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Λαμπρή! χαρά άνοιξιάτικη, 
γιορτή λουλουδισμένη , 
τόν κόσμον άνοστα Lvei 
τά φώς σου τ ’ αύγινό, 
πού μέσ’ άπ’ τοϋ καλοΰ Χριστού 
τόν "Αγιο Τάφο βγαίνει 
καί λάμπει καί γλυκαίνει 
τή γη , τόν ουρανό .

Σκιρτά ή καρδιά καί χαίρεται 
καί νιώθει γλυκειά ζέστη 
μέ τό «Χριστός άνέστη» 
μόλις τό πεϊ ό παππάς , 
κι όλόψυχα φεγγοβολείς, 
σά νά ξαναγεννιέσαι, 
σχωρνάς καί συχωρνιέσαι 
καί τόν έχθρό άγαπας.

Σέ γη , σέ πέλαο , σ' ουρανό, 
σ’ άνθρώπους καί σέ ζούδια, 
μέ μΰρα καί τραγούδια 
ξαναγελά ή ζωή , 
κι δλη μαζί άνασταίνεται 
μέ τό Χριστό κι’ ή πλάση , 
σά νά τήν έχει άγιάσει 
μιά θεΐκιά πνοή.

Λαμπρή! χαρεϊτε οΐ άνθρωποι, 
γελάστε οί λυπημένοι 
καί δώστε άδελφωμένοι 
φίλοι κι έχθροί φ ιλιά,
Λαμπρή κι ’Αγάπη σήμερα 
τόν κόσμο νά φωτίζει 
κι δλο νά τόν στολίζει 
λουλούδια ή πασχαλιά.

—Χριστός άνέστη έκ νεκρών : 
Άνέστη καί ή 'Ελλάδα 
κι άνάστασης λαμπάδα 
στά χέρια της κρατεί!
—Δεύτε δλοι λάβετε τό φώς 
καί λαμπροστολιστεΐτε, 
χαρεϊτε, τραγουδιστέ 
στοΰ Έθνους τή γιορτή .

"Οπως ό Κύριος πάτησε 
τό θάνατο στόν Ά δη, 
τού μίσους τό σκοτάδι 
πατήσετε κι έσεΐς, 
κι άγγελοι λευκοφτέρουγοι 
νά φέρουν στήν πατρίδα 
χαμόγελο κι έλπίδα 
κι άνάστασι ζωής.

Πάσχα Κυρίου άνέτειλε 
στή δοξασμένη γη μας 
καί κάθε μιά πληγή μας 
γιά πάντα θά κλειστεί .
Πάσχα τερπνό, 'Ελληνικό, 
Πάσχα άγιο καί μεγάλο,
Πάσχα, πού πιό μεγάλο 
δέν έχει γιορταστεί.

Τό θαύμα του είναι θαύμα μας, 
λύτρωσι καί χαρά μας, 
πού άδέλφια καί παιδιά μας, 
άκοίμητοι φρουροί, 
τό κάμαν στήν Πατρίδα μας 
κι άνέστη άπό τόν Άδη , 
τίναξε τό σκοτάδι 
κι δλη λαμπροφορεί.

ΝΙΚΟΣ ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ
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νουν πρώτοι τόν τόνο τής χαράς.

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

% E2QTEPIKOY ΕΤΗΣΙΑΙ %Λ
*;· 'Αξιωματικοί - Άνϋυπασπισται Δραχ. 100 ·*
'** Ύπαξιωματικοί - Χωροφύλακες »  80 *:*
*ί* Πολιτικοί 'Υπάλληλοι - Ίδιώται » 100 £
!·! Σύλλογοι - Σωματεία - ’Οργανισμοί » 150 £

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 10

Ή  προς τό  π ε ρ ιο δ ικ ό ν  ά π ο σ τ ε λ λ ο μ ε ν η  ύ λ η  δη
μ ο σ ιε υ ό μ ε ν η  ή μ η  δ εν  έ π ισ τ ρ ε φ ε τ α ι . Α ί δ η μ ο σ ιευ ό -  
μ ε ν α ι μ ε λ έ τ α ι  ά π η χ ο ύ ν  τά ς  π ρ ο σ ω π ικ ό ς  γ ν ώ μ α -  
το ύ  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 τά  τά ς δ ια 
τ ά ξ ε ις  το ύ  Ν ό μο υ  « π ε ρ ί  π ν ε υ μ α τ ικ ή ς  ιδ ιο κ τ η σ ία ς » .

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΣελΙς

— Ελληνική Λαμπρή, (ποίημα), κ . Νικο
λάου Σφυρόερα, Λογοτέχνου ...............  257

— 21η Απριλίου 1967, (Ήμερησία Διαταγή)
κ. ’Αρχηγού Χωρ)κής ..............................  259

— Τό μήνυμα τής ’Αναστάσεως, Παν. Ά ρχιμ  .
Καλλινίκου Καρούσου, Ίεροκήρυκος . . .  260

— Ή συμβολή τής Χωρ)κής είς τήν Απονομήν
τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, κ . ’Ηλία 
Παπαπούλου, Άντ)γου, Προέδρου 'Ανα
θεωρητικού Δικαστηρίου..... ......................  262

— ’Αγία Ειρήνη, ή προστάτις τής Χωρ)κής,
Παν. ’Αρχιμ. Αμβροσίου Λενή , Μοιράρ
χου—Ίεροκήρυκος Χωρ)κής ....................  264

— Ή μάχη τού Λιτοχώρου .........................  266
— Μορφαί συγχρόνων ήρώων, κ . ’Αλεξ.

Δρεμπέλα, Άντ)ρχου Χωρ)κής ............ 267
—Τό άρνί τού Πάσχα, κ. Γιάννη Βλαχόπο-

λου , Λογοτέχνου ........................................ 268
— Ό  ναός τού ‘Αγίου Γεωργίου τών Ε λ 

λήνων είς τήν Βενετίαν, κ . ’Αποστόλου 
Δασκαλάκη, Ό μ . Καθηγητοΰ Νεωτέρας 
Ιστορίας Πανεπιστημίου ’Αθηνών ........  270

— Ή πάταξις τής Ληστείας, κ . Νικολάου
Κτενιάδη, Δημοσιογράφου ..................  273

— Πάσχα στήν σκλαβιά, Γιάννη Βλαχογιάν-
νη (Διήγημα) ..............................................  276

— ’Από τό βιβλίο συμβάντων.......................  278
— Ή Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης, κ .

Παναγιώτου Μαυράκη, ’Εντεταλμένου 
’ Υφηγητού Έ θ ν . Μετσοβείου Πολυτε
χνείου ...........................................................  280

— Μιά Γερμανίδα στήν ‘Ελλάδα, ( ’Αστυνο
μικόν Διήγημα), κ . Χρήστου Ρέππα, 
Υπομοιράρχου ............................................. 285

— Συνέβησαν τόν Μάϊον ............................... 289
— Παγκόσμιο ’Αστυνομικό Περισκόπιο __  290
— Σπήλαια στήν Ελλάδα ..............................  292
— Ή Μάχη τής Κρήτης ................................  294
— Μεγεθύνσεις ................................................. 296
— Τό όλοκαύτωμα τού Νυμφαίου ...............  298
— Πνευματικοί Αντίλαλοι...............................  300
— Σύγχρονα τεχνικά μέσα ( ‘Η τηλεόρασις),

κ . ‘Ηλία Οίκονομάκη , Μοιράρχου ........  302
— 'Αθλητική Έπίθεώρησις ...........................  304
— Διασκεδάζετε ............ μαθαίνοντας ......... 3C6
— Νέα τού μηνός ............................................ 308
— Ή Αλληλογραφία μας ..............................  312

258



2 1 Η Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  

1 9 6 7  - 1 9 7 3

ε: ΕΤΗ
ΕΗΗΙΙΗ! ΜΝΜΙΙΙΤΡΓΜΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ
χ · ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦ ΥΛΑΚΗΣ

Παρήλθον 6 έτη, αφ’ ής αί δαφνοστεφείς Ένοπλοι Δυνά
μεις τής Πατρίδος μας, άνταποκρινόμεναι εις καθολικόν αί
τημα τοΰ Ελληνικοϋ Λαοϋ, άνέλαβον μετά θάρρους καί α
ποφασιστικότητας εις τάς στιβαράς χείρας των τήν διακυ- 
βέρνησιν τής Χώρας μας.

Ή Επέτειος αϋτη μας έπιβάλλει νά φέρωμεν είς τήν μνή
μην μας μετ’ άποστροφής τό προεπαναστατικόν παρελθόν.

Ή κομματική συναλλαγή καί τό πεζοδρόμιον είχον άπο- 
βή οί άποφασιστικώτεροι παράγοντες ρυθμίσεως των κοι
νών. 'Η έννομος τάξις έδοκιμάζετο δεινώς έκ τής τεχνηέν
τως καλλιεργουμένης απείθειας πρός τούς νόμους καί τάς 
άρχάς. Ή δικαιοσύνη έπροπηλακίζετο καί αί ίδέαι έλοιδω- 
ροΰντο. Οί Θεσμοί, ό είς μετά τόν άλλον, διεβιβρώσκοντο 
καί τό Εθνικόν Νόμισμα είχε περιέλθει είς πλήρη άνυπολη- 
ψίαν, διεθνώς.

Ή κρατική μηχανή είργάζετο μετά παροιμιώδους άρρυ- 
θμίας καί τό χάσμα Κράτους-Πολίτου διηυρύνετο όλονέν. 
Τέλος, οί υπεύθυνοι είχον κατακρημνίσει, εξ ύπερβολικής 
αισιοδοξίας καί κακής έκτιμήσεως, ή άλλων λόγων, παν 
τείχος έπιφυλάξεως καί άμφιβολίας καί είχον επιτρέψει είς 
τόν Δούρειον Ίππον τού Κομμουνισμού νά είσέλθη έντός 
τής Κρατικής Μηχανής καί νά επιδίδεται άνενόχλητος είς 
τό καταλυτικόν του έργον.

’Από τής αύγής τής 21ης ’Απριλίου 1967, ή εφιαλτική αϋ
τη είκών ήλλαξε, καί μία νέα Ελληνική πραγματικότης διε- 
μορφώθη, χαρακτηριστικόν τής όποιας είναι ή ώργανωμένη 
δημιουργική προσπάθεια είς όλους τούς τομείς τής ’Εθνι
κής, Κοινωνικής καί Οικονομικής δράσεως.
Ή ’Εθνική ένότης καί ή γαλήνη έπανήλθον είς τήν χώραν 
μας.Ή Κοινωνική δικαιοσύνη διησφαλίσθη καί περιεφρου- 
ρήθη ή ’Εθνική άξιοπρέπεια.
Αί άξίαι άνεστηλώθησαν καί οί θεσμοί έγένοντο σεβαστοί 
παρά πάντων.
Ή Κρατική μηχανή άπέκτησε τόν έπιβαλλόμενον έκ τών 
καιρών μας ταχύν ρυθμόν καί έπετεύχθη υγιής οικονομική 
έξέλιξις.

Τέλος, ό μέγιστος δυνάστης τής έποχής μας, ό Κομμουνι
σμός, κατέστη άκίνδυνος διά τής αύστηρας εφαρμογής τών 
Νόμων καί τής θεμελιώσεως ένός ύγιοΰς κράτους δικαίου 
καί κοινωνικής προνοίας, προστάτου τού Κοινωνικού 
συνόλου.

'Ο ΧΡόνος έδικαίωσε πλήρως τάς έπαγγελίας τής ’Εθνι
κής Κυβερνήσεως καί τάς προσδοκίας τοΰ Ελληνικού 
λαού, είς τήν συνείδησιν τοΰ οποίου ουδεμία πλέον άπέ- 
μεινεν άμφιβολία ότι ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 
1967, ύπήρξεν ίστορική άναγκαιότης.

