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τήσετε σέ Κ αμβά χα κ ί No 9 μέ ΜΟΥΛΙΝΕ D. Μ. C. (Ν Τ Ε —ΜΙ—Σ Ε ) διπλή κλω στή σέ στρα υροβ ελονιά στά κάτω θι χρώ μ ατα : Μαύρο 3 1 0 , Μουσταρδ'ι 6 8 0 , Χ ρ υ σ ά φ ι 676 , Γκρενά 815 . Τό κενό πού δημ ιουργεΐται μέσα στό γκρενά τετρά γω νο θά γέμιση μέ γκρί—άρζάν 762 .
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«Άγωνιζόμεθα καί άναλισκόμεθα δλοι διά τήν Πατρίδα, διά
τό Έθνος. Πρό αυτής τής θέσεως, δέν υπάρχει θέσις δι’ οίανδήποτε άλλην έκφρασιν πολιτικής. Τοΰτο καί μόνον σημαίνει δι’
δλους μας, δτι δέν ήμπορεΐ νά μάς χωρίση τίποτε. Διότι αν κάτι
μάς χωρίζη τότε δέν εϊμεθα συνεπείς κατά τήν τοποθέτησίν μας
έναντι των ευθυνών μας. . . γ. .

« ’Α πόσπασμ α: Έ κ τοΰ λόγου του κ . Πρωθυ
πουργού πρός τούς Π ανεπιστημιακούς Διδασκά
λους τής 2 -3 -7 3 » .
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—'Η 21η ’Α πριλίου 1 9 6 7 , ιστορική άνα γκ α ιό τ η ς, κ . Ί ω ά νν ο υ Λ αδά, Υ π ο υ ρ γ ο ύ Κοι
νω νικ ώ ν 'Υ π η ρεσ ιω ώ ν.....................................
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"Εξη έτη γαλή νη ς καί τάξεω ς σ υ ν επληρώ θησαν άπό τήν ιστορικήν ή μέραν τής Έ πα να σ τά σ εω ς τής 21ης
’Α πριλίου 1 9 6 7 . Τό έβδομον έτος
τή ς Ε π α να σ τα τικ ή ς άλλα γής ευρίσκει
τούς Έ λ λ η ν α ς έπ ί τή ς χαραχθείσης
ΰπό τή ς ’Εθνικής Κ υβερνήσεω ς λ ε
ω φ όρου τής δημιουργίας όμονοοΰντας
καί άτενίζοντα ς μέ αισιοδοξίαν τό
μ έλλον.
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Ή π ρ ο ς τ ό π ε ρ ιο δ ικ ό ν ά π ο σ τ ε λ λ ο μ έ ν η ύ λ η δη
μ ο σ ιε υ ό μ ε ν η ή μ ή δέν έ π ι σ τ ρ έ φ ε τ α ι . Α ί δ η μ ο σ ιε υ ό μ ε ν α ι μ ε λ έ τ α ι ά π η χ ο ΰ ν τ ά ς π ρ ο σ ω π ικ ό ς γ ν ώ μ α τ ο ΰ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς δ σ τ ις κ α ί ε ύ θ ύ ν ε τ α ι κ α τ ά τ ά ς δ ια 
τ ά ξ ε ις τ ο ύ Ν ό μ ο υ « π ε ρ ί π ν ε υ μ α τ ικ ή ς ι δ ιο κ τ η σ ία ς » .
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ΗΜΕΡΗΣΙΛΙ Λ Ι Λ Τ Α Γ Α Ι
κ . ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΗΜ. ΤΑΞΕΩΖ

κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ!

Τά μ εγάλα Ιστορικά γ εγ ο ν ό τ α , τά όποια καλύ
π τουν τήν άνά τούς αιώ νας πορείαν τοϋ 'Ε λληνικού
Έ θ ν ο υ ς , συνθέτουν τήν δόξαν καί τό μ εγαλεΐον
τοΰ Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ , προσδιορίζουν δέ σ α φ ώ ς τόν
π ρω τεύοντα ρόλον τόν όποιον διεδραμάτισεν ο ύ τος είς τήν διαμόρφ ω σιν της παγκοσμίου Ιστορίας
καί είς τήν έξ έλ ιξ ιν τοΰ π ο λ ιτ ισ μ ο ύ .
Έ ξέ χ ο υ σ α ν θέσιν μεταξύ τώ ν γεγο νό τω ν τού
τω ν κ α τ έ χ ε ι, ά να μ φ ισ β η τή τω ς, ή 'Ε λληνική Έ πα νάστασις 1 8 2 1 , τή ν έπ έτειον τής όποίας έορ τάζομεν σ ή μ ερ ον.
Ή μακρά δου λ εία , ύπό τό βάρος τής όποίας
τό γένος τώ ν 'Ε λλή νω ν έμαρτύρησε καί έτ α π εινώ θ η , δέν ήρκεσε νά άλλοιώ ση τά έθνικά χαρα
κτηριστικά τής φ υ λ ή ς καί νά κατανικήση τό ά σ ίγαστον πάθος τώ ν 'Ε λλή νω ν διά τήν άνάκτησιν
τής έλευθερίας τ ω ν .
ΑΙ προηγηθεΐσαι άπελευθερω τικαί έπ α να σ τά σεις καί τό πλήθος τώ ν ά λλω ν έξεγ έρ σ εω ν, τάς
όποίας κατά καιρούς έπ εχείρη σ εν ή αδάμαστος
'Ε λληνική ψ υ χ ή , β εβα ιο ΰ ν κατά τόν π λέο ν κατη
γορηματικόν τρ ό π ο ν , δτι ό ύπόδουλος 'Ε λλη νισμ ός
ούδέποτε έπαυσεν ά γω νιζό μ ενο ς κατά τοϋ δυνά
στου .
Καί ήλθεν ή Έ πα νά σ τα σ ις τής 25ης Μαρτίου
1821 διά νά συνεγείρη τό Έ θ ν ο ς είς ένα σκληρόν
καί άνισον ά γώ να « Δ ιά τοΰ Χ ριστοΰ τή ν π ίσ τιν
τήν άγίαν καί τής Πατρίδος τή ν έλ ευ θ ερ ία ν» ,
δμοιον τοΰ όποίου δυσκόλω ς—αν ό χ ι ματαίω ς —
θά ά νεζή τει τις είς τήν Ιστορίαν τής άνθρω πότητος όλοκ λή ρ ου.

Κοσμοσωτήριον γεγονός έορτάζομεν σήμερον, είς έποχήν
άναγεννήσεως τής Φύσεως καί όλίγον πρό τοΰ εύιρροσύνου μη
νύματος τής Άναστάσεως τοΰ Θεανθρώπου.
Έορτάζομεν, μετ’ δκρας κατανύξεως καί βαθείας θρησκευ
τικής πίστεως, τό θειον άγγελμα διά τήν κατάλυσιν τοΰ ζοφε
ρού σκότους τής άμαρτίας, τό όποιον έτύφλωσε τόν προχριστιανικόν άνθρωπον καί τήν έλευσιν τοΰ χαροποιού Φωτός τής
άγάπης, τής χάριτος καί τής άφέσεως.
Πανηγυρίζομεν μετ’ έθνικής υπερηφάνειας καί ψυχικής
έξάρσεως τό μήνυμα τής 'Αγίας Λαύρας διά τήν λύτρωσιν τοΰ
Έθνους έκ τών δεσμών τής μακραίωνος δουλείας καί τήν έπάνοδον τοΰ Ελληνισμού είς τό ιστορικόν προσκήνιον.
Καί δέν είναι τυχαίον τό γεγονός ότι ή δημιουργία τοΰ νεωτέρου Ελληνικού Κράτους συνέπεσε μέ τόν Εΰαγγελισμόν τής
Θεομήτορος. Ό Ελληνισμός είς μίαν άποθέωσιν τής φιλοσο
φικής του σκέψεως συνέλαβε τάς αιωνίους ήθικά; άξίας τής
ζωής, είς τάς όποίας ό χριστιανισμός έναπέθεσε τήν σφραγίδα
τής θείας τελειότητος. Ό Έ λ λ η ν πρώτος έδέχθη τήν ύπέροχον
διδασκαλίαν Τοΰ Ναζωραίου καί διέθεσε διά τήν έξάπλωσίν
της, τό πνεύμα καί τό αίμα τών μαρτύρων του. Καί ό χριστια
νισμός ύπήρξε διά τό «περιούσιον» Έθνος τό στήριγμα καί τό
καταφύγιον. Τό τιμημένον ράσον έκράτησε κατά τήν δουλείαν
άγρυπνον τήν συνείδησιν τοΰ Έθνους καί άσβεστον τήν έλπίδα διά τήν άνάστασίν του. Καί όταν έπέστη «τό πλήρωμα τοΰ
χρόνου», ό κλήρος έγινε ό έμπνευστής καί καθοδηγητής τοΰ
μαχομένου Γένους.
Τό θαΰμα τοΰ 1821 άπέδειξεν διά μίαν άκόμη φοράν δτι ή
προσήλωσις εις τήν έθνικήν παράδοσιν άποτελεϊ διά τό έθνος
δ,τι καί αί βιολογικοί καταβολαί καί ή προσωπική πείρα διά
τόν βίον τοΰ άτόμου.
Έπεβεβαίωσε κατά τρόπον άδιαφιλονίκητον τήν άστείρευτον ζωτικότητα τής Ελληνικής Φυλής καί τήν ύπεροχήν τοΰ
πνεύματός της, στοιχεία τά όποία τής παρέχουν τό δικαίωμα
τής ήγεμονίας τοΰ πολιτισμοΰ τής άνθρωπότητος καί τής πρω
τοπορίας είς τούς άγώνας διά τήν προάσπισιν τών εύγενεστέρων άνθρωπίνων ιδεωδών.
Έδίδαξε, τέλος, τήν ανθρωπότητα, δτι ή ψυχή τοΰΈλληνος
ούδέποτε δουλοΰται καί δτι ή πίστις του είναι δύναμις άνυπολογίστου άξίας, Ικανή νά πραγματοποιήση καί τούς πλέον τολ
μηρούς όραματισμούς.
Είναι ιερή φλόγα ή όποία δύναται νά μεταβάλη άπό τής μιάς
στιγμής είς τήν άλλην τούς ταπεινούς χωρικούς καί ιερωμέ
νους, τούς άπειροπολέμους σπουδαστάς καί λογίους, τούς φιλησύχους ναυτικούς καί έμπορους, είς ήμιθέους καί τιτάνας, είς
άκατανικήτους πολεμιστάς καί άκαταδαμάστους ήρωας.
Τό κλέος τών προμαχησάντων ύπέρ τής έλευθερίας προπα
τόρων μας τοΰ 1821 άς μένη άσβεστον εις τήν μνήμην μας καί
τά Ιδανικά των άς πυρπολοΰν πάντοτε τήν ψυχήν μας, καί άς
φωτίζουν τήν σκέψιν μας είς τήν έκπλήρωσιν τοΰ πρός τήν
Πατρίδα χρέους μας.
Αύτά ένέπνευσαν τήν μεγαλειώδη πορείαν τοΰ Έθνους κατά
τούς άπελευθερωτικούς άγώνας τοΰ 1912—1913, αύτά έμεγαλούργησαν είς τά χιονοσκεπή βορειοηπειρωτικά βουνά κατά
τό 1940 καί έδημιούργησαν τήν 21ην ’Απριλίου 1967, ή όποία
άπετείναξε τόν ζυγόν τών παθών, τοΰ μίσους, τής άναρχίας καί
τής έγκληματικής προδοσίας τών πρακτόρων τοΰ έρυθροΰ
όλοκληρωτισμοΰ.
Καί είναι βέβαιον δτι τά αύτά ιδανικά θά ζωογονούν πάντοτε
τάς προσπάθειας τοΰ ιστορικοΰ τούτου λαού, δπως κρατή τά
παραδεδομένα, προασπίζη καί προάγη τόν πολιτισμόν καί φωτίζη τήν οικουμένην.
Ζ Η Τ Ω Τ Ο Ε Θ Ν Ο Σ Ζ Η Τ Ω ή 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Ό ’Αρχηγός
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
’Αντιστράτηγος

ΟΙ άγω νισταί τοΰ 21 καθοδηγούμενοι άπό τήν
Χ ριστιανικήν τω ν π ίσ τ ιν , ουδόλω ς έκάμφθησαν
πρό τοΰ όγκου τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας
καί ούδέποτε ύπ ελ όγισ α ν τό ένδ εχό μ ενο ν τοΰ θα
νάτου .
Πρός αύτούς ό φ ε ίλ ο μ ε ν , κατά τό ν έορτασμόν
τής σημερινής διπλής έορτής τοΰ Χ ριστιανισμού
καί τοΰ
'Ε λ λη νισ μ ο ύ , νά σ τρέψ ω μ εν καρδίαν
καί νοΰν καί νά άπ οτίσ ω μ εν φ όρον τιμής καί ε ύ γνω μ οσύνης.
*0 ά γ ω ν , τόν όποιον έκεΐνοι έθεμελίω σαν καί
έφ ερον είς πέρας έν μέσω στερήσεω ν καί θ υ σ ιώ ν,
έστέφθη ύπό πλήρους έπ ιτ υ χ ία ς , άφ οΰ ή έλ ευ θ ερία έπανήλθεν είς τήν άπό α ίώ νω ν πατρίδα τ η ς .
Είς τήν Ιδίαν αύτήν Π ατρίδα, ή ό π ο ία , ύπό τήν
θερμουργόν π νοή ν τής Ε θ ν ικ ή ς Έ πα να σ τά σ εω ς
τής 21ης ’Α πριλίου 19 6 7 , όδεύει σήμερον τήν ό δόν τής εύημερίας καί τής προόδου .
"Ας δώ σω μεν είς αυτούς τή ν ύ π ό σ χ ε σ ιν , ότι
τά πανανθρώ πινα Ιδανικά ΠΑΤΡΙΣ—ΕΛΕΥΘΕ
Ρ ΙΑ —ΘΡΗΣΚΕΙΑ—ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ , ύπέρ τώ ν ό π οίω ν ούδέποτε οί Έ λ λ η ν ε ς έπαυσαν ά γ ω ν ιζό μ εν ο ι, θά π λα ισιώ νουν τήν ζω ή ν μας καί θά φ ω τί
ζου ν τήν πορείαν τοΰ Έ θ ν ο υ ς είς τήν όδόν τώ ν
π επ ρω μ ένω ν τ ο υ .
Ζήτω τό Έ θ νος
Ζήτω ή 25η Μαρτίου 1821.
Ό 'Υ πουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΛ.

ΤΣΟΥΜΠΑΣ

203

Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου δέν ανήκει είς
τήν ιστορίαν, διότι δέν αποτελεί παρελθόν. Εί ν αι
π α ρ ό ν . Επομένως τοποθετείται είς τό ιστο
ρικόν γίγνεσθαι. Εόρίσκεται δηλαδή έν συνεχή
έξελίξει. Μολαταύτα ένα μέρος της καί μάλιστα τό
θεμελιωδέστερον δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ιστο
ρικόν γεγονός, επειδή ακριβώς τό μέρος της εκείνο
είναι παρελθόν καί ώς τοιοϋτον άνεπίδεκτον αλλαγής
ή έπηρεασμοΰ. Πρόκειται περί τής πρώτης έμφανίσεως τής 21ης ’Απριλίου ή άλλέως καί μάλλον, περί
τής έθνικής άναγκαιότητος τής παρουσίας έν τώ
δημοσίω βίφ τής έπαναστάσεως τοϋ Στρατού.
Ή έπέμβασις των ’Ενόπλων Δυνάμεων είς τήν πολι
τικήν ζωήν τής χώρας, αυτή καθ’ έαυτήν λαμβανομένη, άποτελεΐ ιστορικόν συμβάν. Οί λόγοι τής δημιουρ
γίας του άνάγονται άποκλειστικώς καί μόνον είς
τήν άνικανότητα τοϋ πλείστου μέρους τοΰ προεπανα
στατικού πολιτικού κόσμου, ό όποιος δέν έκανε όσα
ώφειλε νά κάνη, άλλά έκανε όσα έπρεπε νά μή κάνη.
Αί Ένοπλοι Δυνάμεις υπηρετούν τήν Πατρίδα,
πρός τήν όποιαν άπό άρχαιοτάτων χρόνων έχουν
όρκισθή πίστιν καί άφοσίωσιν ενώπιον τοΰ Θεού, δι’
ίεράς υποσχέσεως.
Έκ τής ηθικής εύθύνης τοΰ ΰπηρετεΐν τήν Ελλάδα
προήλθεν συναισθηματικώς ή 21 ’Απριλίου. Προσέτι
όμως υπάρχει ίσοδυνάμως καί ή βιολογική άπαίτησις
τοΰ Έθνους νά έπιζήση, ή οποία ώδήγησεν είς τήν
έπέμβασιν τοΰ Στρατοΰ.
Ά ρα οί ούσιαστικοί λόγοι προκλήσεως τής έπα
ναστάσεως ήσαν δύο: Ό συναισθηματικός, καθ’ όν
οί αξιωματικοί δέν ήνήχοντο πλέον νά βλέπουν τόν
διασυρμόν καί τόν έμπαιγμόν των Εθνικών ’Ιδεωδών
τοΰ μέλλοντος τής φυλής καί των πόθων καί ονείρων
τοΰ λαοΰ. Δέν ήτο δυνατόν πλέον νά παρίστανται
άπαθεΐς μάρτυρες τής πολιτικής προδοσίας τής Ε λ 
λάδος καί έκ συναισθήσεως καθήκοντος μετετράπησαν είς ένεργητικούς φορείς τής ανατροπής τοΰ φαύ
λου καθεστώτος τών έκπεσόντων σφετεριστών τής
λαϊκής κυριαρχίας. Καί ό Βιολογικός, καθ’ όν αί
Έθνικαί Κοινωνίαι ώς ζώντες όργανισμοί ώθούμενοι
έκ τοΰ ένστικτου τής αύτοσυντηρήσεως άναζητοΰν
ήγεσίας ίκανάς νά έξασφαλίσουν τήν έπιβίωσιν.
Ταυτοχρόνως δέ παθητικώς παλεύουν νά έκδιώξουν
τούς άναξίως κατέχοντας τήν άρχήν. Ή 21η ’Απρι
λίου έγεννήθη έκ τής βιολογικής άνάγκης τής διαιωνίσεως τοΰ Έθνους, τό όποιον προεπαναστατικώς
έμαραίνετο, έσβηνε καί παρήκμαζε βυθιζόμενον είς
τήν έξαχρείωσιν τών άποχαυνωθέντων καί άποχαυνού
των άπομακρυνθέντων δήθεν πολιτικώς, (Βεβαίως
υπάρχουν έλάχιστοι έξαιρέσεις πού χάνονται έντός
τοΰ γενικοΰ κλίματος).
Αί Ένοπλοι Δυνάμεις είναι υπεύθυνοι διά τήν βι
ολογικήν έπιβίωσιν τής φυλής τήν όποιαν έγγυώνται
διά τοΰ αίματός των. Αί δυνάμεις λοιπόν αόταί δέν
ήδύναντο νά μένουν άδιάφοροι πρό τών ύπούλων
έσωτερικών έχθρών ή άνικάνων, οί όποιοι ύπενόμευον τήν όπόστασιν τοΰ Ελληνικού Έθνους. Δέν ήδύνατο νά μένουν άδιάφοροι καί δέν έμειναν. 'Η σωτη
ρία τής πατρίδος ήστραψεν ώς ό φωτεινός δρόμος
τοΰ καθήκοντος, τό όποιον υπερτερεί πάσης έπιβλαβοΰς νομιμότητος καθόσον νόμιμος βλάβη τοΰ
έθνους, διά πάντα φιλοπάτριδα ή τουλάχιστον λογι
κόν άνθρωπον τυγχάνει τελείως άπαράδεκτος.
Άφοΰ προσδιωρίσθησαν οί λόγοι έπεμβάσεως τοΰ
Στρατοΰ είς τόν πολιτικόν βίον τής χώρας άς έλθωμεν

Η
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Η 21s ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΔΑ
'Υπουργού
Κ οινω νικώ ν 'Υ πηρεσιώ ν

τώρα νά διαπιστώσωμεν ούχί τά έπιτεύγματα τής 21ης
’Απριλίου, διότι αυτά τά άφήνομεν είς τήν ιστορίαν
καί τήν καλόπιστον κρίσιν τοΰ λαοΰ, άλλά νά διαπιστώσωμεν τϊ κατήργησε ή 21η ’Απριλίου, διότι ή
κατάργησις, συντελεσθεΐσα πλέον συνιστα ιστορι
κόν γεγονός.
Μήπως ό Στρατός κατήργησε ένα πολίτευμα υγιές,
όπου τά Κοινωνικά, Οικονομικά, ’Εθνικά κ.λ.π.
προβλήματα εϊχον λυθή;Μήπως μέ άλλα λόγια κατηργήθη ένα καθεστώς άπολαμβάνον τής γενικής
λαϊκής έκτιμήσεως καί είς τό όποιον δέν υπήρχε
διχασμός, κοινωνική άναταραχή, πολιτική άστάθεια,
οικονομική όπισθοδρόμησις κ.λ.π.; Μήπως ό Στρα
τός άπεμάκρυνε πολιτικούς, ώς ό Τρικούπης, ό
Βενιζέλος, ό Μεταξας καί συνολικώς μίαν πολιτικήν
ήγεσίαν άξίαν νά κυβέρνα τούς "Ελληνας καί αξίαν
νά έπωμίζεται τάς εύθύνας μιας ιστορίας 35 αιώνων;
Τό προεπαναστατικόν καθεστώς μας είναι γνωστόν
καί ή περιγραφή του θά ήτο κουραστική κοινοτυπία.
Γνωρίζομεν καί μάλιστα πολύ καλώς όλοι τήν φύσιν

ΠΙΣΤΙΣ—ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Γλυπτόν εργον έκτεθέν εις Ζάπειον Μέγαρον κατά τήν Έκθεσιν τής Πολεμικής Ιστορίας
τών 'Ελλήνων τό έτος 1968, συμβολίζον, λίαν παραστατικώς, τήν ύπό τ&ν ’Ενόπλων Δυνάμεων άπελευθέρωσιν τών
Ελλήνων έκ τοϋ φαύλου προεπαναστατικού καθεστώτος.

τοϋ πολιτεύματος, τάς ήμέρας καί τά «έργα» του.
Όμοίως καί ή πολιτική «ηγεσία», ή όποια παρηγκωνίσθη ώς άχυροσωρός άπό τήν άνανεωτικήν δύναμιν
τής Έπαναστάσεως μας είναι γνωστή, πολύ γνωστή,
ώστε ή μνημόνευσίς της νά είναι περιττή.
Πάντως μία προσεκτική πολιτική παρατήρησις
θά καινοτομήση κατά τούτο:
Ή 21η ’Απριλίου κατήργησε τό κενόν, τό μηδέν,
διότι πρό αύτής ή πολιτική ζωή τής χώρας είχεν έκμηδενισθή καθ’ όσον άφ’ ένός ‘μέν πολίτευμα δέν
υπήρχε, διότι ούδείς έτήρει τό Σύνταγμα, τό όποιον
έδραιώνει τήν πολιτειακήν τάξιν, άφ’ έτέρου δέ οί
πολιτικοί ήσαν άνύπαρκτοι, διότι οί παραστήσαντες
κατά καιρούς τούς πολιτικούς ήσαν έπαγγελματίαι
τής ψηφοθηρίας (δι’ αυτό δέν υπάρχουν, πλήν βε
βαίως τών ελάχιστων εξαιρέσεων, έρευναι. συγγράμ
ματα, μελέται κ.λ.π. «πολιτικών» άναφερομένων εις
έθνικά προβλήματα).
Ή 21η ’Απριλίου λοιπόν κατήργησε τό χάος όπου
έφύτρωναν τά εθνοβόρα φυτά τοϋ διχασμού, τής συν
αλλαγής, τού κομμουνισμού, τής ύλοκρατίας, τού
εύδαιμονισμοΰ κ.λ.π. ’Από τήν 21ην ’Απριλίου αρχί
ζει ή δημιουργία, τήν όποιαν θά κρίνη ό λαός καί ό
ιστορικός.
Δέν έξετάζομεν έδώ τήν δημιουργίαν, διότι αΰτη

εύρίσκεται έν αναπτύξει. Έδώ έπισημαίνομεν τήν
ΰπαρξιν τού χάους τό όποιον έκληροδότησε ό δήθεν
πολιτικός κόσμος εις τόν Στρατόν, πρός τόν όποιον
Στρατόν ό λαός έμπιστεύεται πάντοτε τάς τύχας τού
έθνους εις κρίσιμους στιγμάς. (Άϊζενχάουερ, Ντέ
Γκώλ,Μεταξάς, Παπάγος κ.λ.π.). Είναι δέ άπό πάσης
πλευράς κωμική ή έκ μέρους τών υπευθύνων τού χά
ους κριτική τής δημιουργίας. Είναι πράγματι άοτεΐον
αύτοί πού μόνον νά κρημνίζουν μπορούν νά κρίνουν
τούς άοκνους οικοδόμους. Ή έπανάστασις άγωνίζεται νά δημιουργήση πολιτικήν ζωήν εις τήν χώραν.
’Αγωνίζεται νά άναγεννήση τήν ύπό τών έκπεσόντών
«πολιτικών» έκμηδενισθεΐσαν πολιτικήν ζωήν τού
έθνους καί αγωνίζεται νάτό έπιτύχη ίδρύουσα θεσμμούς καί άναδεικνύουσα πρόσωπα άντάξια τού πολι
τικού ρόλου.
Πέραν όμως τών θεσμών καί προσώπων καί ύπεράνω αυτών υπάρχουν αί ήθικαί άξίαι καί τά ιδανικά,
τά όποια ή Έπανάστασις έπανατοποθετεΐ εις τήν
φυσικήν θέσιν έν τή συνειδήσει τού λαού. Χωρίς
άξίας καί ιδανικά τά πρόσωπα καί οί θεσμοί είναι
δίχως περιεχόμενον καί σκοπόν. Αί άξίαι τού Ελλη
νοχριστιανικού πολιτισμού καί τά ιδανικά τής πατρίδος αποτελούν τήν κορωνίδα τήν όποιαν σφυρηλα
τεί ή 21η ’Απριλίου.
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Ή έξερεύνησις τού σύμπαντος

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ
"Ενα νέον όπλον εις χεϊρας τών Αστρονόμων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΤΣΑΚΗ
Καθηγητοΰ Π α ν. ’Α θηνώ ν
Π ροϊσταμένου ’Α στρονομικού
Ί νσ τ ιν τ ο ύ το υ Έ θ ν. ’Αστεροσκοπείου

έχρι προ ολίγων δεκαετιών οί
αστρονόμοι παρετήρουν τον ούρανόν μέ τήν βοήθειαν τών οπτικών
τηλεσκοπίων. Διά τών τηλεσκο
πίων τούτων, ώς γνωστόν, συγκεντρώνομεν τό φώς τών άστέρων ή άλλων
ουρανίων άντικειμένων, μέ τήν βοή
θειαν φακού ή κατόπτρου. ’Ονομά
ζονται διοπτρικά τηλεσκόπια όταν
έχουν συγκεντρικόν φακόν, ή κατοπτρικά τηλεσκόπια όταν χρησιμοποιήται κάτοπτρον. Τά τηλεσκό
πια αυτά λειτουργούν μόνον τήν
νύκτα καί μέ ουρανόν διαυγή, ή τήν
ήμέραν διά τον "Ηλιον μόνον.
Τά τελευταία 25 έτη οί άστρονόμοι έθεσαν εις χρήσιν τά ραδιο
τηλεσκόπια.
Δ ι’ αυτών
συλλαμβάνομεν τήν καλουμένην ραδι
οηλεκτρικήν ή ραδιοφωνικήν άκτινοβολίαν ή οποία έρχεται άπό τον
"Ηλιον, τούς άστέρας, τούς γαλα
ξίας ή καί άπό τήν μεσοαστρικήν
ύλην. Αί πηγαί πού εκπέμπουν τήν
ακτινοβολίαν αύτήν ονομάζονται ραδιοπηγαί. Είδικώτερον ονομάζονται
ραδιαστέρες ή ραδιογαλαξίαι, άν ή
άκτινοβολία έκπέμπεται άπό άστέ
ρας ή γαλαξίας άντιστοίχως.

Μ

** *
Τά Ραδιοτηλεσκόπια άποτελοΰνται άπό τήν κεραίαν λήψεως, ήτις
προσλαμβάνει τήν άκτινοβολίαν τού
διαστήματος καί τον δέκτην, ό
όποιος μετατρέπει τήν ενέργειαν
τών ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων
ούτως, ώστε νά είναι δυνατόν νά
καταγραφοΰν διά τού καταγραφέως.
Έ ν άντιθέσει προς τά οπτικά τηλε
σκόπια, είς τά όποια σχηματίζομεν
μίαν εικόνα τού άντικειμένου, είς
τά ραδιοτηλεσκόπια έχομεν τήν συ
νολικήν έντασιν της ακτινοβολίας
τού πομπού—ραδιοπηγής έπί τού
δέκτου, όπως άκριβώς συμβαίνει
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μέ τό φωτόμετρον, είς τό όποιον
δέν λαμβάνομεν τήν εικόνα τού παρατηρουμένου σώματος, αλλά μόνον
τήν συνολικήν φωτεινήν έντασιν
αύτοΰ. Είναι όμως δυνατόν νά σχηματίσωμεν καί τήν εικόνα τής
ραδιοπηγής, έάν παρατηρήσωμεν αύ
τήν σημεΐον προς σημεΐον καί τελικώς τοποθετήσωμεν διαδοχικώς
τάς καταγραφομένας τιμάς έπί τού
χάρτου.
Ή λειτουργία τού ραδιοτηλε
σκόπιου είναι άπλή. Εις τήν περίπτωσιν τού κατόπτρου τά ραδιοκύ
ματα άνακλώμενα έπ’ αύτοΰ συγ
κεντρώνονται είς τήν εστίαν, όπου
υπάρχει μία τροφοδοτούσα κεραία
καί μετατρέπονται είς ήλεκτρικήν
ένέργειαν, έκεΐθεν δέ δι’ ενός δίπολου
έρχεται αυτή είς τον δέκτην. "Οταν
τά σήματα είναι άσθενή, —όπως
εις τήν περίπτωσιν τών ήλιακών
ραδιοκυμάτων—ένισχύονται καί κα
ταγράφονται καταλλήλως, ώστε νά
δύνανται εύκόλως νά άναγνωσθούν.
Ό βοηθητικός πομπός σταθερού
σήματος διευκολύνει τήν καλήν σύγκρισιν τών λαμβανομένων σημά
των. Υπάρχουν ραδιοτηλεσκόπια
σταθεράς κατευθύνσεως — δέχονται
δηλαδή τήν άκτινοβολίαν έξ (ορισμέ
νης πάντοτε διευθύνσεως — άλλά
λογω τής περιστροφής τής γής
δι’ αύτής διέρχονται πολλά οημεϊα
τής ούρανίου σφαίρας. Είναι ραδιο
τηλεσκόπια διαβάσεων. Κατά κακανόνα, όμως, τά ραδιοτηλεσκόπια
έχουν παραλλακτικόν σύστημα νινήσεως, ώστε εύκόλως νά παρακολουθήται δι’ όλου τού εικοσι
τετραώρου ή έκπομπή ραδιοκυμάτων έξ οίουδήποτε σημείου τής
ούρανίου σφαίρας, εύρισκομένου άνω
θεν τού όρίζοντος.
Τό μεγαλύτερον πηδαλιοχούμενον
κατοπρικόν ραδιοτηλεσκόπιον (διαμ.
75 μέτρων) είς δλον τον κόσμον ήτο
τό τού πειραματικού Σταθμού JO D R ELL BANK τού Πανεπιστημίου
τού M A N CHESTER, τού οποίου

ή λειτουργία ήρχισε περί τό τέλος
τού
1956
’Από
τό
περασμένον όμως έτος τό μεγαλύτερον
ραδιοτηλεσκόπιον (διαμέτρου 100
μέτρων) τού ίδιου τύπου τό έχει ή
Γερμανία. Είναι εγκατεστημένο ν
είς περιοχήν τής Βόννης καί τό κάτοπτρόν του έχει διάμετρον 100
μέτρων.
'Υπάρχουν όμως καί ραδιοτη
λεσκόπια στηριζόμενα έπί τής αρχής
τών φραγμάτων, είς τά όποια τό
δίκτυον τών μή τροφοδοτουμένων
(ή αδρανών) κεραιών χαρακτηρί
ζεται ώς κάτοπρον. Άναφέρομεν τό
ραδιοτηλεσκόπιον τού CAM BRI
DGE τής ’Αγγλίας.
Διά τών ραδιοτηλεσκόπιων «παρατηροΰμεν» τάς ραδιοπηγάς, όχι
μόνον τήν νύκτα, άλλά καί τήν ήμέ
ραν. Δέν μάς ένδιαφέρει άκόμη αν ό
ουρανός είναι νεφοσκεπής ή όχι, διό
τι τά ραδιοκύματα διαπερνούν τά
νέφη καί κατ’ αυτόν τον τρόπον
δυνάμεθα νά έκτελοΰμεν τήν έρευνητικήν μας έργασίαν. Τά ραδιοεηλεσπόπια έχουν καί ένα άλλο πλεο
νέκτημα. Εισδύουν βαθύτερον μέοα
εις τό έκτεταμένον Σύμπαν παρ’ οτι
κάμνουν τά οπτικά τηλεσκόπια. Διό
τι ή οπτική άκτινοβολία άπορροφάται
άπό τήν άραιάν μεσοαστρικήν καί
μεσογαλαξιακήν ΰλην καί δέν έρχον
ται μέχρις ήμών, ένώ δέν συμβαίνει
τούτο μέ τήν ραδιοφωνικήν άκτινοβολίαν.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον έφθάσαμεν
νά έρευνώμεν τό Σύμπαν μέχρι τής
άποστάσεως τών 10 ή 15 δισεκα
τομμυρίων έτών φωτός!

***
Μεταξύ τών άλλων σπουδαίων
έρευνών διά τών ραδιοτηλεσκοπίοχν
οι ραδιοαστρονόμοι έμελέτησαν τήν
μεσοαστρικήν ΰλην πού ύπάρχει ύπό
μορφήν συνήθων έκτεταμένων νεφών
—σκοτεινών ή φωτεινών. Είς τήν
μεσοαστρικήν ΰλην, ή οποία άποτελεΐται άπό κόνιν ή άέριον—κυρίως
υδρογόνον—παρετηρήθησαν τά τε
λευταία χρόνια μερικαί μοριακαί
ενώσεις. Δηλαδή διεπιστώθη ή ΰπαρξις μορίων, όπως είναι τό υδρογόνον,
ή άμμωνία, τό μονοξείδιον τού άνθρακος, τό ΰδωρ. Ε πίσ η ς άπεδείχθη
η παρουσία πολυατομικών οργανι
κών ένώσεων: ύδροκυανίου, φορμαλδεόδης, κυανοακετυλενίου, μυρμηκι
κού οξέος, μεθυλικής άλκοόλης καί
έντελώς προσφάτως φορμαμίδης.
Τό μόριον τής φορμαμίδης θεω
ρείται πολυπλοκώτερον τών άλλων
πού ύπάρχουν είς τήν ιδίαν περιοχήν
τού Γαλαξίου, δέν άποκλείεται δέ ν’

Τό μεγαλύτερον ραδιοτηλεσκόπιον τοϋ
κόσμου, πλησίον τής Βόννης τής Δυτ.
Γερμανίας.

&

άνακαλυφθοΰν και άλλα μόρια περισ
σότερον πολύπλοκα.
Τα γεγονότα αύτά συνδυαζόμενα
μέ την άνακάλυψιν άμινοξέων εξω
γήινης προελεύσεως εις μετεωρίτην
πεσόντα (1969) εις Αυστραλίαν, ή
καί μέ άλλα ευρήματα έπί άνθρακούχων μετεωριτών, τα οποία ομοι
άζουν πιθανώς μέ απολιθώματα μι
κροοργανισμών, όδηγοϋν εις μιαν
γενικωτέραν θεώρησιν του ζητήμα
τος: Τής ύπάρξεως δηλαδή ζωής,
μέ τάς διαφόρους φάσεις αύτής καί
χρονολογικώς καί μορφολογικώς καί
εις άλλας περιοχάς τοϋ Σύμπαντος.
'Ως γνωστόν, κατά τάς σημερινάς
άντιλήψεις, τό Σύμπαν έκτείνεται
μέχρι τής άποστάσεως τών 15 δι
σεκατομμυρίων ετών φωτός., υπάρ
χουν δέ εις αυτό δισεκατομμύρια
ουρανίων σωμάτων ,μέ πιθανάς συνθήκας περιβάλλοντος άναλόγου μέ
τάς τής Γής. Δέν αποκλείεται, ύπό
τοιαύτας προϋποθέσεις ή δυνατότης
ύπάρξεως ζωής επ’ αυτών. Τελευ
ταίως διεπιστώθη ή υπαρξις οργα
νικών χημικών ένώσεων εις την
μεσοαστρικήν ύλην. Τό γεγονός αυτό
άπλώς μάς πληροφορεί ότι ύφίσταται τό ύπόβαθρον, άν συντρέξουν
καί πολλαί άλλαι
συνθήκαι, νά
άναπτυχθή τό φαινόμενον τής ζωής
καί εις άλλας περιοχάς τοϋ διαστη
μικού χώρου.

Αί τελευταίας αύταί διαπιστώσεις
μαζύ μέ όσα προγενεστέρως έχει προ
σκομίσει ή ’Αστρονομία, όδηγοϋν εις
την άποψιν ότιδέν άποκλείεται, μορφαί ζωής άναλόγου μέ έκείνας πού
έχομεν εις τον πλανήτην μας να
ύπάρχουν καί εις άλλους τοπους τοϋ
εκτεταμένου χώρου. Τοΰτο είναι
φυσική έπέκτασις τής άπόψεως ότι
τό Σύμπαν δέν είναι έρημον καί άκατοίκητον. Είναι λογικώτερον νά ύποθέσωμεν ότι άσκοπος τής Δημιουργίας
δέν φαίνεταινά περιορίζεται μονον επι
τοϋ μικρού πλανήτου έπί τοϋ όποιου
ζώμεν. Παρουσιάζεται περισσότερον
μεγαλειώδες νά δεχθώμεν ότι επάνω
εις πολλά ουράνια σούματα κατοι
κούν οντα, πραγματοποιοϋντα το
σχέδιον τοϋ Δημιουργού.
Μη προβάλη κανείς τήν ένστασιν
ότι μία τοιαύτη έκδοχή δέν είναι
σύμφωνος μέ τήν χριστιανικήν άπο
ψιν καί τον γενικώτερον προβλημα.τισμόν τού άνθρώπου ώς σκεπτο-

* Β λέπ ε περισσότερα Δ . Κωτσάκη : Ή συγκρότησις τοϋ Σ ύ μ π α ντο ς,
Ά θ ή ν α ι 1972 κ α ί : Υ π ά ρ χ ε ι ζω ή είς άλλου ς ά σ τ έρ α ς; Ά θ ή ν α ι 1970.

μένου καί στοχαζομένου οντος. ’Αρ
κεί νά άναφέρωμεν ,έν προκειμένω
τήν μεγαλοφυά ιδέαν ένός έκ τών
νεωτέρων έκκλησιαστικών συγγρα
φέων τού Κωνσταντίνου Καλλινίκου
εύσεβοΰς καί πολυγραφωτάτου άνδρός τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ό
όποιος είς τό έξαίρετον βιβλίον του:
«'Ο Θεός έν τοϊς έργοις αύτοΰ»,
γράφει διά τούϊ δορυφόρους τών ά>λων πλανητών μερικάς σκέψεις, αΐ
όποΐαι είναι πολύ ένδιαφέρουσαι καί
ήμποροΰν νά έφαρμοσθοΰν έπί τών
μυριάδων τών άστρων τού ουρανού.
Γ ράφει:*
«Τίνα λόγον ύπάρξεως έχουν αί
σελήναι τού Διάς καί τού Κρότου
καί τοϋ Ουρανού καί τού Ποσειδώνος, άφοΰ δέν έχουν νά φωτίσουν
κανένα; ’Αλλά τί λέγω. ’Εκεί έπάνω
έχει τις δωμάτια έπιπλωμένα, αίθούσας φωταγωγημένας, οικήματα προς
κατοικίαν έτοιμα, καί ούδείς ύπάρχει
ό οίκών; Μία τοιαύτη ύπόθεσις μοί
φαίνεται δυσπαράδεκτος, ώς διϊσταμένη προς τήν άνεξάντλητον τού
Θεού Σύνεσιν καί Τέχνην. ’Ενώ πολύ
λογικώτερον καί
θεοπρεπέστερον
εύρίσκω, οσάκις άνυψώνω τά βλέμ
ματα προς τούς κόσμους έκείνους, νά βαυκαλίζωμαι άπό τήν
γλυκεΐαν πίστιν, ότι έκεΐ έπάνω
πτερουγίζουν ψυχαί καί έκεϊ έπάνω
πάλλουν καρδίαι, καί έκεΐ έπάνω
ζοΰν αδελφοί μου, καί έκεΐ έπάνω
ώς άπό θυσιαστηρίου άναθρώσκουν
καπνοί καί αίνοι ύπέρ τοϋ Τρισενδόξου Δημιουργού».
’Εάν αύτά έγραφε προ 50 έτών
καί πλέον ό σοφός έκεΐνος ά\ήρ, τί
θά εΐπωμεν σήμερον, όταν έχωμεν τόσας άνακαλύψεις, αί όποΐαι μάς πα
ρουσιάζουν άδράν τήν όργάνωσιν τοϋ
αρμονικού καί μεγαλειώδους Σύμ
παντος; Δυνάμεθα νά άποκλείσωμεν
τήν άποψιν ότι, είς τό φαινομενικώς
άπέραντον Σύμπαν, είναι δυνατόν
νά ύπάρχουν τόποι καί συνθήκαι κα
τάλληλοι, ώστε νά άνθη ή νά άνθήση καί έκεΐ ή ζωή σύμφωνα μέ τό
άσύλληπτον άπό τον άνθρωπον εις
τήν πληρότητά του σχέδιον τής Δη
μιουργίας;

***

Ά ποψις τοϋ ραδιοτηλεσκόπιου τό όποιον εύρίσκεται είς τό Καΐμπριτζ τής
’Αγγλίας.

'Η Ε λλάς έχει μακράν ’Αστρονο
μικήν παράδοσιν. Φθάνει μέχρι τής
άρχαιότητος. "Εχομεν σήμερον τηλε
σκόπια, μέ τά όποια κάμνουν σοβαράν
έργασίαν οί "Ελληνες αστρονόμοι καί
συντόμως θά άποκτήσωμεν ένα άπό
τά
πλέον σύγχρονα καί μεγάλα
οπτικά τηλεσκόπια. Θά ήτο ευχής
έργον νά άποκτήσωμεν καί ένα ραδιοτηλεσκόπιον ικανής ισχύος. Εις τό
μέλλον άσφαλώς θά τό έχωμεν.
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υνεπληρώ θησαν ήδη έξ έτ η , ά φ ’
ής αί Έ ν ο π λ ο ι Δ υνάμ εις τής χ ώ 
ρας άνέλαβον τήν διακυβέρνησίν
τ η ς, μέ τήν διακρίνουσαν αύτάς
γεννα ιότη τα , ρεαλιστικότητα καί.
φ ιλ ο π α τ ρ ία ν .
Είς τό δ ιά γ γ ελ μ α , τό όποιον ή
’Εθνική Έ πα νά στα σις άπηύθυνε πρός
τόν 'Ε λληνικόν λ α ό ν , κατά τήν ιστο
ρικήν έκείνην ήμέραν τής 21ης ’Απρι
λίου 1967, διεκηρύσσετο, μεταξύ
ά λλω ν :
« Ό βασικός μας στόχος είναι ή
κοινωνική δικαιοσύνη. Ή δικαία
κατανομή τοΰ εισοδή μ ατος. Ή ήθική
καί υλική έξύψ ω σις τοΰ κοινω νικού
συνόλου καί ιδιαιτέρως τω ν ά γ ρ ε
τ ώ ν καί έρ γ α τ ώ ν ........ » .
Σ υνεπής πρός τάς θεμελιακός αύ
τάς άποφ άσεις τ η ς , ή Έ πα νά στα σις
καί ϋλοποιοΰσα είς έργα τάς έπ α γ γ ελίας της , έπέδειξεν , άπό τω ν πρώ τω ν
ή μ ερ ω ν, ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά
τήν τα χεϊα ν ά νάπ τυξιν τής έλληνικής
υπαίθρου , έλαβε, δέ σειράν έπ ιτυ χ ώ ν
μ έτρ ω ν, τά όποια έπ ιβ εβ α ιο ΰ ν, δτι
ή έκδηλος στοργή τής ’Εθνικής Κ υ βερνήσεως πρός τόν άγροτικόν π λη 
θυσμόν τής χώ ρας άπ οτελεϊ μόνιμον
άξονα , τής πολιτικής της .
’Α ντικειμενική άξιολόγησις πείθει
ά π ο λ ύ τω ς, δτι ουδέποτε άλλοτε ή
Ε λ λ ά ς έπροχώ ρησε μέ τόσον τα χείς
ρυθμούς είς τήν γεω ργικήν ά νάπ τυ ξιν .
Ή ώ ργανω μένη δημιουργική προσ
π ά θ εια , ή όποία χαρακτηρίζει τήν
νέαν 'Ε λληνικήν πρα γμ ατικ ότη τα,
καθ' δλους τούς τομείς τής έθνικής
καί οικονομικής δράσεως—καί ή όποία
κατατείνει είς τήν ά να γ έννη σ ιν, τόν
έκσυγχρονισμόν τής χώ ρα ς καί τήν
συστηματικήν καί άποδοτικήν ά ξ ιο -

Σ
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
Κ Α Ι ΟΙ Α Γ Ρ Ο Τ Α Ι
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
"Υφυπουργού ’Εθνικής Οικονομίας
έπί θεμάτω ν Γεω ργίας

ποίησιν όλω ν τω ν π η γώ ν αυτής—
ύπήρξεν ιδιαιτέρως έπ ιτυ χή ς είς τόν
άγώ να τής άναμορφ ώ σεω ς τής ά γρ οτικής οικονομίας μας καί τής άνόδου
τής οικονομ ική ς, π ολιτιστικής καί
κοινω νικής στάθμης τού πληθυσμού
τής ύπαίθρου. Ή έξασφ αλισθείσα
πολιτική σταθερότης καί ή έπ ιτευ χθεϊσ α υγιής οικονομική έξέλιξις
κατέστησαν δυνατήν τήν έφ αρμογήν
γεννα ίω ν καί ριζοσπαστικώ ν μέτρω ν
φ ιλαγροτικής π ο λιτικ ή ς, τά όποία

ήλλαξαν , έντός έξα ετία ς, τήν μοίραν
τώ ν 'Ε λλή νω ν άγροτώ ν καί έπ έτρ εψ αν είς α υ το ύ ς, δπω ς έπιδοθοΰν
μετά ζήλου καί άποδοτικότητος είς
τάς άγροτικάς έκμ εταλλεύσεις τω ν
καί δπω ς δημιουργήσουν τήν ΐσ χ υ ράν ύποδομήν τής ευημερίας τ ω ν .
Ή έφαρμοσθεϊσα ύπό τής ’Εθνικής
Κ υβερνήσεω ς πολιτική έξυγιάνσ εω ς
καί άναπ τύ ξεω ς τής άγροτικής οικο
νομίας τής χώ ρας ύπήρξε τολμ η ρ ά ,
άλλά καί σ υ νετή , ώ ς προσιδιάζει

εις μίαν προσπάθειαν ριζικής μετα
βολής α ντιλή ψ εω ν καί σ υσ τη μ ά τω ν,
τά όποια διετηροΟντο
έπί σειράν
γ ε ν ε ώ ν , παρηκμασμένα, ένεκα ποι
κ ίλω ν θλιβερώ ν , ώ ς έπί τό πλεΐστον ,
α ιτ ίω ν . Ή πολιτική αΰτη , καίτοι
μακρόπνοος, έχ ε ι ήδη μ εταβάλλει
τήν μορφ ήν τής ζω ής εις τήν ύπαι
θρον , έχει άνυψ ώ σει τήν εισοδημα
τικήν στάθμην τοΰ άγροτικού πλη
θυσμού καί έχει διευρύνει τά περι
θώρια μίεγαλυτέρας συμ μετοχής αυ
τού εις τά αγαθά τής οικονομικής,
τεχνολογική ς καί π ολιτιστικής προό
δου .

