήν έπίδρασιν τ·ής 
Γαλλικής Έπαναστάσεως ήρχισαν νή δέχονται εκ
πολιτιστικός ιδέας καί νά προβαίνουν είς μεταρρυ
θμίσεις. Οϋτω ή έπίδρασις είχεν ώς άποτέλεσμα νά 
άλλάξουν συμπεριφοράν πρός τούς "Ελληνας, μο
λονότι διά τούς Τούρκους οι Ελληνες πάντοτε 
ήσαν οί Ραγιάδες—Γκιαούρηδες.
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Στήν σημερινή μεγαλοΰπολι τού έλληνικοΟ βορρά πολλοί 
πύργοι άνηγέρθησαν υψηλότεροι καί κομψότεροι, όπως αύτός 
τής φωτογραφίας έντός τού χώρου τή ; Δ.Ε.Θ. αλλά ή μεγαλο
πρέπεια τού Λευκού Πύργου δεσπόζει στήν πόλι τού 'Αγίου 
Δημητρίου (παραπλεύρως φωτογραφία) καί αποτελεί σήμα 
κατατεθέν.

Καν τότε ό Πύργος έπαψε νά είναι τόπος εκτελέ
σεων καί βασανιστηρίων καί ήλλαξε προορισμόν, 
παραμείνας ως απλή φυλακή. Πρός τοΰτο προέβησαν 
εις την βαφήν του, διά λευκοΰ χρώματος καί έκτοτε 
ώνομάζετο καί θά όνομάζεται Λευκός Πύργος 
«Μπαγιάζ Κουλέ».

—"Εκτοτε εις τόν ίδιον έκεΐνον χώρον, ένας και
νούργιος πύργος όλόλευκος ξεφύτρωσε μέ τάς κομψάς 
άναλογίας του καί τήν γαληνιαίαν καί έπιβλητικήν 
κορμοστασιά του, ό όποιος σκορπάει χαμόγελα καί 
μέ καλωσύνην δέχεται τούς έπισκέπτας του.

—Τό παλαιόν του όνομα βεβαίως επαψε νά άνα- 
φερέται πλέον καί μόνον ως Λευκός Πύργος είναι 
γνωστός, ένώ δέν θά σβύση ποτέ ή τραγική Ιστορία 
του καί ή παράδοσις πάντοτε θά διηγήται τά κατορ- 
θώματά του.

—Ό  Λευκός Πύργος έδέχθη πρώτος τό μήνυμα 
τής έλευθερίας, τό όποιον έφερε εις τήν Μακεδονικήν 
Πρωτεύουσαν ό Πυρπολητής Ν. Βότσης, ό όποιος 
κατόρθωσε νά είσέλθη εις τόν λιμένα τής πόλεως καί 
νά άνατινάξη εις τόν αέρα τήν Τουρκικήν Φυλακίδα 
—Φετίχ Μπουλέντ—ή οποία ήτο άγκυροβολημένη 
πλησίον του καί άπό τοΰ έτους 1912 καί έκτοτε καί 
μετά δουλείαν 482 έτών„ ή γαλανόλευκος κυματίζει 
έπί τοΰ έπιπυργίου του.

—Σήμερον ό Λευκός Πύργος άποτελεΐ ένα μνημεΐον 
τό όποιον φέρει τήν σφραγίδα μιας ταραγμένης έπο- 
χής, μέ φρικαλέας άναμνήσεις καί τόν όποιον έπι- 
σκέπτονται, πιριηγηταί πάσης χώρας καί φυλής.

—Τώρα πλέον δέν βρέχεται άπό τήν θάλασσαν καί 
δέν τόν θωπεύουν τά κύματα τοΰ Θερμαϊκού. Ή  θά
λασσα ύπεχρεώθη νά ύποχωρήση πρός τά έσω, κατ’ 
έπιθυμίαν τών άνθρώπων καί τήν θέσιν της κατέλαβε 
μία ώραΐα πλακόστρωτος παραλία.

—Ά ν  καί άπό τόν χρόνον ξεθώριασε τό λευκό του 
χρώμα, έν τούτοις ό Πύργος δέν έπαυσε νά είναι 
γοητευτικός, έλκυστικός, φιλόξενος καί νά χαρίζη 
εις τόν έπισκέπτην τού, στιγμάς ευτυχίας, καθ’ δν 
χρόνον οδτος άπό τού τελευταίου όρόφου απολαμβά
νει τά ώραΐα ήλιοβασιλέματα καί χαίρεται ένα μονα
δικόν θέαμα, τό όποιον απλώνεται γύρω του, ένώ οί 
όφθαλμοί του φθάνουν ώς τόν "Ολυμπον καί τό πρό- 
σωπόν του δέχεται τό χάδι τής αύρας τού Ελληνικού 
Αιγαίου.
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Ε ξετάσαμε ήδη , στο προηγούμενο άρθρο, τον χριστιανισμό  
^  συσχετισμό με τον σύγχρονο πολιτισμό. Αναλύοντας μαλιστα 
τον ρόλο, πού μπορεί σήμερα νά διαδραματίση, εϊδαμε δτι ό 
χριστιανισμός έγγυάται τήν θεραπεία της «πολιτιστικής νοσουυ, 
από τήν οποία μαστίζεται ό πολιτισμός τής διαστημικής εποχής 
μας.

Στις γραμμές, πού ακολουθούν, θά έχω μεν τήν ευκαιρία 
νά έξετάσωμε τώρα τον χριστιανισμό σέ συσχετισμό μέ το ατομον 
με τήν πολιτιστικήν μονάδα—φορέα τού πολιτισμού, δη λ . τον 
άνθρωπον. "Η χριστιανική πίστις τί έχει νά προσφέρη είδικω- 
τερα στον σημερινό άνθρωπο; Να το ερώτημα, στο οποίο θα 
προσπαθήσωμεν νά δώσωμεν καποια απαντησι.

Ματιές στην έποχήμας

Ό Χριστιανισμός 

κσΐ ό άνθρωπος
Π αν. ’Αρχιμανδρίτου 

Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η
Μοιράρχου — Ίεροκήρυκος 

Χωροφυλακής
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Α . ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ
ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ή  χριστιανική πίστις, σαν δύ- 
ναμις τής ψυχής για τήν αντι
μετώπισή των δυσχερείων τής ζωής.

Ή  ορθόδοξος πίστις, σαν χει
ραγωγός τής ζωής μας, πού ο’ι- 
ατρηλατεί, τήν ψυχήν και τήν 
εμπνέει/Η  πίστις σαν οδηγός, πού 
ανακουφίζει τον άνθρωπον, όταν 
στέκεται μπροστά στο φάσμα τοϋ 
θανάτου' άλλα και γενικώτερον ή 
πίστις, σαν όργανο για τήν θεώρησι 
τών μεταφυσικών προβλημάτων, 
υπήρξε πάντοτε τό καθολικό γνώ
ρισμα όλων τών εποχών, όλων τών 
ανθρώπων. Τό έχει έκφράσει κατά 
τρόπον τόσον εκφραστικόν άλλωστε 
ό Πλούταρχος, «εύροις δ’ αν έπιών 
και πόλεις ατείχιστους, αγραμμά
τους, άβασιλεύτους, άοίκους, νο
μίσματος μη δεομένας, ------ ανίε
ρου δέ πόλεως και άθεου-----------'.
ούδεις έστιν, ούδ’ έσται γεγονώς 
θεατής».

Τέτοια ήταν άνέκαθεν ή ορθό
δοξος χριστιανική πίστις για τον 
άνθρωπο. ’Οδηγός για τα προβλή
ματα τής επιγείου ζωής, διόπτρα για 
τήν ένατένισί πέραν τοϋ τάφου, 
άπάντησις στα μεταφυσικά προ- 
βλ.ήματα, πού άπασχολοϋν τήν άν- 
θρωπίνην ψυχήν. Μια δύναμις, που 
διαποτίζει τήν ζωήν τοϋ όλου άν- 
θρώπου σέ όλες τις εποχές, ώστε 
νά δικαιώνεται ό άγιος ’Ιωάννης 
ό Δαμασκηνός, λέγοντας : «πίστει 
πάντα, τά τε ανθρώπινα, τά τε πνευ-



ματικά σννίστανται». (MIGNE Ρ. 
G. 94, 1128 D).