Ή Χωροφυλακή, ή όποια δεινώς έδοκιμάσθη κατά τό 
καταλυθέν φαύλον καθεστώς, είναι είς θέσιν υπέρ πάντα άλ
λον, νά έκτιμήση τό μέγεθος καί τήν άξίαν τής πρός τό Έ θ
νος προσφοράς τής Έπαναστάσεως, αισθάνεται δέ υπερή
φανος, διότι κατά τήν διαρρεύσασαν 6ετίαν διέθεσεν δλας 
τάς δυνάμεις της διά τήν διαφύλαξιν καί άξιοποίησιν τής 
πολυτίμου νίκης, ύπηρεσίαι αί όποΐαι άναγνωρίζονται δη
μοσίως ύπό τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως.

Ζήτω τό "Εθνος
Ζήτω ή 21η ‘Απριλίου 1967.

Ό  ’Αρχηγός 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ 

’Αντιστράτηγος

259



" Ι Δ Ο Υ  ΚΑΙΝΑ ΠΟΙΩ ΠΑΝΤΑ,,

ΤΟ Μ Η Ν Υ Μ Α

ΤΗΣ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ

1̂ Ις τήν ώραιοτέραν έπο- 
I χήν τοϋ έτους έορτάζε- 
Λ ται ή Άνάστασις τοϋ 

Κυρίου. Εις έποχήν, κα
τά τήν οποίαν καί ήφύσις 

άνίσταται έκ τής χειμέριας νάρ
κης της καί άνανεοΰται. Καίδέν 
είναι άνευ βαθυτέρας σημασίας 
τό γεγονός αυτό. Ή άνοιξις τής 
φύσεως έχει τον συμβολισμόν 
της εις τήν Άνάστασιν τοϋ Κυ
ρίου. 'Όπως κατά τήν εποχήν 
τοϋ έαρος άνανεοΰται καί ανα
καινίζεται ή φύσις, τά δένδρα 
βγάζουν φύλλα καί νέους κλά
δους, τά φυτά προβάλλουν τά 
εύώδη άνθη των καί ή δψις τής 
φύσεως λαμβάνει τήν έορταστι- 
κήν πρασίνην ομορφιάν της, 
κατά παρόμοιον τρόπον καί τό 
μεγαλύτερον γεγονός τής παγκο
σμίου Ιστορίας, ή Άνάστασις 
τοϋ Σωτήρος χαρίζει πλήρη άνα- 
νέωσιν καί άνακαίνισιν εις τάς 
μαρανθείσας άνθρωπίνας καρδι
άς καί τάς ένδύει μέ τον στολι
σμόν τής θείας χάριτος, πού έξε- 
πήγασεν άπό τό «κενόν μνημείο»

Διά τούτο καί τό σύνθημα 
τοϋ Άναστάντος Λυτρωτοΰ εί
ναι ή άνανέωσις καί άνακαίνισις 
των πάντων : « ’ Ιδού καινά ποιώ 
πάντα» (Άποκ. κα', 5).

Καί πρώται, αί όποΐαι έδοκί- 
μασαν τήν δύναμιν αύτής τής 
πνευματικής άνανεώσεως, ήσαν 
αί μαρανθεϊσαι καρδίαι των Μυ- 
ροφόρων.

Είχε τρωθή ή εύσυμπάθητος 
καρδία των άπό τον άτιμωτικόν 
θάνατον τοϋ πεφιλημένου των 
Διδασκάλου. Καί βαρύθυμοι καί 
βαρυαλγοΰσαι λαμβάνουν τήν 
άγουσαν πρός «τό μνημεϊον». 
Θέλουν νά έναποθέσουν διά τε- 
λευταίαν ίσως φοράν, ώς νομί
ζουν, τά μΰρα τής άγάπης των 
πρός ’Εκείνον, πού ήλπιζον δτι 
«έστίν ό μέλλων λυτροϋσθαι 
τόν ’ Ισραήλ». Καί ένώ σκέψεις 
μελαγχολικαι κυριαρχούν είς τήν 
διάνοιάν των καί τάς άπασχολεΐ 
σοβαρώς ή έλλειψις σωματικής 
δυνάμεως πρός άποκύλισιν τοϋ 
λίθου τοϋ τάφου, εύρίσκονται 
αίφνης ένώπιον καταπληκτικού 
θεάματος. *0  τάφος είναι άνοι- 
κτός. Ή εύμεγέθης πλάξ, ή 
όποια τόν έφραζεν τώρα είναι 
«άποκεκυλισμένη» «Καί άνα- 
βλέψασαι θεωροϋσιν δτι άποκε- 
κύλισται ό λίθος, ήν γάρ μέγας

σφόδρα» (Μάρκ. ισ τ', 4 ). Τό 
δέ θαυμαστώτερον είναι δτι τό 
μνημεϊον είναι κενόν. Λευχει
μονώ ν μάλιστα άγγελος τάς πλη
ροφορεί περί τοϋ μοναδικού γε
γονότος. «Ίησοΰν ζητείτε τόν 
Ναζαρηνόν, τόν Έσταυρωμένον, 
ήγέρθη , ούκ έστιν ώδε» (Μάρκ. 
ιστ', 6).

’Έκτοτε τά πάντα άλλάσσουν 
εντός τω ν. 'Ο φόβος καί ή φυσι
κή γυναικεία δειλία έξαφανί- 
ζονται. Καί αί Μυροφόροι γ ί
νονται αί ήρωΐδες τής άγάπης 
καί αί πρώται ιεραπόστολοι καί 
κήρυκεςτοΰ μηνύματος τής Άνα- 
στάσεως. Αί ψυχαί των μετα- 
μορφοϋνται. Αί καρδίαι των 
ανακαινίζονται. ’Ανανεωμένοι 
δέ πλήρως έκ τής δυνάμεως τοϋ 
Άναστάντος Χριστού , είναι τώ
ρα έτοιμοι καί διά τό μαρτύριον 
άκόμη χάριν τής Άγάπης Του.

Αλλά ή ιδία άνανέωσις καί 
ψυχική μεταμόρφωσις παρατη- 
ρεΐται μετά τήν Άνάστασιν καί 
είς τάς κατεπτοημένας ψυχάς 
τών Μαθητών.

« ’ Ιδού καινά ποιώ πάντα».
Αύτό είναι τό μήνυμα τής 

Άναστάσεως τού Κυρίου . Αλλά  
καί τό συνεχιζόμενον θαύμα τής 
Άναστάσεως. «Νεοποιεΐς τούς 
γηγενείς ό Πλαστουργός χοϊκός 
χρηματίσας». 'Ο ’ Ιησούς, διά 
τής Άναστάσεώς Του, «άφθαρ- 
τίζει καινοπρεπέστατα άπαθανα-

Παν. Αρχιμανδρίτου 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΡΟΥΣΟΥ 

Ίεροκήρυκος

τίζων τό πρόσλημμα». Καί διά 
τούτο έκτοτε, δπως ψάλλει ή 
’Εκκλησία «χαράς τά πάντα πε- 
πλήρωται τής Άναστάσεως τήν 
πείραν είληφότα».

Τό μήνυμα αύτό, φίλε άνα- 
γνώστα, άφορά είς δλους ήμάς, 
δσοι πιστεύομεν είς τόν Άνα- 
στάντα Ίησοΰν, διότι δλοι ήμεϊς 
έξ Αύτοΰ «έλάβομεν χάριν άντί 
χάριτος» (Ί ω . α , 14). ’Εντεύ
θεν δέ ή ύποχρέωσις ήμών, δπως 
έμβαπτιζόμενοι όλονέν καί περισ
σότερον έντός τού πνεύματος τής 
Άναστάσεως, έπιδιώκωμεν τήν 
πλήρη άναμόρφωσιν καί άνα- 
καίνισιν τής καρδίσς μας. Καί 
δπως άφήσωμεν έλευθέραν τήν 
έκ τού Ζωοποιού Τάφου τού Κυ
ρίου άναβλύσασαν θείαν χάριν 
νά έπιτελέση τό θαύμα τής έντός 
ήμών άνακαινίσεως. Διότι δέν 
θά πρέπει νά λησμονώμεν τήν 
πικράν άλήθειαν, δτι ήμεϊς μέ 
τόν έγωϊσμόν μας καί μέ τήν 
έλλειψιν άγωνιστικής διαθέσε- 
ως έκ τής καρδίας μας, άποκρού- 
ομεν τήν θείαν χάριν καί παρα- 
μένομεν ξένοι πρός τό άνακαινι- 
στικόν μήνυμα τής Άναστά
σεως.

Διά τούτο ό Θείος Παύλος μάς 
προτρέπει νά άφήσωμεν τόν 
παλαιόν άνθρωπον καί νά ένδυ- 
θώμεν τόν νέον «Άπεκδυσάμε- 
νοι τόν παλαιόν άνθρωπον σύν 
ταΐς πράξεσιν αύτοΰ καί ένδυ- 
σάμενοιτόν νέον τόν άνακαινού
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μενον είς έπίγνωσιν κατ’ εικόνα 
τοϋ κτίσαντος αύτόν» (Κολ. γ' 
9-10) . Καί μας τονίζει την ανάγ
κην μεταμορφώσεωςτών φρονη
μάτων μας. « Μεταμορφοΰσθε τή 
άνακαινώσει τοϋ νοός υμών» 
(Ρωμ. ιβ' , 2). Καί τής άνανεώ- 
σεως τοϋ εσωτερικού μας βάθους. 
«Άνανεοϋσθαι δέ τώ πνεύματι 
τοϋ νοός ύμών» (Έ φ εσ . δ '. 23).

Καί τής ύποχρεώσεώς μας νά 
ένδυθώμεν τόν «καινόν άνθρω
πον», ό όποιος είναι νέα δημι
ουργία κτισθεΐσα συμφώνως 
προς τό Πανάγιον τοϋ Θεοΰ θέ
λημα. «Καί ένδύσασθε τόν και
νόν άνθρωπον, τόν κατά Θεόν 
κτισθέντα» (Έ φ εσ . δ ', 24).

Ή άδιαφορία διά τήν άνακαί- 
νισιν τοϋ έσωτερικοϋ μας κόσμου 
σημαίνει περιφρόνησιν προς τό 
μήνυμα τής Άναστάσεως τοϋ 
Κυρίου. Πλησίον τοϋ Άναστάν- 
τος Λυτρωτοΰ εύρίσκονται μό
νον άνεστημέναι άπό τήν άμαρ- 
τίαν ψυχαί. Μέ τήν καρδίαν 
έστραμμένην προς τήν ΰλην, τά 
έφήμερα καί παροδικά τής ζωής, 
μέ φρόνημα διαπεποτισμένον έκ 
τοϋ σκότους των παθών καί 
έλαττωμάτων, δέν είναι δυνα
τόν νά ίδωμεν τό ύπερκόσμιον 
φώς τής Άναστάσεως, καί νά 
αίσθανθώμεν τό άνακαινιστικόν 
Αύτής μήνυμα. «Καθαρθώμεν 
τάς αισθήσεις καί όψόμεθα τώ 
άπροσίτω φωτί τής Άναστά- 
σεως». Μέ τούς όφθαλμούς τής 
ΨυΧήζ θολούς άπό τήν άμαρτίαν 
δέν είναι όρατός ό Άναστάς 
Κύριος.

