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Έξέχουσα μορφή τής ’Ορθοδοξίας καί μέγας μαχητής τών έθνικών έπάλξεων. Έ κ λ ι- 
πών αφήνει δυσαναπλήρωτον κενόν ε·ς τό ποίμνιόν του άλλά καί είς τάς καρδίας δλων 
τών Ε λλ ή νω ν.

417



"ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ,,

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Γ ρ α φ ε ί α :  Γ' Χεπτεμ.6ρ£ου 4 β ,  Α θ ή ν α :  τηλ. 8 3 Κ . 4 4 6
Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ :  1 9 7 2 ,  Ε Τ Ο Σ  3ον — Τ Ε Υ Χ Ο Σ  3 2 ο ν

___ Τ . I χ7  (>0 *νΛΑΚΗίΤρΑΙ*ΙΚ*Ι « = 0 * ΑΙ

Στήν μαγευτική άκρογιαλιά τοϋ "Αγιου 
Άνδρέα —περιοχή πού άγεται ότι έχει 
τό καλύτερο κλίμα στήν ’Αττική, στήν 
'Ελλάδα καί στόν κόσμο, λειτουργούν οϊ 
παιδικές έξοχές Χωροφυλακής. Συγκρό
τημα έπιστημονικά ώργανωμένο, καί 
φροντισμένο μέ στοργή καίάγάπη γιά τό 
παιδί, έκπληρώνει ενα σκοπό ύψηλό καί 
μεγάλο. Τήν έκκόλαψη μιας γενιάς 'Ελλή
νων μέ νού ύγιή, μέ σώμα υγιές καί μέ 
ψυχή. 'Ελληνική,

·:· ·:· ·:· ·:· ν.·> ·:· ·> ·'.· ·1· ·>■'.· ·> ·'· ·> ♦> *.’· ·ϊ· £
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*:' Πολιτικοί Υπάλληλοι - Ίδιώται » 100
X Σύλλογοι - Σωματεία - ’Οργανισμοί » 150 .·.

*  ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ, 10 *

Ή  προς τό περιοδικόν άποστελλομένη ύλη δη
μοσιευόμενη ή μή δέν έπιστρέφεται. Αί δημοσιευό
μενοι μελέται άπηχοϋν τάς προσωπικός γνώμσς 
τοϋ συγγραφέως δστις και εύθύνεται κατα τός δια
τάξεις τοΰ Νόμου «περί πνευματικής Ιδιοκτησίας».
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ν. Π Α Π Α Ρ Ρ Ο Δ  Ο Υ

Ά  ν τ ι σ τ ρ « τ  ή γ ο υ έ.  ά.

Κάθε χρόνο, τό έλληνικό έθνος πανηγυρίζει μέ 
επιβλητική λαμπρότητα τήν γιορτή τής Πολεμι- 
κής ’Αρετής των Ελλήνων. Ό  έορτασμός αυτός, 
που καθιερώθηκε πριν άπό λίγα χρόνια, σάν μιά 
απότιση φόρου τιμής πρός αυτή τή συνολική ψυ
χική ιδιότητα στήν όποια τό έθνος χρωστάει τήν 
επιβίωση του μέσα στους μάκρους αιώνες ένός 
πολυτάραχου ιστορικού βίου, γεμάτους κινδύνους, 
Θυσίες, δόξες, συμφορές καί όλοκαυτώματα, έχει 
ώς σκοπό, μέ ζωντανές άναπαραστάσεις σημαντι
κών γεγονότων τής έθνικής ζωής νά προκαλέση 
σαφή επίγνωση τού ρόλου που ή πολεμική άρε- 
τή έπαιξε στόν έθνικό βίο καί νά ένισχύση τό αίσθη
μα τής ευθύνης τής παρούσης γενεάς έναντι τής 
ιερής παρακαταθήκης έκείνων πού έπραξαν τά 
μεγάλα έργα στό παρελθόν καί έκείνων πού θά 
συνεχίσουν τήν ύπαρξη τοΰ έθνους στο μέλλον.

"Αρα πρόκειται γ ια  τήν πολεμική ικανότητα 
πού έδειξαν οι “Ελληνες σέ άγώνες έναντίον άλλων 
λαών καί άποδείχτηκαν νικηταί. ’Αλλά ό πόλεμος 
είναι μία πράξη βίας κατά τήν όποια παρουσιά
ζονται καταστροφές, δηώσεις, αιματοχυσίες καί 
άναπτύσσονται αισθήματα σκληρότητος, μίσους, 
άπανθρωπίας, παράλληλα βέβαια καί μέ τάεύγενή 
αισθήματα τού θάρρους, τής αύτοθυσίας, τής καρ-



τερίας, τής πειθαρχίας,' ώστε νά είναι ένα κράμα 
αρετών καί κακιών πού τό αλγεβρικό των άθροι
σμά δέν μπορεί νά είναι τέτοιο ώστε νά δώση 
στον πόλεμο καί στην επιτυχή διεξαγωγή του 
τον χαρακτηρισμό τής αρετής. Θά πρέπει ίσως 
ν’ αναζητήσουμε άλλου τήν αρετή ή τήν κακία 
στον πόλεμο. Κι’ αυτό νομίζω πώς βρίσκεται στά 
αίτια πού προκαλοϋν ενα πόλεμο, στον σκοπό 
πού επιδιώκει καί στον τρόπο που διεξάγεται. 
”Αν άποβλέπη στήν κατάκτηση, στήν άρπαγή ή 
τήν υποδούλωση, τότε’ έχει τήν σφραγίδα τής 
κακίας, άν πάλι αντιμετωπίζεται ώς πρόκληση 
καί βάζει σέ κίνδυνο τήν ελευθερία καί τήν υπόστα
ση ενός έθνους, ή υπεράσπιση διά πολέμου τών 
ύπερτάτων αυτών άγαθών τού ανθρώπου αποτε
λεί αναμφισβήτητα πράξη αρετής.

"Ας δούμε τώρα αν στήν πολεμική ιστορία τών 
Ελλήνων υπάρχουν τά στοιχεία πού θά κατα
τάξουν τά πολεμικά των έργα στήν μιά ή στήν 
άλλη κατηγορία.

Οί “Ελληνες, σ’ όλη τήν μακραίωνη ιστορία 
των δέν ύπήρξαν ποτέ λαός πολεμικός. Ποτέ δέν 
έπρέσβευσαν τον πόλεμο ώς σκοπό τής έθνικής 
ζωής, είτε ώς μέσο έπεκτάσεως τής ισχύος των 
ή τής αύξήσεως τού πλούτου ή τής εύημερίας των, 
Οί μεγάλες κατακτήσεις τού Ελληνισμού άπό τήν 
πρώτη του έξόρμηση πού τον ξάπλωσε σ’ όλα τά 
παράλια τής Μεσογείου καί τού Εύξείνου Πόντοι!; 
μέ τήν ίδρυση τών άποικιών, έγιναν μέ μέσα πολι
τιστικά. Τό εμπόριο καί ή ναυτιλία ύπήρξαν τά 
μέσα πού δημιούργησαν τούς πυρήνες γύρω άπό 
τούς οποίους αναπτύχθηκαν καί εύδοκίμησαν οΐ 
ανθούσες ελληνικές αποικίες καί μέ τήν ειρηνική 
συμβίωση μέ τούς λαούς τής κάθε ένδοχώρας, 
άποτέλεσαν εστίες πολιτισμού καί διαφωτίσεως 
λαών πού ώς τότε ζούσαν σέ παχυλή βαρβαρότητα.

Οί ανταγωνισμοί καί οί πόλεμοι πού έγιναν 
αργότερα στούς χώρους τών ελληνικών- άποικιών 
δέν προέκυψαν άπό επεκτατικήν διάθεση ή κατα
κτητικές έπιδιώξεις αύτών τών τελευταίων, άλλ’ 
αντίθετα άπό τό γεγονός ότι οί γύρω ύπανά- 
πτυκτοι λαοί είχαν αποκτήσει άπό τήν επαφή 
καί τις σχέσεις των προς τόν πολιτισμένο πυρήνα 
τής αποικίας κάποιο βαθμό όργανώσεως, έξοπλι- 
σμού καί κατά συνέπεια ισχύος, καί μαζί μ’ αύτά 
τά στοιχεία καί τήν άρπακτική έπιθυμία ν’ απο
κτήσουν τόν πλούτο πού εϊχε συγκεντρώσει ή 
πολιτισμένη αποικία. "Ετσι, οί πόλεμοι πού έγιναν 
στις περιοχές αύτές ήσαν άπό τήν ελληνική πλευρά 
καθαρώς αμυντικοί καί τά στρατιωτικά κατορθώ
ματα πού πραγματοποίησαν οί “Ελληνες μαχηταί 
ήσαν πράγματι έργα αρετής.

Τό μεγάλο έπος τών Περσικών Πολέμων ύπήρξε 
τό κατ’ έξοχήν ύπόδειγμα πολεμικής αρετής πού 
πρόσφερε ό ελληνισμός στήν άνθρωπότητα ‘Η 
κραταιότερη αύτοκρατορία τής εποχής μέ τόν 
τεράστιο όγκο τής πολεμικής μηχανής της, κινή
θηκε ακάθεκτη γιά νά συντρίψη τήν μικρή εστία 
τής έλευθερίας πού βρισκόταν στον δρόμο της 
προς τήν κατάκτηση τής Εύρώπης. Στον κίνδυνο 
τού έξαφανισμού καί τής έξανδραποδίσεως άν 
δέν θά συμμορφώνονταν προς τήν άπαίτηση τού 
Μεγάλου Βασιλέως, οί “Ελληνες άντέταξαν τό 
«Μολών λαβέ» τού Λεωνίδα στις Θερμοπύλες
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καί έγραψαν τις άθάνατες σελίδες τής παγκόσμιας 
ιστορίας πού έγιναν τά σύμβολα τών άγώνων τής 
έλευθερίας κατά τού δεσποτισμού

Αύτό τό φωτεινό μετέωρο πολεμικής αρετής 
στάθηκε ένας άπό τούς πιό τηλαυγείς φάρους πού 
φώτισαν τήν πορεία τού Ελληνικού έθνους προς 
τόν δρόμο τής πολιτιστικής προόδου καί τής έθνι
κής άξιοπρέπειας πού βάδισε καί βαδίζει έπί χιλιά
δες χρόνια

Θά μάς άντιτάξη κανείς ότι καί οί “Ελληνες 
έκαναν κατακτητικούς πολέμους φέρνοντας ώς πα 
ράδειγμα τήν εκστρατεία τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
στήν ’Ασία καί τήν ίδρυση τού μεγάλου Ελληνι
κού κράτους ώς τά βάθη τών Ινδιών Θά πή ότι 
καί οί “Ελληνες ύπήρξαν έπιτιθέμενοι καί ότι νίκη
σαν καί ύπέταξαν άλλους λαούς καί συνεπώς σ’αύτή 
τήν περίπτωση δέν έδειξαν πολεμική αρετή, άλλά 
μόνον πολεμική ικανότητα όπως καί άλλοι μεγάλοι 
κατακτηταί. “Οποιος προβάλη αύτό τό έπιχεί- 
ρημα δέν έχει πόίβά ν’ άντιπαραβάλη τά έργα καί 
τήν πολιτεία τών άλλων μεγάλων κατακτητών 
προς τά έργα καί τήν πολιτεία τού ’Αλεξάνδρου 
καί τών Ελλήνων καί μετά τήν αντιπαραβολή 
άς δώση, άν μπορεί, τόν ίδιον χαρακτηρισμό 
στούς Θύννους τού ’Αττίλα π·ού ή ιστορία τούς 
ώνόμασε μάστιγα τού Θεού, στούς Μογγόλους 
τού Τζεγκίς Χάν πού όπου πέρασαν δέν φύτρωσε 
χλωρό κλαρί ή στούς Τούρκους τού Ταμερλάνου 
πού ώς τρόπαιο τών νικών τους ύψωναν πυραμίδες 
άπό άνθρώπινα κεφάλια, μέ τούς "Ελληνες τού ’Αλε
ξάνδρου πού διέσωσαν τό Ελληνικόν πνεύμα καί 
τόν ελληνικό πολιτισμό στούς λαούς πού άποτέ
λεσαν τό κράτος τους καί πού δέν έχασαν κανένα 
άπό τά αγαθά πού είχαν πρωτύτερα, άλλά πρόσθε- 
σαν στ’ άποκτήματά τους τά πολιτιστικά στοιχεία 
πού είσήγαγε ό ελληνικός τρόπος ζωής.

Ό  πόλεμος τού ’Αλεξάνδρου ξεκίνησε ώς άπο- 
τρεπτικός κατά τού σοβούντος περσικού κατακτη
τικού κινδύνου καί κατέληξε εκπολιτιστικός καί 
φωτοδότης στήν σκοτεινή Άσία.

Τά πολεμικά κατορθώματα τού ’Αλεξάνδρου 
καί τών Ελλήνων του άποτελούν ύπέροχο δείγμα 
πολεμικής άρετής.

Λ



Ή  μεγάλη κατάκτηση τεΰ ελληνισμού, ή μονα
δική στην ιστορία, όπου ό κατακτη μένος λαός 
κατέκτησε τόν κατακτητή του, δεν έγινε μέ τά 
όπλα καί μέ τόν πόλεμο άλλά με τό ελληνικό πνεύ- 
μα. Ή  κοσμοκράτειρα ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
άπό τότε πού κόπηκε στά δύο, καί ό Μέγας Κων
σταντίνος εΚανε πρωτεύουσα τής ’Ανατολικής Αυ
τοκρατορίας τήν Κωνσταντινούπολη, άρχισε σιγά— 
σιγά νά χάνη τόν ρωμαϊκό της χαρακτήρα καί 
μέσα σέ τρεις αιώνες, χωρίς επανάσταση, χωρίς 
πόλεμο, μετεβλήθη σέ ελληνική, χάρις στο άκατα
μάχητο όπλο τού ελληνισμού, τό πνεύμα.

Σ’ αυτή τήν κατάκτηση τού ελληνικού πνεύμα
τος έλαχε ό κλήρος νά γίνη τό προπύργιο τού 
πολιτισμού έπί μία χιλιετηρίδα, χρονικό διάστημα 
επίσης πρωτοφανές στήν ιστορία των αυτοκρα
τοριών. Βάρβαροι άπό τόν Βορρά, βάρβαροι 
άπό τήν Δύση καί λιγώτερο βάρβαροι άπό τήν 
’Ανατολή, χτυπούσαν άδιάκοπα γιά  νά γκρεμί
σουν τήν έπαλξη αυτή τού φωτός καί τού χριστια
νισμού, άλλά στίς λυσσαλέες επιθέσεις των συναν
τούσαν τό φράγμα τών ελληνικών λογχών πού 
τό θέρμαινε ή χριστιανική πίστη καί τό φώτιζε τό 
έλληνικό πνεύμα ώστε νά μπορέση ν’ άποτρέψτ 
δεινότατους κινδύνους καί νά κρατήση αναμμένη 
τήν λαμπάδά τού πολιτισμού έπί χίλια χρόνια 
καί έτσι έγινε δυνατό καί οί άλλοι λαοί ν’ ανάψουν 
ά π ’ αυτή, στήν άρχή τά κεράκια τους καί μέ τόν 
καιρό νά ,τά κάνουν λαμπάδες καί νά φθάσουν 
στήν σημερινή πολιτιστική κατάσταση πού έπι- 
κρατεΐ στον πλανήτη.

Οΐ ήρωικοί άγώνες τών βυζαντινών όπλων στήν 
’Ασία, στήν ’Ιταλία καί στήν ’Αφρική κατά τόν 
έκτο αιώνα, ύπό τόν ύπέροχο στρατιωτικό ήγή- 
τορα καί ύπόδειγμα άνθρωπίνης άρετής Βελισάριο, 
οί καταπληκτικοί πόλεμοι τού Ηρακλείου στήν

’Ασία κατά τόν έβδομο αιώνα, οί σκληροί άγώνες 
τού Βασιλείου τού Β' κατά τών Βουλγάρων, ή 
έπική πάλη τού ’Αλεξίου Κομνηνού κατά τών 
άδάμαστων Νορμανδών, ή άνάκτηση τής Κων
σταντινουπόλεως μετά τήν φραγκική κατάκτηση 
άπό τόν Μιχαήλ τόν Η', γιά  νά σταχυολογήσουμε 
μόνο μερικά άπό τά άπειράριθμα πολεμικά έργα 
πού καλύπτουν τήν μακραίωνη ζωή τής άνατολι- 
κής αυτοκρατορίας, είναι άψευδή δείγματα τής 
πολεμικής άρετής πού άνέπτυξε ό μεσαιωνικός 
ελληνισμός.

Καί όλη αυτή ή ένδοξη χιλιόχρονη ιστορία 
έκλεισε, άλλά δέν τελείωσε, μέ τό ύπέροχο ολοκαύ
τωμα τής 29ης Μαΐου 1453 καί τόν ήρωικό θάνατο 
τού τελευταίου αυτοκράτορος Κωνσταντίνου τού 
Παλαιολόγου στήν Πύλη τού Ρωμανού, δίνοντας 
ένα άκόμα άνυπέρβλητο δίδαγμα πολεμικής άρετής.

Ή  σθεναρή άντίσταση τής βασιλεύουσας καί 
ό ήρωικός θάνατος τού αυτοκράτορος διατήρησαν 
άπαράγραπτα τά δικαιώματα τοΰ ελληνικού έθνους 
στήν ελευθερία καί τήν ύπόστασή του. Καί άπό 
τά αισθήματα αύτά έμπνεόμενοι οί ήμίθεοι τού 21 
πραγματοποίησαν τό θαύμα τής εθνικής παλιγγε
νεσίας όπου κατά τήν εφτάχρονη διάρκεια τών 
άγώνων της δόθηκαν τόσα δείγματα πολεμικής 
άρετής ώστε νά χρειάζωνται τόμοι ολόκληρος όχι 
γιά  νά τά περιγράψη κανείς, άλλ’ άπλώς γιά  νά 
τ ’ άναφέρη.

Στήν ξηρά καί στήν θάλασσα γράφτηκαν χρυ
σές σελίδες ήρωισμού καί αυτοθυσίας πού δέν 
τολμώ ν’ άναφέρω έστω καί γ ιά  παράδειγμα με
ρικές άπό τό δέος ότι Θά μείνω χρεώστης σέ πάμ- 
πολλες άλλες εφάμιλλες ή άνώτερες.

Οί άμεσοι άπόγονοι τών ήρώων τού 21 άπέ- 
δειξαν ότι τά διδάγματα πού πήραν άπό τα πε
ρίλαμπρα έργα των στάθηκαν ικανοί νά τ ’̂ άξιο- 
ποιήσουν καί νά δείξουν τήν πολεμική άρετή τους 
στούς άπελευθερωτικούς πολέμους τοΰ 12 καί τοΰ 
13, στόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο καί νά φθά
σουν στό ύπέροχο ύψος πολεμικής άρετής καί εθνι
κής άξιοπρέπειας κατά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο
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Κ α θ η γ η τ ο ΰ  

Πανεπιστημίου Αθηνών

0  αεριώδης ώκεανός, ό όποιος περι
βάλλει τόν πλανήτην μας καί είς τό 
βάθος του όποιου ζώμεν καί κινούμεθα, 
δέν ύποπίπτει έμφανώς είς καμμίαν άπό 
τάς αισθήσεις μας. Διότι ό άτμοσφαιρικός 
αήρ δέν έχει οϋτε μορφήν, οϋτε χρώ
μα, ούτε γεΰσιν, ούτε όσμήν. Πλήν όμως 
ό άήρ αυτός άποτελεΐ ουσιώδες μέρος τής 
ύπάρξεώς μας άφ' ότου έγεννήθημεν. 
Είναι κατά πολύ σπουδαιότερος τού ή- 
λιακοϋ φωτός, τού ΰδατος καί τών τρο
φών, διότι χωρίς άέρα είναι άδύνατον νά 
ζήσωμεν έστω καί έπ' ολίγα λεπτά.

Χάρις είς τούς διαστημικούς πειραμα
τισμούς, οί όποιοι ήρχισαν τόν ’Απρί
λιον τού 1947 μέ τήν έκτόξευσιν τού πρώ
του πυραύλου δΓ έπιστημονικούς σκο
πούς. γνωρίζομεν ότι ή άτμόσφαιρα τής 
Γής έκτείνεται μέχρι τού ύψους 3.500 πε
ρίπου χιλιομέτρων. Γνωρίζομεν τήν χη
μικήν σύστασιν ού μόνον τών κατωτέρων 
άλλά καί τών άνωτέρων περιοχών αύτής, 
γνωρίζομεν τήν φυσικήν της δομήν καί 
τέλος τάς πολύπλοκους λειτουργίας καί 
διεργασίας, αί όποΐαι λαμβάνουν χώραν 
έντός αυτής καί αί όποϊαι δημιουργούν 
ένα μεγάλον πλήθος φαινομένων εξαιρε
τικού έν πολλοίς ενδιαφέροντος.



Ή  καλπάζουσα έξέλιξις έδημιούργησε τήν φαντασμαγορίαν τών μεγαλοπόλεων. Εις τάς πολυάν
θρωπους αύτάς πόλεις έν τούτοις, ένεδρεύει απειλητικός ό κίνδυνος τής μολύνσεως τής άτμοσφαίρας.

’Από φυσικής πλευράς ή ατμόσφαιρα 
διαιρείται εις τήν τροπόσφαιραν, τήν 
στρατόσφαιραν, τήν μεσόσφαιραν, τήν 
θερμόσφαιραν καί τήν έξώσφαιραν. Έκ 
τών περιοχήν τούτων ή τροπόσφαιρα 
είναι ή κατωτέρα. Τό πάχος αυτής φθάνει 
κατά μέσον όρον τά 17—18 χιλιόμετρα 
ύπεράνω τού ισημερινού, τά 11—12 ύπε- 
ράνων τών εύκράτων περιοχών καί τά 3-8 
ύπεράνω τών πόλεων. Χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα τής περιοχής ταύτης είναι ότι 
ή θερμοκρασία έλαττοΰται μετά τού 
ΰψους κατά 6"C άνά παν χιλιόμετρον καί 
φθάνει τούς 55—60°C ύπό τό μηδέν 
είς τάς άνωτέρας περιοχάς αυτής. Ή  τρο
πόσφαιρα έχει τήν μεγαλυτέραν σημα
σίαν έξ όλων τών άλλων περιοχών ού 
μόνον άπό μετεωρολογικής, άλλά καί άπό 
πλευράς πρακτικών έφαρμογών, διότι έν- 
τός αυτής περιέχονται τά 75% τής όλης 
μάζης τής άτμοσφαίρας καί λαμβάνουν 
χώραν όλαι σχεδόν αί άτμοσφαιρικαϊ 
διεργασίαι καί λειτουργίαι αί όποΐαι συν- 
ιστοϋν τόν καιρόν καί τό κλίμα τών 
διαφόρων περιοχών. Άλλά καί άπό πλευ
ράς μολύνσεως ή τροπόσφαιρα ένέχει 
μεγάλην σημασίαν διότι αποτελεί τό μέ
σον συγκεντρώσεως, μεταφοράς, διαχύ- 
σεως καί διαλύσεως τών μολυσματικών 
ουσιών.

Ή  στρατόσφαιρα εύρίσκεται ύπεράνω 
τής τροποσφαίρας καί φθάνει 50—55 
χιλιόμετρα. Εις τήν περιοχήν ταύτην ή 
θερμοκρασία αρχικό ς παραμένει περίπου 
σταθερά, είτα δέ αύξανει μετά τού ΰψους 
διά νά φθάση τούς 15°C ύπεράνω τού 
Ο0 C είς τάς άνωτέρας περιοχάς αύτής. 
Χαρακτηριστικόν τής στρατόσφαιρας 
είναι ή μεγάλη της ξηρασία καί ή έλλει- 
ψις Ισχυρών άναταρακτικών κινήσεων.

Άπό τού ΰψους τών 50—55 χιλιομέτρων 
ή θερμοκρασία έλαττοΰται ταχέως διά 
νά φθάση τούς 90° C ύπό τό 0° C είς τό 
ύψος τών 80—85 χιλιομέτρων. Ή  περιοχή 
αΰτη έκλήθη μεσόσφαιρα.

Ύπεράνω τής μεσοσφαίρας εύρίσκε- 
ται ή θερμόσφαιρα έντός τής όποιας ή 
θερμοκρασία αυξάνει άλματωδώς διά νά 
φθάση είς τήν στάθμην τών 400—500 
χιλιομέτρων τούς 1500° C περίπου.

Τέλος ύπεράνω τής θερμοσφαίρας καί 
μέχρι τών άπωτάτων όρίων τής γηΐνης 
άτμοσφαίρας έκτείνεται ή έξώσφαιρα. 
Έντός αύτής ή θερμοκρασία δέν παρου
σιάζει μετά τού ΰψους αισθητήν μεταβο
λήν, ή πυκνότης της είναι έξαιρετικώς 
μικρά, πλήν όμως αί διεργασίαι, αίτινες 
λαμβάνουν χώραν έντός αύτής μέ πρω
ταγωνιστής τήν ήλεκτρομαγνητικήν καί 
σωματιακήν άκτινοβολίαν τού Ήλιου άφ"

ένος, καί τό γεωμαγνητικόν πεδίον άφ’ 
έτέρου, ένέχουν τεράστιον σημασίαν δι’ 
όλόκληρον τήν ατμόσφαιραν τής Γής.

Ή  άτμόσφαιρα τής Γής άποτελείται 
άπό τόν ξηρόν άέρα, άπό τούς ύδρατμούς, 
καί ένα μεγάλον όριθμόν αιωρημάτων 
(AEROSOLS) γηΐνης ή κοσμικής προ- 
ελεύσεως.

Ό  ξηρός άήρ είναι μηχανικόν μίγμα 
άερίων έκ τών όποιων τά σπουδαιότερα 
είναι τό άζωτον μέ άναλογίαν κατ’ όγκον 
78,08% καί τό όξυγόνον μέ άναλογίαν 
20,95%. Περιέχει έπίσης άργόν καί διο- 
ξείδιον τού άνθρακος, άτινα καταλαμβά
νουν τά 0,96% ένώ τό ύπόλοιπον 0,01% 
άποτελείται άπό τά εύγενή άέρια, ήλιον, 
ξένον, κρυπτόν καί νέον, άπό όζον, ύδρο- 
γόνον, καί τινα άλλα άέρια είς πολύ 
μικράς ποσότητας.

Έάν έξαιρέσωμεν τό διοξείδιον τού 
άνθρακος καί τό όζον, τότε ή άναγολία τών 
λοιπών άερίων παραμένει ή αύτή μέχρι 
τού ΰψους τών 80 περίπου χιλιομέτρων, 
δι’ ό καί ή περιοχή αΰτη τής άτμοσφαίρας 
όνομάζεται όμοιόσφαιρα,ένώ ή ύπεράνω 
αύτής περιοχή μέχρι τών άπωτάτων όρίων 
τής άτμοσφαίρας έκλήθη έτερόσφαιρα.

Πλήν τού διοξειδίου τού άνθρακος καί 
τού όζοντος είς μεταβλητός έναλογίας 
περιέχεται καί ό ύδρατμός προερχόμενος
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κρουομένη μετά διαφόρων μορίων του 
άέρος είς τήν στρατόσφαιραν δημιουργεί 
ραδιενεργούς πυρήνας, ώς τό βηρύλλιον?. 
τό νάτριον 22 καί τόν άνθρακα 14, τινών 
τών όποιων ή ζωή είναι πολύ μεγάλη.

Ραδιενεργά έπίσης σωματίδια ώς τό 
ράδιον καί θόριον έκ τής έπιφανείας τού 
έδάφους εισερχόμενα είς τήν ατμόσφαιραν 
καταστρέφονται δημιουργούντα όμως 
μίαν άλυσον διενεργών ούσιών ώς είναι ό 
μόλυβδος 210. όστις φθάνει μέχρι καί 
τής στρατόσφαιρας.

Έάν θεωρήσωμεν ώς μιάσματα ή μολυ
σματικός ουσίας πάντα τά έν τή άτμο- 
σφαίρα αέρια, ώς καί τά στερεά ή ύγρά 
σωματίδια καί τάς ραδιενεργός ούσίας 
πλήν τών άερίων τών άποτελούντων τόν 
ξηρόν άέρα καί τών όποιων αί άναλογίαι 
διατηρούνται σταθεραί, τότε ή μόλυνσις 
τής άτμοσφαίρας ύφίστατο άφ’ ής στι
γμής διεμορφώθη ή παρούσα κατάστασις 
τής έπιφανείας τής Γήςκαίτής άτμοσφαί
ρας της. Διότι μόνη ή παρουσία τού 
άνθρώπου είναι ικανή νά μεταβάλλη 
τάς κανονικός άτμοσφαιρικάς συνθήκας.

Μέχρι όμως τού 20οΰ αίώνος τά έντός 
τής γηΐνης άτμοσφαίρας εισερχόμενα 
πόσης φύσεως άέρια καί σωματίδια δέν 
ήταν ικανά νά διαταράξουν εί μή μόνον 
τοπικώς καί είς μικρόν κλίμακα τήν έν τή 
άτμοσφαίρα ισορροπίαν. Αί διάφοροι φυ
σικοί διεργασίαι διαχύσεως, μεταφοράς, 
άπορροφήσεως. άνασυνδυασμοΰ καί άπο- 
συνθέσεως ήσαν είς θέσιν νά άποτρέπουν 
τήν ύπό τών διαφόρων ούσιών έπιχειρου- 
μένην μόλυνσιν. Μέχρι έπομένως τού 
20οΰ αίώνος μόλυνσις τής άτμοσφαίρας 
ύπήρχε, πρόβλημα όμως μολύνσεως δέν 
ύφίστατο είσέτι.

Τό πρόβλημα τό έδημιούργησε ό 2.0ος 
αιών μέ τήν καλπάζουσαν τεχνολογικήν 
άνάπτυξιν, ήτις κατέστησε τούτο έπιτα- 
κτικόν καί έπικίνδυνον καί έπί παγκοσμί
ου πλέον κλίμακος ιδία κατά τά μετά τόν 
δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον έτη.

Κατά τήν διάρκειαν τών έτών τούτων 
καί μέχρι τής σήμερον ό πληθυσμός τής 
Γής παρουσίασε έτησίαν αϋξησιν κατά 
2 %, αί πόλεις έπεξετάθησαν, ό τιμά
ριθμος άνήλθεν σημαντικώς, ή παραγωγή 
έπολλαπλασιάσθη, αί είς καύσιμα άνάγκαι 
τού άνθρώπου ηύξήθησαν.καταπληκτικώς 
συγχρόνως όμως μέ αυτά ηύξήθησαν ώς 
ήτο φυσικόν καί αί βλαβεραί καί αί μο
λυσματικά! οΰσίαι είς τήν άτμόσφαιραν.

Καθ’ έκάστην ήμέραν έντός τής γηΐ
νης άτμοσφαίρας εισέρχονται έκ διαφόρων 
πηγών τεράστιοι ποσότητες μολυσματι
κών ούσιών ή άκριβής φύσις καί αί 
συγκεντρώσεις τών όποιων δέν είναι εύκο- 
λον νά καθωρισθοϋν έπακριβώς. Διά τήν 
διασποράν ή έλάττωσιν τών μιασμάτων 
ύπεύθυνος είναι κυρίως ή άτμόσφαιρα καί 
δή αί λειτουργίαι καί διεργασίαι άναμί- 
ξεως καί μεταφοράς αί όποϊαι λαμβάνουν 
χώραν μεταξύ τών έπιφανειακών καί άνω- 
τέρων στρωμάτων αύτής. Οί μετεωρολογι
κοί παράγοντες δύνανται νά συγκεντρώ
νουν, νά διασπείρουν ή νά άπομακρύνουν

Χιλιάδες έργοστάσια παράγουν μύρια προϊόντα διά τήν άνεσιν τού άνθρώπου, 
άλλά συγχρόνως έκπέμπουν είς τήν άτμόσφαιραν τά βλαπτικά διά τήν ύγείαν 
του στοιχεία.

έκ τής έξατμίσεως τών ύγρών γενικώς 
έπιφανειών καί τής διαπνοής τών φυτών. 
'Ο υδρατμός άπό καθαρός μετεωρολογι
κής πλευράς έξεταζόμενος άποτελεί τό 
σπουδαιότερον άέριον τής άτμοσφαίρας.

Τέλος, είς τήν άτμόσφαιραν είς μετα
βλητός, άλλά πολύ μικρός ποσότητας 
ύπάρχουν καί άλλα άέρια εισερχόμενα 
έντός αύτής έκ διαφόρων πηγών, ώς είναι 
τά όξείδια τού άζώτου, τά όξείδια τού 
θείου, τό μονοξείδιον τού άνθρακος, διά
φοροι ύδρογονάνθρακες, ύπεροξείδιον 
ιού υδρογόνου, ύδρόθειον. κ.ά. πολλά 
τών όποιων είναι δηλητηριώδη διά τόν 
άνθρωπον, διά τά ζώα καί διά τά φυτά.

Πλήν τών ώς άνω άερίων έντός τής γηΐ
νης άτμοσφαίρας αίωρεΐται πάντοτε με
γάλος άριθμός σωματιδίων στερεών ή 
ύγρών, άτινα διαφέρουν μεταξύ των άπό

άπόψεως μεγέθους, σχήματος, χημικής 
συνθέσεως καί φυσικών ιδιοτήτων. Τά 
σωματίδια ταΰτα άναλόγως τής προελεύ- 
σεώς των δύνανται νά διακριθώσιν είς δύο 
κατηγορίας: α) είς σωματίδια κοσμικής 
προελεύσεως καί β) είς σωματίδια γηΐνης 
προελεύσεως.

Τέλος έντός τής άτμοσφαίρας καί δή 
κατά τά τελευταία έτη λόγω τών πυρηνι
κών δοκιμών είσήλθον καί ραδιενεργά 
στοιχεία, ώς είναι τό στράντιον 90, τό 
καίσιον 137, τό ίώδιον 131, ώς καί τά ύπό 
τών νετρονίών ένεργοποιούμενα υλικά 
ώς είναι τό μαγγάνιον 54, τό ράδιον 102, 
τό κάδμιον 109 κ.ά.

’Από τήν έπεξεργασίαν έπίσης τών πυ
ρηνικών στοιχείων είς τάς μονάδας πυ
ρηνικής ένεργείας έλευθερούται τό κρυ
πτόν 85, ή δέ κοσμική ακτινοβολία συγ-



Οικοδομικός όργασμός. Κτίρια κρημνίζονται διά νά οίκοδομηθοΰν είς τήν θέσιν των μεγαλύτερα, 
ύψηλώτερα. Ό  άνθρωπος άνέρχεται είς τάς ανώτερα στρώματα τής ατμόσφαιρας, καί φέρει καί έκεϊ τήν 
μόλυνσιν.

τήν μόλυνσιν άλλα καί νά κρατήσουν έπί 
μακρόν εις ώρισμένας περιοχάς ρεγάλας 
ποσότητας μιασμάτων. Ό  ρόλος δηλαδή 
τής μετεωρολογίας είς τά στάδια τής έκ- 
πομπής καί λήψεως τών μιασμάτων, είς 
τά στάδια τής μεταφοράς καί διαχύσεως 
αύτών, είς τά στάδια τής άφαιρέσεως καί 
γενικώς είς τόν κύκλον τής μολύνσεως 
τής άτμοσφαίρας είναι έξαιρετικά μεγά
λος, δι’ ό καί κατά τά τελευταία έτη έδη- 
μιουργήθη ίδιος κλάδος αύτής, ήΜετεω- 
ρολογία τής μιάνσεως.

Έκ τών άεριωδών μολυσματικών ου
σιών τά πλέον έπικίνδυνα είναι τά όξείδια 
τού θείου, τό μονοξείδιον τού άνθρακος, 
τά όξείδια τού άζώτου καί οί ύδρογονάν- 
θρακες.

Τά όξείδια τού θείου παρουσιάζουν με- 
γάλην δραστικότητα, είναι δηλητηριώδη 
διαβρωτικά καί δημιουργοϋνται κατά τήν 
καύσιν ούσιών περιεχουσών θειον. Βιο
μηχανικά συγκροτήματα καί μονάδες πα
ραγωγής ένεργείας είναι αί κύριαι πηγαί 
αύτών, δοθέντος ότι τά είς αύτά χρησιμο
ποιούμενα καύσιμα, είναι ό άνθραξ καί τό 
πετρέλαιον τά όποια περιέχουν προσμί
ξεις θείου. Υπολογίζεται ότι ό άνθραξ 
παράγει τά 60% όλων τών έκλύσεων τών 
όξειδίων τοϋ θείου, τό πετρέλαιον τά 
14% καί αί βιομηχανίαι αί χρησιμο- 
ποιοϋσαι θειον τά 22%.
Περίπου τά 2]3 τών όξειδίων τού θείου έκ- 

λύονται είς τά άστικά κέντρα είς τά όποια 
συγκεντροΰνται ό πληθυσμός καί αί βιο-

μηχανίαι. Είς τήν ύπαιθρον μεγάλα βιο
μηχανικά συγκροτήματα, χυτήρια ή με- 
γάλαι μονάδες παραγωγής ένεργείας δύ- 
νανται έπίσης νά προσφέρουν είς τήν 
άτμόσφαιραν έκατοντάδας χιλιάδων τόν- 
νους οξειδίων τού θείου έτησίως. Μόνον 
είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμε
ρικής έκλύονται έτησίως εις τήν άτμό- 
σφαιραν 33 έκατομμύρια τόννων όξειδίων 
τού θείου. Τά όξείδια τού θείου εισέρχον
ται έπίσης είς τάς λειτουργίας τών φυτών 
καί φθάνουν είς την στρατόσφαιραν κατά 
τάς μεγάλας έκρήξεις ήφαιστίων.

Τό μονοξείδιον τού άνθρακος είναι, 
ώς γνωστόν, ένα άπό τά πλέον δηλητηριώ
δη άέρια τό όποιον παράγεται λόγω τής 
άτελοΰς καύσεως τού άνθρακος. Περίπου
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σφαίρα πλήττει 
πρό πάντων τά παιδιά...

τά 3]4 τού μονοξειδίου τοΟ άνθρακος προ
έρχονται άπό τάς μηχανάς έσωτερικής 
καύσεως καί κυρίως άπό τά αύτοκίνητα.

Εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής 'Αμε
ρικής εισέρχονται έτησίως είς τήν 
άτμόσφαιραν 100 έκατομμύρια τόννοι 
μονοξειδίου τού άνθρακος έκ τών όποιων 
τ X 64 έκατομμύρια έκ των αυτοκινήτων.

ΤοΟτο δικαιολογείται άπό τήν μεγάλην 
παραγωγήν αυτοκινήτων, ήτις ένώ τό 
1947 άνήρχετο είς 3,5 έκατομμύρια, τό 
1960 άνήλθεν είς 8 έκατομμύρια, διά νά 
άνέλθη ούτω ό άριθμός των κυκλοφορούν- 
των αύτοκινήτων είς 90 περίπου έκατομ
μύρια.

Είς τό LOS ANGELES τά 80% τής 
γενικής μολύνσεως τής άτμοσφαίρας 
όφείλονται είς τά αύτοκίνητα.

Οι ύδρογονάνθρακες, ώς καί τό μονο- 
ξείδιον τού άνθρακος προέρχονται άπό 
τά άκάθαρτα καύσιμα καί άπό άτελείς 
καύσεις αυτών. Έν άντιθέσει όμως πρός 
τό μονοξείδιον τού άνθρακος οί ύδρογο
νάνθρακες είς κανονικός συγκεντρώσεις 
είς τήν άτμοσφαίραν δέν είναι τοξικοί. 
Πλήν όμως άποτελοΟν πρωταρχικής, 
δυνάμεθα νά είπωμεν σημασία μίασμα, 
λόγφ τού ρόλου τόν όποιον διαδραματί
ζουν είς τόν σχηματισμόν καπνομίχλης 
διά φωτοχημικών διεργασιών.

Έκ τών 32 έκατομμυρίων τόννων ύδρο- 
γονανθράκων, οίτινες έκλήονται κατ’ έτος 
είς Η.Π.Α., τό ήμισυ περίπου προέρχεται 
έκ τών αύτοκινήτων, 8,5 έκατομμύρια άπό 
διαφόρους πηγάς, καί 4,5 περίπου έκ βιο
μηχανικών έγκαταστάσεων.

Τά όξείδια τού άζώτου παράγονται όταν 
καύσιμα καίγονται είς λίαν ύψηλάς θερ
μοκρασίας. ’Εργοστάσια διά καυσίμων 
έκλύουν είς τήν άτμοσφαίραν τά 49% τών 
όξειδίων τοΟ άζώτου, τά αύτοκίνητα τά 
39% καί τά 12% διάφοροι άλλαι πηγαί. 
Είς 21 έκατομμύρια τόννους υπολογίζεται 
τό ποσόν τών όξειδίων τοΟ άζώτου, τά
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όποία εισέρχονται έτησίως είς τήν άτμο
σφαίραν μόνον είς τάς Η.Π.Α. Τό διο- 
ξείδιον τού άζώτου δημιουργείται έντός 
τής άτμοσφαίρας καί κατά τήν διάρκειαν 
ήλεκτρονικών έκκενώσεων. 'Υπό τήν 
έπίδρασιν έπίσης τοϋ ήλιακοΟ φωτός τά 
όξείδια τού άζώτου συνδυαζόμενα μετά 
τών ύδρογονανθράκων σχηματίζουν μίαν 
πολύπλοκον ποικιλίαν δευτερευόντων μο
λυσμάτων, τά όποία ονομάζονται φωτο- 
χημικά όξειδωτικά. Τά όξειδωτικά ταΰ- 
τα όμού μετά στερεών ή ύγρώνσωματιδίων 
δημιουργούν κυρίως τήν καπνομίχλην.

Μολυσματικοί όμως ούσίαι είναι καί τά 
διάφορα σωματίδια ύγρά ή στερεά, τά 
όποια ποικίλουν είς διαστάσεις, άπό όρα- 
τά διά γυμνού όφθαλμού, ώς είναι ό 
καπνός, ή αίθάλη κ. ά. μέχρι τών όρατών 
διά ήλεκτρονικών μόνον μικροσκοπίων. 
Τά σωματίδια ταΰτα είς τάς Η.Π.Α. άνέρ- 
χονται είς 28 περίπου έκατομμύρια τόν
νους έτησίως, καί έκλύονται άπό έργοστά- 
σια λειτουργοΰντα διά στερεών ή ύγρών 
καυσίμων κατά 31, % άπό βιομηχανικός 
έγκαταστάσεις κατά 27% καί άπό τάς 
πυρκαϊάς δασών καί άλλας πηγάς κατά 
34%.

Α ί μεταλλουργικοί βιομηχανίαι έκλύουν 
γενικώς μίαν μεγάλην ποικιλίαν δηλη
τηριωδών ουσιών άπό μέταλλα ώς ό μό
λυβδος, ό ψευδάργυρος, ό χαλκός, κ. ά. 
’Ιδιαιτέρως τά σωματίδια τού μολύβδου 
ένέχουν μεγάλην σημασίαν είς τόν κύκλον 
τής μολύνσεως άνεξαρτήτως τού έάν είς 
τήν δημιουργίαν μακροχρονίων κατα
στάσεων δέν έχει είσέτι πλήρως διερευνη- 
θή ό ρόλος των. Ύπεράνω μεγαλουπό- 
λεων αί συγκεντρώσεις μολύβδου είναι 
μεγαλύτεροι διότι ό μόλυβδος χρησιμο
ποιείται ώς άντικροτικόν είς τήν βενζίνην 
τών αύτοκινήτων.

’Εργοστάσια έπίσης φωσφορικών λι
πασμάτων, έργοστάσια άλουμινίου, βη
ρυλλίου, βιομηχανίαι χάλυβος, έργοστά- 
σια θειϊκού όξέως, έκκαμινευτήρια καί 
χυτήρια μετάλλων, είναι πηγαί πλέον τών 
20 στοιχείων μεταξύ τών όποιων περιλαμ
βάνονται τό πυρίτιον, τό άσβέστιον, τό 
νάτριον, τό άλουμίνιον, ό σίδηρος, τό 
μαγγάνιον κ.ά.

Ώς καί άλλαχοΰ άναφέραμεν είς τήν 
άτμόσφαιραν περιέχονται καί μεγάλοι 
ποσότητες ύδρατμών, όζοντος καί διοξει
δίου τού άνθρακος, αί όποϊαι παρουσιά
ζουν μεγάλος μεταβολάς μετά τού χρόνου, 
τού τόπου καί τού ύψους, δι’ ό καί θεω
ρούνται ώς μιάσματα τής άτμοσφαίρας.

Τό διοξείδιον τού άνθρακος είναι τό με- 
γαλύτερον κατ’ όγκον μίασμα, έχει δέ 
διαπιστωθή ότι ή άνθρωπίνη δράστη ριό- 
της ήλλαξε πράγματι τάς συγκεντρώσεις 
τού άερίου τούτου, αίτινες πρότερον έρ- 
ρυθμίζοντο διά καθαρώς φυσικών διεργα
σιών. Τεράστιοι αύτοΰ ποσότητες έμπλέ- 
κονται έτησίως είς τόν φυσικόν κύκλον 
τού έν λόγω άερίου.

Τά δένδρα καί τά φυτά άπορροφοΰν διο
ξείδιον τού άνθρακος άπό τής άνοίξεως 
κυρίως μέχρι τού φθινοπώρου, ένώ μετά 
τήν φυλλόπτωσιν καί παρακμήν αύτών 
ή πορεία τού άερίου τούτου άναστρέφεται.

Λόγω τής ηύξημένης καύσεως τών 
ύγρών καί στερεών καυσίμων μεγάλαι 
ποσότητες διοξειδίου τού άνθρακος 
έπιπροστίθενται είς τόν άέρα, ή δέ αΰξη-" 
σις αύτη είναι μεγαλυτέρα τής προκυ- 
πτούσης έκ τών παρατηρήσεων καί 
μετρήσεων. Φαίνεται ότι τό προκΰπτον 
πλεόνασμα διαλύεται είς τούς ώκεανούς 
καί τάς θαλάσσας αίτινες περιέχουν 
60πλασίαν ποσότητα τής παρατηρουμένης 
είς τήν άτμοσφαίραν.

...άλλά καί τούς έννηλίκους 
πού έργάζονται άνύπο- 
πτοι στό πνιγηρό 
περιβάλλον.



Τό αύτοκίνητο έγινε είδος πρώ
της άνάγκης. Τά καυσαέρια όμως 
μολύνουν ώς καί αύτήν τήν άτμό- 
σφαιραν τής έξοχής.