Σήμερα δμως ή χριστιανική πί- 
στις προβάλλει σάν τό πολυτιμότερο 
εφόδιο για τον άνθρωπο τοϋ 20οϋ 
αιώνος. Στην εποχή των πυραύλων 
και των σεληνιακών εξερευνήσεων 
ή πίστις προβάλλει με μια εντελώς 
νέα, ξεχωριστή, σύγχρονη θά έλεγα, 
αξία και σημασία. Είναι τό άνα- 
γκαιότερο εφόδιο καί ή άπαραίτητη 
προϋπόθεσις για μια εσωτερική 
ισορροπία, ανάμεσα στα σύγχρονα 
ρεύματα, πού πιέζουν τήν σημε
ρινή ψυχή, καί από τα όποια ξε
χωρίζω δύο σάν ενδεικτικά, τό 
ένστικτο καί τήν λογική. Ή  πίστις 
είναι ή σωστική σχεδία, πού θά 
επιτρέψη στον σημερινό κυρίως άν
θρωπο νά διαπλεύση τό πέλαγος 
τής ζωής με άδιατάρακτη τήν εσω
τερική του ισορροπία, καί νά πα- 
ραμείνη άνέγκικτος από to έρεβος 
καί τό χάος, πού άναδιπλώνει μέσα 
στήν ανθρώπινη ψυχή ή κυριαρχία 
τοϋ ενστίκτου καί τής ψυχρής λο
γικής, τά δύο ρεύματα πού άνεφέρ- 
θησαν πιό πάνω. "Ας πλησιάσωμεν 
τά ρεύματα αυτά.

Β . ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

1. Παρατηρώντας τήν σύγχρο
νη μορφή στις ποικίλες εκδηλώσεις 
της μπορούμε νά διαπιστώσωμε δτι, 
οπού άτονεί ή πίστις, κυριαρχεί τό 
ένστικτο. "Οπου υποχωρεί ή πίστις 
τον πρώτον ρόλον άναδέχεται τό 
τυφλό ένστικτο. 'Ο αιών πού 
διανύομεν θά παραμείνη στήν ιστο
ρία τον πολιτισμού ώς αιών τών 
διαπλανητικών ταξιδίων. ’Αλλά καί 
ό άνθρωπος τοϋ 20οϋ αίώνής θά 
παραμείνη στήν Ιστορίαν τής άν- 
θρωπότητος, ώς ό άνθρωπος ό υπο
δουλωθείς ατά ένστικτά τον.

Είναι υπερβολή αυτό; "Οχι βέ
βαια. Διότι σε καμμιά προηγούμενη 
εποχή δεν παρετηρήθη τό φαινό
μενο τής επιστροφής στον πρωτο- 
γωνισμό. Μέχρι χθες ο άνθρωπος 
ήγωνίζετο νά καθνποτάξη τό ένστι
κτο με τήν δύναμι τοϋ λογικοϋ. Νά 
ήμερώση τήν αγριότητα τοϋ εν
στίκτου διά τών υπαγορεύσεων τής 
λογικής. Αυτή ή ωραία προσπάθεια 
τής πρωτοπορίας τοϋ πνευματικού 
στοιχείου εις βάρος τοϋ ζωόδους, 
τής άνθήσεως τοϋ πνευματικού εις 
βάρος τοϋ χοϊκού ανθρώπου, ιιάς 
έδιδε τήν υπεροχήν έναντι τής άλ- 
λης φύσεως. Λ ιέκρινε τον λογικόν 
άνθρωπον από τήν άλογον φύσιν. 
Αυτός ό ενγενής άγών είναι δ,τι

ή φιλοσοφία ώνόμασε πολιτισμόν. 
Βαρβαρότης δε ώνομάζετο, δ,τι δεν 
ήτο πολιτισμός.

Σήμερα άντεστράφησαν οι δροι. 
Στήν εποχή, πού ό άνθρωπος έρευ
να τήν Σελήνην, «πολιτισμός» 
ονομάζεται ή επιστροφή στον πρω
τογονισμό. Μιά επιστροφή, πού 
οίστρηλατεϊται καί ύποκαίεται από 
τήν κυριαρχίαν τοϋ ενστίκτου πάνω 
στήν ανθρώπινη ψυχή. "Ετσι δσο 
πλησιάζομε περισσότερο προηγμέ
νες χώρες, τόσο καί διαπιστώνομε 
τήν παντοκρατορία τοϋ ενστίκτου. 
Βασιλεύς, κυρίαρχος καί δεσπότης 
τό τυφλών ένστικτον. Έ ν όνόματι 
αυτής τής νέας έκδόσεως τοϋ «πο
λιτισμού» πάσα αίσχρότης γίνεται 
παραδεκτή. ’Εκθέσεις με περιεχό- 
μενον τό σεξ διοργανοϋνται σε 
χώρες προηγμένες. Νόμοι, ψηφιζό- 
μενοι από κοινοβούλια πολιτισμέ
νων χωρών, νομιμοποιούν «πάθη 
ατιμίας», διά τά οποία όμιλεϊ καυσ- 
τικώτατα ό ’Απόστολος τών ’Εθνών 
στήν πρόςΡωμαίους ’Επιστολήν του 
( κεφ. α·, στ. 26—27). ’Εσχάτως 
δέ ή ’Επιτροπή Στεγάσεως τοϋ 
Δημοσίτικοϋ Συμβουλίου τής Κο
πεγχάγης παρέσχεν διαμέρισμα διά 
νά στεγασθή νομίμως δτι έως 
χθες έθεωρεΐτο στίγμα τής ανθρώ
πινης κοινωνίας.

Νέοι άκούρευτοι καί ατημέλητοι 
θεοποιούνται. Κάθε ένας, πού θέλ.ει 
νά καταστή είδωλο καί νά διαλάμ- 
ψη στο δημοσιογραφικόν στερέωμα, 
έχει εύκολη τήν όδό. Δεν χρειά
ζεται νά γίνη ολοκαύτωμα στο βωμό 
ενός ιδανικού ή μιας υψηλής ιδέας. 
Δύναται νά κνριαρχήση στο δημο
σιογραφικό σύμπαν, εάν καταπα- 
τήση τήν έννοιαν τής οικογένειας, 
εάν ζήση σκανδαλώδη βίον, εάν πρά
ξη κάθε τι,'πού μέχρι χθες προκα- 
λοΰσε τό κοινόν αίσθημα, εάν δηλ. 
ζήση ζωώδη ζωήν.

Αυτή είναι ή νέα έκδοσις τοϋ 
«πολιτισμού», ή έκδοσις, πού γρά
φεται άπό τον 20όν αιώνα καί πού 
χαρακτηρίζεται άπό τήν κυριαρχίαν 
τού ενστίκτου. Αυτό λοιπόν είναι τό 
ένα άπό τά ρεύματα πού άναφέράμε. 
’Αλλά τό ένστικτο άπλώνει μέσα 
στήν καρδιά τοϋ άνθρώπου ένα κενό, 
ένα άπροσπέλαστο χάος.

Ά π ’ αυτό άκριβώς τό άπύθμενο 
χάος έρχεται νά . διαφυλάξη τον 
άνθρωπο ή πίστις. Μόνον δσοι θά 
δώσουν τήν πρώτην θέσιν εις τήν 
πίστιν καί τήν ευσέβειαν, μόνον 
αυτοί θά καθυποτάξουν τό ένστι
κτο. Καί δεν εννοούμε εδώ τήν πί- 
στιν πού έχει έγκλωβισθή μέσα στις

ζελατίνες τής άστυνομικής μας ταυ
τότητας. Ά π ό  τό χάος πού δημιουρ
γεί δ σύγχρονος ψευδοπολιτισμός 
θά προφυλαχθή ό άνθρωπος, πού 
διαθέτει μίαν ζωντανήν πίστιν, έκ- 
φραζομένην διά μιας άγιας ζωής 
καί πειθαρχημένην στο σύνθημα : 
ψηλότερα, πάντοτε ψηλότερά, στις 
κορυφές τής άρετής. Μόνο ή θερμού
ργος πίστις θά άποβή ή σωστική 
σχεδία γιά νά διαπλεύσωμεν με ψυχι
κήν ευφορίαν τό πέλαγος τής παρού- 
σης ζωής, τό όποιον πλημμυρίζεται 
άπό έναν κόσμον, σπαρασσόμενον 
άπό τήν πλήξιν καί τήν άγωνίαν.

2. "Ας έλθωμεν τώρα καί στο 
άλ.λο ρεύμα;

Πρόκειται γιά τήν κυριαρχία τής 
ψύχρας λογικής πάνω στήν άνθρώ- 
πίνη ψυχή. Δεν έννοοϋμεν εδώ τήν 
ροπήν, πού έχαρακτήριζε άλλες επο
χές' τήν ροπήν γιά τήν διερεύνησιν 
τών πάντων καί τήν καθυπόταξίν των 
στο λογικόν. Δεν έννοοϋμεν τήν 
ροπήν, πού ήθελε νά θέση τά πάντα 
κάτω άπό τήν βάσανον τοϋ μικρο
σκοπίου καί τοϋ επιστημονικού ερ
γαστηρίου. Δεν έννοοϋμεν τήν ρο
πήν, πού έξεφράζετο με τό άξίωμα» 
«δεν βλέπω, άρα δεν υπάρχει», καί 
τής οποίας άπόηχος είναι ή διακή- 
ρυξις τών Ρώσων ’Αστροναυτών, 
δτι δεν είδαν τον Θεόν ή τούς ’Α γγέ
λους στο Διάστημα, άρα δεν υπάρ
χει Θεός.