** *

>

-

Ή ταχυτέρα άνάπτυξις καί ό έκ συγχρονισμός τής γεω ργίας ά π οτελούν έν έκ τώ ν κυριω τέρω ν προ
βλη μά τω ν τής έπ οχή ς μας , τό όποιον
απ ασχολεί δ χι μόνον τάς υπ ανά πτυ
κτους ή υπό άνάπτυξιν , αλλά καί τάς
π ροηγμένος οίκονομικώ ς χώ ρας . Δ ιό
τ ι , είναι γενικ ώ ς αισθητή ή έπ ιτα κ τική α νά γκ η , δπω ς ύπερκερασθή ή
έναντι τώ ν άλλω ν τομέω ν τής οικο
νομίας έμ φ α νιζομ ένη καθυστέρησις
είς τήν γ εω ρ γ ία ν, ώς πρός τό έ π ιτ υ γ χα νόμ ενον εισόδημα καί ώ ς πρός τόν
τρόπον ζω ής τώ ν άπασχολουμ ένω ν
μέ α υ τ ή ν .
Ή γεω ργία έθεωρεΐτο καί παρα
μ ένει ώς είς τώ ν ζω τικ ω τέρω ν κλά
δων τής οικονομ ία ς, δ χι μόνον διότι
παράγει τά προϊόντα διατροφής τού
ανθρώπου , άλλά καί διότι ή ά νά π τυ ξίς της συνιστά τήν προϋπόθεσιν
άναπτύξεω ς καί τώ ν ά λλω ν κλάδω ν
τής οικονομίας, πράγμα τό όποιον
ήδη πρό 25 αιώ νω ν λία ν γλα φ υ ρώ ς
διετύπω σεν ό Ξ ε νο φ ώ ν, είς τήν περι
κοπήν : «Τ ήν γεω ργία ν τώ ν άλλω ν
τ εχ ν ώ ν μητέρα καί τροφ όν είναι· εΰ
μέν γάρ φ ερομένης τής γ εω ρ γ ία ς,
έρρωνται καί αί άλλαι τέχ ν α ι άπασα ι,
όπου δέ αν άναγκασθή ή γή χερσεύειν
άποσβέννυνται καί αί άλλαι τ έχ να ι
σχεδόν τι κατά γή ν καί κατά θ άλα τταν».
Έ ξ ά λ λ ο υ , ό άγροτικός πληθυσμός
μιας χώ ρας απ οτελεί έν τώ ν ύ γ ιεσ τ έρων τμη μ άτω ν τοΰ λαού τ η ς , τό
όποιον άνανεώ νει μέ σφ ριγη λά άτομα
τόν πληθυσμόν τώ ν π ό λ ε ω ν, παρα
μένει δέ ό αυστηρότερος θ εμ α τοφ ύ λαξ τώ ν έθνικώ ν παραδόσεων καί
τώ ν ήθικών ά ξ ιώ ν , αί όποΐαι είς τήν
βιοπάλη ν καί άντιξοότητας τώ ν πό
λεω ν ϋφ ίστα νται άλλεπ αλλή λους καί
έπικινδύνους δοκιμασίας καί ά λ λο ιώ σ ε ις .
Ε ίδικώ τερον, είς τήν χώ ρα ν μ α ς,
ή γεω ργία προσλαμβάνει ιδιαιτέραν
ση μ ασίαν, καθ’ δ σ ο ν, λ ό γω τής
άγρογεω ργικής συνθέσεω ς τής 'Ε λ
λάδος , οί άγρόται άποτελοΰν τό μ ε γαλύτερον τμήμα τοΰ πληθυσμού
της (4 5 ο )ο ).
’Εν τού τοις, δέον νά άναγνω ρισθή,
δτι ή έλληνική γεω ργία καί οί "Ελ
ληνες άγρόται δέν εύρον π ά ντ ο τ ε,
κατά τό π α ρ ελθόν, τήν δέουσαν κρα
τικήν μέριμναν καί δέν έξετιμήθησαν
άπό τούς ιθύνοντας παράγοντας τής
χώ ρας κατά τήν πραγματικήν τω ν
σημασίαν καί ά ξ ία ν . Μέ δσην καλήν
πίστιν καί έάν έξετασθή ή προεπανα
στατική περίοδος, είναι έμ φ ανή ς ή
κατ’ αυτήν έλλειψ ις προγραμματισμέ
νης , σταθερός καί συνεπούς θελήσεως

τής τότε πολιτικής ή γεσ ία ς, πρός
άποφ ασιστικήν άντιμ ετώ π ισιν καί
ρύθμισιν τώ ν αγροτικώ ν ζητημάτω ν .
Έ π ί σειράν έ τ ώ ν , μόνον ήμίμετρα
καί παραπαίουσαι ένέργειαι παρετη ρ ο ύ ντ ο .
Ά ντικ ειμ ενικ α ί μ ελ έτ α ι,
έξετάζουσαι π λή ρ ω ς,
κατά βάθος
καί κατά π λ ά το ς, τά ποικίλα καί
δυσχερή προβλήματα τής γεω ργίας
δέν ΰ π ή ρ χ ο ν . Αί έκάστοτε ά να λα μ βάνουσαι τήν άρχήν Κ υβερνήσεις
έδιδον έπανειλη μ μ ένω ς υπ οσ χέσ εις
άμέσου έπιλύσεω ς τώ ν προβλημάτω ν
τής αγροτικής τάξεω ς ένίοτε μ ετ’
άγαθής προαιρέσεω ς, ά λ λ ’ άπήρχετο
έκάστη χω ρίς νά δυνηθή, ή άκόμη
χω ρίς νά θελή ση , νά δώση λύσεις
είς α υ τ ά . Σ υ νή θ ω ς, τά άγροτικά
θέματα έφ είλκ υ ον τήν π ρ ο χο χή ν μό
νον κατά τήν προεκλογικήν περίοδον
ή όσάκις κρίσιμοι καταστάσεις έπ ίεζον τά κράτος διά τήν άναζήτησιν
λύσεω ν.
Φυσική συνέπεια τώ ν άνω τέρω
ήτο ή δημιουργία είς τόν αγροτικόν
χώ ρον καταστάσεω ς στασιμότητος
τώ ν παραγόντω ν τής γ εω ρ γ ία ς, παρά
τήν ραγδαίαν έξέλ ιξιν τώ ν τεχνικ ώ ν
δυνατοτήτω ν καί παρά τάς όξυτάτας
άνταγω νιστικάς συνθήκας είς τάς
χώ ρας έξαγω γής τώ ν γεω ργικ ώ ν
προϊόντω ν μας , αί ό π ο ΐα ι, έν π ο λ λ ο ΐς ,
παρέμεινον ύ φ ’ ήμώ ν ανεκμετάλλευ
τ ο ι. Δ έν είχ ε νά διαπιστώ ση τότε
κ α νείς, παρά θλιβερά σ τ ο ιχ εία . Ή
παραγω γή άγροτικώ ν προϊόντω ν ήτο
χαμηλής π οιότη τος, αί καλλιέργειαι
μικράς στρεμματικής άποδόσεω ς καί
αί άποδόσεις υψ ηλού κ ό σ τ ο υ ς. Μ εγάλαι ποσότητες φ ρού τω ν καί κη
π ευτικ ώ ν έσήποντο καί κατεστρέφ ο ντο είς τούς τόπους π α ρ α γω γή ς,
διότι δέν έλαμ βάνοντο ή δέν έλ α μ β ά νοντο έγκαίρως μέτρα άπορροφ ήσεώς τω ν είς τήν έσω τερικήν ά γ ο ράν ή έξαγω γής τω ν είς τό έξω τερικ ό ν . Αί τιμαί ήσαν έξευτελιστικαί
διά τόν π α ρ α γ ω γ ό ν. Τό σύστημα
δια λ ο γή ς, συσκευασίας, σ υντηρήσεω ς καί διακινήσεω ς τώ ν άγροτικώ ν
αγαθώ ν ήτο άνοργάνω τον , αί γεω ρ
γικά!
βιομ ηχα νίαι
μεταποιήσεω ς
ανεπαρκείς ή ανύπα ρκτοι. Τά έγ γ ειο βελτιω τικ ά έργα άξιοποιήσεω ς ζω 
τικώ ν πεδιάδω ν παρέμενον , σ υνηθέσ τα τα , είς τό στάδιον τής σχεδιάσεω ς
ή έξετελοΰντο μέ άπαραδέκτως βραδύν ρ υ θ μ ό ν. Αί έργασίαι άναδασμοΰ
τώ ν γεω ργικ ώ ν έκτάσεω ν έξετελοΰν
το είς ιδιαιτέρως περιω ρισμένην κλί
μακα . Ή πολιτική οικονομικώ ν κινή
τρω ν , εισοδηματικώ ν ένισ χύ σ εω ν
διά τόν όρθόν προσανατολισμόν τής
π α ρ α γω γή ς, τήν άναδιάρθρωσιν τώ ν
κ α λ λιερ γειώ ν, τήν αΰξησιν τής πα
ραγω γικότητας καί τή ν διεύρυνσιν
τώ ν έξ α γ ω γ ώ ν , ήτο άνύπαρκτος ή
άνεπαρκής ή άντιφ ατική ή μή σ υ ν δεδεμένη έπ ιτυ χ ώ ς μέ τόν μ η χα νι
σμόν κρατικής παρεμβάσεω ς καί σ τη ρίξεω ς τώ ν τιμ ώ ν . Ή πιστοδότησις ,
πρός δημιουργίαν καί ένίσ χυ σ ιν σ υ γ -

Τά προϊόντα τού μόχθου τών Ελλήνων
αγροτών χάρις είς τό στοργικόν ένδιαφέρον τής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως
γίνονται εύλογία οικονομικής προόδου
καί άναπτύξεως τής χώρας.

χ ρ ό νω ν γεω ρ γικ ώ ν Ε κμεταλλεύσεω ν,
ή σκ εΐτο, ο ύ χ ΐ σ π α νίω ς, κατά τρόπον
άντιαναπτυξιακόν καί άντιπ αρ αγω γικόν , ώ στε είς άλλας μΕν περιπτώ 
σεις συνεσω ρεύοντο χ ρ έη , μή δ υ νάμενα νά Εξοφληθούν Επί πολλά
Ετη, άλλοτε δΕ αϋτη ήτο ανεπαρκής
κ .λ .π . Ώ ς Εκ τής καταστάσεω ς τ α ύ τ η ς, οί ά γρ ότα ι, μέ π ό ν ο ν , Εγκατέλειπ ον τάς οικίας καί τούς αγρούς
τω ν κ α ί, άβέβαιοι διά τήν τ ύ χ η ν τω ν ,
ΕστρΕφοντο πρός τήν μετανάστευα ιν
καί τόν παρασιτισμόν τώ ν μ εγάλω ν
άστικώ ν κΕ ντρω ν.
’Υ π ή ρ ξε, π ρ ά γμ α τ ι, μακρύς ό κα
τά λογος τώ ν άπογοητευτικώ ν ά λ η θ ειώ ν , αί όποΐαι συνέθετον τήν λία ν
δυσάρεστον εικόνα τής γεω ργία ς τής
Εποχής Εκείνης, άλλά δΕν θά τόν
σ υ ν ε χ ίσ ω μ ε ν . 'Α ρκετήν άβεβαιότητα
καί πικρίαν ή σθά νθη μεν, Επί τόσα
Ετη , Εν μέσω Εκείνης τής άνεξελίκτου
καί Επικινδύνου καταστάσεω ς. Τώ
ρ α , εύχαρ ιστού ντες τόν Θεόν διά
τήν σωτηρίαν ά λ λ α γ ή ν , ή όποία
Ε πετεύχθη, είναι περισσότερον Επω—
φελΕς καί Ενδεδειγμένον , δπω ς στρΕψ ω μ εν διαυγΕστατα τά βλΕμματά
μας πρός τό παρόν καί τό μΕλλον,
προκειμΕνου νά άξιολογήσω μεν τά
ΕπιτευχθΕντα, Ενδυναμωθώμεν Εξ αυ
τώ ν καί άξιοποιήσω μεν τήν μοναδι
κήν εύκ α ιρία ν, τήν όποίαν Εξησφάλισ εν είς τήν Πατρίδα καί είς τήν
γενεά ν μας ή Έ πα νά σ τα σ ις τής 21ης
’Α πριλίου 1967, διά μίαν όρθολογικ ή ν , άνεπηρΕαστον καί συστημα
τικήν διοργάνω σιν τής Εθνικής μας
ζω ή ς καί τού μΕλλοντος τώ ν άγροτώ ν μ α ς .
* * *

’Α ποτελεί γενικ ή ν πεποίθησιν , δτι
διανύομεν μίαν Ιστορικήν περίοδον
είς τήν Χ ώ ραν μ α ς, κατά τήν όποίαν
εύρίσκεται Εν πλήρει Εξελίξει ή
Εφαρμογή τής π ολιτικής άναπτύξεω ς ,
Ε κσυγχρονισμού καί προσαρμογής Επί
Ε πιχειρηματικών βάσεω ν τής ά γρ οτικής π α ρ α γ ω γ ή ς. Οί στόχοι Εχουν
άποσαφηνισθή πρό π ο λ λ ο ΰ , αί δΕ
μΕθοδοι Επιτεύξεώς τω ν Εχουν Επιλεγή άπό τού πρώ του Ετους τής
Επαναστατικής διακυβερνήσεω ς, διά
τού
καταρτισθΕντος
Π ενταετούς
Προγράμματος Οικονομικής Ά ν α π τ ύ ξεω ς 1968—1972, τό όποιον Εφηρμόσθη π ιστώ ς καί λία ν Ε π ιτυ χώ ς.
Εύρισκόμεθα πρό τώ ν Επαναστα
τικ ώ ν Εκείνων διαρθρωτικών μετα
β ολ ώ ν είς τήν γ εω ρ γ ία ν, αί όποΐαι
σ υμ βά λλουν άποφ ασιστικ ώ ς είς τήν
δημιουργίαν μονάδων γεω ργικής έκ μ ετα λ λεύ σ εω ς, ικανώ ν δπω ς Επιβιώ
σουν είς τόν άνταγω νιστικ όν στίβον
τώ ν προηγμΕνων χ ω ρ ώ ν . Ή Επιχει
ρηματική γεω ργία άπ οτελεϊ τήν πρα
γματικότητα τού μΕλλοντος, τήν
όποίαν όργανώ νομεν άπό τούδε διά
τώ ν κ αταλλή λω ν Ενεργειών . Οΰτω ,
βασική Επιδίωξις τής άγροτικής πο
λιτικής τής ’Επαναστατικής Κ υ βερ νήσεω ς είναι ή όργάνω σις τώ ν γεω ρ
γικ ώ ν Εκμεταλλεύσεων Επί Επιχει
ρηματικής βάσεω ς , ώ στε νά ά ντα π οκρίνω νται αύται είς τό πνεύμα τής
Επιστημονικής καί τεχνολογικ ή ς προ
όδου , τής σ υγχρόνου Εποχής καί τού
μ Ε λλοντος.
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Ή κτηνοτροφία σημειώνει αλματώδεις προόδους εις όλους τούς τομείς της.
Έ ξ άλλου , διά νά καταστή ό ά γρότης ικα νός, δπω ς άντεπεξέλθη είς
τάς άπαιτήσεις τής σ υγχρόνου οικο
νομίας , διά τής παρεχομ ένη ς καταλ
λήλου Εκπαιδεύσεως , Επιμορφώσεως
καί καθοδηγήσεω ς, άποκτά τάς ά π α ραιτήτους γνώ σ εις περί τά τεχνικ ά ,
οικονομικά καί οργανω τικά ζητήματα
τώ ν άγροτικώ ν Ε κμεταλλεύσεω ν. Ό
σ ύγχρονος "Ελλην άγρότης δΕν είναι
πλέον ό παλαιός « χ ω ρ ικ ό ς» , y.E τήν
Εμπειρικήν Επίδοσιν είς τήν γεω ργία ν ,
ά λ λ ’ ό Επιχειρηματίας τής συγχρόνου
άνεπτυγμΕνης γεω ργία ς . Τό γεω ρ γι
κόν Επάγγελμα π ροσλαμβάνει τήν
προσήκουσαν Εξειδίκευσιν καί άνα γνώ ρ ισ ιν , ό δΕ άγρότης καθίσταται
αύτοδύναμος
κοινω νικοοικονομική
μ ο νά ς, Εντός τού κυκλώ ματος τής
’Εθνικής δραστηριότητος.
Ή ’Ε πανάστασις ώ ς Εσημειώθη
άπΕδειξεν, δτι τρΕφει ιδιαίτερον ΕνδιαφΕρον διά τήν ύπαιθρον τής χώ 
ρας , εχ ε ι δΕ ΘΕσει ώς ενα τώ ν κ υριω τΕρων σκοπώ ν της τήν ά νάπ τυ ξιν
τής ’Ε λληνικής υπαίθρου, διότι διά
τής άναπ τύ ξεω ς τής υπαίθρου, είς
δλην τήν εκτασιν τής χώ ρα ς καί ιδία
είς τάς παραγωγικωτΕρας γεω ργικάς
ζώ νας τ η ς , Ε πιτυγχάνονται καλύτε
ρον οί σ τόχοι τής
περιφερειακής
άναπτύξεως· - ϊιά τήν όποίαν μ εγ ά λω ς ΕνδιεφΕρεται ή ΚυβΕρνησις—
δεδομένου δτι ό γεω ργικός τομεύς
κυριαρχεί είς δλας τάς π ερ ιφ ερ εία ς.
’Εξ άλλου , διά τής άναπ τύ ξεω ς τής

γ εω ρ γ ία ς, παραλλήλω ς πρός τάς κ α ταβα λλομ ένα ς προσπάθειας άναπτύ
ξεω ς τώ ν άλλω ν οικονομικώ ν τομέω ν ,
Ε πιτυγχάνεται ή σύμμετρος οικονομι
κή άνάπτυ ξις τής Χώρας καί ή όρθολογική χω ροταξική κατανομή τώ ν
Εθνικών δραστηριοτήτων καί εισοδη
μάτω ν , διά τής ίεραρχήσεω ς τώ ν ΰ π αρ χου σ ώ ν δυνατοτήτω ν καί τώ νΕ πιδιω κομένω ν σ κ ο π ώ ν.
Οί Επιχειρηματικοί φορείς τώ ν Ετέ
ρων οικονομικώ ν κλάδω ν κατανοούν
τήν άναπτυσσομένην δραστηριότητα
ΰπό τώ ν άγροτώ ν καί ιδία ϋπό τώ ν συ
νεταιριστικώ ν όργανώ σεώ ν τ ω ν . Ή
άτομική άγροτική Επιχειρηματική δράσιςείναι είς πολλάς π εριπτώ σεις Εκ τώ ν
πραγμάτω ν όροθετημένη καί άνεπ αρκής διά κερδοσκοπικούς Ελιγμούς οί
όποιοι δΕν σ υ μ βιβά ζοντα ι πρός τό ά παραίτητον είς τήν γεω ρ γία ν κλίμα
βεβαιότητος καί σ ταθερότητος. Ή
ηύξημένη άγοραστική εύχέρεια τού
άγρότου διανοίγει εύρείας προοπτικός
Εντατικοποιήσεως καί τώ ν ά λλω ν πα
ραγω γικώ ν κλάδω ν καί ιδίως τής βιο
μ ηχανίας , ή όποία άπευθύνεται κυρίως
είς τήν Εσωτερικήν κ α τα νά λ ω σ ιν.
'Υ πό τό π νεύμ α αύτό , Επιβάλλεται
ή Ενίσχυσις τής συνεταιρικής ό ρ γα νώ σεω ς καί δράσεως τώ ν ά γ ρ ο τ ώ ν . Δ ιό
τ ι , οί Γεω ργικοί Σ υνεταιρισμοί δ ύ νανται νά άποτελέσουν τούς καταλλή
λους φορείς διά τήν ά νά π τυ ξιν τής
πρω τογενούς άγροτικής π αραγω γής
τής Εμπορίας τώ ν άγροτικώ ν π ροϊό-

ντω ν καί τής βιομ ηχανικής Επεξεργα
σίας α ύ τ ώ ν . ’Ε π ίσ η ς, οϊ Γεω ργικοί
Σ υνετα ιρ ισμ οί, άποτελοΰντες τήν εκ φ ρασιν τω ν Ε πιχειρηματικών ανησυ
χ ιώ ν τώ ν αγροτώ ν , δύνανται νά συν
τονίζουν τάς δραστηριότητας τοϋ α
γροτικού π λη θ υσ μ ού, τού όποίου αϊ
δυνάμεις εϋρίσκονται κατεσπαρμέναι
εις παν σημεϊον τής υπαίθρου καί νά
σ υμ βά λλουν άποφ ασιστικ ώ ς εις τήν
καλλιτεραν προστασίαν τώ ν σ υ μ φ ε
ρόντω ν α ϋ το ΰ , ώς συμ βαίνει εις έτ έρας π ροηγμένος χώ ρας τοϋ Εξωτερι
κού . Καί πρός τήν κατεύθυνσιν τ α ύ την , λαμ βάνονται τά προσήκοντα μέ
τρα έξυγιάνσεω ς τώ ν σ υνετα ιρισ μ ώ ν,
Επιμορφώσεως καί Εκπαιδεύσεως τώ ν
σ τ ελ εχ ώ ν καί τού προσω πικού τ ω ν ,
δημιουργίας κινήτρω ν Εγκαταστάσεως
ομαδικών καλλιεργειώ ν καί χρ η σ ιμ οποιήσεω ς όμαδικώς γεω ρ γικ ώ ν Εργα
λείω ν , άναθεωρήσεως τής περί συνε
ταιρισμώ ν νομοθεσίας κ .λ .π .
* * *

’Α φ ού προέβη είς αΰτάς τάς Εκτιμή
σεις ή Έ πα νά στα σις καί καθώρισε τάς
κατευθύνσεις τής όρθολογικής ά γρ οτικής π ολιτικής τ η ς, προσεπάθησεν,
άρχήθεν , νά διαφ ω τίση καί νά κ α τευ θύνη τούς άγρότας πρός τούς νέους
αύτούς προοδευτικούς σ τ ό χ ο υ ς. Ή
Κ υβέρ νη σις, καί ό κ . Πρωθυπουρ
γός π ροσω π ικ ώ ς, Εκάλεσαν τούς "Ελ
ληνας άγρότας είς μίαν σ ταυρ οφ ορίαν,
προκειμένου νά προσαρμοσθή ή ά γρ οτική οίκονομία μας πρός τάς νέας τε
χ νο λ ο γ ικ ό ς , Ε πιστημονικός, Εθνικός
καί διεθνείς συνθή κ α ς.

υπαίθρου, Ενθα Ελαβον σαφή καί
άντικειμενικήν ά ντίλη ψ ιν τώ ν ά γρ οτικώ ν ζη τη μ ά τω ν, τά όποια οί έ π α γ γελμ ατίαι πολιτικοί δέν Εγνώριζον
παρά σπανίω ς Εκ τού σ ύ ν ε γ γ υ ς , ή
ά ντιμ ετώ π ιζον Επηρεαζόμενοι Εκ κομ
ματικώ ν κριτηρίων καί Επιδιώξεων.
Έ ξ ά λ λ ο υ , αί σ υ νεχείς Επισκέψεις
Κ υβερνητικώ ν κ λιμακίω ν είς δλα
τά σημεία τής υπαίθρου, ό Επιτόπιος
Ελεγχος τώ ν Ε φαρμοζομένω ν προ
γρα μμ άτω ν καί τώ ν έκτελουμ ένω ν
Εργων καί ή ΕξΕτασις καί Επίλυσις
τώ ν ά π α σ χολού ντω ν έκάστην περιο
χ ή ν καί έκάστην κατηγορίαν π ολι
τώ ν ζη τη μ ά τω ν, έτό νω σ α ν, μ έχρις
άνεπ ιφ υ λά κ του π ροσ η λώ σ εω ς, τήν
άγάπην τώ ν αγροτώ ν πρός τήν ’Εθνι
κήν Κ υ βέρ νη σ ιν. ΕΙδον ο ύ τ ο ι, διά
πρώ την φ ο ρ ά ν, τό Κράτος Ερχόμενον
πλησίον τω ν καί διά πρώ την φ οράν
ήδυνήθησαν νά Εκφράσουν πρός τούς
ιθύνοντας, άμέσω ς καί είλικ ρ ινώ ς,
τά προβλήματά τ ω ν , τούς πόθους
τω ν καί τάς άπόψ εις τ ω ν . Ύ π ’ α ύ τάς τάς συνθήκας, ό άγρότης Εκτιμά
καί θαυμάζει τήν Εργώδη προσπά
θειαν άναμορφ ώ σεω ς τής ύπαίθρου ,
τήν όποίαν κατευθύνει ή Κ υβέρνησις
καί ή όποία απ οκ αλύπτει είς αύτόν
Εν Κράτος σ τοργικ όν, καλώ ς ώ ρ γα νω μ ένον καί α π ο φ α σ ισ τ ικ ό ν.
Μ εταξύ Έ πα να σ τά σ εω ς καί ά γρ οτώ ν Εξεδηλώθη, άπό τάς πρώ τας
ήμέρας καί άνεπτύχθη είς στεραιός
δεσμός άμοιβαίας Ε μπιστοσύνης, κοι
νού προσανατολισμού είς τάς Επι
διώ ξεις καί κοινώ ν π ρ ο σ π α θ ειώ ν.
Ή Έ π α νά σ τα σ ις χαράσσει π ολιτικήν ,
καθοδηγεί, Εμπνέει άρχάς καί π αρ έχει
τά μ έσ α . Οί ά γρ ότα ι, άνταποκ ρ ίνονται είς τό άναπτυξιακόν π νε ύ μ α , συμ
μ ετέχο υ ν είς τήν ύλοποίη σιν τώ ν
γεω ρ γικ ώ ν π ρογρ α μ μ ά τω ν, μέ πρω 
τοφ ανή προσαρμοστικότητα καί σ χ ε
διάζουν τό μ έλ λ ο ν , είς τά πλαίσια
τής ύπό τής ’Εθνικής Έ π α να σ τά σ εω ς
χαραχθείσης καί Ε π ιτυ χώ ς, δΓ αύ
τούς καί τό κοινω νικόν σ ύ ν ο λ ο ν ,
Εφαρμοζομένης π ο λ ιτ ικ ή ς .

Έ ν α ν τ ι τώ ν Επιδιώξεων τ ο ύ τ ω ν,
ό Έ λ λ η ν αγρότης , ΰπό τήν Κ υβερνη
τικήν καθοδήγησιν, Εχει ήδη κατα
νοήσει πλήρω ς τήν άνάγκην τής ά να λήψ εω ς π ρ ω το β ο υ λ ιώ ν, αί όποίαι
άνταποκρίνονται είς τόν όρθόν προσα
νατολισμόν τής Επιχειρηματικής γε
ω ργίας καί Εγκαταλείπει τήν μοιρο
λατρικήν νοοτροπίαν , ή όποία δ ιετή ρει αύτόν είς οικονομικόν τ έ λ μ α .
Δ έν είναι πρόθεσίς μας δπω ς ΕκθέΧάρις είς τήν Έ π α νά σ τα σ ιν, αισθά
σω μεν Ενταύθα διεξοδικώ ς τά Επινεται , δσην ούδέποτε ά λ λ ο τ ε , Εμπι
τελεσθέντα Εργα καί τά ά ναπ τυ χθέντα
στοσύνην πρός τό Κράτος καί ά π ο μεγέθη προόδου, είς τούς διαφόρους
δύεται μέ αισιοδοξίαν καί μέ ά να νεω τομείς τής άγροτικής οικονομ ία ς,
μένας τάς δυνάμεις του είς τήν προσ
κατά τή ν ’Ε παναστατικήν Ε ξαετίαν.
πάθειαν βελτιώ σεω ς τής οικονομίας
Ά νεφ έρ θ η μ εν είς γενικ άς παρατη
τ ο υ . ΜΕ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν δια
ρήσεις καί προσεπαθήσαμεν νά σ κ ια π ισ τ ώ ν ε ι, δτι ήδη άποδίδει ό μόχθος
του καί δτι άναγνω ρ ίζεται ή δράσις ' γρα φ ήσ ω μ εν τήν κατάστασιν είς τήν
γεω ργία ν μ α ς , ώ ς καί τάς αντιδρά
του , ώ ς ισότιμος πρός τήν οικονομι
σεις τώ ν άγροτώ ν μ α ς , κατά τά τε
κήν δρασιν ά λλω ν Ε παγγελματιώ ν
λευταία Ετη, προκειμένου ή είκώ ν
καί σπεύδει νά άνακτήση τό ά π ω αϋτη νά όδηγήση είς ρεαλιστικά συμ
λεσθέν Ε δαφ ος. ’Α ποτινάσσει τά δ επεράσματα καί νά βοηθήση είς τήν
σμά τής οικονομικής κ α χ εξ ία ς, ά π ο κατανόησιν τώ ν προοπτικώ ν τού
μακρύνεται άπό τήν χα μ η λή ν Επαγ
μ έλ λ ο ν τ ο ς .
γελμ ατικ ή ν καί πολιτιστική ν στάθμην
είς τήν όποίαν τόν είχ ο ν Εγκαταλείψει
* * *
αί πολίτικα! άντιλή ψ εις καί άδυναΠρός συμπλήρω σιν τής είκόνος
μίαι κατά τό παρελθόν κ α ί, ά π ο φ α τα ύ τη ς, θά παραθέσω μεν καί μερικά
σισμένος διά τήν πρόοδόν του , δ έχε
είδικώτερα σ τ ο ιχ ε ία , τά όποία δεσπό
ται καί άνταποδίδει μηνύματα αισιο
ζουν τώ ν Εντυπω σιακώ ν προόδων
δοξία ς, διά μίαν εύημεροΰσαν Ε λ 
καί μ ετ α β ο λ ώ ν, τάς όποίας Επέτυχεν
λάδα καί διά μίαν άκμαίαν γεω ργία ν .
ή Έ πα νά σ τα σ ις είς τόν γεω ργικόν
Οί άγρόται ΕδΕχθησαν μέ άνακ ούχ ώ ρ ο ν , ώ ς είνα ι: α) Ή διαγραφή
φ ισ ιν , Εμπιστοσύνην καί Ενθουσια
τώ ν άγροτικώ ν χ ρ εώ ν,γ ε γ ο ν ό ς τό
σμόν τήν Έ π α νά σ τα σ ιν τής 21ης
όποιον άπήλλαξε τούς άγρότας άπό
'Α π ρ ιλίο υ , διότι Εγνώριζον δτι οί
Ενα Εξουθενωτικόν Εφιάλτην καί
’Α ξιω ματικοί τοϋ Στρατού Εχουν
άπηλευθέρω σε τάς χείρας τ ω ν , διά
ζή σει Επί π ολλά Ετη π λη σ ίον τής
νά δυνηθοϋν ούτοι νά Εργασθούν μέ

νέον ζή λ ο ν , πρός διάσω σιν καί Ενδυ—
νά μω σιν τής οικονομίας τ ω ν . β ) Ό
διπλασιασμός τώ ν άγροτικώ ν συντά
ξεω ν καί ή έπέκτασις τώ ν άγροτικώ ν
ά σ φ α λ ίσ ε ω ν . γ ) ”0 π ολλα π λα σ ια 
σμός τώ ν π ιστώ σεω ν διά τήν ά γρ οτικήν σ τ έ γ α σ ιν . δ) Ή έκτέλεσις
μ εγά λω ν άρδευτικώ ν καί Εγγειο
β ελτιω τικ ώ ν Εργω ν, ε) Ή ταχυτάτη
προώθησις τώ ν Εργασιών άναδασμοΰ .
σ τ) Αι μεταβολαί είς τήν πιστοδοτι—
κήν διαδικασίαν, αί όποίαι σ υ ν ετ έλεσαν είς τήν άπ λούστευσιν καί Εναρ—
μόνισιν τώ ν σ υ να λλα γώ ν τώ ν άγρο
τώ ν μετά τής Α Τ Ε . ζ ) Ό π ο λλα 
πλασιασμός τώ ν πάσης φ ύ σ εω ς άγρο
τικ ώ ν π ισ τώ σ εω ν .η) Ή ά π ελ ευ θ έρωσις τώ ν τιμ ώ ν άπό τάς ά ν εξε λέγκ τους Επιδοτήσεις, αί όποίαι Επέφ ερον τεραστίαν δημοσιονομικήν Επιβ ά ρ υ νσ ιν, περιορισμόν τώ ν Εξαγω
γ ώ ν καί ύπέρογκα πλεονάσματα προϊ
όντω ν . Ό ρόλος τοϋ Κράτους π ε ριωρίσθη είς π α ρ εμ βά σ εις, διά τάς
π ερ ιπ τώ σ εις, κατά τάς όποίας ή τιμή
τού άγροτικοΰ προϊόντος κατέρχεται
είς αδικαιολόγητα Ε πίπεδα. Ο ΰ τω ,
ό άγρότης άπέκτησε μεγαλυτέραν
διαπραγματευτικήν ικανότητα είς τήν
Ελευθέραν άγο ρ ά ν, Επαυσε δέ* νά
είναι ό άβουλος π α ρ α γω γό ς, ό όποιος
στερείται Ενδιαφέροντος διά τήν πρό
οδον τής Εκμεταλλεύσεώς τ ο υ . θ) Ή
Επίμονος δΓ εύρέω ν καί π ρω τοτύπω ν
προγραμμάτω ν ά ντιμ ετώ π ισ ις τού
προβλήματος τής κτηνοτροφικής πα
ρ α γ ω γ ή ς, ώ στε νά διασφαλισθή τό
ταχύτερον ή Επάρκεια κτηνοτροφ ι—
κ ώ ν π ρ ο ϊό ντω ν, ώ ς ήδη συνέβη μέ
τούς κλάδους τής πτη νοτροφ ίας καί
χ ο ιρ ο τ ρ ο φ ία ς.
* * *

Μία νέα Εποχή ή ρ χ ισ ε, ά ν α μ φ ιβ ό λ ω ς , διά τήν Ε λ λ η ν ικ ή ν γεω ρ γία ν
καί διά τούς άπ ασ χολουμ ένους μέ
α ύ τ ή ν, άπό τής αύγής τής 21ης ’Α
π ριλίου 1967. Μέ νέαν δημιουργικήν
θ έλη σ ιν, κράτος καί Ά γ ρ ό τ α ι, αφ ού
άνασυνέταξαν τάς δυνάμεις τω ν καί
άποκατέστησαν τήν π ίσ τιν τω ν πρός
τήν πρόοδον ,τό καλόν καί τό δίκαιον ,
προχω ρούν μέ α λλεπ αλλή λους Επιτυ
χία ς διά τήν κατάκτησιν τώ ν Επιπέ
δω ν Εκείνω ν, τά όποια άρμόζουν είς
τήν ΰπερή φ α νον φ υ λ ή ν μ α ς .
Ή Ε λ λ η ν ικ ή γεω ργία ά ν α ζω ο γ ο νήθη καί είσήλθεν είς τήν όδόν τής
ά κ μ ή ς. Ή Ε λ λ ά ς Επέτυχεν άκόμη
μίαν ν ίκ η ν . Αί μέλλουσαι άγροτικαί
γενεαί τής Πατρίδος μας θά ά ν α φ έ ρω νται μέ ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν
είς τάς συντελουμ ένας κατά τά Ετη
αύτά άποφ ασιστικάς μεταβολάς είς
τήν γεω ργία ν μ α ς . Θά είναι αΰται αί
διάδοχοι τώ ν σημερινώ ν ά γ ρ ο τώ ν,
οί όποιοι δημιουργούν τήν Ελληνικήν
γεω ργική ν πρόοδον καί οί ό π ο ιο ι,
εύγνω μ ονούντες τήν Έ πα νά σ τα σ ιν
καί τρέφ οντες βαθεϊαν Εκτίμησιν πρός
τήν ή γεσίαν τ η ς , Ενθυμούνται μέ ά π ο στροφ ήν τό προεπαναστατικόν παρελ
θόν , βλέπ ου ν καί ζο ΰ ν μέ χαράν τό
παρόν καί ά τενίζουν μέ Εμπιστοσύ
νη ν τό μ έ λ λ ο ν .
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71νοι ξ η
στό χωρι ό

θεί σέ μιά βαθύσκιωτη ρεματιά, για ν’ άκούσει τό
δροσογάργαρο ρυάκι νά τραγουδεϊ καί τήν πρώ τη
τρίλια τ ’ άηδονιού μέσ’ άπό τούς κισσούς καί τά βά
τα.
Τούτη τήν. Άνοιξη, μέ τούς μοσχανθούς καί τά
καθάρια ρυάκια, μέ τά κελαϊδήματα τών πουλιών
καί τών κοπαδιών τά βελάσματα, μέ τά φωτόλου
στα άκρογιάλια καί τά ήλιογέλαστα βουνά, τό ξέ
ρει πιά καθένας μας πώς μονάχα στό έλληνικό χωριό
θά τή βρει. ’Εκεί!... ’Αρχίζει άπό μιά γλάστρα στό
παράθυρο, άπό ενα μπουμπούκι στήν κληματαριά
τής αύλής, άπό μιά μικρή πρασινάδα τού κήπου,
πού σέ λίγο σκαρφαλώνει τά κάγκελα, πιάνει τό
δρόμο κι όλο άπλώνεται σέ περιβόλια, κάμπους καί
βουνά. Δέν άφήνει σχισμάδα .βράχου πού νά μήν τήν
στολίσει, ερειπωμένο τοίχο καί πέτρινο πεζούλι
πού νά μή σκαρφαλώσει σ’ αύτό, δέν άφήνει καρ
διά πού νά μήν τήν κάμει νά σκιρτήσει. Μιά γριούλα προβαίνει στήν πόρτα τής αύλής γιά νά πάρει
λίγο ήλιο, ένας γέρος πετά τή βαρειά του κάπα, βάζει
τό χέρι του άντήλιο καί καμαρώνει τ ’ άγέραστα
βουνά, ένα παιδί δένει τό μεσιανό δάκτυλο τοΰ χε
ριού του μέ μιά κόκκινη κλωστή γιά νά μήν τό
κάψει ό Μαρτιάτικος ήλιος, ένα άρνάκι χοροπηδά
καί μιά κατσικούλα δοκιμάζει τό πράσινο χορτάρι.

«Τό σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκεία
κι εκείνο»,
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΦΥΡΟΕΡΑ
Λ ο γ ο τ έ χ νο υ

Φυσάει τ’ άγεράκι μ’ ανάλαφρη φόρα
καί τ'ις τριανταφυλλιές άργά χαϊδεύει---ό δροσερό, μυροβόλο κι ανάλαφρο ανοιξιάτικο άγε
ράκι, πού ένιωσεν ό ποιητής νά χαϊδεύη τις τρι
ανταφυλλιές μέσα στη μυροφόρα καί μενεξελιά ώρα
του ελληνικού δειλινού, τ ’ άγεράκι πού ξαναμυρώνει τη γη κι άναριγά τή θάλασσα, φύσηξε πιά. Ά νοι
ξη !. Τ’ ολόχρυσο τής μέρας βλέφαρο, ό λαμπρός
ήλιος, ξανανεβαίνει μ’ όλη του τή δόξα καί τό χρυσάχτινο άρμα του άπό τή ροδοδάκτυλη αυγή,
σαϊτεύει τή γη και φουσκώνουν χυμούς καί φυλλώ
ματα τά δέντρα, κι άνοίγει ρόδινα χείλια στά μπου
μπούκια τών λουλουδιών, κι άνάβει φωτιές στά
νερά. Τις (ακρογιαλιές μέ τά δαντελένια κρόσσια τις
χαϊδεύει άνάλαφρα τό πελαγίσιο κύμα, πού μουρ
μουρίζει τά μυστικά της θάλασσας, λύνει τά καραβόσχοινα άπό τά μουράγια, γιά τ ’ άλαργινά τους
ταξίδια. Ό άγέρας μυρώνεται άπό μέρα σέ μέρα,
λαγγεύεται ή ψυχή, ξυπνούνε οΐ μυστικοί πόθοι,
τά ονειροπολήματα, οί νοσταλγίες !.. Μέ τις πρώτες
καλωσυνάτες μέρες τής άνοιξης νιώθει ό άνθρωπος
τήν επιθυμία τής φυγής. Νά φύγει, νά ταξιδέψει κι
αύτός σάν ένα χελιδόνι... Νά ταξιδέψει στή θάλασ
σα τού νησιού του καί νά βγή κάποιο δειλινό στ’
άκρογιάλι, πού ερριχνε μικρός βαρκούλες στή θάλασ
σα... Νά πάρει τούς κάμπους μέ τά δροσερά, πρά
σινα χαλιά τής χλόης. Ν’ άνηφορίσει στήν πλα γιά
κάποιου ορεινού χωριού τής Ρούμελης καί τού Μό
ριά καί νά βρεθεί κάποιο πρωινό κοντά σέ μιά στάνη
πού χοροπηδάνε τά νιογέννητα κοπάδια ή νά χω 
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όπως λέει χαραχτηριστικά ό έθνικός μας ποιητής.
’Ανατριχίλα μυστική τά ξυπνάει όλα άπό τό χει
μωνιάτικο λήθαργο, καί τό τραγούδι, πού είχε κι
αύτό παγώσει στά χείλια, ξεχύνεται τώρα σάν τό
νερό τού καταρράκτη δροσερό καί μ’ όλη του τήν
ειδυλλιακή ομορφιά:

Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια,
τώρα οί πέρδικες γλυκολαλοΰν καί λένε,
ξύπνα, αφέντη μου, ξύπνα, καλέ μ’ αφέντη__
Γιά τούς άνθρώπους πού ζούνε στό χωριό ή
Άνοιξη δέν είναι μιά έννοια άφηρημένη. Είναι μιά
ύπαρξη ζωντανή, πού είχε πεθάνει καί τώρα πάλι
άνασταίνεται, γιά νά δώσει τή χαρά καί τήν έλπίδα
στούς άνθρώπους. Ά π ό τούτη τή βαθειά ιδέα πού
έχει ό λαός μας γιά τήν ’Άνοιξη, ιδέα πού ξεκινά άπό
τήν ελληνική άρχαιότητα ξεπήδησαν καί τά ώραΐα
έκεϊνα έθιμά του, δεμένα μέ τό πανάρχαιο έλληνικό
μας παρελθόν. "Ετσι στό Ζαγόρι τής ’Ηπείρου τά
κορίτσια τού χωριού, πού βγαίνουν τήν άνοιξη
καί βόσκουν τά κοπάδια τους στά χλοϊσμένα βουνοπλάγια, παίζουν ένα παιχνίδι πού τό λένε Ζαφείρη
καί πού δέν είναι τίπ ο τ’ άλλα παρά μιά άναπαράσταση άπό τήν άνάσταση τού άρχαίου Ά δωνι.
“Ενα παιδί κάνει τόν πεθαμένο. Ξαπλώνεται επάνω
στό χλωρό χορτάρι καί τά κορίτσια τό στολίζουνε
μέ λουλούδια καί πράσινα κλαδιά. "Υστερα κάθον
ται τριγύρω του κι άρχίζουνε τό θρήνο:

—Γιά ίδέστε νιό πού ξάπλωσα, γιά ίδέστε κυπα- j t
ρίσσι;
Δέ σειέται, δέ λυγίζεται, δέ σέρν’ τή λεβεν- 5
τιά του. * ;
Ποιος σδκοψε τις ρίζες σου καί στέγνωσ’ ή
κορφή σου ;

Μην είναι καί χινόπωρο, μήν είναι καί χειμώνας ;
Τώρα ν’ έρθεν ή άνοιξη, ν’ έρθεν τό καλοκαίρι,
παίρνουν κι ανθίζουν τά κλαδιά κ’ οι κάμποι
λουλουδιάζουν,
έρθαν πουλιά τής άνοιξης, έρθαν τά χελιδόνια,
κι εσύ, μωρέ λεβέντη μου, μέσα στή γη τή
μαύρη!.........
Ξεσφάλισε τά μάτια σου!........ Σήκω, Ζαφείρη,
σήκω!. . . . . .

βελάζει κοπάδι, τά πήρε ό λαός μας γιά νά τραγουδήση τά αίσθήματά του. Καί τά τραγούδια αύτά
δέν εκφράζουν μονάχα τόν άγνό και άδολο έσωτερικό
του κόσμο καί τή μεγάλη του φυσιολατρεία, μά
καί περιγράφουν τόσο παραστατικά όλη τήν άνοιξιάτικη φύση καί τις εκδηλώσεις τού βίου καί μάς
μεταφέρουν άκόμα τόσο κοντά στο ελληνικό ύπαι
θρο μέ τίς ποικιλόχρωμες ειδυλλιακές του εικόνες
καί τίς πασίχαρες στιγμές:

Τό τταιδί, πού κάνει τό Ζαφείρη, σηκώνεται τότε
επάνω κι όλοι μαζί τρέχουν στά όλοπράσινα καί
λουλουδιασμένα χωράφια με ξεφωνητά καί χαρού
μενα ανοιξιάτικα τραγούδια.
Τό έθιμο τούτο τού Ζαφείρη εχει, όπως είπαμε, την
καταγω γή του στην άρχαία γιορτή τού Ά δωνι,
πού γινόταν κι αύτή τήν "Ανοιξη καί συμβόλιζε τήν
άνάσταση τής Φύσης άπό τό χειμωνιάτικο της
λήθαργο. Τήν ίδια πίστη εχει καί σήμερα ό “Ελληνας
χωρικός γ ι’ αύτή τήν πιό γλυκειά εποχή τού χρό
νου. Ή "Ανοιξη τά κάνει όλα νέα. Μιά νέα ζωή αρχί
ζει γιά τον άνθρωπο, όπως καί γιά τή φύση. Γι’
αύτό σέ πολλά χωριά τής Ελλάδας έχουν τή συνή
θεια ν’ άνανεώνουν τήν άνοιξη πολλά πράγματα
μέσα στο σπίτι. "Ετσι στ’ "Αγραφα τήν "Ανοιξη
θ’ άγοράσουν καινούργιο σταμνί ή καινούργιο βατσέλι καί μ’ αύτό θά φέρουν φρέσκο νερό στο σπίτι,
πού θά πλυθούν όλοι μ’ αύτό, γιά νά μήν τούς πιά 
νει ή κάψα τού καλοκαιριού. Στή Κορώνη πάλι τό
καινούργιο άνοιξιάτικο νερό τό φέρνουν πολύ πρωί
«άβγαλτος ό ήλιος άκόμα» άπό τό γιαλό. Κι όπως
κάνουν μέ τον άγιασμό, έτσι ραντίζουν καί μ’ αυτό
τό σπίτι, γιά ν’ άνοίξει, όπως άνοίγει τά δέντρα
καί τά λουλούδια της ή "Ανοιξη.
Μά ή πιό ώραία εκδήλωση τού λαού μας γιά
τή χαρά πού νιώθει βλέποντας τήν άνοιξιάτικη
φύση είναι τό τραγούδι του. “Οπου κι άν φυτρώνει
λουλούδι, όπου κι άν κελαϊδεϊ πουλί, όπου κι άν

Σήκω, Ζαφείρη, σήκω!........
Μάς ήρθε πάλι ή άνοιξη, ήρθε τό καλοκαίρι,
τό λεν τ’ αηδόνια στά κλαριά κ’ οι πέρδικες στά
πλάγια,
τό λέν οί κούκοι στά ψηλά, ψηλά στά καταράχια
παν τά κοπάδια στά βουνά νά ξεκαλοκαιριάσουν,
παν καί τά τσοπανόπουλα βαρώντας τή φλογέρα.
Τήν "Ανοιξη τή θέλει ό λαός μας νάρχεται άπό
τό Μάρτη. Κι άν αύτός ό μήνας είναι «πεντάγνωμος
καί πέντε φορές έχιόνισε καί πάλι τό μετάνοιωσε
πού δεν έξαναχιόνισε», ή λαϊκή παροιμία λέει:
«’Από Μάρτη καλοκαίρι». “Ο,τι καί νά κάμει ό
Μάρτης — σού λένε — μυρίζει "Ανοιξη. ΓΓ αύτό
κι ό Μάρτης τραγουδιέται ίσια, άν όχι καί περισ
σότερο άπό τό Μάη. Καλωσορίζοντάς τον, μαζί
μέ τό πρώ το χελιδόνι, χαιρετούν τήν ίδια τήν Ά νοι
ξη:

Χελιδόνα έρχεται
άπ’ τήν άσπρη θάλασσα.
Κάθησε καί λάλησε
καί γλυκά κελάϊδησε:
—Μάρτη , Μάρτη χιονέρέ
καί Φλεβάρη φοβερέ,
ό ’Απρίλης ό γλυκός
έφτασε, δέν είν’ μακρυά.
Τά πουλάκια κελαϊδοΰν,
τά δεντράκια φύλλ’ άνθοΰν,
τά ορνίθια θά γεννούν,
άρχινοΰν καί νά κλωσσούν,.
Τά κοπάδια ξαρχινούν
κι ανεβαίνουν στά βουνά,
τά κατσίκια, νά πηδούν, ■
καί νά, τρώνε τά κλαδιά.
Ζώα, άνθρώποι καί πουλιά,
χαίρονται άπό καρδιάς,
έπαψαν οί παγωνιές
καί τά χιόνια κι ό βοριάς.

“Ολα αύτά είναι τό μαγικό καί μυριστικό «"Εαρ»
τής μεσογειακής μας πατρίδας.
«“Εαρ τό τερπνόν», όπως τό ψάλλει καί ό ύμνωδός τής εκκλησίας μας. Ευαγγελισμός τής χαράς
καί τής νέας ζωής. Νοσταλγία καί θύμηση τού ξενητεμένου! Λαχτάρα γιά τό κάτι καινούργιο πού
περιμένουμε πάντα! Όνειρο καί κάλεσμα φυγής!
Σκίρτημα στις καρδιές κι άνάσταση ψυχής! "Αν
μπορείτε νά χαρεΤτε αύτή τήν Ελληνική "Ανοιξη,
πηγαίνετε νά τήν προϋπαντήσετε καί νάτή βρείτε
κι έσεϊς μέ τ ’ άνοιξιάτικο τραγούδι στά χείλη στο
ελληνικό ύπαιθρο καί στό ελληνικό χωριό.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
ΜΕ ΕΛΠΙΔΕΣ
Άπό τό Ντάρμστατ, ενα Κρατίδιο τής Έσσης
στήν Δυτική Γερμανία, έρχεται ή εΐδησις. Ή Τρο
χαία τής περιοχής αύτής διεπίστωσε δτι οί αυτόματες
συσκευές φωτογραφίσεως των όχημάτων πού το
ποθετήθηκαν κατά καιρούς στις μεγάλες όδικές
αρτηρίες, δέν ήσαν ικανές μέ μιά μόνο στατική
«πόζα», νά άποτυπώσουν τις παραβάσεις σ’ όλόκληρη τή φάσι τους. Ήδη γιά τήν παρακολούθησι
τής κυκλοφορίας μεγάλων ’Εθνικών κυρίως δρόμων,
έχει έγκαινιάσει ένα καινούργιο σύστημα έλέγχου
πού δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή κινηματογράφησις
ή γιά τήν άκρίβεια ή μαγνητοσκόπησις μέ τήν βοή
θεια ένός φορητού «βίντεο» διαφόρων άνορθοδόξων
κυκλοφοριακών περιστατικών. Περιττόν νά διευκρινισθή δτι τά πρωτότυπα αύτά κινηματογραφημένα
στιγμιότυπα δέν γίνονται άπό μόνιμες αλλά «καμουφλαρισμένες» δπως θά έλεγε κανείς κάμερες εγκατε
στημένες σ’ ένα χωρίς διακριτικά άστυνομικό αύτοκίνητο πού άναμιγνύεται στήν κυκλοφορία. Παράλ
ληλα μέ τήν κινηματογράφησι ειδοποιούνται άπό
ραδιοτηλεφώνου τά άμέσως έπόμενα περιπολικά γιά
τήν βεβαίωσι τής παραβάσεως. Τό νέο αύτό μέτρο
δέν μπορεί παρά νά άποδώση άμεσα άποτελέσματα
άν λάβωμε ύπ’ δψιν, δτι τά πειστήρια βεβαιώσεως τής
παραβάσεως είναι όχι μόνον άδιαφιλονίκητα, άλλά
καί ικανά νά πείσουν τον παραβάτην καί νά διαπαιδαγωγήσουν κυκλοφοριακώς τό ευρύτερο κοινό
εάν προβάλωνται άπό τήν τηλεόραση ώρισμένα κινηματογραφημένα περιστατικά βεβαιωτικά τών πε
ρισσότερο επικινδύνων τροχαίων παραβάσεων. Τέ
λος πρέπει νά ύπογραμμισθή δτι τά σοβαρώτερα
ατυχήματα γίνονται στις απέραντες ’Εθνικές όδικές
αρτηρίες δπου ό άσύνετος οδηγός άρχίζει τις αύθαιρεσίες του άφοΰ προσπεράση τό πρώτο περιπολι
κό ή δίκυκλο τής Τροχαίας πού θά συναντήση.
Διαφορετικές δμως θά ήταν οί άντιδράσεις τού
κάθε «ταραξία» τής άσφάλτου εάν έγνώριζε δτι είναι
ένδεχόμενο τό «μάτι» τής ’Αστυνομίας μέσφ ένός

Μ ΕΓΕ

κινηματογραφικού φακού νά παρακολουθή τις σο
βαρές παραβάσεις του δμοιες μέ εκείνες πού άποτελοΰν συχνά τήν αιτία αιματηρών τροχαίων άτυχημάτων.
ΑΞΙΟΙ

ΕΠΑΙΝΟΥ

Μέ ιδιαίτερη ίκανοποίησι σημειώνομε τήν διαπίστωσί μας άπό τήν άνάγνωσι πριν άπό καιρό στις
εφημερίδες, ένός πίνακος όρκισθέντων νέων Πτυχιούχων τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου
’Αθηνών. ’Εκεί, μεταξύ τών νέων λειτουργών τής
Θέμιδος, διαβάσαμε καί τά ονόματα ώρισμένων
συναδέλφων. ’Από μιά πρόχειρη έρευνα, διαπιστώ
σαμε δτι μεταξύ τών άνδρών τού Σώματος πολλοί
είναι έκεΐνοι οί όποιοι, δπως καί στις υπηρεσιακές,
μέ τήν ίδια εύχέρεια άνταποκρίνονται καί στις -σπου
δαστικές υποχρεώσεις τους.

ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ
Μέ συναισθήματα ’Εθνικής υπερηφάνειας χαιρε
τίζομε τήν πρόσφατη άνακοίνωσι του ’Αρχηγείου
Ναυτικοϋ γιά τήν ένίσχυσι τής «Οικονομικής
’Αστυνομίας Θαλάσσης» μέ δέκα ταχύπλοα σκάφη
καί δύο έλικόπτερα. Τό Ναυτικό μας μέ τήν χειρο
νομία του αυτή υποδεικνύει γιά μιά άκόμη φορά ότι
παράλληλα μέ τήν πολεμική δράσι του πού θυμίζει
ιστορικές στιγμές ’Εθνικού μεγαλείου, δέν είναι
μόνον ό άγρυπνος φρουρός των θαλασσών άλλά καί
ό πολύτιμος συμπαραστάτης σέ κάθε έκδήλωσι Κρα
τικής ή Κοινωνικής άλληλεγγύης. 'Η «Οικονομική
’Αστυνομία Θαλάσσης» πού αποτελεί εξάρτημα τής
Τελωνειακής 'Υπηρεσίας μέ άριστα καταρτισμένο
προσωπικό, έχει στήν διάθεσί της ένα στολίσκο
άπό ταχύπλοα σκάφη μέ προορισμό τήν πρόληψι,
δίωξι καί καταστολή τού λαθρεμπορίου καί τής
παρανόμου άλιείας, τήν προστασία γενικά τής ίχθυοπαραγωγής, τήν δίωξι τής παρανόμου άμμοληψίας
κ.λ.π. Τελευταία μέ συμπαράστασι τό Κρατικό
ένδιαφέρον, άπέκτησε τό πρώτο ταχύπλοο άντιλαθρεμπορικό σκάφος ανοικτής θαλάσσης εις τό όποιον
σύντομα θά προστεθούν καί άλλα ένδεκα τού ίδιου
τύπου. Στόν αριθμό αύτό βεβαίως δέν υπολογίζονται
τά εύγενώς προσφερόμενα σκάφη άπό τό Άρχηγεΐον
Ναυτικού.

"Ενα άπό τά πρώτα σκάφη διώξεως τοΟ λαθρεμπορίου διά
τών όποιων έφωδιάσθη ή άρμοδία Υπηρεσία.