Τό όιοξείδιον τού άνθρακος δέν συγκα
ταλέγεται μεταξύ τών δηλητηριωδών αε
ρίων. Οόχ ήττον δμως οί! μεταβολαί αύτού 
μετά του τόπου καί θρόνου ένέχουν με- 
γάλην σημασίαν άπό πλευράς καιρού καί 
κλίματος καί ιδίως όσον αφορά τό θερμι
κόν ΐσοζύγιον Γής—ατμόσφαιρας—δια
στήματος.

Τό όζον δημιουργεΐται εις τήν ατμό
σφαιραν διά φωτοδιαχωρισμού τού μο
ριακού όξυγόνου καί τού συνδυασμού 
τού μοριακού καί άτομικοΰ όξυγόνου 
εις τό ύψος περίπου τών 22 χιλιομέτρων 
τή έπιδράσει τής υπεριώδους ήλιακής 
άκτινοβολίας. Άπό τήν κατωτέραν στρα
τόσφαιραν καί εις τά μέσα πλάτη τό όζον 
εισέρχεται εις τήν τροποσφαίραν καί 
καταστρέφεται είς τά έπιφανειακά στρώ
ματα, διά δέ τής γενικής κυκλοφορίας τής 
άτμοσφαίρας μεταφέρεται έκ τών χαμη
λών πρός μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη.

Τό όζον είς μικράς ποσότητας δημιουρ- 
γεϊται διά τής έπιδράσεως τής ήλιακής 
άκτινοβολίας έπί συγκεντρώσεων όξει- 
δίων τού άζώτου καί ύδρογονανθράκων 
ώς καί κατά τήν διάρκειαν καταιγίδων.

Τό όζον ένέχει μεγίστην σημασίαν τό
σον άπό καθαρώς μετεωρολογικής, όσον 
καί άπό βιολογικής πλευράς, διότι έχει 
τήν χαρακτηριστικήν ιδιότητα νά άπορ- 
ροφά τήν υπεριώδη άκτινοβολίαν τού 
ήλιου μήκους κύματος μικροτέρου τών 
2900° Α, ήτις έάν έφθανεν είς τήν έπι- 
φάνειαν τού έδάφους θά κατέστρεφεν 
όλόκληρον τήν ζωήν έντός έλαχίστου 
χρόνου.

Ή  ποσότης τού έν τή άτμοσφαίρά 
όζοντος είναι μικρά. Έάν συνεκεντροΰτο 
όλόκληρος είς εν συγκεντρωτικόν πρός 
τήν Γήν έπιφανειακόν στρώμα θά έσχη- 
μάτιζεν μίαν στιβάδα πάχους τριών μόλις 
χιλιοστομέτρων.

Έπιπροσθέτως τό όζον έχει έρεθιστικήν 
δράσιν είς τό άναπνευστικόν σύστημα καί 
φθάνει βαθύτερα είς τούς πνεύμονας ή 
τά οξείδια τού θείου. Μεγάλην έπίδραΐτιν 
έχει έπίσης έπί τών ζώων καί τών φυτών.

Έντός τής άτμοσφαίρας εισέρχονται 
καθ’ έκάστην ήμέραν μεγάλοι ποσότητες 
καπνού, αιθάλης καί άλλων σωματιδίων 
έκ διαφόρων πηγών αί όποϊαι έλαττώνουν 
σημαντικώς τήν όρατότητα έν συνεργα
σία δέ μετ’ άλλων μιασμάτων καί ύπό τήν 
έπίδρασιν μετεωρολογικών καί τοπογρα
φικών παραγόντων δημιουργούν σύν τοίς 
άλλοις καί τήν πανομίχλην (3MOC). 
Έπίσης άνακαλοΰν, διαχέουν καί άπορ- 
ροφούν σημαντικόν μέρος τής ήλιακής 
άκτινοβολίας.

Μεγάλοι έπίσης ποσότητες κονιορτοΰ, 
λεπτής άμμου καί άλλων σωματιδίων 
εισέρχονται, είς τήν άτμοσφαίραν παρα- 
συρόμεναι ύπό τών άνέμων μέ άποτέλεσμα 
τήν έλάττωσιν τής όρατότητος καί τής 
ήλιακής άκτινοβολίας καί τήν δημιουρ
γίαν τής άχλύος, μονίμου σχεδόν πέπλου 
τών μεγαλουπόλεων.

Μεταξύ τών άερίων καί σωματιδίων γήι
νης προελεύσεως περιλαμβάνονται καί τά 
έκπεμπόμενα έκ τών ήφαιστείων. Ταΰτα 
φθάνουν είς μεγάλα ύψη έντός τής στρα
τόσφαιρας παρασυρόμενα δέ ύπό τών 
άνέμων καί υποκείμενα συγχρόνως είς τήν 
βαρύτητα δύνανται μέχρις δτου φθάσουν 
είς τήν τροπόσφαιραν καί έν συνεχεία είς 
τό έδαφος νά παραμείνουν είς τήν άτμο
σφαίραν έπί μακρά χρονικά διαστήματα.

Κατά τήν έκρηξιν π.χ. τού Κ RAKATOA 
ή έκτοξευθεΐσα σποδός έφθασεν είς ύψος 
27.500 μέτρων καί έπροκάλεσεν συσκό- 
τισιν έπί έκτάσεως διαμέτρου 300 περί

που μιλιών. Τό νέφος τό όποιον έσχημα- 
τίσθη έκ τής σποδού καί άλλων σωματι
δίων έκαμε 3,5 φοράς τόν γάρον τής Γής. 
ήτοι διήνυσε διάστημα 26.000 μιλιών.

Είς τά έν τή άτμοσφαίρα αίωρούμενα 
σωματίδια περιλαμβάνονται καί έκείνα 
άτινα προέρχονται έκ τού κοσμικού δια
στήματος. Ταΰτα είναι κατά τό πλεϊστον 
ύπολείμματα τής καύσεως διαττόντων 
καί μετεωριτών, οΐτινες εισέρχονται 
έντός τής άτμοσφαίρας μετά μεγάλης 
ταχύτητος.

'Υπολογίζεται ότι τό όλικόν ποσόν τού 
κοσμικού αυτού κονιορτοΰ, τό όποιον 
εισέρχεται έντός τής άτμοσφαίρας άνέρ- 
χεται ήμερησίως είς 1000 περίπου τόν- 
νους. Κατά τήν διάρκειαν τού έτους πα
ρουσιάζει μεγάλος μεταβολάς, ό δέ χρό
νος δστις άπαιτεΐται διά νά φθάση είς τήν 
έπιφάνειαν τής Γής είναι μεγάλος.

Τέλος καί ιδίως κατά τά τελευταία έτη, 
ώς άνεφέραμεν προσετέθησαν είς τά έν 
τή άτμοσφαίρα αίωρούμενα σωματίδια 
καί τά ραδιενεργά τοιαύτα λόγω τής χρη- 
σιμοποιήσεως τής πυρηνικής ένεργείας. 
Αί βόμβαι τής Χιροσίμα καί Ναγκασάκι 
άρχικώς καί αί έπακολουθήσασαι κατόπιν 
πυρηνικοί δοκιμαί, διεσκόρπισαν είς τήν 
άτμόσφαιραν καί δή είς τάς άνωτέρας πε- 
ριοχάς αύτής ένα μεγάλον αριθμόν τοι- 
ούτων σωματιδίων τών όποιων ή ζωή 
άνέρχεται είς δεκάδας έτών.

Τινά έξ αυτών κυκλοφορούν άκόμη είς 
τήν άτμόσφαιραν περιφερόμενα άπό πε
ριοχής είς περιοχήν διά τών άνωτέρων 
κυρίως άνέμων.

Ώ ς καί άλλαχοΰ έτονίσαμεν ή άτμό- 
σφαιρα είναι τό μέσον είς τό όποιον ή 
μόλυνσις μεταφέρεται μακράν τής πηγής 
της, καί έν συνεχεία διαχέεται ή καί έξα- 
φανίζεται. Επομένως ή μόλυνσις είναι 
σύν τοίς άλλοις. μία συνάρτησις καί τών 
μετεωρολογικών διεργασιών ώς καί τών 
μεταβολών αυτών μετά τού τόπου καί τού 
χρόνου.

Ή  άτμόσφαιρα μεταβάλλεται συνεχώς, 
αί δέ κύριαι παράμετροι αί όποϊαι υπει
σέρχονται είς τάς μεταβολάς αυτής, είναι 
ή θερμοκρασία, ό άνεμος καί ή βροχή.

Ή  βασική δμως παράμετρος είς τήν 
μόλυνσιν τού άέρος είναι ό άνεμος. Αί 
μολυσματικοί ούσίαί κινούνται ύπεράνω 
τής υδρογείου ύπό τήν έπίδρασιν τών δια
φόρων άνέμων, τόσον τής γενικής κυκλο
φορίας, δηλαδή τών πλανητικών, όσον 
καί τών άνέμων τών άναπτυσσομένων 
είς τάς διαφόρους άτμοσφαιρικάς διατα
ράξεις ώς είναι αί ύφάσεις, οί άντικυκλώ- 
νες οί κυκλώνες τών τροπικών, αί καται
γίδες κ.ά.

Ό  μέσος άνεμος έίς τά εύκρατα πλάτη 
είναι δυτικός είς άμφότερα τά ήμισφαί- 
ρια, ένώ είς τά μικρά πλάτη καί δή κατά 
τό θέρος είναι είς τά άνώτερα στρώματα 
άνατολικός. Οόχ ήττον δμως παρατηρούν
ται μεγάλαι κατά κανόνα άποκλίσεις, 
Ιδία είς τά μέσα πλάτη, όφειλόμενα εις 
τάς προαναφερθείσας διαταράξεις, καί τά 
ισχυρά άνοδικά καί καθοδικά ρεύματα.

Έναλλαγαί άέρος άπό ήμισφαίριον είς 
ήμισφαίριον δύνανται νά πραγματοποι- 
ηθώσιν διά τών συστημάτων τής γε- 
νικήςκυκλοφορίας ώς καί διά τών στρο
βιλοειδών κινήσεων τής άνωτέρας τροπο
σφαίρας.

Όσον άφορά τήν κατακόρυφον έναλ- 
λαγήν ό άήρ εισέρχεται έκ τής άτμο- 
σφαίρας είς τήν στρατοσφαίραν είς τά 
κατώτατα πλάτη διά τής γενικής κυκλο
φορίας. Τό μεγαλύτερον μέρος τού μετα- 
φερομένου άέρος έκ τής ύτμο τφαίρος
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πρός τήν τροπόσφαιραν πιστεύεται δτι 
συμβαίνει πλησίον τής τροποπαύσεως 
καί μάλιστα πλησίον του άεροχειμάρου 
(JET. STREAM ) των μέσων πλατών, 
ήτοι εις τό ρήγμα τής τροποπαύσεως, εις 
τό όποιον συμβαίνει καί μεταφορά άέ- 
ρος έκ τής τροποσφαίρας πρός τήν στρα
τόσφαιραν. ’Εντός τής τροποσφαίρας αί 
ΐσχυραί άνοδικαϊ καί καθοδικοί κινήσεις 
είναι φαινόμενον σύνηθες πιστοποιού- 
μενον έκ πλείστων φαινομένων.

Είς τήν στρατοσφαίραν έπειδή ή θερμο
κρασία αυξάνει μετά του ύψους αί κατα- 
κόρυφοι μετακινήσεις τού άέρος έχουν 
πολύ μικρός ταχύτητας καί ώς έκ τούτου 
αί μεταφοραί μολυσματικών ουσιών είναι 
βραδύτατοι, Ιδίως είς τήν ίσημερινήν 
στρατοσφαίραν όπου δύνανται νά παρα
μείνουν είς αύτήν έπί πολλά έτη. "Οταν 
φθάσουν όμως είς τήν τροπόσφαιραν 
συμβαίνει ταχεία σχετικώς κατακόρυφος 
άνάμιξις. Μικρά σωματίδια δύνανται νά 
παραμείνουν 30 κατά μέσον όρον ήμέρας 
είς τήν τροπόσφαιραν πριν ή παρασυρθοϋν 
ύπό τής βροχής. Ώ ς πρός τά άέρια ό 
χρόνος παραμονής των ποικίλει καί έξαρ- 
ταται άπό πολλούς παράγοντας, ώς είναι 
ή ένσωμάτωσις αύτών πρός ύδροσταγονί 
δια νεφών, αί φυσικοχημικοί άντιδράσεις 
μετ’ άλλων άερίων, ή ένωσις αύτών μετά ύ- 
γρών ή στερεών σωματίων κ. ά. Γεγικώς 
ό χρόνος παραμονής τών άερίων είς τήν 
τροπόσφαιραν είναι περίπου 2-4 μήνες, 
ύπό τήν προΰπόθεσιν ότι ύφίστανται τά
σεις κατακαθίσεως.

Ώς άνεφέραμεν προηγουμένως βασι
κός παράγων είς τήν διασποράν, μετακί- 
νησιν καί διάχυνσιν τής μολύνσεως είναι 
ό άνεμος κατά διεύθυνσιν καί έντασιν. 
Όσον μεγαλυτέρα είναι ή ταχύτης τού 
άνέμου τόσον ταχυτέρα καί μεγαλυτέρα 
είναι ή διάχυσις καί ή διασπορά τής μο
λύνσεως. ’Επειδή δέ αί έντάσεις τών άνέ- 
μων παρουσιάζουν έποχικήν καί ήμερη- 
σίαν μεταβολήν, παρόμοιας μεταβολάς 
παρουσιάζει καί ό ρυθμός τής διαχύσεως 
τών μολυσματικών ούσιών. Είς τήν πλειο
νότητα π.χ. τών ήπειρωτικών περιοχών 
κατά τήν νύκτα, είς τά κατώτερα στρώμα
τα ύφίσταται ευστάθεια καί ώς έκ τούτου 
οί άνεμοι είναι άσθενεϊς ή έπικρατοϋν 
νηνεμίαι μέ άποτέλεσμα μεγάλας συγκεν
τρώσεις μολυσματικών ούσιών. Κατά τήν 
ήμέραν οί άνεμοι είναι ισχυρότεροι, αί 
κατακόρυφοι κινήσεις ένισχύονται. δι’ 
6 καί ή διάχυσις τής μολύνσεως είναι 
μεγαλυτέρα καί ώς έκ τούτου μικροτέρα ή 
πυνότης τών μολυσματικών ούσιών.

Ή  έκτασις δέ τών βλαβερών έπιδρά- 
σεων καί τών ζημιών τών προερχομένων 
έκ τής μολύνσεως έξαρτάται άφ’ ένός 
μέν έκ τού είδους καί τής έκτάσεως τών 
μολυσματικών πηγών, άφ’ έτέρου δέ 
άπό τάς έπικρατούσας καιρικός καταστά
σεις έν συνδυασμώ μετά τής τοπογραφι
κής διαμορφώσεως τών διαφόρων περιο
χών.

Αί έπιπτώσειζ τής μολύνσεως έπί τού 
άνθρώπου είναι άμεσοι καί δραματικοί 
είς τά όξέα περιστατικά καί μάλιστα έπί 
έπί άτόμων μεγάλης σχετικώς ήλικίας, 
πασχόντων άπό νόσους τής καρδίας ή 
τού άναπνευστιΚού συστήματος.

Μεγαλυτέρα όμως ίσως καί περισσό
τερον σοβαρά είναι ή έμμεσος καί έπί 
πολύν χρόνον έπίδρασις τής μολύνσεως 
έπί τής ύγείας toΰ άνθρώπου.

Παρ’ όλα ταύτα έχει πλέον άναγνω- 
ρισθή ότι ή μόλυνσις τού άέρος συμβάλ
λει μεγάλως είς τά περιστατικά χρονιών 
άσθενειών, ώς είναι ή βρογχΐτις τό

έμφύσημα καί άλλαι νόσοι τού άναπνευ- 
στικοΰ συστήματος, ώς καί είς τήν 
θνησιμότητα τήν όφειλομένην είς τόν 
καρκίνον τού πνεύμονος, εις άρτηριο- 
σκληρώσεις καί είς καρδιακός παθήσεις.

Γενικώς, κατά τά τελευταία ίδια έτη, 
τά περιστατικά τών χρονιών παθήσεων 
ηύξήθησαν είς μεγάλον βαθμόν ένώ τά 
τών μολυσματικών τοιούτων έχουν τεθή 
ύπό έλεγχον. Καρδιακαί παθήσεις καί 
παθήσεις τών άγγείων προεκάλεσαν τό 
ήμισυ καί πλέον τών θανάτων είς Η.Π.Α. 
τό 1962. Ό  καρκίνος τού πνεύμονος 
μία σπάνια άλλοτε νόσος τώρα προκαλεϊ 
τόν θάνατον είς περισσότερα άτομα έξ 
όλων τών άλλων μορφών τού καρκίνου. 
’Από τού Β'. Παγκοσμίου Πολέμου τά 
περιστατικά έμφυσήματος διπλασιάζον
ται άνά πενταετίαν.

Ώρισμένων μιασμάτων έχει μελετηθή 
κεχωρισμένως ή έπίδρασις. Οϋτω, έάν 
τό μονοξείδιον τού άνθρακος περιέχεται 
ηύξημένον είς τήν άτμόσφαιραν τούτο 
έπιβραδύνει τάς άντιδράσεις καί τών 
υγιών άκόμη άτόμων καί τά καθιστά 
περισσότερον έπιρρεπή είς τά άτυχήμα- 
τα. Τό άέριον τούτο καθίσταται περισ
σότερον έπικίνδυνον είς τούς πάσχοντας 
άπό άναιμίαν, καρδιακός παθήσεις, πα
θήσεις τών άγγείων, χρονιάς άσθενείας 
τών πνευμόνων, υπερθυρεοειδισμόν κ.δ.

Τά οξείδια τού θείου δύνανται νά προ- 
καλέσουν πρόσκαιρους άλλά καί διαρ
κείς βλάβας τού άναπνευστικοΰ συστή
ματος. ’Εάν μάλιστα είναι άναμεμιγμένα 
μετά μικρών σωματιδίων ή ζημία τής 
ύγείας αύξάνει οΰσιωδώς. Είς τόν συν
δυασμόν δέ τούτον οφείλονται αί μεγά
λοι συμφοραί τών τελευταίων έτών και 
δή τής κοιλάδος τού MEUSE, τής 
DONORA καί τού Λονδίνου.

Τό διοξείδιον τού θείου δύναται νά 
έρεθίση τό άνώτερον τμήμα τού άναπ- 
νευστικού συστήματος, εισερχόμενου δέ 
είς τούς πνεύμονας δύναται νά προξενή- 
ση βλάβας είς τούς ιστούς.

Οί θάνατοι έπίσης έκ βρογχίτιδος καί 
καρκίνου τού πνεύμονος αύξάνουν, όταν 
μεγόλαι σχετικώς ποσότητες διοξειδίου 
τού θείου άναμιγνύωνται μετά όμίχλης, 
πράγμα τό όποιον παρατηρεϊται πολλάκις 
είς τάς μεγαλουπόλεις όταν συμβαίνουν 
άναστροφαί θερμοκρασίας.

Τά όξείδια τού άζώτου τά όποια ώς 
γνωστόν παίζουν βασικόν ρόλον είς τήν 
δημιουργίαν φωτοχημικής μολύνσεως, 
άσκοΰν έπίσης έπίδρασιν έπί τής ύγείας 
τού άνθρώπου, διά τής έλαττώσεως τής 
ίκανότητος μεταφοράς όξυγόνου είς τό 
αίμα.

Ώς πρός τάς έπιδράσεις τών ύδρογοναν- 
θράκων δέν έχουν είσέτι προχωρήσει 
πολύ αί σχετικοί έρευναι. Ούχ’ ήττον 
όμως φαίνεται ότι είναι καί αύταί υπεύ
θυνοι διά τήν αύξησιν τών ύπό τού 
καρκίνου θανάτων.

Μεγάλη σημασία άποδίδεται κατά τά 
τελευταία έτη καί είς τάς έπιδράσεις 
τών φωτοχημικών όξειδωτικών τά όποια 
έρεθίζουν τούς όφθαλμούς, αύξάνουν τήν 
συχνότητα τών προσβολών τού άσθματος 
καί έπιδροΰν έν γένει δυσμενώς έπί τού 
άναπνευστικοΰ συστήματος.

Πολλά έπίσης συστατικά τής έκ 
μικρών σωματιδίων μολύνσεως τής άτ- 
μοσφαίρας άσκοΰν σημαντικήν έπίδρα- 
σιν έπί τής ύγείας τού άνθρώπου, χωρίς 
όμως νά είναι είσέτι δυνατός ό καταμε
ρισμός τής εύθύνης ένός έκάστου έξ 
αύτών. Σημαντικός όμως φαίνεται έν 
προκειμένω νά είναι ό ρόλος τού βηρυλ

λίου, τού μαγγανίου, τού μολύβδου καί 
τού φθορίου.

Ή μόλυνσις τής άτμοσφαίρας άσκεϊ 
άσφαλώς μεγάλην έπίδρασιν καί έπί τών 
ζώων τά όποια μολύνονται άμέσως έκ 
τού άέρος καί έμμέσως διά τών φυτών 
έπί τών όποιων έχουν έπικαθίσει αί 
μολυσματικοί οΰσίαι ή έχουν έναποθη- 
κευθή διά διαλύσεως.

Τό φθόριον καί τά παράγωγα αύτοΰ, τό 
μολυβδένιον, τά άρσενικοΰχα όξέα, τό 
διοξείδιον τού θείου, τό θειϊκόν όξύ, 
τό όζον, τό διοξείδιον τού άζώτου, ορ
γανικά καί μή μικροσωματίδια άσκοΰν 
έπί τής ύγείας τών ζώων μεγάλας έπιδρά- 
σεις. Τούτο δέ διεπιστώθη ού μόνον κατά 
τήν διάρκειαν τών μεγάλων συμφορών 
τάς όποιας άναφέραμεν προκειμένου περί 
άνθρωπίνων θυμάτων, άλλά καί έκ δια
φόρων πειραματισμών, οί όποιοι έγέ- 
νοντο είς τά έργαστήρια έπί διαφόρων 
ζώων : ποντικών, κονίκλων, ινδικών
χοιριδίων, πιθήκων κ.ά.

Άλλά καί έπί τής βλαστήσεως γενι
κώς ή έπίδρασις τής μολύνσεως τής 
άτμοσφαίρας είναι έξ ίσου σοβαρά. 
Έκ τών διαφόρων δέ μολυσματικών 
ούσιών τρεις ένέχουν μεγαλυτέραν ση
μασίαν : τό διοξείδιον τού θείου, αί 
ένώσεις τού φθορίου καί ή καπνομίχλη. 
Τό όζον καί διάφοροι όργανικαί ένώσεις 
όπως τό DDT, τό αίθυλένιον καί μερικαί 
έτεροκυκλικαί βάσεις, έχουν φυτοτο
ξικότητα καί προκαλοΰν σημαντικός 
βλάβας είς τήν βλάστησιν. Διοξείδιον 
τού θείου προερχόμενου άπό μίαν έγκα- 
τάστασιν χυτηρίων χαλκού είς τήν COP
PER BASIN τού TEN έπροκάλεσε ζη
μίαν είς δάσος ξυλείας 30.000 στρεμμάτων. 
Ήκαπνομίχλη τής περιοχής τού LOS AN
GELES συνετέλεσεν είς τήν παρακμήν 
τών μεγάλων φυτειών κιτροειδών νο- 
τίως τής πόλεως καί έπροξένησε ζημίας 
είς τό έθ\ ικόν δάσος τού SAN BERNAR
DINO είς άπόστασιν 50 μιλίων έκ τού 
LOS ANGELES,

’Οξείδια τού θείου καί φθορίου έκλυό- 
μενα είς τόν άέρα άπό έργοστάσια φωσ
φορικών λιπασμάτων κατέστρεψαν μεγά
λας έκτάσεις πεύκης καί κιτροειδών είς 
τήν Φλωρίδα.

Τό όζον, δραστικόν όξειδωτικόν άέ
ριον, άποτελεΐ κίνδυνον είς τά πολύ
φυλλο φυτά, είς τά δημητριακά καί τούς 
θάμνους, ώς καί είς τά όπωροφόρα καί 
κωνοφόρα ίδίως δένδρα τών δασών. 
Άρκοΰν δέ μικραί ποσότητες όζοντος 
διά νά προκαλέσουν μεγάλας ζημίας, 
καί νά έλαττώσουν τήν παραγωγήν κατά 
50ο]ο.

Ή  μόλυνσις τέλος τού άέρος προκαλεϊ 
ζημίας είς πλεΐστα όσα υλικά άντικεί- 
μενα. Τά όξείδια π.χ. τού θείου κατα
στρέφουν καί τά άνθετικώτερα ΰλικά.
Ό  χάλυψ όξειδοΰται 2—4 φοράς ταχύτε
ρου είς τάς άστικάς, άπ’ ότι είς τάς άγρο- 
τικάς περιοχάς. Τό !]3 τών άντικαθιστα- 
μένων σιδηροδρομικών τροχιών κατ’ 
έτος είς τήν Αγγλίαν όφείλεται είς τά 
όξείδια τού θείου. Τά αύτά όξείδια 
έπιταχύνουν τήν διάβρωσιν τών κτιρίων, 
τών άγαλμάτων καί τών άρχαίων μνη- 
μείαν τά όποια διά νά μήν καταστρέφων- 
ται δι’ όσα τούλάχιστον είναι δυνατόν, 
θά έπρετε νά μεταφέρωνται είς κλειστούς 
καταλλήλους χώρους. Τό όζον κατα
στρέφει τά υφαντά καί τά διάφορα έλα- 
στικά καί άλλοιοΐ τάς χρωστικός ου
σίας. Ό  καπνός καί τά λοιπά καυσαέρια 
ιδία όταν άναμιγνύωνται μετά τής όμί
χλης ρυπαίνουν τά κτίρια, τά αύτοκί
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νητα, τά τρόφιμα, τούς δρόμους, τά πάρ
κα, τά κέντρα αναψυχής, τά έπιφανεια- 
κά ϋδατα κ.λ.π.

"Οσον άφορά τό κόστος τών έι τής 
μολύνσεως ζημιών, τοϋτο ώς άντιλαμ- 
βάνεσθε, είναι δύσκολον νά έκτιμηθή 
ευκόλως.

Εις τάς Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι ό 
χρωματισμός χαλύβδινων αντικειμένων, 
άτινας ύπέστησαν φθοράς λόγω τής 
μολύνσεως τοϋ άέρος, άπαιτεΐ έτησίως. 
δαπάνην 100 έκατομμυρίων δολλαρίων. 
Διά πλυντήρια, καθαριστήρια καί βαφάς 
έργοστασίων δαπανώνται έτησίως 800 
έκατομμύρια δολλάρια. Διά τόν καθα
ρισμόν τών αυτοκινήτων άπαιτοϋνται 
κατ’ έτος 240 έκατομμύρια δολλάρια. 
Ό  ιδιοκτήτης μιας οικίας πρέπει νά 
δαπανά έτησίως τουλάχιστον 300 δολ
λάρια διά νά διατηρή ταύτην καθαράν.

Πολύ όμως μεγαλύτερα ποσά άπαιτοϋν- 
ται διά τήν διατήρησιν καθαριότητος εις 
τήν παραγωγήν τροφών, ποτών καί λοιπών 
καταναλωτικών άγαθών, ώς καί εις τά 
κέντρα άναψυχής καί διασκεδάσεως, εις 
ξενοδοχεία εις τουριστικάς έγκατα- 
στάσεις καί άλλαχοϋ.

"Οσον άφορά δέ τάς ζημίας αΐτινες 
προκύπτουν έκ τής μολύνσεως τοϋ άέρος 
εις τήν γεωργικήν γενικώς παραγωγήν, 
αύται είναι δύσκολον νά έκτιμηθώσιν. 
Μόνον διά τά δημητριακά ύπολογίζεται 
εις 600 έκατομμύρια δολλάρια έτησίως 
εις Η.Π.Α.

Τέλος είναι πολύ δύσκολον νά έκτιμη- 
θώσι τά έξοδα τής ιατρικής περιθάλψεως 
ώς καί ή άξία τοϋ χρόνου έργασίας ό 
όποιος χάνεται έκ τής μολύνσεως ώς 
καί ή έκ τής μολύνσεως ζημία εις τήν 
βιομηχανικήν παραγωγήν.

'Ο Πρόεδρος JOHNSON τό 1965, όταν 
ΰπέγραψε τήν CLEAN AIR ACT διά 
τήν διά διαφόρων μέσων περιστολήν τής 
μολύνσεως τό κόστος τών έκ τής 
μολύνσεως ζημιών ύπελογίσθη έτησίως 
εις 11 δισεκατομμύρια δολλάρια.

"Οσον άφορά τό εις άνθρωπίνας ζωάς 
τίμημα τής μολύνσεως τής άτμοσφαίρας, 
τοϋτο άνέρχεται έτησίως εις τάς Η.Π.Α. 
1 ΙΟ.ΟΟΟπερίπου.Έκτούτων αί 50.000όφεί- 
λονται εις τόν καρκίνον τοϋ πνεύμονος 
καί αί 60.000 εις τό έμφύσημα , εις χρονιάς 
βρογχίτιδας, εις τό βρογχικόν άσθμα καί 
άλλας παθήσεις τοϋ άναπνευστικοϋ κυ
ρίως συστήματος καί τής καρδίας.

Ένδεικτικώς άναφέρεται ότι εν άτομον 
εις τήν Ν. Ύόρκην προσλαμβάνει εις 
24 ώρας διά τής άναπνοής του τόσας 
καρκινογόνους οΰσίας όσας θά έλάμβανε 
έάν έκάπνιζε δύο πακέττα σιγαρέττων 
ήμιρησίως.

’Αλλά ή ατμόσφαιρα τής Γής δέν είναι 
μόνον ό άήρ τόν όποιον άναπνέουν οί 
άνθρωποι τό ζώα καί τά φυτά. Είναι τό 
περίβλημα τό όποιον προστατεύει τήν 
ζωήν άπό τάς έπικινδύνους άκτινοβολίας 
τοϋ ήλιου καί τοϋ διαστήματος. Είναι 
έπίσης τό μέσον εις τό όποιον δημιουργεΐ- 
ται ό καιρός καί διαμορφώνεται τό κλίμα. 
Καί γεννάται εύλόγως τό έρώτημα μήπως 
ή μόλυνσις τοϋ άέρος συνεχιζομένη θά 
μεταβάλη τήν ισορροπίαν ή όποια έπι- 
κρατεί σήμερον εις τήν άτμόσφαιραν; 
Μήπως άλλάξη ή φυσική καί χημική δομή 
τής άτμοσφαίρας μήπως μεταβληθοΰν αί 
καιρικοί καταστάσεις καί τά κλίματα τών 
διαφόρων περιοχών τής Γής: Δυστυχώς 
τοιαϋται ένδείξεις ύπάρχουν ούχ ήττον 
όμως έλπίίΤομεν ότι έάν σταματήσουν αί 
πυρηνικοί δοκιμαί, έάν δέν συμβή ποτέ 
ένας πυρηνικός πόλεμος, έάν διά τήν

έγκατάστασιν μονάδων παραγωγής ένερ- 
γείας καί άλλων λαμβάνονται ύπ’ όψιν αί 
μετεωρολογικοί καί κλιματικοί συνθήκαι 
καί έάν συνεχισθήήχορήγη 3 ις δισεκατομ
μυρίων δολλαρίων άφ’ ένός μέν διά τήν 
κάθαρσιν τής άτμοσφαίρας έκ τών μολυ
σματικών ουσιών καί άφ’ έτέρου διά τήν 
παρεμπόδισιν εισροής νέων τοιούτων, οί 
κίνδυνοι θά έκλείψουν, άλλως αί κατα- 
στροφαί θά είναι καθολικοί καί τεράστιοι.

’Από πολλοϋ χρόνου, τόσον εις τήν 
Εύρώπην όσον καί εις τήν ’Αμερικήν, 
έχουν έπινοηθή διάφορα όργανα καί 
έχουν προταθή καί έφαρμοσθή πλεΐσται 
όσαι μέθοδοι διά τών όποιων οΰ μόνον 
παρακολουθεϊται. άλλά καί έλέγχεται 
κατά τό πλεΐστον ή μόλυνσις.

"Ηδη εις τό Λονδίνον καί άλλας βιομη
χανικός πόλεις τής ’Αγγλίας ή μόλυνσις 
τοϋ άέρος έχει σημαντικώς έλαττωθή, τό 
αυτό δέ δυνάμεθα νά είπωμεν καί δι’ ώρι- 
σμένας περιοχάς τών Η.Π.Α.

Εις τήν Ελλάδα τό πρόβλημα τής μο
λύνσεως τοϋ άέρος, τοϋ έδάφους καί τώνύ- 
δάτων δέν άντιμετωπίσθη είσέτι σοβαρώς. 
Είναι άληθές ότι κατά καιρούς, έντός τής 
τελευταίας δεκαετίας ή καί όλίγον πρό, 
διάφοροι έπιστήμονες προέβησαν εις 
ώρισμένας μετρήσεις, πλήν όμως αύται 
ήσαν σποραδικοί καί δέν έγένοντο 
συστηματικώς.

’Εσχάτως παρετηρήθη ποιά τις κίνησις 
ύπό διαφόρων φορέων, δημοσίων καί ιδιω
τικών καί έλπίζομεν ότι συντόμως θά 
συνταχθώσι προγράμματα διά τών όποιων 
θά διαπιστωθή έν πρώτοις έάν ύπάρχη μό- 
λυνσις καί. εις ποιας περιοχάς καί ποιου 
είδους καί ποιας έντάσεως καί έν συνεχεία 
προγράμματα έλέγχου καί παρεμποδίσεως 
τής μολύνσεως.

Είδικώς διά τήν μόλυνσιν τοϋ άέρος πα
ρατηρήσεις έν Άθήναις έξετέλεσεν πρώ
τος έξ όσων τούλάχιστον γνωρίζω, ό όμό- 
τιμος καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών κ. Γεωρ. Άλιβιζάτος, τά δέ 
άποτελέσματα αύτών άνεκοινώθησαν εις 
ειδικήν όμιλίαν του, ώς καί εις σχετικά 
δημοσιεύματα. ’Εάν μετά τόν κ. Άλιβι- 
ζάτον ή ργάσθησαν καί έτεροι έπιστήμονες 
δέν γνωρίζω. "Οσον άφορά τήν έκ ραδιε
νεργών στοιχείων μίανσιν τής άτμοσφαί
ρας συστηματικοί παρατηρήσεις έκτε- 
λοϋνται άπό τοϋ 1961 εις τό Κέντρον Πυ
ρηνικών ’Ερευνών «Δημόκριτος». Άπό 
τοϋ 1967 τό Μετεωρολογικόν Ίνστιτοΰ- 
τον τοϋ Αστεροσκοπείου Αθηνών 
έγκατέστησε ειδικός συσκευάς διά 
τήν μέτρησιν τής αιθάλης εις τόν 
χώρον τοϋ Αστεροσκοπείου καί άπό τοϋ 
1968 παρόμοιας σχεδόν συσκευάς εις τήν 
Πανεπιστημιακή Λέσχην εις τήν διασταύ- 
ρωσιν τών όδών Ακαδημίας καί Τππο- 
κράτους. Έπίσης εις τάς αύτάς θέσεις άπό 
Ιην ’Ιανουάριου 1971 γίνονται παρατηρή
σεις διά τόν προσδιορισμόν τοϋ διοξει
δίου τοϋ θείου.

Έκ τών μετρήσεων τούτων προέκυψεν 
ότι ή άτμοσφαϊρα τών Αθηνών ήρχισε νά 
μολύνεται, αν όχι έπικινδύνως, όμως σο
βαρώς. Εις τοϋτο συνετέλεσεν άσφαλώς 
ή αλματώδης αϋξησίς τής πόλεως καί ή 
συγκέντοωσις τοϋ 1]3 τοϋ πληθυσμοϋ τής 
Ελλάδος έντός αύτής, ή μεγάλη αϋξησις 
τών κυκλοφορούντων αύτοκινήτων τά 
όποια ύπερέβησαν τάς 400.000 ώς καί ή 
αϋξησις τών διαφόρων βιομηχανιών έντός 
καί εις τό άμεσον περιβάλλον τής.

Ή  διαύγεια τοϋ άέρος, ή πλημμύρα τοϋ 
φωτός, ή αιθρία τοϋ ούρανοΰ, ό πλοϋτος 
καί ή πολυτέλεια τών χρωμάτων, ή ευκρί
νεια καί ή λεπτότης τών γραμμών, γνω

ρίσματα τά όποια προσέδιδον άλλοτε εις 
τά τοπεία τής Αττικής καί τών Αθηνών 
λαμπρότητα, χάριν καί ωραιότητα, σήμε
ρον δέν ύφίστανται εί μή εις έξαιρετικάς 
μόνον περιπτώσεις.

Τό πρόβλημα είναι σοβαρόν καί πρέπει 
νά τό άντιμετωπίσωμεν σοβαρώς, έφ’ 
όσον ύπάρχη άκόμη καιρός.

"Οταν εις τάς διαφόρους μεγαλουπόλεις 
τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής δαπα- 
νώνται τεράστια ποσά διά τήν μόλυνσιν 
τοϋ άέρος, θά πρέπει καί αί Άθήναι. ή 
άλλοτε πόλις τοϋ φωτός καί τοϋ' Ηλίοϋ νά 
τύχουν άναλόγου μεταχειρίσεως.

Πρέπει νά ληφθώσιν άμέσως τά κατάλ
ληλα μέτρα, πρέπει νά νομοθετηθώσιν 
αύστηροί κανονισμοί, πρέπει νά γίνη κοι
νή συνείδησις όλων μας άπό τοϋ Πρω
θυπουργού μέχρι καί τοϋ τελευταίου 
"Ελληνος, ότι ή μόλυνσις ύπονομεύει τό 
σπουδαιότερον άγαθόν, τήν ύγείαν μας.

Ό  μηχανισμός όμως διά τοϋ όποιου 
έπιτυγχάνεται ή μεγαλυτέρα άτμοσφαι- 
ρική διάχυσις είναι ή στροβιλώδης ή 
τυρβώδης άνατάραξις ήτις δημιουργεΐ- 
ται έντός ένός άερίου ρεύματος λόγω 
μηχανικών καί θερμικών αιτίων. Τά 
μηχανικά αίτια έξαρτώνται άπό τήν έν- 
τασιν τοϋ άνέμου καί τήν τραχύτητα τής 
έπιφανείας τοϋ έδάφους. "Οσον μεγα
λυτέρα είναι ή έντασις τοϋ άνέμου καί 
ή τραχύτης τής έπιφανείας τόσον ίσχυ- 
ροτέρα είναι ή άνατάραξις. Τά θερμικά 
αίτια όφείλονται εις τήν έντασιν τής ύπό 
ήλιακής άκτινοβολίας θερμάνσεως τής 
έπιφανείας τοϋ έδάφους ώς καί εις τήν 
άτμοσφαιρικήν άστάθειαν.

Μία άλλη έξαιρετικής σημασίας διά 
τήν μόλυνσιν τοϋ άέρος αιτία, είναι ή 
άναστροφή τής θερμοκρασίας. Κανονι- 
κώς ή θερμοκρασία έλαττοϋται μετά 
τοϋ ϋψους εις τήν τροπόσφαιραν κατά 
0,6C περίπου άνά 100 μέτρα. ’Υπάρχουν 
όμως περιπτώσεις κατά τάς όποιας ή 
θερμοκρασία τοϋ άέρος άντί νά έλαττοΰ- 
ται αύξάνει μέχρις ένός ϋψους καί άκο- 
λούθως έλαττοϋται. Τό φαινόμενον τοϋ
το καλείται άναστροφή θερμοκρασίας 
καί διακρίνεται εις άναστροφήν θερμο
κρασίας έπιφανείας, έάν ή άνοδος τής 
θερμοκρασίας άρχεται άμέσως έκ τής 
έπιφανείας τής Γής, καί εις άναστροφήν 
ϋψους έάν ή άνοδος αΰτη σημειοΰται 
ύπεράνω τής έπιφανείας εις ΰψη κυμαι
νόμενα έντός εΰρέων όρίων. Τό πάχος 
τοϋ στρώματος άναστροφής κυμαίνεται 
συνήθως άπό 10—15 μέτρα μέχρι 200—300 
μέτρα ή καί 500 άκόμη μέτρα. "Οσον 
άφορά τά αίτια τών άναστροφών, τά σπου
δαιότερα τούτων διά τάς άναστροφάς 
έπιφανείας είναι άφ’ ένός ή ισχυρά ψύξις 
τής έπιφανείας τοϋ έδάφους ιδίως κατά 
τήν νύκτα άπό έντονον άκτινοβολίαν τοϋ 
έδάφους. ήτις προϋποθέτει αΐθριον 
ούρανόν καί νηνεμίαν ή λίαν άσθενεϊς 
άνέμους καί άφ’ έτέρου ή ψύξις μιάς 
άερίου μάζης έκ τών κάτω όταν αϋτη 
μετακινείται ύπεράνω ψύχρας έπιφανείας. 
Ώς πρός τάς άναστροφάς θερμοκρασίας 
ϋψους, αύται διαιρούνται εις άντικυκλω- 
νικάς, εις μετωπικάς καί δυναμικάς.

Ή  μεγάλη σημασία τών άναστροφών 
εις τό πρόβλημα τής μολύνσεως τοϋ 
άέρος όφείλεται εις τό ότι τό στρώματα 
άναστροφής είναι εύσταθή, έμποδίζοντα 
τήν δημιουργίαν άνοδικών ή στροβι
λοειδών κινήσεων έντός αύτών. ώς 
έπίσης έναλλαγήν άέρος μεταξύ τών 
στρωμάτων άναστροφής καί τών ύπεράνω 
τούτων ευρισκομένων.
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At μολυσματικοί ώς έκ τούτου ούσίαι 
θά πυκνώνουν μέγάλως έντός τού στρώ
ματος τής Αναστροφής έάνδέν είναι δη
λητηριώδεις, θά καθίστανται έπικίνδυ- 
νοι. Αΐ μεγαλύτεροι μέχρι τούδε ση- 
μειωθεϊσαι συμφοραί έκ τής μολύνσεως 
τού άέρος, ώς είναι ή τής κοιλάδος τού 
MEUSE κατά τήν πρώτην έβδομάδα τού 
Δεκεμβρίου 1930, τής DONORA κατά 
τήν τελευταία έβδομάδα τού ’Οκτω
βρίου 1948, τού Λονδίνου μεταξύ 5 καί 
9ης Δεκεμβρίου 1952, τού LOS ANGE
LES κατ’ έπανάληψιν, τής PORA 
RICA, τής 24ης Νοεμβρίου 1950, τών 
Παρισίων μεταξύ 10ης καί 22ας Δεκεμ
βρίου 1951 καί πολλαϊ άλλαι, κατά τήν 
διάρκειαν τών όποιων έσημειώθησαν 
θάνατοι πολλαπλάσιοι τών κανονικών 
όφείλονται κυρίως εις άναστροφάς θερ
μοκρασίας καί δή άντικυκλωνικός.

Ό  άνεμος καί δή αί άναταρακτικαί καί 
στροβιλώδεις κινήσεις διασκορποϋν καί 
διαχέουν τάς μολυσματικός καί άλλας 
ουσίας, πλήν όμως δέν τάς άφαιρούν 
άπό τήν άτμόσφαιραν. Ή  μετεωρολογική

διεργασία ή όποια συμβάλλει είς τούτο 
είναι ή βροχή. Αί ύδροσταγόνες τής βρο
χής παρασύρουν κατά τήν πτώσιν των 
άμέσως μέν τά σωματίδια μεγάλων σχε- 
τικώς διαστάσεων, ώς καί τά άεριώδη 
πολλάκις τοιαΰτα. τά όποια προηγου
μένως ένσωματοΰνται μετά τών σταγόνων 
τής βροχής ή τών σταγονιδίων τών νεφών. 
Διά τόν λόγον αύτόν αί ξηραί περιοχαί 
τής Γής έχουν μεγαλυτέραν μόλυνσιν 
τών υγρών τοιούτων.

Ή  έξαφάνισις μολυσματικών οΰσιών 
γίνεται καί έν μέρει καί διά χημικών 
διεργασιών, δηλαδή διά διαφόρων χη
μικών άντιδράσεων. Τό πρόβλημα έπο- 
μένως τής μολύνσεως είναι κατά τό 
πλεϊστον πρόβλημα μετεωρολογικόν. Κα
τά τά τελευταία μάλιστα έτη διάφοροι 
έρευνηταί πρότειναν μαθηματικά πρό
τυπα περιέχοντα είς έξισώσεις τάς δια- 
διαφόρους παραμέτρους τής μολύνσεως, 
μετεωρολογικός καί άλλας, διά τών 
όποιων έπιζητεΐται ή διά ήλεκτρονικών 
υπολογιστή ρίων πρόγνωσις τών συγ
κεντρώσεων τών μολυσματικών ουσιών,

όμοΰ μετά τών μετεωρολογικών προγνώ
σεων διά τήν λήψιν έπί ώρισμένων περι
πτώσεων άμέσων καί άποτελεσματικών 
μέτρων διά τήν προστασίαν ού μόνον τών 
άνθρώπων αλλά καί τών ζώων καί τών 
φυτών έκ τών μεγάλων κινδύνων τής 
μολύνσεως.

’Αλλά ποίαι είναι αί έπιπτώσεις καί 
γενικώτερον οί κίνδυνοι έκ τής μολύν
σεως τής άτμοσφαίρας ;

Είς τά στενά όρια μιάς όμιλίας είναι 
προφανώς άδύνατον νά έκτεθώσιν ούτοι 
λεπτομερώς, δι’ δ καί θά περιορισθώ 
είς μίαν σύντομον άπαρίθμησιν τούτων.

Ή  μόλυνσις τού άέρος έπηρεάζει 
κατά διαφόρους τρόπους τόν άνθρωπον 
καί τό περιβάλλον του. Ρυπαίνει τήν 
κατοικίαν του, μολύνει τά ΰδατα, προξε
νεί μεγάλος ζημίας είς τήν βλάστησιν, 
προσθέτει δυσαρέστους όσμάς είς τόν 
άέρα, έλαττώνει τήν διαφάνειαν τής 
άτμοσφαίρας, προξενεί βλάβας είς τά 
κτίρια καί είς τά άρχαιολογικά μνημεία, 
διαβιβρώσκει τήν ύγείαν του.