"Οταν γίνεται λόγος γιά τήν 
κυριαρχίαν τής ψύχρας λογικής πά
νω στήν άνθρωπίνη ψυχή, έννοοϋμεν 
τό χάος πού άνοίγέται ένώπιόν μας 
άν κυττάξωμε μόνον με τον φακόν 
τής λογικής καί με τά σημερινά δε
δομένα τής έπιστήμης τον κόσμον, 
πού μάς περιβάλλει.' Σήμερα ό άν
θρωπος διαθέτει θαυμαστές ανακα
λύψεις. Γνωρίζει δμως, δτι οί άνα- 
καλύψεις του περιέχουν συγχρόνως 
μίαν τρομακτικήν δύναμιν, πού μπο
ρεί νά καταστρέψη σέ διάστημα 
ολίγων λεπτών δχι μόνον τήν ίδι- 
κήν του ζωήν, άλλά τήν ζωήν ολοκλή
ρου τής άνθρωπότητος. Σκέπτεται 
ό σημερινός άνθρωπος ' τήν άγριό- 
τητα τών παθών, πού φωλιάζουν 
στήν άνθρωπίνη ψυχή. ' Υπολογίζει 
έπειτα τήν τρομακτικήν δύναμιν 
τών χημικών όπλων. Καί άπό τήν 
στιγμήν πού θά άναλογισθή τήν 
άγριότητα τοϋ πάθους σέ συνδυα-· 
σμό μέ τήν τρομακτικήν δύναμιν τοϋ 
πολιτισμού του, καταλαμβάνεται άπό 
τό άγχος καί τήν άβεβαιότητα. Κυ
ριαρχείται άπό τό χάος τής άγω
ν ίας καί καταριέται τήν ώρα, πού 
άνεκάλυπτε αυτό τό δίκοπο μαχαίρι,
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πού λέγεται επιστημονική πρόοδος.

Μίαν ακόμη έννοια αυτού τοϋ χά
ους εύρίσκομε στις σκέψεις ενός 
δημοσιογράφον. «”Αν λέγει, στρα
φούμε μόνο στη λογική καί κυττά- 
ξουμε τήν πραγματικότητα μέ την 
ψυχρότητα ηλεκτρονικού ρομπότ, τι 
θά άντικρνσονμε; Μία χαώδη εικό
να Σύμπαντος,'όπου τά μεγέθη είναι 
άπείρως μεγάλα καί άπείρως μικρά, 
όπου υπάρχουν κόσμοι καί γαλαξίες 
που αγνοούμε καί μας αγνοούν, σέ 
αποστάσεις δισεκατομμυρίων ετών 
φωτός, όπου υπάρχει νλη καί άντι- 
ύλη, όπου όλα ανάγονται σέ άτομα, 
σέ ήλεκτρόνια, πράγματα άθέαστα 
καί ασύλληπτα για τά κοινά μυαλά 
μας καί πού έχουν βάλει σέ αμηχα
νία καί τά πιο μεγάλα επιστημονικά 
κεφάλια. Τί παρηγοριά καί παρα
μυθία νά βρή ό άνθρωπος μέσα στον 
φανταστικόν αυτόν κόσμο; Καί μό
νον νά τό σκεφθή κανείς χάνει τό 
ηθικό του, διαπιστώνοντας πώς ο 
άνθρωπος δέν είναι τίποτα μέσα 
στο άπειρο αυτό χάος. Μιά μικρή 
γεϋσι τής Σελήνης δέν μάς έβαλε 
μπροστά σέ καινούργια φοβερά 
προβλήματα;».

Μέ άλλα λόγια, όπως καί νά 
σκεφθοϋμε τον εαυτόν μας, είτε σέ 
έξάρτησι μέ τον μακρόκοσμο, είτε 
σέ συνδυασμό μέ τον μικρόκοσμο, ή 
ψυχρή λογική κυριολεκτικά μάς 
αφανίζει.

Σ ’ αυτό τό λεπτό σημείο άνακού- 
φισις γιά τον σημερινό άνθρωπο 
είναι ή πίστις. Αυτή θά προσφέρη 
τήν διέξοδο. Αυτή θά λογοκρίνη καί 
θά τιθασσεύση τήν ψυχρή λογική. 
Ή  πίστις θά δώση τό απαραίτητο 
έρισμα, γιά νά σταθή δ σύγχρονος 
άνθρωπος μέσα στο αχανές Σύμπαν. 
Ή  πίστις θά δώση τήν δνναμιν στήν 
ανθρώπινη ψυχή γιά νά ίσορροπήση 
μέσα στο κενό, πού προκαλεί ή λο
γική των αριθμών, γιά νά μείνη 
άνέγγικτη αστό τό έρεβος καί τό 
χάος.

σωμεν τό χάος, πού ανοίγουν μέσα 
μας τά ένστικτα κυριαρχούντο. Καί 
νά ίσορροπήσωμεν στο κενό, που

ανοίγει διάπλατα ενώπιον μας ή 
ψυχρή των αριθμών καί τής επι
στήμης λογική.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑΛΟΣ

Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο ! !  Χ Ο Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Προκήρυξις διαγω νισμού προσλήψεως Χωροφυλάκων

1. — Τό ’ Αρχηγείο ν Χωρ]κής προκηρύσσει διαγωνισμόν διά τήν πρόσληψιν Χωροφυλάκων.

2. _  'Ο  διαγωνισμός θά διεξαχθή εις τάς έδρας των Άνωτέρων Δ]σεων Χωροφυλακής καί Δ]νσιν Αστυνομίας Προ
αστίων Πρωτευούσης, υπό μορφήν γραπτής καί προφορικής δοκιμασίας (Τέστ).

3. — Οί ύποψήφιοι πρέπει άπαραιτήτως νά συγκεντρώνουν τάς κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Νά είναι άπόφοιτοι τούλάχιστον Δημοτικού Σχολείου.

β. Νά έχουν έκπληρώσει τάς στρατιωτικάς των υποχρεώσεις ή νά έχουν άπαλλαγή νομίμως αυτών, ούχί δμως διά 
λόγους υγείας.

γ. Νά μή έχουν ύπερβή τό 25ον έτος τής ήλικίας των. 

δ. Νά είναι "Ελληνες υπήκοοι καί άγαμοι.

ε. Νά έχουν ανάστημα 1,65 τοϋ Γαλλικού μέτρου άνευ υποδημάτων, 

οτ. Νά είναι υγιείς καί σωματικώς άρτιοι, 

ζ. Νά έχουν υγιείς Έθνικάς πεποιθήσεις.
Τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά κατατάξεως ύποβληθήσονται εις τάς κατά τόπους Διοικήσεις ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής.
Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται είς τάς, κατά τόπους, 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής.

Α Π Ο Δ Ο X A I

Μισθός 3.081 δραχ. μηνιαίως, μετά τήν έκ τής Σχολής έξοδόν των, προσαυξανόμενος άνά τριετίαν, άνέρχεται 
είς 7.364 δραχμάς μηνιαίως.

Λ Ο Ι Π Α Ι  Π Α Ρ Ο Χ Α Ι

α. 'Υγειονομική, φαρμακευτική καί Νοσοκομειακή περίθαλψις αυτών καί τών μελών οικογένειας των δωρεάν.

β. Ιματισμός δωρεάν.

γ. Κατοικία (στρατωνισμός) δωρεάν.

δ. Τεχνική μόρφωσις (Άσυρματισταί, Μηχανολόγοι αύτ]των, Ήλεκτροτεχνίται, Τεχνίται Τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.). 

ε. Δωρεάν κίνησις διά τών συγκοινωνιακών μέσων Δημοσίας Χρήσεως' έντός περιφερείας άσκήσεως 
καθηκόντων, των.