Φίλε άναγνώστα, έχει άνα- 
καινισθή έν Χριστώ ή καρδία 
σου ; ’Εάν δχι, κάτι πταίει έντός 
σου. Πρόσεξε. Κάποιο έμπόδιον 
παρεμβάλλεις εις τήν άνακαι- 
νιστικήν δύναμιν τοϋ Άναστάν- 
τος Χριστοΰ. ’Ερεύνησε μέ ει
λικρίνειαν, μέ άντικειμενικότη- 
τα τό έσωτερικόν σου καί θά τό 
έπισημάνης. Καί λάβε τότε τήν 
άπόφασιν νά τό παραμερίσης. 
Δώσε τήν ψυχήν σου όλοκλη- 
ρωτικά εις τόν ’ Ιησοΰν. ’Άφησέ 
την, άνευ δρων, εις χεΐρας Του. 
Καί ’Εκείνος θά σέ κάμη καινούρ- 
γιον άνθρωπον. «Ε ϊ τις έν Χρι
στώ καινή κτίσις, τά άρχαΐα 
παρήλθεν, ιδού γέγονε καινά τά 
πάντα» (Β' Κορινθ. ε ', 17).
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Α πό τής θέσεως, ήν νΰν 
κατέχομεν, τοΰ Προέδρου 
τοΰ ’Αναθεωρητικού Δικα
στηρίου καί άπό τήν πο

λυετή θητείαν μας εις τήν άπονομήν 
τής Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, έ- 
κρίναμεν σκόπιμον, δτι ή συγγραφή 
καί δημοσίευσις τής παρούσης 
μελέτης μας, ήτο εκ των πραγμά
των έπιβεβλημένη διά νά γνωσθή 
εις τό εύρύτερον κοινόν ή πολύ
τιμος συμβολή των όργάνων τής 
Ελληνικής Χωροφυλακής εις τήν 
άπονομήν τής Στρατιωτικής Δ ι
καιοσύνης. Καί πράττομεν τούτο 
ευχαρίστως σήμερον άπό των στη
λών αύτών διά νά άποδώσωμεν, 
καθυστερημένως ίσως, ένα δίκαιον 
έπαινον εις τούς μοχθούντας ’Αξιω
ματικούς καί 'Υπαξιωματικούς τής 
Χωρ]κής, οΐτινες εκτός των άλλων 
πολυσχιδών καί σοβαρών καθη
κόντων των, καταβάλλουν κάθε 
προσπάθειαν διά νά βοηθήσουν 
άποτελεσματικώς, έν τώ χώρφ, 
φυσικά, τής άρμοδιότητός των, 
εις τήν εύρυθμον, ομαλήν καί 
άπρόσκοπτον άπονομήν τής Στρα
τιωτικής Δικαιοσύνης.

ΕΠΙΔΟΣΙΣ

ΔΙΚΑΣΤ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κατ’ άρχήν όφείλομεν νά τονί- 
σωμεν δτι ή ταχεία καί νομότυ
πος έπίδοσις τών πάσης φύσεως 
δικαστικών έγγράφων τών Στρατ. 
Δικαστικών ‘Αρχών (Στρατοδικεί- 
cov, Εισηγητών, Β. ’Επιτρόπων, 
Γραφείων Δικαστικού κ λ.π ) ένερ- 
γεΐται ύπευθύνως καί άποκλειστι- 
κώς είς όλόκληρον τήν χώραν, 
πλήν τών έδαφικών περιοχών τών 
πόλεων ’Αθηνών, Πατρών καί Κερ- 
κύρας, ένθα αί επιδόσεις ένεργοΰν- 
ται ύπό τών όργάνων τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων, ύπό τών κατά τόπους 
άρμοδίων όργάνων τής Χωρ]κής. 
Δέν νομίζομεν δτι παρίσταται άνάγ- 
κη έν προκειμένιρ νά άναπτύξωμεν 
εύρύτερον τήν κατ’ έξοχήν σοβα- 
ράν σημασίαν ήν έχει ή ταχεία, 
νομότυπος καί έγκαιρος έπίδοσις 
ένός δικαστικού έγγράφου έν σχέ- 
σει μέ τήν περαιτέρω έξέλιξιν 
τής ποινικής δίκης. Τούτο είναι 
είς δλους γνωστόν. Πρώτα, άμεσα 
καί λίαν έπιβλαβή άποτελέσματα 
διά τήν ταχεΐαν άπονομήν τής 
Στρατ. Δικαιοσύνης, έκ τής μή 
έγκύρου καί έγκαιρου έπιδόσεως

τών δικαστικών έγγράφων, άμε- 
λεία ίσως τών προς τούτο έντε- 
ταλμένων όργάνων τής Χωροφυ
λακής, είναι ή παράτασις τής 
έκκρεμότητος σοβαρών κατηγο
ριών, ή άναβολή δικών έπ’ άκροα- 
τηρίώ, ή μή έγκαιρος σύλληψις 
διωκομένων, δυνάμει διωκτικών έγ
γράφων τών Στρατ. Δικ. ’Αρχών 
καί πολλών άλλων δικανικών άνω- 
μαλιών εύρυτάτης έκτάσεως.

Έπισκοποΰντες τό έργον τούτο 
τών όργάνων τής Χωροφυλακής 
μέ τόν φακόν τής μακράς καί πο
λυετούς πείρας μας, άνεπιφυλά- 
κτως δυνάμεθα νά είπωμεν δτι 
σπανίως καί είς έξαιρετικάς περι
πτώσεις εύρέθημεν είς τήν δυσά- 
ρεστον θέσιν νά ζητήσωμεν κυρώ
σεις κατ’ έντεταλμένων κατωτέρων 
όργάνων τής Χωροφυλακής διά 
πλημμελή έκτέλεσιν τών καθηκόν-

χώραν καί έμπειροι ’Αξιωματικοί 
δύνανται άνά πάσαν στιγμήν νά 
ένεργήσουν ένορκους προανακρί
σεις ή ένορκους διοικητικός έξε- «
τάσεις κ.λ.π., κατά τό τριετές χρο
νικόν διάστημα τοΰ πολέμου τοΰ 
Έθνους κατά τών Κ]Σ, τό δλον 
βάρος τών τοιούτων δικαστικών 
πράξεων, χιλιάδων τόν άριθμόν, 
έφερον είς τούς ώμους των τά 
δργανα τής Χωροφυλακής, ώς ήτο 
καί φυσικόν, λόγω τών έπικρατου- 
τουσών, τότε, έκτάκτων περιστά
σεων. "Απασαι σχεδόν αί Μονάδες ^
τοΰ ένεργοΰ Στρατού εύρίσκοντο 
είς τήν πρώτην γραμμήν τοΰ Με
τώπου μαχόμεναι, καί είς τό έσω- 
τερικόν τής χώρας, δπου έκινοΰντο 
καί έδολοφονοΰσαν άθφους πολί- 
τας παράνομοι άναρχικαί καί συνω
μοτικοί όργανώσεις τοΰ Κ.Κ.Ε. 
ή τών άλλων παραφυάδων, παρέ-

Η ΣΥΜΒΟΛΗ Τ Η Σ  ΧΩΡ)ΚΗΣ 
Ε ΙΣ  ΤΗ Ν ΑΠΟΝΟΜΗΝ  

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΠΟΥΛΟΥ 
Άντιστρατήγου

Προέδρου Ά ναθ. Δικαστηρίου

των των κατά τήν έπίδοσιν δικα
στικών έγγράφων. Τούτο άκριβώς 
σημαίνει δτι ή έργασία αύτη ένερ- 
γεΐται έπιμελώς καί ταχέως έπΐ 
μεγάλη ώφελεία τής άπονομής τής 
Στρατ. Δικαιοσύνης.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ 
ΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΥ

Έτέρα πολύτιμος συμβολή τών 
’Αρχών Χωροφυλακής διαπιστοΰ- 
ται έπίσης άνεπιφυλάκτως είς τό 
όγκώδες προανακριτικόν έργον τών 
Στρατιωτικών ’Αρχών έν γένει. 
Καί έάν τό θέμα τούτο σήμερον 
δέν έμφανίζεται τόσον όξύ καί 
περίπλοκον, διότι Μονάδες τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων υπάρχουν έγ- 
κατεστημένοι είς όλόκληρον τήν

μενον είς συνεχή άγρύπνησιν κατά 
τόπους αί Άρχαί τής Χωροφυλα
κής καί τής ’Αστυνομίας Πόλεων. 
Συνεπώς τήν δλην ευθύνην τής 
άνακαλύψεως καί έξαρθρώσεως τών 
κομμουνιστικών τούτων όργανώ- 
σεων έφερον, είς πρώτον βαθμόν, 
αί άρχαί τής Χωροφυλακής άλλ’ 
έν συνεχείμ εΐχον καί τήν έτι σοβα- 
ρωτάτην άποστολήν τής συν
τάξεως όγκοδεστάτων προανακρι- 
τικών δικογραφιών, μετ’ ιδιαιτέ
ρας έπιμελείας καί προσοχής, καθ’ 
δσον συνήθως αδται είσήγοντο 
είς τό άκροατήριον τών ’Εκτά
κτων Στρατοδικείων δΓ άπ’ ευθείας 
κλήσεως, λόγω τού έπείγοντος.

Καί είς τόν τομέα αύτόν, έξ 
ιδίας πείρας τό βεβαιοΰμεν, αί 
άρχαί τής Χωροφυλακής έβοήθη- 
σαν άποτελεσματικώς τάς Στρατ.
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Δικαστικάς Άρχάς, εις τόν ταχύν 
κολασμόν των εγκλημάτων καί 
τήν αυστηρόν τιμωρίαν των έγκλη- 
ματιών Κ]Σ.

Πέραν τούτο» καί κατά τήν 
ιδίαν εποχήν τοΰ πολέμου κατά 
των Κ]Σ τά εις ολόκληρον τήν 
χώραν συσταθέντα καί λειτουρ- 
γοΰντα Έκτακτα Τοπικά Στρατο
δικεία, έστεροϋντο καταλλήλου καί 
εμπείρου γραμματειακού προσω
πικού, τό δέ τυχόν ύπάρχον εκ τής 
άνακλήσεως εκ τής έφεδρείας δι
κηγόρων, δικ. υπαλλήλων, κλπ. 
ήτο άδύνατον νά έπαρκέση, λόγω 
φόρτου έργασίας.

Εις τήν δύσκολον ταύτην περί- 
στασιν αί κατά τόπους Άρχαί τής 
Χωροφυλακής προθύμως ήλθον 
συνεπίκουροι πρός άντιμετώπισιν 
τής καταστάσεως. Διέθεσαν έπί 
μακράν χρονικόν διάστημα έκ τής 
δυνάμεώς των ικανούς ’Αξιωματι
κούς καί 'Υπαξιωματικούς, οΐτινες 
καί έξετέλεσαν μέ άρίστην άπόδο- 
σιν καθήκοντα Γραμματέως έδρας, 
Γραμματέως Β. ’Επιτρόπου κλπ. 
μέχρι καί τής λήξεως τής εμπολέ
μου καταστάσεως κατ’ Αύγουστον 
1950.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σήμερον, κατ’ ανάγκην, αί κατά 
τόπους Άρχαί τής Χωροφυλακής 
περιορίζονται εις τήν ένέργειαν 
κατά παραγγελίαν ένορκων προα
νακρίσεων έπί εγκλημάτων ανυ
ποταξίας ή άλλων αδικημάτων κατ’ 
άπολυθέντων τών τάξεων τοΰ Στρα
τού καί νΰν ιδιωτών, πλήν καί ταύ- 
τας ένεργοΰν όποδειγματικώς καί 
ταχέως.

Πάντα τ’ ανωτέρω συνθέτουν, 
κατά πρώτον λόγον, τήν υπό ου
σιαστικήν μορφήν συμβολήν τής 
Έλλην. Χωροφυλακής εις τήν άπο- 
νομήν τής Στρατ. Δικαιοσύνης. 
Έχομεν όμως καί τήν ύπό τήν 
εύρυτέραν μορφήν τοιαύτην. Αΰτη 
έπιτυγχάνεται άφ’ ένός μέν διά 
τής συμμετοχής τών άξ]κών τής 
Χωρ]κής ως Στρατοδικών εις τάς 
ένώπιον τών διαρκών Στρατοδι
κείων δίκας κατ’ άξ]κών καί οπλι
τών τής Χωρ]κής καί άφ’ έτέρου 
διά τής άθρόας κατατάξεως, κατό
πιν διαγωνισμού, νέων Άξ]κών 
τής Χωρ]κής εις τό Δικαστικόν 
Σώμα Ε.Δ.