"Αν δέν ληφθοΰν τά μέτρα πού πρέπει, καί άν δέν συνεχισθή αΰξουσα ή προσπάθεια πού ήδη άρχι
σε διά τήν διατήρησιν καθαρός τής άτμοσφαίρας, ή Γή θά καταλήξη νά παρουσιάζη είκόνα έρημώσεως. 
Ό  άνθρωπος θά έκλειψη καί έν συνεχεία θά έξαφανισθή κάθε ζών όργανισμός.
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Άπό τό Σημειωματάριό μου

Ν ε ο λ α ί α

Act είμαι καθόλου εχθρός τής νεολαίας, ούτε άπό 
κείνους πού την αντιπαθούν και πού είναι προκατα
βολικά διατεθειμένοι άσκημα γιά κάθε εκδήλωσή της. 
Ειδικά την 'Ελληνική νεολαία την άγαπώ xhi την 
θαυμάζω, γιατί πιστεύω άκράδαντα πώς είναι ή καλύ
τερη στον κόσμο. Γεννήθηκε στα μεταπολεμικά χρόνια, 
χρόνια δύσκολα, άσκημα, άβολα, στεγνά καί στυγνά. 
Με τό γάλα πού θήλαζε έπαιρνε κι ένα σωρό άλλα 
πράγματα, κάθε άλλο παρά θρεπτικά. Τή φρίκη τού 
τελευταίου πολέμου, τού πιο φονικού πού έγνώρισε 
ή άνθρωπότητα, τον τρόμο των κατοχικών ήμερων 
πού κατέβασαν τον άνθρωπο στο επίπεδο τού κτή
νους την άγωνία τού τραγικού σήμερα, την αβε
βαιότητα ενός θολού καί ομιχλώδους αύριο, τό 
άγχος τού ίλιγγιώδους ρυθμού πού έπήρε ή ζωή μας 
στο τελευταίο ήμισυ τού 20ού αιώνα.

Στά πιο παληά χρόνια, οι υπεύθυνοι καί αρμόδιοι 
γιά \ τό κουμαντάρισμα τής χώρας—πού βέβαια δεν 
ήταν πάντα ούτε καί οι πιο κατάλληλοι ούτε καί 
οί πιο ικανοί—δταν αποφάσιζαν ν’ άσχοληθούν με 
την [νεολαία, ήταν μόνο καί μόνο γιά νά ικανοποιή
σουi τις άνάγκες μιας αύταρχικότητας πού άρχιζε 
κι άλας νά ξεφτάη. Δούλοι είχαν πάψει νά υπάρ
χουν. Υποτακτικοί—υπάλληλοι—εργάτες είχαν πιά 
δικαιώματα άπ’ τούς νόμους κατωχυρωμένα. 'Η  γυ
ναίκα, με σημαιοφόρο την Γαλλίδα σουφραζέττα 
είχε σηκώσει κι άλας μπαϊράκι δικό της με σύνθημα 
την ισοτιμία, μιά ισοτιμία πού θύμιζε πολύ την 
μοιρασιά τού καραγκιόζη: "Ενα νά μού δίνης καί ένα
νά σοϋ παίρνω ............ Δεν άπέμενε παρά τό παιδί,
καί μτό παιδί ξοδευόταν ή επίδειξη κυριαρχίας καί υπε
ροχής. Τό σήκωνε ακόμα ή εποχή........  Αργότερα, οι
«υπεύθυνοι καί· αρμόδιοι» έδειξαν στ’ άληθεια περισ-
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σότερο ενδιαφέρον για την νεολαία. Λόγους πύρινους 
εξεφωνησαν, βιβλία πολυσέλιδα αφιέρωσαν, σχέδια 
μεγαλόπνοα έξεπόνησαν. Είχαν διαπιστώσει ότι δ 
νεανικός ενθουσιασμός, ό δυναμισμός της χρυσής
νιό της είναι πολύ άξιοποιήσιμος........  πολιτικώς,
προ πάντων κομματικώς. ’Έτσι είδαμε την «Βενιζε- 
λικη νεολαία», την «Λαϊκή νεολαία», την «Παπαν- 
δρεϊκή νεολαία», τούς «Λαμπράκηδες» και τά τοι- 
αΰτα.. . .  ’Ακόμη αργότερα—έξη χρόνια πριν—και 
αυτό ακόμη to ενδιαφέρον ’έπεσε. « 'Η  νεολαία, ώχ α
δερφέ........ αζ πάη νά..........κόψη τά μαλλιά της___ ».

Με' όλα ταν τα, ή Ελληνική νεολαία,—πράγμα 
θαυμάσιο οσο και παράδοξο-—δεν ξέπεσε στήν κατά
σταση των «κλωσαρ» τοϋ Σηκουάνα, δεν υιοθέτησε 
τό ευαγγέλιο τοϋ τενττυμποϋσμον όπως τά περισσό
τερα Άμερικανόπονλα, δεν πήρε τίποτα από τούς 
Λοντρέζους χίππνς και δεν παρουσίασε τίποτα
αναλογο με τούς Σκανδιναυούς συνομιλίκους της. 
Ο αλκοολισμός δεν τήν πλησίασε, ή μαριχουάνα 

δεν την κερδισε και τό ποσοστό εγκληματικότητας 
αναμεσα της είναι λιγώτερο κι από ασήμαντο.

Πιο πολύ κι άπ’ αυτά: ’Έσωσε τήν τιμή τής πα
τρίδας και τόϋ έθνους σε δύο φοβερούς πολέμους, 
άναστησε τήν δόξα των ημιθέων στήν κατοχή, πλημ
μύρισε, όχι τις φυλακές και τά ψυχιατρεία, αλλά τά 
Πανεπιστήμια μετά τον πόλεμο, κι όταν—προσφάτως— 
την εμπιστεύτηκαν, κι άπόθεσαν στά χέρια της 
ευθύνες αυξημένες γιά τά κοινά, άπεδείχθη συνετή, 
σοβαρή κι επιδέξια. ”Αθλος σωστός πού κανένας 
καλόπιστος δεν μπορεί νά τον άρνηθή.

Λυτά είναι τα «καλα» και είναι ό γενικός κανόνας 
για τον οποίοι η Ελλάδα μπορεί νά καμαρώνη και 
νά περηφανεύεται. "Ομως υπάρχουν βέβαια—όπως 
σε κάθε κανόνα—κι ο ΐ εξαιρέσεις. Λιγάκι ενοχλη
τικές, λιγάκι θλιβερές, κάποτε εξοργιστικές.......... .

Κυριακή μεσημέρι, σ’ ένα κεντράκι εξοχικό. Πο
λύς ό κόσμος έχει έρθει άπό τήν πόλη, όχι τόσο γιά 
το φαγητό, όσο γιά τον καθαρό άέρα, γιά τήν ξεκού
ραση, προ πάντων γιά τήν γαλήνη τής ατμόσφαιρας. 
Πολύς ο κοσμος, πάμπολλες οι παραγγελίες—συλ
λογίσου άπό ένα ποτήρι νερό, έστω, σέ διακόσια πρό
σωπα, μετρημένα τά γκαρσόνια, καταϊδρωμένα καί 
κατακοπα. Μά όλοι δείχνουν κατανόηση, κάνουν 
υπομονή καί διασκεδάζουν τό πράγμα........  Καθυ
στερημένη φτάνει καί ή «μικροπαρέα». Πέντε νεα
ροί, καί μόνο μιά κοπελλίτσα, όλοι κάτω άπ’ τά 
δεκαέννηά. ’Ό χι πώς είναι ατημέλητοι.’Η  κοπελλί
τσα μαλιστα είναι πολύ καλοβαλμένη καί τό «σοϋπερ— 
μίνι»  ̂τής φούστας της υποφερτό, μιά καί δεν δείχνει 
τιποτ άλλο άπο ενα ζευγάρι χαριτωμένες γάμπες.
Οι νεαροί κάπως πιο........ ριζοσπαστικοί. Μπλοϋ
τζήν, τσαλακωμένα φυσικά, πουκάμισα μέ όλα τά 
κουμπιά ξεκουμπωμένα, γιά νά φαίνεται τό εκκεντρι
κό ' χαϊμαλί πού κρέμεται πάνω σέ στήθος λιγάκι 
πρόωρα στεγνό. Πέτσινες φαρδειές ζώνες, καί μαλ
λιά άκούρευτα καί ακατάστατα, έπιδειχτικά ακατά
στατα. Θορυβιόδεις άπό τήν αρχή, καί........ βλοσυροί,
μ όλο πού τά νειάτα τους άχτινοβολοϋν όσο κι ό 
χρυσός ήλιος στον καταγάλανο ουρανό. Ζητούν νά 
βροϋν τραπεζάκι στον ίσκιο. Δέν υπάρχει, καί τά 
βαζουν με το ........ γκαρσόνι πού ίδροκοπημέ ο πη
γαινοέρχεται μέσα στή λαύρα τοϋ μεσημεριού. Ευτυ
χώς μια παρέα έχει τελειώσει καί σηκώνεται, κι’ 
έτσι τό ζήτημα τοϋ τραπεζιού λύεται........ άναιμά-

κτως. 01 νεαροί διατάζουν άμέσως φαγητό. «Διατά
ζουν», δέν «παραγγέλνουν». Τό γκαρσόνι είναι 
ένας συμπαθητικός άσπρομάλλης γύρω στά εξήντα
τόσο........  Παίρνει τις «διαταγές» άτάραχο, καί
μάλιστα χαμογελαστό. Πολλοί περιμένουν ακόμη 
νά σερβιριστούν, κανένας δέν διαμαρτύρεται. Οί 
νεαροί μετά πέντε λεπτά—πέντε λεπτά ακριβώς—δεί
χνουν πώς τελείωσε ή υπομονή τους. Ό  ένας κτυπά 
«παλαμάκια», ένας δεύτερος μπήγει μιά αγριοφω
νάρα: «Ρέ σύ! άντε καί ξημέρωσε!» Ό  τρίτος 
πατάει μιά σφυριξιά σάν τσέλιγκας πού σελαγάει 
τό κοπάδι. Τό γκαρσόνι σπεύδει, δέχεται καταιο
νισμό άπό διαμαρτυρίες—όχι πολύ ορθόδοξες φρα- 
στικώς—όμως διατηρεί τήν στωΐκότητα του, καί 
τό χαμόγελό του επίσης. ’Εξηγεί ότι τά φαγητά 
ετοιμάζονται, καί θάρθουν σύντομα. Ή  διαβεβαίωση
καθησυχάζει τούς νεαρούς γιά ........ άλλα πέντε λεπτά.
Σ ’ αυτό τό ελάχιστο διάστημα έχουν προφτάσει νά
άνταλλάξουν........  δηλώσεις: Ό  ένας βαρέθηκε «τήν
διακοσοπενην τάρα καί θ’ άγοράση τετρακοσάρα» 
(Σημ. δέν γνωρίζω τί σημαίνει αυτό. Πάντως γιά 
μοτοσυκλέττα έπρόκειτο), δ άλ.λος θά πάη τή Δευ
τέρα στήν Καβάλα, γιά νά «ροντάρη τό καινούργιο 
αμάξι του, Φίατ 124 σπόρ». Ό  τρίτος ότι θά έπι- 
χειρήση τό τόλμημα τής ζωής του: Θά ξυπνήση
αύριο χαράματα, δηλαδή στις έννηά καί μισή........

Περνούν τά καινούργια πέντε λεπτά. Νέα παλαμά
κια, νέο γκάρισμα—τό ίδιο ανορθόδοξο—, νέο σαλά- 
γισμα. ’Αδίκως, γιατί πριν σταματήση τό οξύ σφύ
ριγμα τά φαγητά έχουν κι όλας σερβιρισθή. Τό γκαρ
σόνι δέν λαβαίνει ούτε ένα «ευχαριστώ». Οι νεαροί 
έχουν ήδη ριχτή στο φαί καί—μέ μπουκωμένο στόμα— 
περιλαβαίνουν τον βοηθό σερβιτόρο.
—Τήν μπύρα............
—Τό αλάτι..................
—Τήν μουστάρδα............
—Κι άλλη σαλάτα........
—Τά σουβλάκια νά έπαναληφθοΰν! ........
—Πέντε γκαζόζες!........  (Σημ. Ώ ς γνωστόν μετά
τής μπύρας άποτελοϋν τό κοσμοπολιτικόν «μπήαρ— 
σέντιν», ποτόν λίαν προσφιλές εις τούς «βίπς», 
«πλαίϋ—μπόϋς» κ.λ.π.).

Ό  βοηθός σερβιτόρος είναι νεαρός τής ηλικίας τους. 
Τό ίδιο κάθιδρως όπως καί τό γκαρσόνι, καί κάπως 
περισσότερο λόγω........  ιεραρχικής κλίμακος. Πη
γαινοέρχεται αμίλητος, κουβαλώντας όσα προανα- 
φέραμε, κι έχει εξυπηρετήσει στο μεταξύ κι άλλα 
τραπεζάκια γύρω. Είναι ένα μελαχροινό άδύνατο 
παιδί, χλωμό. Τό βλέμμα του έχει σταματήσει προη
γουμένως—μέ κάποια ιδιαίτερη λάμψη—στήν αστρα
φτερή τζάγκουαρ άπό τήν όποια κατέβηκε ή θορυ
βώδης παρέα. "Οταν δέν κουβαλώ παραγγελίες, μα
ζεύει άδεια πιάτα καί ποτήρια καί τά μεταφέρει 
στήν κουζίνα. Οί κούρσες τούτες δέν έχουν σταματη- 
μο, ούτε τελειωμό. Στήν τελευταία κούρσα έχει κου
βαλήσει μιά ακόμη σαλάτα, τής οποίας τό λάδι ή
παρέα βρίσκει............ άνεπαρκές. Νέα παλαμάκια—
πιο επιτακτικά—νέο γκάρισμα—πιο κραυγαλέο—, νέο 
σαλ.άγισμα—πιο οξύ.
—Πούνε τό λάδι της μωρέ;

Ό  βοηθός σερβιτόρος κυττάζει κατάματα τον........
λαλήσαντα.
—Τήν σαλάτα τήν ετοίμασε ό μάγειρος μέσα. Καί 
δέν λένε «μωρέ».
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—Νά φέρης λάδι.
—Δέν φέρνω! Καί απαθής γυρίζει τις πλάτες καί 
απασχολείται με τδ διπλανά τραπεζάκι.

Παλαμάκια, γκάρισμα και σελάγισμα στην «δια
πασών». Κραυγές εκτοξεύονται, απειλές εκστομί
ζονται, επεισόδια αιματηρά απειλούνται. Τρέχει το 
γκαρσόνι, πάντα συμβιβαστικό.
—Γιατί έτσι βρέ παιδιά; Λάδι θέλετε; λάδι θά φέρω με: 

Είναι ανάγκη νά χαλάτε τον κόσμο; Στο κάτω—κά
τω λίγο πιο σεβασμό στους πιο μεγάλους γύρω σας----

’Ανήμεροι οι νεαροί, ζητούν επί πίνακι την κεφα
λή τον βοηθού σερβιτόρου που όμως δέν τούς δίνει 
καμμιά σημασία, δπερ εξοργίζει περισσότερο τους 
νεαρούς. Τώρα φωνάζουν δλοι μαζύ καί γίνεται σωστό 
πανδαιμόνιο, ώσπου ένας κύριος απ’ το διπλανό 
τραπεζάκι άποφασίζει νά έπέμβη.

Μεσόκοπος, κομψός, μέ αέρα. Γκρίζα μαλλ.ιά, 
πιο λευκά στους κροτάφους, διαπεραστική ματιά.
—’Ακούστε εδώ νεαροί. Είπατε αρκετά. Νά τελειώ
νουν οι κουβέντες, κι οί φωνές σας χαμηλά........

'Η εντολή δόθηκε σέ τόνο μαλακό. Φώς φανάρι 
δμως πώς δέν επιδεχόταν αντίρρηση........

Σώπασαν οί νεαροί, κάτι ψεντοεΐπαν μεταξύ τους 
χαμηλόφωνα, έσκυψαν στά πιάτα τους, καί ή ησυχία 
άπεκατεστάθη. Κάτι δμως είχε σκιάσει τό τοπίο 
τό ειδυλλιακό........

Μικροπράγματα, θά πήτε. Δέν έχουν βάθος δ λα
αυτά............ Συμφωνώ. ’Έχω άλλωστε καί αλλα
στοιχεία, έλαφρυντικά. Ή  κοπελΜτσα δέν έβγαλε 
μιλιά δλη αυτή τήν ώρα. 'Ο ένας από τούς νεαρούς 
δσες φορές έζήτησε κάτι είπε πάντα «παρακαλ.ώ», 
καί στον ήλικιωμένο κύριο δέν αντιμίλησε κανένας 
τους. ’Εκτός κι απ’ αυτό, δέν καταγγέλλω κανένα 
έγκλημα. "Ενα έπεισοδιάκι δλο κι δλο περιέγραψα.

"Ομως, τί τά θέλετε, μιά κι έχομε εδώ στην Έ λ-  
λιάδα τον θαυμάσιο, τον υπέροχο κανόνα πού είπαμε 
στήν αρχή, καλ.ό δέν είναι ναχυιμε τό νοϋ μας μή τον 
υπερκεράσουν οί εξαιρέσεις;

'Η  ευπρέπεια ποτέ δέν έβλαψε κανένα........

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ

, * Η  Δ ι ε θ ν ή ς  ’Έ κ θ ε σ ι ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς  
. Τ ο  Φ ε σ τ ι β ά λ  ε λ α φ ρ ο ύ  τ ρ α γ ο υ δ ι ο ύ  
. τ ό  Φ  ε α τ ι β ά λ  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο υ  f 
■ Τ α  ε λ λ η ν ι κ ό  κ α ί  ξ έ ν ο  κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό  

σ υ γ κ ρ ο τ ή μ α τ α  f y „
. ' Η  π α ρ ο υ σ ί α  π ρ ο σ ω π ι κ ο τ ή τ ω ν  α π ’ α

λ ε ς  τ ί ς  χ ώ ρ ε ς  σ υ ν θ έ τ ο υ ν  ε ν α  π λ α ί 
σ ι ο  κ ο σ μ ο π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ ,  π ο ύ  θ α  ι κ α ν ο 
π ο ί η σ η  κ α ι  τ α  δ ι κ ά  α α ς  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α .

ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΑΤΙΣΑΤΕ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 

ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝ ΙΚΗΝ.

4 *

ΤΑ Ξ IΛ I

37" ΑΙΕΒΝΗΪ ΕΚΟΕΙΙΙ 
ΒΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ
3-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1972
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Ό Αγών διά την Ελευθερίαν

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

Κ . Μ Η Τ Σ Ο Υ 
Άντιστρατήγου Χωρ)κής έ.  ά.

Β .1

Τήν 3ην έως 5ην—3ου 1943, 
δυνάμεις τής ΠΑΟ εις Φαρδύ- 
καμπον Σιατίστης παρά τήν Μπά
ραν, διεξήγαγον επιτυχή μάχην 
κατά των Ιταλών, φονεύσασαι ή 
αίχμαλωτίσασαι ολόκληρον τά
γμα. Τήν επιτυχίαν αυτήν έπεχεί- 
ρησε νά σφετερισθή τό ΕΑΜ.

Έτέραν επιτυχή μάχην κατά τών 
’Ιταλών έδωσεν ή ΠΑΟ εις περιο
χήν Τσοτυλίου κατά Μάϊον τοΰ 
1943.

Κατά ’Ιούλιον ιού ίδιου έτους, 
μονάδες τής ΠΑΟ είχον δύο 
συγκρούσεις, έπιτυχεΐς επίσης, μέ 
γερμανικάς δυνάμεις εις τήν περιο- 
χήν Κοζάνης.

Τέλος Αύγούστου 1943 αί δυ
νάμεις Πιερίων τής ΠΑΟ συνε- 
κρούσθησαν μέ γερμανούς παρά τό 
Νησέλι—Βέροιας.

Τήν 25-7-9143 δυνάμεις τής 
ΠΑΟ επί τού Μπέλες διεξήγαγον 
μάχην επιτυχή κατά ισχυρών βουλ
γαρικών δυνάμεων, αίχμαλωτίσα- 
σαι ή έξοντώσασαι 10 άνδρας 
τοϋ βουλγαρικού στρατού.

Τήν 16-8-1943 είχον έπίσης έπι- 
τυχή συμπλοκήν κατά βουλγάρων 
εις τήν βουλγαροκρατουμένην πε
ριοχήν Σερρών.

Τήν ιδίαν ήμέράν είχον νέα έπι- 
τυχή σύγκρουσιν μέ βουλγαρικήν 
δύναμινείς περιοχήν Στρωμνίτσης.

Τήν 18-8-1943 άνδρες τής ΠΑΟ 
εις τήν Σερβικήν Δοϊράνην, έπί
σης έπιτυχώς, συνεπλάκησαν μέ 
βουλγάρους.

Τήν 22-8-1943 έπανελήφθη έπι- 
τυχής συμπλοκή τής ΠΑΟ κατά 
βουλγάρων εις Σερβικόν έδαφος 
έναντι Μουριών.

Τήν 9-10-1943 έχομεν νέαν έπι-

τυχή σύγκρουσιν τής ΠΑΟ είς 
Βολάβιδον Βουλγαρίας—

Τήν 30-10|-1943 αί δυνάμεις τής 
ΠΑΟ διεξήγαγον επιτυχή συμπλο
κήν κατά γεβμανών είς Άκρολί- 
μνιον—Δοϊράνης.

Τήν 10-12-1943 ή ΠΑΟ συνε- 
κρούσθη με ίσχυράς γερμανικάς 
δυνάμεις πάρά τήν λίμνην 'Αγ. 
Βασιλείου.

Τήν 11-12-1943 ή \ΠΑΟ έδωσεν 
έπιτυχή μάχην κατά βουλγαρικών 
δυνάμεων είς υψώματα Κριθιας 
—Στεφανίων.

Τήν 12-12-1943 συνεκρούσθη μέ 
βουλγαρικόν Στρατόν είς υψώμα
τα Άσήρου.

Τήν 16-12-1943 εϊχεν όλιγόωρον 
μέν, σκληράν όμως καί έπιτυχή 
μάχην είς Λευκοχώριον—Κιλκίς 
κατά βουλγάρων, αιχμαλωτίσασα 
καί τόν διοικητήν μέ τρεις άλλους 
άξιωματικούς τών βουλγαρικών δυ
νάμεων.

Αί άπώλειαί της είς τόν ένοπλον 
άγώνα της κατά τών κατακτητών, 
άνέρχονται είς 400 νεκρούς καί 
τραυματίας. Αί είς νεκρούς, αιχμα
λώτους καί τραυματίαι άπώλειαί 
τών κατακτητών ύπερβαίνουν τούς 
1.800 άνδρας. Ή  άκρίβεια τών 
άριθμών είναι ήλεγμένη.

Μνημονεύω όλίγα περιστατικά 
τού πνεύματος άγωνιστών τής 
ΠΑΟ Τραυματίας ών ό άντάρτης 
Νικόλ. Άσλανίδης ήχμαλωτίσθη 
υπό τών γερμανών. Οί γερμανοί 
έπέδεσαν τό τραύμα του καί τόν 
ύπέβαλον είς άνάκρισιν. Μετα- 
φερθήτε νοερώς είς τήνθέσιν του, 
διάνάέκτιμήσετεπροσηκόντως τήν 
τήν θυσίαν του. «Δέν έχω τίποτε 
νά πώ. Πολεμάω γιά τήν Πατρί
δα μου. Έχω έντολήν της νά πεθά-

νω σάν Έλληνας». Τίσαν τά τε
λευταία του λόγια. Τόν έβασά- 
νισαν οί γερμανοί, αλλά δέν ξα
ναμίλησε. Εξενευρίσθησαν οί βα- 
σανισταί του καί ένας έξ αυτών 
τοΰ έδωσε τήν χαριστικήν βολήν. 
Πιστός είς τόν όρκον του, ό Ά- 
σλανίδης θά κοσμή ιδιαιτέρως τό 
πάνθεον τών ήρώων τής ΠΑΟ.

Κατά τήν μάχην τοΰ Μπέλες 
έτραυματίσθη σοβαρώς ό άντάρ
της ’Ελευθερίου Χρήστος. Συνά
δελφοί του ήθέλησαν νά τόν με
ταφέρουν είς άσφαλέστερον ση- 
μεΐον. «Ό χι—εΐπεν ό τραυματίας— 
άν μάς σαρώσουν οί βούλγαροι, 
κρατάω μιά χειροβομβίδα καί γι’ 
αδτούς - καί για7 τό κεφάλι μου. 
Μή χάνετε άσκοπα τόν καιρό σας. 
Πολεμήστε τώρα. Ά ν  τούς κυνη
γήσουμε, -έδώ ϋά γιέ βρήτε». Οί 
συνάδελφοί του ύπέκυψαν είς τήν 
θέλησίν του. Έπολέμησαν καί έκυ- 
νήγησαν τούς βουλγάρους, μά όταν 
ξαναγύρισαν, δέν τόν βρήκαν ζων
τανό........Εϊχεν ύποκύψει είς τά
τραύματά του... .Έμεινε άθάνατο 
μόνον τό όνομά του, διά νά ύπεν- 
θυμίζη είς τάς έπερχομένας γενεάς 
τό πρός τήν πατρίδα χρέος.

Ό  άντάρτης Νικόλ. Καραγιαν- 
νίδης είς τήν μάχην Αευκοχωρίου 
έπεσε μαχόμενος. Μετά 2ήμερον 
έπεσκέφθη τόν άρχηγόν τοΰ Σώ
ματος ό πατήρ του καί αύτά τά 
λόγια εΐπεν :

«Είμαι υπερήφανος γιά τό παι
δί μου. Τό κάνω χαλάλι στήν 
Πατρίδα. Μίαν καί μόνον χάριν 
ζητώ. Νά πάρω τήν θέσιν του. 
Ά ν  δέν μέ θέλετε λόγω τής ήλι- 
λίας μου, θά στείλω τό δεύτερο παι
δί μου». Ή  δοθεΐσα άπάντησις 
είναι ευνόητος.
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Άνδρες της Χω
ροφυλακή στό βου
νό, κατά τόν άν- 
τιστασιακόν αγώνα 
έναντίον τών Γερμα- 
νοϊταλών. Είς τό μέ
σον ό τότε Υπομοί
ραρχος Κ. Μήτσου.

Αυτή ή προθυμία, αυτό τό πνεύ
μα έκυριάρχει εις τάς ψυχάς των 
άνδρών τής ΠΑΟ. Παρ’ δλας τάς 
ελλείψεις είς πολεμικόν υλικόν, 
ό άγων ήτο ωραίος. "Ολοι έκινοΰν- 
το μέ τήν πεποίθησιν μιας καλυτέ- 
ρας αϋριον. Είς τάς ψυχάς όλων 
έπρυτάνευε τό πνεϋμα αύταπαρ- 
νήσεως καί αυτοθυσίας. Τολμηραί 
επιχειρήσεις κατά τών κάτακτη- 
τών, διεδέχοντο άλλήλας. Τό αύτο- 
συναίσθημα τών υποδούλων εΐχεν 
άναγεννηθή, ό ενθουσιασμός έκο- 
ρυφώθη.

Τόσον μεγάλη ήτο ή προσέλευ- 
σις εθελοντών είς τά Σώματα τής 
ΠΑΟ, ώστε άν υπήρχε οπλισμός, 
θά ήτο δυνατόν νά συγκροτηθή είς 
χρόνον μικρότερον τοΰ 2μήγου 
ένας έθελοντικός Στρατός πολλών 
εικοσάδων χιλιάδων ^άνδρών. ’Ιδία 
μετά τήν πτώσιν τής ’Ιταλίας, 
είναι άμφίβολόν αν ό εχθρός θά 
ήδύνατο νά κρατηθή είς άλλα άστι- 
κά κέντρα πέραν τής Θεσσαλονίκης. 
Βέβαιον είναι ότι ή άπέλευθέρωσις 
θά ευρισκε τά Σώματα τής ΠΑΟ 
είς πολλάς περιοχάς, πολύ πέραν 
τών πρός βορραν συνόρων μας καί 
ούτε οί Βούλγαροι θ’ άπεχώρουν 
όμαλώς έκ τών ύπ’ αύτών κατα- 
ληφθέντων εδαφών μας, καί ίσως 
ούτε αί συμμαχικοί Κυβερνήσεις 
θά ήγνόουν τό περί διαρρυθμίσεως 
τών συνόρων μας αίτημα τών Ε λ
ληνικών Κυβερνήσεων.

Άτυχώς τό ΚΚΕ, όπως πάντοτε, 
καί τήν φοράν αυτήν έπληξε τήν 
Πατρίδα. Διά τών συνοδοιπόρων

του τού ΕΑΜ, διαρθρωθέντων άπό 
τών κρυπτών τών εν Έλλάδι συμμα
χικών άποστολών, μέχρι τής Ελλη
νικής Κυβερνήσεως τού ’Εξωτε
ρικού καί τών πυλών τοΰ ΣΣΜΑ, 
κατά σατανικόν τρόπον, επέτυχε 
τήν ματαίωσιν εφοδιασμού τής 
ΠΑΟ διά πολεμικού ύλικοΰ. "Αν 
ό χρόνος μοΰ έπέτρεπε νά μνημο
νεύσω συκοφαντικάς μεθόδους, τών 
όποιων έκαμε χρήσιν τό ΕΑΜ 
διά συνοδοιπόρων, τύπου τού τό
τε μητροπολίτου Κοζάνης, είς βά
ρος τής ΠΑΟ δέν άποκλείώ ν’ 
άντιμετώπιζόν οί ιατροί όμαδικά 
άλλεργικά φαινόμενα μεταξύ τών 
άνα γνωστών.

’Ενώ λοιπόν ή ΠΑΟ μέ διαφό
ρους προφάσεις δέν έφωδιάζετο 
άπό τό ΣΣΜΑ ό ΕΛΑΣ, στρα
τός τών κομμουνιστών, έφωδιά
ζετο καί άπό τό ΣΣΜΑ καί άπό 
τούς βουλγάρους εν Μακεδονία, 
μέ τούς οποίους συνεμάχησε κατά 
τής ΠΑΟ.

Ή  ΠΑΟ μοναδικόν σκοπόν 
έχουσα τόν άπελευθερωτικόν άγώ- 
να, ήθέλησε νά κρατηθή είς κα- 
θαρώς στρατιωτικόν επίπεδον καί 
άπέφυγε τήν πολιτικήν όργάνωσιν. 
Όταν άντελήφθη. ότι διά τήν άντι- 
μεκδίισιν τών κακοηθειών τοΰ 
ΕΑΜ έχρειάζετο καί άρχιστρά- 
τηγος τής πολιτικής εκστρατείας 
ήτο πλέον άργά.

Διέγνωσεν ή ΠΑΟ τάς πραγματι
κός προθέσεις τών ήγετών τοΰ ΕΑΜ 
—ΕΛΑΣ ύπετίμησεν όμως τάς δυνα
τότητάς του, έκ τοΰ γεγονότος ότι

οί κομμουνισταί άπετέλουν άσή- 
μαντον μειοψηφίαν τής Ελλη
νικής Κοινωνίας. "Αλλως, εν 

Μακεδονία ήτο είς θέσιν ή ΠΑΟ 
νά διαλύση τόν ΕΛΑΣ έν τή 
γενέσει του, διότι καί πολυαρι- 
θμοτέρους καί μαχητικωτέρους άν- 
δρας είχε.

ΕΙπον, ότι τό ΚΚΕ έπέτυχε τήν 
ματαίωσιν εφοδιασμού τής ΠΑΟ. 
Έξ όσον μέχρι σήμερον ύπάρχουσι 
στοιχείων, αυτό έγένετο παραδε
κτόν. Έγώ προσωπικώς, δέν πι
στεύω ότι τό ΣΣΜΑ ύπήρξε τόσον 
άφελές, ώστε νά παραπλανηθή άπό 
κομμουνιστικός δολοπλοκίας. Νο
μίζω ότι τήν κακοδαιμονίαν της ή 
ΠΑΟ, όφείλει είς πολιτικήν τινα 
σκοπιμότητα, άπότοκον θλιβερών 
σκέψεων διαπραγματεύσεων Συμ
μάχου τινός καί Σλαβικών χωρών 
είς ένδεχομένην πολεμικήν τινα 
φάσιν. Τήν ρίζαν τοΰ-κακού πρέπει 
νά άναζητήσωμεν είς τόν χώρον 
έφ’ οδ ή ΠΑΟ έξηπλώθη ως Έθν. 
’Αντίστασις.Φ Αί κομμουνιστικοί 
άσχημίαι, απλώς θ’ άποτέλουν ύλι- 
κον δημιουργίας ήθικοΰ τίνος ύπο- 
βάθρου αμαρτωλών σκέψεων. "Αν 
σφάλλω, άμαρτίαν ούτε έχω. Ούδε- 
μία μέχρι σήμερον έ^όθη έξήγησις 
ύπό τίνος άρμοδίου έπί ένός τόσον 
σοβαρού θέματος.

Είπον επίσης ότι τό ΚΚΕ συνε
μάχησε μέ τούς Βουλγάρους.

Βαρυτάτη ή κατηγορία καί βαρυ- 
τάτη ή ήθική καί έ&νική ευθύνη, 
κατηγόρων άνακριβόλογούντων. 
Έν γνώσει τών εύθυνών μου, ώς άν-
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θρώπου, ώς Έλληνος καί ώς αξιω
ματικού, βεβαιώνω δτιτό ΚΚΕ συ- 
ύεμάχησε μέ τούς βουλγάρους.

Έξαίρεσιν πρέπει νά κάμω διά τό 
μέγιστον ποσοστόν των συνοδοι
πόρων τοϋ ΚΚΕ, οί όποιοι έξαπα- 
τηθέντες, ή από τυχοδιωκτισμόν, 
προσεχώρησαν εις τό ΕΑΜ. Ούτοι 
διεφώνησαν καί προσεπάθησαν ν’ 
άντιδράσουν εις τήν μετά των βουλ- 
γάρων συνεργασίαν, έστάθη όμως 
άδύνατον. Τήν διοίκησιν είχεν εξ 
ολοκλήρου τό ΚΚΕ με τάς τρομο- 
κρατικάς του ομάδας. Πας άντι- 
δρών, κατά τάς περιστάσεις, θά έδο- 
λοφονεΐτο ύπό των κομμουνιστών, 
(φυσικά ή δολοφονία θ’ άπεδίδετο 
εις τούς. . . φασίστας τής ΠΑΟ) ή 
θ’ άπεμακρύνετο, διά τής έντάξεώς 
του εις συγκρότημα τής Ν. Ε λ
λάδος.

Εις τήν Μακεδονίαν, έπέτυχον οί 
Βούλγαροι νά διοικώσιν άμέσως 
τό ΕΑΜ καί τόν ΕΛΑΣ.

Περιφερειακός γραμματεύς τοϋ 
ΚΚΕ Μακεδονίας άπό τοϋ τέλους 
1942 είναι ό ονομαζόμενος Τερπόφ- 
σκυ.

Ό  πράκτωρ ούτος τής έθνικιστι- 
κής βουλγαρίας, είχεν επιτύχει νά 
έξελιχθή εις στέλεχος τοϋ ΚΚΕ 
άπό τής προπολεμικής περιόδου.

Είναι σημαντική ή ύπέρ τής 
Βουλγαρίας τοϋ Βόριδος κατασκο
πευτική δράσις του εις βάρος τής 
Ελλάδος, υπό τήν σκιάν τοϋ ΚΚΕ.

Αί Έλληνικαί άρχαί τόν συνέ- 
λαβον ώς βούλγαρον καί μετά τήν 
κατάρρευσιν τοϋ 1941, οί Βούλγαροι 
διά τών Γερμανών τόν άπεφυλάκι- 
σαν.

Τό πρώτον έτος μετά τήν άποφυ- 
λάκισίν του τόν εύρίσκομεν υπάλ
ληλον τής Βουλγαρικής Πρεσβείας 
’Αθηνών.

Άπό τών άρχών τοϋ 1943 τόν εύ
ρίσκομεν εις Θεσσαλονίκην περι
φερειακόν γραμματέα τοϋ ΚΚΕ Μα
κεδονίας.

'Υπό τήν ιδιότητά του ταύτην ό 
Τερπόφσκυ ήτο ό ουσιαστικός διοι
κητής τοϋ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ Μακεδο
νίας. Εις δλας τάς θέσεις «κλειδιά» 
ό Τερπόφσκυ έτοποθέτησε βουλ- 
γαρίζοντας, άποφυλακισθέντας εκ 
τής Άκροναυπλίας ώς καί αύτός, 
όραματιστάς τής Μεγάλης Βουλ
γαρίας τής συνθήκης τοϋ Αγίου 
Στεφάνου.

Ένδεικτικώς μεταξύ αύτών ανοί
γω μίαν πτυχήν τής άνθελληνικής 
δράσεως τοϋ Εύαγγέλου Κέντρου.

'Υπό τήν προστασίαν τών κατα- 
κτητών, εις τήν Φλώριναν όργιάζει

είς βάρος τών όπαδών τής ΠΑΟ. 
Καταπατεί τήν ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΝ 
καί ύψώνει τήν βουλγαρικήν.

Τό 1943, εμφανίζεται ώς έντεταλ- 
μένος σύνδεσμος τοϋ κεντρικού 
ΕΑΜ καί τής περιφερειακής έπι- 
τροπής τοϋ ΕΑΜ Μακεδονίας.

'Υπό τήν ιδιότητά του ταύτην, τό 
1943, είς Ροδοχώριον Βοΐου προ
εδρεύει συσκέψεως στελεχών τοϋ 
ΕΑΜ—ΕΛΑΣ. Καί εδώ ό πράκτωρ 
αύτός τοϋ Βόριδος, έπιτυγχάνει τήν 
λήψιν άποφάσεως σειράς ανθελλη
νικών ενεργειών.

’Εκτελεστής είναι ό ΕΛΑΣ. 
Κάθε ανυπεράσπιστος τής ΠΑΟ δο
λοφονείται ώς . .φασίστας καί δί
δεται εντολή συναδελφώσεως Ε λ
λήνων καί Βουλγάρων. Τονοϋται 
τό ήθικόν τών τελευταίων καί συν- 
τόμως έξοπλίζονται. Έπί κεφαλής 
των τοποθετείται ό ίδιος ό Κέντρος 
ώς Καπετάν Σλομπόντης καί στρέ
φονται κατά τής ΠΑΟ. Αύτός ήτο 
ό Κέντρος καί τοιοΰτοι οί διοικοϋν- 
τες τό ΕΑΜ—ΕΛΑΣ Μακεδονίας.

Αί πρώται έπιτυχίαι τής ΠΑΟ 
κατά τών κατακτητών καί άποφά- 
σεις τοϋ ΕΑΜ, ώς ή τοϋ Κέντρου εν 
Ροδοχωρίφ έκλόνησε κάθε λαϊκόν 
ύπόβαθρον τοϋ ΕΑΜ καί έδημιουρ- 
γήθη κλίμα επικίνδυνον διά τό 
ΚΚΕ.

Οί πρωταγωνισταί τής έαμικής 
καταισχύνης συσκέπτονται περί τοϋ 
πρακτέου.

Τήν 8ην Μαρτίου 1943, ύπό τό 
ψευδώνυμον «φίλος Σταϋρος» κα
ταφθάνει είς τήν Δ. Μακεδονίαν ό 
Τερπόφσκυ.

Τόν ακολουθεί ύπό τό ψευδώνυ
μον «φίλος ΓΑΜΜΑ» ό γνωστός 
βούλγαρος ύποκινητής τής σφα
γής τοϋ Δοξάτου Τσέφτελης καί ό 
βούλγαρος Σαλαπούτης γνωστός 
επίσης διά τήν άνθελληνικήν του 
δρασιν καί διά τήν σφαγήν τοϋ 
έθνικοϋ μας ήρωος, γέροντος Μα
κεδονομάχου Νταηλάκη.

Επακολουθεί σύσκεψις είς τό 
Τσοτύλιον, είς τήν όποιαν λαμβά
νουν μέρος πλήν τών βουλγάρων καί 
οί "Ελληνες κομμουνισταί, οί Κυ- 
ριαζόπουλος (Καπετάν Φωτεινός)^ 
Ν. Θεοχαρόπουλος, (Καπετάν Σκο- 
τίδας), δηιιοδιδάσκαλος Παπαδη- 
μητρίου (Καπετάν Λιάκος), Χω- 
τούρας, Γαρέφης καί άλλοι ήγέται 
τοϋ ΕΛΑΣ.

Ό  Τερπόφσκυ, άνώτατον στέ
λεχος, εμφανίζεται ώς κομιστής 
οδηγιών καί εντολών τοϋ κεντρικού 
ΕΑΜ.

Ή  ληφθεΐσα άπό τούς Βουλγά

ρους άπόφασις, έτέθη άμέσως είς 
έφαρμογήν ύπό τοϋ ΕΑΑΣ.

Έπηκολούθησεν άφόρητος τρο
μοκρατία διά παντός μέσου καί 
ιδία διά δολοφονιών όπαδών τής 
ΠΑΟ, ύποχρεωτική ένταξις κατοί
κων τής ύπαίθρου είς τόν ΕΛΑΣ καί 
διαρκείς επιθέσεις κατά τών Σω
μάτων τής ΠΑΟ, διά τής χρησιμο- 
ποιήσεως καί μονάδων τοϋ ΕΛΛΑΣ, 
μεταφερομένων έκ τής Ν. Ελλάδος.

Δέν είναι υπερβολή, αν ειπω ότι 
χρειάζεται 24ωρον ολόκληρον διά 
ν’ άπαριθμήσω σκληράς καί πολυ
ημέρους μάχας τών Σωμάτων τής 
ΠΑΟ κατά τοϋ έπιτεθεμένου ΕΛΑΣ.

Ό  κατά τών κατακτητών άγών 
αύτομάτως έχαλαρώθη,διάνάέκμη- 
δενισθή σχεδόν, άκριβώς τότε πού 
έπρεπε νά ένταθή, περί τό τέλος 
τής κατοχής.

Τά ’Αρχηγεία τής ΠΑΟ άντιμε- 
τώπισαν τόν πάνοπλον καί πολυ: 
αριθμότερον ΕΛΑΣ μέχρι έξαντλή- 
σεωςκαίτοϋ τελευταίου των φυσιγ
γίου καί περί τό τέλος ’Ιανουάριου 
1944 διελύθησαν. "Οσοι έκ τών 
στρατιωτικών άρχηγών έπέζησαν 
μετεκινήθησαν προς άλλας εθνι
κός άντιστασιακάς ’Οργανώσεις, 
πού διέθετον όπλισμόν, ή πρός τόν 
Στρατόν Μ.Α. Έκτοτε ή ΠΑΟ, πε- 
ριωρίσθη είς τόν Τομέα ’Εσωτερι
κής άντιστάσεως (Κατασκοπεία 
κ.λ π.).

Κατά περιοχάς όμως άπέμειναν 
πολλαί μικρομάδες ενόπλων τής 
ΠΑΟ ύπό διαφόρους όπλαρχηγούς, 
αί όποΐαι μέ τά ελάχιστα πυρομα- 
χικά πού εΰρισκον ίδια είς τήν 
βουλγαροκρατουμένην ζώνην, συ
νέχισαν τόν άγώνα, είς τόν άντι- 
κομμουνιστικόν τομέα, ύπό μορ
φήν κλεφτοπολέμου.
’Επί τέλους τό ΣΣΜΑ περί τό τέ

λος τής κατοχής άντελήφθη ότι 
έπεσε θΰμα τών κομμουνιστών είς 
τό θέμα έξοπλισμοΰ τής ΠΑΟ 
Σύνδεσμος Άγγλος άξιωματικός 
συνέστησε τήν άνασυγκρότησιν 
τών Αρχηγείων τής ΠΑΟ ήτο 
όμως άργά, πλέον. Πλήν τών άρχη
γών τών διαλυθεισών όμάδων της 
καί πλεΐστοι άλλοι ικανοί άξιωμα- 
τικοί της εΐχον πλαισιώσει ομάδας 
άνταρτών, άλλων άντιστασιακών 
όργανώσεων. Έν τούτοις άπασαι 
αί μικροομάδες, περί τών όποιων 
ώμίλησα, συνεκεντρώθησαν είς 
περιοχάς έντεϋθεά τοϋ Στρυμόνος 
καί άπετέλεσαν άριθμητικώς άξιό- 
λογα σώματα. Άνεμένετο ό έφο- 
διασμός των ιδίμ είς πυρομαχικά 
καί ή προώθησίς των πρός τήν
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Βουλγαροκρατουμένην περιοχήν 
διά τήν άντιμετώπισιν τοϋ ετοιμα
ζόμενου πρός άποχώρησιν βουλ- 
γαρικοΟ Στρατού.

Κατά μήνα Νοέμβριον τοϋ 1944, 
τό πρώτον Σώμα τής ΠΑΟ ύπό 
τόν ήρωα συνταγματάρχην, υίόν 
τοϋ έθνομάρτυρος Μακεδονομάχου 
τής Φλωρίνης ίερέως Παπαπέτρου 
διήλθε τόν Στρυμόνα καί έκινήθη 
πρός Α.Μακεδονίαν. Οί Βούλγαροι 
όμως δέν έκοιμώντο. Έν συμμαχία 
μετά τοϋ ΕΛΑΣ εϊχον καί αυτοί 
τό σχέδιόν των. Παρά τήν Μυρίνην 
Σερρών, ίσχυραί δυνάμεις ΕΑΑΣ 
καί βουλγάρων έστησαν θανάσιμον 
ένέδραν εις τό Σώμα τοϋ Παπαπέ- 
τρου.

Κατά τήν ένέδραν αυτήν, οί 
βούλγαροι ήχμαλώτισαν 250 άν- 
δρας, έν οϊς καί τόν συντ}ρχη\ 
Παπαπέτρου. 100 άνδρας ήχμαλώ- 
τισεν ό ΕΛΑΣ. "Ολοι αυτοί οί 
350 άνδρες μέ τόν συνταγματάρχην 
των έσφάγησαν ύπό τοϋ ΕΑΑΣ εις 
χαράδραν παρά τήν Βροντοϋ, μετά 
φρικτά βασανιστήρια.

Κατά τόν αυτόν μήνα, μετά προ- 
παρασκευήν βουλγαρικοΰ πυροβο-

λικοΰ, ό ΕΛΑΣ έπετέθη κατά τής 
Τριάδος Σερρών.

Οί άνδρες τής ΠΑΟ έν τώ συνό- 
λω των άγρόται, όπως ήξευραν νά 
σπέρνουν έπιτυχώς τά χωράφια των, 
έτσι έπιτυχώς έσπειραν καί τά βό
λια των μεταξύ τών έχθρών, έπί 
πολλάς ήμέρας.

Ό  άγων όμως ήτο άνισος. Ό  
έχθρός ήτο πάνοπλος καί αύτοί σχε
δόν άοπλοι καί άριθμητικώς ύπο- 
διπλάσιοι. Έπνίγησαν εις τό αίμα 
των καί εις τήν Τριάδα έδημιουργή- 
θη άλλος ομαδικός τάφος άγωνι- 
στών τής ΠΑΟ.