Ή γεωγραφική θέσις τής χώρας μας, ή διόγκωσι
τού τουριστικού ρεύματος, ή αΰξησι άπό ιδιωτικά
πλωτά μέσα καί γενικά ή χρησιμοποίησι τά τελευ
ταία χρόνια τού υγρού στοιχείου ως χώρου διακινήσεως τού Διεθνούς ώργανωμένου καί μή έγκλήματος,
ήταν στά στοιχεία έκεΐνα πού υπαγόρευαν τήν ανάγ
κη γιά ούσιαστική άστυνόμευσι στήν άπέραντη
έλληνική θάλασσα. 'Η άνάγκη αυτή καλύπτεται
τώρα άπό τήν «Οικονομική ’Αστυνομία Θαλάσσης»
ή όποια μέ άξιοζήλευτη έπιτυχία όχι μόνο προσφέρει
πολύτιμες υπηρεσίες στήν ’Εθνική Οικονομία καί
τήν Δημοσία ’Ασφάλεια, άλλά καί ένισχύει άποτελεσματικά τό Σώμα τής Χωροφυλακής στήν δίωξι τού
έμπορίου ναρκωτικών, τού κοινού λαθρεμπορίου καί
πολλούς άλλους τομείς τής άρμοδιότητός του.

Η

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δίστηλο άρθρο άφιέρωσε πρόσφατα ήμερησία
έφημερίδα τής Ήγουμενίτσης σχετικά «μέ τήν περιδιάβαστη, πολύπλευρη καί ευπροσήγορη» όπως
χαρακτηρίζει έκδοσι τού περιοδικού μας.
’Αφού άναγνωρίσωμε τήν συμπαράστασι τού
δημοσιογραφικού οργάνου τής Θεσπρωτίας στις
προσπάθειες τού περιοδικού μας καί άφιερώσωμε
τά έγκωμιαστικά του σχόλια σέ όσους συνέβαλαν
καί συμβάλλουν καθημερινώς ώστε ή Χωροφυλακή
νά άνταποκρίνεται μέ έπιτυχία στήν άποστολή της,
κρίνομε σκόπιμο νά ύπογραμμίσωμε τούς στενούς
καί καρποφόρους δεσμούς τούς οποίους τό Σώμα
διατηρείάνέκαθεν μέ τόν’Αθηναϊκό καί Επαρχιακό
τύπο εις τόν τομέα ένημερώσεως τής κοινής γνώμης
άναφορικά μέ τήν υπηρεσιακή καίκοινωνική άποστο
λή του.
ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ
Αϊσθησι προεκάλεσε στήν κοινή γνώμη τής
συμπρωτευούσης ή πρόσφατη καταδίκη άπό τό
Μικτό Κακουργιοδικεϊο Θεσσαλονίκης τού συντα
ξιούχου Κ.ΕΕ ό όποιος έκρίθη ένοχος άποπλανήσεως
ένός παιδιού ήλικίας 15 ετών. ’Από τήν άκροαματική
διαδικασία προέκυψε ότι τό άθώο αύτό θύμα ουσια
στικά είχε έγκαταλειφθή άπό τόν πατέρα του, εργά
τη στο Βέλγιο, καί τήν μητέρα του «καλλιτέχνιδα»
νυκτερινού κέντρου. Έτσι κάτω άπό τις συνθήκες
αότές υπήρξε εύκολη λεία γιά τόν άκόλαστο σάτυρο
πού προσέφερε τό σύνηθες γιά τήν περίπτωση δόλω
μα τής προστασίας. Καί μιά συγκινητική λεπτομέ
ρεια : Ό τραγικός μικρός δέν βρισκόταν στό Δικα
στήριο επειδή έν τώ .μεταξύ είχε υποκύψει στόν θά
νατο άπό ποοσβολή λευχαιμίας.
Ή άνάγνωσις τής καταθέσεώς του άπό τό Δικαστή
ριο, έμοιαζε σάν μιά φωνή γεμάτη παράπονο__ "Ενα
δριμύ «κατηγορώ» γιά τούς άστοργους γονείς καί
γενικά όλους εκείνους πού καταρρακώνουν τις τρυφε
ρές παιδικές ψΟχές. Τό τραγικώτερο είναι ότι
όλοι αυτοί οί ύπάνθρωποι κυκλοφορούν ή γιά τήν
άκρίβεια σέρνονται άνάμεσά μας. Στά διαμερίσμα
τα πολυκατοικιών, τις γειτονιές, τούς δρόμους καί
τις πλατείες, έξω άπό τά Σχολεία, στούς Δημόσιους
κήπους καί τις «Παιδικές Χαρές» παντού...
'Η Χωροφυλακή όπως καί κάθε ’Αστυνομία στόν
κόσμο, μέ ειδικευμένα όργανά της άγωνίζεται γιά
τήν προστασία καί γενικά τήν ήθική καί κοινωνική
προσαρμογή τών άνηλίκων. Ή ιδιωτική όμως ζωή
καί είδικώτερον ό χώρος διαβιώσεως τών πολιτών,
δέν άποτελεϊ καί γενικά θά ήταν άδιανόητο νά
άποτελέση άντικείμενο άστυνομεύσεως. Δέν θά
είναι έπομένως άδιακρισία ή άσκοπη άπασχόλησι
όταν ό κάθε ένας άπό έμάς παράλληλα μέ τήν αύστηρή άλλά καί στοργική έπίβλεψι τών νεαρών βλαστών
τής οικογένειας του, ύποδεικνύη έγκαίρως στήν
’Αστυνομία στόν γείτονά του ή στόν Παιδαγωγό,
κάθε τί πού μπορεί νά άπαλλάξη τούς νέους άπό τήν
ήθική κατάρρευσι καί τήν κοινωνία άπό έπικίνδυνους άνθρώπους πού δέν δικαιούνται νά κυκλοφο
ρούν άνάμεσά της άνενόχλητοι καί καταστροφικοί
καί τό σπουδαιότερο άτιμώρητοι ...
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21η Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ
Τά μαύρα σύγνεφα βαριά σωριάστηκαν στά δρη
στης συμφοράς τήν ώρα
Ξεχάστηκε ή ξαστεριά κι’ άρχισε ξεροβόρι
στήν γαλανή μας Χώρα.
Φεύγουν μέ τρόμο τά πουλιά, χαρά κυνηγημένη
καί στών ματιών τήν άκρη
πόνος. Τά πάθια μας βουνά. Ή όψη μας θλιμμένη
καί ξεπροβάλλει δάκρυ.
Πικρό στό ρέμα τό νερό, φαρμάκι γιά τήν πλάση
κελάριζε θλιμμένο
Τό.μέλλον μαύρο θλιβερό. Είχε ή ώρα φθάσει
Σκληρό τό πεπρωμένο.
Οί ήλιαχτίδες τής χαράς δέν βρίσκουν τήν ψυχή μας
στήν συγνεφιά χαμένες.
Βουβό τό δράμα τής καρδιάς, φαρμάκι στήν ζωή μας
κι’ οί ώρες πικραμένες.
Αστραψε ξάφνου ό ούρανός κι’ έλαμψαν τά σκοτάδια
λιοφώτιστη μιά μέρα
άνθισε έλπίδα στήν καρδιά, γίναν αύγή τά βράδυα
χαρά πέρα γιά πέρα.
Μέρα ολόλαμπρη στό φως τού ήλιου
ΧΑΡΑ κι’ ΕΛΠΙΔΑ
Γιά σένα δώρο τού ’Απριλίου
τρανή Πατρίδα.
.--ΔΗΜΟΣ I. ΠΑΙΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
^

Άνθ)στής Χωρ)κή5-«<Τ/^

1- 4-1081 :

”Ανοδος τοϋ ’Αλεξίου Κομνηνοϋ εις τόν Βυζαν
τινόν θρόνον.
2- 4-1822 : Κατάληψις τής Στνλίδος υπό των οπλαρχηγών
Νικηταρα και Δνοβοννιώτη.
3- 4-1770 : Γέννησις τον Θεοδώρου Κολοκοτρώνη.
4- 4-1943 : Βύθυσις παρά την Κύθνον Γερμανικόν πλοίου
υπό τοϋ υποβρυχίου «Κατσώνης».
5- 4-1897 : Κήρυξις τοϋ 'Ελληνοτουρκικού Πολέμου.
6-4-1941 : "Εναρξις Γερμανικής έπιθέσεως κατά τής 'Ε λ
λάδος.
74-1824
:
Θάνατος
Λόρδου Βύρωνος εις Μεσολόγγιον.
8- 4-1195 : ’Άνοδος τοϋ ’Αλεξίου ’Αγγέλου εις τον Βυζαν
τινόν θρόνον.
9- 4-1941 : Πτώσις τοϋ ενδόξου έλληνικοϋ οχυρού Ροϋπελ_
10-4-1821 : ’Απαγχονισμός υπό των Τούρκων τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε '.
114-1826'Ηρωική
:
έξοδος τοϋ Μεσολογγίου.
12-4-1820 : ’Αποδοχή ύπό ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου τής άνωτάτης αρχηγίας τής Φιλικής 'Εταιρείας.
13-4-1204 : Κατάληψις τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών
Φράγκων τής Λ'. Σταυροφορίας.
144-1803Κατάληψις
:
τής Ιστορικής Μονής Σέλτσου —Ά γράφων ύπό τών Τούρκων μετά 4μηνον πολιορ
κίαν.
154-1825”Εναρξις
:
Β ’ πολιορκίας τοϋ Μεσολογγίου ύπό
τοϋ Κιουταχή.
16-4-1899 : Δημοσίευσις τοϋ ψηφιαθέντος Συντάγματος τής
Κρητικής Πολιτείας.
174-1944Δολοφονία
:
εις Κλήμα Δωρίδος ύπό τών Κομ
μουν ιστοσυμμοριτών τοϋ ηρωικού Συνταγμα
τάρχου Δη μ. Ψαρροϋ.
18- 4-1897 : Νικηφόρος μάχη τών Ελλήνων κατά τών Τούρ
κων εις Βελεστίνον.
194-1453Κατάληψις
:
πριγκηπονήσων ύπό τών πολιορκούντων την Κωνσταντινούπολή Τούρκων.
20-4-1828 : Θάνατος Φιλέλληνος “Αγγλου πλοιάρχου “Α στιγκος.
21- 4-1967 : ’Εθνοσωτήριος Έπανάστασις τοϋ Ελληνικού
λαού διά τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.
224-1827Θανατηφόρος
:
τραυματισμός Γεωργίου Καραϊσκάκη.
23-4-1941 : ’Άφιξις Ελληνικής Κυβερνήσεως εις Κρήτην
μετά την εισβολήν τών Γερμανοϊταλών εις την
Ηπειρωτικήν Ελλάδα.
24-4-1821 : Μαρτυρικός θάνατος τοϋ Αθανασίου Διάκου.
25-4-1825 : Κατάληψις τοϋ Φρουρίου τής Σφακτηρίας ύπό
τοϋ Ίμπραήμ.
26-4-1826 : “Εναρξις εργασιών Γ ’ έν Έπιδαύρω Έθνοσννελεύσεως.
27-4-1832 : Προσάρτησις τής ’Ακαρνανίας εις τό Ελληνικόν
Κράτος.
28- 4-1941 : Όδομαχίαι εις Καλαμάταν Γερμανοί εισβολέων
μετά εντοπίων και άποχωρούντων ”Αγγλω ν.
29-4-1871 : Μεταφορά τής λάρνακος μετά τοϋ σεπτού σκη
νώματος τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε ' από
Όδυσσόν εις Μητροπολιτικόν ναόν ’Αθηνών
όπου και εύρίσκεται.
30-4-1941 : “Εναρξις τής Μάχης τής Κρήτης με άλεπαλλήλους από άέρος γερμανικός επιθέσεις.

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Τ ΟΝ Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο

Ή έξοδος τοΟ Μεσολογγίου, ένα από
τά σπουδαιότερα πολεμικά γεγονότα τής
'Ελληνικής Έπαναστάσεως, ή όποια
έγινε τόν ’Απρίλιο τοΟ 1826. Ό Ζωγρά
φος απέδωσε κατά τρόπον θαυμάσιον
τόν ήρωϊσμό τών πολιορκουμένων καί
τήν πίστιν των είς τήν νίκην.
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25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1973
Η Λ.Ε.
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ — ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΙΝ

ΕΙΚΟΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΙΩΔΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙ ΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩ ΕΟΡΤΑΣΜΩ ΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Me λαμπρότητα έωρτάσθη καί εφέ
τος καθ’ άπασαν την χώραν ή 152α
επέτειος τής ’Εθνικής μας παλιγγενε
σίας. ’Ιδιαιτέρως μεγαλοπρεπής όπήρξεν ό εις ’Αθήνας εορτασμός τής
επετείου δπου έλαβε χώραν μεγαλο
πρεπής παρέλασις ενώπιον τής Α .Ε .
τοΰ ’Αντιβασιλέως — Πρωθυπουργού .
'Η Χωροφυλακή συμμετέσχεν εις
τήν παρέλασιν 8Γ έκλεκτών Τμη
μάτων Δοκίμων ’Αξιωματικών, Γυ
ναικών ’Αστυνομικών, Δοκ. 'Υπε
νωμοταρχών καί μηχανοκινήτου φάλαγγος, μέ επικεφαλής τήν πολεμι
κήν σημαίαν τοΰ Σώματος, τα ό
ποια άπέσπασαν τά θερμά χειροκρο
τήματα καί τάς ενθουσιώδεις έπευφημίας τών χιλιάδων θεατών. Είς τάς
φωτογραφίας, χαρακτηριστικά στι
γμιότυπα τών Τμημάτων τής Χωρο
φυλακής κατά τήν παρέλασιν.
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ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΛΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΥΠΗ
Τ αγμ ατάρχου Χ ω ροφ υλακ ή ς

Τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα, ώς έτονίσθη είς τό προηγούμενου μέρος της
παρούσης έργασίας, άναμφισβήτητα άποτελεϊ μίαν καθημερινήν πρόκλησιν διά
τόν κάθε άνθρωπον. Τούτο άσφαλώς δέν είναι ούτε παράδοξον, ούτε τι τό νέον,
διότι τό αυτοκίνητου, είναι « μία έφεύρεσις » πού μας ήλθε διά νά παραμείνη κοντά
μας, έφ’ δσον όχι μόνον μάς είναι άναγκαίον, ώς ήτο άναγκαΐον κάθε μεταφορικόν
μέσον εις κάθε έποχήν, άλλά καί θά καθίσταται κάθε ήμέρα καί άναγκαιότερον,
λόγω τού συνεχώς μεταβαλλομένου ρυθμού καί τρόπου της συγχρόνου ζωής καί
τής αύτοματοποιήσεως των πάντων μέ άποτέλεσμα ή άπόκτησις τού έξυπηρετικοΰ αυτού μέσου νά γίνηται ή κρυφή έλπίδα καί έπιθυμία κάθε άνθρώπου. Δυστυ
χώς όμως τό αυτοκίνητου μαζί μέ τά τόσον έπωφελή διά τόν άνθρωπον πλεονε
κτήματα φέρνει μαζί του καί πολλά, σοβαρα μάλιστα, μειονεκτήματα και πολλές
φορές καί τραγικά άποτελέσματα καί δυσεπίλυτα προβλήματα, τά όποια έχουν
τόσας προεκτάσεις καί δυσμενείς έπιπτώσεις έπί τής σημερινής κοινωνικής ζωής
π . χ . άτυχήματα, μόλυνσιν τού περιβάλλοντος, άγχος καί τόσα άλλα. Αυτά λοι
πόν τά προβλήματα προσπαθούν οί άρμόδιοι υπεύθυνοι νά προλάβουν ή νά λύ
σουν, συσκεπτόμενοι καθημερινώς εις έθνικόν καί συχνά εις διεθνές έπίπεδον,
άνταλλάσσοντες άπόψεις καί έμπειρίας έκ τών έπί τού θέματος τούτου, έφαρμοζομένων μέτρων καί μεθόδων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' μέρους
Μία τοιαύτη προσπάθεια εις
Διεθνές έπίπεδον ήτο καίτό Τρίτον
Διεθνές Συμπόσιον τοϋ Σαίν—
—Κλού. Εις τό Συνέδριον τοΰτο
άντηλλάγησαν άπόψεις έπί θεμά
των τά όποια άνεφέρθησαν είς τό
προηγούμενον τεύχος, είς τό όποΐνο μάλιστα παρετέθησαν ώρισμέναι
γενικαί θέσεις. Αί θέσεις αύται
άφοροϋν τήν διακρίβωσιν των ένυπαρχόντων ούσιωδών παραγόντων
είς τά αυτοκίνητα όχήματα ή τάς
όδούς, οί όποιοι έχουν τήν μεγίστην έπιρροήν έπί τού άριθμού
τών παραβάσεων περί κυκλοφο
ρίας ώς καί έπί τών μεθόδων περι
στολής ή έξουδετερώσεως αύτών
έγκαίρως διά νά προλαμβάνωνται
τά τραγικά συνήθως άποτελέσματα
τά όποια συμποσούνται κατ’ έτος
είς χιλιάδας θυμάτων, πρός μεγίστην ζημίαν έθνικήν καί κοινω
νικήν, ή όποια δύναται νά χαρακτηρισθή σοβαρωτέρα καί μεγαλυτέρα άκόμη καί τής τοιαύτης έκ
τών διαφόρων μέχρι τοΰδε πολέμων.
Είρήσθω έν παρόδφ ότι ό πόλεμος
άσφαλώς έχει ώς σκοπόν τήν κα
ταστροφήν τού άντιπάλου ένώ ή
κυκλοφορία τών όχημάτων, έχει

ώς σκοπόν τήν έξυπηρέτησιν του
ανθρώπου καί δχι τήν καταστρο
φήν του.
Είναι παράλογον καί αδικαιολό
γητον νά θυσιάζωνται εις τόν βω
μόν τής κυκλοφορίας, συνήθως
ανευ λόγου, τόσοι άνθρωποι, ένε
κα τής άπερισκεψίας, τής αδια
φορίας, τής άγνοιας, τής^ άπροσεξίας εκείνων, εις τούς όποιους
ή Πατρΐς δίδει τό προνόμιον νά
όδηγοΰν τό τόσον εξυπηρετικόν
τούτο μεταφορικόν μέσον.
ΤΟ ΟΡΙΟΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ
Συνεχίζοντες τήν έξέτασιν των
συζητηθέντων εν τφ άνωτέρω
Διεθνές Συνεδρίω θεμάτων, θά άναφέρωμεν τινά επί ένός λίαν σοβα
ρού θέματος, ήτοι τού έάν οί νέοι
όδηγοϊ διαπράττουν περισσοτέρας ή σοβαρωτέρας παραβάσεις
παρά οί ενήλικες οδηγοί.
Έκ των άνταλλαγεισών απόψεων
διεπιστώθησαν τά κάτωθι :
—Εις τάς περισσοτέρας χώρας
τό θέμα άπασχολεΐ τούς άρμοδίους,
οί όποιοι προσπαθούν νά άνεύρουν
όρθοτέρας λύσεις επί τού θέματος,
άπό ποιας ήλικίας πρέπει νά άπολαμβάνη ό άνθρωπος τό προνό
μιον τού όδηγεΐν. Διεπιστώθη δτι
εις τάς περισσοτέρας χώρας τό
δριον ήλικίας διά τήν άπόκτησιν
άδειας ίκανότητος οδηγού, είναι
τό 18ον.
—"Οσον αφορά τήν έπικινδυνότητα τού νέου όδηγοΰ, τόσον
άπό άπόψεως ήλικίας, δσον καί

άπό τοιαύτης έμπειρίας, διεπιστώθησαν τά κάτωθι :
Ό νέος οδηγός άποτελεΐ πρά
γματι πρόβλημα διά τήν ’Αστυνο
μίαν, ή οποία έπιδεικνύει ιδιαιτέ
ρως θερμόν ενδιαφέρον δι’ αότόν.
'Υπάρχουν πολλοί καί διάφοροι
λόγοι διά τούς όποιους οί νέοι,
άναλογικώς φυσικά, διαπράττουν
περισσοτέρας παραβάσεις παρά οί
ενήλικες, έφ’ δσον μάλιστα καί
διά τούς μέν καί διά τούς δέ,
ισχύουν αί αύταί προϋποθέσεις
καί υποχρεώσεις.
Φυσικόν είναι οί νέοι νά στε
ρούνται τής άπαιτουμένης πείρας
διά τήν ορθήν χρησιμοποίησιν
τού όχήματος καί διά τήν εφαρμο
γήν τών γραπτών καί άγράφων νό
μων τής κυκλοφορίας τών όχημάτων.
Ό νέος δέν έχει αποκτήσει τήν
πρέπουσαν κοινωνικήν εμπειρίαν
καί συμπεριφοράν, ιδία δταν έχει
είς τάς χείρας του τό τρομακτι
κόν δπλον τής μεγάλης καί συ
νεχώς αύξανομένης ίπποδυνάμεως
τών συγχρόνων όχημάτων. Τούτο
τόν παρασύρει είς τόν αλόγιστον
ίλιγγον τής ταχύτητος, τής έπιδείξεως, τής νέας έμπειρίας, τού
ένθουσιασμοΰ, μέ αποτέλεσμα νά
θέτη είς κίνδυνον τήν ιδίαν του
ζωήν καθώς καί τήν ζωήν τών
άλλων.
Οί νεαράς ήλικίας οδηγοί έχουν
πλεΐστα δσα μειονεκτήματα έναν
τι τών ενηλίκων τοιούτων, διότι
ώς έλέχθη στερούνται έμπειρίας,
υστερούν είς τήν γνώσιν πλείστων
δσων ζητημάτων άφορώντων είς
τόν χειρισμόν ένός όχήματος κλπ.

Εκτός τούτου οί νέοι είναι ύπερσυναισθηματικοί, ίσως έγωκεντρικοί, πράγμα τό όποιον είναι
εν σοβαρόν ψυχολογικόν μειονέ
κτημα διά τήν όδήγησιν ένός
όχήματος.
Βεβαίως δέν υπάρχει λόγος νά
μή παραχωρήται τό προνόμιον
τούτο είς τούς νέους. Ή Πολιτεία
δμως όφείλει νά παραχωρή τούτο
δχι μόνον είς τούς νέους, αλλά
καί είς πάντα άνθρωπον, έφ’ δσον
βεβαιωθή δτι είναι πανέτοιμος άπό
πάσης πλευράς, ΐνα τού έμπιστευθή τό αύτοκίνητον υπό ώρισμένας φυσικά προϋποθέσεις, είς δτι
άφορά τά δικαιώματα καί τάς
υποχρεώσεις του, ώς καί τό είδος
καί τήν ίπποδύναμιν τών όχημάτων.
"Οσον άφορα τά έκ τής αύξήσεως τής χρήσεως έκ μέρους τών
νέων, δικύκλων αύτοκινήτων όχη
μάτων άνακύπτοντα προβλήματα,
δέν υπάρχει αμφιβολία, δτι τά απο
τελέσματα αύτοΰ είναι λίαν άνησυχητικά, δεδομένου δτι τό δίκυκλον δχημα, έχει πλεΐστα δσα
μειονεκτήματα καί είναι πλέον
έπικίνδυνον τών άλλων όχημάτων.
Καθίσταται δέ έπικινδυνώτερον είς
τάς χείρας ένός άπειρου καί ένθουσιώδους νέου.
'Η τακτική τώς ’Ασφαλιστικών
Εταιριών εν σχέσει πρός τούς
κατά τήν ήλικίαν ή τούς νέους
οδηγούς δέν διαφέρει τής τοιαύ
της πρός τούς ένηλίκους καί πα
λαιούς τοιούτους, πλήν δμως εύχής
έργον θά ήτο έάν υπήρχε κάποια
διαφορά, πράγμα τό όποιον ασφα
λώς θά είχεν ψυχολογικήν έπίδρασιν έπί τών νέων οδηγών.
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Εις τάς περισσοτέρας χώρας τοΟ
κόσμου τό δριον ήλικίας πρός
άπόκτησιν άδείας δικύκλου όχήματος είναι τό 16ον έτος.
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Ο ΠΕΖΟΣ ΚΑΙ ΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ή τακτική όσον άφορά είς τούς
πεζούς είναι ώς έπι τό πλεΐστον ή
Ιδία είς τάς περισσοτέρας χώρας
τοϋ κόσμου. ’Ασχέτως δμως τών
ύπό τών Νόμων προβλεπομένων
συνήθως δικαιωμάτων καί προϋπο
θέσεων, άναμφισβήτητον γεγονός
παραμένει, δτι ό Πεζός όφείλει
νά συνειδητοποιήσω δτι, πρός ιδίαν
του άσφάλειαν καί προστασίαν,
νά παραιτηθή αύθορμήτως τών
δικαιωμάτων τούτων, καί νά περιορισθή καί άρκεσθή εις τήν έκπλήρωσιν μόνον τών υποχρεώσεων
αύτοϋ, προκειμένου νά έξασφαλίση
τήν ζωήν καί τήν άκεραιότητά
του. "Εχει βεβαίως δικαιώματα έπί
τοϋ δρόμου, διότι προϋπήρξε τοϋ
όχήματος. Πολλά δμως πράγματα
μετεβλήθησαν άπό τής έποχής
έκείνης κατά τήν όποίαν, τό αύτοκίνητον ώφειλε νά ζητήση τήν
άδειαν τών πεζών οί όποιοι έκαμαν
τόν περίπατόν των είς τήν πλα
τείαν ή τόν μοναδικόν δρόμον
τοϋ χωρίου των, διότι ό άριθμός
αύτών ήδη συναγωνίζεται καί αύτόν
άκόμη τόν άριθμόν τών άνθρώπων
μιάς χώρας, ώς π.χ. είς τάς Η.Π.Α.
δπου άνήλθεν ήδη είς πλέον τών
120.000.000 όχημάτων, καί λέγουν
δτι έν δχημα άνήκει είς 1,5 άνθρώπους.
Καί ήδη έρχόμεθα είς τά έπίμαχα
προβλήματα τά έγειρόμενα έκ τών
παραβάσεων κυκλοφορίας όχημά
των.
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ
'Ως γνωστόν αί πλέον σοβαραί καί
έπικίνδυνοι παραβάσεις είναι ή ταχύτης, ή παραβίασις τής προτεραιότητος, ή όδήγησις ύπό τήν έπήρειαν
οινοπνεύματος κ.λ.π.
Δι’ αύτόν άκριβώς τόν λόγον αί
διάφοροι Άστυνομίαι τοϋ κόσμου
έφαρμόζουν πλεΐστα δσα συστήμα
τα καί μεθόδους δχι μόνον προλήψεως άλλά καί καταστολής αύτών π.χ.
έκλεκτικήν έφαρμογήν τών Νόμων
πρός έντοπισμόν καί μείωσιν τών
πλέον σοβαρών άπό άπόψεως έπικινδυνότητος παραβάσεων κ.λ.π.
Πρός τοϋτο χρησιμοποιεί είδικώς διά τήν έξακρίβωσιν (ορισμέ
νων παραβάσεων, ώς π.χ. τής ταχύτητος, τής μέθης κ.λ.π. διάφορα
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Σύγχρονος έλληνική λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας έκ τών κατασκευασθεισών προσφάτως.

τεχνικά μέσα, τά όποια δυστυχώς
δχι μόνον δέν είναι έπαρκή είς
άριθμόν, άλλά καί ή χρησιμοποίησίς των καθίσταται ένίοτε, ή μάλ
λον συνηθέστατα, λίαν δυσχερής,
ένεκα πλείστων δσων λόγων, καί
κυρίως τών κρατουσών σήμερον
συνθηκών κυκλοφορίας ίδίςι είς τάς
μεγάλας έθνικάς άρτηρίας καί έντός
τών κατωκημένων περιοχών.
Ή αύτόματος π.χ. διαπίστωσις
τής παραβάσεως τής ταχύτητος διά
τεχνικών μέσων ώς τό ραντάρ, ταχύμετρον κ.λ.π. είναι λίαν άποτελεσματική καί χρησιμοποιείται εις
εύρεΐαν κλίμακα ύπό τών ’Αστυνο
μιών τοϋ κόσμου, καίτοι βεβαίως
παρουσιάζει, ώς άνωτέρω έλέχθη,
πλείστατ δσας δυσχερείας τεχνι
κός, πρακτικάς ή παρεμβαλλομένας
ύπ’ αύτών τούτων τών όδηγών, οί
όποιοι σοφίζονται διάφορα τεχνά
σματα, ϊνα έξουδετερώσουν τήν
άποτελεσματικότητα τών ύπό τής
’Αστυνομίας χρησιμοποιουμένων
τεχνικών μέσων καί μεθόδων.
'Η έξακρίβωσις τής περιεχομένης
εις τό αίμα ποσότητος οινοπνεύμα
τος ή όποια καθιστά έπικίνδυνον
τήν όδήγησιν, γίνεται σήμερον διά
πλείστων δσων τεχνικών μέσων,
πλήν δμως παρουσιάζονται συνή
θως δυσχέρειαι άπολύτου έφαρμογής τούτων, τόσον ένεκα νομικών
κωλυμμάτων, δσον καί έξ άλλων
παραγόντων.
Γεγονός βεβαίως παραμένει ή
άνάγκη εύρυτέρας καί συστηματικωτέρας έφαρμογής άποτελεσματικωτέρων μεθόδων καί μέσων διά
τόν έλεγχον τών δδηγούντων ύπό
τήν έπήρειαν τοϋ οινοπνεύματος ή
τών ναρκωτικών φαρμάκων, διότι

πράγματι, ή έπικινδυνότης αύτών
είναι μεγίστη.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
"Ενα θέμα τό όποιον άπησχόλησεν τούς συνέδρους τοϋ Τρίτου
Συμποσίου έπί τών κυκλοφοριακών
προβλημάτων, ήτο καί τό τοιοϋτον
τής ύπό τής ’Αστυνομίας χρησιμοποιήσεως όχημάτων άστυνομικών
άνευ χαρακτηριστικών γνωρισμά
των,ώςτρόπον έξακριβώσεως τροχονομικών παραβάσεων έπικινδύνων.
Έπί τοϋ έν λόγφ θέματος έξεφράσθησαν πλεΐσται δσαι άπόψεις,
άλλαι ύπέρ τοϋ μέτρου τούτου καί
άλλαι κατά. Γένικώς δμως έπεκράτησεν ή άποψις τοϋ μέτρου τούτου,
πρός άσκησιν κυρίως ψυχολογικής
έπιδράσεως έπί τών όδηγών άφ’
ένός, άλλά καί πρός ούσιαστικήν
έξακρίβωσιν τών πλέον έπικινδύνων
παραβάσεων, καί δή τών τοιούτων
τής ταχύτητος καί τής μέθης, δι’ δ
καί χρησιμοποιούνται τοιαϋτα αύτοκίνητα ύπό τών περισσοτέρων
χωρών τοϋ κόσμου. Είς τήν ’Ια
πωνίαν π.χ. έκ τών 1.000 περιπο
λικών τροχαίας, 150 όχήματα χρη
σιμοποιούνται άνευ χαρακτηριστι
κών γνωρισμάτων, καί τό αποτέλε
σμα τοϋ μέτρου τούτου άπεδείχθη
λίαν ικανοποιητικόν.
Έκ τών σοβαρωτέρων πλεονε
κτημάτων τοϋ μέτρου τούτου, ώς
έλέχθη, είναι δτι έχει μεγίστην
ψυχολογικήν έπίδρασιν έπί τών
όδηγών, είναι δυνατόν νά έξακριβοϋνται αί σοβαραί παραβάσεις
εις διάφορα σημεία τής όδοϋ καθ’

όσον οί άνύποπτοι όδηγοί, οί όποιοι
βλέποντες συνήθως τόν τροχονό
μον ή τό περιπολικόν τής τροχαίας
συμμορφοΰνται πάραυτα, ένφ εις
τήν ανωτέρω περίπτωσιν δέν συμ
βαίνει τοϋτο, μέ άποτέλεσμα νά καταλαμβάνωνται παραβιάζοντες τούς
κανόνας κυκλοφορίας. Βεβαίως
ύφίστανται καί μειονεκτήματα διότι
έν τή πράξει διαγράφονται πιθανό
τητες δημιουργίας παρεξηγήσεων
καί δυσχερειών. Διά τόν λόγον τού
τον συνήθως άποφεύγεται ή ύπ’
αυτών άμεσος έπέμβασις πρός έξακρίβωσιν τών σχετικών παραβά
σεων, εΐδοποιουμένων πρός τούτο
τών πληρωμάτων τών κανονικών
περιπολικών τροχαίας.
ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ
"Εν σοβαρόν πρόβλημα τό όποιον
άντιμετωπίζουν δλαι αί Άστυνομίαι
είναι ή άπομάκρυνσιςτών έσταθμευμένων εις άπηγορευμένας ή έπικινδύνους ζώνας όχημάτων, διότι τού
το παρουσιάζει ζητήματα καί δυσχερείας νομικής καί διοικητικής
κυρίως φύσεως.
Έν πάση όμως περιπτώσει, τό
πρόβλημα τούτο πρέπει ν’ άντιμετωπίζεται άποφασιστικώς,καθ’ όσον
είναι πρόδρομος πλείστων άλλων
σοβαρωτέρων κυκλοφοριακών προ
βλημάτων καί κινδύνων.
'Η άπομάκρυνσις τών παρανόμως
έσταθμευμένων όχημάτων έφαρμόζεται διά διαφόρων τρόπων εις δλας

τάς χώρας τού κόσμου, εις τάς ό
ποιας μάλιστα προβλέπονται συνή
θως καί σοβαρώταται ποινικαί καί
διοικητικοί κυρώσεις, πράγμα τό
όποιον είναι καί τό πλέον αποτε
λεσματικόν μέσον προλήψεως ή
καταστολής τού προβλήματος τού
του, ίδίμ δέ ή άφαίρεσις τής άδείας
ίκανότητος τού όδηγοΰ.
ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΉΣ ΙΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ
Τό πρόβλημα, τό όποιον έπίσης
άπησχόλησεν σοβαρώς τούς συνέ
δρους τού Συμποσίου ήτο ό ρόλος
τής ’Αστυνομίας έν σχέσει πρός
τήν διαπαιδαγώγησιν τού κοινού
πρός άπόκτησιν κυκλοφοριακής
συνειδήσεως.
Πράγματι ή συνεχώς αύξανομένη
έκτασις καί σοβαρότης τού κυκλοφοριακού προβλήματος, λόγφ τής
φύσεως καί τής μορφής του άφ’
ένός, άλλά λόγω ίδίςι τών πάσης
φύσεως δυσμενεστάτων επιπτώσεων
έπί τής άκολούθου κοινωνικής καί
οικονομικής ζωής, άφ’ έτέρου άποτελεΐ άναμφισβητήτως μίαν νέαν
καί μάλιστα έπηυξημένην εύθύνην
τής ’Αστυνομίας κατά τήν σύγχρο
νον έποχήν.
Ή έπί τού θέματος τούτου δρά
στη ριότης τής ’Αστυνομίας, ένεκα
άκριβώς τώ άνωτέρων λόγων, άναμφισβητήτως πρέπει νά έπισκιάζη
πάσαν άλλην τοιαύτην, καθ’ δσον

Γυναίκα ’Αστυνομικός της Χωροφυλακές διανέμει φυλλάδια μέ όδηγίας πρός
τούς όδηγούς αύτοκινήτων σχετικά μέ τόν τρόπον αποφυγής τών τροχαίων άτυχημάτων.

τά άποτελέσματα τού περί ού πρό
κειται προβλήματος καθίστανται
αμέσως έμφανή καί αί έκ τούτου
δυσμενείς έπιπτώσεις δημιουργούν
άντίκτυπον εις τήν Κοινήν Γνώμην
Πέραν δέ τών έκ τούτων έντυπώσεων, προσδιορίζουν καί τόν
βαθμόν ή τό είδος τών σχέσεων
μεταξύ ’Αστυνομίας καί Κοινού,
ώς καί τήν μορφήν καί τήν έκτασιν
τής στάσεως τού τελευταίου έναντι
τής ’Αστυνομίας. Επομένως ό τρό
πος καθ’ δν ή ’Αστυνομία θ’ άναπτύξη τήν έπί τού θέματος τούτου
δραστηριότητα είναι έκεϊνος ό
όποιος θά καθορίση καί τήν έν γένει στάσιν, εύμενή ή δυσμενή, τού
Κοινού πρός τήν ’Αστυνομίαν.
Γεγονός, πάντως, είναι δτι τό
άνωτέρω δέν είναι άπολύτως όρθόν
καί λογικόν, διότι άσφαλώς τό Κοι
νόν άγνοεΐ παντάπασι τούς παρά
γοντας καί τά αίτια τής δημιουρ
γίας τού καθόλου προβλήματος καί
όπωσδήποτε κρίνει μόνον έκ τών
άποτελεσμάτων αύτοΰ, καί δυστυ
χώς έκεϊνος ό όποιος έκπροσωπεί
τόν Νόμον εις τήν φάσιν ταύτην
τού έν λόγω προβλήματος δέν είναι
άλλος άπό τήν ’Αστυνομίαν, ή όποία
φυσικόν είναι νά ύποστή καί τάς
συνεπείας μιάς προχείρου καί έπιφανειακής κριτικής.
Έκ τού γεγονότος, δθεν, τούτου
ή ’Αστυνομία όφείλει νά προσδώση
δλως ιδιαιτέραν σημασίαν πρός τό
έν λόγφ θέμα, τό όποιον άποτελεΐ
πράγματι τήν Άχίλλειον Πτέρναν
τών σχέσεών της μετά τού Κοινού
καί τό όποιον άποτελεΐ άμαμφισβητήτως τό βάθρον έπί τού όποίου
θέλει στηριχθή ή πάσης φύσεως
περαιτέρω δραστηριότης διά τήν
έκπλήρωσιν τής σοβαρωτάτης άποστολής της.
Συνεπώς δέν άρκεΐ μόνον ή καθ’
δλα προετοιμασία τής ’Αστυνομίας
διά τήν άντιμετώπισιν τού άνωτέρω
προβλήματος, έάν καί έφ’ δσον δέν
προετοιμάση προλαβόντως καί τό
κατάλληλον έδαφος περί τής έκ
μέρους τού Κοινού άποστολής τών
μεθόδων καί τών ,μέτρων τής προ
ληπτικής καί τής κατασταλτικής
δραστηριότητός της. Τούτο έπιτυγχάνεται διά τής έκπονήσεως καί
έφαρμογής ένός καθ’ δλα πλήρους
προγράμματος διαφωτίσεως τού Κοι
νοΰ τό όποιον ούχί σπανίως άγνο
εΐ τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα
διότι δέν διεφωτίσθη καταλλήλως
ή ίσως δέν έννοεΐ εις ώρισμένας
περιπτώσεις νά πεισθή δτι πράγματι
φέρει τήν βαρυτάτην μάλιστα εύθύ223

Τροχονόμος Χωροφύλαξ διανέμει φυλλάδια μέ τροχονομικάς σύμβουλός είς
μικρούς μαθητάς.

νην, ώς γενεσιουργός αιτία πλείστων όσων σοβαρωτάτων κυκλοφοριακών ατασθαλιών.
Τά άνωτέρω δέν άπαλλάσουν βε
βαίως ούδόλως τήν ’Αστυνομίαν έκ
τής εύθύνης της διά τό πρόβλημα
τοΰτο. Τούναντίον, ή ώς άνω, έν
πολλοΐς έσφαλμένη άντίληψις περί
τής ούσίας τοΰ θέματος, έπιβάλλει
είς ταύτην τήν ύποχρέωσιν, όπως

Τά έκτυφλωτικά φώτα κατά τήν νύκτα
γίνονται πολλάκις αιτία τραγικών άτυχημάτων.
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διευκρίνιση τήν θέσιν της, καί θά
έπιτύχη άσφαλώς τοΰτο, μόνον
έφ’ όσον έκπονήση καί έφαρμόζη
συστηματικώς καί συνεχώς καί δι’
όλων τών μέσων, εν πρόγραμμα
διαφωτίσεως καί διαπαιδαγωγήσεως τοϋ κοινοϋ.
Άλλωστε δέν' πρέπει νά λησμονή τις, ότι ή διαφώτισις τοϋ κοινοϋ
είναι άναμφισβητήτως ή πλέον
αδάπανος μέθοδος προλήψεως τοϋ
κυκλοφοριακοϋ προβλήματος, διότι
κυρίως απαιτεί καλήν διάθεσιν,
πίστιν καί πρό πάντων σύστημα.
Ένώ τούναντίον, οίαδήποτε άλλη
προληπτική ή κατασταλτική ενέρ
γεια είναι δαπανηροτάτη καί μα
κροχρόνιος. Ή διαπαιδαγώγησις
καί ή διαφώτισις τοϋ Κοινοϋ, είναι
εύκολωτέρα, οίκονομικωτέρα καί
άποτελεσματικωτέρα, έφ’ όσον γίνη
όπως πρέπει καί συνεχώς. Προηγουμένη όλων τών άλλων φάσεων άντιμετωπίσεως τοϋ κυκλοφοριακοϋ
προβλήματος, άσφαλώς αποτελεί
έν έχέγγυον διά τήν έπιτυχίαν όλων
τών άλλων φάσεων, διότι ένένημερωμένον καί διαπαιδαγωγημένον
κοινόν, είναι ό καλλίτερος σύμμα
χος διά τήν πρόληψιν ή καταπολέ-

μησιν οίουδήποτε κοινωνικοϋ προ
βλήματος καί δή ώς τό κυκλοφοριακόν, τοϋ όποιου βλέπει άμέσως
χά δυσμενή άποτελέσματα καί μά
λιστα ίσως μέ νεαρούς τούς πρωτα
γωνιστής τοΰ κοινωνικού τούτου
δράματος των δρόμων.
Ούδέν στοιχίζει επομένως ή χρη
σιμοποίησή τοϋ πνεύματος καί τής
πέννας, ϊνα παοουσιάση τις έντόνως καί δεξιοτέχνως (ώς συμβαίνει
μέ την περιγραφήν των εγκλημάτων
εις πρώτας σελίδας τοϋ τύπου) τήν
καθόλου εικόνα τών τραγικών ένίοτε άποτελεσμάτων τών κυκλοφοριακών προβλημάτων καί έξηγήση
πειστικώτατα τά αίτια αυτών.
Δέν άπαιτεϊται δαπάνη νά περιγράψη τις τάς λεπτομέρειας τών
αιματηρών δραμάτων τά όποια
σκηνοθετεί καί παρουσιάζει καθη
μερινώς ό άκόρεστος καί άσυγκίνητος «Μολώχ τής άσφάλτου» μέ
πρωταγωνιστής τούς άπρόσεκτους
καί άνίδεους οδηγούς ή πεζούς.
Δέν στοιχίζει τι νά περιγράψη τις
τόν πόνον έκείνων οί όποιοι υπο
φέρουν εις τό κρεββάτι τοϋ πόνου,
ή τήν άγωνίαν καί τά δάκρυα έκεί
νων, οί όποιοι προσέφερον τήν άδικαιολόγητον αύτήν θυσίαν, μέ άποτέλεσμα νά μείνουν όρφανά καί
άπροστάτευτα τά λοιπά μέλη τής
οικογένειας των.
Δέν στοιχίζει πράγματι τίποτε ή
προσπάθεια τοΰ έκπροσώπου τοϋ
Νόμου, νά παίζη συνειδητώς τόν
ρόλον τοϋ «Καλοϋ Σαμαρείτου»
καί τοΰ «'Ιεραποστόλου» έν τή
έκτελέσει τοϋ καθήκοντος του διά
νά πείση τόν άνθρωπον, ότι δέν
είναι ό διώκτης του, άλλά ό σύμβου
λός του καί συμπαραστάτης του,
καθ’ όσον ό Νόμος άποσκοπεΐ εις
τήν προστασίαν τών άναφαιρέτων
δικαιωμάτων αύτοϋ καί φυσικά
καί τών προνομίων του, ώς τό τοιοΰτον τοϋ όδηγεΐν, καί ούχί εις τόν
περιορισμόν τούτων.
Τέλος, άσφαλώς δέν στοιχίζει
τίποτε νά είναι ό άνθρωπος, άνθρω
πος καί νά μεταχειρίζεται τόν συν
άνθρωπόν του πρωτίστως άνθρωπίνως, έστω καί έάν ή άποστολή
του φαινομενικώς τούλάχιστον εί
ναι σκληρά, έφ’ όσον συνίσταται
εις τήν έφαρμογήν τών άψύχων
Νόμων, οί όποιοι όμως άποτελοϋν
εν τελευταία άναλύσει τήν μοναδι
κήν έγγύησιν διά τήν ζωήν καί τήν
σωματικήν ακεραιότητα πεζών καί
έπωχουμένων.

Άπό τό σημειωματάριό μου

Τά βιβλία
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«"Ενας δεύτερος ήλιος είναι γιά τόν άνθρωπο ή
παιδεία» έλεγε ό «Θείος Πλάτων».
Καί όΜέγας ’Αριστοτέλης: «Ή τύχη των κρατών,
έξαρτάται άπό τήν παίδευση των νέων...».
Ό πολύς Γκασκουάνιε είναι πιό ώμος: «Καλύτερα
ένα παιδί νάμήν είχεγεννηθή, παρά νά μή μορφωθή..»
Βέβαια, όταν έχη μιλήσει ένας Πλάτων, ένας ’Αρι
στοτέλης, κι’ άλλοι ακόμη πολλοί καί μεγάλοι, ένας
Πεσταλότσι έναςΜίλτον, ένας Βάκων, τί απομένει,
τί μπορούμε νά πούμε έμεΐς . .
Ώ ς τόσο, κάτι βρίσκω στό σημειωματάριό μου
καί γι’ αυτό. Ίσως όχι τόσο σοφό καί βαθύ, κι’ ούτε
πρωτότυπο, όμως άποτέλεσμα κάποιας πείρας, όχι
όλότελα άχρηστης . .
Νησιώτισα ή μητέρα, κι’ έτσι όλα τά καλοκαίρια ώσπου τελειώσαμε τό γυμνάσιο—ή οικογένεια σύσ
σωμη, τά περνούσε στό νησί. Στά παιδιάστικα μάτια
μας τό προγονικό σπίτι με τις πολλές, τις ψηλοτάβα
νες κάμαρες, τούς μακρεϊς διαδρόμους καί τ’ ανεξι
χνίαστα υπόγεια φάνταζε άπέραντο.
Ή ταράτσα είχε επάλξεις σάν κάστρο, καί οί γωνια

κοί τοίχοι πολεμίστρες, πού θύμιζαν έποχές κουρσά
ρων. Μιά φορά πού άποτόλμησα νά σεργιανίσω στό
μπροστινό υπόγειο άνακάλυψα ένα διάκι άπό κουρσά
ρικο μπριγκαντίνι, κι’ ένα σιδερένιο χρηματοκιβώ
τιο σκεπασμένο άπό σκουριά. Ήταν άδειανό δυστυ
χώς. Ή παράδοση τής οικογένειας λέει πώς τά χρυσά
τάλληρα πού γέμιζαν φάρκα τά σιδερένια σπλάχνα του
πήγαν όλα στόν άγώνα τού έθνους. Χαλάλι. . Άπόμενε γεμάτη ή βιβλιοθήκη στό πρώτο πάτωμα.
Χιλιάδες τόμοι, μαζεμένοι ένας—ένας με προσοχή
καί φροντίδα καί πάθος φιλαναγνώστη μανιακού.
(Φιλόλογος—’Αρχαιολόγος ήταν ό παππούς...) Πολύ
άργότερα άνεκάλυψα πώς τούτος ό θησαυρός στό
πρώτο πάτωμα, ήταν πολύ πίό σπουδαίος άπό κείνον
πού κάποτε θά γέμιζε τό χρηματοκιβώτιο τού υπο
γείου . .
Ζεστά τά μεσημέρια στό νησί. Έρριχνε άπό πάνω
κρουνούς άπό χρυσάφι ό ήλιος , καί τούς σκόρπιζε
πάνω στή θάλασσα μ’ άπλοχεριά, έτσι πού θάμπωνες
νά τήν κυττάζης.
Είχε όμως ένα μπαλκόνι τό σπίτι, χαγιάτι ξύλινο
πού τό σκέπαζε μέ τόν ίσκιο του ένας πεύκος εκατο
χρονίτης. Νωρίς τό μεσημέρι έπαιρνε νά φυσάη
μπουκαδούρα. Θρόϊζαν τά βελονόφυλλα, καί φιλτρά
ριζαν τήν άρμη τήν θαλασσινή. Ξάπλωνα σέ μιά
παμπάλαια κουνιστή πολυθρόνα—πολύ άργότερα
τήν άνακάλυψε καί ό Κέννεντυ—κι’ έπαιρνα στό χέρι
ένα βιβλίο .... "Ωστου νά γύρη ό ήλιος στόν ορίζοντα
πυρπολώντας τόν ούρανό καί σέρνοντας πορτοκαλλιά μετάξια πάνω άπ’ τά κύματα, τόχα τελειώσει. Τήν
επιλογή τήν έκανε ή μητέρα. Έτσι σάν πέρασαν τά
χρόνια, φτάνοντας στήν τελευταία τάξη τού Γυμνα
σίου, είχα διαβάσει τά πιό πολλά άπ’ τή βιβλιοθήκη.
Ήμουν φοιτητής σάν πήγαμε τελευταία χρονιά
στό νησί. Δέν είχα ξεχάσει τήν παληάμου συνήθεια.
Ζήτησα άπό συνήθεια άπό τή μητέρα νά μοΰ διαλέξη
225

ένα βιβλίο, έχοντας κι’ όλας ξαπλώσει στήν γνώριμη
κουνιστή πολυθρόνα. Άνοιξε ένα ντουλαπάκι τής
βιβλιοθήκης καί μοΰφερε ένα κιτρινισμένο χαρτί.
Γνώρισα τό σφιχτό, μετρημένο κι’ αψογο γράψιμο
τοϋ παπποϋ, μέ κείνο τό παληό «λιλά» μελάνι. Ήταν
ή ιδιόχειρη διαθήκη του πού άφηνε σέ μένα τούς
τόμους τής βιβλιοθήκης . .
Ήρθαν πολλές δύσκολες ώρες καί μέρες κατόπιν.
Οί κρίσιμες στιγμές τοϋ πολέμου, ή φρίκη τής κατο
χής, χτυπήματα τής μοίρας , πόνοι πού δεν τούς άποφεύγει κανένας θνητός. Τούτες οί σκληρές ώρες ήρ
θαν αδιάκριτα σ’ έποχές φτώχειας καί σ’ εποχές πλού
του. Κι’ είδα πώς είτε λεφτάς είτε άδέκαρος, τό ίδιο
πονάς. "Οταν ή δυστυχία τρικύμιζε μέσα μου κι’
ή πίκρα κι’ ή θλίψη, κι’ ή αγανάκτηση, τραβούσα
άπ’ τή βιβλιοθήκη ένα βιβλίο. Κι’ ή γαλήνη ξαναρ
χόταν. Καί τό κουράγιο, κι’ ή πίστη.. ..
Πέρασαν έτσι μπόρες πολλές. Τήν βιβλιοθήκη τήν
αγάπησα, σάν φίλο, σάν σύντροφο, σάν κάτι ζωντα

ΗΛΙΚΙΑ
χρόνων

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

νό. Πάντοτε πρόθυμο, όλότελα δικό μου. Ούτε μιά
φορά δέν σκέφτηκα τοϋ σκουριασμένου χρηματοκιβώτιου τόν θησαυρό . .
Ή πείρα τούτη μ’ έμαθε πώς γιά κάθε ήλικία υπάρ
χουν βιβλία πού είναι απαραίτητο νά τάχη διαβάσει
κανείς. Έκανα ένα σύντομο πρόχειρο κατάλογο,
όλότελα ενδεικτικό άνάμεσα στις χιλιάδες πού υπάρ
χουν, γιά όσους γυρεύουν βιβλία κατάληλα γιά τά
παιδιά τους, καί άνησυχοΰν βλέποντάς τα νά έντρυφοΰν σέ φυλλάδες πού γεμίζουν τό παιδιάστικο κεφαλάκι μέ άέρα κοπανιστό, καί τά νεανικά μυαλά μέ
φούμαρα πού όσο σαχλά καί γελοία τά βρίσκουμε
έμεϊς, τόσο στά σοβαρά τά παίρνουν οί νεαροί μας.
Είναι σίγουρο πώς τοΰτος ό κατάλογος δέν είναι
τέλειος. Δέν μπορεί νά είναι. "Οσο διαβάζουμε τόσο
νοιώθουμε πώς ή ανθρώπινη ζωή είναι πολύ λίγη, πολύ
σύντομη, γιά νά τά μάθωμε όλα. "Ομως είναι πιό πολύ
κι’ άπό βέβαιο , πώς αξίζει περισσότερο κι’ άπ’ τό
χρυσάφι πού . . δέν βρήκα οΰτ’ εγώ . . .
Β I Β Λ I Ο Ν