ΑΞ]ΚΟΙ ΧΩΡ]ΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤ. ΔΙΚ . ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Είδικώτερον συμφώνως τώ άρ- 
θρω 245 Σ.Π.Κ. οί στρατιωτικοί 
τής Χωρ]κής υπάγονται εις τήν 
άρμοδιότητα τών Στρατοδικείων 
διά τά κακουργήματα, πλημμελή
ματα καί πταίσματα, τά πρόβλεπό- 
μενα ύπό τοΰ Σ.Π.Κ., έξαιρέσει 
τοΰ ύπό τοΰ άρθρου 115 παρ. 3 
προβλεπομένου, ως καί τά προ- 
βλεπόμενα ύπό τοΰ Κοινοΰ Π.Κ., 
ή άλλων ποινικού περιεχομένου 
νόμων καί διαπραττόμενα κατά 
Στρατιωτικών. ’Ασκών τήν ποινι
κήν δίωξιν δι’ όλην τήν εδαφικήν 
περιοχήν τής χώρας είναι ό ’Αρχη
γός Χωρ]κής. Οΰτω παρά τή έδρα 
έκάστου Διαρκοΰς Στρατοδικείου 
παραπέμπονται ΐνα δικασθώσιν 
οϊ στρατιωτικοί τής Χωρ]κής, 
τής εδαφικής άρμοδιότητος κα- 
θοριζομένης έκ τής έδρας τής 
Μονάδος, εις ήν ούτοι ύπηρε- 
τοΰν. Κατά τάς δικασίμους τών 
Διαρκών Στρατοδικείων μέ κατη
γορουμένους στρατιωτικούς τής 
Χωροφυλακής ή σύνθεσις τοΰ 
Στρατοδικείου έκτος τοΰ Προέδρου 
καί Β. ’Επιτρόπου, οΐτινες άπαραι- 
τήτως πρέπει νά είναι Δικ. Σύμβου
λοι (Άντ]ρχαι ή Συντ]ρχαι), τά 
ύπόλοιπα 4 μέλη είναι άξιωματικοί 
Χωροφυλακής, έχοντες βαθμόν άνά- 
λογον πρός τόν τοιοΰτον τοΰ 
κατηγορουμένου, κατ’ άρθρ. 189 
Σ.Π.Κ.

ΑΞ]ΚΟΙ ΧΩΡ]ΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΑΙ

Έξ έτέρου εις τούς έπ’ έσχάτων 
διενεργηθέντας διαγωνισμούς πρός 
κατάταξιν Λοχαγών— Δικ. Συμ
βούλων εις τό Δικαστικόν Σώμα 
ΕΔ, ή προσέλευσις υποψηφίων 
άξ]κών Χωρ]κής, φερόντων τόν 
βαθμόν τοΰ 'Υπομοιράρχου καί 
πτυχιούχων τής Νομικής Σχολής, 
ύπήρξεν άθρόα καί ή έπιτυχία 
τούτων σημαντική.

Σημειοΰμεν μόνον τό γεγονός 
ότι σήμερον ύπηρετοΰν ώς Λοχα
γοί—Δικ. Σύμβουλοι, προερχόμε
νοι έκ τής Χωρ]κής δέκα πέντε 
(15) καί ώς Συνταγματάρχης είς (1).

Άπαντες, ώς πιστοΰται έκ τών 
ένεργηθεισών ύπό τοΰ ύπογράφον- 
τος έτησίων δικαστικών έπιθεω- 
ρήσεων, άποδίδουν καί είς τά νέα 
δικαστικά των καθήκοντα λίαν

ίκανοποιητικώς καί προβλέπε- 
ται ότι θά έξελιχθοΰν λίαν σύν
τομος είς άρίστους Δικ. Συμβού
λους. Όφείλομεν ένταΰθα νά τονί- 
σωμεν ιδιαιτέρως τό γεγονός ότι 
ή ήγεσία τής Ελληνικής Χωρ]κής 
όχι μόνον δέν παρεμποδίζει τήν 
μετάταξιν νέων καί ικανών άξιω- 
ματικών τής Χωρ]κής είς τό Δικ. 
Σώμα, άλλ’ άντιθέτως ύποβοηθεΐ 
τούτους διά τήν λήψιν τοΰ πτυ
χίου των καί τήν περαιτέρω έξέ- 
λιξίν των ώς ’Αξιωματικών Δικα- 
στικοΰ.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Έν κατακλεΐδι άς μοί έπιτραπή 
νά παραθέσω περιστατικόν προ
σωπικής έμπειρίας έκ τής αναφο
ράς τοΰ όποιου σαφώς προκύπτει 
ότι ή έννοια τής δικαιοσύνης, 
τόσον ύπό τήν γενικωτέραν μορφήν 
ταύτης, όσον καί ύπό τάς είδικω- 
τέρας συνθήκας απονομής ταύτης, 
ΐσταται πολύ υψηλά είς τό Σώμα 
τής Ελληνικής Χωρ]κής, άπό τοΰ 
’Αρχηγού μέχρι καί τοΰ τελευταίου 
όπλίτου. Καί ιδού ή διαπίστωσις: 

Έν έτει 1953, νεόκοπος Άντ]χης, 
έτοποθετήθην καί ύπηρέτησα έπί 
14μηνον ώς Διευθυντής τοΰ Γρα
φείου Δικαστικοΰ ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής, μέ ’Αρχηγόν τόν αεί
μνηστον ’Αντιστράτηγον Άν. Πά- 
τερην, Ύπαρχηγόν τόν Υποστρά
τηγον κ. Εύθυμ. Τσαταλόν καί 
Επιτελάρχην τόν φίλον Στρατη
γόν κ. Μιχ. Παπαδακον. Άπό 
τήν θητείαν μου ταύτην διατηρώ 
μέχρι καί σήμερον τάς άρίστας 
τών έντυπώσεων. Αί νομικαί από
ψεις καί προτάσεις τοΰ Δικαστικοΰ 
Συμβούλου έγένοντο πάντοτε άπο- 
δεκταί είς όλα τά θέματα καί ουδέ
ποτε προέκυψε θέμα διαφωνίας. 
Ή έννοια τής όρθής, άμερολήπτου 
καί άντικειμενικής άπονομής τής 
δικαιοσύνης ύπεράνω όλων, ύλο- 
ποιουμένη διά τής γνωστής φρά- 
σεως «άφοΰ τό είσηγήθη ό δικα
στικός δέν πρέπει νά ύπάρχη 
άντίθετος άποψις............ ».

Τήν αύτήν άκριβώς έντύπωσιν 
διατηρούν καί οί έν συνεχεία 
ύπηρετήσαντες καί ύπηρετοΰντες 
άξ]κοί—δικ. σύμβουλοι είς τήν 
ώς άνω θέσιν.

Οΰτω πιστεύομεν ότι ή συμβολή 
τής Ελληνικής Χωρ]κής είς τήν 
απονομήν τής Στρατ. Δικαιοσύνης 
είναι σημαντική καί άξια ιδιαιτέ
ρας μνείας.
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Oi Άγιοι καί ή έποχή μας

Α Γ Ι Α  Ε Ι Ρ Η Ν Η
Ή  προστάτις τής Χωροφυλακής

Παν. ’Αρχιμανδρίτου 
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  

Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ  
Ίεροκήρυκος Χωροφυλακής

χομεν τό θλιβερόν προνόμιον νά ζώμεν 
εις τόν αιώνα των πλέον τραγικών άντιθέσεων . 
Ό  σημερινός άνθρωπος κατέκτησε τήν Σελήνην, 
διέσχισε τό διάστημα, έγινε διφρηλάτης καί 
άστροναύτης. Μέ τό πύρινον διαστημικόν του 

άρμα έστησε τήν σκηνήν του είς τόν δορυφόρον τοϋ 
Πλανήτου μας.

Δέν υπάρχει άμφιβολία. Ό  άνθρωπος τοϋ 20οϋ αιώ
νας είς τόν άγώνα τοϋ διαστήματος ένίκησεν .

Έχασεν δμως ή τουλάχιστον κινδυνεύει νά άπωλέση 
τόν άγώνα τής γης. Διότι ό άνθρωπος τής έποχής τών 
διαπλανητικών ταξιδίων δέν κατώρθωσε νά νέκρωση 
τά πάθη του, νά χαλιναγωγήση τά ένστικτά του, νά συντρί- 
ψη τά δεσμά τής άμαρτίας, νά ζήση σάν άληθινή πνευμα
τική προσωπικότης. Ή συνέπεια αυτής τής πνευμα
τικής άτροφίας δέν άργησε νά έλθη . Ή άνία καταδυνα
στεύει όλονέν καί περισσότερον τάς συγχρόνους προη
γμένος κοινωνίας . 'Η ζωή, παρά τά τεχνικά έπιτεύγματα 
τοϋ πολιτισμού , τάς άνέσεις καί τάς έφευρέσεις γίνεται 
δλο καί πιό κουραστική . Ή μηχανή κατεξουσιάζει τόν 
σημερινόν άνθρωπον. ’Εξαφανίζει τήν ψυχικήν του 
εύφορίαν. Καταστρέφει τόν ψυχισμόν του. ’Ακρω
τηριάζει τήν προσωπικότητά του. Παρ’ δλην τήν πρόο
δον τής τέχνης καί τοϋ πολιτισμού, παρά τήν άπειρίαν 
τών έφευρέσεων, παρ’ δλην τήν άφθονίαν τών μέσων 
άναψυχής καί ψυχαγωγίας 6 άνθρωπος τοϋ 20οΰ αίώνος 
είναι άναγκασμένος νά ζή μέσα είς μίαν αύχμηράν έρημον 
μίαν έρημον πνευματικού λιμού.

"Αν κατωρθώσωμεν νά στοχασθώμεν βαθύτερα τά 
προβλήματα αύτά, τότε δυνάμεθα καί νά συνειδητοποιή- 
σωμεν πραγματικά τό πόσον μεγάλην άνάγκην έχει 
ιδιαιτέρως σήμερα ό άνθρωπος άπό τάς αιωνίους πηγάς 
πίστεως διά νά άντλήση δύναμιν. ’ Ατενίζοντες τήν Σε
λήνην πρέπει νά μή μείνη είς ένα στεΐρον ένθουσιασμόν , 
άλλά νά προχωρήση είς ένα άναβάπτισμα μέσα είς τήν 
κολυμβήθραν τής αίωνιότητος. Καί διά νά γίνη αύτό 
εις αύτήν τήν πεζήν έποχήν μας χρειαζόμεθα πρότυπα, 
πρότυπα ήθικά καί άναστήματα μεγαλειώδη. Διά νά 
συνεχίσωμε δέ τήν δύσκολον πορείαν μας εις τήν 
αύχμηράν έρημον τού αίώνος μας χρειαζόμεθα ένισχυ- 
τάς. ’Αλλά καί διά νά άνθέξωμεν είς τόν καθημερινόν 
μόχθον τής βιοπάλης χρειαζόμεθα κυριολεκτικώς τήν 
άνωθεν βοήθειαν.

ΟΙ "Αγιοι τής ’Εκκλησίας μας έχουν αύτό τό έξαιρε- 
τικόν (καί δι’ ήμδς πολύτιμον) προνόμιον νά μάς έξα- 
σφαλίζουν δλα αύτά .Νά μάς τονώσουν μέ τήν δύναμιν των 
Νά μάς έμπνέουν μέ τό παράδειγμά τω ν.

Νά μάς ένισχύουν εις τήν καθημερινήν πορείαν μας. 
Νά γίνωνται συναντιλήπτορες είς τόν καθημερινόν μας 
τής βιοπάλης μόχθον.