250 άνδρες, έκ τής Τριάδος διέφυ- 
γον πρός τό Μπέλες. Τακτικός 
βουλγαρικός Στρατός τούς ήχμα- 
λώτισε, άφοϋ έξηντλησαν καί τό 
τελευταΐον των φυσίγγιον. Ό  ΕΛΑΣ 
τούς ούδήγησεν εις τόν Προμαχώνα 
Σερρών, όπου καί τούς έδολοφόνη- 
σεν^όμαδικώς Άτυχώς ό χρόνος 
δέν μοϋ έπιτρέπει .νά έπεκταθώ. 
Έχομενάκόμα 10]δας περιπτώσεων 
φανεράς συμπράξεως ΕΛΑΣ καί 
βουλγάρων κατά τής ΠΑΟ. Τελι- 
κώς ό ΕΛΑΣ μέ τήν βοήθειαν καί

τών βουλγάρων επικράτησε παντοϋ. 
Τί έπηκολούθησε μετά τήν καθο
λικήν έαμοκρατίαν δέν περιγράφε- 
ται. Σποραδικώς καί όμαδικώς, 
έσφάγησαν ύπό τών «άπευλευθερω- 
τών» τοϋ ΕΛΑΣ ύπέρ τούς 6.500 
άοπλοι καί ένοπλοι άγωνισταί τής 
ΠΑΟ—Μοναδικόν των άμάρτημα 
ήτο ή άρνησίς των νά γίνουν κομ- 
μουνισταί.

Τόν τραγικόν έπίλογον αυτής τής 
ιστορίας τής ΠΑΟ, άς γράψουν οί 
ειδικοί. "Ας γράψουν οί έπιδέξιοι 
χειρισταί τής γραφίδος.

Οί ομαδικοί τάφοι τής Βροντοΰς, 
τής Τριάδος, τοϋ Προμαχώνος, τής 
Νικοκλείας, τοϋ Κιλκίς, τοϋ Βαθυ- 
λάκου—Κοζάνης, θά άποτελέσουν 
τάς άναγκαιούσας πηγάς.

Οί νέοι τής 'Ελλάδος, διά νά μή 
χάνουν τόν έθνικόν των προσανατο
λισμόν, άς μελετούν τήν ιστορίαν 
αυτών τών τάφων.

Είθε ή Άθηνά καί ό Απόλλων, 
ν’ άποκοιμήσουν τόν "Αρη, όσο 
μπορούν πιό πολύ. Μά . ..άν ή Κλω- 
θώ στριφογυρίση καί πάλι τ’ άδρά- 
χτι της τότε όλοι άς είναι έτοιμοι.

Ξ Ε Ν Ο Ι  Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Κακοποιοί τοϋ 
’Αμβούργου είχαν 
μεταβάλει σέ κρυ
ψώνα ένα ξεχασμένο 
νεκροταφείο αύτοκι- 
νήτων. "Εναλαγονι- 
κό τής Γερμανικής 
Αστυνομίας τόν άνε- 
κάλυψε ύστερα άπό 
υπομονητικές καί 
έπίμονες έρευνες. Ή  
άνακάλυψιαύτή ήταν 
ή άρχή τής πλήρους 
έξαρθώσεως τής συμ
μορίας.



Ϊ 6  έτος 146 π.X. έσημ=ίωα·ε κά
τω άττό την ιστορία τη; ’Ανε
ξαρτησίας τής Ελλάδος την άπαί- 
σια λέξη ΤΕΛΟΣ. Τό τελευταίο 
Ελληνικό οχυρό, ή Κόρινθος, μετά 
γεναιότατη άλλά καί άπελπισμέ- 
νη άντίσταση έκυριεύθηκε άπό 
τους Ρωμαίους καί άνεσκάφη. Για
τί τάχα ή πόλη των τόσων άρι- 
στουρχημάτων καταστράφηκε ά- 
φοϋ είχε κυριευθή; Τόσος ήταν 
ό πολιτισμός τής Ρώμης τής επο
χής. Καί άπό τήν ήμερα εκείνη 
τήν άποφράδα, που τόσο έρχά- 
σθηκαν νά τήν φέρουν οί,...'Ελ
ληνες, άρχισε ή Ρωμαϊκή νύχτα. 
Εξημέρωσε πάλι ύστερα άπό 2041 
χρόνια. ’Ακριβώς τό 1896 έση- 
μειώθηκε ένα άπό τά περιφανέ
στερα γεγονότα άπό όσα έχει 
νά επίδειξη ή σύγχρονή μας ίστρ- 
ρία. "Εγιναν δηλαδή στήν ’Αθήνα 
οί πρώτοι ’Ολυμπιακοί άγώνες, 
που δεν ήσαν πιά πανελλήνιοι, 
άλλά παγκόσμιοι. ‘Η ιστορία τους 
έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Τόν 
’Ιούλιο τού 1894 τό Διεθνές ’Αθλη
τικό συνέδριο που συνήρθε στό 
Παρίσι άποφάσισε τήν καθιέρω
ση τών διεθνών ’Ολυμπιακών ’Α

γώνων καί έξέφρασε τήν εύχή 
ο! πρώτοι τής άναβίωσής τους 
νά γίνουν στήν ’Αθήνα τήν άνοι
ξη τού 1896 προς τιμήν τής Ε λ 
λάδος, τής χώρας στήν όποια 
γεννήθηκαν, άναπτύχθηκαν καί 
δοξάσθηκαν κατά τούς άρχαίους 
χρόνους. Διερμηνέας τής εύχής 
αύτής κατά συμφωνίαν γενικήν 
όλων τών ’Εθνών έγινε ό Βαρώνος 
Πέτρος Ντε—Κουβερτέν, γενικός 
γραμματέας τής ϋπό τού Συνε
δρίου συγκροτηθείσης μόνιμης έπι- 
τροπής. Πρόεδρός της άνακηρύ- 
χθηκε παμψηφεί στό Παρίσι, ό 
επιφανής^. 'Ελληνας Λόγιος πού 
έμενε στό Παρίσι Δημήτρης Βικέ- 
λας, Πρόεδρος τού Συλλόγου δια- 
δόσεως ώφελίμων βιβλίων πού 
έγαλούχησε τούς Έλληνόπαιδες 
τής πρώτης περιόδου τού εικοστού 
αιώνα.

Ό  Βαρώνος Ντέ— Κουβερτέν ε- 
φθασε στήν ’Αθήνα τόν Όκτώβρη 
τού ίδιου έτους 1894 νά όργανώση 
τήν άναβίωση τών ’Ολυμπιακών 
άγώνων.

Ή  τότε Κυβέρνηση έδέχθηκε 
τόν εύγενή Γαλάτη ψυχρά καί 
άκουσε μέ δισταχτική άδιαφορία

Ο ί

’Ολυμπιακοί 
τοϋ 1896

Π. Κ Α Τ Η Φ Ο Ρ Η
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Βαρώνος Πιέρ ντέ Κουμπερτέν, 
ό έμπνευσμένος άναβιωτής τών 
‘Ολυμπιακών Άγώνων.
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τίς προτάσεις του. Ή  φαυλοκρα- 
τία τοΰ καιρού δένσκοτιζόταν γιά  
κάτι τέτοια πού ήταν άκατανόη
τα γιά  τούς σημαίνοντες τού και
ρού εκείνου.. Χρειάσθηκε νά κα- 
τεβή ό ίδιος ό Βικέλας ό όποιος 
πραγματικά κατώρθωσε νά πείση 
τήν τότε Κυβέρνηση καί τούς 
ισχυρούς τής ημέρας διά τήν 
ύψίστη σημασία καί τό δυνατόν 
τής πραγματοποίησις τής τελέ- 
σεως των άγώνων. Ό  διάδοχος 
μάλιστα τοΰ Θρόνου ένστερνί- 
σθηκε τήν ιδέα καί άνέλαβε τήν 
άμεση προστασία καί τήν έπι- 
μέλεια τής πραγμάτωσής της. 
"Ετσι συστήθηκε ένα δεκαμελές συμ
βούλιο τοπικό μέ γενικό γραμμα- 
ματέα τον Τιμολέοντα Φιλήμονα, 
ό όποιος καί έργάσθηκε μέ ιερό 
ένθουσιασμό καί ύστερα άπό ύπερ-

ΣπΟρος Λούης. Ό  Θρυλικός νι 
κητής τοΰ Μαραθωνίου δρόμου 
στήν ’Ολυμπιάδα τοΟ 1896.

άνθρωπες -Προσπάθειες κατώρθω
σε νά δώση σάρκα καί οστά στη 
σωτήρια ιδέα. Μιλούσε μιά γλώσ
σα πού δεν καταλάβαιναν, ή 
πιο σωστά δέν ήθελαν νά κατα
λάβουν οΐ ίσχύοντες, μά εύτυχώς 
τήν κατάλαβε ό 'Ελληνικός Λαός 
καί συνεργάσθηκε άναντίρρητα 
καί ό πατριωτισμός καί ή έλευ- 
Θεριότητά του. Γιατί στήν καρ
διά του αντήχησε ένθουσιαστικά 
ή έκκληση τού Συμβουλίου γιά 
συλλογή έράνων. Δήμοι καί ιδιώ
τες, "Ελληνες άπό τήν ύπόδουλη 
τότε Ελλάδα καί τής διασποράς 
έσπευσαν νά συνεισφέρουν μέ προ
θυμία γενναία ποσά. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση σάν είδε τήν τόσο 
ένθουσιαστική άνταπόκριση στήν 
έκκληση τής ’Επιτροπής έψήφισε 
κΓ αύτή βραδυποροΰσα τήν έκδο
ση άναμ νηστικών γραμματοσή- 
σήμων καί προκατέβαλε 200.000, 
τίς όποιες προϋπολόγισε ότι θά 
εΐσπράξη άπό τήν τέλεσή τους.

’Εκείνος όμως πού έλάμπρυνε 
καί έθεμελίωσε αληθινά τό μεγάλο 
έργο ύπήρξε ό ρτήν ’Αλεξάνδρεια 
έγκατεστη μένος μεγάτιμος πα 
τριώτης Γεώργιος Άβέρωφ. Αυ
τός πού τόσο άφειδώλεφτα έκανε 
γιά  τό "Εθνος τόσες θυσίες κατά 
καιρούς, άντιλήφθηκε πώς γιά  νά 
γίνουν οί άγώνες, έχρειάζετο 
νά ύπάρχη στάδιο καί άποφά- 
σισε νά άνοικόδομήση τό ίδιο 
τό παληό Παναθηναϊκό Στάδιο 
πού διατηριόταν μονάχα ή περιο
χή του-στό λόφο τού Άρδητού. 
Κατέβαλε λοιπόν άμέσως 900.000 
δραχμές γιά  τήν ικανοποιητική 
προπαρασκευή του, μέ τήν άπό- 
φαση νά δαπανήση όσα θά χρειά
ζονταν γιά  τήν άναμόρφωσή του, 
γιά  νά έπανέλθη στήν πανάρχαιη 
άρχιτεκτονική του αίγλη.

’Εκτός όμως τού Παναθηναϊκού 
Σταδίου, τό Συμβούλιο ίδρυσε 
σκοπευτήριο στήν Καλλιθέα και 
Ποδηλατοδρόμιο στό Φάληρο. Τέ-

*

Λ. Πϋρρος. Όλυμπιονίκης 1896 
στήν ξιφασκία.

*

λος παράγγειλε καί τόν άνδριάν- 
τα τού μεγάτιμου ’Εθνικού Εύερ- 
γέτη Γ. Άβέρωφ στό γλύπτη  
Γ. Βρούτο καί σΠόν Κωστή Πα- 
λαμά διατύπωσε τήν παράκληση 
νά συνθέση τόν ’Ολυμπιακό ύμνο 
καί στό Μουσουργό Σαμάραν νά 
τόν μελοποιήση. Καί οί δυό άνέ- 
λαβαν ενθουσιαστικά τό έργο. 
Τέλος έστειλε καί τέσσαρες χιλιά
δες προσκλήσεις πρός τούς άπαν- 
ταχού τής γής γυμνασιακούς συλ
λόγους πρός συμμετοχήν καί γε
νικά έργάσθηκε μέ παραδειγμα
τικό ζήλο σύντονα μά καί άπο- 
τελεσματικά.

’Αλλά ή χώρα μας δέν θέλησε 
νά προσφέρη τόν κλασικό της 
έδαφος μοναχά στήν τέλεση τών 
άγώνων. ’Εννοούσε νά συμμετά 
σχη καί σ’ αύτούς καί άς μήν ήταν 
αρκετά προπαρασκευασμένη στον 

-άθλητισμό καί τή γυμναστική 
γιά  νά συναγωνισθή τά άλλα 
έθνη.

Ώς τόσο τά άρτισύστατα έλ- 
ληνικά άθλητικά σωματεία άρχι
σαν άπό μήνες νά προπαρασκευά
ζουν έντατικά τούς άθλητές τους, 
πού έκριναν κατάλληλους νά λά
βουν μέρος στούς Παγκόσμιους 
’Αθλητικούς άγώνες. Τελικά καί 
δυό εβδομάδες πριν τήν έναρξη 
διωργάνωσε δοκιμαστικούς Πανελ
λήνιους άγώνες στό Παναθηναϊκό 
Στάδιο πού άπέδωσαν ένθαρρυν- 
τικά άποτελέσματα.

Ή ή μέρα στό άναμεταξύ έπλη- 
σίαζε καί ή μικρή πρωτεύουσα 
τού 1896 έπαιρνέ έκτακτη πανη
γυρική όψη. Χιλιάδες έπισκέπτες 
πλημμύρισαν τήν ’Αθήνα άπό 
τίς έπαρχίες, τήν ’Ανατολή, τήν
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Φλάκ. Νικητής των 800 μ. καί 
1500 μ. στήν ’Ολυμπιάδα 1896.

Εύρώπη άλλα καί τήυ ’Αμερική, 
πού τό υπερωκεάνιο ταξίδι διαρ- 
κοϋσε δύο βδομάδες. Πλεϊστες άθλη- 
τικές ομάδες έσπευσαν νά δώσουν 
τό παρόν. Ούγγροι, Γερμανοί, 
Γάλλοι, Αυστριακοί, ’Αμερικανοί 
καί λοιποί ξένοι άγωνιστές είχαν 
καταφθάσει. Ημέρα έναρξης ορί
σθηκε συμβολικά ή 25η Μαρτίου. 
Τήν πρωτεραία έγιναν μεγαλό
πρεπα τά άποκαλυπτήρια τού 
άνδριάντα τού Μεγαλόφρονα χο
ρηγού Γεωργίου Άβέρωφ. Πα
ρουσία τής Βασιλικής Οικογέ
νειας, τού Υπουργικού Συμβου
λίου καί πλήθους ένθουσιώντος 
λαού, χαιρετίζουτος μέ έξαλλο- 
σύνη καί δάκρυα συγκίνησης, καί 
’Εθνικής περιφάνιας τή φυσιογνω
μία τού περικλεούς άνδρός. Ό  
άνδριάντας έστήθη, έξω καί 
δεξιά τοΰ Σταδίου, όπου καί 
εύρίσκεται.

’Ανώτερο άπό κάθε περιγραφή 
υπήρξε τό έκτακτο, μοναδικό καί 
πρωτοφανές άνά τήν οικουμένη, 
θέαμα που παρουσίασε τό Πα
ναθηναϊκό Στάδιο κατά τήν άλη- 
σμόνητη εκείνη μέρα. Στόν ευρύ
τατο χώρο του καί στις άμφιθεα- 
τρικές του πλευρές περί τις 80.000 
θεατές περίμεναν μέ παλμούς ενα
γώνιους τήν έναρξη των αγώνων. 
Έξω καί στο διπλανό λόφο του 
Άρδητού συνωστίζονταν άλλες 
πολλές χιλιάδες λαού πού δέν 
μπόρεσαν νά παραβιάσουν τό 
νόμο τού άδιαχώρητου γ ιά  νά 
βρούν θέση μέσα στό Στάδιο.

"Ηδη άνσφέρουμε χρονογραφι-

κά καί σέ γενικές γραμμές τά 
κυριώτερα χαρακτηριστικά των 
άγώνων.
—'Ημέρα πρώτη 25η Μαρτίου.

Δρόμος των 100 μέτρων. Ό  
άγώνας αύτός ήταν προκριματι
κός γιά  νά προκριθούν οι καλύ
τεροι άπό τούς άθλητές γιά  τόν 
οριστικό άγώνα πού θά γινόταν 
τήν πέμπτη ημέρα.

"Αλμα τριπλούν. Πρώτος Όλυμ- 
πιονίκης ό ’Αμερικανός Κόννολυ.

Δρόμος 800 μέτρων. Μετέχουν 
14 δρομείς σέ δυό ομάδες. Νικη- 
ταί ό ’Αμερικανός Φλάκ καί ό 
Γάλλος Λερμιζιώ.

Δίσκος. ’Αθλητές 11 έξ αύτών 
τρεις “Ελληνες. Νικητές ό ’Αμερι
κανός Γκόρρετ. Δεύτερος ό "Ελλη
νας Παρασκευόπουλος.

Δρόμος 400 μέτρων. ’Αθλητές 
16 σέ δυό ομάδες. Νικηταί οί ’Αμε
ρικανοί Τζέημσον καί Μποΰρκε. 
—Ημέρα δεύτερη 26 Μαρτίου.

Τό πρωί τελούνται άγώνες ξι
φασκίας στό μέγαρο τού Ζαπ- 
πείου. Στόν άγώνα τών φιλάθλων 
άναδείχνεται όριστικός νικητής ό 
Γκράβελοτ καί στόν άγώνα τών 
δασκάλων τής ξιφασκίας ό Λέων 
Πύρρος, ό όποιος είναι καί ό πρώ
τος παγκόσμιος όλυμπιονίκης "Ελ
ληνας.

Μέσα στό Στάδιο διεξήχθησαν 
οί άκόλουθοι άγώνες.

Τελικός δρόμος τών 400 μέτρων 
νικητής ό ’Αμερικανός Μπούρκε.

Δρόμος τών 100 μέτρων μετ’ 
εμποδίων. Νικηταί οί ’Αμερικανοί 
Κούρτ καί Στόύτ.

"Αλμα είς μήκος. Νικητής ό 
’Αμερικανός Κλάρκ.

Σφαιροβολία. ’Αθλητές 15 έξ 
αύτών 3 "Ελληνες. Ό  άγων έκρί- 
θηκε μεταξύ τού ’Αμερικανού Γκά- 
ρετ καί τού "Ελληνα Γούσκομ. 
Τελικός νικητής ό Γκάρετ.

"Αρσις βαρών. Νικηταί ό Δα
νός Ζεύσεν καί ό ‘Ά γγλος Έλλιοτ.

Δρόμος 1500 μέτρων. Νικητής 
ό Αύστραλός Φλάκ.
—Ημέρα τρίτη 27η Μαρτίου.

Ποδηλατικοί άγώνες στό Νέο 
Φάληρο όπου καί έγκαινιάζεται 
τό ποδηλατοδρόμιο.

’Αγωνιστές 9. Έξ αύτών "Ελ
ληνες δύο. Νικητής ό Γάλλος 
Φλαμάν.

Τέννις. Ό  άγών έμεινε άκριτος 
γιά  νά έπαναληφθή τήν άλλη 
ημέρα.
—Ημέρα τετάρτη 28η Μαρτίου.

Σκοποβολή. Άγνωνισταί 41. 
Νικητής ό Παντελής Καρασεβδάς

Έλλην έκ τής Έλευθέρας Ελλάδος.
’Αγών σπαθασκίας φιλόπλων 

στήν αίθουσα τού Ζαππείου. Νι
κητής ό “Ελλην Γεωργιάδη# φοι
τητής τού Πανεπιστημίου

Μετά τό μεσημέρι τελούνται 
οί άκόλουθοι άγώνες στό Στάδιο.

Δρόμος 800 μέτρων νικητής ό 
Αύστραλός Φλάκ.

(Ομάδες διζύγου Συναγωνίζον
ται τρεις ομάδες, 'Η Γερμανική, 
ή τού ’Εθνικού Συλλόγου ’Αθη
νών καί ή τοΰ Πανελληνίου. Νί
κησαν οί Γερμανοί.

‘Ομάδες μονόζυγου. Ή  Γερμα
νική άναδείχθηκε χωρίς άντίπαλο.

‘Ιππικό έφαλτήριο χωρίς λα
βίδες. Νικητής ό Γερμανός Σούμαν.

‘Ιππικό έφαλτήριο μέ λαβίδες. 
Νικητής ό 'Ελβετός Ζούτερ

’Αγώνας Κρίκων. ’Αγωνιστές 13 
έξ αύτών δύο "Ελληνες. Νικητής 
ό “Ελλην I. Μητρόπουλος φοιτητής.

Μονόζυγον. Νικητής ό Γερμα
νός Βαϊγκέρτνερ.
—'Ημέρα πέμπτη 29η Μαρτίου.

’Αγώνας περιστρόφου ύπηρε- 
σίας άποστ. 25 μέτρα.

Τελείται τό πρωί στό Σκοπευ
τήριο. Νικητής ό ’Αμερικανός I 
Τάνν.

Είς τό Στάδιο τό άπόγευμα.
’Αγώνας διζύγου. Άγωνισταί 

18. Νικητής ό Γερμανός Α Φλα- 
τόβ.

Άναρρίχησις έπί κάλω. Νικητής 
ό Ν. Άνδριακόπουλος έκ Πατρών

Τελικός δρόμος τών 100 μέτρω .· 
Νικητής ό ’Αμερικανός Μπούρκε.

"Αλμα είς ύψος. Νικητής ό 
’Αμερικανός Ε. Κλάρκ.

Κλάρκ: Νικητής στό άλμα είς 
μήκος.
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Άλμα έπί κοντφ. Συναγωνί
ζονται 16 έξ αυτών 3 Έλληνες. 
Νικητής 6 ’Αμερικανός Τάϋ?νερ.

Πάλη. Νικητής ό Ούγγρος Σού- 
μαν.
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ.

Στο αγώνισμα αυτό τό αύθεντι- 
κώτατα Έλλήνικό άποκορυφώ- 
νεται όλη ή Ίτροσοχή καί τό εν
διαφέρον τοϋ Ττλήθους γιατί ήταν 
συνδεδεμένο μέ τρισένδοξες εθνικές 
αναμνήσεις. Τό Στάδιο έχει γεμί
σει μέχρις άσφυξίας. Έβδομήκον- 
τα χιλιάδες Αθηναίοι καί ξένοι 
έχουν στριμωχθή στις κερκίδες 
καί τούς διαδρόμους του. Ή  λέξη 
βελόνι δέν χωράει άττοδίδει κυριο
λεκτικά τήν κατάσταση. Οί υπό
λοιποι που δέν μπόρεσαν νά χω- 
ρέσουν έχουν κατακλύσει τήν όδό 
'Ηρώδου τοϋ Άττικοΰ καί Κη
φισίας καί οί άλλοι όλους τους 
γύρω άπό τό Στάδιο λόφους, 
γιατί σπίτια τότε δέν υπήρχαν.

Συναγωνίζονται δέκα εφτά δρο
μείς. “Εχουν ξεκινήσει όλοι άπό 
τό Μαραθώνα τήν 13 καί 56’. Οί 
Μοίρες πού κρατούν τά Ελληνικά 
θέσφατα ώρισαν τήν 29ην Μαρ
τίου τοϋ 1896 νά άναβιώση ή 
πανάρχαιη ‘Ελληνική ’Ολυμπιά
δα. Στις 4 ή ώρα 50’ καί 30" κάτω 
άπό ζητωκραυγές καί έπευφημίες 
όλης αύτής τής άνθρωποθάλασ- 
σας καταφτάνει πρώτος νικητής 
τού Μαραθωνίου ό Σπϋρος Λούης 
άπό τό Μαρούσι. Ή  στιγμή έκεί- 
νη δέν περί γράφεται. Μόνον μέ 
τή φαντασία θά μπορούσε ένας 
νά άναπαραστήση τις έξαλλες έκ- 
δηλώσεις ένός πλήθους ξεφρενια- 
σμένου πραγματικά άπό ένθου- 
σιασμό καί έθνική έξαρση. Κραυ
γές, χειροκροτήματα καί άτελεύ- 
τητες έπευφημίες γέμισαν τήν άτ- 
μόσφαιρα έΐτί χρόνο πού φαινόταν 
άπροσμέτρητος. Θέαμα καί άκρό- 
αμα ύπήρξαν έκλαμπρα καί μο
ναδικά καί έγράφησαν έκτοτε άνε- 
ξίτηλα στή χρυσόβιβλο τού προ
αιώνιου άθλήτικοΰ πνεύματος τής 
Φυλής.

Τόσο συγκλονιστική ύπήρξε 
ή έντύπωση τών όσων ευτύχησαν 
νά ζήσουν καί νά άπολαύσουν 
τίς στιγμές έκεΐνες, ώστε τό όνομα 
τού Λούη καταγράφηκεστίςπαροι- 
μιακές παραδόσεις τοΰ Ελληνικού 
λαού. “Εκτοτε οί φράσεις, «Θά 
γίνω  Λούης», «“Εγινα Λούης» 
σημαίνουν τήν φτερουγόποδη φυ
γή  μπροστά σέ πιθανό άνεπιθύ- 
μητο συναπάντημα. Τό λέμε δά 
καί τώρα καί θά τό λένε οΐ Ελλη

νικές γενιές πού τό περίλαβαν 
πιά  στίς δημώδεις έκφράσεις του, 
ένώ θά έχουν ξεχάση τήν ιστορία 
του, όπως συμβαίνει άλλως τε 
μέ όλες τίς παροιμιακές έκφράσεις. 
ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ.

’Εξακολούθησαν οί άγώνες σκο
ποβολής. Ό  Πρώτος άγώνας μέ 
έλεύθερο περίστροφο άπό 30 μέ
τρα έληξε μ' νί ;η τού ’Αμερικανού 
Ε. Παίϊν. Στόν άγώνα όμως όπλου 
πολεμικού πού συναγωνίσθηκαν 
16 νίκησε ό “Ελληνας Γ. Όρφανί- 
δης καί στόν άγώνα διά π ιστο
λιού άπό 25 μέτρα ένίκησε πάλιν 
“Ελληνας ό αξιωματικός I. Φραγ- 
κούδης.
’Αγώνες Κολυμβητικοί.

“Εγιναν στο λιμάνι τής Ζέας 
τού Πειραιά. Στά 100 μέτρα νίκησε
ό............  Ούγγρος Α. Χάγιος
Γκούτμαν καί άς μήν έχει, ή μάλλον 
γιατί δέν έχει θάλασσα ή Ούγ- 
γαρία καί γ ι ’ αύτό προπονούνται 
οί άθλητές των στά γλυκά νερά 
τού Δούναβη καί τών κολυμβη
τηρίων, πού τό κολύμπι είναι 
πολύ δυσκολώτερο άπό ότι είναι 
στή θάλασσα, γιατί ή παρουσία 
τού άλατιού κάνει έλαφρότερο τό 
σώμα τού άθλητή.

Στόν άγώνα τών ναυτών στά 
100 μέτρα νίκησε ό Σπετσιώτης 
I. Μαλοκίνης, στά 500 ό Αύστρια- 
κός Ο. Νέϋμαν καί στά 1200 πάλι 
ό Ούγγαρέζος Γκούτμαν. 
Ποδηλατικοί άγώνες.

“Εγιναν στό ποδηλατοδρόμιο 
τού Νέου Φαλήρου. Στόν άγώνα 
τών 2.000 χιλιομέτρων ένίκησε 
ό Γάλλος Ρ. Μασσέμν. Ό  ίδιος 
νίκησε στά 10 χιλιόμετρα καί 
στόν άγώνα στροφής τού Στα
δίου.
ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ.

Μαραθώνιος ποδηλατικός άγώ 
νας. Φαίνεται πώς άκόμη καί τό 
έπίθετο Μαραθώνιος οΐστρηλά- 
τησε τούς “Ελληνες άθλητές γιατί 
όλυμπιονίκης στό άγώνισμα αύτό 
άναδείχθηκε ό “Ελληνας Κωνσταν- 
τινίδης, ό όποιος έκάλυψε τό άπό 
τήν ’Αθήνα στό Μαραθώνα καί 
έκείθεν μέσω ’Αθηνών στό Νέο 
Φάληρο σέ 3 ώρες 22’ καί 31".

Ό  δωδεκάωρος ποδηλατικός ά- 
γώνας διεξάγεται μόνον μέ δυό 
άθλητάς τον ’Εγγλέζο Κίπιγκ καί 
τον Αύστριακό Σμάλ. Ένίκησε ό 
δεύτερος διανύσας 279 χιλιόμετρα.

Έδώσαμε μιά συνοπτική εικόνα 
τής νεοελληνικής άναγέννησης, 
πρώτης άπό τήν πολυαίμακτη 
έποποιία τού 1821—1827 στόν εφά

μιλλο άγώνα μέσα στόν εύγενέ- 
στερο στίβο πού έδημιούργησε 
ή κλασική ελληνική πνευματικό
τητα.

Σάν παγκόσμια γιορτή έση- 
μείωσε θαυμαστή έπιτυχία. Σ’ αύ
τό συνέτειναν αυτοί πού τήν 
διοργάνωσαν, μέ τή συνδρομή 
τής Βασιλικής Οικογένειας ολό
κληρης, καί τήν ειλικρινή καί 
ένθουσιώδη συμπαράσταση, ηβι
κή, πνευματική καί ύλική τού Ελ
ληνισμού τής έλεύθερης πατρίδας 
καί έκείνου τής διασποράς. “Ολα 
αύτά μέσα σ’ ένα πλαίσιο πανη
γυρικό, πού έβασίλευσε λαμπρο- 
της στήν όψη τής πρωτεύουσας 
καί άμεμπτη τάξη στήν όλη διε
ξαγωγή τής έθνικής αύτής εορτής.

Χαρακτηριστικό τού τι είδους 
τάξη έπεκράτησε είναι τό ότι στήν 
έκκληση τού έπί τής καταδίωξης 
τών κακοποιών θρυλικού άστυ- 
νομικφϋ Γιάννη Μαρούδα, τού 
“Ελληνα αύτού ’Ιαβέρη προς τον 
ελληνικό λωποδύτικο κόσμο νά 
έγκολπωθή τό αίσθημα τής φιλο
ξενίας, οί ’Αθηναίοι λωποδύτες 
έδωσαν τό συγκινητικώτατό ΠΑ
ΡΩΝ. “Οχι μόνον αύτοί δέν έκλε
ψαν, άλλά δέν έπέτρεψαν καί στούς 
άσσους τής διεθνούς λωποδυσιας 
πού είχαν κατακλύσει τήν ’Αθήνα 
νά «δράσουν)'. Πραγματικά δέν 
έκλάπη ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΠΟΡΤΟΦΟ
ΛΙ!!!
"Ολα αύτά άφηκαν στούς πολυά
ριθμους ξένους πού κατέκλυσαν τή 
νεαρή Ελληνική Πρωτεύουσα άρι- 
στες έντυπώσεις καί άνεξάλειπτες 
άναμνήσεις. Ό  Εύρωπαϊκός κομ 
’Αμερικανικός τύπος έγραψαν μέ 
τόσο ένθουσιασμό γιά  τή χώρα 
μας ώστε προτάθηκε άπό πολ
λούς νά καθορισθή ή ’Αθήνα σάν 
μόνιμη καθέδρα τών Διεθνών ’Ο
λυμπιακών άγώνων, όπου καί νά 
διεξάγωναται κατά τετραετίαν. 
Τούτο όχι μόνον διότι ή Ελληνι
κή Πρωτεύουσα ήτο αύτή καί 
μόνη προικισμένη μέ τό μοναδικό 
στόν κόσμο Παναθηναϊκό Στάδιο, 
τού όποιου τήν άναμαρμάρωση 
άνέλαβε άμέσως μετά τούς άγώ- 
νες ή έκθυμη. μεγαλοδωρία τού 
Γεωργίου Άβέρώφ, άλλά καί γιά 
τήν εύγενή καί φιλόξενη στάση 
τού Ελληνικού Λαού πρός τούς 
ξένους ή οποία κατέπληξε άρχικά 
γιά  τό άσυνήθιστο τής τότε έπο- 
χής καί ύστερα τούς καταμάγευσε 
γιά  τίς παλαιές έκδηλώσεις της 
σ’ όλη τή διάρκεια τής παραμο
νής τους,
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Η Κ Α Τ Α Κ Τ Η Σ Ι Σ  

ΤΗΣ Σ ΕΛΗΝΗΣ

Δ . ΚΩΤΣΑΚΗ 
Καθηγητε") Πβνεπ. 'Αθηνών 
Προϊσταμένου 'Αστρονομικού 

'Ινστιτούτου 'Αστεροσκοπείου 
'Αθηνών

Φωτογραφία τής θαλάσσης των όμβρων, έπί 
της Σελήνης, ληφθεΐσα δι’ ΐσχυροϋ τηλεσκοπίου.

Τ ό ν ’Ιανουάριο τού 1610 έση- 
μειούτο ένα σπουδαιότατου γεγο 
νός εις την Ιστορίαν τής επιστή
μης και ιδιαιτέρως τής ’Αστρονο
μίας, τό όποιον έφερεν έπανάστα- 
σιν πραγματικήν είς τήν ερευνάν 
τής Φύσεως καί του Σύμπαντος· 
Διά πρώτην φοράν τότε, ό Γαλιλαϊ- 
ος έχρησιμοποιοϋσε τήν αστρονομι
κήν διόπτραν προς παρατήρησιν 
τοΰ ούρανοϋ. Εις τό οπτικόν 
πεδίον τοΰ τηλεσκοπίου, άπεκα- 
λύπ Γοντο φαινόμενα, τά όποια, 
ούδείς έφαντάζετο ότι υπάρχουν. 
Ιδιαιτέρως δέ έπί τής Σελήνης.

’Ολίγον προηγουμένως ό HANS 
LIPPERSHEY ή κατ’ άλλους ό

Έλλην έν 'Ολλανδία κατασκευα
στής διοπτρών, Ζαχαρίας Ίωαν- 
νίδης ή JANSEN εϊχεν επινοήσει 
ενα όργανον, τόν «μαγικόν ή 
‘Ολλανδικόν σωλήνα», με τόν ό
ποιον τά μακρυά αντικείμενα έφαί- 
νοντο πλησιέστερα, ευκρινέστερα 
καί μεγαλύτερα. Τό όργανον τοΰ 
Γαλιλαίου ήτο παρόμοιον μέ έκεΐ 
νο τοϋ Ζαχαρία Ίωανίδη. Είναι 
τό γνωστόν εκτοτε τηλεσκόπιον.

Στρέψας ό Γαλιλαίος τό τηλε
σκόπιον εις τήν Σελήνην, είδεν 
όρη καί πεδιάδας, και έπεβεβαίω- 
σεν όσα εϊχεν είπει, τόν 5ον π.Χ. 
αιώνα, ό σοφός ’Αναξαγόρας, ότι 
δηλαδή ό δορυφόρος μας έχει έπί

τής επιφάνειας του κοιλάδας καί 
όρη. Ή  όψης τής Σελήνης έφαίνετο 
νά είναι παρομοία μέ τήν τοϋ πλα
νήτου μας. ’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν 
εκαμεν είς τόν Γαλιλαίον τό γεγο
νός ότι αί σκιαί τών όρέων μετε- 
βάλλοντο ,διότι τό ύψος τοϋ ‘Η
λιου έπί τής Σελήνης ήλλαξε καί 
επομένως ή έπιφάνειά της έφω- 
τίζετο ΰπό διαφορετικήν γωνίαν. 
Οϋτος κατήρτισε τόν πρώτον σε
ληνιακόν τοπογραφικόν χάρτην, 
όνομάσας τάς εϋρείας σκοτεινάς 
έκτάσεις τής Σελήνης, τάς όποιας 
βλέπομεν καί διά γυμνού οφθαλ
μού, θαλάσσας. Δέν πρόκειται φυ
σικά περί πραγματικών θαλασ-
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Τό «ROVER» τοΟ «’Απόλλων 15» έξερευνα μίαν περιοχήν των Άπεννίνων όρέων τής Σελήνης

σών, διότι ή Σελήνη δεν έχει ύδωρ, 
ούτε ατμόσφαιραν, ούτε νέφη, ού
τε υδρατμούς. Είναι έρημος καί 
εντελώς ξηρά.

Ό  πλέον λεπτομερής χάρτης 
τής Σελήνης καί ό περισσότερον 
ακριβής είναι εκείνος τον όποιον 
συνέταξεν ό άστρονόμος Ιούλιος 
Σμίτ (JULIUS SCHMIDT) ό 
οποίος, τον περασμένο αίώνφ είρ- 
χάσθη εις τό Άστεροσκοπεϊον 
’Αθηνών. Έχρειάσθη προς τον 
σκοπόν αύτόν 33 χρόνια. Καί 
ύπό τόν αΐθριον ούρανόν τής 
’Αττικής παρετήρησε λεπτομέ
ρειας, τάς όποιας- μόνον μέ τά 
μεγάλα σύγχρονα τηλεσκόπια έπέ- 
τυχον οί νεώτεροι άστρονόμοι. 
Μένει λοιπόν κλασσικός καί όνο
μαστός ό χάρτης εκείνος τοϋ Σμίτ

καί τό Άστεροσκοπεϊον ’Αθηνών 
όπου έξετελέσθησαν αί αστρονο
μικά! παρατηρήσεις.

Είναι γνωστόν άπό τότε εις 
δλον τόν κόσμον. Εις τόν χάρτην 
τούτον απεικονίζονται πλέον τών 
3 χιλιάδων κρατήρων καί σχη
ματισμών τής πρόσθιας πλευράς 
τής Σελήνης. Μόνον τάς τελευταίας 
δεκαετίας έγιναν λεπτομερέστεροι 
χάρται τής Σελήνης

Ή  όπισθία όμως πλευρά τής 
Σελήνης, τό έτερον ήμισφαίριον 
τοΰ δορυφόρου μας, παρέμεινεν 
άγνωστον διά τούς κατοίκους τής 
γής, φυσικά καί διά τούς αστρο
νόμους, μέχρι τό έτος 1959 καί 
τούτο, διότι ή Σελήνη στρέφει 
προς ημάς τό ίδιον πάντοτε ήμι- 
σφαίριον. Έφωτογραφήθη όμως

τότε ύπό τού Λούνικ 3 άπό 
άποστάσεως 60.000 χιλιομέτρων 
κάί Ιστάλη εις την Γήν ή πρώτη 
φωτογραφία. Άργότερον έλή- 
φθησαν πολλαί καί λεπτόμερεΐς 
φωτογραφίαι τής αοράτου πλευ
ράς τής Σελήνης, τόσον ύπό τών 
’Αμερικανών, όσον καί ύπό τών 
Σοβιετικών, οί όποιοι έστειλαν 
διαστημόπλοια—δορυφόρους τής 
Σελήνης. Δηλαδή διαστημόπλοια 
τά όποια επί μήνας περιεφέροντο 
περί τήν Σελήνην, εις ύψος 50—80 
χιλιομέτρων, έλάμβανον χιλιάδας 
φωτογραφιών καί τάς άπέστελ- 
λον εις τόν πλανήτην μας. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον έχομεν σήμερον 
πλήρη τοπογραφικόν χάρτην τής 
Σελήνης, τής όοατής καί τής αο
ράτου πλευράς αυτής. Έκατοντά-
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Sag χιλιάδες κρατήρες καί άλλοι 
σχηματισμοί—όροσειραί, ρήγματα 
χαράδραι κ.λ.ττ.—είκονίζονται επί 
των χαρτών τούτων. Γνωρίζομεν 
δε σήμερον τήν επιφάνειαν τού 
δορυφόρου μας, ίσως καλύτερον 
παρ’ δσον τήν επιφάνειαν τού 
πλανήτου μας επί τού οποίου 
κατοικοΰμεν.

*
Μία άλλη δμως γιγαντιαία 

προσπάθεια έγινε τά τελευταία 
χρόνια, μία πρωτοφανής έπανά- 
στασις, συνέβη επί τού πλανήτου 
μας, τήν 19ην ’Ιουλίου 1969. Τό 
πρώτον έπηνδρωμένον διαστημό- 
πλοιον, τό ’Απόλλων 11, προσε- 
δαφίζετο επί τής Σελήνης καί μετ’ 
όλίγας ώρας, τήν 20ήν ’Ιουλίου, 
δύο άνθρωποι, οί ’Αμερικανοί 
’Άρμστρογκ καί “Ωλντριν, έκαμαν 
τον πρώτον περίπατον έπί τής 
επιφάνειας της. Ό  άνθρωπος εύ- 
ρίσκετο επάνω εις ένα άστρον τού 
ούρανοϋ! Τήν Σελήνην. Εκατομ
μύρια, δισεκατομμύρια ίσως, άν
θρωποι εις τήν τηλεόρασν καί τό 
ραδιόφωνον, είς δλον τον κόσμον 
παρηκολούθουν fis συγκίνησιν τάς 
δύο έκείνας ώρας, τούς δύο άστρο-

ναύτας νά εξερευνούν· τήν Σελή
νην "Ηκουον τήν φωνήν 
των, οί όποιοι απαντούσαν είς 
ερωτήσεις. Έπήραν πλήθος φω
τογραφιών καί έπέστρεψαν σώοι 
είς τήν Γήν, διά νά μάς διηγηθοΰν 
τί είδαν έκεϊ επάνω. Έγκατέ- 
στησαν όργανα: Σεισμογράφον,
Λάϊζερ, μαγνητογράφον καί άλλα 
όργανα, διά νά εξερευνούν αύτά 
τήν Σελήνην καί νά μας μεταδίδουν, 
δ,τι παρατηρούν έπ’ αύτής. Έπη- 
κολούθησεν ή αποστολή τού ’Από 
πόλλων 12, διά τήν έξερεύνησιν 
άλλου μέρους τής Σελήνης. Καί 
αύτό έφερε πλήθος φωτογραφιών 
καί αρκετά χιλιόγραμμα σεληνια
κών πετρωμάτων. Άργότερον εΐ- 
χομεν τήν περιπέτειαν τού ’Α
πόλλων 13, τό όποιον δεν ήδυνήθη 
νά έκπληρώση τήν άποστολήν 
του λόγω βλάβης. Χάρις δμως 
είς τό Θάρρος, τήν ψυχραιμίαν 
καί τήν ετοιμότητα τών άστρο- 
ναυτών, τήν πίστιν των είς τήν 
άποστολήν τήν όποιαν έξετέλουν 
καί τήν συνεργασίαν των μέ τό 
Κέντρον Χιούστον, είς τήν ’Αμε
ρικήν, έπανήλθον είς την Γήν, 
σώοι καί υγιείς, καί μέ πλουσίαν

πείραν διά τάς έπομένας απόστο
λός.

Τό διαστημόπλοιον ’Απόλλων 
14 έξετέλεσε τήν άποστολήν τού 
’Απόλλων 13 καί έσημείωσε· ρεκόρ 
είς τόν τομέα έξερευνήσεως τής 
Σελήνης. Διότι:
—ΈτοποΘέτησεν έπί τής επιφά
νειας της 10 επιστημονικά όργα
να, μεταξύ τών όποιων καί έναν 
ενεργόν σεισμογράφον ώστε νά 
έπιτύχη νά ύπολογίση τό πάχος 
τού φλοιού τής Σελήνης. Τά πρώ
τα στοιχεία έδειξαν ότι ό φλοιός 
της φθάνει είς βάθος 80 χιλιομέ
τρων. ►
—Μετέφεραν εις τήν Γήν δείγματα 
πετρωμάτων καί εδάφους διπλά
σια άπό εκείνα πού μετέφεραν 
μαζύ τά δύο προηγούμενα δια
στημόπλοια.
—Οί άστροναύται έκαμαν δύο πε
ριπάτους διάρκειας 9,5 ωρών καί 
έξηρεύνησαν έκτασιν μήκους 3 χ ι
λιομέτρων.
—Αί δύο επόμενοι άποστολαί εΐ- 
χον άλλας επιτυχίας. Τό ’Απόλ
λων 15 προσεδαφίσθη είς τήν 
όροσειράν τών Άπεννίνων, είς 
τήν χαράδραν Χάντεϋ. Κατ’ αύτήν
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Ό  E. "Ωλντριν περπατά έπί τής 
Σελήνης (1969). Είς τό γυαλί τής 
κάσκας του αντικατοπτρίζεται ό 
"Αρμστρογκ—Κυβερνήτης—πού 
τόν φωτογραφίζει.
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τήν άπαστολήν έχρησιμοποιήθη 
διά πρώτη ν φοράν αύτοκίνητον 
μέ το όποιον οΐ δύο άστρο- 
ναύται έξετέλεσαν διαδρομήν πλέ
ον των 50 χιλιομέτρων καϊ έξε- 
ρεΰνησαν μεγάλην έκτασιν τής 
σεληνιακής έιπφανείας. Τό ’Απόλ
λων 16 (17—28]4] 1972) είναι τό 
5ον διαστημόπλοιον τό όποιον 
Ιπεσκέφθη τόν δορυφόρον μας. 
Μέ τό χρησιμοποιηθέν αύτοκίνη
τον έση μείωσαν νέας έπιτυχίας. 
Διότι περισυνέλεξαν και μετέφε
ραν εις τήν Γήν έξαιρετικώς σπά
νια πετρώματα, τά όποια μελε
τούν τώρα οί επιστήμονες εις τά 
έργαστήριά των.

Ή  επομένη αποστολή τού ’Α
πόλλωνος 17 έχει προγραμματι- 
σθή διά τόν προσεχή Δεκέμβριον. 
Είναι τό τελευταιον διαστημό- 
πλοιον, τό όποιον προορίζεται 
διά τήν Σελήνην. Μέ αύτό τερ
ματίζεται τό δλον πρόγραμμα 
τής έξερευνήσεως τού δορυφόρου 
μας μέ πλούσια διά τήν έπιστή- 
μην αποτελέσματα. Αύτά αφο
ρούν τήν ήλικίαν τού δορυφόρου 
μας, τά συστατικά τού εδάφους 
του καί άλλα ζητήματα.

*
Τό πρόγραμμα τής Σελήνης έξε- 

κίνησε τόν Μάϊον τού 1961 καί 
περιελάμβανε τρία βασικά στάδια, 
όπως τά εξήγγειλε τότε ό Πρόε
δρος Τζών Κέννεντυ. ’Αξίζει νά 
λεχθούν ολίγα 6ι’ αύτά. 
—Πρόγραμμα Ερμής: Έξερεύνη- 
σις τού περί τήν Γήν χώρου μέ 
έπηνδρωμένους δορυφόρους, μέ έ
ναν όμως αστροναύτην. Τά δια
στημόπλοια έκεϊνα ήσαν μικρά 
μέ περιωρισμένον χώρον. "Ολος 
ό κόσμος συνεκινήθη άπό τήν 
έπιχείρησιν έκείνην, τήν όποιαν 
παρηκολούθη μέ έντονον ένδια- 
φέρον.
—Πρόγραμμα Δίδυμοι: Διαστημό
πλοια μέ δύο άστροναύτας. ’Αλ
λαγή τροχιών συνάντησις δια
στημοπλοίων είς τό διάστημα· 
περίπατοι αστροναυτών είς τόν 
χώρον μεταβίβασις άστροναυ- 
τών άπό τό ένα διαστημόπλοιον 
είς τό άλλο. Πλήρης έπιτυχία.