Τό παιδί έχει ήδη μάθει στο νηπιαγωγείο νά συλλαβίζη. Πάρτε του ένα καλό
εικονογραφημένο βιβλίο. Κατά προτίμηση ένα βιβλίο μέ ζώα. Έτσι έξοικειώνεται μέ αύτά, δέν τά φοβάται, καί μαθαίνει νά τ’ άγαπά.
Διαβάζει πλέον έλεύθερα: Μάθετέ το νά περνά τις ώρες τής άναπαύσεώς του
χρόνων
μ’ ένα βιβλίο πού θά τό διασκεδάση καί συγχρόνως θά τό μόρφωση καί θά
διαπλάση τόν χαρακτήρα του : Συνιστοΰμε :
Π . ΔΕΛΤΑ:
«Γιά τήν πατρίδα», «Τά μυστικά τοϋ Βάλτου»,
«Στον καιρό τοϋ Βουλγαροκτόνου»
ΣΤΡ. ΜΥΡΙΒΗΛΗ :
*0 «’Αργοναύτης»
Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ : «Παιδικά Διηγήματα»
Ρ . ΚΙΠΛΙΓΚ:
«Μόγλης, τό παιδί τής ζούγκλας»
ΕΒΑΛΤ:
«Παραμύθια»
ΑΝΤΕΡΣΕΝ:
«Παραμύθια»
« Ό Γέρος τοϋ Μωρηά» Διασκευή γιά παιδιά.
ΣΠ. ΜΕΛΑ:
«Τά ταξείδια τοϋ Γκούλιβερ»
ΣΟΥ· Ι· Φ Τ:
«Ρέντυ, ό ναύκληρος τοϋ Ειρηνικού»
ΜΑΡΡΥΑΤ:
«Ροβινσών Κροϋσος»
Δ . ΝΤΥΦΟΕ:
«Τό θαυμαστό ταξεΐδι»
Σ. ΛΑΓΚΕΡΛΕΦ:
«'Η Καλύβα τοϋ Μπάρμπα Θωμά»
ΜΠ. ΣΤΟΟΥ:
10 χρόνων I. ΒΕΡΝ:
«20.000 λεΰγες κάτω άπό τήν θάλασσα»
«Τά Πεντακόσια έκατομύμρια τής Βεγκούμ»
«Τΰχες τριών Ρώσσων καί τριών Ά γγλω ν»
« Ό γΰρος τοϋ κόσμου σέ 80 ήμέρες»
«Ροβήρος ό κατακτητής»
«Δεκαπενταετής πλοίαρχος»
«Τά τέκνα τοϋ πλοιάρχου Γκράντ»
«’Όλιβερ Τουίστ»
Κ. ΝΤΙΚΕΝΣ:
«'Ο Παπαφλέσσας»
ΣΠ. ΜΕΛΑ:
«'Ο γυιός τής καλογρηάς»
«Γκάγκα Ντίν»
Ρ . ΚΙΠΛΙΓΚ:
«Τό νησί τών θησαυρών»
ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ:
«Οί άθλιοι»
Β. ΟΥΓΚΩ:
13 Χρόνων Α. ΛΑΜΑΡΤΙΝΟΥ:
«Γρατσιέλλα»
«Τό χειρόγραφο τής μητέρας μου»
«Ραφαήλ»
«Παναγία τών Παρισίων»
Β. ΟΥΓΚΩ:
« Ό κύριός μου ’Αλκιβιάδης»
Α. ΒΛΑΧΟΥ:
«Οί τελευταίοι Γαληνότατοι»
Σ. ΜΠΡΟΝΤΕ:
«Τζέην Έϋρ»
«Κόμης Μοντεχρήστος»
Α. ΔΟΥΜΑ:
«Οί τέσσερες Σωματοφύλακες»
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ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ
Ρ . ΚΙΠΛΙΓΚ:
Κ. ΝΤΙΚΕΝΣ:
Ζ. ΟΝΕ:

Β Ι Β Λ Ι Ο Ν
«Γενναίοι καπετάνιοι»
«Μεγάλες Προσδοκίες»
«Άρχισιδηρουργός»

« Ναπολέων»
« Μπίσμαρκ»
« Μπετόβεν »
«Μαρία Άντουανέττα»
ΣΤ. ΤΣΒΑ Ι Χ:
«Μαρία Στούαρτ»
« ’Ιωσήφ Φουσέ»
« ’Ιωσηφίνα»
ΚΕΝΤΡΟΝ:
«Μπάϋρον»
Α. ΜΩΡΟΥΑ:
« ’Αννίβας»
ΜΠΑΙΚΕΡ:
« Βάγκνερ »
ΠΟΥΡΤΑΛΕΣ:
« Σοπέν »
«Λεονάρντο ντά Βίντσι»
Μ. ΜΠΡΙΟΝ:
« Μότσαρτ»
ΑΝΝΕΤ ΚΟΛΜΠ:
«Σοΰμπερτ»
Π. ΛΑΝΤΟΡΜ:
«Μενεξεδένια Πολιτεία»
A. ΤΕΡΖΑΚΗ:
«'Ηρόδοτος ό άδικημένος»
Α. ΒΛΑΧΟΥ:
ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ: «Κόκκινος βράχος»
«Φωτεινή Σάντρη»
«Οί φοιτηταί»
Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ: « "Απαντα »
« ’Αργώ»
Γ. ΘΕΟΤΟΚΑ:

16 Χρόνων Ε. ΛΟΥΝΤΒΙΧ:

18 Χρονών ΤΖ. ΓΚΑΛΣΓΟΥΩΡΟΥ : «Φόρσαϋτ Σάγκα»
«'Όλα τά ταξειδιωτικά »
Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ:
«’Ιούδας»
Σ. ΜΕΛΑ
«'Ο Πυγμάχος»
ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ:
« Ό γέρος καί ή θάλασσα»
ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΥ:
«Τ’ άστέρια κυττάζουν τή γη»
A. ΚΡΟΝΙΝ:
«'Όσα παίρνει ό άνεμος»
Μ. ΜΙΤΣΕΛ:
Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ:
« ’Ανθολογία Ελληνικής ποιήσεως»
Ν. ΒΕΝΕΖΗ:
« Γαλήνη »
«Ή δασκάλα μέ τά χρυσά μάτια»
Σ. ΜΥΡΙΒΗΛΗ:
«’Απομνημονεύματα »
ΤΣΩΡΤΣΙΛΛ:
«"Ενα δένδρο μεγαλώνει στο Μπροΰκλιν»
ΜΠΕΤΤΥ ΣΜΙΘ:
«Ρεβέκκα»
Δ . ΝΤΥ ΜΩΡΙΕ :
«'Ο θάνατος ένός Προέδρου»
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ:
«Παντέρμη Κρήτη»
Π. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ:
« Ό ήρεμος Ντον»
Μ. ΣΟΛΟΧΩΦ:
Ε. ΜΑΡΙΑ ΡΕΜΑΡΚ: «Μια νύχτα στή Λισσαβώνα»
«'Ελληνική Μυθολογία»
Ζ. ΡΙΣΠΕΝ:
«Σόλϋ — Σόμπρα»
Κ. ΟΥΡΑΝΗ:
«'Όταν ήμουν δάσκαλος»
I. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ:
«Συνταγματάρχης Λιάπκιν»
Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ:
«Γιούγκερμαν »
«Τό χαμένο νησί»
«Κοτζάμπασης τού Καστρόπυργου»
Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
«Ή μάχη τής 'Ελλάδος 1940—41».
ΝΟΥ:
«'Ελληνίδες ήρωΐδες»
Π. X . ΖΗΤΡΙΔΟΥ:
«Ίζαμπώ»
Α. ΤΕΡΖΑΚΗ:
«Δίχως Θεό»
«’Από τήν άλλη πλευρά τοΰ λόφου»
ΛΙΝΤΕΛ ΧΑΡΤ:
«’Άνοδος καί πτώσις τοΰ Γ '. Ράϊχ»
ΟΥΛΙΑΜ ΣΗΡΕΡ:
«'Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως».
Δ . ΚΟΚΚΙΝΟΥ:
«'Ο Εύριπίδης καί ή έποχή του»
ΤΖ. ΜΑΡΡΛΙΥ:
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Τό

Θειον

πόθος

Τ ΟΛΜΗ
ΚΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΣ
Π α ν. ’Α ρχιμα νδρίτου
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΛΕΝΗ
Μοιράρχου
Ίεροκή ρυκ ος Χ ω ροφ υλακής

«Τ ώ καιρώ έκείνω έλθώ ν ’ Ιω σ ή φ
ό άπό Ά ρ ιμ α θ α ία ς , ευ σ χ ή μ ω ν β ο υ 
λ ε υ τ ή ς ............. τολμήσας είσήλθε π ρός
Π ιλάτον καί ήτήσατο τό σώ μα τοΰ
Ί η σ ο ΰ » (Μ αρκ. ι ε ', 43)

.Εις μίαν στιγμήν όπου οΐ μαθηταί, καταπτοημένοι άπό τόν φόβον των Ιουδαί
ων, έχουν έγκαταλείψει τόν Έσταυρωμένον Διδάσκαλον, κάποιος τολμηρός καί
γενναίος άνθρωπος έμφανίζεται εις τόν
Πιλάτον καί φροντίζει διά τό πανακήρατον σώμα τοΰ Ίησοΰ. Είναι ό Ιω σήφ
έπίσημος βουλευτής τής ’Ιουδαϊκής κοι-’
νωνίας. Ή πράξις του δέν ήταν μία έκπλήρωσις τυπικοϋ καθήκοντος. Ούτε
πάλιν άπλή ένδειξις άφοσιώσεως πρός
τόν Έσταυρωμένον Κύριον. Ή ένέργεια
τοΰ ’Ιωσήφ ήταν πρό πάντων μία πράξις
ήρωϊκή, ξεχειλίζουσα άπό τόλμην καί
ψυχικόν μεγαλείον, ικανή άκόμη καί
σήμερον νά έμπνεύση καί εις τήν ίδικήν
μας γενεάν τόλμην καί άποφασιστικότητα
διά τόν άγώνα τής άρετής.
Πρός τήν ένέργειαν τοΰ ’Ιωσήφ άς στρέψωμεν τήν προσοχήν μας.

***

«Τ ώ καιρώ έκ είν ω ..........» .

Μέ τήν φράσιν αύτήν ό Εύαγγελιστής
άρχίζει τήν άφήγησίν του σήμερα διά
νά μάς τονίση τό περιβάλλον, ,έντός.
τοΰ όποιου πραγματοποιείται ή ένέργεια
τοΰ ’Ιωσήφ.
Εις τήν άναστατωμένην κοινωνίαν τής
Ιερουσαλήμ, εις τήν καταπτοημένην
όμάδα τών Μαθητών, εις τήν γενικήν
άποθάρρυνσιν, ή οποία έχει κατασκορπί
σει καί έξαφανίσει τούς όπαδούς τοΰ
Κυρίου καί ένώ δέν έχει είσέτι σβύση
ό άντίλαλος τής φοβερής έκείνης ιαχής
«άρον, άρον σταύρωσον αυτόν», άντί
λαλος άπό τόν όποιον μόλις πρό όλίγου
έδονεϊτο ό ουρανός τής αγίας πόλεως, εις
μίαν δηλ. ώραν φόβου καί γενικής ταρα
χής ό ’Ιωσήφ άναδεικνύεται ό τολμηρός
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άνθρωπος. Τό χρέος πρός τόν νεκρόν
Διδάσκαλον τοΰ δίδει φτερά εις τά πόδια
καί δύναμιν εις τήνψυχήν.
Πέρασαν έκτοτε 20 αιώνες : Εις τήν
ίδικήν μας έποχήν υπάρχει άραγε φό
βος καί ταραχή, ή όποια νά σκιάζη τήν
ψυχήν τών όπαδών τοΰ Κυρίου ; Ό χ ι
βεβαίως, έάν έξαιρέσωμεν δ,τι γίνεται
σήμερα εις τήν Ρωσσίαν. Εις τήν έποχήν
μας δέν ύπάρχουν διωγμοί, δπως συνέβαινε άλλοτε εις τήν έποχήν τών διωκτών τοΰ
Χριστιανισμού Ρωμαίων Αύτοκρατόρων.
Πλήν δμως σήμερα συμβαίνει κάτι άσυγκρίτως χειρότερον. Σήμερα δέν μάς άπαγορεύουν νά όνομαζώμεθα χριστιανοί,
άλλά καί δέν μάς έπιτρέπουν νά ζώμεν
χριστιανικά. Εις τήν έποχήν μας ναί,
δέν μάς έπιτρέπουν νά ζήσωμεν χριστια
νικά καί νά βιώσωμεν τήν άρετήν'
ποιοι ; οί οπαδοί τοΰ Ίησοΰ. Είναι φοφερόν. Είμαι όμως ύποχρεωμένος νά τό
τονίσω. ’Από τούς χριστιανούς, δηλ.
άπό τούς ψευδοχριστιανούς τής έποχής
μας έκπορεύεται ένας νέος διωγμός άλλοιώτικος άπό τούς άλλους. Είναι ό
ψυχρός πόλεμος. Είναι ό πόλεμος τής
ειρωνείας καί τής χλεύης. Ό πόλεμος
αύτός κατατυραννεϊ τόν σύγχονον άν
θρωπον, ό όποιος κατήντησε δίψυχος.
Θέλει νά ύπακούη εις τόν Θεόν, άλλά νά
πειθαρχή καί εις τόν κόσμον. Φοβείται
ίσως τόν Θεόν, τρέμει δμως καί τόν
κόσμον. ’Επιθυμεί νά άνήκη εις τόν
Χριστόν, άλλά νά άρέση καί εις τόν
κόσμον.
'Υπάρχει λοιπόν ό ψυχρός πόλεμος’
όταν π.χ. είσαι όπαδόςτοΰ Χριστοΰ,
σέ χλευάζουν. "Οταν τηρής τόν έαυτόν
σου άγνόν, σέ υποπτεύονται. Ό τα ν μένης
πιστός εις τό καθήκον σου, σέ όνομάζουν
καθυστερημένον.
Ζώμεν συνεπώς καί ήμεϊς τήν άτμόσφαιραν τοΰ φόβου καί τής ταραχής
τήν όποιαν είχεν ένώπιόν του καί ό
Ιωσήφ.

«Τ ώ καιρώ έκ είν ω ......... τολμήσας
είσήλθε πρός Π ιλάτον»

2. Ό Πιλάτος ήτο διά τήν έποχήν έκείνην, ή έκφρασις τής Ρωμαϊκής έξουσίας.
Άνθρωπος δηλ. παντοδύναμος, πρό τοΰ
όποιου έμφανιζόμενος ό ’Ιωσήφ διεκινδύνευε τήν ζωήν του. Καί δμως «τολμήσας
είσήλθεν πρός Πιλάτον».
'Υπάρχουν άραγε σήμερα Πιλάτοι ;
Βεβαίως. Είναι όλοι έκεϊνοι άπό τούς
όποιους έκπορεύεται ό ψυχρός πόλεμος
τής έποχής μας. Εις τήν κατηγορίαν τών
Πιλάτων τής έποχής μας είναι ό Πατέρας,
όταν έμποδίζη τό παιδί του άπό τήν
έκκλησίαν. Είναι ή Μητέρα, δταν ώθή
τήν θυγατέραν της εις τό παραστράτη
μα. Είναι ό συνάδελφος εις τό γραφεϊον
ή τήν έπιχείρησιν, ό όποιος ειρωνεύεται
καί χλευάζει τόν συνεργάτην του διά τήν
έμμονήν του εις τάς χριστιανικός άρχάς.
ΣύγχρονοιΠιλατοι είναι όλοι έκεϊνοι,
οί όποιοι είτε διά τών χλευασμών καί
τής ειρωνείας, είτε διά ποικίλων άλλων
μέσων άγωνίζονται νά μαράνουν τήν πίστιν. Ποθούν διακαώς νά τήν καταργή
σουν άπό δύναμιν τής ψυχήςκαί νά κα
ταστήσουν τήν πίστιν ένα μπιμπελώ,
ένα στολίδι, μίαν ποικιλίαν τής ζωής.
Γνώρισμά των είναι ότι πολεμούν τούς
χριστιανούς.

**
«καί ήτήσατο τό σώ μα τοΰ Ί η σ ο ΰ »
3. Εις έκεϊνον, ό όποιος υπέγραψε τήν
καταδίκην τοΰ Ίησοΰ’ εις τόν άνθρωπον,
ό όποιος έπειτα άπό μίαν φρικτήν κρίσιν

συνειδήσεως, και παρά τήν βεβαιότητα
περί τής'άθωότητος του κατηγορουμένου,
είχεν ύποκύψει έν τούτοις εις τήν πα
ράλογον άπαίτησιν ένός μαινομένου
όχλου καί είχεν παραδώσει εις θάνατον
ένα Ά θώον’ εις τόν άνθρωπον, ό όποιος
είχεν χρησιμοποιήσει τήν έξουσίαν,
όχι πρός άπονομήν τής δικαιοσύνης καί
ΰπεράσπισιν τής άληθείας, άλλά πρός
στραγγαλισμόν τοϋ δικαίου καί πρός
δόξαν του ψεύδους, εις τόν Πιλάτον.
Έ ρχεται ό ’Ιωσήφ διά νά ζητήση τόν
νεκρόν σώμα τοΟΊησοϋ' διά νά όμολογήση διά τής πράξεώς του πίστιν εις τόν
νεκρωθέντα' διά νάδηλωποιήση ότι είναι
θαυμαστής καί οπαδός Του, έστω καί άν
ό ’Ιησούς εύρίσκεται νεκρός έν μέσω
δύο ληστών' διά νά έλέγξη έμμέσως
διά τής φιλοστόργου πράξεώς του, τήν
άστοργίαν καί σκληρότητα τού Ήγεμόνος.
Αυτήν τήν τόλμην διέθετεν ό ’Ιωσήφ
καί μέ αύτήν ώς τρόπαιον είσήλθεν εις
τό πάνθεον τών ήρώων καί τήν χώραν τής

αίωνιότητος. Έκτοτε δέ ή άνθρωπότης
έδιδάχθη άπό τόν ’Ιωσήφ ένα νέο είδος
τόλμης.
Τώρα πλέον τόλμη δέν είναι μόνον
όταν μέ ένα δίκυκλον κάνης τόν γϋρον
τοϋ θανάτου. Τόλμη δέν είναι μόνον
όταν κατέρχεσαι εις τήν άρέναν διά νά
άντιμετωπίσης έναν μαινόμενον ταύρον.
Ναι, δέν έχεις τόλμην τότε μόνον, όταν
άποφασίζης τήν ζωήν σου νά τήν παίξης
«κορώνα—γράμματα» κατά τό δή λε
γόμενον, άνερχόμενος εις τό διαστημόπλοιον καί ριψοκινδυνεύων πρός έξερεύνησιν τού άχανοΰς άγνώστου, χάριν,
τής προόδου τής έπιστήμης.
Βεβαίως, τολμηρά είναι όλα αύτά,
πρό τών όποιων οί πάντες ίστάμεθα μέ
θαυμασμόν.
’Αλλά υπάρχουν καί άλλα, άκόμη
τολμηρότερα, κατορθώματα.
Τόλμην χρειάζεται σήμερα ό μαθητής
διά νά άντιμετωπίση τάς ειρωνείας
γονέων καί φίλων καί νά φοιτήση εις
τό Κατηχητικόν Σχολεΐον.

Τόλμην χρειάζεται καί ό στρατιώτης,
διά νά μείνη άδιάφορος πρός τά πειρά
γματα τών συναδέλφων του και πιστός
πρός τάς χριστιανικάς του άρχάς καί
πεποιθήσεις.
Τόλμην έπιδεικνύει σήμερα ό νέος,όταν
κατορθώνη νά διατηρή άγνόν καί άμόλυντον τώ σώμα, ένφ ζή στήν σύγχρονη
Βαβυλωνία.
Τόλμην θέλει ό σύζυγος καί ή σύζυγος
διά νά μείνουν πιστοί εις τήν συζυγικήν
των άιροσίωσιν, όταν υπάρχουν σήμερα
δημοσιογράφοι, οί όποιοι γράφουν ότι
στήν έποχήν μας έχει ξεπερασθή πλέον
τό ταμπού, περί τής συζυγικής πίστεως.
Τόλμη είναι όταν μπορής νά άδιαφορής
πρός τις έπιταγές τής μόδας.
Τόλμη χρειάζεται καί όταν ή χριστια
νική σου ίδιότης θά άπαιτήση άπό σέ
θυσίες θέσεως καί άξιώματος, θυσίες
φίλων καί συγγενών διά νά διασφάλισης
καί νά διακρατήσης τό έν τ.έ. τόν Ίησοϋν,
τήν πίστιν, τήν άρετήν.
Τόλμη χρειάζεται εις τό κάθε βήμα
τού χριστιανού, άπό τό πλέον άπλοΰν'
όταν διέρχεσαι άπό Ναόν νά κάνης
ορθά καί άβίαστα καί θαρρετά τό σημείον
τοϋ Σταυρού, έως τό πιό μεγάλο' όταν
θά είναι δυνατόν νά Ιδης όλους νά παρασύρωνται άπό τό ρεύμα τής άμαρτίας
καί νά έγκαταλείπουν τόν Ίησοΰν άλλά
έσΰ θά έχης τήν δύναμιν νά άγωνίζεσαι
άντίθετα στό ρεύμα, κάτω άπότήν σημαίαν
τού Χριστού.
Συνέβη πρό καιρού. Έ νας σχοινοβάτης
διήλθε ύπεράνω τού ’Ισθμού τής Κορίνθου
περιπατών εις ένα συρματόσχοινον. Σπουδαϊον όντως κατόρθωμα. Τό έθαύμασαν
όλοι. Τό ύμνησαν οί έφημερίδες - Τό
άπηθανάτισεν ό φακός. Διελαλήθη εις
τούς αιθέρας—
Τολμηρότερο όμως καί άπό αύτόν τόν
άθλον είναι τό άθλημα τής ψυχής.
Ό άγών δηλ. τού νά σταθούμε πιό πάνω
άπό τήν πεζότητα τής καθημερινής
ζωής, νά ύψωθούμε πιό πάνω άπό τήν
λίμνη τών παθών, νά βαδίσωμεν έπάνω
εις τις ράγες πού μάς χαράσσει ό Νό
μος τού Θεού.

’Α γα πη τοί ά ν α γ ν ύ σ τ α ι,

Τολμήσατε τό ώραΐον αυτό άγώνισμα.
Τολμάτε. Μείνατε όρθιοι
ά κάστρα
τής ψυχής όταν όλες οί δυνάμεις τού
κακού θά κινούνται έναντίον σας. Μεί
νατε φίλοι τού ’Ιησού, όταν οί πάντες
θά τόν έγκαταλείπουν. Στό πρόσωπό μας
ό Χριστός ζητεί νά άναλάμψη κάποιος
νέος ’Ιωσήφ. Θά έχωμεν τήν τόλμην
καί τήν άποφασιστικότητα νά προχωρήσωμεν έμπρός ;
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ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟΝ

ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο Ν

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

Ο ΜΑΙΓΚΡΕ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ
Γιά τό παγκόσμιο άναγνωστικό κοινό ό Γάλλος
συγγραφεύς Ζώρζ Σιμενόν είναι έξ ίσου γνωστός μέ
τόν Πύργο του Άϊφελ. ’Επί δεκαετίες ό σύγχρονος
«μαιτρ» τοϋ αστυνομικού μυθιστορήματος συναρπά
ζει μικρούς καί μεγάλους μέ τόν ήρωα των έργων του
τόν θρυλικό άστυνόμοΜαιγκρέ. ’Από τήν ομόηχη μέ
τήν γνωστή πόλι τής Βορείου Ελλάδος, δηλαδή τήν
Λωζάνη τής Ελβετίας, όπου βρίσκεται τώρα, έδήλωσε ότι στά 70 του χρόνια εγκαταλείπει όριστικά
τό γράψιμο. Δέν παρέλειψε έπίσης νά διευκρίνιση
δτι τήν άπόφασί του αύτή τήν πήρε ξαφνικά τόν
περασμένο Σεπτέμβριο. Ένοιωσε όπως είπε άνία στήν
διαπίστωσι ότι ήταν ή τριακοστή φορά στήν ζωή του
πού άναγκαζόταν νά άλλάξη σπίτι γιά νά έμπνευσθή
προφανώς νέες περιπέτειες γιά τόνΜαιγκρέ. Θά ήταν
παράλογο νά ίσχυρισθή κανείς άνεπκρύλακτα δτι ό
συγγραφεύς θά είδε τόν φανταστικό πρωταγωνιστή των
έργων του μέ τήν μορφή τού ’Ιαβέρη νά παρακολουθή
έπίμονα τά χειρόγραφά του. Τό μόνο σίγουρο μέχρι
στιγμής είναι δτι έθεσε τόν ήρωα του σέ .. υποχρεω
τική αποστρατεία γιά νά ήσυχάση καί αύτός άπό
τό άδιάκοπο ανθρωποκυνηγητό πού χρόνια έκανε
μασώντας τήν μισοσβυσμένη πίπα του στά παρισινά
βουλεβάρτα, τά «μπιστρό» τοϋ Σηκουάνα, τά κακό
φημα κέντρα καί ξενοδοχεία τήςΜονμάρτης καί τής
Ρύ - ντέ - λά - παί, καθώς καί στις άριστοκρατικές
βίλλες τοϋ Ώτέϊγ, τής Βρεττάνης καί άλλων χώρων
τοϋ μυθιστορηματικώς υποτίθεται ώργανωμένου καί
μή έγκλήματος....

ΖΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ
’Από τήν ’Αστυνομία τοϋ Ντύσελντορφ άνεκοινώθη τελευταίως δτι ό περιορισμός τοϋ άνωτάτου όρίου
ταχύτητος είχε σάν άποτέλεσμα τήν μείωσι των θα
νάτων άπό τροχαία ατυχήματα κατά 10%. ’Ενώ όλα
αύτά συμβαίνουν στήν Δυτική Γερμανία, άπό τό
Λονδίνο μαθαίνομε δτι κάποιος «Κινητός δημόσιος
κίνδυνος» όνόματι Τζέρρυ Κούρτις ξεφεύγοντας άπό
τά δρια τής ταχύτητος άλλά καί τής κοινής λογικής,
πλήρωσε πρώστιμο 1.500 δραχμές γιατί ατάραχος....
ξυριζόταν μέσα στό αύτοκίνητό του μέ ήλεκτρική
μηχανή μπαταρίας, τρέχοντας μέ 75 χιλιόμετρα τήν
ώρα στούς κεντρικούς δρόμους τοϋ Λονδίνου.
«VIVERE PERICULOSAMENDE» έλεγαν οί Ρω
μαίοι χαρακτηρίζοντας έπιγραμματικά τό «έπικινδύνως ζήν» στήν έποχή των άρματοδρομιών μέ φυσικά
άλογα. Άραγε τί θά έλεγαν άν αντιμετώπιζαν τότε
τούς σημερινούς άχαλίνωτους μηχανικούς «ίππους»

Έπί 50 χρόνια οί γυναίκες Αστυνομικοί τής
Σκώτλαντ Γυάρντ τοϋ Λονδίνου, είχαν περιωρισμένα
υπηρεσιακά καθήκοντα έν σχέσει μέ τούς άνδρες
συναδέλφους τους. Τελευταία δμως, άγνωστο άν
άπό λόγους υπηρεσιακής σκοπιμότητος ή άπό δεον
τολογία στις φεμινιστικές τάσεις τής εποχής μας,
έθεωρήθησαν ισότιμες μέ τούς άνδρες Αστυνομι
κούς. Τό πρώτο βήμα έγινε δταν ή άξιωματοΰχος
Γιούνιφρεντ Ταίηλορ άνέλαβε τήν διεύθυνσι μιάς
όμάδος άπό 12 άνδρες ειδικούς στήν έκδοση εγκλη
ματιών καθώς καί στήν πρόληψι τοϋ εμπορίου λευ
κής σαρκός καί τών άπαγωγών. Έ τσι σέ λίγα χρό
νια γιά τις Άγγλίδες άστυνομικούς θά Ισχύη μέν τό
Γαλλικό «ζητήσατε τήν γυναίκα», άλλά αύτήν τήν
φορά δμως μεταξύ τών ’Επιθεωρητών καί γιατί
δχι καί τών άνωτάτων στελεχών τής Σκώτλαντ
Γυάρντ ...

πού πολλές φορές μέ τόν ίλιγγο τής ταχύτητος όδηγοΰν τόν άνθρωπο στόν θάνατο; Τό πιό πιθανώτερο
θά ήταν νά έπαναλάβουν άλλά «γεγονυΐα τή φωνή»
τήν ποιητική φράση τοϋ Βιργιλίου «Ο TEMPO RES
Ο MORES (ΤΩ καιροί ώ ήθη) ή τό MISERABILE
VISU (Οίκτρόν ίδεϊν) στό άντίκρυσμα τοϋ αθώου
αίματος άπό τήν καθημερινή δυστυχώς θυσία στόν
Μολώχ τής άσφάλτου....
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Η ΝΗΣΟΣ... ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟΙ... ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ

Νήσος των σκύλων όνομάζεται ένα μικρό τουρκικό
νησάκι κοντά στις άκτές τοΰ Εϋξεινου Πόντου χωρίς
ώστόσο νά είναι έξακριβωμένο άν τουλάχιστον σή
μερα δικαιώνει άπόλυτα τήν κακόηχη όνομασία του.
'Η προσωνυμία όμως αυτή θά ταίριαζε περισσότερο
στό νησί Μπάλι τής Ινδονησίας όπου κατά τις δημο
σιογραφικές πληροφορίες ή ’Αστυνομία τελευταίως
διεξάγει σφοδρόν., άντισκυλικόν άγώνα γιά νά άπαλλάξη τούς κατοίκους άπό δύο έκατομμύρια σκύλων
κάθε ηλικίας, άποχρώσεως καί ράτσας... Χαρακτηρι
στικά άναφέρεται ότι μόνο στην πρωτεύουσα τοΰ
Νησιού, τήν Ντενμπασάρ οί άσκόπως περιφερόμενοι
σκύλοι, φθάνουν αισίως τις 100.000 καί είναι διπλά
σιοι τού πληθυσμού της. Άπό τούς άριθμούς πού
προαναφέρονται προκύπτει χωρίς άμφιβολία ότι εις
τήν επαρχίαν καί τήν πρωτεύουσαν τοΰ εξωτικού
νησιού τοΰ Ίνδονησιακοΰ ’Αρχιπελάγους τό κατά
κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων εις . . κεφαλάς σκύ
λων παρουσίαζε σοβαρή διακύμανσι . . . Επίσης ότι
ή άστυφιλία άφήνει άσυγκίνητη τήν συντριπτική
πλειοψηφία των έκεΐ διαβιούντων σκύλων, καί τέλος
ότι ή έστω καί καθυστερημένα έπέμβασις τής ’Αστυ
νομίας περιώρισε τά κρούσματα λύσσης πού ώς γνω
στόν σημειώνουν έξαρσι μέ τά πρώτα . . «κυνικά
καύματα» των θερινών μηνών.

'Ως φαίνεται δέν είναι μόνο οί άπλοι πολίτες πού
άπαρ.νοΰνται τόν «Κομμουνιστικό παράδεισο» άλλά
καί οί φύλακές του. Έ τσι τούλάχιστον έξηγεΐται άπό
τήν πρόσφατη είδηση ότι ένα μέλος τής «Λαϊκής
’Αστυνομίας» τής ’Ανατολικής Γερμανίας, δολοφονή
θηκε άπό συνάδελφό του τήν στιγμή πού προσπαθού
σε νά περάση τά αύστηρώς φρουρούμενα σύνορα μέ
τήν Δυτική Γερμανία. Περίπτωσις όμολογουμένως
συγκλονιστική άν σκεφθή κανείς ότι ή καταπίεσις,
ή μισαλλοδοξία, καί τό πνεΰμα άλληλοϋποβολής πού
επικρατούν συνήθως στό Κομμουνιστικό στρατόπεδο
είχαν σάν αποτέλεσμα νά πληρώση ό άτυχος ’Αστυ
νομικός μέ τήν ζωή του τό όνειρό του νά βρεθή κάποια
ήμέρα ελεύθερος στήν Δύσι....

ΚΙΤΡΙΝΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ
«Κίτρινα λιοντάρια» έχουν όνομάσει οί γυναίκες
τροχονόμοι τοΰ Λονδίνου τήν ποδοσφαιρική τους
ομάδα πού έκανε έντυπωσιακό ντεμποΰτο στά γήπεδα
νικώντας μέ σκορ 5-2 μιά άλλη γυναικεία ομάδα τής
’Αγγλικής ’Αστυνομίας. Έ τσι οί συμπαθέσατες
«τράφικ-γοΰμεν» τής ’Αγγλικής πρωτευούσης πα
ράλληλα μέ τήν έξάσκησί τους στό κοντρόλ τής μπάλλας τις ντρίμπλες καί τά σούτ, μαθαίνουν νά σέβο
νται τούς κανόνες κυκλοφορίας ,στϊς διαχωριστικές
γραμμές τοΰ... γηπέδου.Μέ τόν τρόπο αύτόν άποφεύγουν τις «μετωπικές συγκρούσεις» πού μεταφράζον
ται, σέ φάουλ ή πέναλτυ, τήν «άντικανονική πορεία»
πού σημαίνει όφ-σάϊντ, άουτ ή κόρνερ, καθώς καί
τούς «έπικινδύνους έλιγμούς» καί γενικά τό σκληρό
παιχνίδι πού μπορεί νά προκαλέση διαμαρτυρίες
καί στήν συνέχεια τήν έπέμβασι τοΰ διαιτητοΰ καί
τών ...άρρένων όργάνων τής τάξεως....

ΟΙ... Ν Ο Ν Ο Ι

’Αναμφισβήτητα ό «Νονός» έγινε ή κινηματογρα
φική ταινία τής χρονιάς. Τό σενάριο, βασιζόμενο
στό ομώνυμο «μπεστ-σέλλερ» τοΰ Μάριο Ποΰζο,
εξιστορεί μέ άποκαλυπτική παραστατικότητα τά τής
«προστασίας» πού παρέχουν μέ τό... άζημίωτο στούς
φιλήσυχους άστούς οί εν ’Αμερική Μαφιόζοι, καθώς
καί τήν άλληλοεξόντωσι τών τελευταίων στήν περίπτωσι πού ό ένας ζημιώνει τις «έπιχειρήσεις» τοΰ
άλλου. Τήν δόξα, φυσικά καί τό χρήμα, τοΰ κινηματο
γραφικού «Νονοΰ» έζήλεψαν ώς φαίνεται ώρισμένοι
κακοποιοί τής Σικελίας, οί όποιοι ούτε λίγο ούτε
πολύ θέλησαν νά γίνουν.... άνάδοχοι τοΰ Ίταλικοΰ
«Τότο- Κάλτσιο». Οί επίδοξοι μιμηταί τοΰ Ά λ Καπόνε ήξίωσαν άπό δύο ομάδες τής Β' ’Εθνικής Κατη
γορίας νά φέρουν ισόπαλο άποτέλεσμα, προκειμένου
νά έξασφαλίσουν εκ τών προτέρων ένα «στάνταρ»
στό ’Ιταλικό ΠΡΟ—ΠΟ, Σολομώντειος όπωσδήποτε
ή τακτική τους ώστε άπό τήν αναγκαστική ισοπαλία
οί ομάδες νά μοιρασθοΰν τούς βαθμούς καί εκείνοι
τά κέρδη τους. Τελικά όμως άπεδείχθη ότι λογάριαζαν
χωρίς τόν... ξενοδόχο, πού στήν προκειμένη περίπτω
ση ήταν ή ’Ιταλική ’Αστυνομία.
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Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ A'
7α αρχαιότερα δείγματα τής γραμ
μικής γραφής Α βρέθηκαν από τον
DO RO LEVI, πριν λίγα χρόνια στα
παλαιά άνάκτορα τής Φαιστού.
'Η γραφή αυτή ήταν σέ χρήση
από τό 1700 ή και νωρίτερα μέχρι
τό 1450 π.Χ., δηλαδή στά νεοανακτορικά χρόνια. Οι πινακίδες πού έχουν
αυτό τό σύστημα γραφής προέρχον
ται κυρίως από τις άνασκαφές τής
'Αγίας Τριάδος, σέ μικρότερο δε
αριθμό από άλ.λα μέρη τής Κρήτης
(Κνωσός, Μάλια, Φαιστός, Ζάκρος
κ.α.).
7α κείμενα φαίνεται ότι άναφέρονται σέ λογαριασμούς διοικητικής ή
θρησκευτικής φύσεως.
Τα σημεία τον συστήματος Α'
είναι περίπου 70. Ή γραμμική Α'
δέν έχει ακόμη άποκρυπτογραφηθή.
'Ορισμένοι επιστήμονες εφαρμόζουν
καί σ' αυτή τις φωνητικές αξίες, πού
ισχύουν για τό νεώτερο άποκρυπτογραφημένο σύστημα Β. Διάφορες
γνώμες υπάρχουν για τή γλώσσα
τής γραφής αυτής. 'Ο GEORGIEF
ερμηνεύει τις πινακίδες ώς κείμενα
εν μέρει ελληνικά, ό GORDON ανα
γνωρίζει σ’ αυτές σημαντικό ιδίωμα.
"Αλλοι τις σχετίζουν μέ τή γλώσσα
τών Χετταίων καί άλλοι δέν συμ
φωνούν καθόλου μέ τήν « Ετυμολο
γική» μέθοδο, πού χρησιμοποιούν
όλοι οί παραπάνω καί προτείνουν τή
«συνδυαστική» πού βασίζεται στήν
ανάλυση τής διαρθρώσεως τών κει
μένων καί προσπαθεί νά συλλάβη τή
λειτουργία τής αγνώστου γλώσσης
μέ παρατηρήσεις για τον πιθανό τρό
πο σχηματισμού τών πτώσεων καί
τών κλίσεων.
'Ο Στυλιανός Αλεξίου θεωρεί πιο
πιθανό ότι ή γλώσσα τής γραμμικής
Α είναι ή προελληνική τών Αιγαίων,
ίσως συγγενής μέ τις διαλέκτους
τής Μ. Ασίας.
’Από τα κείμενό της, γράφει ό Κ.
Κτιστόπον/.ος είναι κατανοητά μό
νον τα σημεία τών άριθμών καί διά
φορα Ιδεογράμματα καί πολύ λίγες
λέξεις, όπως ή άντιπροσωπεύουσα
τήν έννοιαν τού αθροίσματος δισύλ
λαβος <cKU—RO». Στο διάβασμά
της μας βοηθά ή γραμμική Β, γιατί
στή δισύλλαβη (?KL) — RO». έ
χομε όμοια σημεία στή Β, πού
έχουν διαβαστή.
'Η γραμμική Α βρίσκεται όχι
μονάχα σέ πινακίδες, άλλά καί σέ
επιγραφές άγγείων, σφραγιθολίθων
κ.τ.λ.
Σύντομες επιγραφές τού συστή
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Η ΓΡΑΦΗ
ΣΤΑ ΠΡΟ Ι ΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Μ ΑΡΙΕΤΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ξεναγού

Ή συνεργάτις μας Ξεναγός Μαριέττα Οίκονομίδου
ολοκληρώνει τήν μελέτην της «Ή γραφή στα προϊ
στορικά χρόνια» ή οποία έδημοσιεύθη εις τό τεϋχος
Φεβρουάριου τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» , διά τοΰ δευτέρου και τελευταίου μέρους αύτής
τό όποιον άναφέρεται είς τήν γραμμικήν γραφήν Α καί
Β ώς αΰτη άπεκαλύφθη ύπό τής αρχαιολογικής σκα
πάνης είς τήν Κνωσόν καί άλλα κέντρα ακμής τοΰ
Κρητομυκηναϊκοΰ πολιτισμού.

ματος αυτού υπάρχουν καί σέ κονιά
ματα τοίχων απ' τήν Κνωσό καί τήν
'Αγία Τριάδα, σέ σφραγίσματα καί
πάνω σέ πιθάρια, πού προέρχονται
από διάφορα μέρη. Οί επιγραφές τών
πιθαριών αποτελούνται από 3 ή 4
•ψηφία, δηλ,αδή μέ 3 ή 4 συλλαβές
καί γι αυτό υποθέτουν πώς πρό
κειται για κύρια ονόματα τοΰ ιδιο
κτήτη ή κατασκευαστή τού πιθα
ριού, χωρίς ν' άποκλείωνται ονόμα
τα θεών ή ονόματα τόπων ( τοπωνύ
μια).
"Ενα άλλο είδος γραφής συγγενι
κό μέ τό είδος τής γραμμικής Α
βρέθηκε για πρώτη φορά στά 1500
π.Χ. στήν Έ γκώ μη Κύπρου σέ επι
γραφή πού τό μισό από τούς χαρα
κτήρες της αντιστοιχεί σέ σημεία
τής Α.
'Η γραφή αυτή λέγεται «Κύπρομινωΐκή» καί δέν έχει ακόμα άπο
κρυπτογραφηθή.
"Επειτα από τον 11ον αιώνα π.Χ.
δέν έχομε από τήν Κύπρο γραπτά
κείμενα.
’Από τον 6ον αιώνα π.Χ. έχομε
στήν Κύπρο τή συλλαβική γραφή,

πού άποκρυπτογράφησαν ό LANG
καί ό SMITH μέ τή βοήθεια μιας
δίγλωσσης Κυπροφοινικικής επιγρα
φής.

Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β'
Αυτή θεωρείται ότι έχρησιμοποιεί
το από τό 1450—1200 π.Χ. από
τούς ’Αχαιούς, πού κατέλαβαν τήν
Κρήτη τό 1450.
Τή γραφή αυτή φέρουν οί πινακί
δες, πού προέρχονται κατά τό μεγα
λύτερο ποσοστό άπό τις άνασκαφές
τού ’Έβανς στήν Κνωσό καί άπό τις
άνασκαφές τού BLEGEN στήν Πύλο.
'Ο άριθμός τών πινακίδων τής
γραφής αύτής άνέρχεται σέ χιλιάδες.
Πολλές είναι σπασμένες, άλλά πετν-γ
χαίνουν νά τις συναρμολογήσουν κα
νά τις συγκολλήσουν οί άρχαιολόγοι
Κείμενα τής γραφής Β βρέθηκαν
καί στις Μυκήνες καί τελ.ευταία στή
Θήβα. 'Υπαρχουν άκόμη επιγραφές
επάνω σέ άγγεία άπό τή Θήβα, τον
Όρχομενό, τήν ’Ελευσίνα καί τήν
Τίρυνθα.

Κνωσός, Κο - d ο-το=Κόδρος, te-oάο-Γχ=Θεοδώρα, προσηγορικά α ξθ-τχ=άγορά, Ιο-τχ-ίβ=θώρακες,
επίθετα
ne-wo= νέος, ρήματα
di-do-si=di<5iooi κ. ά.
Από τά 91 σημεία τής γραφής Β
τα επτά αντιπροσωπεύουν φωνήεντα,
τα υπόλοιπα συλλαβές άπό σύμφω
νο και φωνήεντ ο. ’Επίσης άπό τά 91
μονον γιά 70 έπροτάθη ή φωνητική
αξία, πού είναι άκαθόριστη γιά τά
υπόλοιπα 21.
Τά ιδεογράμματα είναι πολλά,
περί τά 190. Ά π ό αυτά 5 αντιπρο
σωπεύουν τούς άριθμούς 1, 10, 100,
1000, 10.000 άλλα χρησιμοποιούνται
σάν συλλαβικά σημεία καί άπό τά
υπόλοιπα μιά ή πιο πολλές ποικι
λίες τοϋ ίδιου άντικειμένον.
Τά έρείπια των ανακτόρων τής ΚνωσοΟ όπως σώζονται σήμερα, όπου άνθισε
ένας άπό τούς λαμπρότερους πολιτισμούς τών αρχαίων χρόνων.

Οί πινακίδες τής Κνωσού είναι
κατά τον καθηγητή Σπ. Μαρινάτο
ομοιες απόλυτα μέ τις πινακίδες
Πύλου και Μυκηνών, πού χρονολο
γούνται μετά το 1300 και ίσως περί
τό 1250.
Στη αρχή νόμισαν orι ή γραφή
Β ήταν συλλαβική, ότι δηλαδή τά
σημεία της αντιπροσώπευαν φωνή
εντα ( α, ε, ι, κ.τ.λ.) και συλλαβές άπό
ένα σύμφωνο και ένα φωνήεντο ( κα,
με, νι, πο κ.τ.λ.) Τον αριθμό τών
σημείων της ανεβάζουν σε 91, απ'
αυτά δέ τά 3 ]5 είναι, όπως είπαμε,
κοινά και στήν γραμμική Α καί στη
γραμμική Β (όμοια ή μέ ελαφρές
διαφορές).
ΟΙ εικασίες αυτές δέν άπέδωσαν
έκτος άπό λίγες περιπτώσεις ερμη
νείας (ορισμένων Ιδεογραμμάτων, πού
είκόνιζαν άνθρώπους, ζώα, όπλα,
μέτρα καί σταθμά κ. α.
Τον ’Ιούνιο τού 1952 δ "Αγγλος
άρχιτέκτων Μιχαήλ VENT RIS
ανήγγειλε την άποκρνπτογράφηση
τής γραμμικής Β στο άρθρο τον

«GREEK DIALECT IN THE
MLCENAEAN ARCHIVES», πού
δημοσιεύτηκε στήν JOURNAL OF
HELLENIC STUDIES, 1953 μέ
τη συνεργασία τον Φιλολόγου JOHN
CHADWICK.
Τό 1956 oi ίδιοι στο έργο τους
«DOCUMENTS IN MYCENAE
AN GREEK» άνέπτνξαν μέ περισ
σότερες λεπτομέρειες τά ζητήματα,
τα σχετικά μέ την αποκρυπτογρά
φηση.

Στο έργο αυτό παρέθεσαν τά κεί
μενα 300 πινακίδων μέ ερμηνεία των,
λεξιλόγιο, πίνακες κ.τ.λ.π..
ΟΙ παραπάνω ’Ά γγλο ι επιστήμονες
διετύπωσαν ώρισμένονς υποθετικούς
ορθογραφικούς κανόνες, σχετικούς
μέ τή γραφή Β, άπαραίτητους γιά
τήν ερμηνεία πολλών λέξεων.
Σύμφωνα μέ τέσσερις άπ’ αυτούς
κανόνες α) δέν υπάρχει διαφορά άνάμεσα στά ουρανισκόφωνα σύμφωνα
κ,.γ.χ. τά χειλεόφωνα π.β.φ καί τά
οδοντικά τ. θ ( διάκριση γίνεται γιά
τό δ), β) δέν γίνεται διάκριση με
ταξύ τΰόν υγρών λ καί ρ, γ ) τά σύμ
φωνα ν, ρ, σ ώς τελικά παραλείπονται, μπρος σέ άλλο σύμφωνο ’Έ τσι
x-to-ro-go—άνθρωπος, ταχΑ&=μήτηρ ϊε-ο=Θεός κ.τ.λ.).
Κατ’ αυτό τον τρόπο προκύπτουν
λέξεις, πού σχετίζονται μέ ελληνικές
λέξεις.
Ή γλώσσα τοϋ συστήματος Β
παρουσιάζεται συγγενής με τήν άρκαδική Κυπριακή, σύμφωνα μέ άλλες
γνώμες μέ τήν ’Ιωνική ή καί τήν
Αίτωλική. ’Ίσως ή γλώσσα τής
γραμμικής γραφής Β ήταν άνακατωμένη καί μέ προελληνικές λέξεις.
'Η εικασία αυτή εκφράζεται γιατί
έχομε άκόμη πολλές άνερμήνευτες
λέξεις.
Ό Κ.Δ. Κτιστόπουλος παραθέτει
παραδείγματα λέξεων τής γραμμι
κής Β, πού άντιπροσωπεύουν κύρια
ονόματα θεών, τόπων, προσώπων
Α-ία-ηα = Άθάνα, ’Αθήνα, Po-seάο.-ο-ηο=Ποσειδώνος, Ko-no-so=

’Ά λλα άπ’ αυτά άντιπροσωπεύουν
σαφή εικόνα τοϋ είκονιζομένου, όπως
π.χ. άνδρας, γυναίκα, άλογο, χοίρος,
μαχαίρι, κι άλλα άποτελοϋν ένα εί
δος σύμβολο τοϋ άντικειμένου ( σίτος,
σύκα ):
Τό περιεχόμενο τών πινακίδων
είναι κυρίως λογιστικό.
Μερικές άπό τις πινακίδες τής
Πύλου λέγεται ότι άναφέρονται σέ
στρατιωτικά ή ναυτικά θέματα.
Ά π ό τις πινακίδες τής Κνωσού
έχομε πληροφορίες γιά όπλα, άρμα
τα κτλ. Μαθαίνομε άκόμα πώς είχε
ή οργάνωση τής Κνωσού καί τής Πύ
λου ώς επικρατειών. Καί οι δυο φαί
νεται πώς ήσαν μοναρχίες μέ καλή
γραφειοκρατική διοίκηση. Έ κτος
τών προσώπων, πού χαρακτηρίζον
ται στις πινακίδες ώς δούλοι ή δοϋ7ες, έχομε καί πολλές λέξεις γιά επαγ
γέλματα π.χ. τέκτονες, δηλ. χτί
στες, χαλκεϊς, άρτοποιοί.
’Άλλες λέξεις άναφέρονται σέ
ιματισμό, σέ έπιπλα καί σκεύη, στή
γεωργική παραγωγή, στή διανομή
οικονομικών άγαθών σέ τοπικές
μονάδες ή εργατικές ομάδες ή καί
ατομα, άπαιτώντας άπ’ αυτά παρα
γωγή ώρισμένων προϊόντων καί
άλλα.
Μέ τήν άποκρυπτογράφηση τής
γραμμικής γραφής Β πήγαμε 7
αιώνες πίσω στή χρονολόγηση τών
πρώτων ελληνικών επιγραφών, έγι
νε επανεξέταση πολλών σημείων τής
ιστορίας τής ελληνικής γλώσσης,
τών διαλέκτων καί γενικά τοϋ προϊ
στορικού πολιτισμού τοϋ Ελληνι
κού ’Έθνους.
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ΒΙΒΛΙΟ Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Ω Ν
λέων κυνηγών τής δραχμής, έχουν πάρει σήμερα άψογα ντυμέ
νοι κύριοι πού μέ τήν προκατασκευασμένη κοσμοπολίτικη
φινέτσα τους είναι δύσκολο νά έντοπισθούν έκ πρώτης δψεως
μεταξύ τών βίπ’ς πολυτελών Ξενοδοχείων. Οί προνοητικοί πε
λάτες, οί έμπειροι ξενοδοχούπάλληλοι καί ή ’Αστυνομία, είναι
μέν σοβαρό έμπόδιο στήν δράσι τους, άλλά μέ αύτό δέν ση
μαίνει ότι οί κακοποιοί τού είδους αυτού παραμένουν άπρακτοι.
Γι’ αυτό τό μόνο . . άντιφάρμακο γιά τούς «ποντικούς» τών
ξενοδοχείων είναι ή παράδοσι μεγάλου ποσού χρημάτων ή
αντικειμένων αξίας στήν διεύθυνσι τού Ξενοδοχείου, καί ή α
ποφυγή μιας υπερβολικά πρόωρης ή άνεξέλεκτης έμπίστοσύνης άγνώστους.

"Οταν συνελήφθη άπό τήν 'Ασφάλεια Προαστίων ό ήλικίας
23 έτών Θ.Ν., είχε διάπράξει 13 άπατες εις βάρος ιερέων
καί περιπτεριούχων μέ τό πρόσχημα τής άσθενείας άπό
τούς πρώτους, καί τής ζητήσεως δανεικών δήθεν γιά λογαρια
σμό φιλικών καί συγγενικών τους πρωσώπων άπό τούς δεύ
τερους. Στις «έπιχει ρήσεις» του έκτος άπό τήν εύστροφία καί
τήν έξαιρετικά «άξιοπρεπη» έμφάνισί του, τόν βοηθούσε σημανκά καί τό δελτίο ταύτότητος πού είχε κλέψει άπό άλλον συμ
πολίτη του. Ώ ς γνωστόν, ή έκμετάλλευσις τής φιλανθρωπίας,
καί τής καλής πίστεως γενικά, άποτελοϋν τά πλαίσια ένεργείας,
πολλών κακοποιών τού είδους αύτοϋ. Γι’ αύτό σέ τέτοιες περι
πτώσεις παράλληλα μέ τήν προσοχή, έξ ίσου άπαραίτητη είναι
ή έγκαιρη εΐδοποίησι τής 'Αστυνομίας ώστε ό άπρόσκλητος
έπισκέπτης στό σπίτι, στό γραφείο ή τό κατάστημα νά έντοπίζεται άμέσως πριν άναμιχθή στό ανώνυμο πλήθος πρός άναζήτησι νέων θυμάτων . .