Ε Ξ Ε Λ I  Ξ I Σ

Ή  πίστις λοιπόν —καί έννοοϋμεν 
πάντοτε τήν ορθόδοξον χριστιανικήν 
πίστιν —είναι κατ εξοχήν χρήσιμος 
στον σημερινόν άνθρωπον. Είναι 
τό άναγκαιότατον έφόδιον, πού πρέ
πει οπωσδήποτε νά ύπάρχη στά 
στοιχεία, πού συνθέτουν τήν προσω
πικότητά μας. Διότι ή πίστις είναι ή 
ασφαλιστική δικλείς, ή σανίς τής 
σωτηρίας μας, ή ισορροπία τής 
ψυχής μας, Λιανοίγει νέαν διάστασιν 
είς τον ψυχρόν μας κόσμον. Καί μάς 
δίδει τήν δυνατότητα νά ύπερπηδή-

Εξελίσσονται προαγόμενοι είς Ύπεν]ρχας καί Ένωμ]ρχας, άνευ έξετάσεων.
01 απόφοιτοι Γυμνασίου έξελίσσονται είς Ά νθ]στάς καί Ά ξ]κούς κατόπιν επιτυχών έξετάσεων.

ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
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Oi νέο ι
καί  ό αθλητισμός

ΣΠΗΛΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Πρωταθλητοΰ δρόμων ήμιαντοχής 

Χ ω ρ ο φ ώ λ α κ ο ς

Πολλές φορές μέ ρώτησαν πώς αισθάνεται κανείς 
όταν είναι πρωταθλητής, όταν έχει κερδίσει σ' ένα με- 
γάλον σημαντικόν άγώνα άξιους καί διάσημους αντι
πάλους. 'Η  άπάντηση δέν είναι τόσο δύσκολη καί 
πολύπλοκη δσο νομίζουν: Είναι ώραιο νά είσαι «πρω
ταθλητής», στον κόσμο ολόκληρο, στην Ευρώπη, στα 
Βαλκάνια, ή καί στη χώρα πού γεννήθηκες καί κα
τοικείς. Σου δίνει ένα αίσθημα υπεροχής καί μια ικα
νοποίηση. Δέν υπάρχει «πρωταθλητής» —άνθρωπος 
είναι κι αντός-πον νά μην νοιώθη αυτό τό αίσθημα. 'Η  
δυσκολία έν τούτοις είναι άλλη. Είναι πολλοί-γιά νά μη 
πώ οί περισσότεροι —πού ή επιτυχία αυτή τούς παρα
σύρει: Πιστεύουν δτι ή επιτυχία τούτη εΐ·>αι άληθτνό 
κατόρθωμα, δτι οί ίδιοι είναι υπεράνθρωποι καί δτι 
αυτό θά κράτηση αιώνια. Αυτό είναι λάθος, καί έχει 
κακές συνέπειες. 'Ο «πρωταθλητής» ξεχνά την πρα
γματικότητα, απομακρύνεται από τον κύκλο του, τούς 
φίλους, τούς γνωστούς, τούς συναθλητάς του. 'Απομα
κρύνεται, γίνεται αντιπαθής, γίνεται αυτό πού συνη
θίζομε νά όνομάζωμε «βεντέττα».

Τό χειρότερο είναι δτι στην κομπορρημοσύνη του, 
υποτιμά τούς αντιπάλους τον, καί συνήθως κατέρχεται 
από τό βάθρο, πού μέ τόσους κόπους έχει άνεβή, πολύ 
πιο γρήγορα άπό δ,τι θά ήταν φυσικό.

Συμπέρασμά: 'Ωραία αισθάνεται κανείς σάν πρω
ταθλητής, είτε Πανελληνιονίκης είτε ' Ολυμπιονίκης. 
"Ομως πρέπει νά γνωρίζη καλά δτι σημασία καί σπου- 
δαιότητα δέν έχουν τόσο οί νίκες καί τά ρεκόρ, δπως 
δέν έχουν μεγάλη σημασία —για τον αθλητισμό — τά 
χρηματικά κέρδη καί τά μεγάλα «πριμ». Σημασία έχει 
ή τίμια, ή ωραία, ή ευγενική άθληση: Σημασία έχει 
νά συμμετέχης νόμιμα σ’ ένα άγώνα, νά τον άρχίζης 
σωστά καί νά τον τελειώνης χωρίς νά έχης παοαβή 
οϋτε μιά φορά τούς κανονισμούς. 'Η  ικανοποίηση τού
τη, τής «εύγενοϋς άμίλλης καί τής τίμιας συμμετοχής», 
μέ κανένα μετάλλιο, μέ κανένα κύπελλο, μέ κανένα 
ρεκόρ καί κανένα πριμ δέν μπορεί νά σνγκριθή. Γιατί 
είναι επιτυχία πού κανείς αντίπαλος δέν μπορεί νά 
άφαιρέση ποτέ.

“Αν δλοι οί άθλούμενοι λαοί πρέπει νά κατανοήσουν 
τό μεγάλο αξίωμα, οί ”Ελληνες σέ καμμιά περίπτωση 
δέν δικαιολογούνται νά τό λησμονούν. Γιατί τό πνεύμα 
τούτο—τού ευγενικού άγώνα, τής χωρίς υλικά ώφέλη 
άμιλλας—εδώ έγεννήθη, εδώ έβλάστησε, άπό εδώ ξε- 
πήδησε καί καταύγασε—ή 'Ολυμπιακή φλόγα —την 
οικουμένη.

Στήν ’Ολυμπία γιά νά λάβη κανείς μέρος στούς 
άγώνες έπρεπε νά είναι κατ' άρχήν άψογος. Νά μήν 
έχει καταδικασθή ποτέ, καί νά τον εκτιμούν οί συμπα
τριώτες τον. "Επρεπε ν' άγωνισθή τίμια, σεβόμενοςτούς 
Κανονισμούς, κι δταν νικούσε παλληκαρίσια, έπαιρνε 
γιά βραβείο ένα κλαδί έληάς, κι ένα στεφιν δάφνινο. 
Τίποτα άλλο. "Ομως, μαζύ μέ τό άπλό αυτό κλαδί καί 
τό στεφάνι έπαιρνε καί κάτι άλλο. Την έκτίμησι, τό 
θαυμασμό καί τον σεβασμό τού λαού τον, πού τον 
τιμούσε σάν ηρώα στο εξής : Τό κλαδί τής έληάς κά
ποτε θά τριβόταν άπό τήν πολυκαιρία. Οί δάφνες στο 
στεφάνι μαραίνονταν κι αυτές. "Ομως κανείς δέν 
θά ξεχνούσε τον γέρο πού κάποτε, νέο παλληκαρι, 
άξιώθη ν' άγωνισθή στήν 'Ολυμπία, εκεί πού αγωνί
ζονταν μόνο οί «καλοί κάγαθοί».

Τούτη τήν κληρονομιά μάς άφησαν οί πατέρες μας, 
κι είμαστε περήφανοι γιατί τήν τιμούμε καί τήν 
συνεχίζουμε.

Θάθελα θ' απευθυνθώ στούς νέους πού είναι στά 
σχολειά στά Κολλέγια στά Πανεπιστήμια. Νομίζω 
πώς έχω αυτό τό δικαίωμα γιατί δπου άγωνίσθηκα 
ώς τώρα —κι αν νίκησα κι αν νικήθηκα —έτίμησα τήν 

αθλητική φανέλλά τής Χωροφυλακής καί τής 'Ελλάδος. 
Θάθελα νά τούς πώ : 'Έλληνες νέοι, στον στίβο τών στα 
δίων θά βρήτε τά δπλα πού θά σάς βοηθήσουν ν' άγω- 
νισθήτε στον στίβο τής ζωής. Κι αυτά τά δπλα είναι : 
Ευψυχία, θάρρος, επιμονή, άντοχή, περηφάνεια, ευ
γένεια, τιμιότητα, άνθρωπιά. 'Εκατομμύρια προ
γονοί μας αυτόν τον δρόμο ακολούθησαν. 'Ο ίδιος 
δρόμος ανοίγεται καί γιά σάς. 'Ακολουθήστε τον. 
Καί τιμήστε τον δπως τον τίμησαν οί πατέρες σας, 
δπως τον τιμώμεν καί μεϊς».
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1. — « .. . καί Μελισάνθη», μελόδραμα
τοϋ Ν τεμπισύ—'Ομηρικός ήρως, 
βασιλεύς τής Πύλου.

2. — Ά ν  δέν είναι τοϋ σώματος τόν
φοβούνται πολύ οΐ γυναίκες -Κ ί- 
νησις ύγροϋ.

3. — Μουσική νότα— Είναι τό «ρουά»
στό σκάκι — Δυό όμοια σύμφωνα.

4. — Είναι καί ό Μάιος—Έ δω σε τό όνο
μά του στην Βαλκανική Χερσόνη
σο — Σύζυγος τοϋ Διός.

5. — Σύνορα—Ό  ιδρυτής τής Κ αρίας—
Χρονικόν έπίρρημα.

6. — Ά νευ  περιεχομένου, άδεια, —Π οι
ητική ονομασία άλογων.

7. — Τό δεύτερον γράμμα στό αλφά
βητο. —Πώλ . . . γνωστός τραγου- 
στής.