Ή έποχή μας χρειάζεται τήν προστασίαν τών Ά γ ιω ν . 
Καί ή ‘Ελληνική Χωροφυλακή, έκτιμώσα τήν έπιτα-
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κτικήν αύτήν πνευματικήν Ανάγκην ένεπιστεύθη τήν 
προστασίαν των 'Αξιωματικών καί 'Οπλιτών της εις 
μίαν έξαίρετον φυσιογνωμίαν τοΰ Ουρανίου Πανθέου, 
είς τήν 'Αγίαν Είρήνην, τήν Μεγαλομάρτυρα.

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ο Ι  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

'Υπάρχουν άλλωστε τόσα κοινά σημεία, καί έξωτερικά 
καί βαθύτερα συγχρόνως, μεταξύ τής 'Αγίας καί τοΰ 
Σώματος, ώστε νά δικαιώνεται αυτή ή άνακήρυξίς της 
ώς Προστάτιδος τής Χωροφυλακής, άνακήρυξίς ή όποία 
έγινε διά Βασιλικού Διατάγματος τοΰ έτους 1967. "Ενα 
βλέμμα, τό όποιον θά ρίψωμεν είς τήν ζωήν τής 'Αγίας 
θά μάς βεβαιώση περί αυτού.

Είρήνην όνομάζουν τήν 'Αγίαν, ήτις προστατεύει τό 
Σώμα μας. Είρηνοποιός είναι καί τής Χωροφυλακής 
μας ή Αποστολή καί είρηνοποιόν τό έργον της. Ήγωνί- 
ζετο ή Καλλιπάρθενος κόρη τού Λικινίου έναντίον τοΰ 
σκότους τής είδωλολατρείας τό όποιον έβασίλευεν είς 
τήν Χώραν της τήν Περσίαν. Αλλά καί τής Χωροφυ
λακής οΐ Αγώνες είναι Αγώνες έναντίον τών δυνάμεων 
τού σκότους καί τής παρανομίας. Ήνάλωσε τήν ζωήν 
της ή Μεγαλομάρτυς καί Ίσαπόστολος Είρήνη , προκει- 
μένου νά έξασφαλίση τήν πνευματικήν έλευθερίαν είς 
τούς όμοεθνεΐς της. 'Αλλά καί τό Σώμα τής ένδόξου 
Χωροφυλακής έπΐ 140 συναπτά έτη Αναλίσκεται καί 
έκδαπανάται συνεχώς καί μοχθεί καί κοπιάζει νύκταν 
καί ήμέραν διά νά περιφρουρή τήν έλευθερίαν τής Χώ
ρας μας, τήν γαλήνην καί τήν Ασφάλειαν τού τόπου. 
Παλαίσματα καί Αγωνίσματα πνευματικά χαρακτηρί
ζουν τήν ζωήν τής 'Αγίας.

Ωραίοι καί εύγενεϊς είναι άλλωστε καί τής Χωροφυ
λακής ο'ι Αγώνες. Μαρτυρική έπίσης ύπήρξεν ή ζωή 
Της καί πολύαθλος Ανεδείχθη ή Μεγαλομάρτυς Είρήνη. 
’Αλλά καί τού ίδικοΰ μας Σώματος ή Ιστορία είναι μία 
Αδιάκοπος έναλλαγή θυσιών αίματος , άθλημάτων, όλο- 
καυτωμάτων καί μαρτυρίου θυσιών τάς όποίας προσέ- 
φερεν είς τόν βωμόν τής Πατρίδος.

ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ

Αύτά είναι κατά κάποιον τρόπον τά έξωτερικά στοι
χεία , τά όποια μάς συγγενεύουν μέ τήν 'Αγίαν Είρήνην. 
Έ ν τούτοις όμως αί σχέσεις μας μέ τήν 'Αγίαν φθάνουν 
πολύ πιό πέρα Απ’ αύτά. Είς τήν μορφήν τής 
'Αγίας Είρήνης άνακαλύπτομεν έντελώς ξεχωριστά, 
πραγματικά βαθύτερα στοιχεία, τά όποια γίνονται δι’ 
ήμάς συγχρόνως πολύτιμα διδάγματα. Στοιχεία τοι- 
αύτα άτινα καθιστούν τήν σχέσιν μας μέ τήνΠροστά- 
τιδα πολύ περισσότερον βαθυτέραν· καί ούσιαστικήν . Ή 
μορφή Της, ώσάν φάρος τηλαυγής, έκπέμπει όδηγη- 
τικήν Ακτινοβολίαν καί φωτίζει άπλετα τόν βηματισμόν 
τόσον τής ύπηρεσιακής όσον καί τής ιδιωτικής ζωής.

θά ήδυνάμεθα νά συνοψίσωμεν αύτήν τήν όδηγητικήν 
Ακτινοβολίαν είς δύο καίρια σημεία :

Ιον 'Ορθός Προσανατολισμός : Αύτό είναι ένα θεμε
λιώδες γνώρισμα τής Άγιας Είρήνης. Κατώρθωσε τόν 
όρθόν προσανατολισμόν είς τήν ζωήν της. "Ας μεταφερ- 
θώμεν έπ’ όλίγον είς τήν έποχήν τοΰ Μ. Κων)νου. Είς 
τήν Πόλιν Μαγεδώ τής Περσίας έχει γεννηθή μία νεαρά 
κόρη . Τό όνομά της είναι Πηνελόπη . ΟΙ γονείς της είναι 
είδωλολάτραι. Τό περιβάλλον, μέσα είς τό όποιον ζή , 
είναι καί αύτό είδωλολατρικόν. 'Εθνικός ήτο άκόμη, 
καί ό διδάσκαλός της , ό σοφός Άπελλιανός ,είς τόνόποΐον 
έχει άνατεθή ή μόρφωσις καί ή διαπαιδαγώγησίς Της 
Από ήλικίας 6 έτών . Είς έν τοιοΰτον περιβάλλον παχυλής 
Αγνοιας καί είδωλομανίας έζησεν ή Πηνελόπη. Κατώρ- 
θωσεν όμως νά άνακαλύψη τόν πραγματικόν στόχον είς 
τήν ζωήν της. Έπέτυχεν τόν όρθόν προσανατολισμόν 
Της. Τό ζοφερό σκοτάδι τής είδωλολατρικής της κοινω
νίας δέν τήν ήμπόδισε καθόλου είς τό νά διακρίνη τόν 
πολικόν Αστέρα τής Ανθρώπινης ψυχής, τόν Ίησούν

Χριστόν. Καί Από τήν στιγμήν πού Τόν ΑνεκΑλυψε, 
βοηθουμένη Από μίαν Απλοϊκήν ύπηρεσίαν της, ή Πηνε
λόπη βαπτίζεται, γίνεται Χριστιανή, όνομάζεται Είρήνη 
καί υπόσχεται είς τόν Ίησούν μέχρι θανάτου Αφοσίωσιν 
καί πιστότητα είς τό θέλημά Του . Είς αύτήν της τήν άφο- 
σίωσιν έμεινε μέχρι τέλους Αμετακίνητη. Διότι ούτε 
τού πατρός της αί Απειλαί, ούτε τών δημίων ή μανία 
ούτε δέ καί τών βασανιστηρίων ή φρικαλεότης έπέτυχον 
νά σαλεύσουν τήν Αγίαν Από τήν πρός τόν θεόν άφοσί- 
ωσίν Της.

'Ορθός προσανατολισμός εις τήν ζωήν. Νά κάτι τό 
όποιον λείπει Από τόν σημερινόν άνθρωπον. Παρήλθεν 
βεβαίως ή έποχή τής είδωλολατρείας. Καί τά είδωλα 
τού προχριστιανικοΰ κόσμου παρήκμασαν. Ή άνθρωπό- 
της διά τοΰ Χριστού έγνώρισε τόν Αληθινόν θεόν.

2ον. Άμόλυντος καί Αδιάφθορος. Τό δεύτερον στοι- 
χεΐον τό όποιον συναντώμεν εις τήν ζωήν τής Αγίας 
είναι δτι, ένώ έζησε είς ένα μολυσμένον ήθικώς περιβάλ
λον , έκείνη έμεινε άμόλυντη.

Ή είδωλολατρική κοινωνία ήταν μία κοινωνία ήθικής 
σήψεως καί Αποσυνθέσεως, μία κοινωνία τρομεράς κα 
ταπτώσεως. Ή Είρήνη όμως Ανεδείχθη Αδάμας. Είς τήν 
δυσοσμίαν τού περιβάλλοντος άντέτασσε τό ήθικόν της 
μεγαλεϊον. Έπρόβαλλεν δέ σάν άλλο εύώδες κρίνον μέσα 
Από τήν κοπρίαν. Ή χλιδή τών Ανακτόρων, ή τρυφηλό- 
της τού περιβάλλοντος καί ή μαλθακότης τών Περσικών 
συνηθειών δέν έπηρέασαν διόλου τόν ψυχικόν της κό
σμον . Ή Είρήνη έμεινε άνέγγικτη Από τήν ήθικήν δια
φθοράν .

Διά τά μέλη τής Χωροφυλακής τό σημεΐον τούτο έχει 
ξεχωριστήν σημασίαν. "Οπως είναι γνωστόν, οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής είναι προωρισμένοι νά περιφρουροΰν 
τήν δημοσίαν τάξιν. Τό καθήκον των δμως όδηγεΐ πολύ 
συχνά τά βήματά των είς τά μολυσματικά Οδατα τής 
άμαρτίας. Τά πόδια των περιπατούν ύποχρεωτικά έκεί 
δπου τό έδαφος είναι βορβορώδες. Τά χέρια των πολλά- 
κις έρχονται εις τήν Ανάγκην νά έγγίσουν τά σεσηπότα 
μέλη τής κοινωνίας. Τά μάτια των Ατενίζουν τόσον συχνά 
τά διάφορα κοινωνικά Αποστήματα. Καί Αναπνέουν 
τακτικά τήν δυσοσμίαν τής ήθικής σήψεως κατά τήν 
έκτέλεσιν τού ύπηρεσιακοΰ των καθήκοντος. Πραγματι- 
τά δύσκολον τό έργον τών Αξιωματικών καί τών "Οπλι
τών μας. Άλλοίμονον έάν μολυνθοΰν Από τόν μολυσμα
τικόν Αέρα τής Αμαρτίας, τόν όποιον Αναπνέουν. Δέν 
κινδυνεύουν δηλαδή σωματικά μόνον οί άνδρες μας. 
Κινδυνεύουν προπάντων είς τήν πνευματικήν των ύπό- 
στασιν . Κινδυνεύει ή ψυχή των . Τό μικρόβιον τής Αμαρ
τίας είναι ό μέγιστος κίνδυνος. ΟΙ άνδρες μας πρέπει νά 
σταθούν βράχοι Αρετής. ’Ηθικά Αναστήματα, τά όποία 
θά έμπνέουν σεβασμόν. Ή κακία τοΰ κόσμου δέν πρέπει 
νά άλλάξη τήν σύνεσιν τής ψυχής τω ν. Καί ή ήθική σή- 
ψ ις , τήν όποίαν θά ψηλαφίσουν είς δλην των τήν ύπηρε- 
σιακήν ζωήν , πρέπει νά τούς άφήση άνέγγικτους . Εισερ
χόμενοι είς τήν βρωμερότητα τών καταγωγείων, αύτοί 
πρέπει νά παραμένουν άδάμαντες . Καί είς τήν δυσοσμίαν 
τής Ανομίας αύτοί όφείλουν νά άντιπαρατάσουν τής ψυ
χής των τήν εύωδίαν. Τότε καί μόνον τότε, οί άνδρες 
μας θά δικαιώνουν τήν σχέσιν των πρός τήν Α γ ία ν . 
Αλλά καί ή Πάνσεμνος παρθενομάρτυς τού Χριστού Εί
ρήνη θά έπαναπαύεται τότε εις τάς ήρωϊκάς ψυχάς τών 
Ανδρών τοΰ Σώματος, διότι αύτοί θά είναι ένας Αντικα
τοπτρισμός τού ούρανοΰ.