Συνέβη στήν Λάρισα. Ά πό τό δωμάτιο ένός γνωστού
Ξενοδοχείου τής πόλεως γλύστρησε σάν σκιά λίγο μετά τά με
σάνυχτα ό σεσημασμένος διαρρήκτης Κ.Τ., φυσικά όχι γιά
νά άπολαύση τόν . . Αύγερινό, άλλά τό πορτοφόλι ένός παρα
κοιμωμένου πελάτη. Ό τελευταίος, είτε άπό ένστικτο είτε κατά
πάσαν πιθανότητα άπό τόν θόρυβο πού δημιουργήθηκε, ξύπνησε
καί ύστερα άπό σύντομη καταδίωξι έβαλε στό χέρι τόν έπίμονο.
...άνιχνευτή τής τσέπης του. Στήν Αστυνομική, γλώσσα οί
κακοποιοί τού είδους αύτοΰ όνομάζονται «ποντικοί» τών Ξενο
δοχείων. Μέχρι σήμερα διατηρούν..,έπαξίως τόν χαρακτηρισμό
τους αύτόν μέ μόνη τήν διαφορά ότι έχουν άλλάξει σύστημα
«έργασίας». Έ τσ ι οί περισσότεροι έπαψαν νά είναι οί μεταμε
σονύκτιοι φαντομάδες πού «χτυπούσαν» τήν πελατεία-έπαρχιώτες κυρίως-φθηνών Ξενοδοχείων. Τήν θέσι τών άλλοτε πεινα
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’Από τήν Καβάλα ό 18χρονος Κ.Κ. ή Πολίτης ή Γκούλας ή
Χριστοφοράκης κ.λ.π. (δέν είναι αποκλειστικό προνόμιο τών
εύγενών ή πολυωνυμία) ξεκίνησε πριν άπό ένα χρόνο μέ τό
όνειρο τής «μεγάλης ζωής», τόν δυνατό αυτόν μαγνήτη πού
εύκολα τραβάει πολλούς νέους μας στό κατρακύλισμα τής
καταστροφής. Στόχοι του ήταν τό περιεχόμενο άπό έγκαταλελειμένες γυναικείες τσάντες καί τά άνεπιτήρητα δωμάτια πελα
τών ξενοδοχείων, χωρίς ώστόσο νΛ περιφρονή τά «παγκάρια»
τών έκκλησιών καί τά προκλητικώς προεξέχοντα πορτοφόλια
άπό διάφορες τσέπες άδιαφόρων κατόχων. Ή άρχή έγινε άπό
τήν άπέραντη’Αθή να, γιά νά έπακολουθήσουν άλλες πολυσύχνα
στες μεγαλουπόλεις μέ τελευταίο σταθμό τό Ηράκλειο
Κρήτης. ’Εκεί έκανε τό λάθος νά παρατείνη τήν παραμονή του
μέ άποτέλεσμα τόν έντοπισμό καί τήν σύλληψί του άφοϋ έν τφ
μεταξύ είχε κάνει τρεις μικροκλοπές. Γιά τήν παρεκτροπή του
έφήβου αυτού ύπάρχει ή έξήγησις ότι παρεσύρθη άπό τήν νεα
νική άπερισκεψία του. Εκείνο όμως πού είναι άδικαιολόγητο
καί πρέπει νά προκαλή γενικό προβληματισμό, είναι ή έγκληματική άδιαφορία τών γονέων του.

Κάθε ήμέρα χρησιμοποιούσε καί άπό ένα διαφορετικό
αύτοκίνητο ό Ι.Β. κάτοικος Θεσσαλονίκης. Τί τό φυσιολογικώτερο θά έλεγε κανείς άφοΰ γιά νά πηγαίνη στήν δουλειά του
έπόμενο ήταν νά χρησιμοποιή κάθε φορά διαφορετικό
λεωφορείο.
Ή συνέχεια όμως τού Δελτίου Συμβάντων τής Τροχαίας
Θεσσαλονίκης μάς πληροφορεί ότι ό άνθρωπος αύτό; δέν ήταν
άπλός έπιβάτης τών άστικών γραμμών τής συμπρωτευούσης
ούτε μεγαλοβιομήχανος, έφοπλιστής ή κανένας πρίγκηπας
άπό τήνΜέση Ανατολή, άλλά ένας οικοδόμος τό έπάγγελμα ό
όποιος είδε νά γκρεμίζωνται τά όνειρά του γιά τήν «μεγάλη
ζωή», όταν συνελήφθη νά όδηγή τό δέκατο κατά σειράν κλεμ
μένο (άπό τόν ίδιο φυσικά ) αύτοκίνητο.
κ

Ά πό τήν μικρή οθόνη

ΟΙ ΠΡΟΖΤΛΤΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στήν άνάκρισι ώμολόγησε δτι δελεάστηκε άπό τό πάθος του,
δπως είπε, γιά τά αύτοκίνητα αλλά και άπό τό γεγονός δτι τά
περισσότερα άπό αυτά τά εΰρισκε άνασφάλιστα ή παρκαρισμένα σέ άπόμερα σημεία τής πόλεως. ’Ανεξάρτητα άν έπιβάλλεται μιά κάποια προληπτική έπιτήρησι καί άσφάλεια τών τρο
χοφόρων καί άπό τήν πλευρά τών κατόχων τους, πρέπει νά
ύπογραμμισθή δτι ώρισμένοι άπό τούς κλέφτες αύτοκινήτων
ένώ δέν έχουν καμμιά άλλη έγκληματική προδιάθεση παρά
ταύτα όμως βρίσκονται στό έδώλιο τού κατηγορουμένου άπό
μιά απερισκεψία τής στιγμής. Στήν κατηγορία αύτή δέν υπά
γονται βεβαίως οί «ποντικοί» τών αύτοκινήτων οί όποιοι δρουν
έπωφελούμενοι άπό τό όμαδικό παρκάρισμα τροχοφόρων έξω
άπό τίς πλάζ, τά γήπεδα, τά νυχτερινά κέντρα διασκεσάδεως
καί άλλους χώρους όμαδικής άλλά καί ... μεμονωμένης ψυχα
γωγίας στήν περίπτωσι τών άθεράπευτα ρωμαντικών καί έρωτευμένων πού άφήνουν άνεπιτήρητα τά αύτοκίνητά τους σέ
άπομεμακρυσμένες έξοχικές περιοχές. Οί κακοποιοί αύτοί μέ
τό πλέον φυσιολογικό ύψος τού κόσμου μπαίνουν στά ξένα αΰτοκίνητα άπό όπου βγαίνουν φορτωμένοι άπό χρήματα, τρανζί
στορ, μαγνητόφωνα, φωτογραφικές μηχανές κ.λ.π. Γιά τήν
έξόντωσί τους ή ’Αστυνομία δίνει όλόκληρη μάχη στήν όποια
βεβαίως καί μπορεί νά λάβη μέρος κάθε όδηγός καί πεζός μέ
μοναδικό όπλο τήν παρατηρητικότητά, τήν καλή θέλησι καί
τήν σκέψι δτι έάν διαπίστωση κάτι ύποπτο, άπό κάπου μπορεί
νά τηλεφωνήση στήν Ά μεσο Έπέμβασι γιά τά περαιτέρω . . .

Ή πρόκλησι άτυχήματος άπό δίκυκλο ή άνασφάλιστο καί
ώπλισμένο κυνηγετικό δίκανο, είναι δυστυχώς κάτι τό συνηθι
σμένο. ’Ασυνήθιστο βεβαίως είναι έάν συμβοΰν καί τά δύο
μαζί, καί πλέον απίθανο όταν τό δίδυμο αύτό τών συμπτώ
σεων έχει σάν άποτέλεσμα τόν τραυματισμό κάποιου
άλλου πού άνύποπτος πηγαίνει στήνδουλειά του. Καί
όμως τό Βιβλίο Συμβάντων πού τόσες πτυχές τής κα
θημερινής ζωής φιλοξενεί κάθε φορά, κατέγραψε πρόσφα
τα ένα τέτοιο περιστατικό. Στήν Μανωλάδα ό Β.Π. έπέστρεφε άπό τό κυνήγι μέ τό ιδιόκτητο μοτοποδήλατό του όταν καθ’
δδόν του έφυγε τό δίκαννο άπό τήν πλάτη, έπεσε στήν άσφαλτο,
έκπυρσοκρότησε καί έτραυμάτισε τόν άνύποπτο πεζό Δ.Κ.
Ένώ δλα αυτά συνέβησαν στήν ’Ηλεία, άπό τά Χανιά πληροφορούμεθα ότι ό Γ.Κ. ένφ έπέστρεφε άπό τό κυνήγμ ξαφνικά
βρέθηκε βαρειά τραυματισμένος στόν Νοσοκομείο έπειδή χά
νοντας καθ’ όδόν τήν ισορροπίαν του βρέθηκε στό έδαφος μαζύ
μέ τό δίκαννο πού έκπυρσοκρότησε. Ά πό τά δύο αύτά εύτυχώς
όχι θανατηφόρα περιστατικά, προκύπτει ότι οί σύγχρονοι
Νεμρώδ μπορεί νά έχουν μυηθή στό κυνήγι καί τήν τέχνη του
άλλά μέ τήν κλασσική πλέον παράλειψι πολλών νά άφήνουν
άνασφάλιστα καί ώπλισμένα τά κυνηγετικά όπλα, καί γενικά νά
μήν παίρνουν τά άπαραίτητα μέτρα αύτοπροστασίας, σέ ένα
μεγάλο ποσοστό άντιμετωπίζουν τίς ίδιες πιθανότητες κινδύνου
μέ τά θηράματα πού καταδιώκουν.

Μ εγάλη άκροαματικότητα σημειώ νουν οί « Π ρ οστάται τοΰ Νόμου » ένα νέο άστυνομικό σήριαλ τοϋ
Ν τένη Π ετρόπουλου πού παρουσιάζει ή Υ .ΕΝ ,Ε .Δ .
κάθε Τετρατη άπό 8—8.30' μ . μ . στήν ώρα τής έκ—
πομπής τοΰ ’Α ρχη γείου Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς. Τό σενά
ριο γραμμένο άπό τόν γνω σ τό ήθοποιό Π αύλο Λ ιά ρο καί σκηνοθετημένο άπό τόν Π αύλο Παρασχάκη ,
άναφ έρεται στήν παράνομη δράσι μιας διεθνούς
σπείρας παρ α χα ρ α κ τώ ν, ή όποια σ υνερ γά ζεται μέ
Ε λληνες κακοποιούς καί διοχετεύ ει στήν χώ ρα
μας π λα σ τα δολλά ρια. Ό άρχη γός τής σπείρας
'Ε λληνοαμερικανός Μάϊκ Λ άμπρος (Ν ίκος Β α νδώ ρος) καί ή έλκυστική συνεργάτις του Λάρα Ί α τρού (Ρ ίκα Δ ια λ υ νά ) έντοπ ίζοντα ι άμέσω ς άπό
τήν Χ ω ροφ υλακή καί παρακολουθούνται σ τ ε ν ά .
Επακολουθούν συγκ λονιστικ ές σ τιγμ ές άστυνο—
μικής δράσεως μέ π ρω ταγω νισ τή τόν Ύ π ο μ ο ίραρχο Μαρνέζη (Π αύλο Λ ιάρο) γ ιά νά κλείση τό
δυναμικό αύτό θρίλλερ μέ έπ ίλογο τήν έξάρθρωσι
τής σ π είρ α ς. Τό χαρακτηριστικό τής δλης ΰπ οθέσεω ς είναι δτι έκτος άπό τήν πλοκή καί τήν αύθεντική έρμηνεία τώ ν ρόλω ν , τονίζετα ι έπίσης μέ ά δρές γραμμές ή κοινω νική προσφορά τοΰ Σ ώ ματος
τής Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, καθώς καί ή σ υνυφ α σ μένη μέ
τήν άφ οσ ίω σ ι πρός τό καθήκον άποφ ασιστικότης
τώ ν όργάνω ν τ η ς .
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ΤΡΙΑ Ν Τ Α Χ ΡΟ Ν ΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

« . . .Κι’ Επεσες καθώς άπό σεισμό—πέφτει μιά μαρμάρινη
κολώνα—κάποιου πανάρχαιου ναοϋ . ..».
Μ’ αύτόν χόν στίχο ό αείμνηστος Σκίπης άρχιΕε τόν τελευ
ταίο χαιρετισμό του, όταν τόν Φεβρουάριο τοϋ 1943, ή σκλα
βωμένη άπό τήν Γερμανική Κατοχή γή τής ’Αττικής δεχόταν
τό σκήνωμα τοΰ Κωστή Παλαμά, τοϋ μεγάλου βάρδου τής
Νεοελληνικής ποιήσεως πού τρία χρόνια πριν μέ τήν κήρυξι
τοϋ πολέμου, ώρθωσε τό κυρτωμένο άπό τά 81 χρόνια ζωής
κορμί του καί βροντοφώναξε τό άνεπανάληπτο Εκείνο «Μεθύ
στε μέ τό ’Αθάνατο Κρασί τοϋ Είκοσιένα . . » Σήμερα, τριάντα
χρόνια άπό τόν θάνατό του, σέ όλους τούς πνευματικούς κύκλουςτής χώρας δεσπόζει ή μεγάλη του μορφή, καί τό Εργο πού
άφησε.Μέ τήν ευκαιρία αυτή, ό «Παρνασσός» έπραγματοποίησε τήν 27-2-1973 Φιλολογική έκδήλωσι μέ όμιλητή τόν γνω
στό λογοτέχνη κ. Δημήτρη Συναδινό. Πριν άπό τήν όμιλία
προηγήθηκε χαιρετισμός άπό τόν Πρόεδρο τοΰ 'Ομίλου καί
Γενικό Γραμματέα τής ’Ακαδημίας κ. ’Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο καθώς καί άπό Εκπροσώπους τοϋ «'Ιδρύματος Παλαμά»
μέ τήν μέριμνα τοϋ όποιου έξεδόθησαν τά «"Απαντα τοϋ Παλα
μά» σέ 16 τόμους τών 500—600 σελίδων. ’Επίσης στήν Πινα
κοθήκη τοϋ «Παρνασσού» άνοιξε Εκθεσις μέ βιβλία καί χει
ρόγραφα τοϋ ποιητοΰ, ένφ στό σπίτι τής όδοϋ ’Ασκληπιού
όπου Εμεινε έπί 40 χρόνια (1894—1935) καί Εγραψε τό άθάνατο
Εργο του, Εγιναν τά άκοκαλυπτήρια μιας άναμνηστικής πλα
κάς. ’Απέναντι άκριβώς άπό τόν χώρο αύτόν, στόν κήπο τοϋ
Πνευματικού Κέντρου, ύστερα άπό άπόφασι τοϋ Δήμου ’Αθη
ναίων θά στηθή τό άγαλμα τοϋ Παλαμά πού φιλοτεχνεί ήδη
ό γλύπτης κ. Βασ. Φαληρέας. Οί πνευματικές Εκδηλώσεις πρός
τιμήν τοΰ ποιητοΰ συνεχίζονται..

Β ΡΑ Β ΕΙΑ «Ο Υ ΡΑΝ Η »

Τέσσερα βραβεία τοΰ «'Ιδρύματος Ούράνη» άνεκοίνωσε ότι
θά άπονείμη ή ’Ακαδημία ’Αθηνών τόν Δεκέμβριο 1973. Τά
τρία μέ χρηματικό Επαλθο 100.000 δραχμ.τό κάθε ένα γιά έργα
ποιητικά, άφηγηματικά πεζοϋ λόγου καί δοκίμια (κριτική με
λέτη) ένώ τό τέταρτο μέ τό ίδιο χρηματικό Επαθλο γιά έργο πού
θά άναφέρεται στούς στρατιωτικούς, πολιτικούς ή πνευματικούς
άγώνες κατά τήν διάρκεια τής Ε λληνικής Έπαναστάσεως
τοϋ 1821. Τά Εργα πρέπει νά Εχουν έκδοθή σέ βιβλία τήν τελευ
ταία τριετία πού άρχισε τόν Σεπτέμβριο 1970 καί τελειώνει
τόν άντίστοιχο μήνα τοϋ 1973.
’Επίσης ή ’Ακαδημία ’Αθηνών προκηρύσσει βραβείο τοϋ
ίδιου Ιδρύματος γιά άνέκδοτη έργασία μέ θέμα «Φορολογική
Πολιτική έν Έλλάδι κατά τήν διάρκεια τοΰ πρώτου τετάρτου
τοϋ 20οϋ αίώνος». Προθεσμία ύποβολής τών Εργων όρίζεται
Εως τήν 30 Α π ρ ίλ ιο j 1974 γιά νά έπακολουθήση ή άπονομή
τοΰ βραβείου τόν Δεκέμβριο τοΰ ίδιου έτους.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗΝ ΔΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΑ ΤΗΣ
Χ .Ε .Ν . Κ Η Φ ΙΣΙΑΣ

Τήν 15-4-73 λήγει ή προθεσμία ύποβολής συμμετοχών στόν
διαγωνισμό ποιήματος, διηγήματος, ζωγραφικής καί καλλιτε
χνικής φωτογραφίας πού είχε προκηρύξει άπό τόν ’Οκτώβριο
1972 ή Χ.Ε.Ν. Κηφισίας. Ειδική ’Επιτροπή άπό άνθρώπους
τών γραμμάτων καί τών τεχνών, θά κρίνη τά έργα. Ή άπονομή
τών χρηματικών βραβείων (προσφορά Δήμου Κηφισίας
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Περιηγητικής Λέσχης Κηφισίας κ.λ.π.) τών Επαίνων καί άλ
λων τιμητικών διακρίσεων, θά γίνη εις τά πλαίσια τών «Κηφι
σιών 73», όπως άποκαλεϊται ή καθιερωμένη άπό τό έτος 1971
πνευματική, έκδήλωσις τής Χ.Ε.Ν. Κηφισίας, πού άρχίζουν
άπό 13 καί τελειώνουν 19Μαΐου 1973. ’Από τήν Γενική Γραμ
ματέα καί υπεύθυνο τών πνευματικών καί καλλιτεχνικών Εκ
δηλώσεων τής Χ.Ε.Ν. δόκιμο ποιήτρια Κυρίαν Α γνήν Άδάμ
πληροφορούμεθα Επίσης ότι τά «Κηφίσεια 73» θά πλαισιωθούν
άπό ειδική βραδυά άπαγγελιών, όμιλίες μέ θέματα τήν ζωή καί
τό Εργο τοϋ Κωστή Παλαμά καί τής Πηνελόπης Δέλτα, τήν
συμπλήρωσι 50 χρόνων άπό τήν Μικρασιατική καταστροφή
(μέ ταυτόχρονη έπίδειξι φωτεινών διαφανειών) καί τήν ζω
γραφική γενικώς, καθώς καί τήν παρουσίασι άνδρικής χορω
δίας τής Περιηγητικής Λέσχης Κηφισίας. Ή Χ.Ε.Ν. Κηφισίας
έπραγματοποίησε Επίσης άπό 4 έως 11 Μαρτίου τήν Ε’. "Εκθεσι Νηπιακής Ζωγραφικής μέ πλούσια συμμετοχή καί προσέλευσι άπό Επισκέπτες. Τέλος πρέπει νά σημειωθή ότι ή άνεξάντλητη αυτή πνευματική κυψέλη τής Κηφισίας, παρουσιάζει
Εκπαιδευτικά προγράμματα (μαθήματα κοπτικής, ραπτικής,
χειροτεχνίας κ.λ.π.), συμμετέχει σέ Εκδηλώσεις κοινωνικής
άλληλεγγύης καί διαθέτει πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη
καθώς καί Οικοτροφείο όπου διαμένουν μαθήτριες τοϋ ’Εθνικού
’Οργανισμού Χειροτεχνίας.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜ Ο Ι

Ό Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» προκηρύσσει τόν
καθιερωμένο Ετήσιο «Καλοκαιρίνειο» θεατρικό διαγωνισμό
γιά δράματα καί κωμωδίες. Ό ίδιος Σύλλογος προκηρύσσει

έπίσης ποιητικό διαγωνισμό γιά νέους τής Ελλάδος καί όμογενεΐς τοϋ έξωτερικοΰ ήλικίας μέχρι 30 έτών. Προθεσμία υπο
βολής τών έργων καί των δύο διαγωνισμών όρίζεται έως 30
’Ιουνίου 1973.
*

*

*

Τό Φιλολογικό Τμήμα τοϋ Λυκείου Έλληνίδων προκηρύσσει
τόν «Λασκαρίδειο» καί «Μομφεράτειο» διαγωνισμό τοϋ 1973.
Ό πρώτος αφόρα ευθυμογράφημα, ένφ ό δεύτερος διήγημα
ή καί συλλογή ποιημάτων γιά παιδιά. Ή προθεσμία άποστολής τών έργων καί γιά τούς δύο διαγωνισμούς πού μόνο κυρίες
καί δεσποινίδες, μποροϋν νά πάρουν μέρος, λήγει στις 15 ’Ιου
λίου 1973.

ΤΟ Χ ΡΙΣΤΙΑ Ν ΙΚ Ο ΘΕΑΤΡΟ

Συνεχίζεται ή περιοδεία κλιμακίου του Χριστιανικού Θεά
τρου τό όποιον έχει προγραμματίσει παραστάσεις σέ 24 πόλεις
τής Στερεας Ελλάδος, ’Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας,
μέ τά μονόπρακτα « Ό Γενναίος» <Μιά πολύ κρύα νύκτα» καί
«Αίτηση γάμου». Οί περιοδείες τοϋ Θεάτρου τερματίζονται
τήν 22 ’Απριλίου Κυριακή τών Βαΐων.

ΑΠΟ ΤΗΝ Κ ΙΝΗ ΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩ Ν

"Υστερα άπό πολύμηνη διακοπή λειτουργίας λόγω έργασιών
έπεκτάσεως, έπαναλειτουργεΐ ή «Γεννάδειος» Βιβλιοθήκη,
οΐ τόμοι τής όποιας φθάνουν ήδη τούς 60.000. Στούς χώρους της
δεσπόζουν ή νέα αίθουσα έκθέσεων, τό «Βυζαντινό σαλόνι»
καθώς καί τά καινούργια βιβλιοστάσια μέ τόμους άπό ένδιαφέροντα θέματα θρησκείας, ιστορίας λαογραφίας, κ.λ.π. Στήν
Βιβλιοθήκη ύπάρχουν έπίσης πολλά χριστιανικά χειρόγραφα,
τά άρχεία τοϋ Ά λή Πασά, τοϋ Σλήμαν καί πολλά άλλα σπάνια
βιβλία παρωχημένων εκδόσεων. Ώ ς γνωστόν ή «Γεννάδειος»
Βιβλιοθήκη δέν είναι δανειστική καί τοϋτο έπειδή διαθέτει
βιβλία άνεκτίμητα ή άλλα τών όποιων δέν υπάρχει δεύτερος
τόμος. ’Επ’ εύκαιρία σημειώνεται ότι λειτουργούν ώς δανειστι
κές οί βιβλιοθήκες τοϋ Λυκείου Έλληνίδων (Δημοκρίτου 14
Κολωνάκι), τής «Εστίας Νέας Σμύρνης» (25ης Μαρτίου 25)
καί οΐ Δημοτικές, Καλλιθέας (Άριστείδου καί Σκοπευτηρίου)
καί Θεσσαλονίκης πού στεγάζεται στό μέγαρο τής Χ.Α.Ν.Θ.

'■f

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦ IKON

ΜΟΥΣΕΙΟΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πραγματικό άπόκτημα γιά τήν Χώρα μας είναι τό Λαογραφικό καί ’Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας τά έγκαίνια τοϋ
όποιου έγιναν πρό μηνός περίπου στήν Θεσσαλονίκη. Ή κι
βωτός αυτή τοϋ 'Εθνισμού μας φιλοξενεί περισσότερα άπό
2.700 αντικείμενα τής παραδοσιακής λαϊκής τέχνης πού χρο
νολογούνται άπό τοϋ 1430 μ.Χ. Τό Μουσείο στεγάζεται ύστερα
άπό Κρατική παραχώρησι στό κτίριο τοϋ παλαιοϋ Κυβερνείου
τής πόλεως. Τά έκθέματα (τοπικές στολές, χάλκινα σκεύη,
κοσμήματα κ.λ.π.) είναι άποκλειστικά 'Ελληνικής τεχνοτρο
πίας μέ προέλευσι κυρίως τήν Βόρειο Ελλάδα, καί συγχρόνως
άποτελοϋν πολύτιμα έθνικά κειμήλια πού άπό τήν πρώτη
στιγμή δίνουν στόν έπισκέπτη άτόφια τήν Ελληνική πραγμα
τικότητα άπό τήν Βυζαντινή έποχή μέχρι χθές . .

ΙΒ'. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
Κ Α Λ Λ ΙΤΕ Χ Ν ΙΚ Η ΕΚΘΕΣΙΣ

Μέ πολλές συμμετοχές άπό σημαίνοντα καί έκκολαπτόμενα
ονόματα στόν χώρο τής τέχνης, άνοίγει άπό 9 ’Απριλίου στό
Μέγαρο τοϋ Ζαππείου ή ΙΒ . Πανελλήνιος Καλλιτεχνική έκθεσις πού θά περιλαμβάνη έργα ζωγραφικής, γλυπτικής χαρακτι
κής καί διακοσμητικής. Ή συγκέντρωσι τών έργων έχει όλοκληρωθή άπό τις 7Μαρτίου καί στό διάστημα πού μεσολαβεί
γίνεται ή άπαιτουμένη διαμόρφωσι τοϋ χώρου τής έκθέσεως ή
όποια θά παραμείνη άνοικτή μέχρι καί τις 20Μαΐου.

Ό

θάνατος τής Πέρλ Μπάκ

Ή πρώ τη γυναίκα πού κέρδισε τδ βραβείο «Νόμπελ» καί τδ
«Π ούλιτζερ», δέν ζή π ιά . Ή περίφ ημη συγγραφεύς τής «Μά
νας», τή ς «Καλής Γής», τής «Μαντάμ ΒοΟ» καί τόσων άλλων έρ
γω ν, ή Π έρ λ Μ πάκ, πέθανε ατά 80 τη ς χρόνια, ύστερα άπδ μα
κρόχρονη άρρώ σπα. Ή Π έρ λ Μ πάκ είχε συνδέσει τήν συγγρα
φική τη ς ικανότητα μέ τήν ά γά π η τη ς πρδς τήν Κ ίνα. Π ρ α 
γ μ α τικ ά , πέρασε κάπου σαράντα χρόνια ζω ής στή μεγάλη άνατολική χώ ρ α , ά π ’ δκου έπηρεάστηκε καί άντλησε τά περισ
σότερα θέματά τη ς. Σ τά 1934 έπέστρεψε δριστικά στις Η ν ω 
μένες Π ολ ιτείες, ά π ’ όπου συνέχισε τις προσπάθειές της γ ιά
τήν βελτίωσι τών σχέσεων άνάμεσα στήν Κ ίνα καί στήν ’Αμε
ρική. Σ τά 1932 τιμήθηκε μέ τδ βραβείο «Π ούλιτζερ» γ ιά τδ
έργο της «Καλή Γή», στό δποϊο καθρεφτίζεται ή άνάπτυξι στή
σύγχρονη Κ ίνα. "Εξη χρόνια άργότερα έρχεται τδ βραβείο Ν ό
μπελ γ ιά όλο της τδ συγγραφικό έργο, κ α ί ειδικά γ ιά ^ τά βι
βλία - βιογραφίες τη ς « Ή έξορία» καί «Ό μαχόμενος Ά γ γ ε 
λος». Ή Π έρλ Μ πάκ άνήκει δίκαια στις μεγάλες φυσιογνωμίες
τή ς παγκόσμιας λογοτεχνίας.
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’Αστυνομικό διήγημα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
"ΛΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ,,

ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΕΠΠΑ
'Υπομοιράρχου

λα άρχισαν από ένα σύντομο τηλεφώ
νημα πού 6γινε τά χαράματα στην Υ 
ποδιευθυντή ’Ασφαλείας Προαστίων
Πρωτευούσης. 'Αμέσως μετά, τήν
ώρα πού τό άσπρο φώς τής ήμέρας
θαμπόφεγγε στην ’Ανατολή καί κατηφό
ριζε άπό τις γκριζοπράσινες στήν πρωινή
άχλύ κορφές τοΟ Υμηττού, ένα αύτοκίνητο ανεβαίνει τήν λεωφόρο Κηφισίας στό
ύψος τού Παλαιού Ψυχικού. Στό τιμόνι
κάθεται αμίλητος ό 'Υπομοίραρχος Νέτας
ένφ δίπλα ό συνάδελφός του Δανέζης προ
σπαθεί ν’ άνάψη τσιγάρο στό σπίθισμα
ένός αναπτήρα.
—Νά πάρη ή ευχή.... μουρμουρίζει άνάμεσα στά δόντια του, χθές τού άλλαξα
τσακμακόπετρα ..
— . . Καί πέρισυ τού έβαλες τελευταία
φορά ύγραέριο . . τόν διακόπτει ό άλ
λος προτείνοντας τήν φλόγα ένός «Ρόνσον» πού έβγαλε άπό τήν τσέπη του.
Ό Δανέζης άνάβει καί αμίλητος κοιτά
ζει τήν άτέλειωτη σειρά άπό τά λαμπιόνια
τής λεωφόρου πού χλωμιάζουν στό φώς
τής ήμέρας. Λίγο πιό πάνω κατά τόν Πα
ράδεισο, στό ύψος τού έργοστασίου τής
«Ήβης», κάποιος μεθυσμένος χαμογε
λώντας ήλίθια μ’ ένα τσιγάρο κρεμμασμένο στά χείλη του, τούς κάνει νόημα
νά τόν πάρουν, καί σηκώνει άδιάφορα
τούς ώμους του καθώς τό αυτοκίνητο
τόν προσπερνάει . .
—Δέν σταματάμε νά ίδοΰμε μήπως διέρρηξε τό έργοστάσιο τής «'Ηβης»; λέει
πειραχτικά ό Δανέζης.
—'Ηθελα νάξερα πώς σοΰ έρχεται τό
κέφι τέτοιες ώρες, είπε ό άλλος στρί
βοντας τό τιμόνι πρός τήν κεντρική λεω
φόρο τού ’Αμαρουσίου.

Ο
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—Κάτι μοΰ λέει ότι μέθυσε άπό...λεμο
νάδες καί πορτοκαλλάδες συμπληρώ
νει άτάραχος ό Δανέζης.
—’Αντί νά ίδοϋμε τί θά γίνη μέ τήν βίλλα
πού έκλεψαν άπόψε στήν Έκάλη, κάνεις
καί «μπλάκ χιούμορ» έ;
—Γιατί όχι; 'Αλλωστε έτσι καί άλλοιώς
θά μεθύσωμε άπό εύτυχία βάζοντας
οπωσδήποτε στό χέρι τούς κλέφτες. Φτά
νει μόνο ό βιομήχανος Καράλης νά ..
—Ό βιομήχανος Καράλης . . .διακόπτει
ό Νέτας. Ποτέ δέν θά μπορούσα νά
φαντασθώ πώς μπήκαν οί κλέφτες στήν
βίλλα του πού άπό 6,τι ξέρω είναι φρού
ριο άπόρθητο . . Ό πω ς μοΰ είπαν στήν
'Υποδιεύθυνση άκόμη κΓ έκεϊνος δέν
μπορεί νά τό χωνέψη πώς σέ μιά νύχτα
έκαναν φτερά όλα τά κοσμήματα τής
γυναίκας του πού ξεπερνούν σέ άξία τό
έκατομμύριο . .
—Καί ή γυναίκα του πού βρισκόταν;
—Γιά λουτροθεραπεία στήν Αιδηψό
παίρνοντας μαζί καί τήν μονάκριβη κόρη
της, καί λίγα «φου-μπιζού» μικρής άξίας..
■Απόμειναν γιά πολλή ώρα σιωπηλοί.
Σέ λίγο φθάνουν στήν Έκάλη. Στρίβουν
άπό τήν λεωφόρο καί άφοΰ παίρνουν άριστερά ένα καλοστρωμένο χωματόδρομο
σταματούν έξω άπό τήν βίλλα τού μεγαλοβιομηχάνουΚαράλη. Πανύψηλα πεύκα
καί ένας ψηλός μαντρότοιχος τήν περι
στοιχίζουν. Οί ’Αστυνομικοί ρίχνουν ένα
βλέμμα γύρω τους. Παντού έρημιά καί ήσ υ χία ....Έ χει φέξει πιά γιά καλά καί οί
πρώτες ήλιαχτίδες χρυσίζουν τις κορφές
τής Πάρνηθας..... Σέ μιά στιγμή πίσω άπ*
τά χοντρά κάγκελα τής έξώπορτας παρου
σιάζεται ένας ήλικιωμένος κηπουρός άπό
ό,τι δείχνει. 'Ο Δανέζης κατεβαίνει καί

τού έξηγεΐ σχετικά. Ό άλλος δείχνει νά
καταλαβαίνη καί χωρίς άλλη άντίρρηση
ξεκλειδώνει τήν βαρειά σιδερένια άμπάρα
πού άνοίγει μ’ ένα μακρόσυρτο τρίξιμο.
Καθώς τό αύτοκίνητο γλυστράει άπό τό
άνοιγμά της ό Δανέζης διαβάζει σέ μιά
μαρμάρινη πλάκα τής εισόδου : «Βίλλα
Χαρά». 'Ο 'Υπομοίραρχος Νέτας παρ
κάρει τό αύτοκίνητο σέ μιά άκρη τής με
γάλης αυλής.
Όγερο-κηπουρός άνοίγει τήν κυρία είσο
δο τής βίλλας. Καθώς βαδίζει σκυφτός,
στήν άκρη τού ματιού του διακρίνεται ή
περιέργεια άνακατεμένη μέ τόν φόβο.
Μπροστά έκεϊνος καί πίσω οί δύο ’Αστυ
νομικοί άνεβαίνουν τήν κεντρική ξύλινη
σκάλα. Μιά μυρωδιά άπό παρκετίνη καί
άναμμένο πούρο ξεχύνεται τριγύρω. Στό
πρώτο πάτωμα καί στήν άρχή ένός μεγά
λου διαδρόμου, τούς περιμένει ό βιομήχανος Καράλης τυλιγμένος σέ μιά γκρενά
ρόμπ-ντέ-σάμπρ, καί κρατώντας ένα μισοσβυσμένο πούρο στά μακρυά καί άδύνατα
δάχτυλά του. Εξηντάρης περίπου, ψηλός
καί άδύνατος μέ πυκνά άσπρα μαλλιά καί
λεπτό πρόσωπο πού τονίζουν δυό άεικίνητα μάτια πίσω άπό γυαλιά, μέ χρυσό
σκελετό, μοιάζει περισσότερο διανοού
μενος παρά βιομήχανος. Φαίνεται ταρα
γμένος, άλλα μέ θαυμαστή ψυχραιμία χαι
ρετά τούς δύο ’Αξιωματικούς μ’ ένα χαμό
γελο πού μέ δυσκολία ζωγραφίζεται στά
χείλη του. Πριν περάσουν στό διπλανό
γραφείο ρωτάει τόν υποτακτικό του.
—Έκλεισες καλά τήν πόρτα;
—Ναι άφεντικό άπαντά άχρωμα έκεϊνος.
—Καλά πήγαινε τώρα καί άν τηλεφωνή
σουν άπό τήν Αιδηψό πές πώς λείπω.
Καί πρόσεξε μή σοΰ ξεφύγη τίποτε, είπε

κλείνοντας του κατάμουτρα τήν πόρτα.
Μ’ ένα νεύμα του οί έπισκέπτες περνούν
στό εύρύχωρο γραφείο μέ τήν δρύινη έπίπλωσι, καί τά βαρεία «μπορντώ» χρώμα
τα στόρ. Οί έπισκέπτες κάθονται στις
άναπαυτικές πολυθρόνες. Τό ίδιο κάνει
καί έκείνος άφοΰ πρώτα προσφέρει καφέ
«Έσπρέσσο» σέ θαυμάσια κινέζικα φλυτζάνια από ένα «θερμός» σέ στυλ άμφορέα μέ χέρια άπό έλεφαντόδοντο. ’Ανά
βουν τσιγάρα καί ύστερα άπό σιωπή λί
γων δευτερολέπτων άρχίζει ή συζήτησις.
Οί δύο 'Υπομοίραρχοι άκοΰνε μέ προσο
χή τόν βιομήχανο Καράλη στήν σαφή καί
σύντομη άφήγησί του. Κατά τά μεσάνυ
χτα είπε, έγκατέλειψα κατάκοπος τό γρα
φείο μου στήν ’Αθήνα. Στήν συνέχεια
δείπνησα μόνος μου σέ μιά ψαροταβέρνα
τής Βουλιαγμένης. Μιά τυχαία συνάντησι μέ μερικούς φίλους μου πού έφτασαν
αργότερα έκεϊ, είχε σάν άποτέλεσμα νά
καταλήξωμε όλοι μαζί στό «Μπέλ’Επόκ»
ένα κένρο μέ χορευτικές άτραξιόν στήν
Γλυφάδα. ’Εκεί ματαξύ ούίσκυ καί κου
βέντας μείναμε μέχρι τις τρεις τό πρωί
παρακολουθώντας μιά
ένδιαφέρουσα
«ρεβύ» πίστας, άπό έλληνικά καί ξένα
συγκροτήματα. Κανείς δέν μέ περίμενε
όταν κατά τις τέσσερεις γύρισα στήν βίλλα
μου. ’Από τό προηγούμενο απόγευμα είχα
δώση γενική άδεια στό ύπηρετικό, προ
σωπικό μιά καί αύριο τό βράδυ θά πήγαινα
στήν Αιδηψό κοντά στήν οίκογένειά μου.
Στήν βίλλα κοιμόταν μόνο ό γέρο—Μα
θιός ό κηπουρός πού θά τόν άφηνα γιά τήν
φροντίδα τών λουλουδιών. Χρόνια τόν
έχω κοντά μου . . . Έφθασα στό ύπόγειο
τού γκαράζ καί πριν σβύσω τήν μηχανή
τού αυτοκινήτου, άπό τήν πλευρά τού κή
που πού βρίσκεται τό σπιτάκι τού κηπου
ρού, άκουσα δυνατό θόρυβο. Ά πό τήν
βιασύνη μου άφησα τά φώτα άναμμένα
καί τό ραδιόφωνο τού αύτοκινήτου νά
παίζη καί πετάχτηκα έξω. Μοΰ φάνηκε
σάν νάπεφταν πέτρες πού κάποιος ή
κάποιοι πετοΰσαν άπ’ έξω στό σπιτάκι
τού κηπουρού . . Ά πό τις φωνές τού τε
λευταίου τά κρωξίματα πού έκαναν τά
παγώνια καί τά γαυγίσματα τριών σκυλιών
ράτσας στό μικρό ξύλινο κλουβί τους,
άναστατώθηκε ή βίλλα . . Μέ τήν βοή
θεια τού κηπουρού τά περιμάζεψα γιατί
είχαν βγή στόν κήπο . . Σέ μιά στιγμή άπ’
έξω άκουσα τόν θόρυβο ένός αύτοκινήτου
πού άπομακρυνόταν. . «τίποτε παλιόπαιδα
θάναι..» μουρμούρισα καί γύρισα στήν
βίλλα . . Μέ έκπληξι είδα τότε ότι τό
έξωτερικό φώς της ήταν σβυστό . . . Καί
όμως όταν ήρθα ήταν αναμμένο. . Στήν
άρχή μέ έπιασε κάτι σάν πανικός..Γρήγορα όμως συνήλθα, έσβυσα βιαστικά τήν
μηχανή τού αύτοκινήτου καί μαζί μέ τόν
κηπουρό μπήκα στήν βίλλα . . 'Ησυχία
βασίλευε έ κ εϊ. . Τό φώς είχε σβύσει άπό
βλάβη τής κεντρικής ήλεκτρικής άσφάλειας πού βρίσκεται πίσω άπό τήν κεντρι
κή σκάλα. Ή ανωμαλία διορθώθηκε άμέσ ω ς.. . Στήν συνέχεια άπό ένστικτο έρριξα μιά σύντομη ματιά στά κυριώτερα
διαμερίσματα . . "Ολα ήταν έν τάξει . .
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Μπαίνοντας όμως τελευταία στήν κρεββατοκάμαρα τής γυναίκας μου είδα τό
κακό . . Μιά όλοσκάλιστη χρυσή μπιζουτιέρα είχε κάνει φτερά μαζί μέ όλα
τά κοσμήματά της, πού ξεπερνούν τό
έκατομμύριο . . .Καί όμως τό άπόγευμα
πού έφυγα ήταν στή θέση της . . Σταμά
τησε λίγο νά πάρη άναπνοή. Καί τώρα
κύριοι, είπε άνάβοντας τσιγάρο, ένα είναι
τό έρώτημα: Ά π ό τό άπόγευμα πού έλει-

ψα έγώ ποιος μπήκε καί βγήκε στήν βίλλα
καί μέ τί κλειδιά;
Ό Υπομοίραρχος Νέτας σταμάτησε
νά παίζη στά δάχτυλά του τόν «Ρίνγκο»
όπως έλεγε τήν μικρή του μασκώτ πού
δέν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα άσημένιο
μπρελλόκ δώρο ένός ’Αμερικανού συν
αδέλφου του άπό τόν καιρό πού φοιτού
σε στήν Αστυνομική Ακαδημία τής
Ούάσιγκτων.
—Κύριε Καράλη, είπε άνασηκώνοντας τό κεφάλι του, θά μοΰ έπιτρέψετε νά
κάνω μερικές έρωτήσεις;
—Ευχαρίστως είπε έκείνος.
—’Εάν αύτό δέν άποτελεΐ άδιακρισία
μπορείτε νά μοΰ πήτε άν μετά τήν
άναχώρησί σας άπό τό «Μπέλ Έπόκ»
είχατε καμμιά άλλη συνάντηση;
—Ό χ ι. Βέβαια καθ’ όδόν λίγο έξω
άπό τήν Κηφισιά συναντήθηκα μέ τόν
όδηγό ένός άκινητοποιημένου αύτοκινήτου στήν μέση τού δρόμου. . . Αύτό
μάλλον δέν θά πρέπει νά έχη καμμιά ιδιαί
τερη σημασία...
—Γνωρίζετε τόν όδηγό αύτόν;
—Δέν τόν γνωρίζω ούτε κάν πρόσεξα
τά χαρακτηριστικά του. Τό αυτοκίνητό
του είχε άκινητοποιηθή άπό βλάβη όπως
μού είπε άκριβώς στήν κορφή μιας λίγο
άνηφορικής κλειστής στροφής.... Μέ
παρεκάλεσε νά τό μετακινήσωμε γιά νά
περάσω καί έγώ. Τό σπρώξαμε περί τά
20 μέτρα μπροστά άπό τήν στροφή. Ύ σ 
τερα έγώ γύρισα, πήρα τό αύτοκίνητό μου
καί έφυγα...
—Δέν ζήτησε άλλη βοήθεια ό όδηγός;
—Ό χ ι γιατί καθώς μοΰ είπε θά καθό
ταν έκεϊ μέ τήν έλπίδα ότι θά περνούσε
κάποιος πού ήξερε άπό μηχανές... ή κα
νένα περιπολικό τής Τροχαίας νά είδοποιήση τό Συνεργείο του...
—Είναι δυνατόν νά μπή κανείς στήν
βίλλα περνώντας άπό τόν μαντρότοιχο;
—Ό χ ι γιατί ό τοίχος έχει ύψος 2 μέ
τρα καί τήν κορφή του σκεπάζουν σπα
σμένα γυαλιά καί πυκνό άγκαθωτό συρ
ματόπλεγμα...
—Θεωρείτε πιθανή τήν είσοδο στήν
βίλλα μέ άντικλείδι;
—Ό χ ι γιατί μετά άπό μιά άπόπειρα
διαρρήξεώς της πριν άπό δύο χρόνια
έβαλα παντού κλειδαριές ύστερα άπό
ειδική παραγγελία στό έξωτερικό, πού
γιά νά δεχθούν άντικλείδι χρειάζεται με
γάλη τεχνική διαδικασία καί άφοΰ πρώ
τα μελετηθούν τά πρωτότυπα κλειδιά...
—Έ χετε χάσει ή λησμονήσει ποτέ τά
κλειδιά σας;
—Ό χ ι .Τά έχω πάντα μέ τά κλειδιά τού
αυτοκινήτου καί δέν τά άποχωρίζομαι
ποτέ γιατί άνάμεσά τους βρίσκονται καί
έκεϊνα πού χρησιμοποιώ στό έργοστάσιο...
—Αρκετά σάς κούρασα έγώ είπε ό Νέ
τας. Κύριε συνάδελφε είπε στόν Δανέζη. Έ χετε νά ρητήσετε τίποτε τόν κύριο
Καράλη;
—Ναι είπε έκείνος. Κύριε Καράλη
συμπλήρωσε άπευθυνόμενος πρός τόν βιομήχανο, τά παράθυρα τής βίλλας είχαν
μείνει άνοιχτά ή κλειστά όταν φύγατε
χθές τό άπόγευμα;
—Ή ταν όλα κλειστά.
—Πώς έξηγεΐτε τήν φασαρία στόν κή
πο καί τήν ξαφνική βλάβη τών φώτων
τής βίλλας;
Τά άποδίδω σέ μιά τυχαία σύμπτωσι.
—Μέ τήν άδειά σας, είπε ό Υ πομοί
ραρχος Νέτας στόν βιομήχανο, μπορώ νά

κάνω μιά μικρή βόλτα στό προαύλιο τής
βίλλας ;
—Εύχαρίστως καί άν θέλετε νά σάς
συνοδεύσω είπε άπορρημένος.
Έκείνος όμως τόν καθησύχασε μέ μιά
ματιά.
—Δέν χειάζεται νά σάς κουράσω...
Πήτε τα έσείς γιά λίγο μέ τόν κύριο
Δανέζη καί έγώ θά έπιστρέψω σέ λίγα
λεπτά... Χωρίς νά περιμένη άπάντησι
βγήκε καί έκλεισε έλαφρά τήν πόρτα.
Οί δύο άνδρες πού έμειναν στό γραφείο
βυθίστηκαν στις σκέψους τους. Ό Υ πο
μοίραρχος Νέτας δέν άργησε νά γυρίση.
Φαινόταν α τ ά ρ α χ ο ς άλλά καί άνυπόμονος μαζί.
—Κύριε Καράλη, είπε τονίζοντας τις
λέξεις του. Είπατε ότι όλα τά παράθυρα
τής βίλλας ήταν κλειστά. Νά όμως πού
έγώ στό ισόγειο, στό δωμάτιο ύπηρεσίας
πού συγκοινωνεί μέ τήν έσωτερική ξύλινη
σκάλα, βρήκα ένα παράθυρο άνοιχτό...
—Ίσως νά τό ξέχασε καμμία άπό τις
ύπηρεσίες χθές πάνω στήν φούρια της
νά φύγη μέ άδεια...
—Ά πό τό παράθυρο έφυγε ή υπηρε
σία σας ;
—Θέλω νά πιστεύω ότι δέν μέ είρωνεύεσθε... είπε έλαφρώς ένοχλημένος ό βιομήχανος...
—Άντιθέτως προσπαθώ νά κάνω τήν
συζήτηση όσο μπορώ πιό εύχάριστη καί
έπικοδομητική, συνέχισε έκείνος άτάραχος. Βλέπετε βρήκα στήν ξύλινη κορ
νίζα τού παραθύρου ίχνη άπό άνδρικά
παπούτσια...
—Καί πώς έντοπίζετε τό άνθρώπινο
φύλο άπό έλαφρά όπως υποθέτω ίχνη
πάνω στό ξύλο ;
—Άπλούστατα γιατί τό βάρος αύτοΰ πού
πήδησε στό φρεσκοσκαμμένο χώμα τού
κήπου έδωσε δυό θαυμάσια άποτυπώματα... Προσωπικά πιστεύω ότι ό κλέφτης
αύτήν τήν στιγμή βρίσκεται κάπου κον
τά μας καί έξω άπό τήν βίλλα...
Πάμε μέχρι έκεϊ γιατί δέν έχομε και
ρό, είπε δρασκελίζοντας τήν πόρτα
τού γραφείου. Οί δύο άλλοι τόν άκολούθησαν μηχανικά. "Οταν έφθασαν στό
κεφαλόσκαλο τής κυρίας εισόδου, ό
Υπομοίραρχος Νέτας κοντοστάθηκε. Φαι
νόταν σάν άναποφάσιστος.
—Μήπως άλλάξατε γνώμη ; Είπε ό
Καράλης άνασηκώνοντας τόν γιακά τής
ρόμπας του.
—Ό χ ι άποκρίθηκε έκείνος κοιτάζοντας
τόν ήλιο πού ξεπρόβαλλε πάνω άπό
τίν κορφές τών πεύκων. Προσπαθώ νά
πείσω τόν έαυτό μου νά μή γελάση
σ’ αύτό πού θ’ άντικρύσωμε όλοι μαζί σέ
λίγο...
—Δέν σάς καταλαβαίνω...
—'Ομολογώ πώς ούτε καί έγώ συμπλή
ρωσε ό Υπομοίραρχος Δανέζης.
—Πάμε άπό τό γκαράζ πρώτα, είπε
έκείνος άδιάφορα. Ξεκίνησαν. Ά πό κον
τά άκολουθούσε καί ό γέρο—κηπουρός
σάν πειθήνιο σκυλάκι σέ στιγμές πού
τό άγνοοΰν τά άφεντικά του. Κάτω άπό τό
υπόγειο καί δίπλα άπό μιά άστραφτερή
«τζάγκουαρ» έστεκε σοβαρή καί έλαφρώς
σκονισμένη άπό τήν χθεσινή της έξοδο
ή μαύρη «Μερσεντές» τού βιομηχάνου.
Στό ύψος τής πίσω πόρτας της ό 'Υπομοί
ραρχος Νέτας κοντοστάθηκε. Μέ ένα
νεύμα ειδοποιεί τόν Δανέζη νά σταθή
καί έκείνος στό ίδιο σημείο άπό τήν
άλλη πλευρά τού αυτοκινήτου.
—Θέλετε τά κλειδιά τού πόρτ—μπαγκάζ ; Ψιθυρίζει άμίχανα ό βιομήχανος...
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’Αστυνομικό διήγημα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
" Δ Ο Υ Ρ Ε ΙΟ Σ