Παραλλήλως ήρχισαν διαστη
μόπλοια νά έξερευνοΰν τήν Σε
λήνην. Νά φωτογραφίζουν τήν 
έπιοάνειάν της. Νά προσεδαφί- 
ζωνται καί νά άνασκάπτουν τό 
έδαφος της, διά νά πληροφορη- 
θούν διά τήν σκληρότητα αύτού. 
Νά μάθουν, άν δύνανται μέ άσφά- 
λειαν νά περιπατήσουν άνθρωποι

έκεϊ, διότι ύπήρχεν ή ύπόνοια 
μήπως τό έδαφος είναι πορώδες. 
"Αλλοι δορυφόροι έφωτογράφη- 
σαν δλην τήν έπιφάνειάν της καί 
έπεσήμαναν τά μέρη, όπου θά 
ήτο δυνατόν νά γίνουν αί προσ
σεληνώσεις τών έπηνδρωμένων 
διαστημοπλοίων.
—Πρόγραμμα ’Απόλλων: Τριοέσια 
διαστημόπλοια. Αϊ πρώται δμως 
δοκιμαί έπί τής Γής έσημείωσαν 
μίαν αποτυχίαν. Τρεις άστροναύ- 
ται έκάησαν είς μίαν δοκιμήν. 
Υπήρξαν ήρωες οί άστροναύται 
έκεϊνοι καί τά πρώτα θύματα διά 
τήν επιστήμην καί τήν τεχνικήν, 
προκειμένου νά γίνη ή άπόβασις 
άνθρώπων είς τήν Σελήνην. Έπήλ- 
θε μία καθυστέρησις, εξ μηνών. 
“Ομως, χάρις είς τάς ύπερανθρώ- 
πους προσπάθειας τών εκτελε
στών τού προγράμματος, ύπερ- 
νικήθησαν αί δυσκολίαι.

Τόν Δεκέμβριον τού 1968, τήν 
νύκτα τών Χριστουγέννων, τρεις 
άστροναύται μέ τό ’Απόλλων 8 
έκαμαν, διά πρώτην φοράν είς 
τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος, 
10 περιφοράς περί τήν Σελήνην. 
Εκατομμύρια άνθρώπων είς δλον 
τόν κόσμον, παρηκολούθουν τήν 
πτήσιν έκείνην, καί ήκουαν, είς 
τήν γλώσσαν των έκαστος, τόν 
χαιρετισμόν τών άστροναυτών. 
’Απήγγειλαν τούς πρώτους στί
χους τής Γενέσεως άπό τήν Πα
λαιόν Διαθήκην: «Έν αρχή έποίη- 
σεν ό Θεός τόν ούρανόν καί τήν 
γήν. Ή  δέ γή ήν άόρατος καί 
άκατασκεύαστος, καί σκότος επά
νω τής άβύσσου καί πνεύμα θεού 
έπεφέρετο επάνω τού ύδατος: Καί 
είπεν ό Θεός- γεννηθήτω φώς· 
καί έγένετο φώς!'».

Όρθώς καί έπιτυχώς οί τού 
προγράμματος υπεύθυνοι έσκέ- 
φθησαν ότι ό χαιρετισμός τών 
άστροναυτών άπό τήν Σελήνην, 
δέν θά έπρεπε νά περιέχη λόγια 
άνθρώπινα, ούτε χαιρετισμόν άρ- 
χηγού κράτους έπί τής Γής. Διότι 
ή αποστολή είχε παγκόσμιον χα
ρακτήρα. Καί τά λόγια έκεϊνα 
ήσαν ένα μήνυμα τού Ούρανού 
προς τήν Γήν. Προς τήν ανθρω
πότητα. Καί ήκούσθη μέ συγκί- 
νησιν πολλήν, τοσούτο μάλλον, 
καθ’ όσον άνταπεκρίνετο καί είς 
τήν κοσμοθεωρίαν τών άστροναυ
τών. Τό μήνυμα έκεϊνο ήτο ή δια- 
κήρυξις τής πίστεως τών άνθρώ
πω ν—ήρώων.

Έπηκολούθησαν καί δύο άλλαι 
πτήσεις μετά, ’Απόλλων 9 καί 10,

διά νά δοκιμασθή ή σεληνάκατος. 
’Επέτυχαν καί αί δύο δοκιμαί, 
ώστε τό ’Απόλλων 11 νά προσε- 
δαφισθή έπί τής Σελήνης, τόν 
’Ιούλιον τού 1969. Προτού είσέλ- 
θομεν είς τό 1970, άνθρωποι θά 
έχουν πατήσει είς τόν δορυφόρον 
μας, είχεν εξαγγείλει ό Κέννεντυ 
καί έπραγματοποιήθη τούτο, π α 
ρά τήν καθυστέρησιν τών 6 μηνών. 

*
Οί Σοβιετικοί έπιστήμονες καί 

τεχνικοί έξεκίνησαν, πρό τών ’Αμε
ρικανών, μέ τους τεχνητούς δορυ
φόρους καί έσημείωσαν άλματώ- 
δεις έπιτυχίας, αί όποϊαι πραγμα
τικά κατέπληξαν τόν κόσμον. Ή 
έκτόξευσις τού Σπούτνικ 1, τόν 
’Οκτώβριον 1957 καί τού Σπούτ
νικ 2, τόν Νοέμβριον τού ίδιου 
έτους, μέ τό τεράστιον διά τήν 
εποχήν έκείνην βάρος των, ήσαν 
έπιτυχίαι έξαιρετικαί. 'Η πτήσις 
τού Γκαγκάριν περί τήν Γήν, τόν 
’Απρίλιον τού 1961, ήτο έπιτυχία 
καταπληκτική. 'Ο Γκαγκάριν ύ- 
πήρξεν ό πρώτος άνθρωπος, ό 
όποιος έταξίδευσεν είς τό διάστη
μα. ’Αξιοσημείωτος είναι ή έπι
τυχία τού Λούνοχουντ, ό οποίος 
έκαμνεν αύτομάτους «περιπάτους» 
έπί τής Σελήνης. Διέτρεξεν από- 
στασιν πλέον τών 12 χιλιομέτρων 
καί άπέστειλεν είς τήν Γήν χιλιά
δας φωτογραφιών. Έλειτουργησε 
πλέον άπό 4 μήνας. Καί άλλη 
Σοβιετική συσκευή προσεδαφίσθη 
είς τόν δορυφόρον μας, έπήρεν 
αρκετά δείγματα καί έπανήλθεν 
είς τόν πλανήτην μας.

Έπηκολούθησαν καί άλλαι έπι- 
τυχίαι τών Σοβιετικών διά τήν 
έρευναν τού περί τήν Γήν χώρου, 
διά τήν Σελήνην καί τούς πλανή- 
τας. Καί ή συμβολή των είς τήν 
πρόοδον τής έξερευνήσεως τής 
Σελήνης άξιόλογος. "Οπως έτό- 
νισαν οί ’Αμερικανοί, τόν ’Οκτώ
βριον τού 1957, οί Σοβιετικοί 
προηγούντο κατά 10 ετη. Οί 
’Αμερικανοί είχαν χάσει πολύν 
χρόνον. "Ησαν πολύ καθυστερη
μένοι. "Εκαμαν δμως ύπερανθρώ- 
πους προσπάθειας τά έτη 1958— 
1962 καί ήρχισαν κάπως νά συνα- 
γωνίζωνται τούς Σοβιετικούς. Καί 
τά 1964—1965 έφάνη πλέον δτι 
θά προηγηθούν είς πολλά, διότι 
έκέρδισαν έδαφος. 'Η πραγμα- 
τικότης ώμίλησεν έπ’ αύτού σα
φώς. Έξ άλλου οί Σοβιετικοί έπε- 
νόησαν άλλους τρόπους καί άλ
λους τομείς έξερευνήσεως τού δια
στήματος καί περιώρισαν τάς έπην-
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δρωμένας πτήσεις ΕΙχου όμως καί 
αύτοί θύματα άστροναύτας. Έθυ- 
σιάσθησαν διά την ιτρόοδον τού 
ττολιτισμού.

Ά τγο την ττρώτην πτήσιν τού 
Γκαγκάριν (12-4-61) μέχρι τήν 
ττρόσφατον τού Γιάνγκ, Μάττινγ- 
κλο καί Ντιούκ (17—28]4]72), έ
χουν πραγματοποιηθή συνολικώς 
44 άποστολαί έπηνδρωμένων δια- 
στημοττλοίων. Άττό αύτάς 26 είναι 
άμερικανικαί καϊ 18 σοβιετικαί.

*
Αϊ άστρονομικαί παρατηρήσεις 

αί όττοϊαι έχένοντο άπό τού έτους 
1610 μέχρι προ ολίγων ετών διά 
νά μελετηθή ή Σελήνη, έδείκνυον 
ότι αυτή είναι έρημος καί ακατοί
κητος. Ή μεγίστη θερμοκρασία 
πλησίον τού ισημερινού της κατά 
τήν πανσέληνον—οπότε έχομεν με
σημβρίαν, είναι 130", ένώ κατά 
τήν νύκτα, πού διαρκεϊ 14 γήϊνα 
24ωρα, ή Θερμοκρασία κατέρχεται 
εις 170". Δηλαδή κατά τό διά
στημα μιας σεληνιακής ημέρας ή 
θερμοκρασία κυμαίνεται κατά 300". 
Δεν είναι επομένως δυνατόν νά 
ύπάρχη ζωή έκεϊ επάνω. ’Ό χι μό
νον διότι δέν έχει ύδωρ καί ατμό
σφαιραν, αλλά καί διότι εις μετα
βολήν Θερμοκρασίας 300" Κελσίου 
δέν δύναται νά άνθέξη κανένας

οργανισμός.
Είναι αδύνατος ή ύπαρξις οία- 

σδήποτε μορφής ζωής επί τής Σε- 
λήνης, εϊχον άποφανθή άπό δε
κάδας ετών οΐ αστρονόμοι. “Ενας 
δέ διάσημος σεληνογράφος, ό 
"Αγγλος άστρονόμος Ούϊλκινς έ- 
γραφεν προ ετών τά. εξής: 
«'Οπουδήποτε καί άν κυττάξωμεν 
έπί τής Σελήνης, θά συναντήσωμεν 
τήν ιδίαν έρημον, βαθύ σκοτάδι, 
αγριωπόν φώς, βράχους, βράχους 
παντού, κανένα ίχνος φυτείας, καί 
πολύ περισσότερον, ούτε πτηνά, 
ούτε έντομα, ούτε ζώα. Έρημίαν 
ήφαιστιώδους προελεύσεως, μίαν 
σκηνήν μεγαλείου, άλλ’ επίσης 
μίαν σκηνήν θανάτου».

Αύτήν τήν έντύπωσιν έσχη μά
τισαν καί οί άστροναύται, οι 
όποιοι έπεσκέφθησαν καί περιε- 
πάτησαν επάνω εις τήν Σελήνην. 
«Πόσον άφιλόξενος καί άγρια εί
ναι» μετέδιδον διά τού άσυρμάτου 
μερικοί άστροναύται. Καί άλλοι: 
«Πόσον προσφιλής καί ωραία είναι 
ή Γή μας». «Δέν έχει καμμίαν 
σύγκρισιν μέ τήν Σελήνην».

Ό  άνθρωπος όμως φλέγόμενος 
άπό τήν έφεσιν διά τήν γνώσιν 
άπεφάσισε νά κατακτήση τήν Σε
λήνην. "Εκαμεν τό σχέδιον. Συνέ

ταξε τό πρόγραμμα. Καί έκαμε 
τό μεγάλο τόλμημα. Έπέτυχεν 
ένα μικρό βήμα. "Οχι άλμα. Διότι 
ή Σελήνη είναι πολύ πλησίον 
μας. ’Απέχει μόνον 384.000 χιλμ. 
Ό  πλανήτης "Αρης άπέχει
55.000. 000 χιλμ. Ό  “Ηλιος
150.000. 000 χιλμ. καί ό πλησιέ- 
στερος άπλανής άστήρ 40 τρισε
κατομμύρια χιλιόμετρα! "Εκαμε 
λοιπόν ένα μικρόν, πολύ μικρόν 
βήμα. Παρόμοιον μέ τό βήμα ενός 
μικρού παιδιού. Δέν δύναται νά 
κόμη μεγαλύτερα βήματα δι’ αύ- 
τοπρόσωπον παρουσίαν εις άλ
λους πλανήτας, πολύ περισσό
τερον εις άλλους άστέρας. Αύτό 
είναι άδύνατον εις τον άνθρωπον. 
Κάμνει όμως μεγάλα βήματα, πρα
γματικός κατακτήσεις μέ τήν βοή
θειαν τών τηλεσκοπίων καί ραδιο
τηλεσκόπιων. ΒυΘομετρά τό^Σύμ- 
παν. Φθάνει είς τά «άκρα» τού 
Σύμπαντος. Καί τά «άκρα» τού 
Σύμπαντος είναι είς άπόοη-ασιν 
10 δισεκατομμυρίων ετών φωτός. 
Είναι ή δύναμις τού πνεύματος, 
ό θείος αύτός σπινθήρ, ό όποιος 
τον καθιστά ικανόν νά είσδύη 
είς τό έκτεταμένον Σύμπαν. Νά τό 
μελετά. Νά τό σπουδάζη ώς ολό
τητα, νά στοχάζεται καί νά φιλο- 
σοφή.

α ν ι ζ ο υ π η
ΣΤΑΔΙΟΥ 48 (Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ ί Τ Η Λ .  3218-239 
ΣΤΑΔΙΟΥ 39 ( Σ Τ Ο Α  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4 ( Σ Τ Ο Α  ΑΘΗΝΩΝ 1 ΤΗΛ. 3 2 1 0 - 3 5 7  
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Μ ο ρ φ έ ς  πο ύ  έ φ υ γ α ν

Νίκος Μουοχουντής

ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
Άντ)ρχου Χωρ)κής έ. ά.

Τ ° παρόν Αφιερώνεται στή μνήμη τοϋ Αξέχα
στου Συνταγματάρχου Νίκου Μουσχουντή ό πρόω
ρος θάνατος τοϋ όποιου τον Μάρτιον τοϋ 1958 
άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στο Σώμα τής Χωρο
φυλακής Ό  Μουοχουντής υπήρξε υπόδειγμα 
ενός τελείου μπορούμε νά ποΰμε ανθρώπου, ένώ 
συγχρόνως άνεδείχθη δάσκαλος τής ’Αστυνομικής 
τέχνης. Πρακτικός, διορατικός καί οξυδερκής άνέβηκε 
τόν ’Ολύμπιο δρόμο τής ’Αστυνομικής δράσεως 
ντυμένος παντα μέ τόμορφο ροϋχο τής μετριοφρο
σύνης καί σεμνότητας. Βαθύς χριστιανός χωρίς 
φαρισαϊσμούς ήτο εμποτισμένος μέχρι τά μύχια 
τής ψυχής του άπό άγάπη γιά  τόν άνθρωπο.

Αποτελεί πράγματι παραδοξολογίαν καί κοι
νωνικόν φαινόμενον ή περίπτωσις Μουσχουντή. 
Στό τριετές μνημόσυνόν του στη Θεσσαλονίκη ό 
τότε ΐεροκήρυξ καί ήδη Μητροπολίτης κ. Λεωνίδας 
ο οποίος εζησε έκ τοϋ πλησίον τόν Μουσχουντήν, 
άνεφέρθη εις τήν εύσέβειαν καί τήν καθόλου κοινω
νικήν καί ’Αστυνομικήν του δράσιν καί απευθυνό
μενος στο εκκλησίασμα είπεν: «ούδέποτε είς τήν 
παγκόσμιον Αστυνομικήν ιστορίαν ήγαπήθη Αστυ
νομικός τόσον όσον ό Μουσχουντής», άπεκάλεσε 
τόν έκλιπόντα μικρόσωμον γίγαντα, τόν έφερεν 
δέ ώς παράδειγμα μιμήσεως διά τούς πνευματικούς 
εκκλησιαστικούς καί πολιτικούς παράγοντας τοϋ 
τοπου». Αλλά καί τό αύστηρώς Θρησκευτικόν 
περιοδικόν «ΖΩΗ» εις τό ύπ ’ άριθ. 2246 φύλλον 
του άφιερωσεν ολόκληρον στήλην διά τήν θρησκευ
τικότητα—Ανθρωπισμόν καί κοινωνικήν δράσιν τοϋ 
έκλιπόντος Συνταγματάρχου.

Γέννημα καί θρέμμα τής ’Αθήνας άνετράφη μέ τά 
ελληνοχριστιανικά νάματα. Καίτοι προσηλωμένος 
είς τάς παραδόσεις καί έθιμα δεν ήτο στατικός είς 
τάς σκέψεις καί Αντιλήψεις του. Προικισμένος μέ 
τό Αττικό Αλάτι είχε πάντα χιουμοριστικήν διά- 
θεσιν άνεξάρτηΐΌ μέ τήν ψυχική του κατάστασι 
τής στιγμής. ’Ανάμεσα σέ στενούς καί παληούς 
φίλους γινόταν μικρό παιδί Αναπολώντας εύχά- 
ριστες ιστορίες καί περιστατικά. Στις διηγήσεις 
του ήταν παραστατικώτατος, στο κάθε τι φόραγε

τό ρούχο πού τού πήγαινε, όταν μιλούσε μιλούσαν 
όλες οί αισθήσεις του, δίνοντας έτσι μιά ζωντανή 
είκόνα πού σούμενε βαθιά στή μνήμη σου. “Ισως 
κιαυτό νά είναι καί ένας πρόσθετος λόγος πού δέν 
ξεχνιέται εύκολα ό Μουσχουντής, άπό αύτούς πού 
τόν εζησαν άπό κοντά. Οί άνθρωποι τού τύπου 
Μουσχουντή κάνουν τήν παρουσία τους αισθητή 
καί μπαίνουν, πού λέμε, στό πετσί μας. “Οταν βρε
θώ Ανάμεσα σέ παληούς συναδέλφους καί φίλους 
πάντα θά βρεθή κάτι πού θά μάς τόν θυμίζη.

Πνεύμα πολύπλευρα καλλιεργημένο καί πρακτικό 
έβλεπε κατά τρόπον ρεαλιστικό τή λύσι κάθε Αστυ
νομικού προβλήματος. Έφήρμοζε τήν τέχνη τής 
έπιστημονικής καί πρακτικής Αστυνομεύσεως χωρίς 
φαντασιώσεις καί προκαταλήψεις. Κάθε δυσεπί- 
λυτον Αστυνομικόν πρόβλημα διά τόν Μουσχουντήν 
ήτο άπλοΰν. ’Αναρίθμητες ήσαν οί Αστυνομικές του 
έπιτυχίες. «Θά ιδρύσω Σχολήν Μουσχουντή στήν 
όποιαν πρέπει νά φοιτήσουν όλοι οί ’Αστυνομικοί» 
έλεγεν ό άλλοτε 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Κ. Ρέντης.

Σοφός δέν ήτο, οί σοφοί γράφουν βιβλία δέν 
δημιουργούν ιστορίαν, καί ό Μουσχουντής έδη- 
μιούργησε κοινωνικήν καί Αστυνομικήν ιστορίαν 
καί παράδοσιν διά τής άενάου δράσεώς του. “Ητο 
ό άνθρωπος πού χαίρεται τήν μάχην. ’Απέραντος 
προσωπομνήμων καί φυσιογνωμιστής στό Απύθμε
νο μυαλό του είχε δημιουργήσει φωτογραφικό 
πάνθεον, καταπληκτικό καί Αλάθητο βοήθημα 
στις διάφορες Αστυνομικές του έρευνες. Ή οξύνοια, 
ή διορατικότης καί ή Απέραντη μνήμη του έν συν- 
δυασμώ μέ τήν ύπέρμετρον εργατικότητα καί μεθο- 
δικότητά του ύπήρξαν οί κύριοι παράγοντες τής 
έξοχου δράσεώς του καί τών επιτυχιών του.

Έπίστευε είς τό καθήκον καί είς τόν εαυτόν του. 
Είχε γνησίαν συνείδησιν Αστυνομικού καί έρευνη- 
τού. Ύπήρξεν εκπληκτικός συσσωρευτής πίστεως, 
πάθους καί Αγωνιστικής διαθέσεως κατά τήν έκτέ- 
λεσιν τών καθηκόντων του, ήσθάνετο έντονώτερα 
Από κάθε άλλον τήν ύψηλήν Αποστολήν ένός συγ
χρόνου Αστυνομικού όπως αύτός τόν όνειρεύθηκε
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Υπήρξε χωρίς υπερβολήν ή μεγαλύτερα αστυνο
μική φυσιογνωμία τής νεωτέρας Ελλάδος.

Ό  Μουσχουντής ούδενός ΰπήρξεν κατώτερος. 
Ή  αστυνομική του φήμη ξεπέρασε τά σύνορα τής 
πατρίδος μας. ’Ενθυμούμαι μίαν άπό τις πρώτες 
αστυνομικές του επιτυχίες όταν Άνθ]στής το 1934 
συνέλαβεν εις τήν Γαλλίαν, τον διεθνούς φήμης 
πολυώνυμον άπατεώνα καί πλαστογράφον Ζα- 
φείρην διωκόμενον άπό δλας τάς Ευρωπαϊκός 
’Αστυνομικός Άρχάς, οστις διέμενε καί διήγεν 
έν Γαλλία ώς ευυπόληπτον ατομον μέ δωρεάς εις 
ευαγή ιδρύματα κ.λ.π. Ή επιτυχία του αύτη 
προκάλεσεν αΐσθησιν, άλλά καί τον θαυμασμόν 
των ξένων άστυνομικών.

Σε ιδιαίτερο σημείωμά μας θά περιγράφουμε 
σταχυολογώντας μερικές άπ ’ τις εντυπωσιακές 
άστυνομικές επιτυχίες τού “Ελληνα πραγματικού 
Σέρλοκ—Χόλμς.

Στά χρόνια τής κατοχής ΰπέφερε μέ τό χειμαζό
μενο λαό τής Βορείου 'Ελλάδος, μά ή συμβολή του 
στον άντιστασιακόν ’Εθνικό άγώνα υπήρξε άνυ- 
πέρβλητη. Δρούσε μέ τον τρόπο πού αύτός ήξερε. 
’Ολίγοι γνωρίζουν τι πραγματικά προσέφερε ό 
Μουσχουντής στήν κατοχή. Σ’ όλες τις ’Εθνικές 
εξάρσεις καί περιπέτειες ήτο παρών.

Αί κοινωνικές του σχέσεις άρχιζαν άπό τήν κορυ
φή τής πυραμίδος μέχρι τά τελευταία σκαλοπάτια. 
Κυριολεκτικά έλατρεύετο ιδιαίτερα άπό τούς άπλούς 
ανθρώπους καί τή φτωχολογιά τήν οποία προσ 
παθούσε όσο ήτο άνθρωπίνως δυνατόν νά έξυπη- 
ρετήση. Ή  συμπαράστασις προς κάθε πονεμένο 
ήταν γιαυτόν άφατη εύχαρίστησι καί ίκανοποίησι. 
Τίποτε άπό τά ανθρώπινα δέν τού ήτο ξένον. Ζούσε 
τή ζωή χαρούμενα καί τήν έδέχετο μέ όλες τις εμ
φάσεις της. Καί τόν κίνδυνο καί τήν ασφάλεια, καί 
τήν ήδονήν καί τήν πικρίαν, τήν μάχην καί τήν 
γαλήνην, τήν άμεριμνησίαν καί τήν εύθύνην.

Είχε πολλάς άρετάς, όχι αερώδεις καί επιφανεια
κός, ένεσάρκωνε τήν θυμοσοφίαν, τήν λιτότητα 
καί τόν ■ άκρατον πατριωτισμόν.

“Οταν αύτοί πού φεύγουν ά π ’ τή ζωή άφίνουν 
κάτι σημαντικό σ’ αυτή τή γή εξασφαλίζουν τό 
δικαίωμα τής ενεργού συμμετοχής στή ζωή μας 
καί μετά τό θάνατό τους. “Ενας τέτοιος υπήρξε 
καί δ Μουσχουντής. Στό ναό τής 'Αγίας Σοφίας 
προ τής σωρού του πέρασε δλη ή Θεσσαλονίκη, 
άτομα πόσης τάξεως καί ήλικίας που στά πρόσω
πά τους ήτο ζωγραφισμένη ή βαθειά λύπη καί ή 
άπορία γιά  τόν ξαφνικό θάνατο τού άγαπημένου 
τους Νίκου. Καθολικό καί άνευ προηγουμένου ήτο 
τό πένθος των Θεσσαλονικέων τήν ή μέραν τής 
κηδείας του, δεκάδες χιλιάδες άτομα παρηκολού- 
θησαν καί παρέστησαν στό τελευταίο του ταξεΐδι. 
Καί σήμερα ύστερα άπό 15 χρόνια στό νεκροταφείο 
τής Εύαγγελιστρίας θά βρής επάνω στό τάφο του 
5 ή 10 κεριά νά καίνε βαλμένα άπό άγνωστα χέρια, 
χέρια πού ίσως πολλά άπ’ αύτάνά εγκλημάτησαν 
κάποτε καί νά ξαναγύρισαν στον ίσιο δρόμο χάρις 
σ’ αύτόν πού στον τάφο του τώρα εύλαβεΐς προσκυ- 
νηταί άνάβουν τό κερί τους. Τό παράδειγμα πού 
μάς άφισε ό Μουσχουντής έκτος άπό τήν άνεκτί- 
μητη προσφορά του στή δίωξι τού εγκλήματος 
είναι ενα παράδειγμα άσύγκριτης άνθρωπιάς. Ό  
βίος καί ή καθόλου κοινωνική καί άστυνομική δρά- 
σις τού έκλιπόντος Συνταγματάρχου άντέχει στήν 
πιο αύστηρή κριτική.

"Ισως μερικές φορές στό πεδίο τής άενάου άστυ- 
νομικής μάχης νά έδέχθη στωίκώτατα τήν πικρίαν 
καί τόν πόνον. Αιώνια δώρα τής άνεξιχνιάστου 
μοίρας προς τούς μεγάλους άγωνιστάς.

Τίποτα δμως δέν θά μπορούσε νά άγαλιάση 
τήν ψυχήν τού μεγάλου άγωνιστού άπό τόν φό- 
ρον λατρείας πού τού άπέτισαν οί χιλιάδες πού 
συνώδευσαν τό φέρετρό του τό συννεφιασμένο 
εκείνο απόγευμα τού Μάρτη τού 1958. Ή ψυχή 
τού Νίκου Μουσχουντή δέν ήθελε άλλην δίκαίωσιν, 
στότι ή μνήμη του μένει γ·.ά πάντα βαθειά χαρα
γμένη σ’ αύτούς πού τόν έζησαν καί τόν γνώρισαν 
καί που δέν πρόκειται νά τόν ξεχάσουν ποτέ.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΕΙΣ ΣΧ. ΔΞ)ΚΩΝ ΧΩΡ)ΚΗΣ

Μήτσης ’Αθανάσιος, Καραολάνης Νικόλαος, 
Στρΐκος ’Αθανάσιος, Μπούκας Χριστόφορος, Δελ- 
λής Σπυρίδων, Ρίνης Κων]νος, Γιαννές Γεώργιος, 
Μποζινάκης Χρηστός, Θεοχάρης Δημήτριος, Στε- 
ργιόπουλος Νικόλαος, Χαλασοχώρης ’Αθανάσιος, 
Κάλλιας ’Ιωάννης, Καλτσής Εύστράτιος,Καλοφωλιάς 
Παναγιώτης, Ρούμπος Σταύρος, Συγγούνης Πανα
γιώτης, Σπηλιόπουλος Γεώργιος, Κατσίμπρας Χρη
στός, Μανιόπουλος Κων]νος, Γκότσης Δημήτριος, 
Μαρινάκης ’Αναστάσιος, Ράδης Νικόλαος, Καρολε- 
ιιέας Γεώργιος, Μιλώσης Δημήτριος, Παντούλαο

Γεώργιος, Ντΐνος Δημήτριος, ’Αναστασίου Αλέ
ξανδρος, Πολυζωγόπουλος Δημήτριος, Κλωνάρης 
Κων]νος, Παρασκευόπουλος Πανος, Άθανασόπου- 
πουλος Μόδεστ., Τζώνης Κων]νος, Σκαρμοΰτσος 
’Αναστάσιος, Πάτσης Βασίλειος, Μπογράκος—Τζα- 
νετακος Παύλος, Πατεράκης Νικόλαος, Μαρινό- 
πουλος ’Αντώνιος, Βάρσος ’Αθανάσιος, Μπολομύ
της Βασίλειος, Κανιούρας Στέφανος, Λέκκας ’Ανα
στάσιος, Σφηναρολάκης Ευτύχιος, Πόθος Μιχαήλ, 
Τσιακλάγκανος Μηνάς καί Δαμαλαγκίδης Άθανάσ.

448



ΠΑΝΑΓΙΑ

ΣΟΥΜΕΛΑ

IV! έ τήν Άνιστόρηση τής Πανα
γίας Σουμελά πού έγινε τό έτος 
1952 στις ψηλές κρφές τοΰ Βερμίου 
ή ’Ορθοδοξία απέκτησε ένα νέο 
προπύργιο καί ή εθνική παράδοση 
νέες πηγές γιά τή δόξα. της.

Μέσα στήν όργιαστική τοΰ Βερ- 
μιώτικου τοπίου βλάστηση έχει 
τό Θρόνο της ή Σεπτή είκών τής 
'Υπεραγίας Θεοτόκου τής υπό τοΰ 
’Αποστόλου Λουκά ίστορηθείσης 
καί έπωνομασθείσης άνά τον Πόν
τον καί τό Πανελλήνιον Παναγία 
Σουμελά.

’Απ’ έκεϊ ψηλά ή Παναγία καλεΐ 
κάθε Δεκαπενταύγουστο τούς πι
στούς καί τούς λάτρες της στό έτή- 
σιο τριήμερο προσκύνημα.

Άνταποκρινόμενοι στήν πρό
σκληση^ τής Μεγάλης πονεμένης 
Μητέρας χιλιάδες προσκυνητές άπ’ 
δλα τά μέρη τής Ελλάδος καί ιδι
αίτερα οί άπανταχοΰ πόντιοι σπεύ
δουν ν’ άκούσουν τις υπέροχες 
ψαλμωδίες καί υμνωδίες της, νά 
γονατίσουν καί νά φιλήσουν τήν 
'Υπέρμαχον Στρατηγόν, νά εκπλη
ρώσουν τά τάματά τους ,νά παρακο
λουθήσουν τό φαντασμαγορικό θέα
μα τοΰ πανηγυριοΰ, νά ζεσταθοΰν 
στις μεγάλες ποιμενικές φωτιές 
νά άπολαύσουν τά καλλιτεχνικά, 
χορωδιακά καί χορευτικά ποντιακά 
συγκροτήματα μέ τήν ποντιακή 
λύρα καί τό καρδιόβγαλτο λαϊκό 
τραγούδι.

Όποιος άξιώνεται νά τήν έπι- 
σκεφθή νοιώθει τήν ψυχή του δεμέ
νη μαζί της, δεμένη μέ τόν τόπον 
πού τήν δέχτηκε, μέ τήν όμορφιά 
του πού Τήν περιβάλλει. Είναι 
αδύνατο ό προσκυνητής νά άναχω- 
ρήση από τόν ευλογημένο τόπο καί 
μήν εύχηθή ενδόμυχα νά τόν άξιώ- 
ση ή χάρη της νά έπιστρέψη πάλι.

Ή  Παναγία Σουμελά ή Βασίλισ
σα τοΰ Πόντου είναι μία άπό τις 
τρεις εικόνες πού έργαστήκανε μέ 
τή θεία έμπνευση τά δάκτυλα τοΰ 
Εύαγγελιστή Λουκά.

Ή  μία περιμένει τό άναστάσιμο 
κράξιμο τής Λευτεριάς στήν Κύπρο, 
στή Μονή Κύκκου, ή άλλη άνα- 
παύεται στή γαλήνη πού περιβάλλει 
τήΜονή τοΰΜεγάλου Σπηλαίου καί 
ή τρίτη ήταν κάτοικος τής κορφήξ 
τοΰ όρουςΜελά στήν Τραπεζοΰντα 
όπου ή Μονή Σουμελά καί άπό τοΰ 
1951 άποκατεστάθη ό θρόνος Της 
στά ύψώιιατα της δοοσόλουστπε 
Καστανιάς.

Ή  Παναγία Σουμελά είναι δεμέ
νη 'άρρηκτα μέ τήν έθνική, τήν 
πνευματική, τήν Θρησκευτική, κοι
νωνική, πολιτική καί δημοσία ζωή 
τοΰ Πόντου.

’Επί 16 αιώνες άπό τήν πρ=ωτο- 
φανέρωσή Της στό όρος Μελά 
(380 μ.Χ.) γνώρισε όλες τις δοξα
σμένες έποχές, λαμπρότητες, μεγα
λεία, θύελλες, καταιγίδες, τόν βόγγο

θ .  Κ Ο Υ Κ Ο Β Ι Ν Η
'Υπομοιράρχου

καί τόν ρόγχο τής σκλαβιάς καί 
τόν τραγικό ξεριζωμό.

Πριν έγκαταληφθή ή Μονή Σου
μελά μέ τήν άνταλλαγή τών πλη
θυσμών τό 1922 ό ιερομόναχος 
’Αμβρόσιος Σουμελιώτης είχε κρύ
ψει τήν εικόνα τής Παναγίας καί 
άλλα ιερά αντικείμενα στό παρεκ- 
κλησάκι τής 'Αγίας Βαρβάρας.

’Αργότερα, άρκετά χρόνια μετά 
τήν ειρήνη καί τήν άποκατάσταση 
καλών σχέσεων Ελλάδος καί Τουρ
κίας, οί καλόγεροι πού ήρθαν καί 
αύτοί πρόσφυγες στήν Ελλάδα, 
έζήτησαν μέ τήν βοήθεια τής Κυ- 
βέρνήσεώς μας άδεια άπό τήν 
Τουρκική Κυβέρνηση νά πάνε νά 
τήν φέρουν. Πράγματι ή άδεια δό
θηκε καί τό 1931, τόν μήνα ’Οκτώ
βριο, ό ιερομόναχος ’Αμβρόσιος 
Σουμελιώτης άνεχώρησε γιά τήν 
Τραπεζοΰντα μέ δύο άλλους συνο
δούς ποντίβυς μέ σκοπό νά φθά- 
σουν στόΜοναστήρι, νά ξεθάψουν 
τήν είκόνα καί νά τήν φέρουν στήν 
Ελλάδα.

Ή  αποστολή έφθασε στό τόπο 
πού ήταν κρυμμένα τά ίερά κει
μήλια Μ έ πολύ κόπο άνέσκαψαν καί 
τό βρήκαν. Ήσαν ή σεπτή είκόνα 
τής Παναγίας, ό Τίμιος Σταυρός 
τών Κομνηνών καί τό ίερόν Εύαγ- 
γέλιον τοΰ Χριστοφόρου. Ό  Άμβρό 
σιος τόν Νοέμβριον τοΰ ίδίου έτους 
έπέστρεψε μαζί μέ τά ίερά κειμήλια 
καί τά παρέδωσε στόν τότε μητρο-
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πολίτη Χρύσανθο, ό όποιος τά ’έθε
σε μέσα στόν Μητροπολιτικό Ναό 
τής ’Αθήνας γιά κοινό προσκύνημα 
καί ύστερα τό τοποθέτησε στό 
Βυζαντινό Μουσείο. Έκεΐ παρέμει- 
ναν ώς τό 1951.

Τό 1951 ό πρόεδρος τοϋ Σωμα
τείου των Ποντίων «Παναγία Σου
μελά» αείμνηστος Φίλων Κτενίδης 
έζήτησε καί παρέλαβε άπό τό 
Βυζαντινό Μουσείο καί προσεκό- 
μισε την ιερά εικόνα μέ μεγάλες 
τιμές στά υψώματα τής Καστανιάς 
Βέροιας, όπου μέ την φροντίδα 
τοϋ Σωματείου έγινε ή θεμελίωση 
μικρού Ναοΰ τής Παναγίας Σου
μελά.

'Η μονή ώνομάσθηκε Σουμελά 
άπό τήν προφορά τοϋ ποντιακοϋ 
γλωσσικού ιδιώματος. 'Η λέξη εί
ναι σύνθετη άπό τό σοΰ, τό όποιον 
προέρχεται άπό τήν πρόθεση εις 
καί τήν γενική τοϋ άρθρου του, εις 
τοϋ—σταϋ κατ’ αποκοπή τοϋ εϊ. 

"Ύστερα πάλι μέ τήν άφαίρεση καί 
τοϋ τ =σου καίΜελά έγινε ή σύνθε
ση Σουμελά. Επομένως στήν Αρχή, 
Σουμελά σημαίνει: Εις τοϋ Μελά: 
Σιγά—σιγά όμως ή φράση προφερο- 
μένη σάν μιά λέξη άπό τούς κατοί
κους τής περιοχής άποτέλεσε μία 
λέξη, τήν λέξη «Σουμελά», πού 
πήρε καί τήν έννοια ουσιαστικού 
όνόματος.

*

Ή  Μονή τής Παναγίας Σουμελά 
είναι άρχαιοτάτη καί άρχίζει άπό 
τή χρονιά 380 μ.Χ. 'Η έγκατάσταση 
τής είκόνος τής Παναγίας στό 
σπήλαιο τοϋ δρουςΜελά, ή ίδρυση 
Μοναστηριού σ’ αυτό, ή έπάνδρω- 
σή του μέ μοναχούς, στηρίζεται 
βέβαια σέ ιστορικά γεγονότα αλλά 
καί στήν παράδοση.

Ένας παλαιός Ηγούμενος τής 
Μονής πού λεγόταν Παρθένιος 
Μεταξόπουλος, έζησε κατά τον 
16ον αιώνα, παρεκάλεσε καί άνάθε- 
σε σέ ένα φίλο του λόγιο καί ιστο
ρικό, τόν Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη 
πόύ έμεινε τότε στήν Τρανσυλβα
νία τής Ρουμανίας κατά τόν δέκατο 
έκτο αιώνα, νά γράψη γιά τήν 
'Ιστορία τής Μονής. Γιά εύκολία 
του τοϋ έστειλε καί δλα, τά σχετικά 
έγγραφα καί άλλα στοιχεία πού 
ύπήρχαν στήν Βιβλιοθήκη—τοϋ 
Μοναστηριού.

Ό  Καυσοκαλυβίτης πράγματι 
ένδιαφέρθηκε καί συνέγραψε ιστο
ρία τής Μονής Σουμελά πού πολύ 
άργότερα τυπώθηκε στήν Λειψία 
τής Γερμανίας τό έτος 1775.

Τό βιβλίο αύτό λέγει: 'Ως γνω

στόν ό Ευαγγελιστής Λουκάς έζω- 
γράφισε τρεις είκόνας τής Θεοτόκου 
μέ τόν Χριστό στήν άγκαλιά της. 
Άπό αύτές ή μία βρίσκεται στήν 
Πελοπόννησο—στά Καλάβρυτα— 
στόΜοναστήρι τής Αγίας Λαύρας, 
ή δεύτερη στήν Μονή τοϋ Κύκκου 
στήν Κύπρο καί ή τρίτη βρίσκεται 
στό Μοναστήρι μας, στήν Μόνή 
Σουμελά. Ό  ’Απόστολος καί Ευαγ
γελιστής Λουκάς, δπου κι’ αν πή
γαινε τήν μία άπό τις τρεις εικόνες 
του πάντοτε τήν έφερνε μαζί του. 
Κάποτε ήρθε στήν ’Αθήνα καί έπε- 
σκέφθηκε τήν Ακρόπολη μαζί μέ 
τήν εικόνα του πήγε καί στόΜονα
στήρι τής Μεγάλης Παναγίας κον
τά στήν ’Ακρόπολη. Άπό τήν 
Αθήνα άργότερα πήγε στήν Θήβα 
καί έμεινε έκεΐ. Συνέβηκε δμως νά 
άρρωστήση καί προαισθάνθηκε τόν 
θάνατό του. Τότε έκάλεσε κάποιον 
φίλο του ’Ανανίαν καί τοϋ έδωσε 
τήν εικόνα καί άνάθεσε σ’ αυτόν 
τήν φροντίδα της. Ό  Άνανίας τήν 
έθεσε σέ κοινόν προσκύνημα στήν 
Θήβα. Αλλά τότε άρχισαν τά κα
θημερινά θαύματα τής Μεγαλόχα
ρης. Πολλοί άρρωστοι Ανάπηροι, 
μισοπαράλυτοι, κουφοί, βουβοί, 
τυφλοί καί ψυχοπαθείς, πού κατέφυ
γαν στή χάρη καί τήν ευσπλαχνίαν 
της, θεραπευόταν.

Οί Θηβαίοι καί οί κάτοικοι τών 
χωριών τής περιφερείας πού εύερ- 
γετήθησαν τόσο πλούσια άπό τή 
χάρη της, τής έκτισαν περίλαμπρον 
Ναόν, δπου άνεστήλωσαν τήν Άγια 
Εικόνα καί τήν ώνόμασαν «Πανα
γία ή Αθηναία», γιατί άπό έκεΐ 
έπέρασε πρώτα ό Απόστολος Λου
κάς καί τήν έφερε στήν Θήβα. Ά ρ
γότερα δμως, άγνωστο πώς, ή Ει
κόνα εύρέθηκε καί στό Μοναστήρι 
τής Μεγ. Παναγίας στήν Ακρόπο
λη τής Αθήνας.

Κατά τό έτος 379—380 μ.Χ. 
στήν Αθήνα ζοϋσε ένας εύσεβής 
καί καλός Χριστιανός, μαζί μέ τόν 
άνεψιό του, (ονομάζονταν Βασίλειος 
καί ό άνεψιός τουΣωτήρχος. Μία 
νύχτα ή Παναγία φανερώθηκε σέ 
δνειρο στό Βασίλειο καί τοϋ είπε: 
«Είμαι ή Παναγία ή Άθηνιώτησσα 
Έσύ καί ό άνεψιό σου νά άφήσετε 
δ,τι έχετε, τά υπάρχοντά σας, νά 
αλλάξετε τά όνόματά σας νά γί- 
νεσθε μονάχοι καί νά μέ Ακολου
θήσετε, δπου θά σάς δείξω καί θά 
σάς όδηγήσω». Τό πρωΐ ό Βασίλειος 
ήταν έκστατικός άπό τό ολοζώντα
νο δραμα τής νύχτας. Έκάλεσε 
τόν άνεψιό του καί τοϋ τό διηγήθη- 
κε. Άμέσώς άλλαξαν τά κοσμικά

τους όνόματα καί πήραν τά καλογη- 
ρικά: ό Βασίλειος Βαρνάβας—καί 
ό Σωτήρχος—Σωφρόνιος. Έμοίρα- 
σαν τά υπάρχοντά τους στούς φτω
χούς καί πήραν τό δρόμο τής Θήβας.

"Οταν έφθασαν στή Θήβα καί 
μπήκαν στό Ναό, είδαν τήν Εικόνα 
τής Άθηνιώτισσας Θρονιασμένη 
έκεΐ. Μετά τό δνειρο, φαίνεται άπό 
τήν Μονή τής Ακρόπολης τής 
Αθήνας, πέταξε στή Θήβα καί θρο
νιάστηκε στό Ναό της έκεΐ. Στόν 
Ναό τής Θήβας ό Βαρνάβας καί ό 
Σωφρόνιος έγονυπέτησαν καί προ
σεύχονταν. Τότε έξαφνα άπό τό 
μέρος δπου ήταν θροντασμένη ή 
Εικόνα, άκουσαν τήν φωνή τής 

Μεγαλόχαρης πού έλεγε «Τέκνα 
μου, Ακολουθήστε με μέ θάρρος 
καί πίστη προς Άνατολάς. ’Εγώ 
τώρα πηγαίνω πρός τό δροςΜελά 
πού διάλεξα γιά κατοικία μου μαζί 
μέ σάς».Μόλις σταμάτησε ή φωνή, 
είδαν τήν Άγια Εικόνα νά πετά 
άπό τή θέση της, νά βγαίνη άπό 
τήν Εκκλησία καί, πετώντας Αδιά
κοπα πρός τά ύψη, νά διευθύνεται 
πρός Άνατολάς. Τήν παρακολου
θούσαν μέ θαυμασμό καί έκσταση 
στό ούράνιο ταξίδι της ώσπου Απο
μακρύνθηκε πολύ καί δέν τήν 
έβλεπαν πιά.

Έτσι ή Αγία εικόνα πετώντας 
πάνω Από στεργιές καί θάλασσες 
πήγε καί κάθησε στή σπηλιά τοϋ 
"Ορους Μελά τοϋ Πόντου.

Ό  Βαρνάβας καί Σωφρόνιος, 
υστέρα άπό τό θαύμα αύτό, έκτε- 
λώντας τήν προσταγή τής Θεοτόκου 
έτοιμάσθηκαν γιά τό μακρυνό καί 
δύσκολο ταξίδι τους νά πάν νά τήν 
συναντήσουν στοΰΜελά. Μέ πεζο
πορία πολλών ήμερών έφθασαν 
στήν Κωνσταντινούπολη καί άπό 
κεϊ μπήκας σ’ ένα πλοιάριο γιά τήν 
Τραπεζοΰντα, δπου έφθασαν μετά 
13 ήμέρες. Στήν Τραπεζοΰντα Ανα
παύτηκαν λίγες μέρες. Πήγαν καί 
προσκύνησαν στή Μητρόπολη τήν 
Χρυσοκέφαλο Παναγία καί τό λεί
ψανο «Αγίαν κάραν=κεφαλήν» 
τοϋ Αγίου Ευγενίου. Παίρνουν 
υστέρα τόν δρόμο δίπλα στόν πο
ταμό Πυξίτη καί βαδίζουν στό έσω- 
τερικό. Κάποια μέρα φθάνουν στό 
χωριό Κουσπιδή καί μπαίνουν σ’ 
ένα μαγαζάκι γιά νά φάνε κάτι καί 
νά ξεκουρασθοΰν. Έκεΐ έζήτησαν 
πληροφορίες γιά τό δρος Μελά. 
'Ο φιλόξενος μαγαζιάρης πού τήν 
στιγμή εκείνη έφίλευε τούς ξένους 
μέ φρέσκα ψάρια, τούς είπε: «Τά 
ψάρια αύτά πού τρώτε, είναι άπό τό 
ποτάμι πού κατεβαίνει άπό τό "Ορος
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Μελά». Εκείνοι μόλις Ακόυσαν 
τραντάχθηκαν άπό χαρά. Ό  χωρι
κός τούς έδωσε όδηγίες γιά τόν 
δρόμο ιιού θά Ακολουθούσαν. Εκεί
νοι ευχαρίστησαν καί έφυγαν.