Αύτά έν όλίγοις είναι τά βαθύτερα πνευματικά βιώ
ματα εις τά όποια μάς όδηγεΐ ή Ά για Είρήνη . Κ ι' ήμεΐς 
εις τόν καθημερινόν μας Αγώνα ζητοΰμεν τήν προστα
σίαν Της διά νά καθιστάμεθα Ικανοί νά κατακτώμεν 
καθημερινώς καί αύξανομένην πρόοδον τοιούτους ύψη- 
λούς στόχους, όπως είναι ό διαυγής προσανατολισμός 
μας πρός τάς έπιταγάς τού Κυρίου καί ή διαφύλαξις τής 
ήθικής έκεραιότητος τής ψυχής μας, τόσον κατά τήν 
ύπηρεσιακήν μας ένασχόλησιν, όσον καί είς τήν ιδιωτι
κήν μας ζωήν . Αλλά καί ή Α γία  Είρήνη θά προσεύχεται 
δι ήμάς καί θά μάς καμαρώνη. Διότι θά νικώμεν τήν 
Αμαρτίαν, θά νικώμεν τό κακόν καί γύρω μας καί μέσα 
μας. Καί είς τήν ένδοξον Χωροφυλακήν θά χαρίζωμε 
πάντοτε πρώτος νικάς είς τά πεδία τών μαχών, είς τήν 
δίωξιν τοΰ κοινού έγκλήματος καί είς τούς Αγώνας τής 
Αρετής.
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Είς άτμόσφαιραν έθνικής υπερηφάνειας έωρ- 
τάσθη τήν 1-4-73 εις Λιτόχωρον—Πιερίας ή 
έπέτειος τής όμωνύμου μάχης τής 30-3-1946 
κατά τήν όποιαν οί άνδρες τού Σταθμού Χωρο
φυλακής άντέστησαν ήρωϊκώς είς τάς λυσσώ
δεις έπιθέσεις τών Κ]Σ καί οί πλεϊστοι έξ αυτών 
έθυσίασαν τήν ζωήν τους εις τόν βωμόν τών 
έθνικών ιδανικών.

Είς τόν έορτασμόν παρέστησαν ό 'Επιθεωρητής Νομαρχιών 
κ. Βασιλειάδης ώς έκπρόσωπος τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως 
ό Διοικητής τής 20ης Μεραρχίας 'Υποστράτηγος κ. Γαλατσά- 
νος, ό Επιθεωρητής τής Β' ’Επιθεωρήσεως Χωρ]κής, Ταξίαρ- 
χος κ. X . Ράλλης, ώς έκπρόσωπος τοΟ ’Αρχηγού Χωρ]κής, 
άπασαι αί άρχαί τοϋ Νομού Πιερίας, πολλοί άλλοι έπίσημοι, 
καί χιλιάδες λαού. Τόν πανηγυρικόν τής ήμέρας έξεφώνησεν ό 
έκπαιδευτικός κ. Καραούλας. Μετά τήν κατάθεσιν στεφάνων 
είς τό μνημειον τών πεσόντων καί τήν μεγαλιώδη παρέλασιν 
ένώπιον τών έπισήμων, έδόθη δεξίωσις είς τό Δημαρχιακόν 
κατάστημα πρός τιμήν τών έπισήμων καθ’ ήν ώμίλησεν ό Β' 
’Επιθεωρητής Χωρ]κής Ταξίαρχος κ. Ράλλης μεταξύ άλλων εί- 
πών καί τά έξής :

Ό  διασωθείς τής φονικής μάχης Ένωμ]ρχης Παπακωνσταν
τίνου έξιστορών τά διαδραματισθέντα κατά τόν έορτασμόν.

Ό  Β' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής Ταξίαρχος κ. X. Ράλλης καταθέτων 
στέφανον είς τό μνημειον τών ήρώων νεκρών τής Χωρ]κής.

Θεωρώ προσωπικήν διακριτικήν προνομίαν τό γεγονός 
ότι έκπροσωπώ σήμερον ένώπιον υμών τό Σώμα τής Ελληνικής 
Χωροφυλακής καί τόν ’Αρχηγόν τούτου ’Αντιστράτηγον 
κ. Καραβίτην Χρίστον, δστις, παρά τήν ζωηράν έπιθυμίαν του, 
δέν ήδυνήθη νά παραστή είς τήν σημερινήν σεμνήν τελετήν, 
λόγω άνυπερβλήτου υπηρεσιακού κωλύματος. ’Επιλαμβάνομαι 
τής εύκαίρίας, νά τονίσω ότι ή Χωροφυλακή είναι Σώμα μέ 
άπαρασάλευτον έθνικήν συνείδησιν, μέ κρυσταλλίνην έθνικήν 
σκέψιν έχει προσφέρει πλουσίαν τήν σπονδήν τού άγιου 
αίματος τών άνδρών της" έχει πολλάς καί λαμπράς έγγραφάς 
είς τήν νεωτέραν έλληνικήν ιστορίαν' έχει βαρεϊαν κληρονομιά 
Εγχάρακτον άπό τό αίμα τών άνδρών της. Τούτο εύγλώττως 
μαρτυρεί πρώτο άπ’ όλα τό Λιτόχωρο, τό όποιον, ή υπέροχος 
θυσία τών άνδρών Χωροφυλακής καί τού Στρατού μετέ- 
βαλεν είς έθνικόν βωμόν' εις τόπον έθνικού προσκυνήμα
τος' είς έθνικήν κολυμβήθραν, είς τήν όποιαν οί Έ λληνες θά 
προσέρχωνται πρός άναβάπτισιν εις τά Ιδανικά καί τάς άξίας. 
Ή σημερινή τελετή άποτελεϊ δοξολογίαν πρός τούς άγιάσαντας 
τά ιερά χώματα τής πατρίδος μας καί διαχαράξαντας μέ τό 
αίμα των τάς ύποθήκας τού μέλλοντος, είναι σπονδή τιμής 
καί εύλαβείας πρός τούς τιμηθέντας μέ τόν ήρωϊκόν θάνατον, 
είναι προσκύνημα πρός τούς καταλαβόντας περίοπτον θέσιν είς 
τό έθνικόν είκονοστάσιον, είναι μετάληψις τοϋ άρώματος 
τής Ελλάδος άπό τό έθνικό δισκοπότηρο.

Είς φιλοσοφίαν ζωής έκρυστάλλωσεν ή Χωροφυλακή τήν 
άλήθειαν ότι είναι προτιμοτέρα ή συνειδητή ούσία τής ζωής 
χάριν τού ύπερτέρου άγαθοΰ, τής έλευθερίας καί τής έθνικής 
άξιοπρεπείας, ή όποια κατέχει τήν πρώτην θέσιν εις τόν 
πίνακα άξιών τών Ελλήνων.

Χαρά είς τόν λαόν ό όποιος έχει ιστορίαν καί διακονεϊ τήν 
ιστορικήν μνήμην. Ή ιστορική μνήμη τής θυσίας τών άνδρών 
Χωρικής καί τού Στρατού είς τό Λιτόχωρον φωτίζει τό ιστο
ρικόν παρελθόν, παραδειγματίζει καί φρονηματίζει, έτι δέ 
ύποδεικνύει έντονώτερον τάς βαρείας υποχρεώσεις μας έναντι 
τής Πατρίδος καί σημαδεύει τήν περαιτέρω πορείαν μας.

Βεβαίως ή συντριβή τού μυσαροΰ κομμουνισμού καί τών 
θλιβερών ούραγών του, ή άποκατάστασις τής γαλήνης καί τής 
ήσυχίας είναι έργον τής Έπαναστάσεως, είναι έργον τού ένδο
ξου Στρατού μας, ό όποιος είς στιγμήν βαρύφορτον κινδύνων 
καί άγωνίας έδωσε τό παρόν είς τήν έλληνικήν ιστορίαν καί 
έσωσε τήν Ελλάδα. Είς τόν Στρατόν όφείλεται έθνική ευγνω
μοσύνη. Είς ήμάς άπόκειται νά διαφυλάξωμεν τό μεγαλειώδες 
τούτο έργον τού Στρατού μας.

Γνωρίζοντες καλώς ότι κάθε φορά πού έλειπε ή ένότης τά 
έθνικά μας γεγονότα έχρονολογήθησαν μέ έθνικάς συμφοράς, 
άς εύχηθώμεν όπως ή σφυρηλατουμένη σήμερον έθνική συνοχή 
καί ένότης καί ή έλληνική όμοψυχία—ό Συνελληνισμός—κα
ταστούν σταθερόν γνώρισμα καί μόνιμος άρετήτής φυλής μας.
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Μορφαΐ συγχρόνων ηρώων

Τριάντα χρόνια έφυγαν καί 
ή έπέτειος τής ήρωϊκής πρά- 
ξεώς του έφθασεν . Έγεννήθη 
τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1922 είς 
τήν πατρίδα τής Μαντώς Μαυ- 
ρογέννους, τήν Μύκονον . Νέος 
καί μοναχογιός, ήλθεν είς τήν 
’Αθήνα διά σπουδάς , μέ τήν μη
τέρα καί άδελφήν του, ένώ ό 
πατέρας, διευθυντής λιγνιτο- 
ρυχείων, ήτο είς τήν Μυτιλή
νην .

Τό μαρτύριον τού σκλαβω
μένου γένους καί αί μορφαί έν- 
δόξων προγόνων συνεκίνησαν 
τήν νεανικήν ψυχήν του. Δι' αυ
τό τόν Σεπτέμβριον 1941, έπέτει- 
ον τών γενεθλίων του , κρυφίως 
έφυγεν είς τήν Αίγυπτον, μέ 
τόν φλογερόν πόθον νά πολεμή- 
ση τόν κατακτητήν.

Κατετάγη είς τόν στρατόν, 
έξεπαιδεύθη , κατόπιν έπιλογής, 
είς σχολήν κατασκοπείας καί 
μετά δεκατρίμηνον, έμπειρος 
πλέον ασυρματιστής, άλεξι- 
πτωτιστής καί δολιοφθορεύς, 
οίκειοθελώς, ήλθε μέ ένα ύπο- 
βρύχιον, τόν άσύρματον καί 
τόν συνεργάτην του Κωνσταν
τίνον Ροϋσσον , είς τήν γερμανο- 
κρατουμένην ’Αθήνα, μέ τό 
ψευδώνυμον Μάνθος Νίκου.

Ό  άσύρματος έπί έξάμηνον

έτροφοδότει μέ πληροφορίας 
τό συμμαχικόν στρατηγεΐον, 
ένώ αί άπώλειαι τών έχθρικών 
πλοίων έμφόρτων άπό στρατόν , 
υπήρξαν τεράστιοι. Οί γερμα- 
νοί, αίφνιδίως τήν 31-3-1943, 
είσέβαλον είς τήν οίκίαν τής 
όδοϋ Δωδεκανήσου — Νέας 
Σμύρνης, δπου ό άσύρματος καί 
ή άνταλλαγή πυροβολισμών 
έφερε τόν θάνατον τοΰ χειρι- 
στοϋ τής στιγμής έκείνης Ρούσ- 
σου καί δύο γερμανών, ένώ οί 
ένοικοι ώδηγήθησαν είς τήν 
«γκεστάπο».

Τήν έπομένην πρωίαν, πρω
ταπριλιά, ό ήρως μετέβαινεν 
είς τήν μοιραίαν οίκίαν, πρός 
παράδοσιν χρημάτων καί τη
λεγραφημάτων διά μεταβίβα- 
σιν, άφοΰ ούδείς τόν είδοποί- 
ησε διά τά διαδραματισθέντα' 
οί γερμανοί τόν συνέλαβον, 
«είσαι ό Ματθαίος ’Ανδρόνικος 
καί δχι Μάνθος Νίκου» τώ 
είπον. Βασανισμοί καί άνατρι- 
χιαστικά μαρτύρια, ό ήρως 
δμως άκαμπτος καί τήν 13-5- 
1943 ένώπιον τοΰ γερμανικού 
στρατοδικείου είς τήν αίθουσαν 
«Παρνασσού» κατεδικάσθη είς 
θάνατον.