ΙΠ Π Ο Σ ,,

—'Από σήμερα τό πρωί είναι πιά άχρη
στα... φωνάζει δυνατά έκεϊνος καί μέ
μιά επιδέξια κίνησι άνασηκώνει τό καπώ.
Οί άλλοι τότε τά χάνουν. Στό βάθος του
πόρτ—μπαγκάζ φαίνεται κουλουριασμένος σάν σαλίγκαρος ένας μικροκαμωμένος άνθρωπος. Τρέμει ολόκληρος καί
στην προσπάθειά του νά άνασηκωθή
χτυπάει στην λαμαρίνα, μπερδεύεται καί
σωριάζεται φαρδύς πλατύς στό χώμα
παρασύροντος καί τήν μπιζουτιέρα καί
τά κοσμήματα πού κατρακυλάει καί αύτή
μαζί του.
—Μή... Μή... κατώρθωσε νά άρθρώση
μόνο ό άνθρωπάκος μέ τις κόγχες τών
ματιών του τεντωμένες.
—Ό ... Ό ... Νίκος Σέρτας... τραύλισε
ό βιομήχανος. Δέν είναι δυνατόν...
—Ό ΝΤκος Σέρτας ή Τραμπαρίφας
συμπλήρωσε ό 'Υπομοίραρχος Δανέζης
στήνοντάς τον όρθιον. Ό μέχρι χθές άφοσιωμένος νυχτοφύλακας τού έργοστασίου
Καράλη... Μή μοΰ πής ότι έβαλες στοί
χημα μέ τό συνάφι σου ότι μπορείς νά
μείνης ώρες κρυμμένος έδώ παριστάνοντας τό λάστιχο—ρεζέρβα........................
-—Καί μάς είχες δώσει τόν λόγο σου
πώς θά γινόσουν τίμιος όταν σέ χαρίσα
με τόν καιρό πού είχες μανία νά κάνης...
ράλλυ μέ κλεμμένα μοτοποδήλατα, είπε
ό 'Υπομοίραρχος Νέτας. Που νά φαντασθώ μωρέ άπό τήν άρχή ότι ξεπέρασες
καί τόν Δούρειο Ίππο τοϋ 'Οδυσσέα ;
—Δέν φταίω έγώ ...Θά... θά...σας τά
πώ όλα.... Ψελλίζει έκεϊνος. Οί άλλοι
φταίνε πού μέ πήραν στόν λαιμό τους...
— Ξέρεις πώς τούς λένε τούς άλλους;
—Ναι...ναι είναι φίλοι μου... Δηλαδή
θέλω νά πώ τούς γνώρισα φέτος τό κα
λοκαίρι στήν θάλασσα... Έ χουν καί γιώτα—χ ί ... ’Απόψε στις έφτά θά μέ περι
μένουν σέ μιά ταβέρνα στό Αιγάλεω ...
—Γιά νά γλεντήσετε τήν νίκη έ ;
έκανε ό 'Υπομοίραρχος Δανέζης. Είναι
σίγουρο πώς θάρθουν χωρίς νά σέ άναζητήσουν προηγουμένως ;
—Ναι γιά νά μή δώσωμε στόχο ...
—Καί νά ξεκουρασθοΰν άπό τό νυχτε
ρινό ποδοκόπι συμπληρώνει ό Υ πομοί
ραρχος Νέτας... Κύριε Καράλη, είπε
πρός τόν βιομήχανο, μπορώ νά χρησιμο
ποιήσω λίγο τό τηλέφωνό σας ; ’Εκείνος
ένευσε καταφατικά καί σέ λίγο ή πρωτό
τυπη αύτή συντροφιά άνέβαινε τά σκα
λιά τής βίλλας. Δέν πέρασε λίγη ώρα
καί ένα περιπολικό έφθασε στήν βίλλα
καί παρέλαβε τόν κρατούμενο κλέφτη.
Οί άλλοι κάθησαν στό λίβιγκ ρούμ τής
βίλλας κρατώντας γιά λίγο συντροφιά
στόν βιομήχανο πού τά είχε κυριολεκτι
κά χαμένα.
—’Από τήν άρχή κατάλαβα πώς ό
δράστης πρέπει νά ήταν παλιός σας γνώ
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—Καθ’ όδόν καί όχι στήν Α θήνα...
ριμος, είπε ό 'Υπομοίραρχος Νέτας
διόρθωσε ό Δανέζης. Ό ίδιος πριν τόν
σβύνοντας τό τσιγάρο του σ’ ένα κομψό
πάρη άπό έδώ τό περιπολικό, μοϋ είπε
άλαβάστρινο τασάκι.
πώς θά τό έβαζε στά πόδια μόλις ό κύριος
—Καί τό αυτοκίνητο στήν Κηφισιά
Καράλης θά σταματούσε όπως κάθε
τί σχέσι είχε ; ρώτησε μέ φανερή άπορία
πρωί συνηθίζει σέ μιά έρημική τοποθε
ό βιομήχανος.
σία έξω άπό τό Τατόϊ...
■—Άπλούστατα ήταν τό ίδιο πού σάς
—Ναί ! διέκοψε ό βιομήχανος. Κάθε
παρακολουθούσε άπό ώρα... Ίσως καί
πρωί περνάω άπό έκεί γιατί έχω έναν
άπό τότε πού βγήκατε άπό τό γραφείο
σταϋλο μέ καθαρόαιμα πουλάρια πού
σας. Ά πό τήν Κηφισιά ή πιό χαμηλά
τά προορίζω γιά τόν Ιππόδρομο. Είναι
στό Μαρούσι άς πούμε, σάς προσπέρασε
ή άδυναμία μου. Δύο χιλιόμετρα περπα
καί τήν κατάλληλη στιγμή σταμάτησε
τάχα άπό βλάβη στή μέση μιάς ανηφο τάω κάθε ήμέρα άπό τά χωράφια μέ τά
πόδια γιά νά τά καμαρώσω. Μέ παρακο
ρικής στροφής. Θά μοΰ πήτε γιατί στήν
λουθούσαν βλέπετε στενά οί άχρεΐοι...
στροφή ; Μά άκριβώς γιά νά μήν έχετε
Ευτυχώς πού διεπίστωσα άμέσως τήν
θέα όταν θά σπρώχνατε τό δήθεν χα
κλοπή γιατί άλλοιώς άν έφευγα στήν
λασμένο αύτοκίνητο... Έ τσ ι ό Σέρτας
Αιδηψό χωρίς νά πάρω εΐδησι άντε νά
καί ή παρέα του πού καραδοκούσαν
βρής μετά... Ούτε καί πού θά πήγαινε
άπό δίπλα, βρήκαν τήν ευκαιρία. Μέ
τό μυαλό μου στόν Σέρτα... Κύριοι δέν
άστραπιαία ταχύτητα πήραν τά κλειδιά
βρίσκω λόγια νά σάς ευχαριστήσω καί
τού αύτοκινήτου άπό τήν θέση τους χω
νά έκφράσω τόν θαυμασμό μου...
ρίς νά σβύσουν τά φώτα σταθμεύσεως.
Ξεκλείδωσαν τό πόρτ—μπαγκάζ καί
Συνόδεψε τούς άστυνομικούς μέχρι
έβαλαν άμέσως αύτά μέν έκεί πού τά
τήν είσοδο τής βίλλας.
πήραν, τόν μικρόσωμο δέ συνεργάτη
—Στήν διάθεσί σας άν μέ ζητήσετε...
τους «σαβούρα» κάτω άπό τό καπώ.
Στήν συνέχεια έσείς ξεκινήσατε αμέ είπε καθώς τούς άποχαιρετοΰσε...
—Εύχαριστοΰμε!.. άπάντησε μέ εύγέριμνος. Έ τσ ι ό πανούργος Σέρτας τρυ
νεια ό 'Υπομοίραρχος Νέτας. ’Ελπίζω
πωμένος στό πόρτ—μπαγκάζ πέρασε
ότι μετά τις 7 τό βράδυ θά έχετε τηλε
σώος καί άβλαβής καί πρό πάντων άπαφώνημά μου άφοϋ βάλομε πρώτα στό
ρατήρητος τήν άπαραβίαστη έξώπορτα
χέρι καί τούς υπολοίπους., συμπλήρωσε
τής βίλλας σας... Περιττόν νά σάς πώ
χαμογελώντας καθώς ξεκινούσε μέ τό
ότι άπό μέσα κρατούσε τό καπώ τοϋ πόρτ
αύτοκίνητο.
—μπαγκάζ στό φυσιολογικό κλείσιμο γιά
νά μή κλειδώση καί φυλακισθή μέσα...
— Καλή έπιτυχία!... άκούστηκε ή φω
"Οταν κατέβηκα μόνος μου στήν αυλή
νή τού βιομήχανου, πού έμεινε καρφωμέ
τής βίλλας, τήν στιγμή πού άπομακρυνόνος στήν θέσι του μέχρι πού τό αύτοκί
μουν άπό τόν χώρο τού γκαράζ τόν πήρε
νητο τών Αστυνομικών χάθηκε στήν
τό μάτι μου νά άνασηκώνη άργά τό καπώ,
στροφή τοϋ δρόμου.
μάλλον άπό περιέργεια νά ίδή ποιος
Τό ίδιο βράδυ έξω άπό «Τό στέκι τοϋ
είναι, άλλά έγώ έκανα πώς δέν τόν είδα..
Μηνά» μιά χασαποταβέρνα τοϋ Αιγά
—Καί οί συνεργάτες του ; ρώτησε άμέ
λεω, τήν ώρα πού οί άλλοι δύο τής σπεί
σως σάν ήχώ ό βιομήχανος.
ρας κατέβαιναν άπό ένα χιλιοτρακα—Σάς άκολούθησαν άπό κοντά σέ
ρισμένο «Φίατ», έπεφταν σέ μιά καλοστη
μιά άπόστασι ασφαλείας. Μόλις είδαν
μένη παγίδα τής Άσφαλείας. Λίγο
ότι περάσατε μέ τό ... πολύτιμο γι’ αύάργότερα, στήν Ύποδιεύθυνσι Ά σφα
τούς φορτίο σας τήν κυρία είσοδο, έδηλείας, ό Νέτας μέ τόν Δανέζη, έξιστοροϋμιούργησαν τόν γνωστό θόρυβο μέ τό
σαν τά διατρέξαντα στόν Διευθυντή τής
σπιτάκι τοϋ κηπουρού γιά νά άποσπάσουν
Αστυνομίας καί τούς άλλους Αξιωματι
τήν προσοχή σας καί νά δοθή ή εύκαικούς πού δέν έκρυβαν κάθε τόσο τόν
ρία στόν άετονύχη Σέρτα νά δράση
ένθουσιασμό τους.
Ανενόχλητος...
—Ξεπερνάει καί τό πιό συναρπαστικό
"Οταν έσείς τρέχατε πρός τήν μεριά
Αστυνομικό σήριαλ είπε κάποιος. Έ χ ο 
τοϋ κήπου ό Σέρτας πετάχτηκε άπό
με καί τό σήριαλ... είπε σά νά μονολογού
τόν κρυψώνα του, άρπαξε τά κλειδιά τοϋ
σε ό Υπομοίραρχος Νέτας.
αυτοκινήτου ώρμησε στήν είσοδο, τήν
άνοιξε καί άφοΰ χάλασε τήν ήλεκτρική
—Μήν μοΰ πής ότι πρέπει νά μεταφεράσφάλεια γιά πρόσθετους προφανώς
θή στήν όθόνη ή σημερινή έπιτυχία σου,
λόγους δικής του... άσφαλείας, άνέβηκε
είπε σκασμένος στά γέλια ό Δανέζης.
γρήγορα—γρήγορα τά σκαλιά, άρπαξε
—"Οχι άκριβώς, άπαντά σάν νά πειτήν μπιζουτιέρα μέ τά κοσμήματα,
ράχτηκε λίγο έκεϊνος καί σηκώνεται νά
καί μ’ ένα σάλτο άπό τό δωμάτιο ύπηρεφυγή. «Προστάτες τοϋ Νόμου» τό νέο
σίας βρέθηκε στόν κήπο καί στήν συνέ
τής
χεια πάλι στό πόρτ-μπαγκάζ τού αύτο- σήριαλ—άφιέρωμα στήν δράση
Χωρ]κής έννοώ.
κινήτου άφοϋ έβαλε τά κλειδιά στήν
Ποϋ πάς; είναι νωρίς άκόμη, παρατη
θέσι τους...
ρεί ένας Μοίραρχος.
-—Έδώ θά ρωτήσω καί έγώ είπε ό
—Καί μέ τόν Νέτα—τζούνιορ καί τήν
'Υπομοίραρχος Δανέζης. Γιατί δέν βγήκε
όμώνυμη κυρία πού έχω νά τούς δώ κοντά
πάλι άπό τήν κυρία είσοδο ;
ένα 24ωρο τί γίνεται ; είπε μέ τρυφερότη
—Αυτό μέ βασάνισε καί έμένα στήν
τα στήν φωνή του ό 'Υπομοίραρχος
άρχή, είπε πρός τόν συνάδελφό του.
Νέτας.
Δέν άργησα όμως νά καταλάβω πώς ό
—Ά ς πάμε στά σπίτια μας λίγο νωρίς,
φίλος μας πάνω στήν βιασύνη του
είπε καθώς σηκωνόταν ό Διευθυντής.
μάλλον κλειδώθηκε μέσα. Έ τσ ι ή λύσις
Τουλάχιστον άν χρειασθή νά κάνωμε
ήταν τό δωμάτιο υπηρεσίας. Θά περίμενε
καμμιά καινούργια νυχτιάτικη έκδρομή,
μέχρι τό πρωί κλεισμένος στό πόρτ-μπαγ
νά έχωμε πάρει έν τώ μεταξύ μιά γεύσι
κάζ γιά νά τόν μεταφέρη ό κύριος Καράάπό οικογενειακή θαλπωρή καί ξεγνοια
λης στήν Α θήνα καί άπό έκεί νά γίνη
σ ιά ..............
άφαντος...

'Ιστορικές Σελίδες

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ Τ Ε Ν ΙΑ Δ Η
Δημοσιογράφου

■ ■ετά

την Έπανάστασιυ

τού

Ή στρατολογία τών άνδρών
τής «’Εγχωρίου Χωροφυλακής»
■ τουρκικού στρατού οπτό τήυ έγίνετο μερίμνη τών αξιωματικών
III Κρήτην, ώργαυώ0η εις τήυ νή τού στρατού κατοχής, μέχρι τού
σον εγχώριος Χωροφυλακή, εις τήν ’Απριλίου 1899, οπότε άπεφασίόποιαν άνετέθη ή τήρησις τής σθη όπως ή όργάνωσις τής Χωρο
δημοσίας ασφαλείας καί τάξεως. φυλακής τής Κρήτης έπιτευχθή
Ή Χωροφυλακή αυτή ήρχισε νά κατά τρόπον συστηματικόν, μό
λειτουργή τό 1898 εις τά τέσσαρα νιμον καί άνταποκρινόμενον εις
διαμερίσματα τής μεγαλονήσου, τάς άνάγκας ασφαλείας τής νήσου.
τά όττοΐα εΰρίσκοντο ϋττό τήν
Εις έκτέλεσιν τών ληφθεισών
ττροσωρινήν κατοχήν των Μεγά σχετικών αποφάσεων, μετεκλήθηλων Δυνάμεων.
σαν έξ ’Ιταλίας εκατόν άξιωμαΆρχικώς οί ξένοι ναύαρχοι έσκέ- τικοί καί ύπαξιωματικοί
τού
φθησαν ν’ ανασυγκροτήσουν τήν Σώματος τών Καραβιυοφόρων,
εως τότε ΰφισταμένην μικτήν, έξ οί όποιοι, άμα τή άφίξει των εις
’Οθωμανών καί Κρητών Χωρο τήυ νήσου, έπελήφθησαυ μέ ζήλον
φυλακήν, άλλ’ άντελήφθησαν, ότι καί δραστηριότητα τού έργου τής
ύπό τάς κρατούσας κατά τήν επο όργανώσεως τής νέας συγχρονι
χήν εκείνην συνθήκας, τό σύστημα σμένης Κρητικής Χωροφυλακής καί
τής μικτής Χωροφυλακής ή έστω τής κατανομής αυτής εις υπηρεσίας,
καί ή ύπό νέαν μορφήν άνασύστα- κατά τό ’Ιταλικόν σύστημα. Οί
σις τού θεσμού εκείνου, ήτο πρα- ’Ιταλοί Ό ργαυω ταί ίδρυσαν επί
κτικώς ανεφάρμοστο. Καί έπρο- σης Σχολήν Έκπαιδεύσεως, ή λει
χώρησαν εις τήν σύστασιν τής' τουργία τής όποιας ήρχισεν αμέ
«’Εγχωρίου τοιαύτης».
σως.
Ούτω, ·εις τον Νομόν Χανιών,
Μετά τήν κάθοδον τού Πρίγή Χωροφυλακή, συνεστήθη ύπό κιπος Γεωργίου εις τήν Κρήτην
των ’Ιταλών, εις τόν Νομόν Ρε- έλήφθησαν αυστηρά μέτρα διά τόν
θύμνης ύπό τών Ρώσων, εις τόν γενικόν καί πλήρη αφοπλισμόν
Νομόν Ηρακλείου υπό τών "Αγ τών κατοίκων, ‘Ελλήνων καί Τούρ
γλων καί εις τόν Νομόν Λασηθίου κων, ώς καί διά τήν άποκατάσταύπό τών Γάλλων.
σιν τής τάξεως καί ασφαλείας.
Κατά τήν περίοδον έκείνην καί Καί τά μέτρα αυτά απέδωσαν
μέχρι τής άφίξεως εις τήν νήσον ίκανοποιητικώτατα άποτέσματα.
τού Πρίγκιπος Γεωργίου, οί ξένοι
Ό πρώτος οργανισμός τής Κρη
ναύαρχοι έλαβον έκτακτα μέτρα τικής Χωροφυλακής έδημοσιεύθη
τάξεως καί ασφαλείας εις τήν Κρή τήν 26 Αύγουστου 1899 (Νόμος
την, τήν εφαρμογήν τών οποίων 66) επί τή βάσει δέ τών διατά
ανέθεσαν εις τήν Χωροφυλακήν, ξεων αυτού, έξεδόθη καί ό Κανο
βοηθουμένην ύπό αποσπασμάτων νισμός Υπηρεσίας τού Σώματος.
ή αγημάτων τών πολεμικών πλοί
Προορισμός τής Κρητικής Χω
ων τών Δυνάμεων.
ροφυλακής ήτο ή τήρησις τής

Μ 1897 καί τήυ άπομάκρυνσιν τού

Στολή Κρητός Χωροφύλακος.
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Τμήμα Κρητικής Χωροφυλακής εις τά Χανιά τό έτος 1910.

δημοσίας ασφαλείας καί τάξεως
καί ή άσκησις τής αστυνομικής
εξουσίας καθ’ άπασαν τήν νήσον.
Τήν 23 ’Απριλίου 1900, έπ’ ευ
καιρία τής ονομαστικής εορτής
τοΰ Πρίγκιπος Γεωργίου καί κατό
πιν γενομένης πα ρ’ αύτού έπιθεωρήσεως ή Κρητική Χωροφυ
λακή, άνεγνωρίσθη ώς Στρατιω
τικόν Σώμα ’Ασφαλείας, εκτοτε
οέ αί ϋπηρεσίαι του ήρχισαν νά
λειτουργούν κανονικώς.
***

Πρώτος οργανωτής καί ’Αρχη
γός τού Σώματος ήτο ό ’Ιταλός
λοχαγός τών Καραβινοφόρων Κραβέρι. Τούτον διεδέχθη τό 1901 ό
λοχαγός κόμις Καπρίνι καί εκείνον
επίσης ό λοχαγός Ευγένιος Μο
νακό. ’Επί αρχηγίας τού τελευ
ταίου έξερράγη τό επαναστατι
κόν κίνημα τού Θερίσσου (1905),
τό όποιον έμελλε νά κλονίση
τό νεοσύστατον ’Αστυνομικόν Σώ
μα είς τά πρώ τα βήματα τής ιστο
ρικής ώς άπεδείχθη έκ τής μεταγενεστέρας πορείας του.
Εύθύς ώς άπεκατεστάθη ή τάξις
έπανήλθεν ή συνοχή είς τήν Κρη
τικήν Χωροφυλακήν, οΐ άνδρες
τής οποίας συνέχισαν, μέ επαινε
τόν ζήλον καί άκάματον δραστη
ριότητα τήν έκτέλεσιν τών καθη
κόντων πού τούς ένεπιστεύθη ή
Κρητική Πολιτεία.
Τον Σεπτέμβριον τού 1906 ό
Πρίγκιψ Γεώργιος παρητήθη καί
άνεχώρησεν έκ Κρήτης, οπότε "Υ
πατος 'Αρμοστής τής νήσου διωρίσθη ό ’Αλέξανδρος Ζαίμης. Κατά
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τήν περίοδον εκείνην, παρά τήν
έπικρατήσασαν έξαψιν τών πνευ
μάτων, πλήρης τάξις καί ήσυχία
έπεκράτησαν είς τήν νήσον, χάρις
είς τά μέτρα τών αρχών καί τόν
πατριωτισμόν τών κατοίκων.
Ό τότε πρόεδρος τής ΈΘνοσυνελεύσεως ’Αντώνιος Μιχελιδάκης, έξέφραζε τήν εύαρέσκειάν του
προς τούς άνδρας τού Σώματος
καί έτόνιζε καταλήγων, τά ακό
λουθα:
«‘Η νομιμόφρων διαγω γή ύμών
καί ή πειθαρχία καί ή έμμονή είς
τό ύμέτερον καθήκον, τών όποιων
δείγματα περιφανή έδείξατε μέχρι·
τούδε, δικαίως έπισύρει τόν έπαι
νον παντός πατριώτου, ένδιαφερομένου διά τήν τύχην καί τήν
αγαθήν τού τόπου ύπόληψιν».
’Άκραν εύαρέσκειαν προς τήν
Κρητικήν Χωροφυλακήν έξέφρασεν έπίσης καί τό έν Χανίοις Προ
ξενικόν Σώμα, διά τήν άξιέπαινον
στάσιν πού έτήρησαν οί άνδρες
της κατά τήν ήμέραν τής άναχωρήσεως τού Πρίγκιπος Γεωργίου
έκ Κρήτης.
’Ιδιαίτερον όμως τίτλον τιμής
διά τήν Κρητικήν Χωροφυλακήν,
αποτελεί τό κάτωθι μήνυμα πού
άπηύθυνε προς τούς άνδρας της
ό Πρίγκιψ Γεώργιος, κατά τήν
ήμέραν τής άναχωρήσεώς του έκ
Κρήτης:

Χωροφύλακες,
’Απερχόμενος τής αγαπητής
Μου νήσου Κρήτης, μετά οκταε
τή διαμονήν έν τώ μέσω ύμών,

Θεωρώ ιερόν καθήκον Μου, δπως
ώς ’Ανώτατος ύμών ’Αρχηγός,
έκφράσω είς τό έπίλεκτον Σώμα
τής Χωροφυλακής τήν άκραν
εύαρέσκειάν μου καί τάς έγκαρδίου εύχαριστίας Μου διά τήν
εύορκον έκτέλεσιν τών καθη
κόντων αύτοΰ καί τήν παραδει
γματικήν άφοσίωσιν, ήν Μοί
έπέδειξε καί τήν όποιαν πάντοτε
καί πανταχοΰ θά ένθυμοϋμαι
μεθ’ ύπερηφανείας καί εύγνωμοσύνης.
Σάς άποχαιρετώ, άγαπητοί
Μου Χωροφύλακες, μέ θλίψιν
μεν διότι σάς άποχωρίζομαι,
άλλά μέ γλυκεΐαν άμα έλπίδα,
δτι μετ’ ού πολύ θέλετε άποτελέσει πολύτιμον μέρος τοΰ Ε λ 
ληνικού Στρατού, ύπό τό σκήπτρον τοΰ Βασιλέως ήμών καί
Σεπτού Πατρός Μου.
Έ χω σταθεράν τήν έλπίδα,
δτι τήν άξιοθαύμαστον πειθαρ
χίαν καί τάς δντως παραδειγματικάς άρετάς, άς τόσον πασιφανώς έπεδείξατε κατά τό διά
στημα τής διαμονής Μου έν
Κρήτη, θέλετε έξακολουθήσει
τηροΰντες ώς ιερά κειμήλια,
ϊνα δυνηθή καί ή Αύτοϋ Μεγαλειότης ό Βασιλεύς ήμών, δταν
άνατείλη ή λαμπρά έκείνη ήμέ
ρα τής έκπληρώσεως τών πόθων
μας, νά αίσθανθή τήν αύτήν
ύπερηφάνειαν καί τήν αύτήν
προς ύμάς άγάπην, ώς ’Αρχηγός
ύμών, τάς οποίας ηύτύχησα νά
αισθανθώ ’Ε γώ .
Σάς αποχαιρετώ, καί έστέ
βέβαιοι, δτι τήν ειλικρινή άγά
πην καί τήν μεγάλην προς ύμάς
έκτίμησίν Μου, θέλω τηρήσει
πάντοτε άναλλοιώτους.
Έ ν Χαλέπα τή 11 Σ)βρίου 1906
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Του ’Ιούλιον τού 1906 έψηφίσθη
ύπό τής Κρητικής Βουλής, Νό
μος διά τού οποίου έτερματίζετο
τό έργου τής ’Ιταλικής ’Οργανω
τικής ’Αποστολής, ή δέ διοίκησις
καί όργάυωσις τής ΚρητικήςΧωροφυλακής άνετίθετο είς μετακληθησομένην έξ 'Ελλάδος ’Α
ποστολήν
αξιωματικών. "Εως
τότε τήν διοίκησιν τής Χωροφυ
λακής Κρήτης Θά άνελάμβανον
οί ύπηρετούντες είς αύτήν Κρήτες
άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί.

Εις έκτέλεσιν τού Νόμου τούτου
καί κατόπιν ύπογραφείσης συμβάσεως μετά των Μεγάλων Δυ
νάμεων καί έκδοθέντος ϋττό τής
'Ελληνικής Βουλής σχετικού Νό
μου, ή Ιταλική Άττοστολή άντικατεστάθη δι’ Ελληνικής τοιαύτης, άποτελεσθείσης έκ των Άνδρέου Μομφεράτου, ταγματάρ
χου τού Πυροβολικού, ώς ’Αρχη
γού, Άνδρέου Μπαΐρα, λοχαγού
Πεζικού, Δημ. Γίδα, λοχαγού Μη
χανικού, Τόλια Ρέγκλη ύττολοχαγού, Δημ. Άναστασιάδου λο
χαγού Οικονομικού, Ήρ. Άξελού
ύπολοχαγού Πυροβολικού καί Χρ.
Θεοδοσοττούλου
άνθυποκτηνιάτρου.
Ή 'Ελληνική ’Αποστολή έφθασεν εις Χανιά τήν 3ην Δεκεμβρίου
1906. Τούς "Ελληνας αξιωματι
κούς ύπεδέχθησαν είς τήν άποβάθραν ό δήμαρχος Χανίων Σειραδάκης, ό αρχηγός τής ’Ιταλικής
’Αποστολής λοχαγός των Καραβινοφόρων Μονακό, ό υπασπιστής
τού Υ πάτου Άρμοστού, ίλαρχος
Σ. Μεταξάς καί πλήθη κόσμου,
που τούς επευφήμησαν ζωηρώς.

,

Ό δήμαρχος Χανίων, προσφωνών τούς "Ελληνας αξιωματικούς,
έτόνισε ότι «ή αποστολή των
πρός διοργάνωσιν τής Κρητικής
Χωροφυλακής, καί Πολιτοφυλακής,
άπετέλει τήν πραγματικήν α
παρχήν τής εθνικής των Κρητών
άποκαταστάσεως. ΔΓ ό -καί ό
Κρητικός λαός τούς ύποδέχεται
ώς προσκόπους τής Ένώσεως τής
Κρήτης μετά τής Μητρός Ελλά
δος».

ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ
Ό ’Αρχηγός τής 'Ελληνικής
’Αποστολής καί ’Αρχηγός τής
Κρητικής Χωροφυλακής Άνδρέας
Μομφεράτος, ό όποιος είχε προαχθή έν τω μεταξύ εις τόν βαθμόν
τού άντισυνταγματάρχου, είς άρθρον του δημοσιευθέν τό 1912 εις
εϊκονογραφημένην έκδοσιν, γρά
φει τά ακόλουθα διά τήν όργάνωσιν καί τήν έξέλιξιν τής Κρητικής
Χωροφυλακής:
«Συμφώνως πρός τήν κατά τό
έτος 1900 γενομένην επίσημον άπογραφήν, ό πληθυσμός τής νήσου
ανέρχεται είς 303.543 κατοίκους,
έξ ών 269.319 Κρήτες, 33.496
’Οθωμανοί καί 728 ’Ιουδαίοι. ’Εν
τω αριθμώ των Κρητών περιλαμ
βάνονται καί 751 Καθολικοί, 35
Διαμαρτυρόμενοι καί 60 ’Αρμένιοι.
'Η νήσος, άπαλλαγεϊσα μετά
τήν Έπανάστασιν τοΰ 1897 τού
Τουρκικού στρατού καί τής μικτής
άλλά κατά τό πλείστον τουρκικής
Χωροφυλακής, έδημιούργησεν, άμα
τή καθόδω τού Πρίγκιπος Γεωρ
γίου ιδίαν έκ τής έθνικής νεότητος
Χωροφυλακήν, ή όργάνωσις τής
οποίας ένεπιστεύθη είς δεδοκιμασμένους αξιωματικούς καί ΰπαξιωματικούς των ’Ιταλών Βασι
λικών Καραβινοφόρων (’Από 10
’Ιουνίου 1899, έως 15 Δεκεμβρίου
1906).

Ά π ό τού ’Ιουνίου τού 1899
άνέλαβε τήν όργάνωσιν καί τήν
διοίκησιν τής Κρητικής Χωροφυ
λακής ό λοχαγός τών Καραβινοφόρων Φ. Κραβέρι.
Ή μεγάλη δράστη ριότης τού
Κραβέρι καί ή απεριόριστος τερός
αύτόν έμπιστοσύνη τού Πρίγκιπος, τής Κυβερνήσεως καί τών
Αρχών, έπετέλεσαν τό αληθώς
δυσχερές έγχείρημα τής συμπήξεως έγχωρίου Χωροφυλακής καί
όργανώσεως αύτής έπιμελέστατα,
κατά τό πρότυπον τοΰ πεφημισμένου Σώματος τών Καραβινοφόρων.
Τό έργον τής διοικήσεως τού
Κράτους διηυκόλυνε πολύ τό τότε
έν έφαρμογή μέτρον τών Διεθνών
Αρχών, τής άπελάσεως δηλονότι
τών ύποπτω ν καί έπικινδύνων
ατόμων, άπό τών οποίων, έντός
ολίγου χρόνου έκκαθαρίσθη ή νή
σος, τούτέστιν αί τρεις πόλεις
Χανιά, Ρέθυμνον καί Ηράκλειον,
καθ’ ότι ή ύπαιθρος δέν παρουσία
ζε τοιαύτην ανάγκην. Τό δικαίωμα
τούτο τής άνεξελέγκτου—πράγμα
τι δέ βασιζομένης έπί άκριβών
έκθέσεων—άπελάσεως τών έπικινδύδύνων άτόμων, άνεγράφη καί έν
τω Συντάγματι τού 1899 ώς προ
νομία τού Πρίγκιπος, έπί διετίαν
ένασκηθησομένη. ’Εννοείται, ότι
τήν εύσυνείδητον χρήσιν τής προ
νομίας του ταύτης, ό Πρίγκιψ

Οί “Ελληνες αξιωματικοί άνέλαβον τήν διοίκησιν τής Χωρο
φυλακής άπό τον αρχηγόν τής
’Ιταλικής ’Αποστολής τήν 16 Δε
κεμβρίου 1906. ’Ακολούθως οΐ ’Ιτα
λοί όργανωταί άνεχώρησαν έκ
Κρήτης, έπιστρέψαντες εις τήν
πτρίδα των.
Ή Κρητική Χωροφυλακή, ύπό
τήν νέαν της διοίκησιν, έπελήφθη
μέ ζήλον τού έργου της διά τήν
διατήρησιν τής δημοσίας τάξεως
καί άσφαλείας.
Χάριν τής καλλιτέρας διεξαγω
γής τού έργου τούτου, συνεστήθη
είς τά Χανιά ειδική ύπηρεσία’Ασφα
λείας, ή έλλειψης τής όποιας είχε
γίνει αισθητή, ώς καί Πολιτοφυ
λακή, όργανωθεϊσα υπό τής 'Ελ
ληνικής ’Αποστολής.

Ά νδρες τής Κρητικής Χωροφυλακής, ή όποια είσήλθε έκ τών πρώτων Ε λλ η 
νικών Μονάδων είς Θεσ]νίκην, περιπολοΟντες είς κεντρικήν όδόν τής πόλεως,
άμέσως μετά τήν άπελευθέρωσίν της.
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έποιήσατο διά τής Χωροφυλακής,
ένεργούσης άμα ώς ’Αστυνομίας,
ώς μέχρι σήμερον.
Ό πρώτος διοργανωτής Κραβέρι, δέν έδημιούργησε κυρίως
’Αστυνομίαν, άλλα Χωροφυλακήν,
έμπεριέχουσαν καί ’Αστυνομίαν,
παρεκκλίνας ούτω τοΰ εν Ιταλία
συστήματος, καθ’ δ μετέχει μέν
καί τό δττλον των Καραβινοφόρων τής ’Αστυνομίας, πλήν αϋτη
είναι διοργανωμένη επί διαφορε
τικών βάσεων.
Τήν όργάνωσιν ταύτην τοΰ
Κραβέρι, τταραμείναντος έττί έν
έτος ώς όργανωτοϋ καί διοικητοΰ
καί τταλιννοστήσαντος τον Ιού
νιον τοΰ 1900 εις ’Ερυθραίαν
’Αφρικής, ήκολούθησαν, έττί τοιαύτη βάσει συνεχίσαντες τό έργον
του, άξιώτατοι διάδοχοι αϋτοΰ,
Καπρίνι Βαλντουίνο μέχρι τής
2 Σεπτεμβρίου 1903 καί τελευ
ταίος ό Ευγένιος Μονακό μέχρι
15 Δεκεμβρίου 1906, έπίσης λοχα
γοί των Καραβινοφόρων. ’Από
τής 15 Δεκεμβρίου 1906 άνέλαβεν
έν Κρήτη τήν διοίκησιν τής Χω
ροφυλακής καί τήν σύστασιν Πο
λιτοφυλακής, ή ΰπό τον ταγματάρτάρχην τού Πυροβολικού καί ήδη
άντισυνταγματάρχην
Μομφεράτον Άνδρέαν Ελληνική ’Απο
στολή. Ή διέπουσα τάς στρατιω
τικός τής νήσου δυνάμεις μέχρι
τής παρούσης στιγμής:
Κατά τον έπί Κραβέρι προσω
ρινόν Κανονισμόν τής Χωροφυλα

κής (νόμος 66 τής 8 Αύγούστου
1899) ή Χωροφυλακή τής νήσου
αποτελεί εν Τάγμα έκ πέντε Λό
χων, ών άνά είς έν έκάστω των
πεντε Νομών Χανιών, Σφακίων,
Ρεθύμνης, 'Ηρακλείου καί Λασηθίου.
Τό Τάγμα τούτο θά άπετελεΐτο
έκ δυνάμεως 1200 άνδρών, μέχρι
δέ τελείας οργανώ σεις τής Πολι
τοφυλακής έκ 1600, καίτοι πρά
γματι αύτη ούδέποτε ύπερέβη
τούς 1.275 άνδρας.
‘Η Πολιτοφυλακή, ούχ’ ήττον,
πάντοτε άναβληθείσης τής συστάσεώς της καθ’ δλην τήν οκταετή
σχεδόν ιταλικήν όργάνωσιν καί
διοίκησιν, ίδρύθη μόνον ύπό τής
Ελληνικής ’Αποστολής τώ 1907,
ούτω δέ καθ’ δλην τήν διοίκησιν
τού Πρίγκιπος, μόνον στρατιω
τικόν Σώμα έν Κρήτη ύπήρξεν ή
τελειότατα καί ενωρίς ώργανωθεΐσα εύρωπαϊστί Κρητική Χω
ροφυλακή. ‘Η δύναμις αύτη τών
1.200 άνδρών, κατενεμήθη έφ’ δλης
τής νήσου άναλόγως.
Τών πέντε Λόχων (Μοιραρ
χιών) τήν διοίκησιν άνέλαβον π=νύπολοχαγοί τών Καραβινοφόρων έν Κρήτη, φέροντες βαθμόν
λοχαγού (μοιράρχου). Ό Λόχος
(Μοιραρχία) περιελάμβανε τρεις
ή τέσσαρας διμοιρίας (Τμήματα
ή ύπομοιραρχίας) καί 25 περίπου
’Ενωμοτίας (Σταθμούς).
Τών Ύπομοιραρχιών ή Τμημά
των—έν όλω 17—τήν διοίκησιν

είχον άνθυπασπισταί Καραβινοφόροι, έχοντες βαθμόν ανθυπομοι
ράρχου ή καί άρχαιότεροι ένωμοτάρχαι, έχοντες βαθμόν άνθυπασπιστού έν Κρήτη, τών δέ
σταθμών—έν όλω 135—τήν διοίκησιν είχον ύπενωμοτάρχαι Καραβινοφόροι, μετ’ άνωτέρου έν
Κρήτη βαθμού ή καί Κρήτες ύπαξιωματικοί ή καί Χωροφύλακες,
άναλόγως τής σπουδαιότητος τού
Σταθμού.
'Η ’Ιταλία ούτως άπησχόλησεν
έπί Κραβέρι έν Κρήτη: 1 λοχαγόν,
6 ύπολοχαγούς, ήτοι πέντε δι’
έκάστην τών Μοιραρχιών καί ένα
ώς ύπασπιστήν, όστις κατόπιν,
έπί Καπρίνι, ώνομάσθη καί Μοί
ραρχος, άμα τη ιδρύσει ύ π ’ αύτού
έκτης Μοιραρχίας—τής τού ’Επι
τελείου καί ήδη ύφισταμένης—καί
114 βαθμοφόρων μετά άπλών καραβινοφόρων (άνθυπασπιστάς,
ένωμοτάρχας, ύπενωμοτάρχας καραβινοφόρους).
Βραδύτερον όμως άπησχόλη
σεν όλιγωτέρους μέχρις 60 μόνον
ύπαξιωματικούς περίπου, έφ’ όσον
οί Κρήτες προήγοντο είς τούς
διαφόρους βαθμούς τάχιστα, κα
τόπιν έξετάσεων, μετά τρίμηνον
φοίτησιν είς τάς έν τώ Ά ρχηγείω
εύδοκίμως πάνυ λειτουργούσας
Στρατιωτικός Σχολάς τών διορ
γανωτών. Οί διοργανωταί, ούχί
βεβαίως καί ό πρώτος, προέτειναν
καί τήν άνάδειξιν τών άνθυπομοιράρχων έκ Κρητών άνθυπα-

Άξιωματικοΐ τής Κρητικής Χωροφυλακής κατά τό έτος 1908 έχοντες είς τό μέσον τό Πρωθυπουργόν τής
μεγάλο νήσου ’Αντώνιον Μιχελιδάκην.
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σιτιστών, μετά τετράμηνον φοίτησιν εις άνωτέρας τταρά τώ Ά ρχηγείω Σχολάς. Ή πρότασις ούχ’
ήττον αύτη δέν έπραγματοττοιήθη
επί τής πρώτης ‘Αρμοστείας.
Οΰτω, ή ‘Ελληνική Α ποστολή,
εΰρούσα ώριμον τό ζήτημα τής
προαγω γής εις ανθυπομοιράρ
χους, προήλθεν άμελητί εις τάς
αναγκαίας έν τώ Σώματι προαγω γάς, τό πρώτον μεν κατ’ εκλογήν,
συμφώνως προς Διάταγμα, άναστεϊλαν προσωρινούς τήν ϊσχυν
τών έν τώ Σώματι Κανονισμών,
ακολούθως δε καί κατόπιν εξετά
σεων, συμφώνως προς ειδικόν Διά
τα γμ α .......».
Ό ’Αρχηγός τής Κρητικής Χω
ροφυλακής, άντισυνταγματάρχης
Α. Μομφεράτος, άναφερόμενος έν
συνεχεία εις τήν δράσιν τοΰ Σώμα
τος, ϋπεγράμμιζε τά λίαν ικανο
ποιητικά αποτελέσματα, πού είχε
τά μέτρον τής έκτοπίσεως τών
υπόπτω ν, φαυλοβίων καί έπικινδύνων ατόμων, υπό τών ξένων
Ναυάρχων, ώς καί έκεϊνο τής
άπαγορεύσεως τής όπλοφορίας,
άτινα έδημιούργησαν εις τήν ύπαι
θρον καί εις τάς πόλεις κατάστασιν
ησυχίας καί ευνομίας, ή όποια
διήρκεσεν έπί οκτώ συνεχή έτη.
Περαιτέρω, ό άντισυνταγματάρχης Μομφεράτος εις τό άρθρον του
έτόνιζε τά ακόλουθα:
«Κατά τήν μακράν ταύτην πε
ρίοδον, ή ευεργετική δράσις τής
Χωροφυλακής ΰπήρξεν αδιάκοπος
καί ό υπέρ τής τελείας παγιώσεως
τής τάξεως αγών έστέφθη υπό
πλήρους έπιτυχίας. Κατά τήν αυ
τήν περίοδον, ή Χωροφυλακή,
πλήν τών ειδικών αυτής καθη
κόντων, ήτο έπιφορτισμένη καί
διά καθαρώς στρατιωτικών βαρών,
παντοειδών φρουρήσεων, καθ’ δ
έλλειπούσης έτέρας στρατιωτικής
έγχωρίου δυνάμεως.
Ιδιαιτέρως έμόχθησεν ή Χωρο
φυλακή, κατά τά δύο ταρα
χώδη έτη 1905 καί 1906, κατά
τά όποια έκηρύχθη υπό τών
Διεθνών ’Αρχών ό Στρατιωτικός
Νόμος, έφηρμόσθη αύστηρά λο
γοκρισία καί κατηργήθη πάσα
άδεια όπλοφορίας, έξομοιωθείσης
πρός τούτοις τής Χωροφυλακής
όσον αφορά τάς κατ’ αύτής έπιθέσεις, πρός τον Διεθνή Στρατόν.

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΛΙΜΑΞ ΕΝ ΤΗ
ΚΡΗΤΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
Χωροφύλαξ — δεκανεύς, υπενω
μοτάρχης —λοχίας, ενωμοτάρχης—

έπιλοχίας, άνθυπασπιστής —άνθυπασπιστής, άνθυπομοίραρχος—άνθυπολοχαγός.
Ό βαθμός τοΰ ανθυπομοιράρ
χου ήτο ό ανώτερος άπονεμηθείς
εις τούς άνδρας τοΰ Σώματος.
ΣΤΟΛΑ1: Οί πρώτοι χωροφύλα
κες καί ύπαξιωματικοί έφερον έκα
στος τό ένδυμα τοΰ τόπου των.
Μετά τήν μόνιμον όργάνωσιν τού
Σώματος, καθωρίσθησαν στολαί
ύπηρεσίας καί παρατάξεως, ώς
ακολούθως: Ύπηρεσίας, βράκα καί
άμπέχωνον μετά πηληκίου έξ
άστραχάν, ζώνη καί υποδήματα.
Παρατάξεως, διά τούς χωροφύλα
κας βράκα, διά δέ τούς ύπαξιωματικούς σαλβάρι άπό τσόχαν χρώ 
ματος βαθυκυάνου μετά παραρραμάτων έξ έρέας χρώματος πορ
φυρού καί τρία σειρίτια.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ή Κρητική Χωροφυλακή έπετέλεσεν έργον λίαν σημαντικόν είς
όλους τούς τομείς τής έπαγγελματικής καί έθνικής της δραστηριότητος καί έπέσυρε τήν έμπιστοσύνην καί τήν έκτίμησιν τοΰ
Κρητικού λαού καί τον θαυμα
σμόν τών ξένων. Υπήρξε Σώμα
έπίλεκτον, μέ πειθαρχίαν αρραγή,
μέ λαμπράν όργάνωσιν καί έκπαίδευσιν καί μέ ύψηλόν αίσθημα
αξιοπρέπειας. Κατώρθωσε νά ύψώση τον Νόμον καί νά έπιβάλη τήν
τάξιν καί τήν ασφάλειαν εις τήν
Κρήτην, κατά μίανκρίσιμον καμπήν
τής ιστορίας τής Μεγαλονήσου
καί έπέτυχε νά άναδειχθή είς Σώμα
’Ασφαλείας έκ τών αρίστων τής
έποχής του.

Ο ΑΧΑΎΡΕΥΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΡΦΑΚΗ
'Υ πομοιράρχου
Σά γ ά ν τι τοϋ π ή γα ινε τό παρατσούκλι πού τοΰ κόλλησαν οί Ά σπ ροχω ρίτες τοΰ Περικλή Σ τα θάκ η . Τόν πρώ το καιρό βέβαια ά ν τ έδρασε μ’ όλη του τή δύναμη . Κ άποτε μάλιστα έδειρε καί κ ά π ο ιο ν.
’Αργότερα συνήθισε τ ό σ ο , πού ξέχα σ ε τό πραγματικό του όνομα . Τώ
ρα όποιος τόν ρω τοΰσε ποιός είναι ,άπαντοΰσε : « Δ έ μέ ξέρεις ; ό Ά χ α ΐ ρευτος είμ α ι» . Μ άλιστα θυμάμαι τό πάθημά μ ο υ , όταν πρω τοπήγα
σ’ έκεϊνο τό Σταθμό Χ ω ρ )κ ή ς. Καθώς περνούσα τόν συνάντησα στό
δρόμο. Μ ούπε καλημέρα κι έγώ π ιστεύοντας ότι τό «ά χα ΐρ ευ το ς»
είναι τό πραγματικό του όνομα τ ’ ά π ά ν τη σ α : «Κ α λη μ έρ α, Κύριε
ά χ α ΐρ ευ τ ε!» .
Παρ’ όλα αύτά ήταν πραγματικά ό Περικλής άνθρωπος πού δέ
μπορούσε νά δή χ α ΐρ ι, για τί μιά μέρα δούλευε καί δυό μπεκρόπινε
στή τ αβ έ ρ ν α. . .
"Ενα καιρό κάποιος μακρυνός συ γγενή ς του πέθανε στή ’Αμερική
καί τάιρησε ένα άρκετά μ εγάλο ποσό γιά κληρονομιά .Κ άμποσο άπό τά
λ εφ τ ά αύτά ό άχαΐρευτος τά .. μετέτρεψ ε σέ κρασί .Μ’ αύτά ποϋμειναν
άγόρασε ένα τρα κ τέρ . Τ δφερε μιά Κυριακή στό χω ριό καί σά νάθελε
νά έκδικηθή τούς χω ριανούς του γιά τό παρατσούκλι πού τοΰ κόλλη
σαν , κι’ άκόμη νά τούς δείξη ότι κάποιος είναι κι’ αύτός , γύ ρ ιζε μέσα
στό χω ριό καί κορνάριζε ά σ τα μ ά τη τα .
"Ολοι σ χεδόν οί Ά σ π ρ ο χ ω ρ ΐτ ες είχ α ν βγή στίς πόρτες καί τά πα
ράθυρα καί τόν έκαναν χ ά ζ ι .
Σέ κάποια στιγμ ή έφ τασ ε κάτω άπ’ τά παράθυρα τοΰ σπιτιοΰ τοΰ
Κ α ρα π ά νο υ . Σταμάτησε τό τρακτέρ καί άρχισε π ά λι τό κ ορνάρισ μα.
Καί τότε ένα ραβδί άπ’ αύτό πού κρατοΰν οί γερόντοι τούρθε κατακέ
φ αλα! "Οσοι είδαν τό περιστατικό ξεκαρδίστηκαν στά γ έ λ ια . Κ ι’ ό
άχαΐρευτος θές άπό τόν πόνο , θές άπό τή προσβολή , άρχισε νά βρίζη
θεούς καί δ α ίμ ο νες. Τ ότε έγριεμένος π ετάχτη κε άπ’ τό σ π ίτι ό Βασί
λης Καραπάνος , ένας λεβεντόγερος ίσα μέ κεΐ π άνω , άρπαξε ένα ξύλο
κι’ άρχισε νά δέρνη τόν ά χ α ΐρ ευ τ ο . Έ δ ερ νε καί φ ώ ν α ζ ε : «Ν ά! γιά
νά μάθης άλλη βολά νά φ έρ νεσ α ι!» .
Έ τρ εξα κοντά τους καί τούς χ ώ ρ ισ α . ’Επειδή μοΰ φ άνηκ ε πολύ
περίεργο τό περιστατικό , ρώτησα τό γέρο νά μοΰ πή τί τόν έκανε νά
θυμώση τό σ ο . Τότε ό μπάρμπα—Β ασίλης μούπε :«Τό έγγονά κ ι μ ο υ ,
Κ ύ ρ . Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α . "Εδωσα λό γο στό Θεό νά τό κ ο ιμ ή σ ω . Τ ούπα
όσα παραμύθια ή ξε ρ α . Π άνω π οΰκλεισε τά ματάκια του νά ήσυχάση ,
νάσου κι’ έρχεται ό άχαΐρευτος μέ τό τρακτέρ σταματάει κάτω ά π ’ τό
παράθυρό μου κι’ ά ρ χίζει τό μ π ί-μ π ί μέ τή κ ό ρ να . Έ τ σ ι πάει ό ϋπ νος
τοΰ μ ικ ρ ο ύ . Μοΰ άνέβηκε τότε κι’ έμένα τό αίμα στό κ ε φ ά λ ι, πέρνω
τό μ παστούνι καί τοΰ τό ρ ίχνω κατακέφ αλα» . Καθησύχασα όσο μ πο
ρούσα τό γ έρ ο , π ή γα τόν άχαΐρευτο στό Σ τα θ μ ό . Τούκανα συστάσεις
νά προσέχη καί νά σέβεται τήν ή συχία καί τή γαλήνη τώ ν συνανθρώ 
πων τ ο υ .
Δ έν ξέρω άν έβαλε μυαλό ά π ’ αύτά πού τούπα ή ά π ’ τό ξύλο π ο ΰ ω α γ ε . Π άντω ς ή άλήθεια είνα ι ότι δέν τό ξα νά κ α νε.
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Χ Ω ΡΟ Φ ΥΛ ΑΚ Η

ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μέ έντατικό ρυθμό συνεχίζονται οί προετοιμασίες των
άθλητών τοϋ Σώματος έν όψει τοΟ πρωταθλήματος κλασσικοΟ
άθλητισμοΰ, κολυμβήσεως, σκοποβολής, καί αθλοπαιδιών
μεταξύ τών όμάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων
’Ασφαλείας. Τούς άθλητάς έπιβλέπουν καί προπονούν οί
Χωροφύλακες Αίας Λαρεντζάκης, μπασκετμπωλίστας τής
Α.Ε.Κ., Παν. Άργυρόπουλος, διεθνής κριτής στίβου, διαιτη
τής άγώνων βόλλεϋ καί Πρόεδρος τών Ελλήνων Διαιτητών
βάλλει;. Λέων. Άδαμαντίδης, παλαιός ποδοσφαιριστής τής
Α.Ε.Κ., Γεώργιος Άποστολόπουλος, παλαιός αθλητής δρό
μων αντοχής τής Α.Ε.Κ., καθώς καί οί πυγμάχοι Χωροφύλακες
Έπαμ. Άποστολόπουλος καί Παναγ. Πολυκανδριώτης. Ή
αυλαία τών προαναφερομένων άθλητικών έκδηλώσεων πού
άνοιξε μέ τήν κατάκτησι τής πρώτης θέσεως από τήν Χωροφυ
λακή στόν ανώμαλο δρόμο, κλείνει τόν προσεχή Δεκέμβριο
στό Παλαί-νταί σπόρ Θεσσαλονίκης μέ τό άγώνισμα τής άρσεως βαρών. Τό Ά ρχηγεϊον Χωροφυλακής έχει άναλάβει τήν
διοργάνωσι τών συναντήσεων βόλλεϋ μπώλ πού θά γίνουν
άπό 19 έως 23 Σεπτεμβρίου στό ’Εθνικό Γυμναστήριο Ρόδου.
’Εκτός άπό τήν περιοχή ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, ώρισμένοι άθλητικοί αγώνες θά γίνουν καί στις πόλεις Κέρκυρα, Χίο,
Πάτρα, Λάρισα καί ’Ιωάννινα. Μέ τήν καινοτομία αύτή δημιουργεϊται τόνωσις στήν άθλητική δραστηριότητα τής ’Επαρ
χίας καί παράλληλα μιά ευκαιρία στούς φιλάθλους της νά πα
ρακολουθήσουν άπό κοντά τις δυναμικές άναμετρήσεις τών
άθλητών πολλοί άπό τούς όποιους είναι γνωστοί καί στόν
Διεθνή άγωνιστικό χώρο. Ή «Άθλητική Έπιθεώρησις» μέ
ειδικά ρεπορτάζ θά ένημερώνη κάθε φορά τούς άναγνώστες
της σχετικά μέ τήν έξέλιξι τών άγώνων.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ

Τήν 9-3-73 εις αίθουσαν Αθηναϊκού ξενοδοχείου μέ πρω
τοβουλίαν τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
6 Γενικός Γραμματεύς Αθλητισμού άπένειμε τιμητικός
διακρίσεις εις όσους ύπηρέτησαν τά τελευταία χρόνια τού
Αθλητισμό ή συνέβαλον εις τήν διάδοσιν τοϋ Αθλητικού
πνεύματος. Εις τήν φωτογραφίαν ό Διοικητής τής ’Υπηρεσίας
φυσικής ’Αγωγής καί ’Αθλητισμού Μοίραρχος κ. Γαβριήλ
παραλαμβάνων τήν άπονεμηθεΐσαν τιμητικήν διάκρισιν.

ΑΓΩΝΕΣ

Ά π ό 7 έως 14 Α πριλίου διεξάγονται οί Πανελλήνιοι σκο
πευτικοί άγώνες όλων τών κατηγοριών. Ή όμάδα τοϋ Σώματος
μέ έπικεφαλής τόν κάτοχο τού Πανελληνίου ρεκόρ στό έλεύθεροπιστόλιΜοίραρχοΔημ.Κοτρώνη καί τόνάνερχόμενο στις
έπιδόσεις του στό στρατιωτικό περίστροφο Άνθ]ρχο Νικ.
Γαλατιανό, άναμένεται νά καταλάβη τήν άντίστοιχη γιά τις
δυνατότητές της θέσι στήν γενική βαθμολογία.

ΑΛΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Μετά τούς Παπαδημητρίου, Κούσουλα, Πατρώνη κ.λ.π. ένας
άκόμη άθλητής μας «έσπασε» τό φράγμα τών 2 μ. στό άλμα
εις ίίψος. Πρόκειται γιά τόν έφηβο Όδυσσέα Παπατώλη ό
όποιος στούς πρόσφατους Διασυλλογικούς άγώνες στίβου,
ύπερέβη μέ έπιτυχία τά 2μ.07 έκ. Έ τσ ι τά άθλητικά φυτώρια
πού έδημιουργήθησαν τήν τελευταία 6ετία άπό τήν πρωτοβου
λία καί τήν άπεριόριστη συμπαράστασι τής Γενικής Γραμμα
τείας Αθλητισμού, γιά μιά άκόμη φορά άποδίδουν καρπούς . .
Π ΑΝΕΥΡΩ ΠΑ Ϊ ΚΟΙ

ΒΟΛΛΕ ·Υ· — ΜΠΩΛ

Στήν Νεάπολη τής ’Ιταλίας θά διεξαχθή άπό 15 έως 22
Α πριλίου τό Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλλεϋ -μπώλ. Στήν
έπίσημη αύτή άθλητική διοργάνωσι λαμβάνει μέρος καί ή
χώρα μας. 'Ως γνωστόν, μέ τά χρώματα τής ’Εθνικής μαςάγωνίζονται κατά καιρούς οί Χωροφύλακες Γεώργιος Δερμάτης,
Μιχαήλ Γεωργαντής, Στέφανος Πολύζος, Κων]νος Κουρμπέτης, Βασίλειος Πάσσαρης, Χρήστος Παπαδόπουλος καί ό Δό
κιμος ΧωροφύλαξΜιχαήλ Κολιόπουλος.
Ο πρωταθλητής Ελλάδος εις τό έλεύθερον πιστόλιον
Μοίραρχος κ. Κοτρώνης, πρώτος νικητής τών Βαλκανικών
άγώνων τού 1972 μέ τά άπονεμηθέντα εις αύτόν μετάλλια. Ό
ίδιος τήν 18-3-1973 κατά τούς διασυλλογικούς άγώνας τής
Π.Σ.Ε., κατέρριψε τό πανελλήνιον ρεκόρ είς τό πιστόλιον
άκριβείας μέ νέα έπίδοση 388J400.
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ΑΓΩΝΕΣ

ΑΝΩΜΑΛΟΥ

ΔΡΟΜΟΥ

Μέ συμμετοχή 300 σπουδαστών τής Ε θνικής ’Ακαδημίας
Σωματικής ’Αγωγής, τήν 3-3-73 έτελέσθη στήν Καλογρέζα
άνώμαλος δρόμος έπί άποστάσεως 3000 μέτρων. Τήν τρίτη
θέσι κατέλαβε ό σπουδαστής Χωροφύλαξ Βασίλειος Σδοϋκος
μέ έπίδοσι 9 .15” . 'Ως γνωστόν, στήν ίδια ’Ακαδημία φοιτούν
καί οί Χωροφύλακες Γεώργιος Κασιμάτης, Γεώργιος Μπιρμπίλης (110 μ. μετ’ έμποδίων) ’Αθανάσιος Χαραχοΰσος (δισκοβο
λία) Κων]νος Κουρμπέτης ( Διεθνής παίκτης βόλλεϋ )
’Ελευθέριος Στεφανουδάκης (αρσις βαρών) οί Δόκιμοι Χωρο
φύλακες ΓεώργιοςΜανδέλος (110 καί 400 μ. μετ’ έμποδίων) καί
Ιωάννης Σαμαράς (800-1500 μ.) καθώς καί οί μπασκετμπολί
στες Χωροφύλακες ’Αριστείδης Ραφτόπουλος, Νικόλαος Τσοσκούνογλου, Μιχαήλ Γιαννουζάκος, Αίας Λαρεντζάκης καί
Κων] νος Μπογατσιώτης.
*

*

*

Μέ συμμετοχή χιλίων περίπου αθλητών καί άθλητριών
άπό όλη τήν χώρα (750 άνδρες, νέοι καί 234 γυναίκες) τήν
11-3-73 έτελέσθη στόν χώρο τού ’Ολυμπιακού Σταδίου’Αμαρουσίου τό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου όλων τών
κατηγοριών. Οί άθληταί τού Σώματος άπέσπασαν τις άκολούθες νίκες : Κατηγορία 10.000 μ. άνδρών 4ος Χωροφύλαξ
Παναγιώτης Νακόπουλος 3Γ.48” 6ος Χωροφύλαξ Ευάγγελος
Βαγιανός 32'.07” .8. Κατηγορία 6.000 μ. άνδρών 1ος Χωροφύ
λαξ Μιχαήλ Κούσης 18 .12 ".6 2ος Χωρ]λαξ Βλάσσιος
Τρεχλής 18'37"4. 6ος Χωροφύλαξ Βασίλειος Σδούκος 18'.
53” .4. Κατηγορία 4.000 μ. έφήβων 2ος Δόκιμος Χωροφύλαξ
Χαράλαμπος Γεωργακόπουλος 12 .4” .00.
ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ

Η

ΕΠΙΤΡΟΠ Η

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

Ό Χωρ]λαξ Μιχαήλ Κούσης πρώτος νικητής τού
πανελληνίου πρωταθλήματος άνωμάλου δρόμου 1973,
εις τά 6.000 μέτρα μέ χρόνον 18Ί2"6.

ΠΡΟΕΤΟΙΜ ΑΣΙΑΣ

Μέ πρωτοβουλία τής Ε.Ο.Α. συνεστήθη έπιτροπή προετοι
μασίας έν όψει τών ’Ολυμπιακών άγώνων τοΰΜόντρεαλ τό 1976.
Στήν πρώτη σύσκεψι τής ’Επιτροπής αυτής έκλήθησαν καί
παρευρέθησαν ό ’Αντιπρόεδρος τού Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ό Πρόεδρος
τής Ε.Κ.Ο.Φ. καί άλλοι 8 έκπρόσωποι 'Ομοσπονδιών ’Ολυμπια
κών αθλημάτων τής Χώρας. Κατά τήν σύσκεψι πού έπακολούθησε, ό Πρόεδρος τής ’Επιτροπής ’Ολυμπιακής προετοιμασίας
κ.Μοιρόπουλος άνεκοίνωσε ότι μέ συνεργασία τής Γ.Γ.Α. καί
Ε.Ο.Α. πρόκειται νά τεθή σέ έφαρμογή 4ετές πρόγραμμα
’Ολυμπιακής προετοιμασίας πού θά καταρτισθή μέ βάσι τά δι
δάγματα άπό τά άντίστοιχα προγράμματα τής περιόδου 1964—
1968. Πρός τόν σκοπό αυτόν άπεφασίσθη όπως οί 'Ομοσπον
δίες ύποβάλλουν τις απόψεις τους αναφορικά μέ τις γενικές
γραμμές προγραμματισμού γιά κάθε άθλημα. Οί προτάσεις
αύτές άποτελοΰν ήδη αντικείμενο έπεξεργασίας άπό τήν Ε.Ο.Π.
καί γενικά πιστεύεται ότι ή προεργασία αυτή μέ συνάρτησι τήν
άνοδο τού άθλητισμοΰ κατά τήν τελευταία 6ετία καθώς καί τήν
υλική καί ήθική συνδρομή τής Γενικής Γραμματείας ’Αθλητι
σμού, είναι τά στοιχεία έκεΐνα τά όποια θά συντελέσουν στήν
ικανοποιητική, έν σχέσει μέ προηγούμενες διοργανώσεις, έκπροσώπησι τής Ελλάδος στήν 'Ολυμπιάδα τού Μόντρεαλ.
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ

ΚΩ ΠΗΛΑΤΙΚΟ Ι

ΑΓΩΝΕΣ

Στήν λίμνη τών Ίωαννίνων θά διεξαχθοΰν τό πρώτο ΙΟήμερο
Αύγούστου οί Βαλκανικοί άγώνες κωπηλασίας, θεσμός πού γιά
πρώτη φορά καθιερώνεται καί κάθε χρόνο θά έπαναλαμβάνεται
σέ διαφορετική Χώρα. Ή δη στήν ’Αθήνα, μέ συμμετοχή άπό
τις ’Ομοσπονδίες τών ’Αντιστοίχων Κρατών, ρυθμίζονται διά
φορα οργανωτικά θέματα όπως ή Διεθνής άναγνώρισις τού
θεσμού, ή όργανώτρια χώρα τού 1974 κ.λ.π.
ΔΙΕΘΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΝΕΑ

Ή γνωστή άπό τούς ’Ολυμπιακούς άγώνες τοΰΜονάχου (τρία
χρυσά, ένα άργυρό καί ένα χάλκινο μετάλλια) 16χρονη Αύστραλέζα Σαίην Γκούλντ, έχει τήν ικανότητα νά βελτιώνη μέ άνεσι
τά Διεθνούς έπιπέδου ρεκόρ της καί μάλιστα κατά τρόπο
άντιστρόφως άνάλογο μέ τήν ήλικία της. Κάτοχος τού Παγκο
σμίου ρεκόρ στά 1.500 μ. άπό τό 1971, ήδη πριν συμπληρώση
τά δεκαεπτά της χρόνια, «έσπασε» τό φράγμα τών—. . . 17' μέ
νέο παγκόσμιο πάλι ρεκόρ 16'.56".9. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι
τό άντίστοιχο Πανελλήνιο ρεκόρ στήν κατηγορία τών άνδρών,
είναι 17'. 32” .

Μία πρωτότυπη άθλητική έκδήλωσι γίνεται τήν 1 ’Απριλίου
στό Παρίσι. Ό Γαλλικός ’Αθλητικός Σύλλογος «Στάντ-Φραν σαί» οργανώνει διεθνές μήτιγκ σκυταλοδρομίας άνά τάς όδούς
τής Γαλλικής Πρωτευούσης μέ άφετηρία καί σημείο τερματι
σμού τό «Πάρκ ντέ Πρένς». Οί άγώνες προβλέπεται νά ση
μειώσουν έπιτυχία χάρις στά μέτρα τής Τροχαίας Παρισσίων,
τήν συμμετοχή άθλητών άπό τήν Ελβετία, Γερμανία, Λουξεμ
βούργο, Βέλγιο, 'Ολλανδία κ.λ.π. καί φυσικά πολλών άλλων
άπό τά Γαλλικά ’Αθλητικά Σωματεία.
* *

*

Ή Βραζιλία δέν φαίνεται νά έπαναπαύεται άπό τό Παγκό
σμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου πού κατέκτησε πριν τρία χρόνια
ούτε άπό τό πλούσιο ποδοσφαιρικό δυναμικό της. Έ τσ ι του
λάχιστον έξηγεϊται άπό τήν πρόσφατη είδησι σύμφωνα μέ
τήν όποια καταστρώνει άπό τώρα ειδικό πρόγραμμα προετοιμα
σίας ώστε τά βαρύτιμο τρόπαιο πού κέρδισε στό«Μούντιαλ»
τού Μεξικού νά παραμείνη γιά μιά άκόμη τετραετία στό Ρίο .
Παράλληλα άπεφασίσθη όπως τό 1974 ματαιωθή τό ’Εθνικό
Πρωτάθλημα Βραζιλίας άκριβώς γιά νά είναι οί διεθνείς παί
κτες σέ θέσι όχι μόνο νά άνταποκρίνωνται στις άπαιτήσεις τού
'Ομοσπονδιακού Προπονητοΰ άλλά καί νά διατηρούν καλή φυ
σική κατάστασι άλλά καί τεχνική όμοιογένεια μεταξύ τους.
Έ ξ άλλου, τετραμελής έπιτροπή άπό κορυφαίους παράγοντες
τού ποδοσφαίρου έφθασε πρό μηνός περίπου στό Μόναχο
νά έπιλέξη τήν κατάλληλη τοποθεσία γιά τήν διαμονή καί τις
προπονήσεις τών παικτών κατά τήν διάρκειαν τών άγώνων τού
Παγκοσμίου Κυπέλλου. ’Ενώ όλα αύτά συμβαίνουν στήν
μακρυνή Βραζιλία, στήν Εύρώπη οί τρεις μεγάλες ποδοσφαι
ρικές δυνάμεις ’Αγγλία, Γερμανία καί ’Ιταλία καταστρώνουν
μακρόπνοα σχέδια, χωρίς όμως μέ αυτό νά σημαίνη ότι ή αισιο
δοξία πρέπει νά είναι γι’ αύτές μόνιμη κατάστασις. Ή διαπίστωσις αύτή δέν πρέπει νά είναι έντελώς άσχετη μέ τήν πρό
σφατη σαφή άγωνιστική κάμψη τής άλλοτε φορμαρισμένης
«Σκουάντρα Άντζούρα», τις όχι έπιτυχημένες έμφανίσεις τής
’Εθνικής Α γγλίας υστέρα μάλιστα καί άπό τήν περισυνή
συντριβή της μέσα στό Γουέμπλεϋ άπό τήν άνίσχυρη «Βοΰντερτήμ» τών Γερμανών, καί τήν πρό διμήνου περίπου ήττα τών
τελευταίων στήν έδρα τους άπό τήν ’Αργεντινή μέ σκορ 3-2
Άβεβαιότης λοιπον καί πυρετώδεις προετοιμασίες σέ όλα
τά άξιόμαχα ποδοσφαιρικά στρατόπεδα 17 άκριβώς μήνες
πριν άπό τήν έναρξι τού Παγκοσμίου Κυπέλλου πράγμα πού
σημαίνει ότι κάθε προγνωστικό είναι πρόωρο άλλά καί άβέβαιο.
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Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ
Η Λ IA

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
Μοι ράρχου

‘Η τηλεόρασις αναμφισβήτητα διεκδικεΐ σήμερα τήν πρωτοπορία στά μέσα
μαζικής ένημερώσεως. ’Αρκετά έχουν λεχθή, πολλά περισσότερα έχουν γραφή
γιά τόν «άπρόσκλητο επισκέπτη » στό σαλόνι άνθρώπων κάθε κοινωνικής τάξεως
καί μορφώσεως . . . Τήν μικρή όθόνη πού σημαίνει ταύτόχρονα, έφημερίδα,
θέατρο, κινηματογράφο, μουσικό σώου, διαφήμισι καί τόσα άλλα θέματα γενι
κού ένδιαφέροντος. Ή «’Επιθεώρησις Χωροφυλακής» μέ σειρά άρθρων τού συν
εργάτου της Μοιράρχου κ . Ήλία Οίκονομάκη θά δώση μία δσο τό δυνατόν περισ
σότερον έκλαϊκευμένη εικόνα σχετικά μέ τόν τρόπο έκπομπής των τηλεοπτικών
σημάτων άπό τόν πομπό καί λήψεως —άναμεταδόσεώς των, άπό τόν δέκτη, πού
δέν είναι, δπως συνήθως λέγεται, τό «μαγικό κουτί» αλλά ένα άξιόλογο τεχνολογικό έπίτευγμα τού αιώνα μας βασιζόμενο στούς άπαράβατους νόμους τής φύσεως.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ
"Ενα ’Επιστημονικόν έπίτευγμα,
τό όποιον είναι γνωστόν εις μικρούς
καί μεγάλους ώς μέσον ψυχαγωγίας
καί μάλιστα πολύ άγαπητόν, είναι
ή Τηλεόρασις. Εις τήν Ελλάδα, ή
Τηλεόρασις ένεφανίσθη έπισήμωςκαί
καί προοδευτικώς μέ πλήρη προ
γράμματα τά τελευταία δύο έως
τρία έ'τη. Τούτο δέν σημαίνει δτι
πρόκειται περί προσφάτου έπινοήσεως, άν ληφθή ύπ’ οψιν ότι ώς
προκύπτει έκ των στατιστικών των
ετών 1953—1954, πλεΐσται χώραι
άνά τήν Ύφήλιον άπό τάς πλέον
προηγμένας μέχρι τάς ύποαναπτύκτους, διέθετον σημαντικόν άριθμόν Σταθμών ’Εκπομπής καί
δεκτών τηλεοράσεως. Οΰτω εις τάς
'Ηνωμένας Πολιτείας ’Αμερικής έλειτούργουν 370 σταθμοί μεταδίδοντες τηλεοπτικά προγράμματα εις
28.000.000 δέκτας, εις τήν ’Α γ
γλίαν 7 διά 3.000.000 δέκτας κλπ.
διά νά καταλήξη ή προαναφερομένη
στατιστική εις τό Μαρόκον τό
όποιον κατά εποχήν εκείνην διέ
θετε ένα Σταθμόν μεταδόσεως καί
2.500 δέκτας. Βεβαίως οί άριθμοί
αύτοί σήμερον έχουν πολλαπλασιασθή, καί ό δείκτης τηλεοπτι
κής καλύψεως έκάστης χώρας έχει
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πλέον καί ποιοτικόν χαρακτήρα άναφερόμενον εις άριθμούς λειτουργόύντων Σταθμών έκπομπής καί υφι
σταμένων δεκτών έγχρώμου τη
λεοράσεως.
'Η καθυστέρησις έμφανίσεώς της
εις τήν χώραν μας, ώφείλετο άφ’
ένός μέν εις τό υψηλόν κόστος τών
έγκαταστάσεων καί δεκτών καί
άφ’ ετέρου εις τήν έδαφικήν αυτής
διαμόρφωοιν. Οί ορεινοί όγκοι άποτελοϋν φυσικούς φραγμούς εις τήν
διάδοσιν τών τηλεοπτικών σημά
των. Τούτο έπιβάλλει άκόμη μεγαλυτέραν οικονομικήν έπιβάρυνσιν
διά τήν κάλυψιν ολοκλήρου τής
χώρας διά τού σήματος τών Τη
λεοπτικών Σταθμών.
Θά έπιχειρήσωμεν διά τού παρόν
τος νά δώσωμεν εις τούς άναγνώστας
μίαν, όσον είναι δυνατόν, άπλή έξήγησιν περί τού τρόπου διά τού όποι
ου καυορθοΰται ή μετάδοσις τής
είκόνος καί ή άναπαραγωγή της
εις τοψς δέκτας. "Ας παρακολουθήσωμεν λοιπόν, προς καλλιτέραν
κατανόησιν, τό ιστορικόν τού θέ
ματός μας, τό όποιον άρχίζει άπό
τό έτος 1884.
Τό έτος τούτο, ό PAUL N IR KOW κατώρθωσεν νά κατασκευάση ένα σύστημα άναλύσεως—με
ταδόσεως καί συνθέσεως τής είκόνος.

I s '1'1...

Ό ’Επιστήμων οδτος είναι ό πρώ
τος συλλαβών τήν βασικήν ιδέαν
περί τό τηλεοπτικόν θέμα. 'Η ιδέα
αυτή ή όποια άναφέρεται εις τόν
τρόπον μεταδόσεως, τηλεοπτικώς,
μιας είκόνος, παραμένει ή αυτή καί
σήμερον άκόμη, άσχέτως προς τήν
βαθμιαία τελειοποίησιν τών μέσων
υλοποιησεως τής ιδέας αυτής.
Είναι άνάγκη νά έξηγήσωμεν τόν
βασικόν αύτόν συλλογισμόν τού Ν ΙRk o w , διά νά · καταστή ευχερής ή
παρακολούθησις τής συνεχείας.
'Η τηλεόρασις, όπως καί ό κι
νηματογράφος, έκμεταλλεύεται μίαν
άτέλειαν, ούτως είπεϊν, τού άνθρωπίνου οφθαλμού. Ή άτέλεια αύτή
συνίσταται εις τό ότι ό οφθαλμός
μας δέν είναι εις θέοιν νά παρακολουθήση άλλαγάς οπτικών εικό
νων, όταν αί άλλαγαί αύταί γίνωνται μέ ρυθμόν ταχύτερον τών 16
καί άνω εικόνων άνά δευτερόλεπτον.
Τά διάφορα αντικείμενα, υπο
πίπτουν εις τήν άντίληψίν μας διά
τής δευτερογενούς άκτινοβολίας τήν
όποιαν έκπέμπουν, άναλόγως τής
φωτεινότητος αύτών. Αί άκτΐναι
αύταί αί όποΐαι φθάνουν εις τούς
οφθαλμούς μας, δημιουργούν μίαν
έντύπωσιν ή οποία δέν έξαφανίζεζεται ταυτοχρόνως μέ τήν τυχόν

εξαφάνισήν της εικόνας. ’Ά ν δηλαδή
έμφανισθή ένα οίονδήποτε άντικείμενον άστραπιαίως καί έξαφανισθή,
τότε εις τον οφθαλμόν μας παραμέ
νει ή εΐκών τοϋ άντικειμένου καί
μετά τήν έξαφάνισίν του, έπί ένα
ώρισμένον χρόνον ό όποιος διαρκεΐ
περίπου 1 ]12 τοϋ δευτερολέπτου.
Τοϋτο ονομάζεται Μ ΕΤΑ ΙΣΘ Η ΜΑ, τό όποιον τείνει νά διατηρήση
εις τον οφθαλμόν μας μίαν εικόνα
ή όποια προεβλήθη στιγμιαίως εις
αύτόν, διά τής φωτεινότητός της.
Εις τό μεταίσθημα τοϋτο οφείλεται ή
έντύπωσις τοϋ φωτεινοΰ τόξου, τήν
όποιαν δημιουργεί ή ταχεία πα
λινδρομική ή περιστροφική κίνησις ένός έρυθροπυρωμένου άντικειμένου.
Συνεπώς τό 1]12 τοϋ δευτ]πτου
είναι ό κρίσιμος χρόνος διά τήν
έκμετάλλευσιν τοϋ μεταισθήματος.
’Ά ν, έπομένως, έμφανισθοΰν προ
ήμών διαδοχικώς εικόνες, ελά
χιστα δίεφέρουσαι ή μία άπό τήν
άλλην, εις χρόνον ίσον προς τον
χρόνον διάρκειας τοϋ μεταισθήματος, τότε θά άντιληφθώμεν τήν
κίνησιν εις τήν παρατηρουμένην
εικόνα, ή οποία θά είναι μία καί μό
νη, χωρίς νά δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν τήν διαδοχικήν άλλαγήν αυ
τών.
’Επειδή όμως εις τον χρόνον τοϋ
1]12 τοϋ δευτερολέπτου, ή εΐκών
παρουσιάζει μίαν ταλάντευσιν (τρεμόσβυμα), διά τον λόγον τοΰτον ό
χρόνος άλληλοδιαδοχής έμειώθη εις
τό 1 ]16 τοϋ δευτερολέπτου, δη
λαδή ή ταχύτης άλλαγής τών εικό
νων άπό 12 έγιναν 16 άνά δευτ]λεπτον
Οί σύγχρονοι κινηματογράφοι, διά
νά έπιτύχουν εικόνα διαυγή, ευ
κρινή καί καλής ποιότητος, χρησιμοποιοΰν ταχύτητα 24 εικόνων
άνά δευτερόλεπτον.
'Η τηλεόρασις, ώς προελέχθη,
έπωφελεϊται καί αύτή τής ΐδιότητος
τοϋ μεταισθήματος. 'Υπάρχει όμως
μία βασική διαφορά μεταξύ τής
είκόνος τήν οποίαν προβάλλει ό
κινηματογράφος καί έκείνης τήν
όποιαν παρουσιάζει ή τηλεόρασις.
Εις τον κινηματογράφον παρατηροϋμεν τήν εικόνα ώς αυτή παρου
σιάζεται, ήτοι ολόκληρον μέ ταυ
τόχρονον έκθεσιν όλων έκείνων τών
στοιχείων τά όποια άπαρτίζουν τήν
εικόνα.‘Δηλαδή τό μεταίσθημα κα
λύπτει τον χρόνον τής άλλαγής μιας
εικονος άπό τήν αμέσως έπομένην.
Εις τήν τηλεόρασιν δέν συμβαίνει
το αύτό. Ή έκάστοτε εΐκών, τήν
όποιαν τά μηχανήματα έμπιστεύον-

ται εις τά ήλεκτρομαγνητικά κύμα
τα διά νά τήν μεταφέρουν έως τον
δέκτη μας, δέν λαμβάνεται διά μιας
ολόκληρος μέ όλα τά χαρακτηριστι
κά της άλλά τμηματικώς ή κατά
κυριολεξίαν σημειακώς. Δηλαδή τά
βασικώτερα τών σημείων της έξ
ών άπαρτίζεται ή εΐκών, έκπέμπονται διαδοχικώς κατά μίαν ώρισμένην τάξιν καί ταχύτητα.
Ά ν παρατηρήσωμεν μετά προσο
χής μίαν έν μεγενθύσει φωτο*φαφίαν, ιδίως αν ή έκτύπωσις έγένετο εις ειδικόν έκτυπωτικόν χάρ
την, θα διαπιστώσωμεν ότι τά
εΐκονιζόμενα, συγκροτούνται άπό διά
φορα μικρότατα σημεία, τά όποια
μαζύ μάς δίδουν τό θέμα τής είκόνος.
Βάσει αυτής τής λεπτομέρειας,
τό μηχάνημα εκπομπής τής είκόνος,
τό όποιον λέγεται CAMERA, εκ
πέμπει έν προς εν τά σηαεΐα αυτά,
μέ κατ’ έπανάληψιν σαρώσεις τής
είκόνος, καθώς λέγονται, δηλαδή
όριζοντίας γραμμικάς ταχυτάτας κι
νήσεις τοϋ συστήμ.ατος έξερευνήσεως τής είκόνος, άπό τό έν άκρον
της προς τό άλλο καί άπό τά άνω
προς τά κάτω.
'Η ταχύτης λήψεως τών σημείων
αυτών είναι τοιαύτη ώστε οχι μόνον
δέν γίνεται άντιληπτή ή διαδοχική
εμφάνισις τούτων εις τον δέκτην,
άλλά ούτε καί αυτή ή άλλαγή ολο
κλήρου τής είκόνος, δηλαδή έκάστη πλήρης σάρωσις τής οθόνης άπό
τήν προηγηθεΐσα. Καί ένα άλλο
γεγονός βοηθεΐ τήν μή ταχεΐαν
έξαφάνισίν τών σημείων, καθώς
ταΰτα καταφθάνουν καί έμφανίζονται έπί τής οθόνης. Είναι δέ τοϋτο
ή ΐδιότης τήν όποιαν έχει ή οθόνη
νά συγκρατή έπί τι χρονικόν διά
στημα τά φωτεινά σήματα καί όταν
παύση νά ύφίσταται ή αιτία ή όποια
τάπροεκάλεσεν.'Η διάρκεια τής συγκρατήσεως τούτων, είναι κατά τι
μικροτέρα τοϋ χρόνου ό οποίος
άπαιτεΐται διά μίαν πλήρη σάρωσιν
τής οθόνης, δηλαδή τήν όλοκλήρωσιν τής είκόνος.
'Η ιδέα αύτή τοϋ ΝΙΚΚΟΥννά
άναλύση τήν εικόνα εις ένα πλήθος
σημείων, μέ τήν μέθοδον τής έξερευνήσεως, ύπήρξεν θεμελιώδης διά
τήν περαιτέρω έξέλιξιν τής τηλεοράσεως, διά λόγους τούς όποιους
θά άναπτύξωμεν εις τήν συνέχειαν
τοϋ παρόντος.
'Ο ίδιος ό έφευρέτης κατεσκεύασεν και τό πρώτον σύστημα έξερευνήσεως μιας είκόνος.
Τοϋτο άποτελεΐται άπό ένα δί

σκον σπειροειδώς διάτρητον. 'Ό ταν
ό δίσκος περιστρέφεται προ τής
προς εκπομπήν είκόνος, έκαστος
σημεΐον αύτής, άναλόγως προς τό
μέσον όρον τής φωτεινότητός του,
προβάλλεται διά μέσου τής έναν
τι τουτου οπής τοϋ δίσκου, έπί μιας
φωτοευαισθήτου έπιφανείας, περί
τής οποίας γίνεται λόγος άμέσως
κατωτέρω.
Ό
τρόπος [διατάξεως τούτων
είναι τοιοϋτος ώστε, έκάστην δεδαμένην στιγμήν, μία μόνον οπή νά
διερευνά ένα σημειακόν (θεωρητικώς) χώρον τής είκόνος, ό όποιος
άντιστοιχεΐ, λόγω τής θέσεώς του,
εις ταύτην.
Είναι άνάγκη νά τονίσωμεν καί
πάλιν, ότι μία μαυρόασπρη εΐκών
η φωτογραφία, συντίθεται άπό ένα
πλήθος σημείων άναλόγου άποχρώσεως έκ λευκοΰ καί μαύρου. Ή
φωτεινότης τήν όποιαν παρέχει έκα
στον έκ τών σημείων τούτων, άποτελεΐ τήν βάσιν εις τήν σύνθεσιν τής
είκόνος έπί τής οθόνης τοϋ δέκτου,
τηλεοράσεως. Αϋτη, προβαλλι μένη
διά τής άντιστοίχου οπής τοϋ δί
σκου τοϋ NIRKOW , προσπίπτει
έπί ένός φωτοκυττάρου. Τό φωτο
κύτταρου έχει τήν ιδιότητα νά
έπιτρέπη δι’ αύτοΰ τήν διέλευσιν
ήλεκτρονίων εις άριθμόν άνάλογον
προς τήν έντασιν τοϋ φωτισμού ό
οποίος προσπίπτει έπ’ αύτοΰ. Διά
τοϋ συστήματος τούτου, έπετεύχθη
νά μετατραπή έκαστον φωτεινόν
σημεΐον τής είκόνος, άνεξαρτήτου
βαθμοΰ φωτεινότητός, εις άνάλο·, ον
ήλεκτρικόν ρεΰμα.
Τό έτος 1933, ό Β.Κ. Z W O R Y 
KIN άντεκατέστησε τον εικονολή
πτην καί τό άντίστοιχον σύστημα τοϋ
δέκτου τοϋ NIRKOW , διά τοϋ κα
θοδικού σωλήνος ό όποιος μέ ώρισμένας βελτιώσεις χρησιμοποιεί
ται καί σήμερον, τόσον διά τήν
έκπομπήν, όσον καί διά τήν λήψιν.
Ά λλά περί τούτων, θά έπανέλθωμεν εις έτερον τεύχος.

Συνεχίζεται
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Γύρω άπό τό γραμματόσημο
Ξέρετε ότι:
1. Ό εφευρέτης τοΰ γραμματοσήμου ήταν
ονομαζόταν Ρόουλαντ Χίλλ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

1 Ό Γερμανικός στρατός—Μία άπό τις περίφημες συμφω
νίες του Μπετόβεν.
2 Παραπόταμος τοΰ Δουνάβεως—’Από τήν όνομασία πρωτευούσης Κράτους τής Μέσης ’Ανατολής.
3 Ήχητικώς σημαίνουν κλίσιν—Τό κύριον όνομα τοΰ Γκάντι
—Αιγυπτιακή Θεότης.
4 Έμεινε ιστορική ή τοΰ Α γίου Βαρθολομαίου—Είδος ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων—Βαλκανικόν νόμισμα.
5 Προεκάλεσε τήν θεομηνία τοΰ Β' Παγκοσμίου πολέμου—
είναι μικρή ή ήλικία της (δημ.)—Διαστημικά αρχικά.
6 ’Επαναλαμβανόμενο βιάζεται (δημ.) -—Σημαίνει καταστρο
φή γιά κάθε έπιχείρηση.
7. Πέρσης ποιητής—Προκλητική (καθ.).
8 Χώρα τής Λατινικής ’Αμερικής—Παρομοιάζει έπιρρηματικώς.
9 Είδος κουρτίνας—Γιός τοΰ Νώε—Ευρωπαϊκή άρνησις.
10 Γρυλλίζει άρχαιοπρεπώς (γεν)—Χαρακτηρίζεται άπό τά
βήματά του—Έ να σπόρ.
11 Περιέχονται στά φύκια—Εμπεριστατωμένη ερευνά (μετα
φορικός)—Συνεχόμενα στό άλφάβητο.
12 Σταυρολεξολούλουδο—’Αρχικά νεανικής όργανώσεως.
13 Μαζί μέ τόν Προκρούστη ύπήρξε άντίπαλος τοΰ Θησέως—
Ενέργεια όχι ένδεδειγμένη (καθ.).
ΚΑΘΕΤΩΣ

1 Βαλκανικό λιμάνι—Γνωστός άπό τό συνεχές μαρτύριό του.
2 Μπορεί καί έτσι νά άπομακρυνθή κάθε άνεπιθύμητος—
Είδος γυναικείου καπέλλου (ξεν.).
3 Ό ,τι καί τό 3γ όριζοντίως —Ό ασχολούμενος μέ γεωργι-
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Α γγλος καί

2. Τό πρώτο γραμματόσημο έκυκλοφόρησε στην Αγγλία
τό 1840.
3. Τό πρώτο τριγωνικό γραμματόσημό έκυκλοφόρησε στό
Ακρωτήριο τής Καλής Έλπίδος τό 1853.
4 . Τό άκριβώτερο γραμματόσημο έκυκλοφόρησε στή Βρετ.
Γουιάνα τό 1856, ή δέ σημερινή άξια του είναι περίπου
8.500.000 δρχ.
5. Τά περισσότερα γραμματόσημα τά έχει έκδώσει ή Ρωοία.
6. Τό πρώτο έλληνικό γραμματόσημο κυκλοφόρησε τό
1861.
7. Οί νήσοι Πίτκαιρν είναι τό μικρότερο κράτος τό όποιο
έκδίδει γραμματόσημα.
8. Τό πρώτο αεροπορικό γραμματόσημο κυκλοφόρησε στήν
Ιταλία τό 1917.
9. Τό πρώτο έλληνικό γραμματόσημο μέ δοντάκια κυκλο
φόρησε τό 1886.
10. Τό πρώτο άναμνηοτικό ΦΕΓΙΕ κυκλοφόρησε στό Λου
ξεμβούργο τό 1921.
11. Τά λιγώτερα γραμματόσημα τά έχει έκδώσει μιά αυτό
νομη περιοχή τής Α ργεντινής, τό ΕΝΤΡΕ- ΡΙΟΣ. ΈΕέδωοε μόνον ένα γραμματόσημο τό 1898.

κές έργασίες κατά μία όνομασία (δημοτ.)—Πηγάζει άπό
τις Ελβετικές Ά λπεις.
4. Προσκαλεϊ τά νήπια γιά φαγητό—Βρίσκεται στήν άνταρκτική—Συνοδεύει τούς καταρράκτες.
5 Τό κύριο όνομα τοΰ διασήμου μαέστρου Χατσατουριάν—
Ά πό τό έπώνυμον γνωστού ξένου θεατρικοΰ συγγραφέως—
Τό ένα άπό τά όνόματα του Άντερσεν.
6 Πρόδρομος τοΰ σημερινού «Μοτέλ»— Εχει καί αύτός τά
κύματά του.
7 Πολλοί τό νοσταλγούν τόν χειμώνα—Σειρά (δημ.).
8 Συνοδεύει συνήθως τούς πρωτοεμφανιζομένους στήν σκη
νή ήθοποιούς—Μέρος τοΰ Σώματος (αίτ.).
9 Διαθέτει καί αύτή μετοχές στό χρηματιστήριο (άρχικά)—
Καί αυτή ξύνεται (καθ.>—Κακόφημη περιοχή τοΰ Λονδί
νου.
10 Τό πρώτο συνθετικό Αμερικανικής μεγαλουπόλεως—Ό
Σουηδός αύτός άρχαιολόγος έκανε πολλές άνασκαφές στήν
Πελοπόννησο—Ά ρχικά όργανώσεως τών νέων μας.
11 Αραβικό άρθρο—Θυμίζει νικηφόρο μάχη τοΰ στρατού
μας κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους— Αρχαΐον κατομωτικόν.
12 Λατινικόν. . . πράγμα—Ά ρχικά ασφαλιστικού όργανισμοΰ.
13 Ή ρόκα άρχαϊστί—Γνωστό γυναικείο καλλυντικό.

Λύσεις είς τήν σελ. 255

Ο Π Τ ΙΚ Ο Σ Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ο Σ
Σ τ ο ν "Ε λλη να ιστορικό Πολύβιο (2ος αιών τ τ .Χ .) άττοδιδεται ή έτπνόησις ένος σ υσ τήματος «οπτικο ύ τη λε γ ρ ά 
φου» γ ια την μετάδσσι μυστικών 'μηνυμάτων έξ άττοστάσεως. Κ α τά τό σ ύσ τη μα τού Πολυβίου, χρησιμοποιούσαν
αναμμένους δαυλούς, τούς ότποίους κρατούσε ό σηματο
δότης μέ τ ά δύο του χέρια.

Ό άριθμός τών δουλών και ή θέσι τους δεξιά η ά ριστερά, άντιστοκχούσε σ ε ώρκτμένα γ ρ ά μ μ α τα τού Αλφα
βήτου.
Γ ιά π αράδειγμα, ένας δαυλός σ το δεξι χέρι και τέσ
σερις στό άριστερό, Αντιστοιχούσαν μέ τό γροομιμα Ε κ.ο.κ.

Κ ΑΤΑΙΓΊΔΕΣ

Τό Καπιτώλιο
τή ς Ο ϋάσιγκτω ν
Ό κεντρικός
βόλος
τού Καπιτωλίου
της Οϋάσιγκτων,
ύαλους
100 μέτρων,
είναι διακοσμημένος
μέ μιά τεράστια
νωπογραφία
έκτάσεως 4.350 τ. μ.,
που παριστάνει
τήν άποθέωσι
τοΟ
Γεωργίου Οϋάσιγκτων.

*Η μεγαλύτερη συχνότης
καταιγίδων παρατηάεΐται
οπήν περιοχή του Μπογκόρ
της Ιάβας.
Σπήν περιοχή αυτή ξεσπουν καταιγίδες έπι 322
ήμέρες τόν χρόνο I

Π ΡΩ ΤΑ Θ Λ Η ΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΜΠ1ΛΛΙΑΡΔΟΥ
Τό ιιπιλ λιά ρ δο θ εω ρ είται συνή
θως «ανδρικό» π α ιχν ίδ ι. Μοναδική
έξαίρεσ ι ήταν ή Γ ιαπω νέζα Μασάκο Κ ατσούρα.
πού άναδείχθη κε
π α γ κ ό σ μ ια
π ρ ω τα θ λή τρ ια
τού
μ πιλλιάρδου τό 1934.

Ό "Αγγλος αυτοκινητιστής Τζέο(?υ Κούρτις συνελήφθη καί πλήροισε πρόστιμο 1.500 δρχ., γιατί
ξυριζόταν μέσα στό αυτοκίνητό
του μέ ηλεκτρική μηχανή μπατα
ρίας, ένώ συγχρόνοις οδηγούσε
τρέχοντας μέ ταχύτητα 75 χλμ.
τήν ώρα, στους δρόμους τού Λον
δίνου.
ΟΔΗΓΕΙΤΕ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΙΑΩΝ

ΣΩΣΤΑ

ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

Α φ ώ ν Κ ουρκουντή 0 . Ε .
Τ Σ Α Μ Α Δ Ο Υ 16 -

Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Υ Σ -

Τ Η Λ . 4 2 2 -7 2 8

Ω ς π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ο ς εκ τ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν ’Α σ φ α λ ε ί α ς , θ έ τ ω ε ις τ ή ν δ ιά θ ε σ ιν
τ ώ ν κ . κ . Α ξ ιω μ α τ ι κ ώ ν κ α ί Ο π λ ιτ ώ ν τ ή ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς , ά π α ν τ α
τ ά κ ά τ ω θ ι ε ίδ η κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς μ α ς :

α) ’Ανδρικά κουστούμια, σακκάκια, πανταλόνια, γραβάτες,
υποκάμισα, υποδήματα κ , λ . π . ώς καί κασμήρια καί ει
δικό τμήμα διά παραγγελίας ( Έ μπορορραιρεΐον).
β) Γυναικεία φορέματα, ταγιέρ, μαντό, κουστούμια, παν
ταλόνια , φούστες , μπλούζες κ .λ .π . , ώς καί εϊδη προικός .

Ποιον όχημα έχει τήν προτεραιότητα;
α) Τό Λεωφορείον.
β) Τό βαίνον έπί τής ευθείας δίτροχον.
γ) Τό δίτροχον έπί τής στροφής.

γ ) Παιδικά κουστουμάκια , φορεματάκια, υποδήματα κ . λ . π .
Α π α ν τ α τ ά α ν ω τ έ ρ ω ε ίδ η μ α ς , π α ρ έ χ ο ν τ α ι μ έ ε υ κ ο λ ία ς π λ η ρ ω μ ή ς ε π ί μ ικ ρ α π ρ ο κ α τ α β ο λ ή έ κ π τ ω σ ι ν 10 ο )ο ε π ί τ ώ ν α ν α γ ρ α φ ό μ ε ν ω ν χ α μ η λ ώ ν τ ι μ ώ ν μ α ς
κ α ί έ ξ ό φ λ η σ ιν τ ο ΰ υ π ο λ ο ίπ ο υ ε ις 20 δ ε κ α π ε ν θ η μ έ ρ ο υ ς δ ό σ ε ις .
Ε π ί τ ώ ν α γ ο ρ α ζ ό μ ε ν ω ν τ ο ΐς μ ε τ ρ η τ ο ΐς ε μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν ή π α ρ ε χ ό μ ε ν η έ κ π τ ω σ ις α ν έ ρ χ ε τ α ι ε ις ε ίκ ο σ ι τ ο ΐς έ κ α τ ό ν ( 2 0 ο ) ο ) .
Μετά
Ν ικ ό λ α ο ς

τιμή

Κ ουρκουντής

Οδηγήτε τό έπιβατικόν όχημα. Εις
ποιον έκ τών δύο δίτροχων όφείλετε νά
παραχωρήσητε τήν προτεραιότητα;
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Η Θ ΙΚ ΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩΝ

Δυνάμει των άπό 10-1-73 Β.Δ. άπενεμήθησαν:
Ό Σταυρός τών Άνωτ. Ταξιαρχών τοϋ
Β.Τάγματος Γεωργίου Α' εις τόν κ. ’Αρχη
γόν Χωρ]κής. Ό Σταυρός τών Ταξιαρχών
του Β. Τάγματος Γεωργίου Α' εις (4)
Ταξιάρχσυς, ό Χρυσούς Σταυρός τοϋ
Β. Τάγματος Γεωργίου Α' εις (1) Άντ]χην
καί (93) Ταγματάρχας, ό ’Αργυρούς Σταυ
ρός τοϋ Β. Τάγματος Γεωργίου Α' εις (2)
Μοιράρχους. "Ο Σταυρός τών Άνωτέρων
Ταξιαρχών τοϋ Β. Τάγματος τοϋ Φοίνικος
εις τόν κ. Α’ Ύπαρχηγόν Χωρ]κής καί
(3) Ταξιάρχους. Ό Σταυρός τών Τα
ξιαρχών τοϋ Β' Τάγματος τοϋ Φοίνικος
εις (9) Συνταγματάρχας, (9) Άντ]ρχας
καί (62)Μοιράρχους. Ό Άργυροΰς Σταυ
ρός τοϋ Β. Τάγματος τοϋ Φοίνικος εις
(4) Μοιράρχους καί (4) Ύπομ]ρχους.
ΗΘ ΙΚ ΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Δυνάμει τοϋ άπό 30-12-72 Β.Δ. άπενεμήθησαν:
Μετάλλια Εΰδοκίμου 'Υπηρεσίας Α'
Τάξεως εις (100) Ένωμ]ρχας Β' Τάξεως
τοιαϋτα εις (22) Ένωμ]ρχας καί (11)
Ύπεν]ρχας καί τοιαϋτα Γ' Τάξεως εις
(32) Ένωμ]ρχας, (39) Ύπεν]ρχας καί
(974) Χωροφύλακας.
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΝΘ ΥΠ )ΣΤΩΝ

Άπεστρατεύθησαν τη αιτήσει των οί
Άνθυπασπισταί: Γεώργιος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,
Δημ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
’Αντώνιος ΘΕΟΔΟΣΗΣ, ΠΗΛΑΙΝΗΣ ’Εμ
μανουήλ, ΡΑΤΚΟΣ Δημήτριος, ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ’Ιωάννης, ΒΔΟΚΑΚΗΣ Κων
σταντίνος, ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ’Αντώ
νιος, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος
ΜΟΥΡΙΚΗΣ Δημήτρ., ΓΚΟΥΜΑΣ Ευάγ
γελος καί ό Άνθυπασπιστής ΠΟΛΥΖΟΣ
Φώτιος, λόγω σωματικής άνικανότητος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Έξεπαιδεύθησαν έπιτυχώς:
’Επί δμηνον εις ξένας γλώσσας (8-10-72
]8-4-73) είκοσι καί δύο (22) ’Αξιωματικοί
(Χωρ]κής καί ’Αστυνομίας Πόλεων εις
’Αθήνας), είκοσι πέντε (25) όπλΐται (Χω
ροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων εις
’Αθήνας) καί έκατόν δέκα πέντε (115)
όπλΐται Χωρ]κής εις Θεσ]νίκην. Δύο (2)
’Αξιωματικοί εις Σχολήν Στατιστικής
Στρατού έπί 2μηνον (λήξις 21-4-73),
τεσσαράκοντα (40) εις θέματα ’Αγορανο
μίας (19]3—9]4]73), είκοσι καί είς (21)
εις ΣχολήνΜετεκπαιδεύσεως έκπαιδευτών
(28]3-17]4]73), δύο (2) είς Σχολήν Γενικής
ΜορφώσεωςΣτρατοϋ (5]3-31]4]73),καί τεσ
σαράκοντα (40) τοιοϋτοι Χωρ]κής καί ’Α
στυνομίας Πόλεων είς θέματα ’Εθνικής
’Ασφαλείας. Πεντήκοντα (50) όπλΐται
(Χωρ]κής καί ’Αστυνομίας Πόλεων) είς
Σχολήν Τροχαίας (είδίκευσις) καί τεσσα
ράκοντα (40) εις θέματα ’Αγορανομίας.
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τήν 21-2-73 έωρτάσθη μέ λαμπρότητα
καί μεγαλοπρέπεια είς ’Ιωάννινα ή 60ή
έπέτειος τής άπελευθερώσεως τής πόλεως ύπό τοϋ Ελληνικού Στρατοϋ.
Τάς έορταστικάς έκδηλώσεις έτίμησε
διά τής παρουσίας του ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς—Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Παρέστησαν έπίσης
είς αΰτάς κλιμάκιον έξ 'Υπουργών τής
’Εθνικής ’Επαναστατικής Κυβερνήσεως,
ή ήγεσία τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί
Σωμάτων ’Ασφαλείας καί πολλοί άλλοι
επίσημοι. Έ π ’ εύκαιρίμ τοϋ έορτασμοϋ ό
κ. Πρωθυπουργός περιώδευσε πολλάς πό
λεις καί χωρία τής ’Ηπείρου όπου έγένετο δεκτός μέ φρενίτιδα ένθουσιασμοϋ
έκ μέρους τοϋ ’Ηπειρωτικού λαοϋ. Τόσον
κατά τάς περιοδείας τοϋ κ. Πρωθυπουρ.
όσον καί κατά τάς έορταστικάς έκδηλώσεις τών Ίωαννίνων έπεκράτησε άπόλυτος
τάξις όφειλομένη είς τάς άοκνους προ
σπάθειας τών άνδρών τών κατά τόπους
Υπηρεσιών Χωροφυλακής, δικαίως δέ
έξεφράσθησαν πρός αύτούς τά θερμά συγ
χαρητήρια τών έπισήμων διά τά ληφθέντα
άψογα μέτρα τάξεως. Είς τάς φωτογραφίας
ή Α.Ε. ό Άντιβασιλεύς Πρωθυπουργός
καταθέτων στέφανον είς τό Χάνι τοϋ
ΕΜΙΝ ΑΓΑ όπου ύπεγράφη τό πρωτόκολλον παραδόσεως τών Ίωαννίνων, καί στι
γμιότυπα άπό τήν παρέλασιν πεζών καί
μηχανοκινήτων τμημάτων τής Χωρ]κής
είς Ιωάννινα.

’Επίσης έξήλθον έσχάτως τοϋ Π.Σ.Ο.Χ.
Κρήτης (67) έξήκοντα έπτά Χωροφύλακες
καί πεντήκοντα (50) γυναίκες Χωροφύ
λακες έκ τής Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών.
ΟΜΙΛΟΣ Φ ΙΛ Ω Ν Χ Ω ΡΟ Φ ΥΛΑΚ ΗΣ
Κ ΕΡΚΥΡΑΣ

Τήν 17-1-73 είς τήν αίθουσαν τής ’Ανα
γνωστικής Εταιρίας Κερκύρας έδόθη
διάλεξις ύπό τοϋ Διοικητοϋ Δ.Χ. Κερκύ
ρας Άντ]ρχου κ. Γεωργίου ΒΑΣΙΛΑΚΗ
μέ θέμα «Αί Δημόσιοι Σχέσεις είς τό
σύγχρονον Κράτος». Ό όμιλητής. όστις
ώς γνωστόν ''κανόν κατά τό παρελθόν
ήνάλωσε χρόνον περί τήν μελέτην καί τήν
άνάπτυξιν τοϋ θεσμοϋ τών Δημοσίων
Σχέσεων τοϋ Σώματος, άνέπτυξε λίαν έντέχνως τό θέμα καί έθελξε τό έκλεκτόν
έκ Κερκυραίων άκροατήριον. Ή τφ όντι
άξιόλογος αυτή πνευματική έκδήλωσις
ώργανώθη ύπό τοϋ άρτισυστάτου 'Ομίλου
Φίλων Χωρ]κής Κερκύρας. Συγχαίροντες
είλικρινώς τούς σχόντας τήν πρωτοβου
λίαν καί τούς συντελέσταντας είς τήν έπι-

τυχίαν τής έκδηλώσεως αύτής, τούς εύχόμεθα πρόοδον καί έπιτυχίαν είς τό έργον
των.
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩΝ
Δ . Χ . Χ ΑΝ ΙΩ Ν

Τήν 10-2-73 ή Α.Δ.Χ. Κρήτης διοργάνωσε καί έπραγματοποίησεν έπιτυχή
συνεστίασιν τών ’Αξιωματικών τής Δ.Χ.
Χανιών είς πολυτελεστάστην νεόδμητον
αίθουσαν—καταλλήλως διακοσμησθεισαν
τοϋ Ναυτικού 'Ομίλου Χανίων. Είς τήν
έκδήλωσιν αυτήν παρέστησαν έκπρόσωποι τών τοπικών άρχών μέ έπικεφαλής
τόν Υφυπουργόν—Περιφερειακόν Διοι
κητήν Κρήτης κ. Γεωργαλάν. Τό μου
σικόν πρόγραμμα έτερψεν ιδιαιτέρως,
τούς έκλεκτούς προσκεκλημένους διότι
έπαίχθησαν τεμάχια μοντέρνας μουσικής
άπό τήν όργχήστραν τοϋ Ν.Ο. Χανίων
καί τοϋ τοπικοϋ μουσικού συγκροτήμα
τος. Ολοι οί συμμετασχόντες άπεχώρησαν μέ τάς καλυτέρας έντυπώσεις, έκφράσαντες ποικιλοτρόπως εύμενέστατα
διά τό Σώμα μας σχόλια.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ
Τήν 10-3-73 έδόθη λίαν έπιτυχώς εις
τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χωροφυλακής
ό έτήσιος άποκρηάτικος χορός των Δοκί
μων ’Αξιωματικών αύτής.
Παρέστησαν ό Υπουργός Δημοσίας
Τάξεως κ. ΤΙΟΥΜΠΑΣ, ό ’Αντιστρά
τηγος ’Αρχηγός Χωρ]κής καί ή κυρία
Χρίστου ΚΑΡΑΒ1ΤΗ, οί Α' καί Β Ύπαρχηγοί Χωρ]κής κ.κ. ΖΑΦΕ1ΡΟΠΟΥΛΟΣ
καί ΤΖΑΒΑΡΑΣ μετά τών συζύγων των,
οί Διοικηταϊ τών Σχολών Χωρ]κής, έτε
ροι ’Αξιωματικοί καί πλήθος προσκε
κλημένων.
Τό πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα
παρουσίασεν ό Γιώργος Οίκονομίδης.
Μέσα εις τήν δημιουργηθεΐσαν φαντασμα
γορικήν ατμόσφαιραν παρήλασαν ικανοί
έκλεκτοί καλλιτέχναι τού έλληνικού πεν
ταγράμμου. Ή έλαφρά όρχήστρα τής
Χωρ]κής έσκόρπιζε χαρούμενους ρυ
θμούς μέχρι τών πρωινών ώρών καί έπροκάλεσε ένα πανδαιμόνιον χαράς καί κε
φιού μεταξύ τών έκλεκτών ψυχαγωγου
μένων.

ΒΡΑ ΒΕΥ ΣΙΣ
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ΧΟΡΟΣ

Ο . Φ . X . ΝΕΑΣ ΙΩ ΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ό "Ομιλος Φίλων Χωρ]κής Ν. ’Ιωνίας
έδωσε τόν άποκρηάτικο χορό του εις
χορευτικόν κέντρον τής Ν. Φιλαδέλφειας
τήν 2-3-1973.
Παρέστησαν ό ’Αντιστράτηγος ’Αρχη
γός Χωρ]κής καί ή Κα Χρίστου ΚΑΡΑΒΙΤΗ, οί Α’ καί Β' Ύ παρχηγοί Χωρ]κής
Υποστράτηγοι κ.κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
καί ΤΖΑΒΑΡΑΣ, οί Ταξίαρχοι κ.κ. ΚαΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ καί
ΒΛΑΧΟΣ, άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί
καί πλήθος έκλεκτών προσκεκλημένων.
Ό Πρόεδρος τού 'Ομίλου Φίλων Χωρο
φυλακής κ. Δημόπουλος, όμιλών ηύχαρίστησε τούς παραστάντας, καί ύπεγράμμισεν ότι ή έκδήλωσις αύτή έπιδιώκει
τήν άνάπτυξιν τών σχέσεων τών μελών
τού 'Ομίλου μετά τών άνδρών Χωρ]κής
καί τού κοινού καί καλλιέργειαν τού
πνεύματος ειλικρινούς μεταξύ των συνερ
γασίας.