8. — Πολλές φορές είναι βαθειά—Ποδο
σφαιρική όμάς τής ’Ιταλίας.

9. — Τμήμα ένός συνόλου — . . . ΓΚΟΝ-
ΤΑΡ βραβευμένος Γάλλος σκηνο
θέτης—'Υπάρχει καί τέτοιο κλίμα. 

1β.— Συγκατανεύει—Μικρό ύψωμα γής—- 
’Απότομος νευρικός κλονισμός.

11.— Πρόθεσις κινήσεως —Τραγουδά 
άριες —’Αριθμητικός συμβολισμός 
τής έθνικής μας παλιγγενεσίας.

12. — Ποταμός τής Γαλλίας —Φώτιζε
τούς άρχαίους.

13. — Υ πάρχουν καί στό ανθρώπινο σώ
μα—Λίγα ή πολλά τα έχουμε όλοι

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1. — Έ χ ε ι σημασία στά άλματα—Έ χουν
παιδιά.

2. — Κ ινεί ιστιοφόρα—· Χαρακτηριστι
κόν πρόθεμα σκωτσέζικων ονομά
των.

3. — Συνεχόμενα στό άλφάβητο σύμφω
να —'Η ταν οί Σύμμαχοι στόν Βλ 
Παγκόσμιο πόλεμο —Μετρά γαλ
λικές έπιφάνειες.

4. — Πήτερ Βάν . . . γνωστός Γερμανός
ηθοποιός —Σύμβολον τής Ρωμαϊ
κής αυτοκρατορίας—Νευρική άκου- 
σία κίνησις.

5. — Ή  μεγαλυτέρα τών ηπείρων—Βιέτ
. . . ,  χωρίζεται σέ Βόρειο καί Νότιο 
—'Υποκοριστικό γυναικείου όνό- 
ματος.

6. — Είκονίζεται καί πτερωτή —Πρέπει
νά τόν κτυπήσουμε στό κεφάλι 
γιά νά κάνουμε τήν δουλιεά μας 
(καθαρ.)

7. — Έ χ ε ι φωνήν καί διάθεσιν—Πολλές
φορές προδίδει τόν συγγραφέα.

8. — Μέ ένα σύμφωνο άκόμη σημαίνει
τό φύτευμα—Έ νός ποδοσφαιρικού 
άγώνος τό άποτέλεσμα.

9. — Είναι έχθρός τής όμονοίας —’Αγ
γλική κορυφή —’Ανακουφίζει τό 
στομάχι.

10. — Ό τα ν  τό άκούσουν σπεύδουν όλα
τά πλοία —Ά λλοΰ τά βλέπουμε 
μαύρα, άλλά σ ’ αυτόν άσπρα — 
Κτητικόν, άλλά καί άεροπορική 
έταιρεία.

11. — Ά ρθρον—Γ νωστός άπό τούς άθλους
του—Ό  άριθμός 201.

12. — Διπλασιάζομενον ψαρεύει—Τό πρώ
το συνθετικό μοντέρνου χορού.

13. — Πολλοί. . . τήν βράζουν όταν άπο·
τύχουν—Είναι καί αυτά παγίδες.

Ελίγξτί  τις γνώσεις σας
1. 01 άγιοι γιορτάζονται τήν ήμερα 

τής γεννήσεώς τους ή τήν ήμερα 
τού θανάτου τους;

2.  Πόσα πλήκτρα έχει ενα κανονικό
πιάνο;

3 .  Ποϋ καί πότε πρωτοχρησιμοποιή- 
θηκαν οΐ καμπάνες;

4 .  Ό  "Ηλιος γυρίζει γύρω άπό τόν
άξονά του;

5.  Τά αυγά τής κουκουβάγιας είναι 
άπολύτως σφαιρικά ή έχουν τό σχή 
μα τοΰ αύγοΰ τής κότας;

6.  Πόσες πέννες έχει μιά στερλίνα;
7. Τό σίδερο γίνεται π ιό  έλαφρΰ ή 

π ιό  βαρύ όταν σκουριάση;
8.  Ά π ό  π ο ιά  στοιχεία άποτελεΐται ή 

ζάχαρη πού τρώμε;
9 . Πόσες συνολικά μυρωδιές μπορεί 

νά αίσθανθή ό άνθρωπος;
1 Π. Πώς ονομάζεται σήμερα ή «Γή Χα

ναάν» τής Π. Διαθήκης;

Τ ό  λιοντάρι
Ό  γνωστός πρωταγυννιστής τοΰ άμε 

(κχανικοΰ κινηματογράφου Γκρέγκορυ 
II έκ, στό «γύρισμα» κάποιου φιλμ, είχε 
μιά σκηνή στην οποία επρεπε νά παλαι- 
ψει μ ’ ενα λιοντάρι.

— Νά τήν κόψετε τή σκηνή! δήλωσε 
στόν σκηνοθέτη. Ε γ ώ  δέν κάνω αστεία 
με τά λιοντάρια...

—  Μά μήν είσαι ανόητος! τοΰ είπε 
ό σκηνοθέτης. Τό λιοντάρι αυτό είναι ό 
λότελα εξημερωμένο. Τδχονμε άναθρέ 
με μπτμπερύν...

-— Καί μένα, άπαντά ό Π έκ, μ* άνέ- 
θρεψαν μέ μπιμπερύν... Τώρα όμως μ’ 
αρέσει τό κρέας!...

Λύσεις εις τήν σ ελ . 304

300



Μ  α θ α ί v o v r a s
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

•  Αν τό μέγεθος τού σώματος τού 
άνθρώπου ήταν άνάλογο μέ τις  αρετές 
του τότε θά μπορούσατε νά τόν ντύσε
τε μέ τήν φλούδα μιας φακής. ( Ι σ π α 
νική).

•  "Οταν ό διάβολος δέν έχη καιρό 
νά πάη νά κάνη μιά ατιμία, στέλνει τή 
γυναίκα. (Σουηδική).

•  'Ο  θεός νά σέ φυλάη ά πό  λιθάρι, 
από 'κοντάρι, άπό  άνδρα που μεθά καί 
άπό γυναίκα πού αγαστά. (Πορτογαλι
κή).

•  Κάλλιο μιά σταγόνα τύχης, παρά  
εκατό λίτρες σοφία. ( ’Α γγλική).

•  Κάλλιο νά ζής μέσα σέ φτωχική 
καλύβα, παρά  νά σέ θάψουν μέσα σέ 
φέρετρο βασιλικό. (Γερμανική).

•  "Αν θέλης νά είσαι ευτυχισμένος 
γ ιά  μιά μέρα, μέθυσε!... "Αν θέλης νά 
είσαι ευτυχισμένος γ ιά  τρεις μέρες, 
παντρέψου!... "Αν θέλης νά είσαι ευ
τυχισμένος γ ιά  δλη σου τή ζωή, γίνου 
παστάς!... (Προβηγκιανή).

Τ Ι ΛΕΝΕ ΟΙ Α Λ Λ Ο Ι ΛΑΟΙ

Οΐ Γάλλοι λέγουν: Τό μόνο μυστικό 
πού μπορεί νά κράτηση μιά γυναίκα, 
είναι ή ήλικία της.

*** Οΐ Δανοί λέγουν: ’Εκείνο πού
είναι παιγνίδι γ ιά  τή γά τα , είναι θά
νατος γ ιά  τό ποντίκι.

*** Οΐ Γάλλοι λέγουν: Οΐ ψεύτικοι 
φίλοι μοιάζουν μέ τά  χελιδόνια πού τά  
βλέπουμε μόνο όταν ό καιρός είναι κα
λός.

*** Οΐ "Αγγλοι λέγουν: Ή  ευτυχία 
μοιάζει μέ τήν ήχώ. Σάς άπαντά άλλά 
δέν έρχετε κοντά σας.

*** Οΐ Γάλλοι λέγουν: Τό εισόδημα 
μιάς ενάρετης ζωής εΤναι ή ύπόληψις 
τής κοινωνίας.

Ή  γνωμάτευσις

Κάποιος σωριάζεται κάτω, ένώ περ
πατούσε στο δρόμο. Κάποιος γνωστός του 
πλησιάζει, ψάχνει τις τσέπες του και έ
πειτα ορθώνεται κουνώντας τό κεψάλι 
θλιβερά:

— Π άει, πέθανε αυτός... άποψαίνε- 
ται.