Ή ψυχή του περιέκλειε τήν 
έννοιαν τοΰ έλληνικοΰ μεγα

λείου : ’Απολογούμενος είπεν : 
«είς τό διάστημα τών έξ μηνών 
προσεπάθησα μέ τόν φανατι- 
κώτερον ζήλον νά σάς κάμω με
γαλύτερη ζημιά, λυποΰμαι πού 
δέν σάς έβλαψα περισσότερον' 
μέ συλλάβατε μέ προδοσία, 
είμαι ύπερήφανος δι’ δ,τι έπρα- 
ξα, δέν μετανοώ καί δέν κατα
δέχομαι νά ζητήσω έπιείκειαν».

Πρός τόν πατέρα, πού μέ 
κόπον τόν έπεσκέφθη είς τάς 
φυλακάς Άβέρωφ , είπε « νάσαι 
υπερήφανος πατέρα, ξέρω τήν 
δράσιν σου στόν άλλο πόλεμον 
καί τό παιδί σου δέν ήμποροΰσε 
παρά νά άκολουθήση τό πα
ράδειγμά σου » .

Παρασκηνιακαί ένέργειαι τρί
των , έφερον τήν παραμονήν 
τής έκτελέσεως, τόν πρόεδρον 
τοΰ Στρατοδικείου καί τόν συ
νήγορον ύπερασπίσεως είς τό 
κελίον τοΰ μελλοθανάτου. «Βο- 
ήθησέ με νά ζητήσω λόγω ήλι- 
κίας τόν μετριασμόν τής ποινής 
σου», τώ είπεν, άλλ’ ό ήρως 
στωϊκώς άπήντησεν :

«Καί μόνον ή σκέψις σας 
δτι ένας νέος Έ λλην, είναι δυ
νατόν, διά τής προδοσίας νά 
έξαγοράση τήν ζωήν του, μέ 
προσβάλλει».

Καί ό ίερεΰς τής ‘Αγίας Τρι- 
άδος—’Αμπελοκήπων, ’Αλέ
ξανδρος Σεφεριάδης άφηγήθη : 
«δέν θά ξεχάσω τήν σκηνήν 
μπήκα στό κελί κρατώντας 
τάγια μυστήρια καί έξω οί γερ- 
μανοί ένοπλοι περίμεναν νά 
τόν πάρουν' άντίκρυσα ένα νέον 
χαμογελεστόν πού μοΰ είπε' σ’ 
εύχαριστώ πού ήλθες νά έξομο— 
λογηθώ, μεταλάβω καί πεθάνω 
σαν Χριστιανός. Δέν έχω άνά- 
γκην παρηγοριάς, έξετέλεσα 
τό καθήκον πρός τήν πατρίδα 
καί είμαι υπερήφανος» καί τοΰ 
έδωσεν ένα σημείωμα διά τόν 
πατέρα του, είς τάς γραμμάς 
τοΰ όποιου καθρεπτίζεται τό 
ψυχικόν κάλλος καί τά έλλη— 
νοχριστιανικά ίδεώδη, πίστις 
είς τόν θεόν, τήν πατρίδα καί 
τήν οικογένειαν.

Μετ’ όλίγον, 20ή Μαίου 1943, 
καί ένώ ή άνθισμένη γή έκαμεν 
αισθητήν τήν παρουσίαν μέ τό 
άρωμά της , ό ήρως τών είκο
σι έτών, άναφωνών «Ζήτω 
ή Ε λλά ς», έπιπτε νεκρός άπό 
τάζ σφαίρας τοΰ έκτελεστικου 
άποσπάσματος τοΰ κατακτη- 
τοΰ.

‘Η πατρίς, εύγνωμονοΰσα, 
τόν έκήρυξεν «ήρωα» καί άπέ- 
νειμε τό άργυροΰν άριστείον 
άνδρείας. Ή θυσία του, συγκι- 
νεί τό άνώνυμον πλήθος τών 
Ελλήνω ν, τό όποιον μαζί μέ 
τήν εύγνωμοσύνην , φέρει αιω
νίως τήν μνήμην του' ίσως 
κάτι νά λείπη, ό άνδριάς του 
Ήρωος.

267



Δ ι ή γ  ημ a

Τό αρνί 

τοϋ Πάσχα

ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

4 JH  ι js; m
ίΒΒΓ £ ,
’ tip

S KM  ' Wk
l  l t e ,  , £

! , -

‘2 1g a V ii M i 1'; - ήΐΓ**'̂

C5\ Σήμος ό Σεντήρας, ό 
]| νέος μαραγκός της Χώρας 
)} είχε π ιει τον απογευματινό 

καφέ του όταν τά βλέμματά 
του ττέσαν μέ κάποια έκπλη
ξη ατό ρολόι τοϋ τοίχου. 

Είδε την ώρα πουχε προχωρήσει, 
πουχε περάσει άπ’ τό κανονικό, 
έττειτα άπό τή  μεγάλη συζήτηση 
ποΟχε μέ τή  γυναίκα του τή Φωτεινή 
γ ιά  την άνθρωπιά των έφοπλι- 
στών καί των καραβοκύρηδων τοϋ 
νησιού του. Σπλαχνικοί καί πονετι
κοί άνθρωποι οΐ έφοπλιστές τοϋ 
νησιού του! . . .  Τά πλούτη τους 
δέν τούς είχαν καθόλου ξιππάσει. 
Εκείνοι δέν έμοιαζαν μέ τους έφο- 
πλιστές των άλλων νησιών, ήσαν 
Χριστιανοί, ήσαν άνθρωπιστές πά
νω άπ’ όλα. Είχαν φκιάσει δρόμους 
σχολεία, έκκλησίες μέσα σ’ όλο τό 
νησί καί είχαν κάνει πολύ όμορφη τή 
Χώρα, την πρωτεύουσα τοϋ νησιού 
τους, πού τή ζήλευε όλος ό κόσμος.

Μά έκεΐ ποϋ’δειχναν πιό πολύ τήν 
ανθρωπιά τους οι έφοπλιστές ήταν 
σάν κοντοζύγωναν οΐ “Αγιες μέρες 
τής Λαμπρής. Τό Πάσχα ανάμεσα 
σέ όλους τούς άνθρώπους τοϋ νησιού 
έπρεπε νάρθη καί νά περάση τό 
ίδιο λαμπρό χαρούμενο, εύτυχισμέ-

νο. Σ ’ όλους τούς άνθρώπους, πλού
σιους καί φτωχούς. "Ετσι τόθελαν 
οΐ εφοπλιστές τού νησιού. Κ’ είχαν 
εκείνοι τον τρόπο τους νά βοηθή
σουν τούς πιό φτωχούς συγχωρια
νούς τους, έναν τρόπο Χριστιανικό. 
Ήξεραν εκείνοι τήν κάθε φτώχειά 
οικογένεια τού νησιού καί σάν κοντο
ζύγωναν οί μέρες τής Λαμπρής, 
μέ δικούς τους άνθρώπους, έρρι- 
χναν πίσω άπό τις πόρτες των φτω
χών άνθρώπων τά βοηθήματά τους. 
Πότε μιά βαλίτσα μ’ ένα κουστούμι 
γ ιά  τό νοικοκύρη τού σπιτιού, πότε 
κουτιά μέ παπούτσια, πότε κιβώτια 
μέ τρόφιμα. . .  Αύτά συζητούσε ό 
Σήμος ό Σεντήρας μέ τή γυναίκα του 
γιομάτος ύπερηφάνεια γ ιά  τούς εφο
πλιστές καί τούς καραβοκύρηδες τού 
νησιού του . . .Κάθε άπό γεύμα στις 
πέντε ή ώρα ήταν στό μαραγκούδικο. 
Μά τώρα τό ρολόι έδειχνε έξη. 
Ή κουβέντα είχε τραβήξει σέ μά
κρος.

—Φωτεινή, σέ σκότισα μέ τούς 
έφοπλιστές μας ! . . Οί μέρες τής 
Λαμπρής βλέπεις κοντοζυγώνουν μ’ 
έκαναν νά τούς Θυμηθώ . . . Θά δής τί 
χρήμα πού Θά σκορπίσουν καί φέτος 
στή Χώρα ! . . . Δέ μπορεί παρά 
νάχω κι’ έγώ τό μερτικό μου! . . .

—Ά ντρα μου νά τούς χαίρεσα1 
τούς εφοπλιστές σ ο υ . . Είναι 
Χριστιανοί πάνω άπ’ όλα . . . ,  τού 
είπε ή Φωτεινή.

Τό βράδυ πού έκλεισε τό έργαστή- 
ρι του ό Σεντήρας καί κίνησε γ ιά  τό 
σπίτι του, πάλι ή σκέψη γ ιά  τούς 
εφοπλιστές τού νησιού του ήρθε στό 
νού του. Είχε μάθει άπό κάτι φί
λους του πώς οί εφοπλιστές είχαν 
άρχίσει κιόλας νά δείχνουν τήν εύ- 
σπλαχνία τους στούς συγχωρια
νούς τους. "Ενας μήνας σχεδόν ήταν 
ίσαμε νάρθη ή Λαμπρή καί τά δέματα 
είχαν άρχίσει κιόλας νά κάνουν τήν 
έμφάνισή τους πίσω άτιό τις πόρτες 
τών νησιωτών. Θυμόταν ό Σεντήρας 
πώς πέρασαν τέτοιες μέρες τούχαν 
ρίξει κι’ αύτουνού πίσω άπό τήν 
πόρτα τού σπιτιού του τό δέμα μέ 
τό Πασχαλινό δώρο του. Κ’ ήταν ένα 
δώρο νά τρέχουν τά σάλια σου! . . . 
“Ενα κιβώτιο λουκούμια, κάπου εί
κοσι κιλά, κάτι μεγάλα, άρωματικά 
λουκούμια άμυγδάλου! . . . ’Εκείνος 
κι’ ή γυναίκα του είχαν γελάσει τότε
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μέ την καρδιά τους γ ια  τό Λαμπριά
τικο αΰτό δώρο τους κ’ είχαν θυμη
θεί τό τραγούδι ποΰλεγαν στη Χώ
ρα γιά  τά δώρα τών εφοπλιστών :

Στους πιο φτωχούς παχιά όρνιά, 
στούς άντυτους κουστούμια ! . .  
Παπούτσια στέλναν στά όρφανά, 
στούς νιόπαντρους. .. λουκούμια!.

Γιατί, μήπως κ’ εκείνοι δέν ήσαν 
νιόπαντροι ; Σπουδαίοι σ τ’ άλή- 
θεια άνθρωποι οι εφοπλιστές ! . . . 
"Ηξεραν νά δίνουν τό βοήθημά τους 
εκεί ποΰ άξιζε καί τδδιναν μέ γούστο 
καί μέ κέφι. . . Μά φέτος ό Σεντήρας 
περίμενε ένα πιο πρακτικό καί πλου- 
σιώτερο βοήθημα, νά, τίποτις τρό
φιμα νά πούμε, γ ια τί πάνω άπ’ 
όλα ήταν καλοφαγάς. Είχε μιά προαί
σθηση μέσα του πώς ίσως κι άπόψε 
κιόλας νά τούχαν στείλει τό δέμα 
του στο σπίτι του. Πώς θά τόβρι- 
σκε πίσω άπό τήν πόρτα τ ο υ . . .  
Καθώς γιομάτος χαρά καί λαχτάρα 
άνοιξε τήν αυλόπορτα τού σπιτιού 
του καί μπήκε στήν αυλή, έπεσε χω 
ρίς νά τό καταλάβη πάνω σ’ ένα 
μεγάλο άρνί που κοιμόταν μακάρια 
πίσω άπ’ τήν αυλόπορτα! . .