Σύμφωνα μέ τις'όδηγίες πού πή
ραν Ακολούθησαν τήν κοίτη τού 
ποταμού καί ύστερα από πορεία 4 
περίπου ώρών έφθασαν σέ μιά 
Ακροποταμιά, όπου νυχτώθηκαν 
καί διανυκτέρευσαν. Τό πρωΐ, 
όταν ξημέρωσε καί φώτισε ό ήλιος, 
πέρασαν τό ποτάμι καί είδαν Αψη
λά μέσα άπό θεόρατα έλατα καί αλ- 
λα δένδρα νά προβάλη ή κορυφή 
ένός βουνού. Οι δύο μοναχοί χά- 
ρηκαν καί είπαν μέσα τους—χωρίς 
άλλο—εκεί θά τούς περίμενε ή 
Μεγαλόχαρη.

Μέ πολύ κόπο Ανέβηκαν Ανάμεσα 
άπό τό κατάπυκνο δάσος άπό δέν
δρα καί συνεχόμενους θάμνους, για
τί δέν υπήρχε δρόμος, ούτε καί μο
νοπάτι, καί τέλος έφθασαν στή ρίζα 
τού βουνού, τού όποιου πριν είδαν 
τήν κορυφή.

Έκεΐ άντίκρυσαν στήν πλαγιά 
του ένα πελώριο βράχο πού κατα- 
μεσίς του άνοιγε μιά μεγάλη σπη
λιά καί μέ πλατειά επιφάνεια πρός 
τά έξω: Τώρα ήσαν πιά βέβαιοι 
πώς έκεΐ θά εΰρισκαν τήν Εικόνα: 
Τούς κατέλαβε όμως Αγωνία πώς θά 
έφθαναν ώς τήν σπηλιά γιατί ό 
βράχος ήταν Απότομος, σχεδόν κά
θετος καί δέν φαινόταν κανένας 
τρόπος νά ανεβούν γιατί τό άνοιγμα 
τού σπηλαίου ήταν Αρκετά υψηλά. 
Τότε βάλθηκαν νά προσευχηθούν 
καί νά παρακαλέσουν τήν Παναγία 
νά κάμη πάλι τό θαύμα Της. Πρά
γματι, κάποια στιγμή ένα τρίξιμο 
καί ένας κρότος σάν βούϊσμα 
άκούσθηκε. Ένα τεράστιο καί θεό
ρατο έλατο ξεριζώθηκε κατέβηκε 
καί έπεσε στήν ρίζα τού βράχου καί 
άκούμπησε σ’ αύτόν λοξά μέ τήν 
κορυφή ώς τήν είσοδο τής σπηλιάς. 
Έτσι έσχη μάτισε γέφυρα.

Οί πατέρες σταυροκοπήθηκαν 
καί άνέβηκαν στήν σπηλιά, όπου 
είδαν κοπάδια χελιδονιών πού πε- 
τούσαν καί μπαινόβγαιναν. Τά 
χελιδόνια μέ τήν αναπάντεχη αύτή 
έπίσκεψη Ανθρώπων στο λημέριτους 
ξαφνιάστηκαν καί τρομαγμένα 
έφυγαν καί δέν έπανήλθαν πιά. Τήν 
ώρα πού βρίσκονταν πιά οί ξένοι 
μας μέσα στήν σπηλιά, κάποια 
στιγμή ό ούρανός έλαμψε στον ορί
ζοντα σάν άστραπή καί ένα πλούσιο 
φως έπλημμύρισε τήν σπηλιά, τότε 
οί μοναχοί είδαν στόν θόλο τού 
σπηλαίου τήν εικόνα Ακουμπισμέ

νη σέ μιά έσοχή πού σχηματίζονταν 
στό υψηλότερο μέρος του.

Οί .καλόγεροι Αμέσως άρχισαν 
τήν καθαριότητα τής σπηλιάς άπό 
τά σκουπίδια καί τις Ακαθαρσίες 
των πουλιών πού ζοΰσαν έκεΐ. Βλέ
ποντας πώς ή παραμονή τους έκεΐ 
θά ήταν πολύ δύσκολη γιά τήν έλ
λειψη νερού,προσευχήθηκαν μέ κα
τάνυξη στήν Παναγία καί άμέσως 
άρχισαν νά στάζουν πυκνές σταγό
νες νερού κάτω άπό τό βράχο, όπου 
ήταν θρονιασμένη ή Εικόνα. Οί 
σταγόνες αυτές έσταζαν αδιάκοπα 
ώς καί τό 1924 πού έρημώθηκε τό 

Μοναστήρι άπό τούς μοναχούς του, 
οί όποιοι έφυγαν καί αυτοί πρό
σφυγες στήν Ελλάδα. Τό νερό τους 
συγκεντρώνονταν σέ ντεπόζιτο καί 
Αποτελούσε πλούσια βρύση πού 
έτρεχε μέσα σέ πέτρινη λεκάνη.

*
Άπό τήν ήμέρα έκείνη πού οί 

καλόγεροι έφθασαν στήν σπηλιά 
τό έτος 380 μ.Χ. άρχισαν νά κτίζουν 
ένα πρόχειρο κελί στό βάθος τής 
σπηλιάς γιά κατοικία τους, καί γιά 
τήν προσευχή τους. Γρήγορα μα
θεύτηκε στήν περιφέρεια, στά χω
ριά πώς ή εικόνα τής Παναγίας πέ- 
ταξε άπό τήν Αθήνα καί ήρθε στοΰ 
Μελά, όπου έγκατεστάθηκαν καί 
δύο καλόγεροι ’Αθηναίοι. Οί χω
ρικοί μέ εύλάβεια έσπευσαν νά τήν 
έπισκεφθοΰν καί νά βοηθήσουν 
τούς καλόγερους γιά τήν οικοδό
μηση έκκλησίας τοΰΜοναστηρίου. 
Έτσι έκουβάλησαν υλικά καί προ- 
σέφεραν τήν προσωπική τους εργα
σία. Στήν άρχή μέ τήν έπιθυμία τών 
καλογήρων έκτισαν ένα μικρό εκ
κλησάκι τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
γιά νά κάνουν τήν καθημερινή τους 
προσευχή, ώσπου νά κτισθή με
γάλη έκκλησία τής Θεοτόκου. 
Στό έκκλησάκι αυτό έκαναν τά 
εγκαίνια ιερείς πού τούς έστειλε ό 
Επίσκοπος Τραπεζοΰντας.

Σέ συνέχεια όμως άρχισε καί ή 
οικοδόμηση τού μεγάλου Ναού 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, μέ
σα στό σπήλαιο πού ήταν άλλωστε 
καί ό καθαυτό σκοπός τών μοναχών 
σύμφωνα μέ τήν έντολή τής Μεγα
λόχαρης. Ό  Ναός αύτός μέ τήν 
βοήθεια τών ευλαβών Χριστιανών 
κατοίκων τής περιοχής σέ λίγα 
χρόνια Αποπερατώθηκε καί ειδο
ποιήθηκε σχετικά ό Επίσκοπος 
Τραπεζοΰντας γιά τά εγκαίνια. Ό  
Επίσκοπος Ανέβηκε μέ συνοδεία 
πολλών ιερέων καί τού Ηγεμόνα 
τής Τραπεζοΰντας Αύγουστάλιου 
Κουρτίκιου (Ρωμαίου διοικητοΰ)

καί καθηγίασε τόν Τερόν Ναόν 
τής «Κοιμήσεως τής Θεοτόκου» 
τό 386 μ.χ. Ή  τελετή τών έγκαινίων 
έγινε μεγαλόπρεπα μέ τήν παρου
σία τών έπισήμων καί τήν συρροή 
άπειρου πλήθους άπό τά χωριά.

Ή  φήμη τής Μεγαλόχαρης στό 
νέο Της Μοναστήρι πολύ γρήγορα 
διαδόθηκε παντού όχι μόνο στόν 
Πόντο, άλλά καί σέ όλη τήν Μ. 
Άσία. Άπό παντού έρχονταν προ
σκυνητές καί άρρωστοι καί ζητού
σαν τήν ευσπλαχνία καί τήν χάρη 
Της γιά νά γιατρευθοΰν. Τά Αλλε
πάλληλα θαύματά Της έφερναν κον
τά Της Αρρώστους άπό λογής λο
γιών άρρώστειες, οί όποιοι εόρι- 
σκαν τήν θεραπείαν τους.

Αδιάκοπα καί κάθε χρόνο στήν 
Πανήγυρή της τόν 15αύγουστο οί 
Χριστιανοί έλληνες καί Αλλοεθνείς 
συνέρρεαν στήν Μονή γιά νά χαι
ρετίσουν καί νά γεραίρουν τήν 
μνήμη της.

Οί προσκυνητές αύτοί. Τής έφερ
ναν πολλά Αφιερώματα, δώρα καί 
χρήματα. Τά χωριά δέ καί πολλές 
πόλεις άκόμη τής Αφιέρωναν καί 
πολλά κτήματα. Μετόχια λεγάμενα 
γιά τήν συντήρησιν τών μοναχών 
Της καί γιά τήν τελειοποίηση καί 
τό χτίσιμο τών κτιρίων καί τών 
ξενώνων της.

Έτσι πολύ γρήγορα ήΜονή πλού
τισε τόσο ιιού ό πλούτος της στά
θηκε αιτία νά γίνη ό στόχος τών 
ληστών. Κάποτε μετά πολλά χρό
νια σέ μία έκδρομή άπό άπιστους 
ληστές κατεστράφηκε τελείως ή 
Μονή καί δέν έμεινε «λίθος επί λί
θου».

Οί κακούργοι, σκότωσαν τούς 
μοναχούς καί άρπαξαν όλα τά τι
μαλφή καί τήν χρυσοποίκιλτη Εικό
να.

Στήν διανομή τρεις άπό τούς 
ληστές μάλωσαν γιά τήν Εικόνα, 
γιατί ό καθένας τους ήθελε νά τήν 
πάρη ό ίδιος, στό τέλος συμφώνη
σαν νά τήν κομματιάσουν σέ τρία 
καί νά πάρη ό καθένας τό 1]3. 
Άξαφνα όμως ό ένας μετάνοιωσε 
καί παραιτήθηκε τού μεριδίου του. 
Τότε οί άλλοι δύο άπεφάσισαν νά 
τήν μοιρασθοΰν έξΐσου, ένας σήκω
σε τό τσεκούρι του καί κατάφερε 
δυνατό κτύπημα στήν μέση τής 
Εικόνας Ακριβώς γιά νά γίνη δίκαιη 
ή μοιρασιά. Τί συνέβη όμως! Μέ 
τό χτύπημα σάν νάπεσε κεραυνός. 
Άναψε άμέσως όλο τό δάσος καί 
κάηκαν τά έλατα μαζί τους δέ καί 
οί δύο ληστές. Ό  τρίτος πού δέν 
θέλησε μερίδιό σώθηκε. ‘Ύστερα
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άπ’ αύτό ή Εικόνα πέταξε καί θρο
νιάστηκε στή θέση της στον Ναό. 
Άλλοι, λένε, πώς ό ευσεβής λη
στής τήν ξαναπήγε εκεί. Μιά βα- 
θειά εντομή πού υπάρχει καί σήμερα 
ακόμη στή μέση τής Εικόνας είναι 
πολύ εύδιάκριτη καί αποδίδεται στή 
τσεκουριά έκείνη τοΰ ληστή.

Μετά τήν καταστροφή αύτή πολ
λά χρόνια έμεινε ήΜονή έρημη καί 
άκατοίκητη. "Υστερα όμως ξάναϊ- 
δρύθηκε καί πολλοί νέοι καλόγεροι 
καί μάλιστα άρκετά μορφωμένοι 
έγκατεστάθησαν καί ή πρόοδος 
καί ή δράση τοΰ Μοναστηριού ξα- 
ναφημίσθηκε καί ξανάφθασε σέ 
ύψηλό έπίπεδο καί εκπλήρωση τοΰ 
Χριστιανικού καί εθνικού του προ
ορισμού. Πλήν όμως καί δεύτερη 
καταστροφή καί λεηλασία πού δέν 
άφησε ούτε ίχνη τής ώρ,αίας αίγλης 
καί προόδου έπηκολούθησε. Τήν 
φοράν αύτήν ή καταστροφή έγινε 
άπό τούς Πέρσες κατά τούς πολέ
μους μεταξύ Βυζαντινών καί Περ- 
σών. Καί μετά τήν όλοτελή αύτή 
καταστροφή επί δύο αιώνες καί 
περισσότερο ή Μονή έμεινε άκα- 
τοίκητος καί παντέρημη μέχρι τό 
έτος 664 μ.Χ. όπότε ή Παναγία 
ευδόκησε νά ξαναϊδρυθή ό οίκος 
Της.

Κατά τήν παράδοση, μιά μέρα 
πού ό χωρικός Χριστόφορος, γεωρ
γός, άπό τό χωριό Χαζαρή τής 
Επαρχίας Τραπεζούντας, έκεΐ πού 
ώργωνε τόν άγρόν του στήν περιοχή 
πού- χωριού ώραματίσθηκε έξαφνα 
μπροστά του μιά γυναίκα άπλα 
καί σεμνά ένδεδυμένη, ή όποια 
άφοΰ τοΰ είπε τις εξής φράσεις 
εξαφανίσθηκε :
«Τέκνον Χριστόφορε, άφησε τό 
άροτρόν σου καί έλα στήν Μονήν 
μου στοΰ Μελά νά κατοικήσης». 
Ό  Χριστόφορος έμεινε εμβρόντη
τος μπροστά στό θέαμα τοΰ θείου 
δράματος καί καταλαβαίνοντας πώς 
ή έμφανισθεϊσα πρός αυτόν ήταν

ή Παναγία, έγκατέλειψε τό άροτρον, 
ντύθηκε τό ιερατικό φόρεμα πού 
πήρε άπό τήν έκκλησία τοΰ χωριού 
του καί πήγε καί κατοίκησε στήν 
Μονή, ή όποια εκ νέου άποικίσθηκε 
χάρη- στις φροντίδες τοΰ νέου μο- 
ναχοΰ -Χριστοφόρου, ό όποιος έκά- 
λεσε καί προσήλκυσε σιγά σιγά 
καί άλλους μοναχούς. Έτσι ξα- 
ναϊδρύθηκε ή Μονή καί έπανδρώ- 
θηκε μέ νέο προσωπικό καλογήρων.

Μετά τήν νέα αύτή ίδρυση καί 
άνοικοδόμηση τήςΜονής, δέν άκο- 
λούθησε πιά άλλη καταστροφή 
καί. ή Μονή άρχισε πλέον τήν κα
νονική λειτουργία καί δράση της 
μέ άξιους ήγουμένους καί ίερομο- 
νάχους, οί όποιοι τήν ώδήγησαν 
σέ ύψος Θρησκευτικού καί έθνικοΰ 
μεγαλείου καί τήν κατέστησαν 
κέντρον Χριστιανισμοΰ καί Έλλη- 
νισμοΰ καθ’ όλα εκείνα τά χρόνια 
τής Τούρκικης σκλαβιάς, άπό τό 
1461 μ.Χ. άπό τότε'δηλ. πού έπεσε 
ή Τραπεζοΰντα καί ή αύτοκρατο- 
ρία τών Κομνηνών καί κατά τά 
όποια ή Μονή τόσο επιτυχημένα 
συνέχισε τήν εθνοσωτήρια καί 
Χριστιανική δράση της ώς τό 1924, 
όπότε έγκάταλείφθηκε άπό τούς 
μοναχούς οί όποιοι κατέφυγον καί 
αύτοί ώς πρόσφυγες μαζί μέ όλον 
τόν Χριστιανικόν έλληνισμόν τοΰ 
Πόντου στήν Μητέρα Ελλάδα.

Στήν βιβλιοθήκη τήςΜονής φυ
λάγονταν πολλά έγγραφα, χρυ- 
σόβουλα καί φιρμάνια, τά όποια 
κατωχύρωνάν τά προνόμια καί τήν 
άσφάλειά της. Ήταν χρυσόβουλα 
τών Βυζαντινών καί τών Κομνηνών 
Αύτοκρατόρων, τών Τσάρων τής 
Ρωσσίας, τών Σουλτάνων τής Τουρ
κίας, άκόμα δέ καί τών Ηγεμόνων 
τής Μολδοβλαχίας (στις παραδου
νάβιες έπαρχίες).

"Ενα Σουλτανικόν χρυσόβου- 
λο πού λέγεται «Χάτι-Σερίφ» είναι 
τοΰ Σουλτάνου Σελίμ τοΰ Α', ό 
όποιος τό έξέδωκε χάρη τής Μο

νής, ύστερα άπό θαΰμα τής 
Μεγαλόχαρης τοΰ Πόντου.

—Διηγούμαι τό θαΰμα : Ό  Σουλ
τάνος Σελίμ ό Α 'όταν ήταν άκό
μα διάδοχος τοΰ θρόνου, πήγε πα
ρέα μέ εκλεκτούς κυνηγούς, στό 
δάσος Μελά νά κυνηγήση. "Οταν 
περνοΰσαν κάτω καί μπροστά άπσ 
τό Μοναστήρι άντίκρυσε τό Μο
ναστήρι τοΰ όποιου ή ώραία θέα 
τών κτισμάτων του καί ή μεγα
λοπρέπεια έθάμβωσαν τά μάτια 
του, άλλά καί έρέθισαν τόν μου
σουλμανικόν του έγωϊσμό καί άνα- 
ζωπύρωσε τόν φανατισμό του τ ης μι
σαλλοδοξίας, τόσο πού διέταξε 
τό γκρέμισμα καί τόν άφανισμό 
του στή στιγμή ! Μόλις όμως 
έδωσε τήν διαταγή, κατελήφθη 
άπό σπασμούς καί φοβερούς πό
νους καί έπαθε καί ήμιπληγία! 
Οί συνοδοί του όπως ήταν φυσικό 
άνησύχησαν καί δέν ήξεραν πού 
νά άποδώσουν τήν ξαφνική-αύτή 
άρρώστεια τοΰ κυρίου τους. Τότε 
ένας άπ’ αύτούς μέ θάρρος τοΰ μί
λησε καί τοΰ είπε—μήπως ή άπό- 
τομη αύτή άσθένεια προήλθε άπό 
τήν διαταγή πού έδωσε γιά τόν 
άφανισμό τοΰ ίεροΰ ιδρύματος.

Ό  Σουλτάνος άνεκάλεσε εύθύς 
τήν διαταγή καί ή άρρώστεια 
πέρασε άμέσως καί ή υγεία του 
άποκατεστάθηκε. Τότε διέταξε νά 
μή θιγή ποτέ ή Μονή άπό κανένα 
όμοεθνή του καί έξέδωκε καί 
άφιέρωσε τό Χρυσόβουλο φιρμάνι 
—Χάτι Σερίφ—πού κατοχύρωνε τά 
προνόμια τής Μονής καί έπεκύ- 
ρωνε όλα τά προηγούμενα χρυσό
βουλα καί έγγραφα τών διαφόρων 
αύτοκρατόρων καί ήγεμόνων.

Γιά ένδειξη σεβασμοΰ στέγασε 
τόν θόλο τοΰ Ναοΰ μέ χαλκό καί 
άφιέρωσε πέντε τέράστιεςς λαμ- 
μπάδες στή Θεοτόκο καί οί όποιες 
σώζονταν ώς τήν τελευταία στι
γμή (124) καί πού ήσαν τοποθετη
μένες σέ πελοόρια μανουάλια

3* 3*

452



Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  1 9 7 2

Ή ’Ολυμπίάς τού Μονάχου

Ε Λ Ε Ν  Κ Ο Λ Μ Α Ν  
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Ολυμπιακοί ’Αγώνες. Δύο λέξεις, μία έννοια πού, 
άπό τά βάθη της 'Ιστορίας καί διά μέσου τών αιώνων, 
φέρουν μέχρι τού σημερινού κόσμου, τήν ’Ομορφιά, 
τήν 'Αρμονία καί τό δημιουργικό νόημα τοΟ αιωνίου 
Ελληνικού Πνεύματος!

’Ολυμπιακοί ’Αγώνες! Οί περιφημότεροι καί σπου
δαιότεροι τών έθνικών άγώνων τών Ελλήνων, έτε- 
λοΰντο κατά τετραετίαν καί μάλιστα τό καλοκαίρι. 
Ή  άρχή των άνάγεται στους μυθικούς χρόνους. 'Ως 
ιδρυτής των θεωρείται ό Ίδαΐος 'Ηρακλής, ό παρα-
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στάς ήδη στήν γέννησι τοΟ Δνός, άλλά καί ό μεταγε
νέστερος 'Ηρακλής, ό γιός τής ’Αλκμήνης, έτέλε- 
σεν στην ’Ολυμπία λαμπρούς αγώνες.

"Ομως, ή κυρίως ϊδρυσις τών άγώνων άποδίδεται 
στον Ίφιτον πού μετά τόν Λυκούργο τής Σπάρτης, 
κατά τόν 9 π. X. αιώνα, άναδιοργάνωσε τούς ’Ολυ
μπιακούς ’Αγώνες καί είσήγαγε τήν έκεχειρία, πού 
έπέβαλε δχι μόνο τό άπαραβίαστο τής "Ηλιδος, ώς 
τής χώρας δπου έτελοϋντο οί ’Αγώνες άλλά καί 
γενικώς σέ όλες τις έλληνικές χώρες ειρήνη, κατά 
τήν διάρκειαν τών Άγώνων. ’Από τό 776 π. X. κατε- 
γράφοντο έπισήμως οί νικηταί, άλλά ή χρησιμο- 
ποίησις τών ’Ολυμπιάδων ώς χρονολογικής μονά- 
δος είσήχθη πολύ άργότερα.

Ό  κυριώτερος καί παλαιότερος άγώνας ήταν ό 
δρόμος στό Στάδιο. Στήν αρχή άπλοΰς καί από τήν 
14η ’Ολυμπιάδα (724) δίαυλος, άπό τήν 15η δόλιχός. 
Κατά τήν 18η ’Ολυμπιάδα (708) είσήχθη τό πένταθλο 
(συνδυασμός άλματος, δίσκου, άκοντίου, δρόμου καί 
πάλης). Στήν 28η ’Ολυμπιάδα (680) προσετέθη ή 
άρματοδρομία, γιά άρματα μέ τέσσαρα άλογα, στήν 
33η (648) ή ιπποδρομία καί τό παγκράτιο (συνδυα
σμός πάλης καί πυγμής). Κατόπιν, προσετέθησαν καί 
άγώνες γιά παΐδες καί στήν 65η ’Ολυμπιάδα (520) 
ό όπλίτης δρόμος, δηλαδή δρόμος μέ πανοπλία. 
Άγωνισταί μπορούσαν νά είναι μόνο ελεύθεροι πολί
τες Έλληνες. Θεαταί μπορούσαν νά είναι καί βάρ
βαροι, δχι όμως, καί γυναίκες, έκτος τής ’Ηλείας ίέ- 
ρειας τής Δήμήτρας. Ή  διεύθυνσις τών ’Ολυμπιακών 
’Αγώνων βρισκόταν στά χέρια τών λεγομένων Ε λ
λανοδικών, πού ήταν συγχρόνως ή άνωτάτη πολιτι
κή άρχή τής ’Ηλείας.

Τό κύριον άθλον, απλούς κλάδος τής υπό τού 
Ήρακλέους φυτευθείσης ίερδς έλαίας (κοτίνου) 
έδίδετο κατά τό τέλος τών άγώνων είς όλους τούς 
νικητάς συγχρόνως. Τό άθλον αύτό θεωρείται άπό 
δλους τούς Έλληνες ώς ή ύψίστη τιμή. Μέ αύτό 
έτιμάτο δχι μόνο ό νικητής, άλλά καί ή οίκογένειά 
του καί ή Πατρίδα του.

"Οταν οί Ρωμαίοι, έπωφεληθέντες άπό τήν διχό
νοια τών Ελλήνων, έγένοντο κύριοι τής Ελλάδος, 
έπήλθε καί ή παρακμή τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων. 
"Οσο περισσότεροι ξένοι έπαιρναν μέρος στούς ’Αγώ
νες — άφού καταργήθηκαν σιωπηρώς οί άρχαΐες δια
τάξεις— τόσο οί Έλληνες άπεσύροντο αύτών, ό δέ 
στέφανος τού νικητοΰ έχασε τήν άρχαία σημασία 
του.

Ά φ’ δτου έπαψαν οί Άγώνες— πιθανώς περί τά 
τέλη τού 4ου μ. X. αίώνος όλατά οικοδομήματα παρα- 
μελήθηκαν καί κατεστράφηκαν τελικά έντελώς, 
έν μέρει άπό τούςΆδιους τούς άνθρώπους, κυρίως 
δμως άπό σεισμούς καί πλημμύρες καί, μέσα στούς 
αιώνες, παχύ στρώμα άμμου 3 —5 μ. σκέπασε τά 
έρείπια τών άρχαίων άριστουργημάτων.

*

Τήν ίδέα τής άναβιώσεως τών ’Ολυμπιακών Άγώ
νων είχε ό Γάλλος βαρώνος Πέτρος ντέ Κουμπερτέν, 
πού άνεκοίνωσε τήν ίδέα του αύτή στις 25 Νοεμβρίου 
1892 στό Παρίσι, στό άμφιθέατρο τής Σορβόννης, 
κατά τόν εορτασμό τής 5ης έπετείου τής Ένώσεως 
τών Γάλλικών Αθλητικών Σωματείων, τής όποιας 
ήταν γραμματεύς.

Οί πρώτοι σύγχρονοι ’Ολυμπιακοί Άγώνες έγι
ναν — τιμής ένεκεν πρός τήν γενέτειραν αύτών, 
τήν Ελλάδα—στάς Αθήνας τό 1896. Καί άκολού- 
θησαν: τό 1900 στό Παρίσι, τό 1904 στόν "Αγιο Λου
δοβίκο τών ΗΠΑ, τό 1908 στό Λονδίνο, τό 1912 στή 
Στοκχόλμη. Τό 1916 έπρόκειτο νά γίνουν στό Βερο
λίνο, άλλά ματαιώθηκαν λόγω τού Α' Παγκοσμίου 
Πολέμου. Έπανελήφθηκαν τό 1920 στήν ’Αμβέρσα, 
τό 1924 στό Παρίσι, τό 1928 στό Αμστερνταμ, τό 
1932 στό Λος "Αντζελες τό 1948 στό Λονδίνο, τό 
1952 στό Ελσίνκι, τό 1956 στή Μελβούρνη, τό 1960 
στή Ρώμη, τό 1964 στό Τόκιο, τό 1968 στό Μεξικό 
καί τό 1972 στό Μόναχο.

Οί ’Ολυμπιακοί Άγώνες είναι ή μεγάλη έορτή τών 
Αθλητών, άλλά καί τών θεατών άπ’ δλο τόν κόσμο 
πού θά συρρεύσουν στό Μόναχο τόν Αύγουστο τού 
1972. Κατά τήν διάρκειά τους έχουν προγραμματι- 
σθή πάρα πολλές καλλιτεχνικές καί πνευματικές έκ- 
δηλώσεις, πού θά πλαισιώσουν τήν άθλητική άμιλ
λα.

Τό Μόναχο, ή μεγάλη αύτή πόλις τής Τέχνης, θά 
παρουσιάση καί άλλους άγώνες σέ θέατρα καί αίθου
σες συναυλιών, σέ Μουσεία καί Γκαλλερί, σέ εκ
κλησίες καί σέ πύργους. Ακόμη καί σ’ αύτή τήν 
περιοχή τών Άγώνων, άνάμεσα στούς καταπράσι- 
νους λόφους καί στήν μεγάλη λίμνη. Τό μεγάλο αύ
τό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, εκτείνεται άπό τόν ’Ιού
νιο ώς τόν Σεπτέμβριο. ,

Στις έκδηλώσεις αύτές, τήν πρώτη θέσι καταλαμ
βάνει ή μουσική. Στήν Κρατική Όπερα τού Μονά
χου καί στό Θέατρο Κυβιλιέ, θά άκουσθοΰν μεταξύ 
άλλων: έργα Μότσαρτ καί Στράους, Βάγκνερ καί 
Στραβίνσκυ, Κάρλ Όρφ καί Βέρντι, ώς καί ή όπερα 
«Φιντέλιο» τού Μπετόβεν. Ή  Σκάλα τού Μιλάνου 
θά παρουσιάση τήν όπερα «Άΐντα» καί σέ παγκό
σμια πρεμιέρα, μιά όπερα τού Κορεάτου συνθέτου 
Ίζάνγκ Γιούνγκ. Στό Κρατικό Θέατρο θά έμφανι- 
σθή ό Λυρικός Θίασος τού Λονδίνου Σάντλερ ς 
Γουέλλς. Θά ύπαρξη μία έβδομάδα σλαυϊκής όπε
ρας (Ντβόρακ, Σμέτανα, Γιάνατσεκ, Τσάϊκόφσκυ, 
Προκόφιεφ καί Σοστακόβιτς, μία έβδομάδα μέ έργα 
Όφφενμπαχ καί άρκετά έλαφρότερα έργα.

"Οσον άφορά τις συναυλίες, πλήθος άπό διάσημα 
όνόματα συνθετών, όρχηστρών, τραγουδιστών και 
μαέστρων, ‘βρίσκονται στό πρόγραμμα: ή Φιλαρμο
νική τής Βιέννης, ύπό τήν διεύθυνσιν τού Κάρλ 
Μμπαΐμ, ή Φιλαρμονική τού Βερολίνου, μέ τόν Χέρ- 
μπερτ φον Κάραγιαν, ή Σκάλα τού Μιλάνου, μέ τό 
«Ρέκβιεμ» τού Βέρντι. Τό κορύφωμα τών συναυλιών 
θά άποτελέσουν «Ό Μεσίας» τού Χαΐντελ καί ή 
«Έννάτη Συμφωνία» τού Μπετόβεν.

Τό πρόγραμμα δέν περιορίζεται μόνο σέ έργα ύψη- 
λής τέχνης, άλλά θά περιλαμβάνει επίσης: Τζάζζ, 
μιουζίκαλς, ταινίες, φολκλόρ, μόδα, πολλές εκθέ
σεις καί επίσης ένα έπιστημονικό Συνέδριο, μέ θέμα: 
«Τά σπόρ στόν σημερινό κόσμο—Δυνατότητες καί 
Προβλήματα».
Ή  "Εκθεσις: «Παγκόσμιοι Πολιτισμοί καί σύγχρονη 

Τέχνη» στόν Οίκο Τέχνης, σκοπό έχει νά δείξη 
τήνέπίδραση τώνάσιατικών, άφρικανικών, αύστρα- 
λιακώνκαί παλαιών άμερικανικών (πρό τής άνακαλύ- 
ψεως ^πολιτισμών, πάνω στήν νεώτερη Εύρωπαϊκή 
Τέχνη συμπεριλαμβανομένης καί τής Μουσικής.

Στό σύνολό του, τό μορφωτικό, πνευματικό καί
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καλλιτεχνικό πρόγραμμα, πού θά πλαισιώνει τήν 
20η 'Ολυμπιάδα τού Μονάχου, περιλαμβάνει :
5 Εκθέσεις 1 Φεστιβάλ: Νέες Τάσεις
45 Παραστάσεις Οπερας στήν Μουσική, 
καί Μπαλλέτου 1 Διεθνές Φεστιβάλ

36 Συναυλίες Τζάζζ
15 Παραστάσεις 1 Πρόγραμμα Τέχνης
9 Φολκλορικές Εκδηλώσεις καί Θεάτρου γιά τή 
2 Συνέδρια : «'Αθλητισμός Νέα Γενιά 
στον σημερινό Κόσμο» 1 Πρόγραμμα Βιομηχά-
καί «Παγκόσμιο Συνέδριο νιας Ταινιών 
Μουσικής Νεολαίας». 1 Διεθνή Έκθεσι Μό

δας Υψηλής Ραπτικής». 
Μία από τις πιο ένδιαφέρουσες μορφωτικές έκδη- 

λώσεις, θά είναι καί ή Έκθεσις «100 χρόνια Γερμα
νικών Άνασκαφών στήν ’Ολυμπία». Θά περιλαμβά
νει αναπαραστάσεις καί όμοιώματαάπό τόνχώροντής 
'Ολυμπίας καίάπό τις χιλιάδες τών άνευρεθέντωνάντι- 
κειμένων Τέχνης. ’Επίσης θά υπάρχουν χάρτες, σχέδια 
φωτογραφίες, έγχρωμες διαφάνειες καί ταινίες πού 
θά ξαναζωντανέψουν τήν 'Ολυμπία καί τούς ’Αγώνες 
τών ’Αρχαίων. Τό μεγαλύτερο κομμάτι τής Έκθέσεως 
θά είναι ένα χυτό τής ανατολικής μετώπης τοϋ Ναού 
τοϋ Διός, πού θά έχει μήκος σχεδόν 28 μέτρα. Ό  
ναός τοϋ Διός καί τής "Ηρας, ό Θησαυρός καί δύό 
αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι ευρήματα τών πα- 
λαιοτέρων άνασκαφών (1875—1881) Οί νεώτεοές 
άνασκαφές (1954—1958) έφεραν στο φώς το εργα
στήριο τοϋ Φειδία καί τό άρχαϊο Στάδιο; κάτω άπό 
στρώμα άμμου, πάχους 5 μέτρων.

Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

Στήν περιοχή τών ’Αγώνων έχουν έπενδυθή* 
κατά τετραγωνικόν χιλιόμετρον, περισσότερα χρή* 
ματα άπό όσα τό κράτος τής Βαυαρίας έχει δαπα
νήσει διά τήν φροντίδα καί τήν περιποίησι τών γε
ρόντων, κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν. Μόνον όσα 
θά δαπανηθοϋν μετά τούς ’Αγώνες, διά τήν κατεδά- 
φισιν καί άποκομιδήν όλυμπιακών άπορριμμάτων, 
θά φθάσουν τό ύψος δαπανών τής Όλυμπιάδος τής 
Μελβούρνης (άνω τών 20 έκ. μάρκων).

Πάνω άπό τό 'Ολυμπιακό Στάδιο έκτείνεται ή 
μεγαλύτερη (74.800 τ. μέτρα) καί άκριβώτερη (180 
έκ. μάκρκα περ.),'στέγη τοϋ κόσμου, πού καλύπτει 
μόνο τό μισό Στάδιο. Τό Στάδιο διά τούς ιππικούς 
άγώνες, στοίχισε 40 έκ. μάρκα. Τό Κολυμβητήριο,

ένα θαΰμα τεχνικής, ύπερέβει εις άξίαν 45 έκ. μάρκ. 
Οί Ταχυδρομικές 'Υπηρεσίες τής Δ. Γερμανίας 
δαπάνησαν περί τά 600 έκατομμύρια μάρκα διά 
2500 τηλεφωνικές συνδέσεις πρός τό κέντρο Τηλε
γράφου καί Τηλεοράσεως διά συσκευές Τηλεοράσεως 
(3.000) έγχρώμους μεταβιβάσεις μέσω δορυφόρων.

Ό  Στρατός θά συμβάλει καί αυτός εις τήν έπιτυχή 
διεξαγωγή τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, μέ υλικό καί 
ύπηρεσίες 20.000 στρατιωτών, άξίας τουλάχιστον 
130 έκ. μάρκων. Τό σύνολον τών ολυμπιακών δαπα
νών ύπερέβη τά 3 δισ. μάρκα καί αύτά όλα διά ένα 
χρονικό διάστημα 1500 ολυμπιακών ώρών καί τήν 
άπονομή 1109 μεταλλίων σέ νικητάς «άπό τήν Νεο
λαία όλου τοϋ Κόσμου».

Τό Προσωπικό τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων θά 
διακρίνεται εύκολα, άπό τά χρώματα τών στολών πού 
Βάφορά, κατά ειδικότητα :

Οί συνοδοί έδάφους : γαλάζια—Τό τεχνικό προ
σωπικό : άσπρα—

Οί διαιτηταί τών ’Αγώνων : πράσινα—Οί ταξιθέ- 
τισες : κόκκινα·— Οί κηπουροί : κίτρινα.
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ

- —'Η ’Ολυμπιακή Λίμνη (85.000 τ.μ.) θά γίγη μετά 
τούς ’Αγώνες, τό κέντρο ένός συγκροτήματος άνα- 
παύσεως καί άναψυχής.

—Στό Κολυμβητήριο, χωρητικότητος 9.000 θεα
τών : οί όκτω δεςάμενες του υα χρησιμοποιηθούν 
κατόπιν ώς δημόσια λουτρά.

—Στό ’Ολυμπιακό Στάδιο, μέ τις 43.000 θέσεις 
καθημένων καί 37.000 θέσεις όρθιων θά γίνουν τό 
1974 οί τελικοί ’Αγώνες τοϋ Παγκοσμίου Πρωτα
θλήματος Ποδοσφαίρου.

—Οί χώροι διά τήν στάθμευσιν 500 αύτοκινήτων 
ύπηρεσιακών παραγόντων καί επισήμων ξένων, θά 
χρησιμοποιούνται, πρός τόν σκοπόν αύτόν καί σέ 
μελλοντικές εκδηλώσεις.

—Υπόστεγα, χωρητικότητος 12.000 θεατών, θά 
χρησιμοποιηθούν άργότερα διά συνέδρια, συναυ
λίες κ.ά.
—Τό Κέντρο τοϋ Τύπου θά μεταβληθή σέ σχολικό 

κτίριο.
—Τό Στάδιο τοϋ Βόλεϋ, διά 3500 θεατάς, τό Κέντρο 

Τηλεοράσεως καί οί 10 χώροι διά παιχνίδι Χόκεϋ, 
μέ λυόμενες κερκίδες διά 10.000 θεαΐάς, άνήκουν 
εις τήν ’Ακαδημίαν ’Αθλητισμού.

ΤΙ ΣΤΟΙΧΙΣΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

1) ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936 
64 έκ. μάρκα

2) ΛΟΝΔΙΝΟ 1948
10 έκ. μάρκα. Χωρίς νέες έγκαταστάσεις.

3) ΕΔΣΙΝΚΙ 1952
29 έκ. μάρκα καί ένα καινούργιο Στάδιο.

4) ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 1956 
20 έκ. μάρκα

5) ΡΩΜΗ 1960
175 έκ. μάρκα. Νέες άθλητικές έγκάταστάσεις 
καί, πρωτίστως, δρόμοι.

6) ΤΟΚΙΟ 1964 
288 έκ. μάρκα

7) ΜΕΞΙΚΟ 1968
748 έκ. μάρκα, μέ πολλές νέες έγκαταστάσεις.
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Η Ελληνική Εμπορική Ναυτι
λία υπήρξε άπό αρχαιότατης έπο- 
χής είς τών κυριωτέρων συντελε
στών τοΰ πολιτισμού, τής οικονο
μικής ζωής, άλλα καί τής δόξης τής 
Ελλάδος, ή γεωγραφική θέσις τής 
όποιας τόσον εις τόν παλαιόν όσον 
καί είς τόν σύγχρονον κόσμον, 
προδιέγραψε τόν σημαντικώτατον 
ρόλον, τόν όποιον έπέπρωτο νά 
παίξη ή Ελληνική Ναυτιλία διά 
μέσου τών αιώνων.

I.  Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Άπό τής μυθικής άργοναυτικής 
εκστρατείας μέχρι καί τών ήμερών 
μας δέν έπαυσαν οί "Ελληνες ναυ
τικοί νά διασχίζουν γνωστάς καί 
άγνωστους θαλάσσας, είτε επί πο
λεμικών πλοίων διεξάγοντες άγώ- 
νας, είτε έπί πολυαρίθμων όκλάδων 
καί «στρογγυλών» πλοίων ένερ- 
γοϋντες, ειρηνικόν έμπόριον, άλ
λοτε επιστημονικός έρεύνας καί 
πάντοτε μεταδίδοντες τόν πολι
τισμόν είς διαφόρους λαούς. Ή
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'Ελληνική μυθολογία είναι στε- 
νώτατα συνδεδεμένη μέ τήν θά
λασσαν, ή δποία καί ίδιους είχε 
Θεούς. Οί ΆργΟναΰται, ό Θησεύς, 
αί Στήλαι τοΟ Ήρακλέους, αί 
περιπέτειαι τοΟ Όδυσσέως, άπο- 
τελοΰν μερικούς άπό τούς μεγάλους 
σταθμούς τής ναυτικής ιστορίας 
τής Ελλάδος των προϊστορικών 
χρόνων, τήν όποιαν συμπληρώνουν 
τά όνόματα τών άνά τάς άκτάς τής 
Μαύρης Θαλάσσης, τής Μικράς 
Ασίας, τής Βορείου ’Αφρικής, τής 
Γαλλίας καί τής 'Ισπανίας ενδό
ξων Ελληνικών άποκιών μέ κο- 
ροινίδα τήν Μεγάλην Ελλάδα εις 
τά νότια τής ’Ιταλικής Χερσονή
σου καί τήν Σικελίαν όπου μέχρι 
καί σήμερον, μετά πάροδον 2.500 
καί πλέον ετών, διατηρούνται ζών- 
τα ίχνη τής διαβάσεως καί έγκατα- 
στάσεως τών Ελλήνων ναυτιλλο- 
μένων. Ό  Πυθέας ό Μασσαλιώτης 
έπεσκέπτετο διά έξερευνητικούς 
σκοπούς τάς «Κασσιτερίδας Νή
σους» κατά τόν 4ον π.χ. αιώνα. 
"Ελληνες δέ εμπορευόμενοι μετέ- 
φερον διά θαλάσσης κατά τήν ιδίαν 
περίπου εποχήν τό ήλεκτρον τής 
Βαλτικής διά νά τό άνταλλάξουν 
μέ τά εμπορεύματα τής ’Ανατο
λής, τά όποια παρελάμβανον άπό 
τόν Περσικόν Κόλπον καί μετέ- 
φερον μέσω τού ’Ινδικού ’Ωκεανού 
καί τής Έρυθρδς Θαλάσσης, σχη- 
ματίζοντες οϋτώ τήν μεγάλην «πλω
τήν γέφυραν» μεταξύ ’Ανατολής 
καί Δύσεως.

Τό 326 π.χ, ό ναύαρχος τού 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου Νέαρχος 
έφθασεν έως τά Σοΰσα, υστέρα άπό 
ένα περιπετειώδη πλοΰν διά τού 
’Ινδικού ’Ωκεανού, ήγούμενος στό
λου, τόν όποιον έναυπήγησε, πρός 
τόν σκοπόν τούτον, εις τόν ποτα
μόν ’Ινδόν. ’Αλλά, γενικώς, δέν 
φπάρχει κεφάλαιον τής άρχαίας 
Ελληνικής ιστορίας—ή όποια εί
ναι καί ή ίστςρία τής άνθρωπότη- 
τος όλοκλήρου—τό όποιον νά μή 
συνδέεται στενώτατα μέ τήν θά
λασσαν. "Αλλωστε καί μόνη ή Σα- 
λαμίς θά ήρκει διά νά άποδείξη 
τήν σημασίαν τού Ελληνικού ναυ
τικού διά τήν άνθρωπότητα όλό- 
κληρον, ένος ναυτικού, πού έξε- 
πήδησε, φυσιολογικώς, άπό τήν 
προΰπάρξασαν μέ αύτό ίσχυράν 
έμπορικήν ναυτιλίαν.

Τό ένδοξον Πολεμικόν Ναυτι
κόν καί ή ’Εμπορική μας Ναυτι
λία άπό τής άπέλευθερώσεως τού 
Έθνους έκ τής Τουρκικής κατο
χής, καί καθ’ δλην τήν διαδρομήν

τής ιστορίας του μέχρι σήμερον, 
προσέφεραν άνεκτιμήτους υπη
ρεσίας εις τό Έθνος, χάρις εις τό 
θάρρος καί τήν ευψυχίαν τών πλη
ρωμάτων των.

Τόσον τό Πολεμικόν, όσον καί 
τό ’Εμπορικόν Ναυτικόν συνε
χίζουν τάς λαμπράς ναυτικάς πα
ραδόσεις τού Έθνους μας, χαλύ
βδινος θώραξ ασφαλείας τών ελευ
θεριών μας τό πρώτον, φορεύς 
πλούτου καί ευημερίας διά τόν 
Λαόν μας τό δεύτερον.

Τόν ήγετικόν τούτον ρόλον διε- 
τήρησεν ή Ελληνική «θαλασσία 
δύναμις», δηλαδή ή σύνθεσις έμπο- 
ρικοΰ καί πολεμικού ναυτικού— 
άμείωτον διά μέσου τών αιώνων, 
χάρις δέ εις τήν δύναμιν αυτήν 
κατώρθωσε κυρίως νά έπιζήση ή 
Ελληνική Φυλή τόσον επιδρομών. 
Καί όταν έσήμανεν ή μεγάλη ώρα 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, 
οί Έλληνες ναυτικοί άνέλαβον καί 
πάλιν τόν ρόλον τού συνεχιστοΰ 
τής μακρας καί ύπερόχου παραδό- 
σεως τών Σαλαμινομάχων, εις τού
το δέ τά μέγιστα τούς ώφέλησε ή 
πείρα, τήν όποιαν απέκτησαν κατά 
τά ταξίδια των, άμεινόμενοι κατά 
τών πειρατών. 'Η ιστορία τής 
Έπαναστάσεως τού 1821 βρίθει άπό 
όνόματα Ελλήνων πλοιοκτητών, 
πλοιάρχων ή καί άπλών ναυτών 
καί ναυτόπαιδων, χωρίς τήν συμ
βολήν τών όποιων είναι άμφίβο- 
λον εάν θά έπετύγχανε ή υπόδου
λος τότε Ελλάς νά διατηρήση τόν 
άγώνα εναντίον τού κατακτητοΰ 
αύτής καί τελικώς νά δοθή ή δί
καια λύσις άπό τάς τότε Μεγά- 
λας Δυνάμεις», διότι ήτο πράγμα
τι, δίκαιος ό άγών, τό όποιον 
διεδήγαγεν ή Ελλάς ύπέρ τής 
’Ελευθερίας.

Ό  Κανάρης, ό Μιαούλης, ό 
Κουντουριώτης ή Μπουμπουλίνα, ό 
Τομπάζης, ό Σαχτούρης, ό Πιπΐνος 
καί τόσοι άλλοι, τών όποιων τά 
όνόματα μεσουρανούν εις τό πάνθε
ο ν τών Ελλήνων άγωνιστών, δέν 
ήσαν άπόφοιτοι ναυτικών σχολών. 
Ήσαν άπλοι Έλληνες ναυτικοί, εις 
τό πρόσωπον τών οποίων άνέζησε 
ή μεγάλη παράδοσις τού Ελληνικού 
έμπορικοΰ ναυτικού.