Άπαντών ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Άντισ]
γος κ. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ηύχαρίστησε τόν
"Ομιλον Φίλων Χωρ]κής Ν. ’Ιωνίας διά
τήν πολύπλευρον δράστη ριότητά του
πρός δημιουργίαν καταλλήλου κλίματος
συνεργασίας τής Χωρ]κής μετά τών πολι
τών.
Εις τήν χορευτική βραδυά μετέσχον
γνωστοί καλλιτέχναι τού έλληνικού πεν
ταγράμμου πού έδωσαν ξεχωριστόν τόνον
εις τό κέφι τών παρευρεθέντων πού έκρατήθη άμείωτον μέχρι τών πρωινών ώρών.
ΧΟΡΟΣ Ο. Φ .

Χ Ω Ρ )Κ Η Σ

ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α ΤΤΙΚ Η Σ

’Επίσης τήν έσπέραν τής 11-3-73 έδόθη
εις τό Ξενοδοχείον ΧΙΛΤΟΝ ό έτήσιος
άποκρηάτικος χορός τού 'Ομίλου Φίλων
Χωρ]κής 'Αγίας Παρασκευής.
Παρέστησαν ό ’Αντιστράτηγος ’Αρ
χηγός Χωρ]κής καί ή κυρία Χρίστου ΚΑΡΑΒΙΤΗ. οί 'Υπαρχηγοί Χωρ]κής Υ πο
στράτηγοι κύριοι ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
καί ΤΖΑΒΑΡΑΣ, τά μέλη τού 'Ομίλου
καί έτεροι προσκελκημένοι καί φίλοι τού
Σώματος. Ή όλη έκδήλωσις έσημείωσε
έξαιρετικήν έπιτυχίαν διαρκέσασα μέχρι
πρωίας.

ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
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77. 355 Τ ουρίσται
ά φ ίχθ η σ α ν ε ις τή ν χ ώ ρ α ν μ α ς κ α τ ά τον
μήνα ’Ιανουάριον 1 9 7 3 έναντι 6 4 .0 3 0 κ α ί
4 8 .3 2 4 τον ίδιο ν μήνα τώ ν ετώ ν 1972 κ α ί
1 9 7 1 , γ εγ ο νό ς όπ ο ιο ν σ η μ α ίνει άνοδον
τοϋ το υ ρ ισ τικ ο ύ ρ εύ μ α το ς κ α τ ά 2 0 ,8 0 ο)ο
κ α ί 60,1 ο )ο ά ν τισ το ίχ ω ς .

Σ υνέδριου

αίθουσ αν τή ς Σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή ς Σ χ ο λ ή ς ’Α ξ ι
ω μ α τ ικ ώ ν Σ ω μ ά τ ω ν Θ εσ σ α λ ονίκ η ς, τό
Δ ιεθ νέε Συνέδριον τ ή ς Ε τ α ι ρ ία ς W E S T I N G H O U S E ά π ό 1 3 -1 8 ]4 ε ίς αίθουσ α
τού Ξ ενοδοχείου Μ Ο Ν Τ — 1 Ι Α Ρ Ν Ε Σ κ α ί
τέλ ο ς ά π ό 1 6 -2 2 ]4 είς α ίθουσ αν τού Ξ ενο
δοχείου V O U L A B E A C H τ δ Δ ιεθ νές
Σ υ νέδρ ιον Π ρ ο ϊσ το ρ ία ς κ α ί Π ρ ω τ ο ϊσ τ ο ρίας.

’Ε κτενή δημοσιεύματα
τώ ν Β ρ εττα νώ ν τ α ξ ιδ ιω τ ικ ώ ν π ρ α κ τ ό 
ρων θά σ υ γκλ η θή ά π ό 2 έ ω ς 7 Ν οεμ βρ ίου
1974 ε ις ’Α θή να ς ό Π ρ όεδρ ος τ ή ς ’Ο ρ γ α 
ν ω τ ικ ή ς ’Ε π ιτ ρ ο π ή ς τοϋ οποίου κ . Τ ρ ίγ κεο έδήλω σεν ο τ ι 4 .0 0 0 Β ρ εττα νο ί τ α ξ ι
δ ιω τ ικ ο ί π ρ ά κ το ρ ες θά π αρακολουθήσουν
τά ς ε ρ γ α σ ία ς του.

Φ ω τογραφ ικόν Συνεργείου

Τήν 9-2-73, ή Πανελλήνιος 'Ομοσπον
δία Υπαλληλικού Προσωπικού ΑύτΟκινήτων διωργάνωσεν έορταστικήν έκδήλωσιν έπ* ευκαιρία λήξεως τής έβδομάδος προλήψεως τροχαίων άτυχημάτων.
Κατά τήν έορτήν έβραβεύθησαν μέ χρυ
σά μετάλλια τά διακριθέντα κατά τό 1972
όργανα τών Υπηρεσιών Τροχαίας Χωρ]
κής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς καί οί
οδηγοί, οί όποιοι ούδεμίαν παράβασιν τού
Κώδικος 'Οδικής Κυκλοφορίας έσημείωσαν, ουδέ έγένοντο καθ’ οίονδήποτε τρό
πον πρόξενοι τροχαίων άτυχημάτων.
Εις τήν φωτογραφίαν βραβευθείς
Χωρ)λαξ έν μέσω τής συζύγου τού κ.
Πρωθυπουργού καί τού Υπουργού κ.
Γιάκα.

τοϋ « S H U F U T O S E I K A T S U » — μ η 
νιαίου γ υνα ικ είο υ π ερ ιο δικ ο ύ τ ή ς ’Ι α π ω 
νίας κ υκλ οφ ορ ία ς 6 0 0 .0 0 0 φ ύλλω ν —έ π ε σκέφ θη τόν Μ ά ρτιον τή ν Ε λ λ ά δ α , π ρ ο κ ειμένου νά π ρ οβή εις τή ν λήψ ιν φ ω το 
γ ρ α φ ιώ ν κ α ί συλλογήν σ το ιχ είω ν κ α ί π λ η 
ροφοριώ ν δ ιά τή ν προβολήν τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς
κ α ί το ύ έλληνικού τουρισ μού.

Κ ατόπιν σ υμ πα ρα στά σεω ς
τού
Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ Π ο λ ιτισ μ ο ύ
καί
Ε π ι σ τ η μ ώ ν π ρ α γ μ α το π ο ιο ύ ν τ α ι τό 3ον
Π α νελλή νιον 1! α μ φ ο ιτη τ ικ ό ν
Ο ικ ο ν ο μ ι
κόν Σ υ νέδρ ιον ά π ό
1 -5 ]4 ε ις
τήν
αίθουσ αν τε λ ε τώ ν τ ή ς Ά ν ω τ ά τ η ς Β ιο
μ η χ α ν ικ ή ς Σ χ ο λ ή ς Θ εσ σ αλονίκ ηςή Ε υ 
ρ ω π α ϊκ ή
Δ ιά σ κ εψ ις Τ α χυ δ ρ ο μ ε ίω ν κ α ί
Τ η λ επ ικ ο ιν ω ν ιώ ν ά π ό 2 - 6 - ]4 ε ις τή ν α ί
θουσαν τ ή ς Π α ν τε ίο υ Σ χ ο λ ή ς, τό 3ον Σ υ ν έ 
δρ ω ν Ε ν ό π λ ω ν Δ υνά μ εω ν ά π ό 6-7 ]4 είς

ά φ ιέρ ω σ ε ολόκληρος σ χεδόν ό Α υ σ τρ ια 
κ ός τ ύ π ο ς δ ιά τ ά ς π ρ ω το φ α νο ύ ς ε π ιτ υ χ ία ς
έκ δ η λ ώ σ εις τού Ε . Ο . Τ . είς τ ά π λ α ίσ ια
τ ή ς 1 0 η ς Δ ιεθ νούς Έ κ θ έ σ ε ω ς Τ ουρ ισ μ ού
τ ή ς Β ιέννης ή ο π ο ία ή νοιξε τ ά ς π ύ λ α ς
τ η ς τό δεύτερον 15νθήμερον Φ εβρουάριου
1972.

32

ΣκανδιναβοΙ

ξενα γο ί κ α ί υπ ά λ λ η λ οι μ ε γ ά λ ω ν Τ ο υ ρ ι
σ τικ ώ ν Γ ρ α φ ε ίω ν π αρηκ ολούθησ αν έ ξ ι
δ ία ς π ρ ω το β ο υ λ ία ς είς τή ν Ρ όδον σειράν
μ α θ η μ ά τω ν άναφ ερομ ένω ν ε ίς τό ισ το ρ ι
κόν κ α ί λ ο ιπ ά ς λ ε π τ ο μ έρ ε ια ς διαφ όρω ν
ά ξ ιο θ εά τω ν τ ή ς νήσου, προκειμ ένου νά ε ί 
να ι ά π ο λ ύ τω ς ενήμεροι το ύ μ εγά λ ο υ αυ
το ύ πόλου έ λ ξεω ς το υ ρ ισ τώ ν τ ή ς Μ εσ ο 
γείο υ .

15. 000. 000 δ ρ α χ .
διετέθ η σ α ν κ α τό π ιν ά π ο φ ά σ εω ς τού Υ 
π ουρ γού Π ο λ ιτισ μ ο ύ κ α ί ’Ε π ισ τ η μ ώ ν κ.
Π α ν α γ ιω τ ά κ η διά τή ν χ ρ η μ α το δ ό τη σ ιν
έκτελ ου μ ένω ν είς διάφ ορα δ ια μ ε ρ ίσ μ α τα
τ ή ς χ ώ ρ α ς έρ γω ν συντη ρή σ εω ς κ α ί ά νασ τη λ ώ σ ε ω ς μ νη μ είω ν , ά νεγέρ σ εω ς κ α ί
συντη ρή σ εω ς Μ ουσείω ν, ά νασ κ αφ ώ ν κ .λ .π .
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ΜΙ ΚΡΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Εγγράφους Ευχαριστίας έξέφρασαν
'Ο έν Θ εσσ αλονίκη ’Ιτ α λ ό ς Π ρ όξενος κ.
M A R I O D ’ E R M A N δ ιά τήν σ υ μ μ ε το 
χ ή ν δ ι’ ά ν τιπ ρ ο σ ω π ε ία ς έξ Ά ξ ] κ ώ ν κ α ί
Τ μ ή μ α τ ο ς Μ ο υ σ ική ς τ ή ς Δ ]ν σ ε ω ς ’Α σ τυ 
νο μ ία ς Θ ε σ ]ν ίκ η ς ε ίς π ρ α γ μ α το π ο ιη θ έ ν τα
εορτασ μ όν έ π ε τείο υ τή ς χ ώ ρ α ς του έν Θ εσ 
σαλονίκη.
'Ο έν Ά θ ή ν α ις Γ ιο υ γ κ ο σ λ α ϋ ο ς Π ρ έσ β υ ς
διά τή ν π α ρ α σ χεθ εΐσ α ν ε ίς έπ ισ υ μ β ά ν είς
το ύ το ν τρ ο χα ϊο ν ά τ ύ χ η μ α άμεσον κ α ί τε λ ε 
σφόρον συνδρομήν π α ρ ά τω ν Χ ω ρ ο φ υλ ά 
κ ω ν κ . κ. Κ ω ν ]νο υ Κ ω σ τά ρ α τοϋ Σ . X .
Τ ρ ο χ α ία ς Ά λ μ υ ρ ο ϋ κ α ί Λ εω ν ίδ α Θ εο δω ράκη το ϋ Σ . X . Σ ο ύ ρ π η ς—Μ α γνη σ ία ς.
Ή 'Ιε ρ ά Μ η τρ ό π ο λις Ε δ έ σ σ η ς κ α ί Π έ λ λη ς δ ιά τον Δ ιο ικ η τή ν,. Ά ξ ] κ ο ύ ς , 'Υ π α ξ ιω μ α τικ ο ύ ς κ α ί Χ ω ρ ]κ ε ς τ ή ς Δ .Χ . ’Ε δ έ σ 
σης συνεισφ ερόντω ν τό ποσόν τω ν 1 .3 5 0
δρ α χμ ώ ν ύπ έρ άνα ξιο π α θο ύντω ν κ α τ ο ί
κ ω ν τ ή ς π ερ ιο χ ή ς.
Ή Ι ε ρ ά Μ η τρ ό π ο λ ις Κ ο μ ο τη νή ς διά
τον Δ ιο ικ η τή ν , Ά ξ ] κ ο ύ ς , 'Υ π α ξ ]κ ο ύ ς κ α ί
Χ ω ρ ]κ ε ς τ ή ς Δ . X . Ρ ο δ ό π η ς συνεισφερόντω ν τό ποσόν τω ν 5 .8 6 0 δ ρ α χμ ώ ν ύπέρ
άνα ξιο π α θ ο ύντω ν κ α το ίκ ω ν τή ς π ερ ιο χή ς.
Ή 'Ιε ρ ά Μ η τρ ό π ο λις ’Α τ τ ικ ή ς κ α ί Μ εγα ρ ίδ ο ς διά τή ν διανομ ή ν ύπ ό τ ή ς Σ χ ο λ ή ς
Χ ω ρ ]κ ή ς ’Α θηνώ ν π α ιδ ικ ώ ν δώ ρ ω ν είς
το ύ ς τρ ο φ ίμ ο υ ς τοϋ ε ίς Κ η φ ισ ιά ν « Φ ιλ ιπ π ιδ είο υ » Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς .
Ή ’Ε ρ α νικ ή Ε π ι τ ρ ο π ή ά νεγέρ σ εω ς 'Ι ε 
ρού ναοΰ τ ή ς π ρ ο σ τά τιδ ο ς τ ή ς Χ ω ρ ]κ ή ς
'Α γ . Ε ιρ ή ν η ς ε ίς Κ αλη δονία ν Χ ανιώ ν διά
τή ν ύ π ό τ ώ ν ’Α ξ ]κ ώ ν , Ύ π α ξ ] κ ώ ν καί
Χ ω ρ ]κ ω ν τ ή ς Α . Δ . X . Κ ρ ή τη ς συνεισφ ο
ράν τοϋ π οσοΰ τώ ν 1 0 .0 0 0 δ ρ α χμ ώ ν δ ιά τον
προαναφερόμενον σκοπόν.
Τ ό Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ό ν Σ υ μ β ο ύλ ιο ν τοϋ
'Ιε ρ ο ΰ ναοΰ Ε ίσ ο δ ίω ν τ ή ς Θ εοτόκου Π ρ ω σοτσάνης — Δ ρ ά μ α ς δ ιά τή ν ύ π ό τοϋ Χ ω ροφ ύλακος κ . ’Α ντω νίο υ Τ σουρουνάκη δ ιά θεσιν το ϋ π οσοΰ τώ ν 3 .5 0 0 δ ρ α χμ ώ ν διά τά ς
ά ν ά γ κ α ς το ϋ ναοΰ το ύ το υ.
Τ ό ’Ε κ κ λ η σ ια σ τικ ό ν Σ υ μ β ο ύλ ιο ν τοϋ
'Ιε ρ ο ϋ ναοΰ 'Α γ . Γ ε ω ρ γ ίο υ Λ υ γ ια ς—’Η 
λ εία ς, διά τον Δ ιο ικ η τή ν το ύ ς Ά ξ ] κ ο ύ ς ,
Ύ π α ξ ] κ ο ΰ ς κ α ί Χ ω ρ ]κ ε ς τ ή ς Δ . X . ’Η 
λ εία ς συνεισφ ερόντω ν τό ποσόν τώ ν 2 .0 0 0
δρ χ. ύπ έρ τ ή ς ά π ο π ε ρ α τώ σ εω ς τοϋ ναοϋ
τού το υ.
Ή « Τ ρ ά π ε ζ α ’Α γ ά π η ς » κ α ί τό Π α ρ ά ρ 
τ η μ α Ά ν τ ικ α ρ κ ιν ικ ή ς 'Ε τ α ιρ ε ία ς Θ εσ σ α 
λ ονίκη ς δ ιά τή ν συνεισφοράν ύπέρ τώ ν
σ κ ο π ώ ν τω ν ύπ ό τώ ν Ά ξ ] κ ώ ν , 'Υ π α ξ ]κ ώ ν
κ α ί Χ ω ρ ]κ ω ν τ ή ς Δ ]ν σ ε ω ς ’Α σ τυ νο μ ία ς
Θ εσ σ αλο νίκ ης ά ν τ ισ τ ο ίχ ω ς π οσ ώ ν ύψους
6 .0 0 0 κ α ί 1 0 .0 0 0 δ ρ α χμ ώ ν.
Ή Ν ο μ α ρ χ ία Κ α β ά λ α ς δ ιά τή ν σ υ μ μ ετο χ ή ν ε ίς δενδροφ ύτευσιν άνδρώ ν τ ή ς Δ
X . Κ αβάλας.
Ο κ. Ν ικό λ α ο ς Μ ερ σ ίνια ς κ ά το ικ ο ς
Θ εσσ αλονίκ ης δ ιά τ ά ό ργανα τ ή ς Ύ π ο δ ]ν σ ε ω ς ’Α σ φ α λ εία ς Θ εσ ]νέκ η ς ένεργήσα ν-
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τ α δ ρ α σ τη ρ ίω ς δ ιά τή ν άνακάλυψ ιν κ α ί
σύλληψ ιν δράσ του κ λ ο π ή ς τοϋ α υ το κ ινή 
του μ ε τ ά έ μ π ο ρ ε υ μ ά τω ν ιδ ιο κ τη σ ία ς του
κ α ί τήν άπόδοσιν το ύ τω ν ε ίς αυτόν.
'Ο κ. Κ ω ν ]ν ο ς Κ α ρ α τζό γ λ ο υ κ ά το ικ ο ς
Β έρ οιας δ ιά τόν Χ ω ρ ]κ α κ. Λ ουκαν Δ ελ λήν τοΰ Σ . X . Σ τ α υ ρ ο ύ —Δ . X . Χ α λ κ ιδ ικ ή ς
δ ιά τή ν π α ρ α σ χ ε θ εΐσ α ν μ ε τ ’ α ύ τα π α ρ ν ή σεω ς συνδρομήν του είς έπ ισ υ μ β ά ν α ύ τώ
τρ ο χα ϊο ν ά τ ύ χ η μ α .
Ή οικ ο γένεια κ . ’Ε μ μ α ν ο υ ή λ Μ ικ ά λ εφ
κ α τ . Χ α ν ιώ ν δ ιά το ύ ς Χ ω ρ ]κ α ς τ ή ς ’Α μ έ 
σου Έ π ε μ β ά σ ε ω ς Χ α νίω ν κ . κ. Β ασίλειον
Β έρ γο ν κ α ί Δ η μ ή τρ ιο ν Π ίτ σ ο ν δια σ ώ σ α ντ α ς έκ κινδύνου ζ ω ή ς τή ν θ υ γ α τέ ρ α αυ
τ ή ς Λ ο ΐζα ν Έ μ μ . Μ ικ ά λ εφ .
Ή Π α νελλ ή νιο ς ’Ε θ ν ικ ή 'Ο μ ο σ π ο ν δ ία
.Έ π α γ γ ε λ μ α τ ιώ ν ’Ιδ ιο κ τ η τ ώ ν τ α ξ ί κ α ί
ά γ ο ρ α ίω ν α υ το κ ινή τω ν δ ιά τή ν ύπ ό τή ς
Ύ π ο δ ]ν σ ε ω ς ’Α σ φ α λ εία ς Π ρ ο α σ τίω ν Π ρ ω τευούσης έξά ρθρω σ ιν σ π ε ίρ α ς κ α κ ο π ο ιώ ν
οί ό π ο ιο ι έξέδιδαν π λ α σ τ ά ς ά δεια ς κ υ κ λ ο 
φ ορίας α υ το κ ινή τω ν τ α ξ ί.

κ ύρας ο σ τ ις μ έ προφ α νή κίνδυνον τ ή ς
ζ ω ή ς του κ α τή λ θεν ε ίς τόν π υ θ μ ένα φ ρέατο ς κ α ί άνέσυρεν ημ ιθα νή δη λ η τη ρ ια σ θέντ α εκ μονοξειδίου τοΰ άνθρακος ερ γά το υ .
Ή έ φ η μ ερ ίς « ’Ε θ νικ ή Φ ω νή» Χ α νίω ν
διά τόν Δ ιο ικ η τή ν κ α ί το ύ ς άνδρας τοΰ Τ .
Α . Χ α ν ίω ν ο ΐτινε ς έντός β ρ α χ έο ς χρ ο νι
κού δ ια σ τ ή μ α τ ο ς έπ έ τυ χ ο ν τή ν άνακ άλυ
ψιν κ α ί σύλληψιν κ α κ ο π ο ιο ύ δ ια π ρ ά ξα ντο ς
άνθρ ω ποκ τονία ν άλλοδαποΰ.

Ευαρέσκειαν
Έ ξ έ φ ρ α σ ε ν ό κ . ’Α ρ χ η γ ό ς δ ιά τού ς κ. κ.
Ά ν θ ] σ τ ή ν ’Α θα νάσ ιον Κ ο ρ μ π έτη ν κ α ί Χ ω 
ροφ ύλακα—Τ ροχονόμ ον Δ η μ ή τρ ιο ν Σ τ ε ρ γίο υ δ ιό τι μ έ α ΰ τα π ά ρ νη σ ιν κ α ί π ρ ο σ ω π ι
κόν τ ή ς ζ ω ή ς τω ν κίνδυνον ά π ελ ευ θέρ ω σαν τό άπ οκ λεισ θέν λ ό γ ω σ υνεχώ ν χ ιο ν ο 
π τώ σ ε ω ν ε ίς Τ σ α γ γ α ρ ά δ α ν Β όλου I. X .
Ε . αυτοκίνη του έ φ ’ ού έπέβα ινον ό . κ .
Π α ν α γ ιώ τ η ς Μ π ά λ α ς έ π ίτ ιμ ο ς κ α θ η γ η 
τ ή ς ^Χ ειρουργικής τοΰ Π α ν ε π ισ τ η μ ίο υ ’Α 
θηνώ ν μ ε τά τ ή ς συ ζύγου του.

ΛΗΦ ΘΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
Ό κ. Ν ικ ό λ α ο ς Ν έ γ κ α ς Γ ε ν . Δ ] ν τ ή ς
τ ή ς Ε τ α ιρ ε ία ς « H e r t z — H e lla s » δ ιά τά ς
π α ρ εχο μ ένα ς ύ π η ρ εσ ία ς ύ π ό τ ώ ν τρ οχονό
μ ω ν τοΰ Σ ώ μ α τ ο ς άνά τή ν ’Ε π ικ ρ ά τε ια ν
ώ ς π ρ ο ς τή ν άνετον κ α ί άσ φ αλή δ ια κ ίνη σιν τώ ν 5 0 0 α υ το κ ινή τω ν τ ή ς 'Ε τ α ιρ ε ία ς
κ α ί ίδια τή ν εύγενή κ α ί άψ ογον σ υ μ π ερ ι
φοράν τώ ν ’Α σ τυ νο μ ικ ώ ν οργάνω ν κ α τά
τ ά ς ύ π η ρ εσ ια κ ά ς κ α ί ίδ ιω τ ικ ά ς
έπαφ άς
τω ν μ ε τά τώ ν ο δη γώ ν κ α ί ύπ α λ λ ή λ ω ν αύτή ς.
Ό κ. Δ η μ ή τρ ιο ς Β ιλ λ ιώ τη ς κ ά το ικ ο ς
’Α θηνώ ν δ ιά τού ς άνδρας τοϋ Τ. Α . Λ α 
μ ία ς κ α ί Σ . X . Σ τα υ ρ ο ΰ Φ α ρσάλω ν οι ό
π ο ιο ι ένήργησ αν δ ρ α σ τη ρ ίω ς δ ιά τή ν άνακάλυψ ιν κ α ί σύλληψιν τοΰ δράσ του κ λο
π ή ς τοΰ π ερ ιέ χ ο ν το ς 7 0 .0 0 0 δ ρ α χ μ ά ς π ο ρ 
τοφ ολιού του.
Ό Δ ιευ θυντή ς τ ή ς έν Θ εσσ αλονίκη 'Ε τ α ι
ρ εία ς Γ υ ν α ικ ε ίω ν ύ φ α σ μ ά τω ν « Ε ύ ρ ω π α ία » δ ιά τ ά όργανα τ ή ς Ύ π ο δ ] ν σ ε ω ς Γ ε 
νικ ή ς ’Α σ φ α λ εία ς Θ ε σ ]ν ίκ η ς ένερ γήσ α ντα
διά τή ν άνακάλυψ ιν κ α ί σύλληψιν γυ να ικ ό ς
ή ό π ο ια δ ιέπ ρ α τ τε ν κ α τ ’ ’ έξακολούθησιν
κ λ ο π ά ς είς βάρος τοΰ κ α τ α σ τ ή μ α τ ό ς του.

Ε ύχαρ ισ τή ρ. έπ ισ τολή ν έδημοσίευσεν
'Ο κ. Γ ε ρ ά σ ιμ ο ς Β ολα νάκ ης ε ίς τή ν έφ η μ ερ ίδα « ’Ε θ ν ικ ή Φ ω νή » Χ α ν ίω ν διά τ ά
όργανα το ΰ A . Τ. Β ρυσώ ν—Ά π ο κ ο ρ ώ ν ο υ
ένερ γή σ α ντα τ α χ έ ω ς δ ιά τή ν άνεύρεσιν
τοΰ κ λ α π έν το ς α ύ το κινή τουτου .
'Ο κ. Μ ιχ α ή λ Ά ρ χ ο ν τ ά κ η ς ε ίς τή ν έφ η μ ερ ίδα « Μ εσ όγειος» Η ρ α κ λ ε ίο υ δ ιά τ ά
όργανα τοϋ Τ . Α . 'Η ρ α κ λ ε ίο υ ένερ γήσ α ντα
τ α χ έ ω ς π ρ ό ς άνακάλυψ ιν κ α ί σύλληψιν
δράσ του ά π ο π ειρ α θ έν το ς διάρ ρ ηξιν τ ή ς
ο ικ ία ς του.

Ε υμενή σ χό λ ια αφ ιέρω σαν
Ή
έ φ η μ ερ ίς « ’Ε λευ θερ ία » Κ ερκύρα ς
δ ιά τόν Ύ π ε ν ] ρ χ η ν κ. Χ α ρ ά λ α μ π ο ν Κ α ρ α μ π ό τσ η ν τοΰ Σ . X . Κ α σ τελ λ ά νω ν Κ ερ

— Τά Ραδιοτηλεσκόπια, κ. Δημητρίου
Κωτσάκη, ΚαθηγητοΟ Πανεπιστημίου
—Αθηνών, Προϊσταμένου ΆστρονομικοΟ Ινστιτούτου Έθν. ’Αστεροσκο
πείου Αθηνών.
—Ό Ελληνικός Τουρισμός .(Διάλεξις)
κ. Νικολάου Σακελλαρίδη, Γενικού
Γραμματέως Ε.Ο.Τ.
—Οί Φρουροί τής τάξεως καί τής Η θ ι
κής, κ.
Παναγιώτου Κατηφόρη,
Δημοσιογράφου.
—Ό Κων]νος Λεβίδης καί τό περί αύτοχθόνων καί έτεροχθόνων ζήτημα, κ.
Άνδρέου Κεραμίδα, έπιστημ]κο0 βοη
θού ΠΑΣΠΕ.
—Οί τρεις Ίεράρχαι συνδετικοί κρίκοι
τού άρχαίου Ελληνικού πνεύματος
μετά τού Χριστιανισμού, κ. ’Αθανα
σίου Τσιράκη, Γυμνασιάρχου.
—Μορφαί συγχρόνων ήρώων «ΜΑΤΘΑΙ
ΟΣ Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ», κ. Άλεξ. Δρεμπέλα, Άντ]ρχου Χωρ]κής.
—Προβλήματα Άρχαιοκαπηλείας είς τήν
Ελλάδα, κ. Χρήστου Φορλίγκα, Ταγ]ρχου Χωρ]κής.
—Ή συμβολή τών Τουριστικών Γραφεί
ων είς τήν Τουριστικήν άνάπτυξιν, κ.
Νικολάου Γαρνέλη, Ταγ]ρχου Χωρ]κής'
—Ό Γουτεμβέργιος καί ή Τυπογραφία
(μεταγλώττισις) καί «Σκέψεις», κ. Φω
τίου Νιώτη, Δοκίμου Ύπεν]ρχου, ’Αγ
γλομαθούς.
—Σημαία, ποίημα, κ. ’Αθανασίου Ά ριστειδοπούλου, ’Ενωμοτάρχου.
—Μικρή ’Ανθολογία 'Εκθέσεων ’Αγγλι
κής γλώσσης, ύπό κατωτέρων όργάνων
Χωρ]κής καί’Αστυνομίας Πόλεων,σπου
δαστών Σχολής Ξένων Γλωσσών Σ.Ο.Χ.
'Αθηνών (έπιμέλεια ΚαθηγητοΟ ’Αγγλι
κής κ. Θ. Λάμπου).
—Σύντομος Ιστορία τής 'Αγγλικής γλώσ
σης καί χρήσιμοι έκφράσεις (USEFUL
EXPRESSIONS), κ. Θεοδώρου Λάμ
πρου, ΚαθηγητοΟ 'Αγγλικής γλώσσης.
—Ή μεγάλη έβδομάδα στά έξωκκλήσια
τής 'Αττικής Άναστ. Πεζοπόρου, Δια
σκευή Μαριέττας Δ. Οίκονομίδου.
—Μουσική—Έγκληματικότης, κ. Χρ
Οίκονομοπούλου, Άξιωμ]κού Χωρ]κής
ε. α.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
Σ ΕΜ ΙΝ Α ΡΙΟ Ν

Τήν 12-2-73 άπεβίωσεν έκ βαρείας
άσθενείας είς 401 Γενικόν Στρατιωτικόν
Νοσοκομεΐον ό 'Υπενωμοτάρχης ΠΙΕΡΡΟΣ Φώτιος, έξαίρετος συνάδελφος καί
άριστος οικογενειάρχης. Ό έκλιπών,
έγεννήθη τό έτος 1925 είς Τρίκορφον
Δωρίδος όπου καί έζησε τά παιδικά του
χρόνια πρό τής κατατάξεώς του είς τήν
Χωροφυλακήν. Ή είσοδός του είς τήν
Χωροφυλακήν (20-7-1945) συμπίπτει χρο-

νικώς μέ τούς ήρωίκούς αγώνας αυτής
κατά τών ξενοκινήτων Κομμουνιστοσυμμοριτών. Τό Σώμα άναγνωρίσαν τάς προσφερθείσας ύπηρεσίας του έτίμησε τούτον
διά τού μεταλλίου εΰδοκίμου ύπηρεσίας
Γ' τάξεωςί Ή «Έπιθεώρησις Χωροφυλα
κής». έξ όνόματος τής ήγεσίας καί τών
άνδρών τού Σώματος εύχεται είς τούς οι
κείους του τήν έξ ύψους παρηγοριάν καί
αίωνίαν αυτού τήν μνήμην.

ΕΙΣ

ΑΣΤ.

ΣΤΑΘΜ ΑΡΧΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Ή ΕΘΝΙΚΗ ΣΕΤΙΑ τού Εθνικού
Ιδρύματος «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ» ή ό
ποια ώς γνωστόν λειτουργεί είς τήν πε
ριοχήν τού (Ν. Λιόσια ’Αττικής) κτήμα
τος Πύργου Βασιλίσσης συνεχίζει άπό
22ετίας καί πλέον τήν λαμπράν Έθνικοκοινωνικήν της δράσιν. Λίαν δέ έπιτοχώς πραγματώνει τόν αντικειμενικόν
της σκοπόν. Είναι δέ αυτός δΓ όσους
δέν τό γνωρίζουν — ή έξύψωσι τής
προσωπικότητος ή δημιουργία δη
μιουργικών άνησυχιών, ή έδραίωσις τού
αισθήματος τής πίστεως είς τό έργον, ή
άνάπτυξις τού πνεύματος συνεργασίας, ή
τόνωσις τού Έθνικο-θρησκευτικοΰ φρο
νήματος, ή ένίσχυσις τού ένδιαφέροντος
διά τήν Κοινοτικήν άνάπτυξιν καί ή έπιμόρφωσις τών είς αύτήν φιλοξενουμένων
είς έπαγγελματικά (ειδικά) καί γενικού
ένδιαφέροντος θέματα. Ό αριθμός τών

ήδη φιλοξενηθέντων είς αύτήν. ’Αστυνο
μικών Σταθμαρχών Χωρ]κής έχει ύπερβή
τάς (3.000) τρεις χιλιάδας. ’Εσχάτως
έληξε μία είσέτι 20ήμερος φιλοξενία (120)
Ύπαξιωματικών — Διοικητών τών άνά
τήν Ελληνικήν ’Επικράτειαν Σταθμών
Χωρ]κής.
’Επί τή λήξει αύτής έδόθη τό έσπέρας
τής 7-3-73 είς ειδικόν χώρον τής ’Εθνικής
’Εστίας—έξαιρετική δεξίωσις πρός τιμήν
τών φιλοξενηθέντων 'Υπαξιωματικών
Χωροφυλακής.
Είς αύτήν παρέστησαν ό Γενικός Διευ
θυντής τού ’Εθνικού Ιδρύματος κ. Ξένος,
ό ’Αρχηγός Χωρ]κής μετά τής κυρίας
Χρίστου Καραβίτη, ό Α' Ύπαρχηγός
Χωρ]κής μετά τής κυρίας Ίωάννου Ζαφειροπούλου, ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Άθη
νών, άντιπροσωπεία ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής καί έτεροι προσκεκλημένοι.

ΛΥΕΙΣ

Σταυρόλεξον ύπ’ άριθ. 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

αντζαυπη
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1) Τό βαϊνον έπί τής εύθείας δίτροχον
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The National Retolution of April 21st,
1967 entered I he 7th jear of its age and
certainly can be proud of having written
another brilliant page in the history of our
country. Because, besides the peacefulness
prosperity and welfare which offered to
this country, it surely succeeded in rally
ing together the Hellenes, who unanimous
ly now look upon their future with selfconfidence and optimism.

IN THIS ISSUE
TRAFFIC PROBLEMS
A Daily

Challenge

Major John Tripis closes up his research on the traffic problem and the Third International Sym
posium on the traffic Problems.
In conclusion, one could say, that the problem remains still unsolved. The reason for this is that,
it consists of so many changeable factors, which day by day add new headaches on those responsible to
keep pace with it. But, the unique, approach to its solution remains this : We must never allow that,
«Everybody’s business become nobody’s business».
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EVERYBODY’S BUSINESS
MUST NOT BE ALLOWED TO
BECOME NOBODY’S BUSINESS

THIRD PART

f
%

In our last issue we dealed with
some of the subjects included in the
agenda of the thrid International
Symposium on Traffic problems. A
problem of such a vast extent and
importance cannot be covered in a
few words or articles like this, be
cause it must be scrutinized from
every angle and point of view in
order to reach definite conclusions
and present it in a clear way for the
purpose to convince and motivate
people to participate consciously in
solving or preventing it.
One of the subjects discussed was
also, the qualitative differences be
tween traffic offences committed in
built up areas and traffic offences
committed in the country.
There is not any doubt that there
are many differences in these two
cases, because driving in these two
cases differs in many ways and fa
ctors influncing it are different and
so many.
The most usual offences, for in
stance, committed in built-up areas
3

are violations of traffic rules and
regulations pertaining to the beha
viour of the driver, which usually
consist the direct causes of an acci
dent such as :
1) Reckless driving. 2) Driving on
the wrong side of the roadway. 3)
Not respecting safe city speeds set
by the Traffic conditions at the
time. 4) Not yielding the right of
way (especially taxi-drivers). 6) Not
keeping the required safety distan
ce, resulting in rear-end collisions.
7) Use of improper light beams. 7)
Making improper turns at intersections-improper change of traffic la
nes and zig-zagging. 9) Improper
overtaking and passing. 10) Hazar
dous and improper parking. 11)
Driving under the· influence of al
cohol, especially on holidays and
week-ends. 12) Improper bus-stopping, and many other very serious
offences form the part of the pede
strians, who creates unexpected si
tuations and dangers.
The offences committed in the
country are of a different character
and usually more dangerous resultting very often in fatal accidents.
Such offences are the following;
1) Violations of the set safety
speed limits. 2) Violations of over
taking and passing. 3) Improper

use of the vehicles lights. 4) Viola
tions of rules and laws made by
Nature. 5) Violations governing the
right-of-way. 6) Overspeeding while
passing through built-up areas, 7)
Improper parking or stopping on
highways. 8) Not keeping the neces
sary safety distance. 9) Improper
loading of vehicles. 10) Not respect
ing rules pertaining to the working
hours of bus and truck drivers, re
sulting in over-exhaustion etc.
The death toll in the country is,
surely greater than in built up are
and this is certainly due mostly to
violations of speed limits set in the
high-ways.
The problem of eliminating these
offences and every offence related
to the use of vehicle or road is not
so easy. On the contrary it is most
difficult and for this reason most
vital for the prevention and solu
tion of the traffic problems.
Rules and laws written or un
written exist for the safe, and com
fortable movement of the vehicular
traffic. The real problem which
keeps always the Law Enforcement
Officers, is that not every citizen,
respects, for one or the other rea
son, the rules and regulations, either
because he does not realize the
dreadful results which generate

from violating them, or because
Man ignores them. For this reason,
the only solution to this great and
complicated problem is that Police
should consider this phase of solv
ing the traffic problem, that is the
enforcement of traffic rules and tegulations, as the number one among
all the others, no matter if the road
or the vehicle are unconditioned, be
cause it is beyond any doubt that
Man is the only absolutely responcible for the traffic safety, since he
is the one responsible to operate
and control the voiceless vehicle.
So, it is up to the Law Enforce
ment Agencies to deal with this spe
cific problem of knowing the quali
tative differencies between traffic
offences committed in the country
and in built up areas and of using
various most appropriate methods,
as for example, the selective enfrcement policy, in combatting the
kind of effences that are probably
the most dangerous in each of these
two areas and of course, enforce
the respective laws and regulations
in the most strict and reasonable
way.
Another question which was dis
cussed in this symposium was
Young people and traffic offences.
a. Do young drivers commit

What a difference from the old romantic days when was not necessary the Parisien Traffic officer to be
on the alert in front of the opera.
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more or more serious offences than
adult drivers?
The young driver certainly is a
real headache for the Police and su
rely they create many and serious
problems.
1. The young driver is of a pri
mary concern to the Law Enforce
ment Officers. 2) The juvenile traffic
problem begins with the issuance
of the driver’s licence. 3) The mini
mum age, in the majority of coun
tries, is 18 years. 4) The laws regu
lating the operation of motor-ve
hicle apply to the juvenile the same
as to the adults. 5) There are multi
ple reasons why juveniles who drive
vehicles violate traffic laws, as for
instance : Improper driver atti
tude,Improper social attitude, Lack
of adequate driver training, lack of
knowledge of the laws, disregurd
of law, lack of experience, egotism
(and the egotist is a psychological
misfit in the traffic scene.) Young
people are usually overemotional,
young people violate the traffic
laws and regulations sometimes for
showing themselves off. etc.
As far as these is concerned every
participant agreed that young peo
ple are, really, a problem, a speci
fic problem for the reasons mention
ed above and that the young drivers
from the point of view of experience
time-limit, is another equally im
portant problem as well. For this
reason both these categories should
be treated very carefully and syste
matically by the Police through
traffic education and surely through
strict law enforcement.
It is beyond any doubt that peo
ple cannot be deprived from the pri
vilege to drive a vehicle, but the
State should be very careful in
granting this privilege only to those
citizens, young or adult, who are
absolutely fitted and qualified for
this, because this privilege under
certain conditions and circumstan
ces can become a lethal weapon for
those who equally entitled to enjoy
a peaceful and happy life.
Any way, high technics, not to
mention restriction of age, should
be required according to the vehicle
power, vehicle size and driving pur
pose i.e. passenger, transportation,
taking driver’s physical and mental
development conditions into con
sideration, before one should decide
for granting or not the driving pri
vilege to young people.

Since young drivers of two wheel
ed vehicles tend to recklessly make
their vehicles run and annoy other
users,strict control should be carried
out in order to protect people from
the dangers generated from this
king of reckless behaviour and atti
tude.
Another question on which every
one agreed was that, the compulsory
insurance system for personal com
pensation should be applied to all
drivers regardless of age limits ac
cording to the classification of ve
hicles.
Further it was discussed the pro

For this reason, regardless of
what legislations and regulations
provide for the rights of the pede
strians, it is necessary that they
should contientiously accept and
believe that they must give up cer
tain of their rights and respect the
unwritten laws of self-preservantion
which are the only means to save
their lives.
Carefulness, is the only effective
way and the unique shieed against
traffic accidents, there is no other
way to protect one’s life.
The second part of the agenda in
cluded subjects pertaining to the

This would have never happened if the drivers Could use their brains
properly.
blem of pedestrian safety. The poli
cy as far as the pedestrians is con
cerned is almost the same in’every
country of the world. Nevertheless,
the fact is that, although the pede
strian has existed long before the
motor-vehicle came into existence,
and, he certainly, has the right of
using untill nowadays the roadway.
The modern way of living imposes
the imperative necessity of giving
up certain privileges and rights for
the sake of his own safety and sur
vival. But in case that he will insist
on his rights, he, probably, will not
lose only these rights, but also, his
life, which cannot be exchanged for
anything else in this world.

technical problems raised by the
traffic offences.
As it is well-known the most dan
gerous offences resulting usually
in severe traffic accidents are the
following :
Speeding, not yielding the right
of way, reckless driving, driving
under the influence of alcohol or
other drugs, disregarding traffic
lights and signals, disregarding traf
fic and weather conditions, risking
overtaking and passing, zig-zagging,
unwise use of driving lights and
many others.
The Police today are fully aware
of the seriousness of these violations
and for this reason they are trying
5

to find effective policies and techni
ques in order to prevent drivers
from violating the relative laws and
regulations governing the proper
and safe driving behaviour.
Nevertheless, one could say, that
the only and most effective way in
preventing the law violation is the
enforcement of laws and regulations
Law enforcement is like water on
fire. Without enforcement a driver
could violate with impunity, just
as a fire, unless it is stopped. But,
if adequate enforcement action
follows quickly, then he is less in
clined to take a chance on law
breaking. He is also more liable to
heed the guidance of education ef
forts as well. Without enforcement
many of the engineering control de
vices have no meaning. Enforcement
is needed to put traffic laws and re
gulations into effect and to make
other aspects of a balanced traffic
safety program more efffective.
There is not any doubt that enfor
cement saves lives and protects
people.
It is necessary that the mission
of Law Enforcement be undestood
so that its efforts can be intellegently directed, operated and eva
luated against accident experience.
Its primary mission is to protect
the public from the acts of a mino
rity in traffic, who, though their
actions will destroy property, injure
and kill unless they are controlled.
Such persons may be, at least, ingorant, thoughtless, immature or,
at worst, under the influence of

drugs and alcohol, physically and the Central Information Office in
or mentally unfit or competely France, which we have visited, and
without proper driving skills etc. which is perfectly organised for
Whatever the reason, such people this purpose.
The enforcement officers are
must be controlled very strictly and
those who should do all these. They
systematically.
are observers, reporters, appreThis cann be done by :
Creating respect for law. This is henders, action takers, temporary
especially important for young peo custodians and guardians,witnesses,
ple. If traffic laws are not enforced traffic directors. Enforcement mis
and can be violated with impunity, sion is the preservation of human
then the public may think that other life and enforcement efforts are
laws can be violated without pe most productive when accidents
experience, by time, place and cause
nalty too.
Placing in the public record the determines the where, when and
names of those with violation expe why of heavy enforcement.
Finally, each citizen enforces the
rience and accident envolvement.
In this way a driver Licence Agency law, by his own example, simply by
can take action to improve a dri obeying the law.
A certain amount of enforcement
ver’s violation and accident redord.
One means of so doing is certainly must be maintained at all times.
the Point System, which is in use This effort can be related to acci
today in many countries of the dent experience, with particular
emphasis on security.
world.
Many believe that in order to eli
Having qualified law enforcement
officers on continuous patrol, be minate the traffic problem is to
cause the mere presence of partols pass traffic laws and regulations.
etc as a deterrent to traffic viola But this is not true, because Traf
fic laws are only effective when put
tions.
Preventing potential accidents. into efffect.
Many also believe that traffic
Reckless, drunk or drugged drivers,
for example, can be removed from law enforcement, if supplied in suf
the roadway before ’they involve ficient quantity will do the job
other innocent road-users, in acci alone. But this is not true, as well,
because an ’action program is the
dents.
Issuing precaucionary warnings accepted way. Enforcement is a
and instructions to drivers in time highly important part of this pro
of emergency, as for instance from· gram, but not the only one. Without
There is no excuse for mingling together all these people and vehicles
on the roadway !

good laws, courts, education and
public support, enforcement effec
tiveness will be reduced drastically.
There are also people, who be
lieve that traffic law enforcement
consists od arrests only. This is,
also, not true, because enforcement
is any action or activity which trans
lates an abstract law into effect.
But at present days when the motor-vehicle bacame a mass-problem
forever beyond the reach of certain
official control, many still tend to
think in terms of beating the whole,
monstrous, complex problem, with
some single magic panacea. They
still tend contiously or inconsciously, to think in terms of «somebody»
doing «something», that will sove
the whole problemas by magic-and
the other side of this coin is that,
since things are getting worse, it
is because «somebody» is not doing
«something» about it.
Obviously, something can be done
about it, and something must be
done about it. Every one with has
interest in Traffic Safety and any
understanding of its problems
knows this, and says it. But, he,
also, knows that the something
that has to be done is not a single,
quick thing that will cause the whole
complex problem to vanish or
enable us to make up some meaning
and find that it was all a dream.
This, infortunately, is not true. The
problem is real, and must be treat
ed realistacally. It is complex and
cannot be treated as if it were
simple. It is manysided and must
be approached from all sides in a
coordinated program of action.
Traffic law enforcement is at
last one of the most important
activities by which we can deal
effectively with the trafficproblem
and reduce accidents and losses. The
Police cannot be the job that must
be done all by itself. One fact, it
seems clear, that the role of law
Enforcement and the influence of
enforcement tend to change, from
time to time and from situation to
situation and it must be related to
many ’other factors which have
nothing to do with the Law Enfor
cement. It also seems that its rela
tionships to these other factors is
not always the same of equal im
portance to law in traffic today is
determining how much and what
kind of enforcement these ought to

Vehicles on the roadway can never do harm ...

be in any given situation at any gi
ven time.
Remembering that it isn ot suffi
cient by itself selective enforce
ment, one cannot do anything unless
he has broad, sustained purpose,
full-support. Without understand
ing and support and cooperation,
the Police cannot prevent acridents
or make the people any safer. They
only can pick up the pieces.
Effective enforcement today
should be based on the principles
of how to win friends and influence
people. Public acceptance of traf
fic regulations breaks down quick
ly when enforcement is based on
any philosophy other than the
honesty an integrity of the Law
Enforcement Agency. Any abuses
such as ticket-quota making, eager
ness to impress by showing large
numbers of arrests, speed-traps or
other gimmicks cannot help but
defeat the basic goals of traffic
improvement through compliance
with the controls that are essential.
The goal is solely to reduce acci
dents, injuries and deaths by elimi
nating, as much as possible, the
causes of the offences. This can be
accomplished only by convincing
the violator that this type of viola
tion causes accidents. Traffic Law
Enforcement is most certainly a
continuous program of traffic edu
cation. Of course, the frailties of
human nature, the chances for hu
man driving errors, the temptation
to take a chance and see if you can
get away with it, the resentful ne
gative thinker who is generally

known as the wilful violator-all
point up the need for continued em
phasis on strict law enforcement.
Saving the innocent victim re
quires men on patrol. It is undoubtful fact, that each year brings more
cars, more drivers and more kilo
meters of travel on the roadways
and this increases accident exposu
res proportions. But in spite of all
these factors, it is beyond any doubt
that the law enforcement Person
nel can not keep pace with this
themendous increase of traffic vo
lume.
Manpower to effectively enforce
traffic laws and supervise the flow
of traffic with a minimum of acci
dents has never kept pace with the
growth of the problem-although the
public demands protection.
Traffic supervision is a large ope
ration and it is growing largerall
the time. As the traffic handling
problem expands the needs for more
manpower and facilities is greater.
The problem has clearly reached
a dimension that warrants conside
ration of every strategy short of
any defficiency which might well
impair the effectiveness of or impringe on the activity and responsi
bility of the Law Enforcement Agen
cies all over the world today.
Police today are trying to find
the beas ttechniques and policies in
enforcing the traffic laws and regu
lations. Although there are con
fronted with so many difficulties
they have managed to do their best
in cutting down violations which
lead to accidents such as speed, use
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drivers today are in a rush. This
is the age of speed. Fast cars, faster
living, jet planes, the age of astro
nauts, all add up to a desire to go
somewhere faster. It is the mad rush
that takes its toll in traffic.
If one adds to the speed the al
cohol then the situation becomes not
only worse but disastrous. For this
reason the efforts of the Police are
mainly directed towards these two
predominant violations and they
are mainly directed towards these
they are trying hard to control both
of them. They use every gimmick
they can find and every technical
or scientific means they can afford.
But besides all these the problem
can be solved only when the vehicle
user or the pedestrian understand
that they must abstain from both
these violations and respect the
laws and regulations. Police are
today carrying out extensive edu
cation programs and to succeed in
it they need badly the mutual under
standing and cooperation of all
people.
Another question that was dis
cussed was, if Police should use un
marked vehicles in verifying traf
fic offences. The answer to this
question was that, the use of usch
Teaching must be one of the talent cars is not but a gimmick to help
of the Modern Traffic Officer.
curing the bad traffic situation and
that there is not any other purpose
of alcohol etc. Today they use many in doing it. Most of the world traf
devices in checking up excessive fic police agencies use this gim
speed, such as: Radar speed meters, mick and policy and it was proved
tachographs or tachometers, fixed to be very successful. Most Police
speed meters or operated speed me Agencies use this kind of police ve
ters, phorographing speeding ve hicles to control the wickeddrfiver
and the results were very satisfa
hicles etc.
ctory.
(IN Japan i.e. out of 1000
Speed and drinking are two mon
traffic
patrol
cars, 150 are unmark
strous causes of disastrous acci
dents. Speed and alcohol are kil ed).
lers. There is no defence for speed
Removing vehicles parked in
offence. Motorists must earn to forbidden or dangerous zones is a
adapt their speed to the conditions must. The problem is very serious
of the road, the weather, the car because the number of such vehi
they are driving, as well as to their cles is usually very large and the
own physical condition. Speed is facilities of the police are so short.
born of impatience. Impatience in All Police Agencies use this method
traffic causes a great number of of inblocking roadways without
other serious accidents and fata having any legal or administrative
lities such as not yielding the right problems. Removing a vehicle is
of way, not being courteous to not difficult, but at the same time
others etc. We must remember that this procedures when it is required
there are not shortcuts to safety to be used at large, presents many
and that if we want or mut deaths technical problems, for this reason
we must cut speed and alcohol when the most effective method in cutting
we are on the wheel. Too many down this kind of violation is to
1
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have severe penalties imposed upon
those who do not respect the rela
tive regulation, and sucha penalty
is the deprivation of the driving
privilege by taking, by recalling and
suspending the driving licence from
those drivers who violate the law.
As far as the role of the Police
in preventing traffic violations and
accidents is concerned it followed a
long and very interesting discussion
among the particupants and it was
stressed that traffic education
through enforcement and other
means is one of the most effective
means in cutting down the traffic
offences and accidents. The pre
sence of the Police on the rioadway
is undoubtedly most effective to
this end, but this is not' easily ef
fected due to many reason, among
which the predominant one is the
shortage of manpower which exist
in almost every Police Agency in
the world. For this reason Police
should direct their efforts in plan
ning and carrying out large edu
cational traffic safety programs
throughout the year. Because traf
fic safety is not like a suit of clo
thes, to be taken off and put on
again as the whim strikes us. We
need it on all the time. We often
ten us. We need it on all the time,
need it most when we have forgot
ten it for a moment, just before the
accident. We need traffic education
365 days a year, every moment, as
long as the wheels are moving on
the roadways. Police should' be
always alert in enforcing not only
the written laws but also the un
written ones, the laws whichgovern
our attitudes at any moment. Pu
blic support and cooperation in this
kind of activity is absolutely needed
if we want to be successful in pre
venting traffic accidents.
As we have said before the traf
fic problem is a general one; it
concerns every one of us, and for
this reason we must not allow to
become nobody’s responcibility or
business, because if so, then we shall
pay high tolls and we shall always
be in danger of becoming one of
those who will lose their lives under
the wheels. Each of us should be
aware of his responsibilities and do
conscientiously his share in cut
ting down the problem which be
comes day by day more critical
and serious.