—  Μ ά  πο>ς τά λέτε έτσι αμέσως; δια
μαρτύρεται ένας ξένος διαβάτης. Χωρίς 
γιατρό, χωρίς εξέταση, πώς τόν βγάζε
τε νεκρό τόν άνθρωπο;'

— Ξέρω εγώ τί λέω. κύριέ μου. "Εχς- 
τε δή εσείς τσιγγούνη ζωντανό νά κάθε 
ται απαθής τήν ώρα πού τού σκαλίζουν 
τ ις τσέπες;

Τ Ε Σ Τ

Τό ΰπ’ άριθ. 1 ζευγάρι των γυαλιών, 
πώ ς μπορούμε νά τό πάμε στή μέση 

χωρίς νά τό άγγίξουμε καθόλου;

Μέ τήν εργασία  απαλλασσόμαστε ά
π ό  τρία  κακά: τήν άνία, τήν κακία 
καί τή φτώχεια.
Δυο κατηγορίες άνθρώπων εργάζον
ται άνώψελα στή ζωή τους: ’Εκείνοι 
πού κερδίζουν χρήματα καί δέν γλεν
τούν κι εκείνοι ποΰ σπουδάζουν ηθι
κή καί δέ συμμορφώνονται μ’ αυτήν.

&  "Ολοι είμαστε δούλοι τών νόμων 
γ ιά  νά μπορούμε νά ζούμε έλεύ- 
θεροι.
"Ο πως οΐ νόμοι εΐναι άναγκαΐοι γ ιά  
νά φυλάγουν τά  χρηστά ήθη, έτσι 
χρειάζεται καί ή χρηστοήθεια γ ιά  νά 
φυλάγωνται οΐ νόμοι.

■ώ- ΕΤναι περισσότερο φίλος έκεΐνος πού 
χαίρεται γ ιά  τήν επιτυχία  τού φίλου 
του, άπό εκείνον πού τόν συμπονεί 
γ ιά  μια αποτυχία του.

avizaunn
ΣΤΑΔΙΟΥ 4 8  (ΕΝ ΤΟ Σ ΤΗ Σ Σ Τ Ο Α Σ ) Τ Η Λ .  3 1 8 - 2 3 9  
ΣΤΑΔΙΟΥ 3 9  (Σ Τ Ο Α  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ) Τ Η /ν  310-357 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 (ΣΤΟΑ ΑΘΗΝΟΝ )
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Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι ΑΞΙΩ Μ ΑΤΙΚ Ω Ν

Τό άμέριστον ένδιαφέρον καί ή ειλι
κρινής συμπαράστασις τής Ε θνικής 
Κυβερνήσεως έξεφρσσθη διά μίαν είσέτι 
φοράν διά τής υπογραφής, κυρώσεως 
καί δημοσιεύσεως ένός νέου Νομοθετι
κοί) Διατάγματος, δι’ ού ηϋξήθη ό όργα- 
νική δύναμις του Σώματός μας καί τών 
έτέρων Σωμάτων ’Ασφαλείας, έντός τών 
πλαισίων τοΟ ύπ’ αυτής έπιτελουμένου 
έργου άναμορφώσεως καί έξυγιάνσεως 
άρχών, θεσμών καί προγραμμάτων πρός 
έκσυγχρονισμόν τής Δημοσίας Διοι- 
κήσεως καί τοϋ Κρατικού μηχανισμού 
γενικώτερον.

Πρόκειται διά τό Ν.Δ. 1119]1972 (Φ.Ε.Κ. 
—Α’. 44]23-3-72) δυνάμει τού όποιου
έξεδόθη τό άπό 24-3-1972 Β. Δ. (Φ. Ε. Κ. 
—Γ'. 84]24-3-72) δι* ού ένηργήθησαν αί 
κάτωθι (369) τριακόσιοι έξήκοντα έννέα 
προαγωγαί ’Αξιωματικών, κατά βαθμούς: 

Είς (1) Συντ]ρχης εις Ταξίαρχον (κατ’ 
έκλογήν), πέντε (5) ’Αντ]ρχαι είς Συν- 
ταγματάρχας (κατ’ έκλογήν), πεντήκοντα 
όκτώ (58) Ταγμ]ρχαι εις Άντισυνταγμιι- 
τάρχας (42 κατ’ έκλογήν καί 16 κατ 
άρχαιότητα), έκατόν τριάκοντα όκτώ 
(138) Μ οίραρχοι εις Ταγματάρχας (104 
κατ’ έκλογήν καί 34 κατ’ άρχαιότητα) 
καί έκατόν έξήκοντα έπτά (167) Υ πομοί
ραρχοι είς Μοιράρχους κατ* άρχαιότητα.

*
—Διά τού άπό 8-2-1972 Β. Δ. ώνο- 

μάσθησαν ’Ανθυπίατροι Χωρ]κής οί έσ- 
χάτως έξελθόντες τής Στρατ]κής Σχολής 
’Αξιωματικών Σωμάτων κάτωθι τρεις 
Στρατιωτικοί ιατροί:

ΤΑΝΙΩΝΟΣ Σταύρος, ΑΡΙΣΤΟΤΕ- 
ΛΟΥΣ ’Αναστάσιος καί ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
Νικόλαος.

Σ Υ Ν Ε Σ Τ ΙΑ Σ ΙΣ  Α ΞΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  
Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

—Τήν 18-3-72 τριάκοντα (30) περίπου 
Μ οίραρχοι τής σειράς 1956 - 1958, ύπη- 
ρετοϋντες εις ’Υπηρεσίας Χωρ]κής τού 
Αεκανοπεδίου ’Αττικής, ώργάνωσαν βρα- 
δυνήν συνεστίασιν είς κοσμικόν τής Κη
φισιάς Κέντρον.

Μέ τήν πραγματοποίησιν τής πολιτι
σμένης αυτής έκδηλώσεως εις τήν όποιαν 
προσήλθον εύχαρεις οί ώργανωταί της 
μετά τών οικογενειών των, έκτος τού ότι 
έδημιουργήθη άτμόσφαιρα ειλικρινούς 
χαράς καί έγκαρδιότητος, έδόθη ή ευ
καιρία άλληλογνωριμίας τών οικογε
νειών τών συνδαιτυμόνων' προσέτι δέ 
συνετέλεσεν αύτη είς τήν άναζωπύρω- 
σιν καί σύσφιγξιν τών προσωπικών σχέ
σεων τών έν λόγω ’Αξιωματικών, μέ άνα- 
λόγόυς εύμενεΐς έπιπτώσεις καί είς τάς 
υπηρεσιακός των σχέσεις.

Συγχαίρομεν είλικρινώς τούς σχόντας 
τήν πρωτοβουλίαν τής πραγματοποιή- 
σεως τής έκλεκτής αύτής έκδηλώσεως, 
καί εύχόμεθα ϊνα αΰτη άποτελέση κίνη-

τρον πρός μίμησιν, έντός βεβαίως τών 
πλαισίων τής άναπτύξεως μιάς όγιοϋς 
παραδόσεως, είς τόν τομέα τών πολιτι
σμένων κοινωνικών έκδηλώσεων τών 
βαθμοφόρων τού Σώματός μας.

Σ Υ Σ Τ Α Σ ΙΣ  ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΟΥ ΣΥ Ν Ε
ΤΑ ΙΡΙΣΜ Ο Υ  Α ΞΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  Κ Α Ι 

ΑΝΘ]ΣΤΩΝ Χ Ω Ρ]Κ Η Σ

Ά νακοινοΰται ότι, δι’ άποφάσεως τού 
κ. 'Υπουργού Κοινωνικών Υ πηρεσιών 
(δρα Φ. Ε. Κ ., τεύχος Β’, φύλ. 41]18-1-72), 
ένεκρίθη τό καταστατικόν συστάσεως 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού ’Αξιωματι
κών καί Άνθυπασπιστών Χωρ]κής όπερ 
καί κατεχωρήθη ήδη είς τό Γ ενικόν Μη- 
τρώον Οικοδομικών Συνεταιρισμών τής 
Διευθύνσεως Λαϊκής Κατοικίας (α)α 
481).

Ό  νεοσυσταθείς Συνεταιρισμός θά 
άποστείλη συντόμως είς τάς Διοικήσεις 
’Αξιωματικών Χωρ]κής άντίγραφον τού 
καταστατικού τούτου μεθ’ υπευθύνων δη

λώσεων πρός έγγραφήν τών ένδιαφερο- 
μένων, ώς μελών είς τούτον (Σχετική 
Α. Π. 523]1]7α άπό 13-3-72 Δ]γή A. X.).