Μεγάλαι υπήρξαν, όντως, αί 
θυσίαι τής Ελλάδος κατά τούς 
διαφόρους πολέμους πρός δια- 
φύλαξιν τής έλευθερίας τών Λα
ών καί τής παγκοσμίου ειρήνης. 
Κατά τόν Πρώτον καί Δεύτερον 
Παγκόσμιον Πόλεμον, ή Ελλη
νική Ναυτιλία εύρέθη άποδεκα-

τισμένη, άλλ’ έκ τής τέφρας πάν
τοτε άνέθαλλεν ό φοϊνιξ καί ή 
Ναυτιλία άνεγεννδτο. Κατά τό 
1946 τά ύτίό Ελληνικήν σημαίαν 
έμπορικά σκάφη ήταν 136. Άλλα 
410, τά μεγαλύτερα τού ’Εμπορι
κού στόλου, εΐχον θυσιασθή εις 
τόν πόλεμον.

Μέ τάς συνεχείς καί άοκνους 
προσπάθειας τού Ελληνικού Κρά
τους, τών πλοιοκτητών, εφοπλι
στών καί τών ναυτικών, ό εμπο
ρικός στόλος έφθασε τό 1960 τά 
1.000 σκάφη καίτό 1969 ή Ελλάς 
έώρτασε τήν έγγραφήν εις τά έλλη- 
νικά Νηολόγια τού δισχιλιοστού 
πλοίου. Έώρτασε μέ ύπερηφά- 
νειαν τό Έτος τής «Μεγάλης 
’Εμπορικής Ναυτιλίας».

Τό γεγονός τούτο έχει βαρύ- 
νουσαν σημασίαν διά τόν εμπορι
κόν μας στόλον, διότι εις τά ύπό 
Ελληνικήν σημαίαν πλοία, τά 
όπσϊαάνήρχοντο τήν 31 ην Μαΐου 
1972 εις 2.622 καί πλέον προστί
θενται καί έτερα 2.000 περίπου 
Ελληνικής πλοιοκτησίας, τε- 
λούντα ύπό ξένας σημαίας.

Ούτως, ό Ελληνικής πλοιοκτη
σίας εμπορικός στόλος κατέχει 
σήμερον τήν πρώτην θέσιν εις 
τόν παγκόσμιον ναυτιλιακαόν στί
βον, άνερχόμενος εις 35.000.000 
περίπου κόρους ολικής χωρητικό- 
τητος.

Ή  Ελλάς άναγνωρίζεται διε
θνώς ώς μία τών μεγαλυτέρων ναυ
τιλιακών δυνάμεων.

Τά Ελληνικά σκάφη δίδουν κα
θημερινώς τήν παρουσίαν των εις 
όλα τά πλάτη καί τά μήκη τών 
θαλασσών καί συμβολίζουν τόν 
αιώνιον άγώνα, τόν όποιον διε
ξάγει ό ναυτικός έναντίον τού 
υγρού στοιχείου. Τό άλμα τούτο 
έπετεύχθη χάρις εις τά ληφθέντα 
ύπό τής ’Εθνικής ’Επαναστατικής 
Κυβερνήσεως τής 21ης Απριλίου 
1967, δραστικά μέτρα ύπέρ τού 
ναυτιλλομένου κόσμου, ό όποιος 
δύναται νά εύρη εις τήν Ελλάδα 
τούς εύνοϊκωτέρους όρους συνερ
γασίας.

Όμιλών ό Πρωθυπουργός κ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
εις τελετήν εγκαινίων μεγάλης 
ναυπηγικής μονάδος, άπευθυνόμε- 
νος πρός τούς ξένους έλεγε, με
ταξύ άλλων, καί τά έξής :

«Ελάτε στήν Ελλάδα.... θ ί 
"Ελληνες σάς άναμένουν. Σάς 
άναμένει ή Πατρίς τής ναυτικής 
τέχνης»,
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Οί "Ελληνες ναυτικοί μεταφέ
ρουν τό μήνυμα τής αισιοδοξίας εις 
τούς άνθρώπους καί μεταδίδουν 
τό σάλπισμα τής προόδου, ή όποια 
έπιτελεΐται εις τήν Ελληνική Πα
τρίδα εις όλους τούς τομείς. ’Απο
τελούν τούς καλυτέρους πρέσβεις 
εις τούς λιμένας, πού επισκέπτον
ται.

Ή  Ελληνική Κυβέρνησις κα
τέστρωσε μεγαλόπνοον, δυναμι
κήν καί ορθολογικήν ναυτιλια
κήν πολιτικήν, άνευ καθυστερή- 
σεως. Καί τήν έφήρμοσε καί τήν 
έφαρμόζει, χωρίς παρέκκλισιν, μέ 
πίστιν, σταθερότητα καί έπιμονήν. 
Ή  παγκόσμιος οικονομία, ώς διε- 
μορφώθη από τήν σύγχρονον τε
χνολογίαν, έκδηλοΰταικατ’ εξοχήν 
εις τόν ναυτιλιακόν τομέα, δστις 
άπλοϋται, ένιαΐος εις τάς θαλάσσας 
τού κόσμου. Μέ τήν ναυτιλία ό 
παγκόσμιος χώρος καθίσταται πηγή 
οικονομικής άνόδου καί εύημε- 
ρίας. Ό  i ναυτικός κόσμος τής 
Ελλάδος άπεδύθη μέ ενθουσια
σμόν εις τούς νέους αγώνας, συμφώ
νους προς τάς κατευθύνσεις τής 
ναυτιλιακής πολιτικής τής Κυ- 
βερνήσεώς του καί μέ τήν ενεργόν 
συμπαράστασίν της. Ό  έορτασμός 
τής Ναυτικής Έβδομάδος δίδει καί 
εφέτος εις τό Πανελλήνιον τήν 
ευκαιρίαν νά άναπολήση τό πα
ρελθόν, νά άγωνισθή διά τό πα
ρόν καί νά άξιοποιήση τό μέλλον.

Ή  Ελλάς μέ τό έφετεινόν «FE
STIVAL» τής Ναυτικής Έβδομά
δος τιμά πάντα εκείνους, οΐτινες 
συνέβαλον καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
εις τήν δημιουργίαν τού Ελλη
νικού Ναυτιλιακού Θαύματος.

Προσέτι άποτίεται φόρος τιμής 
πρός όλους έκείνους, οί όποιοι 
έθυσίασαν τήν ζωήν των έν πο- 
λέμω ή έν ειρήνη, παραμείναντες 
εις τόν υγρόν τάφον τών θαλασ
σών, ώς φρουροί καί αιώνια σύμ
βολα τού Ελληνικού ιδεαλισμού
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«ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ» είναι ή πρώτη 
σειρά τών άστυνομ.κών ταινιών πού εγκαινιάζει 
τό Ε.Ι.Ρ.Τ. από τής όθόνης τής Τηλεοράσεως.

Θά άκολουθήσουν δύο άκέμη σειραί : Ή  μία μέ 
βασικόν ηρώα τόν θρυλικόν Συνταγματάρχην Χωρ] 
κής Ν. Μουσχουντήν, καί ή άλλη με θέμα τήν κα
ταιγιστική δράση τών άνδρών τού Σώματος Χωρο
φυλακής, μέ πηγές άπό τά άνέκδοτα μέχρι σήμερον 
άρχεϊα της.

Οί ταινίες αύτές θά άποτελέσουν τά κλασσικά 
πρότυπα τής γνήσιας Ελληνικής ’Αστυνομικής 
ταινίας.

ΚΑΤΑΕΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ 
ΑΝΔΡΙΚΑ-ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ -  ΠΑΙΔΙΚΑ 
έτοιμα & επι π α ρ α γ γ ε λ ία
Ε Υ Κ Ο Λ Ι Α Ι  Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ  Ε Ι Σ  Τ Ο Υ Σ  Α Ν  -  
Δ Ρ Α Σ  Χ Ω Ρ Ι Κ Η Σ  ΜΕ Ε Κ Π Τ Ω Σ Ι Ν  10 %

a <P£J κ ο  υ ρ κ ο υ ν τ ή
Τ Σ Α Μ Α Δ Ο Υ  16 -  Π Ε Ι Ρ Α ΙΕ Υ Σ  Τ Η Λ .4 22 -7 28
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Τήν 1 Ιην πρωινήν τής 20-7-72 εις τάς Σχολάς Χωροφυλακής, 
παρουσία τής Α.Ε. τοϋ Α' ’Αντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως καί 
Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως κ. Στυλιανού Παττακοΰ, έγένετο 
ή όρκωμοσία καί ή απονομή ξιφών είς τούς (43) τεσσαράκοντα 
τρεις έξελθόντας έκ τής Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής 
νέους Άνθ]ρχους.

Τούς προσκεκλημένους ύπεδέχθη ή ήγεσία τοϋ Σώματος μέ 
έπί κεφαλής τόν ’Αρχηγόν, τόν Α' Ύπαρχηγόν, τόν Α’ ’Επι
θεωρητήν καί τούς Δ]τάς Σχολών Χωροφυλακής.

Μετά τήν προσέλευσιν τών έπισήμων καί τήν έπιθεώρησιν 
τών παρατεταγμένων τμημάτων ύπό τοϋ κ. ’Αντιπροέδρου τής 
Κυβερνήσεως, έγένετο ή παράδοσις τής Σημαίας ύπό τοΰ 
αρχηγού τών νεοεξελθόντων Άνθ]ρχων, είς τόν άρχηγόν τής 
Β' Τάξεως τών Δοκίμων ’Αξιωματικών.

Έν συνεχεία έψάλη δοξολογία χοροστατήσαντος τού Μη
τροπολίτου ’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικολάου, βοηθουμένου 
ύπό τών Ιερέων τής Σχολής, μετά τό πέρας τής όποιας ό Διοι
κητής τής Σχολής ’Αξιωματικών Ταξίαρχος κ. Κων]ντΐνος 
Άλεξόπουλος, άνέγνωσε τήν Ήμερησίαν Διαταγήν, άπευθυν- 
θείς δέ πρός τούς νέους Άνθ]ρχους εΐπεν, σύν τοίς άλλοις, ότι: 
«Ή Πατρίδα μας, ή 'Ελλάς, άποτελεΐ σήμερον, μίαν όασιν γα
λήνης, σταθερότητος καί αισιοδοξίας, καθ’ ήν στιγμήν, είς 
όλον τόν κόσμον μαίνεται ή καταιγίς τής ήθικής άναταραχής, 
τής άπογνώσεως καί τής άναρχικής άσυδοσίας. Αύτή καί μόνη 
ή κατάστασις τής γαλήνης, θά ήτο άρκετή, ίνα δώση τάς δια
στάσεις μεγάλου ιστορικού γεγονότος τοΰ ’Εθνικού βίου είς 
τήν επαναστατικήν μεταβολήν. Καί υπέρ παν άλλο, τό άνεκτί- 
μητον αυ\ό αγαθόν τής γαλήνης τό οφείλει ό 'Ελληνικός 
λαός είς τήν ένότητά του, ένότητα ήθικήν, ψυχικήν, κοινωνι
κήν. Θωρακίσατε τήν πίστιν σας, πρός τό καθήκον, πυργώ
σατε τήν πρός τήν Πατρίδα μας άγάπην, τονώσατε τόν ένθου- 
σιασμόν σας καί ισχυροποιήσατε τήν θέλησίν σας, ινα ύπη- 
ρετήσωμεν τόν Ελληνικόν λαόν μέ μεγαλυτέραν άγάπην καί 
άφοσίωσιν».

Ακολούθως ή Α.Ε. ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως, έξ 
όνόματος τής Α.Ε. τοΰ Άντιβασιλέως, άπένειμεν ίδιοχείρως 
τά ξίφη είς τούς νέους Άνθ]ρχους, μεθ’ δ έπηκολούθησε παρέ- 
λασις τούτων ένώπιον τής Α.Ε. τού κ. ’Αντιπροέδρου καί τών 
λοιπών έπισήμων.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν : Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπο
λίτης ’Ενόπλων Δυνάμεων κ.κ. Νικόλαος, ή Α.Ε. ό Α' ’Αντι
πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Στυλιανός Παττακός, ό Πρόεδρος τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ό Πρόεδρος μετά μελών τής Συμβουλευτικής ’Επιτροπής, ό 
'Υφυπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, ό Ύπαρχηγός ’Αρχη
γείου ’Ενόπλων Δυνάμεων Άντ]γος κ. Μουρίκης, ό Πρόεδρος 
’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Άντισ]γος κ. Παπαποΰλος, ό 
Γενικόε Γοαμματεύς τοΰ Ύπ. Δημ Τάξεως κ. Τ.Άναστασό-

πουλος. Γενικοί Γραμματείς Ύπουργείων καί πρώην Υπουργοί, 
ό Αρχηγός Χωρ]κής ’Αντιστράτηγος κ. X. Καραβίτης, οί 
’Αρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικού καί Πυροσβεστικού 
Σώματος, ό Β' Ύπαρχηγός ’Αρχηγείου Στρατού Άντισ]γος 
κ. Δάμπασης, ό Α' Ύπαρχηγός καί ό Α' Επιθεωρητής Χωρο
φυλακής, οί Ύπαρχηγοί ’Αεροπορίας, ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί Πυροσβεστικού Σώματος, ό Δ]τής τής Σχολής Εύελπίδων 
ό Δ]τής τοΰ Ο.Σ.Ε. Άντ]γος κ. Χριστόπουλος, Καθηγηταϊ τής 
Σχολής (’Αξιωματικοί καί ίδιώται), ό Πρόεδρος τοΰ Δημοτικού 
Συμβουλίου ’Αθηναίων, ό Πρόεδρος τής Ε.Σ.Η.Ε.Α. κ. Πδνος 
Τρουμπούνης καί άρκετοί δημοσιογράφοι, ’Ανώτατοι καί ’Ανώ
τεροι Αξιωματικοί έν ένεργείμ καί έ. ά. καί άντιπροσωπεΐαι 
τών Παραγωγικών Σχολών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι περιοχής 
’Αττικής, έκπρόσωποι τών 'Ομίλων Φίλων Χωρ]κής περιοχής 
’Αττικής, προσκεκλημένοι οικείοι καί φίλοι τών νέων ’Ανθυ
πομοιράρχων, φίλοι τοΰ Σώματος καί πλήθος κόσμου.
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ΓΙΑ ΣΑΣ - ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ ΔΙ
-
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Βεβαίως όλοι παραδέχονται δτι ό άνθρωπος γιά νά 
ζήση πρέπει νά τρώγη. Τοϋτο όμως δέν σημαίνει κα
θόλου ότι έχουν δικαιολογία μερικοί πού άντέστρεψαν
τόν πάρα πάνω κανόνα καί καθιέρωσαν τό . .........
«ζώ γιά νά τρώγω . . ».

Τό φαγητό, είδος πρώτης άνάγκης εις τόν άνθρωπο, 
όσο καί τό νερό, καί ό άέρας, έχει καί αύτό τούς κανόνες 
του. "Αν παραβήτε αύτούς τούς κανόνες, έκτός άπό τις 
ζημιές πού θά πάθη ό όργανισμός σας στά σίγουρα, 
θά άποτελέσετε καί ένα θέαμα δυσάρεστο στούς συναν
θρώπους σας.

Προσοχή λοιπόν! Καί θέλησις καί αύτοέλεγχος . . .

Κανείς δέν σάς έμποδίζει νά έχετε τό ψυγείο σας πάντα γεμάτο. ‘Αντίθετα μάλιστα αύτό έπιβάλλεται. 
Θάρθη καί<στιγμή πού δέν προλαβαίνετε νά ψωνίσετε, ή κάποιος ξαφνικός μουσαφήρης θά προστεθή 
στό τραπέζι σας. "Ενα καλά έφωδιασμένο ψυγείο, μέ ισχυρή κατάψυξι θά σάς βγάλη άσπροπρόσωπους. 
Ή  φωτογραφία σάς δίνει μιά ιδέα γιά τό πώς έφοδιάζεται ένα ψυγείο.
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ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  ΣΑΣ

3 Ξ

Είναι άναμφισβήτητο δπ παρό
μοια έδέσματα είναι άριστουργή- 
ματα τής μαγειρικής τέχνης καί 
. . λίαν προκλητικά. Έν τούτοις 

είναι καλύτερα νά άποφύγετε τόν 
πειρασμό των πολύ πλουσίων 
γευμάτων. Ή  στιγμιαία εύχαρί- 
στησις ξεχνιέται γρήγορα, καί μέ
νουν οί δυσάρεστες καί άναπόφευ- 
κτες συνέπειες.

£  £

Τό γεύμα μπορεί καί πρέπει νά 
είναι λιτό. Θά νοιώσετε όμως πολ
λαπλάσια εύχαρίστησι άν τό τρα
πέζι σας είναι συγυρισμένο μέ 
κάποια Ιδιαίτερη φροντίδα. 'Υπάρ
χουν σήμερα άνθρωποι πού γευμα
τίζουν στό πόδι μέ ένα σάντουιτς. 
Πιστέψτε μας . .  είναι κακή καί 
βάρβαρη συνήθεια τού αιώνα μας. 
Κάτι ήξεραν οί πιό παλιοί πού καί 
τό πιό λιτό δείπνο τό έπαιρναν σέ 
μιά άτμόσφαιρα καλαίσθητης άρ- 
χοντιάς καί καλόγουστης διακοσ- 
μήσεως.



ΞΕΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Τήν 12-6-72 άφίχθησαν εις Ελλάδα δύο Αξιωματικοί τής 
Γαλλικής ’Αστυνομίας (POLICE ]UDICIA1RE). "Πρόκειται 
διά τόν Δοιευθυντήν διώξεως άρχαιοκαπηλείας καί λαθρεμπο
ρίου άντικειμένων Αρχαιολογικής αξίας κ. Ζάκχ—Πώλ Ματιέ 
καί τόν βοηθόν του κ, Έμίλ Σαχροϋ.

Σκοπός τής ένταϋθώ άφίξεως τών Γάλλων ’Αστυνομικών 
ήτο ή έξέτασις τοδ εις τάς φυλακάς Θεσσαλονίκης κρατου
μένου Γερμανού κακοποιού ό όποιος έκτίει ποινήν δΓ άρχαιο- 
καπηλείαν καί άπετέλει μέλος τής διεθνούς σπείρας άρχαιο- 
καπήλων δρώσης εις Γαλλίαν καί εις ετερα εύρωπαϊκά κράτη.

Τούς Γάλλους ’Αξιωματικούς ύπεδέχθη εις τό άεροδρόμιον 
ό Ταγματάρχης Χωροφυλακής κ. I. Τρύπης, ό όποιος καί 
συνώδευσε τούτους είς Θεσσαλονίκην. Ό  Διευθυντής τής 
Δ.Α. Θεσ]νίκης Ταξίαρχος κ. Άθανασάκος παρέθεσε πρός 
τιμήν τών φιλοξενουμένων συναδέλφων έπίσημον δεϊπνον, 
καί παρουσίασε αύτούς είς τάς άρχάς τής πόλεως κατά τήν 
διάρκειαν δεξιώσεως τού Πανεπιστημίου Θεσ]νίκης.

Κατά τήν έπάνοδόν των είς ’Αθήνας οί ξένοι ’Αστυνομικοί 
έγένοντο δεκτοί ύπό τού ’Αρχηγού Χωροφυλακής Άντιστρα- 
τήγου κ. Χρήστου Καραβίτη, (στιγμιότυπον άπό τήν έπίσκε- 
ψιν ταύτην είκονίζει ή φωτογραφία), ό όποιος έξέφρασε πρός 
αύτούς τήν χαράν του διότι τό Σώμα τής Χωροφυλακής είχε 
τήν εύκαιρίαν νά τούς φιλοξενήση καί νά παράσχη είς αύτούς 
πάσαν δυνατήν συνδρομήν καί έξυπηρέτησιν.

Οϊ Γάλλοι ’Αξιωματικοί άναχωροϋντες έδήλωσαν ότι 
μέ ιδιαιτέραν συγκίνησιν θά ένθυμοΰνται καί θά θαυμάζουν 
πάντοτε τό έκλεκτόν Σώμα τής Ελληνικής Χωρ]κής καί τήν 
ϊξαίρετον δομήν τής Λο'">νώσεώ; του.

ΝΕΟΙ ΥΠΕΝΟΜΩΤΑΡΧΑΙ

Τήν 1-7-72 έλαβε χώραν ή τελετή Απονομής πτυχίων 
είς τούς άποφοιτήσαντας έκ τής Σχολής Υπενωμοταρ
χών (197) νέους Ύπαξιωματικούς τού Σώματος οί όποιοι θά 
έπανδρώσουν τάς άνά τήν έπικράτειαν Υπηρεσίας Χωρικής.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν ό Γενικός Γραμματεύς τού 
Υ.Δ. Τάξεως κ. ’Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής Άντ]γος κ. Χρήστος Καραβίτης, ό ’Αρχηγός 
Πυροσβεστικού Σώματος κ. ’Ανδρόνικος ΔΗΜΑΣ, οί Ύπαρχη- 
γοί Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού 
Σώματος, ό 'Υποστράτηγος Στρατιωτικής Δικαιοσύνης 
κ. Πολυχρονόπουλος, ό Α’ ’Επιθεωρητής Χωρ]κής, Ταξίαρχος 
κ. Νικήτας ΚΩΒΑΙΟΣ, ό Δ]ντής Δ.Α.Π. Πρωτευούσης Ταξί
αρχος κ. Κων]νος Καραμπάτσος’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι Άξ] 
κοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων έν 
ένεργεία καί έν Αποστρατεία, ό Πρόεδρος τής Ένώσεως 
Συντακτών Η.Ε.Α. κ. Πάνος Τρουμπούνης, καί άλλοι Δημο
σιογράφοι, ’Αξιωματικοί καί ίδιώται, Καθηγηταί τής Σχολής, 
Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι Πρωτευούσης καί Προαστίων 
’Αττικής, άντιπροσωπεϊαι Μαθητών τών Στρατιωτικών Σχο
λών καί πλήθος φίλων τού Σώματος, ώς έπίσης Πρόεδροι 
καί μέλη 'Ομίλων Φίλων Χωρ]κής τού Λεκανοπεδίου Αττι
κής· . . .  λ „Μετά τήν προσέλευσιν τών έπισήμων καί τήν υπό τού κ. 
Γενικού Γραμματέως τού Υ.Δ.Τ. έπιθεώρησιν τών παρατε- 
ταγμένων φερέλπιδων νέων Ύπαξιωματικών, τού Σώματος 
άφίκετο ή πομπή τού 'Ιερού Ευαγγελίου καί έτελέσθη Δοξο
λογία, χοροστασήσαντος τού ίερέως τής Σχολής Πανοσιο
λογιοτάτου ’Αρχιμανδρίτου — Μοιράρχου κ. ’Αμβροσίου 
Λενή. Μετά τήν δοξολογίαν ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρ
χος κ. Διονύσιος ΒΛΑΧΟΣ άνέγνωσε τήν 'Ημερήσιον Διατα
γήν τής Σχολής συστήσας μεταξύ άλλων, είς τούς νέους 
'Υπαξιωματικούς, συνεργασίαν στενήν μετά τών άρχών, σε
βασμόν τή; προσωπικότητος τού πολίτου δν καλούνται νά 
ύπηρετήσουν, άφοσίωσιν είς τούς σκοπούς καί τάς έπιδιώξεις 
τής ’Εθνικής Έπαναστάσεως καί καταβολήν προσπάθειας 
συνεχούς πρός έμπλουτισμόν τών γνώσεών των, εύχηθεϊς 
αύτοϊς έπιτυχίαν καί πρόοδον έπαγγελματικήν.

’Ακολούθως ώμίλησεν ό Γενικός Γραμματεύς τού Υ.Δ. 
Τάξεως κ. Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ όστις συνεχάρη 
τούς διδάξαντας είς τήν Σχολήν Καθηγητάς καί έξέφρασε 
τήν ίκανοποϊησίν του διά τό ύψηλόν έπίπεδον τής στάθμης 
τής έκπαιδεύσεως τών άποφοιτησάντων. ’Εν συνεχεία άπύ- 
θυνεν είς, αύτούς συμβουλάς καί παραινέσεις πολυτίμους 
δ ά τήν έν τφ Σώματι έπιτυχή σταδιοδρομίαν των, συστήσας 
πίσιιν πρός τήν Πατρίδα, άφοσίωσιν είς τό καθήκον, Αντι
κειμενικότητα καί άμεροληψίαν κατά τήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων των καί έπαγρύπνησιν πρός διατήρησιν τού 
έπιτελεσθέντος έργου τής Έπαναστάσεως. Τέλος παρεκάλε- 
σεν αύτούς όπως προσφέρουν τόν έαυτόν των ώς παράδειγμα 
πρός μίμησιν πρός τούς Έλληνας νέους καί όπως έμπνεύσουν 
είς αυτούς πίστιν καί άφοσίωσιν είς τά Εθνικά ιδεώδη καί τά 
πεπρωμένα τής φυλή μας.

Έν συνεχεία ό κ. Γενικός Γραμματεύς. προέβη είς τήν Απονο
μήν τών πτυχίων, μετά τό πέρας τής όποιας έγένετο παρέλασις 
αύτών ένώπιον τών Έπισήμων.



ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Κατά τήν άνά τήν Βόρειον 'Ελλάδα πραγματοποιηθείσαν 
έτησίαν έκπαιδευτικήν έκδρομήν των οί Δόκιμοι ’Αξιωματικοί 
τής Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής (Α' Τάξις) διήλθον 
έκ πόλεων τής Μακεδονίας καί Θράκης όπου έγένοντοάένθου- 
σιωδώς δεκτοί ύπό έκπροσώπων τών τοπικών άρχών καί τών 
οικείων Διοικητών τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπειαν έωρτάσθη 
ή 31η έπέτειος τής Ιστορικής Μάχης τής Κρήτης μέ τήν 
συμμετοχήν Ολοκλήρου τοΟ Κρητικού λαοΟ είς άπασαν τήν 
μεγαλό νήσον.

Τό Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης, συμμετέσχεν είς τόν έορτασμόν αυτόν 
καί ώργάνωσεν ειδικήν τελετήν μέ άναπομπήν δεήσεως, 
άνάγνωσιν Η.Δ. τής Σχολής, προσκλητήριον νεκρών κ.λ.π. 
παρουσία άρχών καί κοινοϋ. Μεθ’ ό έπηκολούβήσεν ή παρά τοΟ 
κ. Α' ’Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως—άφιχθέντος πρός τούτο 
είς Ρέθυμνον δΓ έλικοπτέρου—κατάθεσις στεφάνου είς τό 
μνημεϊον τών πεσόντων (όπερ έσχάτως άνηγέρθη είς τόν χώρον 
τού Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης) ώς είκονίζεται είς τήν δημοσιευομένην 
φωτογραφίαν, έν μέσα) άτμοσφαίρας ίερας συγκινήσεως καί 
έθνικοΰ παλμοΟ.

Φ ω ιο ρ φ ικ η
έηικοιρόιηο

Κατά τήν άφιξίν των είς Καβάλαν, όπου τούς ύπεδέχθησαν 
οί οικείοι Διοικηταί Χωροφυλακής,έπεσκέφθησαν τά άξιοθέα- 
τα τής πόλεως, τά Μουσεία, τό Δημαρχείον αύτής κ.λ.π.

Είς τήν φωτογραφίαν είκονίζεται ό συνοδεύων τούς Δοκίμους 
Άντισυνταγματάρχης κ. Δημήτριος Λεούτσης ένώ έπιδίδει 
τό έμβλημα τού Σώματος τής Χωρ]κής εις τόν Δήμαρχον 
Καβάλας κ. Ευάγγελον Ευαγγελίου.
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Ή λ α  τκή μ α c πα ρ ά δ ο σ ι ς

Α ϋ γ ο υ σ ΐ ο ς

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β . ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 
'E v i c t . Ύ φηγητοϋ Λαογραφίας 

Πανεπιστημίου ’Αθηνών

0  Αύγουστος, όγδοος από του 
’Ιανουάριου μήν τοΰ έτους, ήτο 
έκτος κατά τό Ρωμαϊκόν ήμερο- 
λόγιον, πού ήρχιζεν άττό τοΰ 
Μαρτίου. Κατά τό έτος 27 π.Χ. 
μετωνομάσθη Αύγουστος ϋπό τής 
Ρωμαϊκής Συγκλήτου χάριν τού 
Όκταβιανού, λαβόντος τόν τί
τλον Αουγγούστους, δηλαδή Σε
βαστός. Κατά τήν βυζαντινήν 
περίοδον ήτο ό τελευταίος μήν 
τού άπό Σεπτεμβρίου άρχίζοντος 
έτους, κατά δε τήν αρχαιότητα 
αντίστοιχος πρός αυτόν ήτο ό 
Μεταγειτνιών.

Ό  Αύγουστος παρά τω  Έλλη- 
νικώ λαώ φέρεται μέ τά ονόματα 
«Άγουστος», «Άουστος», «Δρι- 
μάρης», «Συκολόγος» καί μέ τά 
έπίθετα «πεντεφάς» καί «τραπε
ζοφόρος».

Εις τά ΰπό Ίωάννου τού Λυδοϋ 
παραδιδόμενα παλαιά καλανδά- 
ρια, κατ’ έπίδρασιν μετεωρολο
γικών καί άστρολογικών παρατη
ρήσεων, μεσοϋντος τοΰ Αύγου
στου τίθεται ή αρχή τοΰ Φθινο
πώρου. Καί ό λαός, διά των 
παροιμιών του: «Ά πό Μάρτη
καλοκαίρι καί ά π ’ Αύγουστο 
χειμώνα «ΤΗρθ’ ό Αύγουστος», 
παρ’ τήν κάππα σου», «Τ’ Αύγου
στου τά βοριάσματα χειμώνα άνα- 
Θυμιοΰνται», εκφράζει τήν άντίλη- 
ψιν ότι ούτος αποτελεί τήν αρχή 
τού χειμώνας, ώς ό Μάρτιος τήν 
άρχήν τής καλοκαιρινής περιόδου. 
Κάποτε όμως, όταν κατ’ Αύγου
στον κάμνη μεγάλην ζέστην, λέ

γεται καί ή παροιμία: «Μήδ’
ά π ’ Αύγουστο χειμώνας, μήδ’ άπό 
Μαρθιοΰ καλοκαίρι». ’Επίσης εις 
μερικά τραγούδια καί μάλιστα 
δίστιχα έξαίρεται τού Αύγούστου 
τό λιοπύρι.

Ό  Αύγουστος είναι ό κατ’ εξο
χήν εύχάριστος μήν διά τήν ώρί- 
μα^σιν τών οπωρών, διό λέγονται 
αί παροιμίαι: «Αύγουστε, καλέ
μου μήνα, νά’ σουν δυο φορές 
τό χρόνο», άλλά καί ώς μήν συγκο
μιδής άπαιτεΐ έργασίαν καί κόπους, 
ώς άναφέρεται είς σχετικάς παροι
μίας. Ούτος ήτο παλαιότερον καί 
ό κατ’ εξοχήν νοσοφόρος, λόγω 
τής έντάσεως τών έλωδών πυρε
τών καί τών έντερικών διαταρά
ξεων. “Οθεν σχετική είναι ή βυ
ζαντινή παροιμία: «Περί τής υγεί
ας σου τόν Αύγουστον έρώτα» 
καί ή νεοελληνική «νά ’σαι καλά 
τόν Αύγουστο, πού ’ναι παχειές 
οί μύγες».

Ποικίλαι είναι αί δοξασίαι καί 
άρκετά άξιόλογα τά έθιμα τού 
λαού κατά τόν μήνα τούτον.

Ούτω κατά τά έξημερώματα 
τής 1ης Αύγούστου εις τά Τελώντα 
τής Λέσβου άνάπτουν είς τά τρί
στρατα φωτιάν (καψάλαν), τήν 
όποιαν ύπερπηδοϋν λέγοντες: 
«ΤΩ καλώς τόν Ά ουσ το! Σύκα 
καί καρύδια τσαί καλά σταφύλια». 
Ψήνουν μέσα στή φωτιά κ’ ένα 
σκόρδο, «παίρνουν τις 6 τσελί- 
δες (τά λουβιά) καί τις τρών γιά 
τόν πυρετό». Έν Ίμβρω όμρίως 
πρδοϋν τόν «φανό». ’Εν Λέσβφ

επίσης πιστεύουν ότι κατά τήν 
παραμονήν τής 1ης Αύγούστου 
άνοίγουν οί ούρανοί καί ό,τι 
προφθάσης νά ζητήσης, θά τό 
άποκτήσης.

Ανάλογα είναι καί τά έθιζό- 
μενα κατά τήν πρωίαν τής 1ης 
Αύγούστου. Ούτω π.χ. έν Ήπεί- 
ρω νήστεις τρώγουν κόκκινα κρά- 
να, διά νά είναι γεροί καθ’ όλον 
τό έτος. Τήν «πρωταυγουστιάν» 
συνηθίζονται άκόμη εις πολλά μέρη 
ό αγιασμός τών ύδάτων καί τών 
κατοικιών, έξοδος τών χωρικών 
είς τάς άμπέλους καί διασκεδάσεις. 
Εις τά σπίτια τών γεωργών έν 
Αίτωλία ό ίερεύς άναγινώσκει 
«τις ευχές τ ’ Ά . Τρύφωνα, γιά  νά 
φυλάη τά σπαρτά τους». Τότε 
μέ αγιασμόν ραντίζουν τ ’ άμπέ- 
λια καί τά περιβόλια καί κόπτουν 
τά πρώτα σταφύλια, ώς έγίνετο 
είς τό χωρίου Τζαντώ τής Θράκης. 
Άλλου γίνεται καθαρισμός τών 
χάλκινων άγγείων διά τήν άρχο- 
μένην νηστείαν «τοΰ δεκαπενταύ- 
γουστου», προσφορά σταφυλών, 
σύκων κ. ά. οπωρών είς τήν έκ- 
κλησίαν (άπαρχαί) καί διανομή 
αύτών είς τούς νηστεύοντας κατά 
τόν εσπερινόν. Είς δέ τάς Κυδωνιάς 
(Άϊβαλί) τής Μ. Ασίας χάριν 
τών νεκρών «κάθε νοικοκυρά έβαζε 
ένα πιάτο έλιές, μισές μαύρες, μι- 
σές άσπρες, καί τις έστελνε στή 
γειτονιά σ’ όσες δέν είχαν, γιά νά 
φάνε κείνη τήν ήμέρα».

Κατά τάς πρώτας 6 ή 12 ή μέ
ρας τού μηνός τούτου αί γυναίκες
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δέν πλύνουν, δέν λούονται, δέν 
κόπτουν ξύλα καί δέν αφήνουν 
μόνα τά παιδιά εξω κατά τό μεση
μέρι. «Είναι δρίμες» λέγουν. Έκ 
τούτου καί ό μην ώνομάσθη, ώς 
είδομεν «δριμάρης». Όθεν καί ή 
παροιμία: «Τ’ Αύγούστου οί δρί- 
μες στά πανιά καί τού Μαρτίου 
ατά ξύλα»..

Τώρα αρχίζουν καί τά «μερο- 
μήνια», καθ’ ά γίνονται προγνώ
σεις περί τού καιρού έκ διαφόρων 
μετεωρολογικών παρατηρήσεων, 
δηλαδή παρατηρούν τον καιρόν 
έκάστης ημέρας καί έξ αύτού συμ
περαίνουν διά τον καιρόν τού 
μηνός πού αντιστοιχεί εις έκάστην 
ήμέραν.

Ή  πρώτη έκ των σπουδαιοτέ- 
ρων εορτών ιού  Αύγούστου είναι 
ή τής Μεταμορφώσεως τού Σω- 
τήρος, καλουμένη «τού Χριστού», 
«τού Χριστοσωτήρα», «τής 'Αϊ- 
σωτήρας» κ.τ.τ.

Κατά τήν νύκτα τής 5ης προς 
τήν 6ην Αύγούστου εις τινα μέρη 
αγρυπνούν διά νά ΐδουν τό άγιον 
φώς, διότι ανοίγουν οί ούρανοί. 
Έν Θράκη έπεκράτει ή συνή
θεια κατά τήν εορτήν τής Μετα- 
μορφώσεως νά προσκομίζουν εις 
τήν εκκλησίαν άπαρχάς σταφυ- 
λών προς εύχολόγησιν αύτών 
ύπό τού ϊερέως καί διανομήν εις 
τούς έκκλησιαζομένους. ’Αλλού 
προσφέρεται ελαιον είς τόν ναόν 
τού Σωτήρος. Τήν αύτήν ήμέραν 
εις άλλα μέρη τρώγουν μόνον 
ψάρι ή βακάλάον, ώς καί κατά 
τήν ήμέραν Τοΰ Εύαγγελισμού,οϊ 
δέ άλιεις έκ τού ψαρεύματος είναι 
εις θέσιν νά κάμουν προγνώσεις 
περί τής άλιείας ολοκλήρου τοΰ

έτους. ’Ενδιαφέρουσα είναι καί ή 
δεισιδαίμων έν Κορώνη συνήθεια 
ν’ άποφεύγουν τά θαλάσσια λου
τρά, «γιατί βγαίνει ή Λάμια τού 
γιαλού» καί είναι ενδεχόμενον νά 
τούς βλάψη.

Κατά τήν 15ην Αύγούστου, 
εορτήν τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου, μερικαί τών μεταβαινουσών 
άπό τάμα εις τήν Εύαγγελίστριαν 
τής Τήνου ανέρχονται άπό τής 
παραλίας είς τόν ναόν ξυπόλητοι 
(άνυπόδητος πορεία) ή «άρκου- 
δώντας». Κατά τήν έγκοίμησιν 
εις τήν εκκλησίαν τής «Μεγαλό
χαρης» πολλοί άσθενεΐς ίατρεύονί 
ται, ώς καί κατά τό διάστημα τή- 
πρωινής λειτουργίας

Ό  επιτάφιος τής Παναγίας έν 
Πάτμω στολίζεται μέ άνθη καί 
περιφέρεται, ενώ οί πιστοί ακο
λουθούν μέ άνημμένα κηρία. Κατά 
τήν ιδίαν ήμέραν εις τινα μέρη 
συνηθίζονται νά συνάπτωνται 
συμβόλαια μεταξύ I τσελιγκάδων 
καί πιστικών. 'Η 15η Αύγούστου 
εορτάζεται ύπό τού λαού ώς 
ημέρα «Πασχαλιάς» μετά τήν 
15νθήμερον νηστείαν.

Κατά τό τέλος τού μηνός ό 
λαός μας εορτάζει τά εννιάμερα 
τής Παναγίας, τήν εορτήν τού 
'Αγίου Φανουρίου καί τοΰ απο
κεφαλισμού Ίωάννου τού Προ
δρόμου.

■Κατά τά έννιάμερα τής Πανα
γίας (23 Αύγούστου) εις μερικά 
μέρη τής Ελλάδος κάμνουν λι
τανείας καί παρακάθηνται είς κοι- 
νάς τραπέζας μετά τήν λειτουργίαν 
μέ παράθεσιν κρεάτων, προσφε- 
ρομένων ύπό τής Κοινότητος,

Ό  “Αγιος Φανούριος κατά τάς 
λαϊκάς δοξασίας «φανερώνει τά 
χαμένα ζώα ή πράγματα καί τήν 
τύχην». Αί γυναίκες κατασκευά
ζουν εις αύτόν πίτταν διά τήν 
ψυχήν τής άμαρτωλής μητρός του. 
Εις τήν λαϊκήν πίστιν έπέχει θέσιν 
μάντεως, «πού φανερώνει τά μέλ
λοντα νά συμβούν».

Ό  εορταζόμενος τήν 29ην τού 
μηνός “Αγιος ’Ιωάννης θεώρεΐται 
ό κατ’ εξοχήν προστάτης κατά 
τού πυρετού. ’Εν Κύπρω σηκώνον
ται τό πρωί, διά νά ΐδουν τήν 
κεφαλήν τού Προδρόμου ν’ ανα
πηδά, ώς φαντάζονται, μέσα είς 
τόν δίσκον τού ήλιου. Οί δέ κα
κοήθεις πυρετοί μέ τά τρομερά των 
ρίγη οφείλονται, λέγουν, είς τήν 
ταραχήν, τήν οποίαν ήσθάνθη 
ή κεφαλή τού άποκεφαλισθέντος 
'Αγίου. Ή  νηστεία τής ήμέρας 
του συνοδεύεται μέ τήν άπαγό- 
ρευσιν παντός δ,τι προσομοιάζει 
μέ τό αίμα, τό όποιον έρρευσεν 
έκ τής κεφαλής του. Διά τούτο εις 
πολλά μέρη δέν τρώγουν κατά 
τήν εορτήν του μαύρο σταφύλι 
καί μαύρο σύκο. ’Επίσης οί πά- 
σχοντες άπό πυρετόν τάζουν είς 
τόν "Αγιον λάδι, λιβάνι, κερί, 
πετεινόν ή κατσίκι, τά όποια 
θυσιάζουν κατά τήν εορτήν του. 
Διά δέ τήν ύγείαν τού κοινού 
εις τινα μέρη παλαιότερον ήνα- 
πτον πυράς καί εκαμνον λιτανείας 
καί παρακλήσεις,

Ή  τελευταία ή μέρα τού Αύ
γούστου λέγεται κοινώς «κλει- 
δοχρονιά», λαμβανομένου ύ π ’ 
όψιν δτι αί ίνδικτιώνες ήρχιζαν 
άπό τοΰ Σεπτεμβρίου.

τηΛ εόραοις
ΕΙΡΤ

Καθ’ έκάστην Κυριακήν ώραν 22.00-22.30', 
«ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ»

Μια εξαιρετική παραγωγή τοΰ Τζαίημς Πάρις, αστυ
νομικού περιεχομένου, για τήν οποίαν ό σκηνοθέ
της Μ. Δεσύλλας έχρησιμοποίησε μίαν ομάδα νέων 
δυναμικών ήθοποιών άπολύτως προσηρμοσμένων εις 
τήν θυελλώδη ατμόσφαιραν τοΰ έργου.
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Η

ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ

Π . Α . ΠΑΥΛΗ 
Πρεσβυτέρου

εις Winsconsin Η. Π. Α.

y έ μιά γυναίκα είναι αφιερωμένη ή μεθαυριανή 
Θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως τής Θεοτόκον 
ή όποια έχει αρχίσει από την Ιην Αύγουστου. Σεμνή 
και επιβλητική προβάλλει ή φυσιογνωμία τής Πα
ναγίας τώρα τον Δεκαπενταύγονστο. Και είναι τόσο 
στενά συνόεδεμένη με τήν ψυχή τοϋ άνθρωπον ή 
Μάνα τοϋ Χριστού ή Παναγία, όσο καμμιά άλλη 
Χριστιανική μορφή.

Σ ’ αυτήν σκύβουν όλες οι ανθρώπινες καρδιές, 
για να έμπιστευθοϋν άφοβα τα μυστικά τους, για νά 
αντλήσουν απ’ Αυτήν το χαμόγελο τής χαράς 
και τής έλπίδρις. Διότι αυτό καθ’ εαυτό τό γε
γονός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, πού εορτά
ζει ή 'Αγία μας Εκκλησία στις 15 Αύγουστον κοσμή
θηκε από τον Χριστιανικό 'Ελληνισμό μέ τήν αίγλη 
τής Πανηγυρικής λιτανείας. ’’Ετσι ή Μετάστασι 
τής Θεοτόκον στα Ούράνια πήρε στην ψυχή των 
Ελλήνων τήν σημασία μιας δεύτερης Λαμπρής, 
ενός δεύτερον ’Αναστάσιμου Πάσχα. Γιατί τέτοιος 
είναι ό Θρησκευτικός συναισθηματισμός και ή θρη
σκευτική άνάτασι των ψυχών των ορθοδόξων Ε λ 
λήνων, τώρα, τον Δεκαπεντανγονστο, (άστε μόνο

μέ τήν ’Αναστάσιμη ώρα μπορεί νά συγκριθή. ΓΓ 
αύτό μιλούμε γιά δεύτερο Πάσχα, γιά δεύτερη Λαμ
πρή των Ελλήνων, τό Καλοκαιριάτικο Πάσχα. 
'Η  καρδιά τοϋ χριστιανού τώρα στις 15 ημέρες τον 
Αύγουστου ντύνεται τό λατρευτικό της φόρεμα 
και όρθοδρομεί προς τήν ωραία Πύλη τοϋ εορτασμού 
τής Παναγίας. Και δεν υπάρχει Ελληνική πόλις 
ή Ελληνικό χωριό πού νά μή πανηγυρίζη. 'Π  τρυ- 
φερότης τής Ελληνικής καρδιάς και ο βαθύς σεβα
σμός της προς τήν Θεοτόκον έδημιουργησε τέτοιες 
προϋποθέσεις, ώστε νά νοιώθη μιά βαθύτατη συγκί- 
νησι, ένα πάθος καθαρό άνθρώπινο τώρα τον Δεκα
πεντανγονστο, κάθε ελληνική ψυχή. 'Ο Αύγουστος 
είνφι ό κατ’ εξοχήν μήνας τής Παναγίας. ’Λπ άκρου 
εις ακρον ή Ελληνική Γή, ζή τώρα τον Αύγουστο 
τήν άποθέωσι τής ομορφιάς της. Εκατοντάδες οι 
εκκλησίες, είναι αφιερωμένες στή Κοίμησί της. 
'Ο λυρικός κόσμος τοϋ 'Έλληνα χύνεται γυμνός, 
στα βουνά και τις άκροθαλασσιές, στά λαγκάδια και 
στά γαλανά νερά, στις πλάγιες καί στις βουνοκορυφές 
στά χωριά καί στά πολύχρωμα δαντελωτά νησάκια 
καί χτίζει εκκλησίες καί συνθέτει τούς ωραιότερους
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'ύμνους στη Μεγαλόχαρη. Μέσα λοιπόν σ’ ένα τέτοιο 
πλαίσιο, μέσα σέ μια τέτοια πάγκαλη ατμόσφαιρα 
ψυχής και σώματος ό 'Έλληνας κάτω από την σοφή 
καθοδήγησι τής ορθοδοξίας πανηγυρίζει την Κοίμησι 
τής Θεοτόκον και στήνει τον αχειροποίητο Ναό τής 
ευγνωμοσύνης του για να ύμνολογήση με πάθος σέ 
όλους τούς αναβαθμούς τής λατρείας του τό σύμβο
λάν τής 'Αγνής (αραιότητας τής Παρθένον καί λέγει:

«'Επί Σοί χαίρει Κεχαριτωμένη 
πάσα ή κτίσις»

«01 Ουρανοί έπαγάλλονται 
καί αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα»,

«Την έν πρεσβείαις άκοίμητον Θεοτόκον 
καί προστασίας άμετάθετ ον ελπίδα».

’Άπειρη λοιπόν είναι ή χριστιανική εύλάβεια καί 
ή χριστιανική ελπίδα προς την Θεοτόκο Μαρία 
πού τρέφει καί τιμά ολόκληρος ό Χριστιανικός λαός 
μά ιδιαίτερα δ 'Ελληνικός λαός. ’Επάνω εις τήν Πα
ναγίαν στηρίζει ό χριστιανός, όλες τον τις ελπίδες. 
Αυτήν ό χριστιανός έχει μεσίτρια καί πρέσβειρα προς 
τον Σωτήρα τον κόσμου, τον Υιόν της καί Θεόν μας 
καί Θεόν της. Αυτήν επικαλείται στις δύσκολες 
στιγμές τής ζωής τον καί Αυτήν περιμένει να κα- 
ταπραυνη τά ψυχικά πάθη του, καί τις σωματικές 
κακώσεις του. Τέλος εις Αυτήν καταφεύγει για όλους 
τούς σοβαρούς κινδύνους πού άπειλ,οϋν αυτόν, τήν 
οικογένεια ή τήν πατρίδα του καί ζητεί από Αυτήν 
προστασία, παραμυθία καί κραταιά άντίληψι. Καί

Αυτή ανοίγει τήν αγκαλιά της, για νά μάς προστα- 
τεύση για νά μας άναλάβη κάτω από τήν στοργική 
προστασία Της. Μάς παρακολουθεί μέ τό γλ.υκό Της 
βλέμμα, δακρύζει στον πόνο μας, μάς παρηγορεϊ 
στις θλίψεις, επισκέπτεται τήν άρρώστεια μας, 
μάς καθοδηγεί στο δρόμο μας. Στά φωτεινά μάτια 
τής Παναγίας συγκεντρώνεται, όλη ή στοργή, όλη 
ή αγάπη, όλη ή άφοσίωσι μιάς Μάνας, μιάς μάνας 
πού αγαπά αληθινά τά παιδιά της. Θλίβεται δέ καί 
πονά για κάθε πονεμένο παιδί της. Καί κλαίει έως 
ότου επαναφέρει τό παραστρατημένο παιδί στήν 
Πατρική αγκαλιά τοϋ Θεού. ’Έτσι, γίνεται άληθινό 
λυτρωτικό τό μήνυμα τής ΙΙίστεως καί τής ελπίδας 
πού σκορπά τό άρωμά του τώρα τον Δεκαπενταύ- 
γουστο σ’ ολόκληρο τον 'Ελλάνικό χώρο. Καί έτσι 
καθώς τήν ξέρουμε δική μας τήν Παναγία, τής 
ανάβουμε τό κεράκι καί τής αναθέτουμε τήν μεσο- 
λάβησί μας. «Καί Σέ μεσίτρια έχω προς τον φι
λάνθρωπον Θεόν». Είναι ό πομπός των ταπεινών 
αιτημάτων μας ή Παναγία. Γιαύτά "Ας ανοίξουμε 
τήν καρδιά μας νά τής έμπιστευθοϋμε τούς φόβους 
καί τά πρόβλημα τά μας, τούς στεναγμούς καί τις 
ανησυχίες μας. ’Έτσι καί μείς γονατιστοί προσκυ
νητή! στή Μεγαλόχαρη θά γίνουμε συντελεσταί 
στο ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΥΜΑ, πού είναι ή επαφή τής 
Ψυχής μέ τό 'Υπέρτατο ”0ν.

Μέ αυτό τό θαύμα υπερνικάται ό πόνος, προσλαμ
βάνει νόημα ή ϋπαρξι καί ό άνθρωπος, υψώνεται 
ν ι κ η τ ή ς  πάνω στήν δοκιμασία τής ζωής.

Q i φ ρ ο υ ρ ο ί

Τρεΐς βαρυττοινΐται τσύ 
κοινού ποινικού δικαίου ά- 
πέδρασαν από τό Δημοτι
κόν Νοσοκομεϊον τής Θεσ
σαλονίκης. ’Εντός 24 ώ- 
ρκν είχον συλληφθή απ ό ν
τες μετά ένα δραματικόν 
άνθρωποκυνήγι εις τόν Χορ 
τιάτην. Τό γεγονός δέν εί
ναι τυχαΐον. 'Έρχεται α 
πλώς νά. επιβεβαίωση τήν 
έντύπωσιν ότι εις τήν Θεσ
σαλονίκην ό νόμος καί ή 
τάξις  έχουν φοβερούς φρου 
ρους —  ττρός π άσαν κα- 
τεύθυνσιν.

Τό παραπλεύρως έν φωτοτυπ ί μ σχόλιον είναι συμπέρασμα άπό τό Ιστορικό μιάς 
ύποθέσεως που άπησχόλησε τήνΜακεδσνική κοινή γνώμη πρό τίνος.

Πιό κάτω δίδομε απλώς—χωρίς σχόλια—τό ιστορικό αύτής τής ύποθέσεως.
Νικόλαος Κουλούρης, 'Ανδρέας Μαγαζής—προφανώς παρατσούκλι—Φώτης 

Μπούρας ή Πούρας—τρεΐς έπικίνδυνοι λαθρέμποροι ναρκωτικών, λιποτάκτες, 
κλέφτες αυτοκινήτων, κ.λ.π. Ή  Χωροφυλακή τ >ύς συλλαμβάνε·, δικάζονται κ ιί κα
ταδικάζονται σέ βαρειές ποινέτ,. Προφασίζονται καί οι τρεΐς ασθέ' εια κο λ κό νε
φρού ό Κουλούρης, άπό φυματίωσιν πάσχει ό Μπούρας, άπεργία πείνης κάνει ό 
Μαγαζής—καί κατωρθώνουν νά μεταφερθοΰν στό Νοσοκομείο. Έκεΐ έπιτίθενται 
στό φύλακά τους αιφνιδιαστικά, τόν έξουδετερώνουν καί δραπετεύουν.

’Αστραπιαία κινητοποιείται ή Χωρ]κή. Τά ίχνη δείχνουν πώς οί δραπέτες μπή
καν στήν απέραντη δασώδη έκτασι τού Σέϊχ—Σού. Ή  περιοχή κυκλώνεται, καί 
χτενίζεται άπ’ άκρη σ’ άκρη, στήνονται ένέδρες, καί έπιτηροΰνται τά σπίτια τους 
καί τά σπίτια τών συγγενών καί τών φίλων τους.

Σέ δύο μέρες ένα αυτοκίνητο έπισημαίνεται στό Άσβεστοχώρι. Οί αστυνομικοί 
κάνουν σινιάλο νά σταματήση. Αύτό αύξάνει ταχύτητα. Τά περιπολικά φουλάρουν 
τή μηχανή τους, τό ύποπτο αύτοκίνητο πιεζόμενο, βγαίνει άπ’ τόν δρόμο καί άνα- 
τρέπεται. Οί δύο κακοποιοί συλλαμβάνονται έλαφρά τραυματισμένοι, ό τρίτος -  ό 
Κουλούρης—τδσκασε, άλλά γιά πολύ λίγο. Πενήντα μέτρα πιό κάτω πέφτει σέ 
μιάένέδρα στημένη άπό τούς Χωρ]κες. Στά χέρια του κρατούσε ενα κοφτερό κλαδευ
τήρι. Μά δέν πρόλαβε νά τό χρησιμοποιήση. Εύτυχώς . . .
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1) ’Αρμένικο άνδρικό όνομα πού θυμίζει 
κωμικό τοϋ κινηματογράφου—Τό με
γαλύτερο νησί τής ’Ινδονησίας (γεν.)

2) Ή  χώρα αυτή τής Κεντρικής ’Ιταλίας 
άποτέλεσε τόν πυρήνα τού άρχαίου 
ρωμαϊκού κράτους—Μικρό φτωχικό 
δωμάτιο πάνω σέ ταράτσα.

3) Τό 72 μέ γράμματα—’Απαραίτητη σ’ 
ένα άγώνισμα τού στίβου—Σύμφωνο 
τού άλφαβήτου μας.

4) ’Αρχαίος αίτιολογικός σύνδεσμος—Ή 
λέξη αυτή περικλείει όλη τή φιλοσο
φία τής χριστιανικής θρησκείας-Επι
φώνημα μέ τή σημασία τού «άλλοίμο- 
νο».

5) Ό  πρώτος βασιλιάς τής νεωτέρας Ε λ
λάδος—"Ορος τού πόκερ.

6) Στό ποδόσφαιρο τήν άποτελούν έξη 
παίκτες—Λέγεται καί καταιόνησις.

7) Μισός . . άξων—Δυό άνόμοια.,.ύγρά.
8) Ή  μυρωδιά ψημένου κρέατος, στήν 

καθαρεύουσα—Τό μικρό όνομα τής
’Ιταλίδας στάρ Αολομπριγκίτα.

9) Καί ένας άκόμη όρος τού πόκερ—Θε
ωρούσαν τή θεά Άθηνά.

10) Τό γλυκοχάραμα στήν καθαρεύουσα
—Μεγάλο άγρόκτημα—Ένας άπό τούς

ήγέτες τής τρομοκρατικής όργανώ- 
σεως Ο ΑΣ.

Π) Τά άρχικά τού λογοτεχνικού ψευδω
νύμου γνωστού πεζογράφου μας άπό 
τή Λέσβο, πού τό πραγματικό του όνο
μα είναι Σταματόπουλος Εύστράτιος

—’Απαραίτητο στό χειρούργο—Τό γράμ
μα αυτό δηλώνει αρχάριο όδηγό.

12) Σκεύος τής κουζίνας, αλλά καί εξάρ
τημα τής σόμπας—’Αδαμάντινη ούσία 
τών δοντιών.

13) Τό σαμάρι στήν καθαρεύουσα -’Αρχιε
ρέας τών ’Ιουδαίων, έχθρός τοΟΊησού.

1) 'Ωραίο ζώο, πού στή φυσική είναι . . , 
μονάδα δυνάμεως—Λέγονται καί δια
δόσεις.

2) Βαθύ χωριάτικο πιάτο—Είναι μέρικές 
φορές ή κόττα.

3) "Ετσι άρχίζει τό . . κτύπημα—Περίφη
μος Βυζαντινός ύμνογράφος πού άνα- 
κηρύχτηκε άγιος—Ό  αριθμός 603 
μέ γράμματα.

4) Τό πρόβατο τών αρχαίων—Τό τσίμπη
μα, άλλά καί ό υπαινιγμός—’Από τό 
όνομα ένός κράτους τής Ν.Α. ’Ασίας.

5) Παιχνίδι τής τράπουλας πού μοιάζει 
μέ πόκερ—’Ελάττωση όγκου ή βάρους 
πολλών προϊόντων, ή φθορά.

6) Τό κέντρισμα στήν καθαρεύουσα— 
'Ολόκληρη, όλη.

7) Πληθυντικός άρθρου—Τά χωρίζει τό 
«Σ».

8) ’Απαραίτητος στό πλύσιμο—’Ανεβαί
νουν ή κατεβαίνουν, ανάλογα μέ τή 
ζήτηση.

9) Έγινε αιτία τού θανάτου τού 'Ηρακλή 
—Είναι τό Τάνκ

10) Λέγεται καί γενική αίσθηση—Τό λέπι 
τών έρπετών, στήν καθαρεύουσα-1—

Τό μικρό όνομα τού Φλέμιγκ, δημιουρ
γού τού Τζέημς Μπόντ.

11) Κομμένη . . βίδα—Λέγεται καί κλί
βανος—Οί δορυφόροι τού «Μ».

12) Ό  πατέρας τού Άγαμέμνονα—’Αό
ρατα.

13) Τό έβραϊκό όνομα τού ’Αποστόλου 
Παύλου—Γυρίζουμε γύρω άπ’ αυτόν.

Π Ο Λ Υ  Α Π Λ Ο Ι . . .

—Γιατί έδεσες αυτό τό σπάγγο γύρω 
άπό τό δάχτυλό σου:

—Γιά νά θυμηθώ εύκολα κάτι. Ό  σπόγ
γος μέ κάνει νά σκεφθώ τό σχοινί. Τό 
σχοινί μου θυμίζει τό ρίγκ. Τό ρίγκ 
μοΰ θυμίζει πυγμάχους. Οί πυγμάχοι μοΰ 
θυμίζουν γροθιές. Οί γροθιές μού θυμίζουν 
καυγά. Ό  καυγάς μοΰ θυμίζει κρασί. Τό 
κρασί μοΰ θυμίζει σταφύλι. Τό σταφύλι 
μοΰ θυμίζει αμπέλι. Τό άμπέλι μοΰ θυμίζει 
τό τέρμα ’Αμπελοκήπων, όπου έχω ραντε- 
βοΰ. άπόψε στις όκτώ. . .
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ΔΩΡΕΑΝ!. . .

Μπαίνει ό άγνωστος . jp i- 
oc ατό κουρείο κρατώντας ά- 
πό τό χέρι ένα άγόρι καί ζη
τά άπό τόν κουρέα νά τόν 
Ευρίση καί νά τοϋ κόψη τά 
μαλλιά.

Μόλις τελειώνει σηκώνεται 
καί λέει:

«θά πεταχτώ άπέναντι στό 
καφενείο νά πιω έναν καφέ. 
"Ωσπου νά γυρίσω, κόψτε σάς 
παρακαλώ καί τά μαλλιά τοΰ 
μικρού. "Οχι πολύ κοντά ό
μως. Τώρα τέλειωσε τό σχο
λείο καί μπορεί νά τ’ άφήση 
λίγο μακρύτερα»

Ό  κουρέας δέν φέρνει κα
μιά άντίρρηση. Κουρεύει τό 
παιδί καί περιμένει. Περνά ό
μως μιά ώρα καί ό άλλος 
δέν φαίνεται.

«"Ετσι άργεΐ ό μπόμπάς 
σου νά πιή τόν καφέ του;»

«Ποιος μπαμπάς μου;» ά- 
πορεϊ ό μικρός. «Αύτός ό κύ
ριος είναι Εένος. Μέ σταμά
τησε έΕω άπό τό κουρείο καί 
μέ ρώτησε άν ήθελα νά κό
ψω τά μαλλιά μου τσάμπα!»

ΠΩΣ ΘΑ ΧΩΡΙΣΤΗ;

1 2 1 2 1 1

1 1 2 2 1 2

2 2 2 1 2 1

1 2 1 1 2 1

2 2 ϊ 2 1 2

1 1 2 2 1 2

Χωρίστε τό τετράνωνο αύτό οέ δύο 
Ισα καί τελείως όμοια μέρη, καθένα 
άπό τά όποια νά ηεοιέχη τόν Ιδιο 
αριθμό τών αριθμών 1 καί 2. Τό 
άθροισμα τών άοιθμών κάθε τμήμα
τος θά είναι, συνεπώς, 27 “  '

ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ;

Βρήτε τις τέσσερις έλλεκμεις τής 
δεύτερης, τρίτης ικοί τέταρτης ει
κόνας.

Αί λύσεις εις 
τήν σελίδα 472
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ΕΝΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Μολονότι παρήλθον ίκανά ήδη έτη 

από τής άπελευθερώσεως τής χώρας 
μας ύπό των Γερμανών καί των 
Κ]Σ, έν τούτοις εξακολουθούν ακό
μη μέχρι σήμεροννά λαμβάνουν χώραν 
δυστυχήματα είς βάρος τής ζωής αθώων 
ανθρωπίνων υπάρξεων καί δή ανηλίκων.

Πρόκειται περί των τραγικών εκείνων 
’δυστυχημάτων τά όποια σημειοϋνται— 
έστω καί κατ’ αραιά χρονικά διαστήματα 
—έκ τού ύπό τών αρχών Κατοχής, 
των Κ]Σ κ.λ.π. έγκατεσπαρμένου άνά 
τήν χώραν πολεμικού υλικού (χειρο
βομβίδων, ναρκών κ.λ.π.).

Όθεν, πρός αποτροπήν τού κατά τής 
ανθρώπινης ζωής κίνδυνου έκ τής αι
τίας ταύτης, χρέος καί καθήκον έπι- 
τακτικόν όλων—αρχών καί ιδιωτών— 
φρονοΰμεν ότι είναι, όπως, όσάκις καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον λαμβάνουν γνώσιν 
τής ύπάρξεως τοιούτου υλικού, έστω καί 
άν τούτο έκ πρώτης δψεως· φαίνεται ότι 
δέν ένέχει κινδύνους, ειδοποιούν τάς 
πλησιεστέρας ’Αστυνομικός άρχάς πρός 
ένέργειαν τών δεόντων, καί χωρίς νά 
μετακινούν ή θίγουν τούτο, δέον όπως 
άπομακρύνωνται έκ τού τόπου άνευρέ- 
σεως αύτοΰ.

Ιδιαιτέρως παρακαλοΰμεν άπαντα 
τά όργανα τών ύπηρεσιών τού Σώματός 
μας καί τό άναγνωστικόν μας κοινόν 
έν γένει, όπως συμμορφοΰνται δεόντως 
πρός τά ανωτέρω καί διαφωτίζουν τούς 
άνηλίκους καί πδν πρόσωπον έχον 
άνάγκην κατευθύνσεως καί ένημερώσεως 
ΐνα έκλειψη πλέον τό δυσμενέστατον 
φαινόμενον τής έξ άμελείας ή περιεργείας 
άφαιρέσεως τής ζωής ή έστω καί βλάβης 
τής ύγείας τών συνανθρώπων μας. ’Επί 
τού άντικειμένου τούτου σχετικόν τυγ
χάνει τό ύπ’ άριθ. 1476 Φ7]35 έ.έ. έγγρα
φον τού Υ.Δ.Τ. (Μ.Ε.Ο.) πρός τό Ύπουρ- 
γεΐον Έθν. Παιδείας κ.λ.π., κοινοποιη- 
θέν πρός τά ’Αρχηγεία τών Σωμάτων 
'Ασφαλείας.

ΤΑ ΔΑΣΗ
Είναι λίαν γνωστή ή προσφορά καί 

αί πολλαπλοί ευεργετικοί έπιδράσεις 
τού δάσους, τών δένδρων καί τής φύσεως 
γενικώτερον έπί τής ύγείας.τοΰ άνθρώπου 
καί τών λοιπών έμβιων όντων καί τής άνα- 
πτύξεως τής οικονομίας μιας χώρας διά 
τού δασικού της πλούτου. Ώς έκ τούτου 
χρέος όλων μας είναι νά μεριμνώμεν 
διά τήν διατήρησιν καί τήν άνάπτυξιν 
τών δασών μας. Ή  κοινή δέ αΰτη προ- 
σπάθειά μας δέον όπως έκδηλοΰται μέ τήν 
θετικήν καί ενσυνείδητον συμμετοχήν 
μας είς πάσαν άνάλογον κυβερνητικήν 
μέριμναν έπί τού θέματος αυτού (άναδα- 
σώσεις κ.λ.π.).

Αλλά ταύτοχρόνως όφείλομεν όπως

διαφωτίζομεν τούς συνανθρώπους μας ΐνα 
απέχουν έπιμελώς πάσης ένεργείας τίτις 
δύναται νά φθείρη τήν φύσιν καί τά δά
ση μας είδικώτερον (ρίψις σιγαρέττου 
άνημμένου κ.λ.π.) καί όπως είδοποιή 
έκαστος πάραυτα τήν δασικήν ή άστυνο- 
μικήν ή έτέραν (πλησιεστέραν) αρχήν 
ή συνάνθρωπόν του ίνα ένεργήσουν 
έγκαίρως πρός άποτροπήν τού κινδύνου 
καταστροφής τού δάσους (πυρκαϊά) άφ 
ένός, καί καταγγέλη ή ύποδεικνύη άρμο- 
δίως τόν τυχόν παραβάτην άφ’ έτέρου, 
εις τρόπον ώστε νά μειωθή καί, εί δυνα
τόν, νά έκλειψη τελείως ό κίνδυνος 
καταστροφής τών δασών μας έξ αιτίας 
(πρόθεσις — άμέλεια) τού άνθρώπου, 
καί νά άντιμετωπίζωμεν έτέρας μόνον 
αίτιας (πυρκαίά έκ κεραυνού, βραχυκλώ- 
ματος κ.λ.π.) καί δυνάμεις αΐτινες πολ- 
λάκις δροΰν καταστρεπτικώς έπί τής 
φύσεως. Σχετική πρός τούτο ή ύπ’ άριθ. 
709] 1]8 άπό 10-6-72 Διαταγή τού ’Αρχη
γείου Χωρ]κής πρός τάς 'Υπηρεσίας 
τού Σώματος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ταγματάρχης ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Βα
σίλειος (Β.Δ. 10-6-72) άπεστρατεύθη τή 
αιτήσει του.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μοίραρχος ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ Άνδρέας 
κατ’ έκλογήν

Ύπομ]ρχος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣΊωά- 
νης κατ’ άρχαιότητα.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΝΘ)ΣΤΩΝ

Απεστρατεύθησαν αύτεπαγγέλτως, δυ
νάμει τού Β.Δ. 30-5-72 οί: ΑΘΑΝΑΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κωνίνος, ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Πα
ναγιώτης καί ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ Ευτύχιος.

’Απεστρατεύθησαν τή αιτήσει των, δυ
νάμει τού Β.Δ. 8-6-72 οί: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ ’Αντώνιος, ΝΙΚΑΣ Κων]νος, ΠΑ- 
ΚΤ1ΤΗΣ Άλεβί'ης. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Αντώνιος καί ΤΣΩΝΗΣ ’Αν
τώνιος καί δυνάμει τού Β.Δ. 10-6-72 οί 
ΣΤΑΜΟΥ ’Αθανάσιος ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ 
Πέτρος καί ΝΤΑΚΟΥΛΗΣ Δημήτριος καί 
λόγω νοσήματος ό Άνθ]στής ΑΔΑΜΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κων]νος (Β.Δ. 19-5-72).

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Έκ τών έν ίσχύϊ κεκυρωμένων πινάκων 
προήχθησαν, κατά βαθμούς οί κάτωθι 
ύπηρετούντες εις Γενικάς 'Υπηρεσίας 
τού Σώματος:

Δύο (2) Ένωμ]ρχαι είς Άνθ]στάς.
Τριακόσιοι τριάκοντα πέντε (335) Ύπε- 

νωμοτάρχαι (II Τμήματος Σ.Ο.Χ.) είς 
Ένωμ]ρχας καί

Δέκα (10) Χωροφύλακες είς Ύπενω- 
μοτάρχας.

ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Μέ αισθήματα ειλικρινούς χαράς καί 

ίκανοποιήσεως ιδιαιτέρας, φέρομεν είς τό 
φώς τής δημοσιότητος τήν όντως λαμπρόν 
έπιτυχίαν τού Μοιράρχου κ. ΚΟΤΡΩΝΗ 
Δημητρίου, όστις ώς μέλος τής Σκοπευτι
κής Όμάδος τού Σώματόςμας, έσημείωσεν 
έκ νέου έξαίρετον έπίδοσιν άφ’ ένός μέν 
είς τούς ένταϋθα διεξαχθέντας τήν 29-3- 
72 Πανελληνίους Σκοπευτικούς ’Αγώνας 
έτους 1972, άναδειχθείς πρωταθλητής είς 
τό άγώνισμα Πιστολιού τών 22 άποστά- 
σεως 50 μέτρων (πανελλήνιον REKOR), 
άφ’ έτέρου δέ κατά τούς ένταύθα έπίσης 
διεξαχθέντας Βαλκανικούς ’Αγώνας Σκο
ποβολής τήν 25-4-72 κατετάγη δεύτερος 
Βαλκανιονίκης μέ 599)600 βαθμούς, έπι- 
τυχών ούτω Πανελλήνιον ρεκόρ διά δευ- 
τέραν φοράν. Τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής 
δικαίως έβράβευσεν τόν ανωτέρω άθλή- 
σαντα’ Αξιωματικόνδιά ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ 
ΕΠΑΙΝΟΥ.

Ή  Έπιθεώρησις Χωροφυλακής συγχαί- 
ρουσα τόν άθλήσαντα διά τε τόν άθλον 
καί τήν άθλησιν, εύχεται καί έτέρας έπι- 
τυχεϊς έπιδόσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ
Δέκα (10) κατώτεροι ’Αξιωματικοί είς 

τήν φωτογραφικήν τέχνην εις Δ.Ε.Υ.
Είς (1) Άνθ]ρχος είς θέματα Άεραμύ- 

νης (ΕΚΕΑ]Ε Λαρίσης).
Δέκα τρεις (13) Χωρ]κες είς Σχολήν 

Όδηγών Χωρ]κής.
Δέκα οκτώ (18) Χωρ]κες είς Σχολήν 

Χειριστών Σ]Α Στρατού.
Έβδομήκοντα είς (71) όπλΐται είς 

Σχολάς Ξένων Γλωσσών ταχυρρύθμου 
έκπαιδεύσεως είς έδρας τών Δ.Χ. Ρόδου, 
Λέσβου. Μαγνησίας καί Τρικάλων.

Δέκα (10) Χωρ]κες εις θέματα ’Αγορα
νομίας είς Δ.Α.Π.Π.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ ΑΡΤΗΣ
Μέ ιδιαιτέραν έπιβλητικότητα καί ένθου- 
σιασμόν έωρτάσθη τήν 4-7-72 ή 150η 
έπέτειος τής ιστορικής Μάχης τών ήρωϊ- 
κώς πεσόντων άγωνιστών μας είς χωρίον 
Πέτα—"Αρτης (4-7-1822).

Κατ’ άρχήν έτελέσθη δοξολογί είς 
τόν Ιερόν Ναόν τής Κοινότητος Πέτα 
χοροστατήσαντος τού Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου "Αρτης κ.κ. ’Ιγνατίου, πα
ρουσία τού 'Υφυπουργού Περιφερειακού 
Διοικητοΰ ’Ηπείρου κ. Πέτρου ΚΩΤΣΕ- 
ΛΗ, τού Νομάρχου "Αρτης, τού Διοικη- 
τού τής Δ.Χ. "Αρτης, έκπροσώπων τών 
λοιπών τοπικών ’Αρχών καί πλήθους 
κόσμου. Μετά τήν δοξολογίαν ό Διευ
θυντής τού Δημοτικού Σχολείου Πέτα 
έξεφώνησε τόν Πανηγυρικόν τής ήμέρας 
μεθ’ ό μετέβησαν άπαντες είς τό Ήρώον 
τών πεσόντων ένθη έψάλη έπιμνημόσυνος 
δέησις καί κατετέθη στέφανος. Στιγμιό- 
τυπον τής όλης τελετής είκονίζει ή φω
τογραφία.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ
Ή Όμάς των Δοκίμων Χωρ]κων τοϋ 

Π.Σ.Ο.Χ. Κρήτης συμμετέσχεν εις τό 
έν Ρεθύμνω διεξαχθέν (τοπικόν) πρωτά
θλημα Πετοσφαίρας. Ό  αγών διωργανώ- 
θη ύπό τής Μορφωτικής καί Ψυχαγωγι
κής Λέσχης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Ρεθύ- 
μνης, εις τό γήπεδον τοϋ Π.Σ.Ο.Χ. Κρή
της (Ρέ,θυμνον), έπί τή έπετείω τής Μά
χης τής Κρήτης. Ή  όμάς τοϋ Π.Σ.Ο.Χ- 
Ρεθύμνου άνεδείχθη πρωταθλήτρια μετα
ξύ των εξ συναγωνισθεισών τοπικών 
όμάδων, κατακτήσασα τό άθλοθετηθέν 
Κύπελλον. Συγχαίροντες. εύχόμεθα καί 
έτέρας επιτυχίας.

ΧΩΡ)ΚΗ—ΦΟΙΝΙΞ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 6-1

Η Μ Α Χ Η  Τ Η Σ  Χ Α Λ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Σ Η Σ

Μέ ιδιαιτέραν έπισημότητα έωρτάσθη 
τήν 2-7-72 ή 24η έπέτειος τής κατά τών 
Κ]Σ λαβούσης χώραν τήν 5-7-1948 μάχης 
τών εις Χαλανδρίτσαν πεσόντων άνδρών 
Χωρ]κής.

Άρχικώς έφάλη έπιμνημόσυνος δέησις 
υπέρ τών πεσόντων εις τόν 'Ιερόν Ναόν 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Χαλανδρίτσης, 
παρουσία τοϋ Ύφυπουργοΰ Περιφερεια
κού Διοικητοϋ Πελοποννήσου—Δυτ. Στέ
ρεας Ελλάδος κ. Κων]νου ΚΑΡΥΔΑ, 
τοϋ Β’ 'Υπαρχηγοΰ Χωρ]κής Ταξιάρχου 
κ. Ξενοφώντος ΤΖΑΒΑΡΑ, τοϋ Στρατιωτι
κού Διοικητοϋ Άχαΐας Ταξιάρχου κ. 
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, τοϋ Άνωτέρου Διοι- 
κητοΰ Χωρ]κής Δυτ. Ελλάδος Συνταγμα
τάρχου κ. Γεωργίου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
αντιπροσωπείας άνδρών τής έδρας τής 
Α.Δ.Χ. Δυτ. Ελλάδος, εκπροσώπων τών 
τοπικών ’Αρχών, οικείων καί φίλων τών 
φονευθέντων καί διασωθέντων άνδρών 
καί πλήθους κόσμου.

Ειδικόν Τμήμα άνδρών Χωρ]κής μετά 
τής Μουσικής τοϋ Δήμου Πατρέων άπέ- 
δωσαν τάς κεκανονισμένας τιμάς. Μετά 
τήν δέησιν ό Γυμνασιάρχης Χαλανδρί
τσης κ. Γεώργιος ΝΙΚΟΛΑΟΥ έξεφώνησε 
τόν πανηγυρικόν τής ημέρας. ’Ακολού
θως μετέβησαν άπαντες εις τόν χώρον 
τοϋ Μνημείου τών πεσόντων ένθα έψάλη 
τρισάγιον. έγένετο προσκλητήριον νε
κρών καί κατάθεσις στεφάνων ύπό τών 
παρευρεθέντων έπισήμων, τοϋ Προέδρου 
Κοινότητος Χαλανδρίτσης καί τοϋ έπι- 
ζήσαντος μαχητοΰ κ. Παναγιώτου ΣΧΙΖΑ, 
’Ενωμοτάρχου έ. ά.

'Η όλη έκδήλωσις έ)ηξεν έν μέσφ 
άτμοσφαίρας συγκινήσεως καί έθνικοϋ 
παλμοΰ έκ τής θυσίας τών ήρωϊκώς πε
σόντων άνδρών μας, καί έγένετο άφορμή 
έκφράσεως εύμενεστάτων υπέρ τοϋ Σώ
ματος σχολίων παρά τής κοινής γνώμης, 
τών ’Αρχών καί τοϋ τοπικοϋ τύπου.

Η Μ Α Χ Η  Τ Ο Υ  Φ Λ Α Μ Π  Ο Υ Ρ A Ρ I Ο Υ

Τήν 9-7-72 έωρτάσθη εις Φλαμπουράριον 
Ίωανίνων ή έπέτειος τών σφαγιασθέντων 
έν έτει 1946, ύπό τών Κ]Σ, άνδρών Χωρ] 
κής τής Υ.Χ. Μετσόβου. ’Εν ’Αρχή έτε-

κατοίκων τής περιοχής. Έν συνεχεία 
ώμίλησαν ό Διευθυντής Δημοτικού Σχο
λείου Φλαμπουραρίου καί ό Πρόεδρος τοϋ 
Συνδέσμου Άποστράτων 'Οπλιτών Χω

Κατά τόν διεξαχθέντα εις Λευκάδα 
τήν 21-6-72 φιλικόν ποδοσφαιρικόν άγώ- 
να μεταξύ τής Ποδοσφαιρικής Όμάδος 
Χωρ]κής καί τής τοιαΰτης ΦΟΙΝΙΞ 
Λευκάδος, ή όμάς τοϋ Σώματός μας έπε- 
βλήθη ταύτης μέ τέρματα 6—1.

λέσθη μνημόσυνον παρουσίρ έκπροσώ- 
πων τών τοπικών άρχών, τοϋ Άνωτέρου 
Διοικητοϋ Χώρ]κής ’Ηπείρου καί άντι- 
προσωπείας άξιωματικών Χωρ]κής, οι
κείων καί φίλων τών φονευθέντων καί

ροφυλακής ’Ηπείρου καί κατετέθησαν 
στέφανοι εις τό Ήρώον τών πεσόντων. 
'Η τελετή έληξεν έν μέσω άτμοσμαϊρας 
συγκινήσεως καί δέους έκ τής θυσίας 
τών μαρτυρησάντων άνδρών.

ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙ ΤΟΥ
VWWVVWVW

Ό  Γραμματεύς τής Κοινότητος Κολλι- 
νών έξέφρασεν ευχαριστίας πρός τούς 
ανδρας τοϋ Σ.Χ. Κολλινών καί τήν Υπη
ρεσίαν ’Αμέσου Έπεμβάσεως διά τήν είς 
τό Νοσοκομεΐον Τριπόλεως μεταφοράν 
βαρέως άσθενοϋς συγγενούς του καί τήν 
ειλικρινή αύτών συμπαράστασιν.

*

'Ο Ελβετός κ. BLANCA SC Η WATTE R 
έξέφρασεν εγγράφους ευχαριστίας πρός 
τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής καί συγχαρη
τήρια διά τήν έξαίρετον συμπεριφοράν 
τών όργάνων τής Τουριστικής ’Αστυνο
μίας Δελφών καί τήν παρ’ αύτών άμεσον 
άνεύρεσιν καί επιστροφήν τοϋ ώρολογίου 
του κατά τήν είς Δελφούς έπίσκεψιν αύ- 
τοϋ μετά συμπατριωτών του.

*
Έξεφράσθησαν θαυμασμός καί εύχα- 

ριστίαι διά τοϋ τύπου ύπό τών Άφών 
Παπαπέτρου έξ Ηρακλείου Κρήτης, 
πρ'ός τούς άνδρας τοϋ Παραρτήματος 
’Ασφαλείας Ηρακλείου Κρήτης διά τήν 
έντός έλαχίστου χρόνου σύλληψιν τοϋ 
δράστου διαρρήξεως τοϋ έργοστασίου 
των (Βιομηχανία ’Αναψυκτικών).

Τό Γυμνάσιον Πρώτης Σερρών έξέφρα
σεν εύμενέστατα σχόλια καί εΰχαριστίας 
πρός όργανα τοϋ Τμήματος Τροχαίας 
Τριπόλεως τά όποια έμερίμνησαν—πέραν 
τών συνήθων καθηκόντων των—διά τήν 
ταχεΐαν διόρθωσιν σοβαράς βλάβης έκ- 
δρομικοΰ αύτοκινήτου, τήν έπίβλεψιν 
καί συμπαράστασιν πρός τούς μαθητάς 
έπιβάτας, κατά τό έπισυμβάν άτύχημα 
τήν 4-5-72 έξωθι τής Τριπόλεως.

*
Η Α.Δ.Χ. Κρήτης παρέδωσε ποσόν 

(10.000) δραχμών είς τήν 'Ιεράν Μητρό- 
πολιν Κισάμου καί Σέλινου, προϊόν προ
αιρετικού έράνου τών άνδρών της, διά 
τήν είς Καληδωνίαν Χανιών άνέγερσιν 
'Ιεροΰ Ναοϋ τής Αγίας Ειρήνης. Ή 
'Ιερά Μητρόπολις, τούτου ένεκεν, έξέ
φρασεν θερμάς εύχάςτταί εύχαριστίας.

*

Οί άνδρες τοϋ Α.Τ. Ζακύνθου, άλληλεγ- 
γύης ένεκεν, κατέβαλον τό άντίτιμον τής 
άξίας εισιτηρίου δι’ ’Αθήνας εις άνήλικον 
—άπορον νεάνιδα τής περιοχής των, πρός 
θεραπείαν τών οφθαλμών της.

Τό Έργατοϋπαλληλικόν Κέντρον 
Έλασσόνος έξέφρασεν θερμάς εύχαρι- 
στίας πρός τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν 
διά τήν έπιδειχθεϊσαν δραστηριότητα τής 
Δ.Χ. Έλασσόνος πρός μεταφοράν βα
ρέως άσθενήσαντος έργάτου είς ’Αθήνας 
διά τήν δέουσαν νοσηλείαν.

*

Ό  κ. Στυλιανός Τζεκάκης, κάτοικος 
Ηρακλείου Κρήτης, έξέφρασεν διά τοϋ 
τύπου θερμάς εύχαριστίας πρός τόν Άνθυ- 
πασπιστήν τοϋ Π.Α. Ηρακλείου κ. Κυρια- 
κόπουλον, καί τά λοιπό αρμόδια άστυνο- 
μικά όργανα, διά τήν έντός βραχυτάτου 
χρόνου έξιχνίασιν καί σύλληψιν δρά
στου, κατ’ έξακολούθησιν, κλοπών διαρ- 
ρήξεως τής οικίας του, έξ ής άφήρεσεν 
σημαντικά χρηματικά ποσά.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ — ΣΧΟΛΙΑ ΑΡΧΩΝ, 
ΤΥΠΟΥ, ΚΟΙΝΟΥ

Ό  Πρόεδρος έπαγγελματιών Μυκόνου 
κ. 'Ελευθέριος Δακτυλίδης έξέφρασεν 
(διά τηλ]ματος; ευχαριστίας καί συγχαρη
τήρια πρός τό Άρχηγείον Χωροφυλακής 
διά τήν άμεσον σύλληψιν τοΟ δράστου 
κλοπής κυνηγετικών όπλων διά διαρρή- 
ξεως τού καταστήματος του (21-5-72) ύπό 
του Α.Τ Μυκόνου.

Η κ. Ελένη Γεωργιάδου, κάτοικος 
Αθηνών (Κολωνοϋ 71) δι’ έπιστολής 

τής πρός τό Άρχηγείον Χωρ]κής ευχα
ριστεί τούς Δοκίμους Ύπεν]ρχας 1) Ά γ 
γελον Πετρουλάκην, 2) Δημήτριον Κου- 
σαξίδην καί 3) 'Αναστάσιον Καλαίτζί- 
δην, διότι προσενεγκόντες προθύμως ικα
νήν ποσότητα αίματος συνετέλεσεν εις 
τήν έπιτυχή εκβασιν τής πρός διάσωσίν 
της γενομένης χειρουργικής έπεμβάσεως.

*

Ή Διεύθυνσις Σωματικής Αγωγής έξέ
φρασεν έγγράφως ευχαριστίας πρός τούς 
άνδρας τού Α.Τ. Πολυγύρου διά τήν πα- 
ρασχεθεΐσαν πολύτιμον συνδρομήν των 
κατά τό έπισυμβάν τήν 4-5-72 εις Χολο- 
μώντα Χαλκιδικής τροχαΐον άτύχημα εις 
έκδρομικόν λεωφορείον μαθητών Γυμνα
σίου Πολυγύρου κ.λ.π.

*

Ό  Δ]τής τής Άμερικάν. Άεροπ. Βάσεως 
Ελληνικού (ΝΑΤΟ), Σμήναρχος κ. 
JOSEPH CAFFARELLA δι’ έπιστο
λής του πρός τόν Δ]τήν τής Δ.Α.Π.Π.. έξέ- 
φρασε τήν βαθυτάτην έκτίμησίν του καί 
έξήρε τήν άρτίαν καί ύψηλήν στάθμην 
τής έπαγγελματικής έκπαιδεύσεως τών 
οργάνων Χωρ]κής, έπ’ ευκαιρία τής συνερ
γασίας καί τής παρασχεθείσης συνδρο
μής ύπό τών Διοικητών καί τών άνδρών 
τού Παραρτήματος Ασφαλείας καί τού 
Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας πρός (60) 
άμερικανούς στρατιωτικούς (πλήρωμα 
ειδικού άεροσκάφους) οΐτινες διέμειναν 
εις ξενοδοχεΐον τής Γλυφάδας.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
Έκυκλοφόρησαν έσχάτως ύπό τού συγ- 

γραφέως κ. Αποστόλου ΓΚΙΣΔΑΒΙΔΗ, 
ιΑλολόγου, Β' Γυμνασιάρχου (Άθήναι 
-Αμπελόκηποι—Πορταριας 19-21 Τηλ. 

604 -361, Τ.Τ. 606). τά βιβλία:
1) Ή  ’Ολυμπίάς ή μητέρα τού Μ. Αλε

ξάνδρου (τιμή δραχμαί 140) καί 2) Έξέ- 
χουσαι γυναίκες Έλληνίδες διά μέσου 
τών αιώνων (τιμή δραχμαί 30). Πρόκειται 
περί βιογραφικών μελετών λίαν χρησί
μων καί ώφελίμων διό καί συνιστώμεν 
τήν προμήθειαν τούτων παρά τών άναγ- 
νωστών μας. Οί έπιθυμούντες τήν άπό- 
κτησιν τούτων δύνανται νά άπευθύνωνται 
εις τόν συγγραφέα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
Έ λ ή φ θ η σ α ν :
Ή «Κατάκτησις τής Σελήνης» κ. Δη- 

μητρίου Κωτσάκη, Καθηγητού τού Πα
νεπιστημίου Αθηνών.

«Τό Πόκερ τών Άρχαιοκαπήλων» 
(Αστυνομική Νουβέλλα), κ. Χρήστου 
Ρέππα, 'Υπομοιράρχου.

«Άνθρωπος καί Πολιτισμός» «Κοινω
νία». Πολιτεία»—«Δίκαιον» κ. Κων]νου 
Κομηνέα, Συντ]ρχου.

«Έδάκρυσεν ή Παναγιά» καί «Τσε, 
χοσλοβακία» κ. Νικολάου Ταμπούρη- 
Ύπομ]ρχου.
«"Ενα Φωτεινό Μετέωρο» (Αγία Παρα
σκευή), κ. Γ. Εύθυμίου, Θεολόγου.

«Περί τών καλουμένων Μαρτύρων τού 
Ιεχωβά, Χιλιοστών—Σπουδαστών τής 
Γ ραφής».

ΑΜΙ ΜΗΤ Α

. «Λαϊκός» κι
νηματογράφος τής όδοΟ Πατη
σίων, δίνει πάνω στην πόρτα 
τήν επιγραφική παραγγελία, σέ

δυό ταμπέλες: «Σύρατε», γιά 
τούς περισσότερο «καθώς πρέ
πει». «Τράβα &Εω», γιά τούς 
περισσότερο «λαϊκούς»...

.. Στή ράχη τού 
ταπεινού καθίσματος όλη ή εύ- 
γένεια τού έπιχειρημστίου: 
«Κάθισμα διά τήν σεβαστήν 
μας πελατίαν». Σέ ψιλικαντΖί- 
δ»κο τής όδού Ζωοδ. Πηγής...

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  

ΠΩΣ ΘΑ ΧΩ Ρ ΙΣΤΗ

ΠΟΙΑ ΛΕΙΠΟΥΝ;
’Από τή δεύτερη εΙκόνο λείπουν: α) τ6 
καπέλο τοΰ κοριτσιού, θ) τό ένα δόλο 
τού «έλκυθρου», γ ) ή μπάλα τού χιονιού 
στ6 χέρι τού αγοριού, δ ) τό φτυάρι. 
Ά π ό  τήν τρίτη λείπουν: α) ή άκρη, τού 
κασκόλ τού κοριτσιού, β ) τό σχέδιο τού 
Οχούφου τοΰ άγοριοϋ, γ ) ή τσέπη τού 
σσκκσκιοΰ του, δ ) ή κορδέλα ατό καπέ
λο τού χιονάνθρωπου.
Ά π ό  τήν τέτορτη λείπουν: α ) τό κάτω 
κουμπί τού χιονάνθρωπου, β) τό άριστε- 
ρό πόδι τοΰ κοριτσιού, γ ) τά μαλλιά  τού 
άγοριοϋ, δ ) τά μ ικρό σύννεφο.
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Τήν 20-7-72 έγένετο μετά πάσης έπισημότητος 
εις τήν Σ.Α.Χ. ή τελετή ορκωμοσίας των κάτωθι 
(43) τεσσαράκοντα τριών νέων ’Ανθυπομοιράρχων 
οΐτινες θά πλαισιώσουν τάς άνά τήν Επικράτειαν 
Υπηρεσίας τοϋ Σώματος:

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γεώργιος 
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Θεολόγος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος 
ΛΑΓΚΑΡΗΣ Παναγιώτης 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ’Αλέξανδρος 
ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος 
ΤΕΜΠΕΛΗΣ Δημήτριος 
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ Παύλος 
ΔΗΜΟΣ Νικόλαος 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θεόδωρος 
ΦΡΙΝΤΖΑΛΑΣ Γεώργιος 
ΖΙΑΝΙΚΑΣ Κων]νος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γεώργιος 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τραϊανός 
ΤΖΕΡΠΟΣ Κωνσταντίνος 
ΚΟΡΩΝΗΣ ’Αντώνιος 
ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ Νικόλαος 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
ΠΑΝΑ ΚΟΠΟ ΥΛΟΣ ’Ιωάννης 
ΒΛΑΧΟΣ ’Αλέξανδρος

ΓΙΑΤΣΙΟΣ Νικόλαος 
ΖΩΗΣ Ευάγγελος 
ΚΟΝΤΕΑΣ Δημήτριος 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ Διονύσιος 

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος 
ΤΣΟΓΚΑΣ Γεώργιος 
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ Παναγιώτης 
ΒΛΑΧΟΣ Θεόδωρος 
ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ’Ιωάννης 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Δημήτριος 
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Διονύσιος 
ΜΟΣΧΟΣ Παύλος 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ’Ιωάννης 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κων]νος 
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Παναγιώτης 
Μ ΠΑΝΑΣ Γεώργιος 
ΣΤΡΙΚΟΣ Δημήτριος 
ΓΚΟΔΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστός 
ΤΣΑΠΑΚΗΣ 'Ηρακλής 
ΔΕΛΦΑΚΗΣ Παναγιώτης 
ΖΟΥΜΠΟΥΑΗΣ ’Αλέξανδρος 
ΖΑΓΚΛΗΣ Θεόδωρος
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"Αν το οδηγήσετε μιά φορά...

M E R C E D E S - B E N Z

Μ. Κ. ΦΟΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ α . ε .
Σ Ε  ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θά διαπιστώσετε την εκπληκτική διαφορά 
τοΰ Μερσεντές άπό πολλά άλλα άξιόλογα 
αυτοκίνητα πού εχετε οδηγήσει.
Ή  τεχνική ώριμότης τής δομής του θά σάς 
γοητεύση.
Ή  συμπεριφορά του στο δρόμο θά σάς 
συναρπάση.

'Όταν τρέξετε (δσο θέλετε) ξεχνώντας τις 
λακκούβες, τις άλλεπάλληλες στροφές ή 
τήν ολισθηρότητα τής άσφάλτου, καί νιώ- 
σετε τήν τεράστια δύναμι τών φρένων του 
διπλής ένεργείας, θά καταλάβετε τί σημαί
νει άσφαλές ύδήγημα.
Κ ι’δταν χαρήτε μιά φορά τή σπάταλη 
ευρυχωρία τοΰ σαλονιού του, τήν άσυνή- 
θιστα υψηλή ποιότητα τής κατασκευής 
του καί τις ιδανικές συνθήκες ταξιδιού 
πού προσφέρει, είναι σίγουρα πολύ δύσκο
λο νά τό ξεχάσετε.