ΕΥ Χ Α ΡΙΣΤΙΑ Σ — ΣΧ Ο Λ ΙΑ  ΤΥΠΟΥ 
Κ Α Ι ΚΟΙΝΟΥ

—Ό  κ. Κυριάκος Καψάλης, Ταγμ]ρχης 
Χωρ]κής έ. ά„ Σύμβουλος τής Ε τα ι
ρείας H ERTZ HELLAS S. Α ., έξέφρα- 
σεν έγγράφως πρός τό Ά ρχηγεΐον Χω
ροφυλακής, μέ άκρίβειαν καί αντικει
μενικότητα τά άποτελέσματα τής προσ
φοράς υπηρεσιών, τό ειλικρινές πνεύμα 
κατανοήσεως καί τήν εύγενή καί άψο- 
γον συμπεριφοράν τών άνά τήν έπικρά- 
τειαν όργάνων τών Υ πηρεσιώ ν Χωρο
φυλακής Τροχαίας, Τουρισμού κ.λ.π. 
έπ’ ευκαιρία τής συνεργασίας των (Β". 
6μηνον 1971) μετά τών είς άπασαν τήν 
χώραν Γ  ραφείων καί έκπροσώπων τής 
ώς άνω Εταιρείας. ’Επίσης άναφέρει διε- 
ξοδικώς γεγονότα άναφερόμενα είς τόν 
τομέα τών Δημοσίων Σχέσεων, τήν περι-

Τ ΙΜ Η Τ ΙΚ Η  Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΣ ΙΣ  Ε ΙΣ  Α ΞΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ο Ν  Χ Ω ΡΟ Φ Υ Λ Α Κ Η Σ Ε .Α.

Τήν 26-3-72 είς τήν Λέσχην Χωρ]κής Ίωαννίνων, έγένετο παρά τού Άνωτέρου 
Δ]τοϋ Χωρ]κής ’Ηπείρου Συντ]ρχου κ. ΛΑΓΟΠΑΤΗ Α ντωνίου, παρουσία έκπροσώ
πων τών τοπικών άρχών, πνευματικών παραγόντων τής πόλεως καί άντιπροσωπείας 
άνδρών τής έδρας τής Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου, ή τελετή έπιδόσεως τού «Εμβλήματος τού 
Σώματος» είς τόν ιστορικόν συγγραφέα κ. Κων]νον ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Υ ποστράτηγον 
Χωρ]κής έ. ά. Ή  τιμητική αύτή διάκρισις άπενεμήθη υπό τού ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής είς τόν κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ «Τιμής Ένεκεν» διά τήν ύπ’ αυτούς συγγραφήν τής 
«Ιστορίας τής Χωρ]κής», πρωτοβουλία τού ’Αρχηγού τού Σώματος ’Αντιστράτηγου 
κ. Χρίστου ΚΑΡΑΒΙΤΗ.

Είς τήν γενομένην προσφώνησιν καί άπονομήν τού ’Εμβλήματος παρά τού 
Άνωτέρου Δ]τού άνταπήντησεν ό τιμώμενος στρατηγός συγγραφέας εόχαριστήσας 
διά τήν προσγενομένην αύτώ τιμήν, είπών, σΰν τοΐς άλλοις, ότι θά προσπαθήση, 
ύλοποιών οΰτω τήν πρός τήν Χωρ]κήν εύγνωμοσύνην του. νά διαδηλώση μέ όλην 
τής ψυχής του τήν δύναμιν ότι θά παραμείνη έσαεί Χωροφύλαξ, ώς άλλωστε άναφέ- 
ρη τούτο είς τόν πρόλογον τού εΐρημένου έργου του.
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συλλογήν έγκαταλελλειμμένων Οχημά
των της, τήν άκριβή έφαρμογήν τών 
διατάξεων τοΟ Κ. Ο. Κ. καί τήν σπανίαν 
στοργήν ήν έπεδείξαντο τά όργανα Χωρο
φυλακής κατά τήν συνεργασίαν των μέ 
ύπαλλήλους τής H ERTZ HELLAS, πέ
ραν τοΰ καλώς έννοουμένου καθήκοντος. 
Τούτου ενεκεν, διερμηνεύων τά αισθή
ματα καί τάς σκέψεις τού Γενικού Διευ- 
θυντοΰ αυτής κ. Νικολάου Νέγκα, έκ- 
φράζει είλλικρινεΐς ευχαριστίας πρός 
άπαντα τά όργανα τής Χωροφυλακής, 
άνεξαρτήτως ίεραρχικής τάξεως, τά ό
ποια διά των υπηρεσιών των συνετέλε- 
σαν εις τήν έπιτυχίαν τής πολυτίμου αύ- 
τής συνεργασίας.

*
—Ή  ’Ανώνυμος ’Ασφαλιστική Ε τα ι

ρεία «ΑΣΤΗΡ» (’Αθήναι, Πλατ. Συντάγ
ματος, τηλ]νον 230 - 721) εις ένδειξιν 
τιμής καί ευγνωμοσύνης, άπέστειλε πρός 
τόν ’Αρχηγόν Χωρ]κής ’Αντιστράτηγον 
κ. Χρίστον Καραβίτην, άναμνηστικόν 
μετάλλιον αύτής, κοπέν έπί τή συμπλη
ρώσει 40 ετίας άπί τής ίδρύσεώς της.

Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ε ΙΣ

’Ε κ π α ι δ ε ύ ο ν τ α ι  :

1. Τεσσαράκοντα (40) Ύ πομ]ρχοι — 
Ά νθ]ρχοι μετά δέκα (10) συναδέλφων 
των τής Α. Π. είς θέματα ’Εθνικής ’Α
σφαλείας.

2. Τεσσαράκοντα (40) Ύ πομίρχοι — 
Ά νθ]ρχοι μετά πέντε (5) συναδέλφων των 
τής Α. Π. είς θέματα ’Αγορανομίας.

3. Τεσσαράκοντα (40) Ύπαξιωματικοί 
Χωροφυλακής μετά πέντε (5) συναδέλφων 
των τής Α. Π. είς θέματα ’Αγορανομίας.

4. Τεσσαράκοντα (40) Ύπαξιωματικοί 
Χωροφυλακής μετά δέκα (10) συναδέλ
φων των τής Α. Π. είς θέματα ’Εθνικής 
’Ασφαλείας.

5. 'Εξήκοντα (60) Χωροφύλακες είς 
Σχολήν 'Οδηγών Χωροφυλακής.

6. Τεσσαράκοντα (40) Χωροφύλακες 
μετά δέκα έξ (16) Άστυφυλάκών είς θέ
ματα Τροχαίας.

7. Εξήκοντα (60) Χωρ]κες είς τό έν 
Θεσ]νίκη Σχολεΐον Τροχαίας είς θέματα 
Τροχαίας.

Έ ξ ε π α ι δ ε ύ θ η σ ά ν :
Ε κατόν τεσσαράκοντα έπτά (147) όπλί- 

ται (έπί 5μηνον) είς τά Σχολεία Ξένων 
Γλωσσών ’Αθηνών (60) καί Θεσ]νίκης 
(87).

Π ΡΟ Α ΓΩ ΓΑ Ι Ο ΠΛΙΤΩ Ν

Προήχθησαν πεντήκοντα όκτώ (58) 
Χωροφύλακες είς τόν βαθμόν τού 'Υπε
νωμοτάρχου δυνάμει τών έν ίσχύει πινά
κων τού Ν. Δ. 974J1971.

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Σ  Υ Π Η ΡΕ ΣΙΩ Ν  
ΣΩ Μ Α ΤΟΣ

Ό  Δ]τής τής Δ. X. Πιερίας Ά ντ]ρχης 
Παπαγιαννόπουλος Έπαμ. μετά συνερ
γατών—άνδρών τής έδρας του άνέλαβον 
τήν πρωτοβουλίαν καί συνεκέντρωσαν, 
έκ προαιρετικού έράνου τών άνδρών τής 
Δ]σεως ποσόν, (10.000) δραχμών, δΓ ού 
ήγόρασαν μίαν συσκευήν τηλεοράσεως 
ίσοπόσου άξίας. Τήν 18-4-72 ούτοι έπε- 
σκέφθησαν τούς τροφίμους τού ένΚατερί- 
νη Γηροκομείου πρός τούς όποιους προσ- 
έφερον ώς δώρον τήν συσκευήν τηλεο
ράσεως καί άπηύθυναν πρός αύτούς λό

για άγάπης καί συμπάθειας. Τό γεγονός 
αυτό συνεκίνησε βαθύτατα τούς τροφί
μους καί τό προσωπικόν τού Γηροκο
μείου, ώς έπίσης τήν τοπικήν κοινήν γνώ

μην καί τόν τύπον καί έγένετο άφορμή 
νά δημοσιευθοϋν καί νά έκφρασθούν 
εΰμενέστατα σχόλια ύπέρ τών όργάνων 
τής Δ]σεως καί τού Σώματος όλοκλήρου.

Ε Κ ΘΕ Σ Ι Σ  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  

Ε Τ Ο Υ Σ  1971

Έκυκλοφόρησεν ήδη καί άπεστάλη πρός τάς υπηρεσίας τού Σώ
ματος ή ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ έτους 1971.
Η έφετεινή έκδοσις, λίαν βελτιωμένη έν συγκρίσει μέ τάς έκδόσεις 

προγενεστέρων έτών, περιέχει πολύτιμα στοιχεία διά τήν όλην τού 
Σώματος δραστηριότητα, κατά τομείς, έκφραζομένην είς τά πρόσωπα 
τών εύσυνειδήτων καί άκαμάτων όργάνων του, καθ’ άπασαν τήν άνά 
τήν Ε λληνικήν ’Επικράτειαν τοπικήν άρμοδιότητα τής Χωρ]κής. 
Πρόκειται περί μιας καλαισθήτου έκδόσεως είς τήν όποιαν δημοσιεύ
ονται, είς γλώσσαν απλήν καί κατανοητήν καί ύφος γλαφυρόν, πάντα 
τά έκ τών περιελθόντων είς τό Ά ρχηγεΐον, άξιόλογα καί χρήσιμα διά 
τόν σκοπόν αυτόν στοιχεία δράσεως τού Σώματος κατά τήν ύπό μελέ
την χρονικήν περίοδον καί αί θεωρηθεϊσαι κατάλληλοι δΓ έκαστον 
έπί μέρους θιγόμενον θέμα φωτογραφίαι έγχρωμοι καί μή έπί χάρτου 
λίαν έκλεκτού.
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—Χρονογράφημα «Χαΐρε Ταγματάρ- 
χα . ..»  κ. Νικολάου Τσιρώνη, Ταγμ]ρχου 
Χωρ]κής.

—Ό  Έ λ λη ν  ’Αξιωματικός (Ύ μνος 
διά τόν Έ λλη να  Άξ]κόν) κ. Τιμολ. 
Τερζή, Μαθητου Γυμνασίου.

—'Ο Παπα-Γεώργης, κ. Σπόρου Δια
βάτη.

—Αΐ Τηλεπικοινωνίαι είς τήν ’Αρ
χαία Ε λλάδα , κ. "Αρη Δεσλή, Δοκίμου 
Ύπεν]ρχου.

—Ποιήματα, κ. Βασιλείου Γούσα 
Χωρ]κος.

—Ή  Ε λληνική  Χωροφυλακή, (Έκθε- 
σις), Παναγιώτου Τάσιου, Μαθητου.

—'Ο Μεγάλος ’Αξιωματικός (εύθυμα 
έπεισόδια παλαιών άνδρών Χωρ]κής), 
κ. Περικλή Υ φαντή, Συντ]ρχου Χωρ]κής 
έ. ά.

—Ή  άπόφασις τοΰ Πιλάτου περί σταυ- 
ρώσεως τοΰ Χρίστου καί ποιήματα «Χρι 
στός Ά νέστη» καί «Ελλάδα», κ. Αλέ- 
κου Χρυσομάλλη, Δημοσίου Υ παλλή
λου.

—Κομμουνιστικόν Λεξικόν, κ. Νικο
λάου Φατσέα, Άνθ]στοΰ Χωρ]κής.

—Ό  Τουρισμός καί ή έν γένει σπου- 
δαιότης του, κ. Νικολάου Γαρνέλη, Μοι
ράρχου.

-^Α ί ’Αστυνομικοί Ύ πηρεσίαι έν τφ 
πλαισίω τής ’Εθνικής Οικονομίας, κ. 
Νικολάου Γ. Μαρινάκη, Ύπεν]ρχου.

—Ή  Θεσσαλονίκη καί τά Τροχαίο 
Προβλήματα, κ. ’Αγγέλου Μεταλλη- 
νοϋ, Ά ντ]ρχου Χωρ]κής.

—Πανσλαυϊσμός καί Βούλγαροι ('Ι
στορική άναδρομή), κ. Γεωργίου Μαυρι- 
γιάννη. Άνθ]στοϋ Χωρ]κής.

—Σύγχρονος Παιδεία, ό μέγας άσθε- 
νής, κ. Ά χ ιλ . Τάγαρη, Ά ντισ]γου έ. ά., 
Προέδρου τοΰ Πανεπιστημίου Πατρών.

—'Οδοιπορικό,, «Κάτω έκεϊ στό Τσι- 
ρίγο» (’Αναμνήσεις), κ. Ά ντώνη Συμι- 
γδαλα, Λογοτέχνου.

— Ιστορία τής γαλανόλευκης, Μ ιχαήλ 
Κ. Μαστρογιάννη, Μαθητου Γυμνα
σίου.

—Κακές καί Καλές ’Αναμνήσεις, κ 
Βασιλ. Παπαβασιλείου, Ταγμ]ρχου Χω 
ροφυλακής.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Έκυκλοφόρησεν έσχάτως είς δευτέ- 
ραν έκδοσιν, βελτιωμένην (τεύχη 3), 
τό βιβλίον τοΰ Υποστρατήγου Χωρ]κής 
έ. ά. Κων. Μαρκάτου (Μαθιοϋ Μακά 
άριθ. 6, Τ. Τ. 607, Ά θήναι, Τηλ. 783-833),

«’Επιστημονική ’Αστυνομία». Ό  συγ- 
γραφεύς πραγματεύεται είς τοϋτο συγ
χρόνους έπιστημονικοτεχνικάς μεθό
δους άνιχνεύσεως τοΰ έγκλήματος καί 
διώξεως τών έγκληματιών, τάς οποίας 
έπί 35ετίαν έσπούδασε καί έφήρμοσεν 
ώς Διευθυντής τελικώς τής Δ]νσεως Έγ- 
κληματολογικών Ύ πηρεσιφν.

Πρόκειται περί έργου περισπουδά- 
στου καί άπαραιτήτου διά τούς είς τάς 
άστυνομικάς σχολάς έκπαιδευομένους, 
τούς άσχολουμένους μέ τήν δίωξιν τών 
έγκληματιών καί διά πάντας γενικώς, 
πρός προστασίαν των άπό τών τεχνασμά
των καί μεθόδων τών έν τή κοινωνία δρών- 
των κακοποιών.

Οί έπιθυμοϋντες τήν προμήθειαν αό- 
τοϋ δύνανται νά άπευθύνωνται είς τόν 
συγγραφέα.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Ελέγξτε τις γνώσεις'σας
1) Τήν ήμερα τοΰ θανάτου τους 2) 88 

άπό τά  όποια τά  52 είναι άσπρα καί τά 
υπόλοιπα μαύρα 3) Κατασκευάστηκαν 
στην ’Ανατολή καί είσήχθηκαν για  πρώ 
τη φορά στην ’Ιταλία τόν 6ο αιώνα, 
χρησιμοποιήθηκαν δε στις εκκλησίες τής 
Κομπανίας άπ’ οπού καί πήραν τ ’ όνο
μά τους 4) Ναι, κάνει μιά πλήρη περι
στροφή γύρω άπό τόν άξσνά του σέ 25 
μέρες 5) Είναι απολύτως σφαιρικά 6) 
"Ε χει 240 πέννες 7) Γίνεται πιό βαρύ 
γιατί ή σκουριά έχει τό διπλάσιο σχε
δόν βάρος άπό τό σίδερο 8) Ά πό  οξυ
γόνο, άνθρακα καί υδρογόνο 9) Μέχρι 
8.00Q διαφορετικές μυρωδιές 10) Π α
λαιστίνη.

Τεστ
Παίρνουμε τό ύπ’ άριθ. 3 ζευγάρι 

τών γυαλιών καί τό βάζουμε πάνω- άπό 
τό ύπ’ άριθ. 1. Τό ύπ’ άριθ. 1 όμως 
ζευγάρι τών γυαλιών έγινε τώρα με
σαίο!

ΣΤΑ Υ ΡΟ Α ΕΞΟ Ν  Υ Π ’ Α Ρ ΙΘ . 29

Τό ’Εθνικόν "Ιδρυμα «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ», συνεχίζων τήν έξοχον έθνικο- 
κοινωνικήν δρασιν του, έφιλοξένησεν έσχάτως είς τήν έν Αγίοις Αναργύροις Αττι
κής «ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΣΤΙΑΝ» αύτοϋ εκατόν τριάκοντα (130) είσέτι Προέδρους Κοινο
τήτων έκ διαφόρων περιοχών τής Χώρας μας. Είς τήν κατωτέρω φωτογραφίαν είκο- 
νίζονται οί φιλοξενούμενοι Πρόεδροι κατά τήν γενομένην έπίσημον τελετήν^άγια- 
σμοΰ, παρουσία τοΰ Γενικού Δ]ντοΰ τοΰ ’Εθνικού Ιδρύματος Στρατηγού κ.Μ. —ένου 
καί λοιπών έκπροσώπων τών ’Αρχών τής Πρωτευούσης.
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