Τό άρνί άφησε ένα μικρό βέλασμα 
σά νά διαμαρτυρόταν που τού χά
λασαν τήν ήσυχία, σηκώθηκε στά 
πισινά του ποδάρια τρομαγμένο κΓ 
ό Σεντήρας τό πήρε στήν άγκαλιά 
του. Ό  Σεντήρας άφού ταχτοποίησε 
τό άρνί στήν αυλή τού σπιτιού του, 
ανέβηκε τρεχάτος τά σκαλοπάτια 
άνυπομονώντας, νά εΐπή στή γυναί
κα του γ ιά  τό άρνί τού Πάσχα πού 
τούχαν στείλει οΐ πατριώτες του οι 
έφοπλιστές.

Οι μέρες περνούσαν κι ό Σεντήρας 
είχε πέσει μέ τά μούτρα νά παχύνη 
πιο πολύ άπ’ ό,τι ήταν τ ’ άρνί. 
"Εκοβε ώρες άπ’ τή δουλειά του καί 
τραβώντας το μ’ ένα σχοινί Υόβγα- 
ζε έξω άπ’ τή Χώρα στά φωτεινά 
κι’ ολόδροσα λειβάδια μέ τά μυρου- 
δάτα λουλούδια τ ’ ’Απρίλη νά τό 
βοσκήση καί νά παίξη στόν ήλιο, νά 
γίνη τό κρέας του πιό γλυκό κΓ 
άφράτο. Τό φιλούσε τρελλός άπ’ 
τή χαρά του, έπαιζε μαζί του, καί 
τούχε βγάλει καί όνομα, τδλεγε: 
«κάλεση». ΚΓ όσο κοντοζύγωνε ή 
Λαμπρή, τό άρνί μες στήν ξεγνοια
σιά του καί στήν καλοπέρασή του 
όλο καί πιό παχύ γινόταν καί λι
γουρευτό! Ό  Σεντήρας τό κύτταγε 
καί τά καμάρωνε. "Ομως δε συνέβαι- 
νε τό ίδιο καί μέ τή γυναίκα του τή

Φωτεινή . . . Αύτό τον είχε στενο
χωρήσει τό Σεντήρα καί μιά βρα- 
δυά τής είπε μέ παράπονο :

—Φωτεινή, σά νά μή σού άρέσει 
τό άρνί πού μάς στείλαν . . .

’Εκείνη, κάπως στενοχωρημένη τού 
είπε τήν αιτία :

—Σήμο μου, ήθελα άγάπη μου 
νά στό πώ άπό μέρες άλλά δέν 
ήθελα νά σέ στενοχωρήσω. Μά σή
μερα δέν τό άντέχω πιά, θά στό 
πώ. Τό άρνί δέν είναι δικό μας, 
Σήμο μου . . .

—Τι λές γυναίκα, τό άρνί δέν 
είναι δικό μας πού μάς τόρριξαν μέ’σ 
στήν αύλή μας οΐ έφοπλιστές μας; . ., 
τής είπε έκεϊνος κάπως Θυμωμένος.

Ή Φωτεινή είπε στόν άντρα της 
τις ύποψίες της πώς τό άρνί είχε 
έρθει στήν αύλή τους άπό τή γει
τονική αύλή δπου ήταν τό σπίτι 
μιάς φτωχής καί δυστυχισμένης γυ 
ναίκας τής κυρά ’Ασημίνας. Καθώς 
σκεφτόταν αύτά ή Φωτεινή, ήρθε 
στό σπίτι της ένας άνθρωπος μ’ 
ένα τεράστιο δέμα πού τής τόστελναν 
οί δικοί της άπό τον Πειραιά. "Ανοιξε 
τό δέμα καί πόση ήταν ή χαρά της 
όταν είδε ένα όλόπαχο σφαγμένο 
άρνί, πιό παχύ καί πιό μεγάλο άπό 
κείνο τού άντρα της. Τώρα ή Φωτει
νή είδε πώς δέν είχαν κανένα δικαίωμα 
νά μή γύριζαν πίσω στή φτώχειά 
οικογένεια τό άρνί. ’Εκείνη τήν ώρα 
έπρεπε νά τό δώση, κ’ ήταν εύκαι- 
ρία γ ια τί ό άντρας της έλειπε στό 
έργαστήρι του. Φώναξε ή Φωτεινή τό 
μεγαλύτερο γυιό τής κυρά—’Ασημίνας 
καί γιομάτη συγκίνηση τού είπε :

—Είναι δικόσας τ ’ άρνί παιδί μου... 
Νά τό πάρης καί νά τό πας στή μη
τέρα σου καί νά μάς συγχωρέση 
Καλή ’Ανάσταση ! . .

—Καλή ’Ανάσταση Θεία Φωτει
νή ! .  ., τής εύχήθηκε καί τό παιδί. 
Καί πήρε τό άρνί κ’ έφυγε γιομάτο 
χαρά.

Ή Φωτεινή κάτι έννοιωσε τότε νά 
τής ξεπλακώνη τήν καρδιά καί μιά 
μεγάλη χαρά νά τήν πλημμυρίζη. 
"Ηταν ή μεγάλη χαρά πού νοιώθει 
κανένας όταν βοηθά τον πλησίον 
του κ’ έρχεται παρηγοριά στόν 
πόνο του.

"Ηρθε καί ή μέρα τής Λαμπρής 
καί όλη ή Χώρα γιόρτασε τή Με
γάλη Μέρα μέ πλούσια φαγητά 
καί άφθονα κρασιά, μπρούσκα καί 
γλυκά.......  Μέ χορούς καί τραγού

δια. Μέ κλαρίνα, βιολιά καί λαούτα... 
Σ ’ όλη τή Χώρα, άπ’ άκρη σ’ άκρη 
γινόταν ένα σωστό πανηγύρι. "Ηρ
θαν κι’ οΐ έφοπλιστές στή Χώρα 
κ’ έφαγαν, ήπιαν καί χόρεφαν μαζί 
μέ τούς φτωχούς συμπατριώτες 
τους, τούς ψαράδες καί τούς βαρκά
ρηδες, μά καί μέ τούς άλλους, τούς 
μαγαζάτορες καί τούς ξωμάχους, 
νά δείξουν τήν άγάπη τους. Πλού
σιοι καί φτωχοί είχαν γίνει ένα!___
Ά π ’ άκρη σ’ άκρη στό νησί ξεπη- 
δούσε τό γλέντι, ή χαρά, ή άγάπη.... 
Ο Σήμος ό Σεντήρας άπό τήν αύγή 

είχε αρχίσει τό σούβλισμα τού όρ
νιού του. Τό ξερόψησε καί τόκανε 
νά τό λαχταρά κανείς. Τό μεσημέρι 
κάναν Λαμπρή μαζί μέ τή γειτόνι- 
σά τους τή χήρα ’Ασημίνα καί τά 
παιδιά της. "Ετσι ήθελε ή γυναίκα 
του ή Φωτεινή. Φέραν καί σμίξαν 
τ ’ άρνιά τους καί τά φαγητά τους. 
Γέλασαν λίγο  τά πικραμμένα χείλια 
TTS χήρας ’Ασημίνας καί τά παιδιά 
της έπαιξαν καί χόρεψαν μέ τό Σεντή
ρα καί τη γυναίκα του. Ό  Σεντήρας 
ήταν άνυπόμονος νά γευτή άπό τό 
άρνί τού Πάσχα, άπό τό άρνί τής 
χήρας ’Ασημίνας πού ό ίδιος τόχε 
παχύνει μέ τή φροντίδα του καί τή 
στοργή του. "Εκοψε ένα μεγάλο, 
τταχύ, ξεροψημμένο κομάτι, τό μπού
κωσε στό στόμα του, καί τραβώντας 
τήν κούπα του εύχήθηκε:

—Χρισός Ά νέσ τη !.... Καί τού 
χρόνου!.......

—’Αληθώς Ά νέστη!...... . άπάντη-
σαν οί άλλοι.

Πήρε ύστερα καί δοκίμασε καί 
άπό τό άρνί πού τούς είχαν στείλει
τά γονικά τής γυναίκας του.......  Καί
τότε πόση ήταν ή έκπληξή tcu 
όταν βρήκε πιό νόστιμο τό άρνί πού 
τούς είχαν στείλει τά γονικά τής 
γυναίκας του άπό τό άρνί τού Πά
σχα πού τόχε έκεϊνος παχύνει μέ
τόση φροντίδα!.......  Αλήθεια αύτό
δέν τόχε φανταστεί ποτέ του. Καί 
τότε ό Σεντήρας θυμήθηκε πόσο 
σοφά κι’ άληθινά ήσαν τά λόγια τής 
γυναίκας του, έκεϊνα τά λόγια πού 
τάλεγε χτες τήν παραμονή, τό σού
ρουπο τού Μεγάλου Σαββάτου, ενώ 
κάθουνταν στον καναπέ καί πίναν 
τόν καφέ τους: «Τά φαγιά καί τά 
πιοτά, όλα τά έγκόσμια, μιά ιδέα
είναι.......  Μονάχα ή καλωσύνη μέ
νει.».
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ρίν ακόμη σημάνη το 
τέλος τής μεσαιωνικής ελ
ληνικής αυτοκρατορίας μέ 

-* L-J τ ήν αλωσιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως υπό των Τούρ
κων, ό ελληνισμός πιεζόμέ

νος πανταχόθεν από τούς προελαύ- 
νοντας εξ όλων των σημείων εχ
θρούς του παρασνρόμενος και οπό 
τό φυλετικόν τον ένστικτον τής 
περιπετειώδους περιπλανήσεως, εί- 
χεν αρχίσει να. διασκορπίζεται άνά 
τήν Δύσιν. ’Αντί παντός άλλου εφο
δίου ζωής δεν είχε παρά εις τον 
σάκκον τον μερικά χειρόγραφα αρ
χαίων συγγραφέων καί εις τό πνεύ
μα τον τήν ελληνικήν παιδείαν. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπον διελύετο 
τό μεσαιωνικόν σκότος τής βαρβα- 
ρότητος που έκάλνπτε τήν Δύσιν 
καί σννετελείτο ή θανμασία εκείνη 
άναγέννησις των γραμμάτων καί 
τών τεχνών, ή ανατολή τον συγ
χρόνου πολιτισμού τής άνθρωπό- 
τητος. ’Αλλά μετά τήν αλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως κυρίως, ο ι"Ελ
ληνες έγκατεστάθησαν όμαδικώς άνά 
τάς δυτικάς χώρας καί έσχηματί- 
σθησαν μεγάλαι έλληνικαί παροι- 
κίαι, αί όποίαι έπαιξαν σημαντικόν 
ρόλον όχι μόνον εις τήν πνευματικήν 
καί τήν καλλιτεχνικήν, αλλά καί 
εις τήν κοινωνικήν, ακόμη δέ πε
ρισσότερον καί εις τήν οικονομικήν 
κίνηαιν τής νεωτέρας Ευρώπης.

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ

Οί μονίμως αυτοί ξενητεμ ένοι 
"Ελληνες τής περιόδου τής Τουρ
κοκρατίας έμεναν φανατικώς πιστοί 
εις τήν ορθόδοξον θρησκείαν των, 
εις τήν γλώσσαν των, εις τά έθιμά 
των. Οί χρόνοι παρήρχοντο, γενεαί 
διεδέχοντο γενεάς καί οί μακράν 
τής δουλωμένης πατρίδος "Ελληνες 
αυτοί, διετήρουν άγνήν τήν εθνικήν 
συνείδηοιν, ύπερηφανεύοντο διότι ή- 
σαν "Ελληνες καί έθώπευον εις 
τήν ψυχήν των τό γλυκύ όνειρον 
τής Ελληνικής ’Αναγεννήσεως.

Διέθετον μεγάλος περιουσίας κτη- 
θείσας μέ κόπους καί πόνους δεκά
δων ετών, είτε διά νά ενισχύσουν 
τάς προσπάθειας εκείνων πού είργά- 
ζοντο διά τήν άπελευθέρωσιν τού 
' Ελληνικού “Εθνους, είτε διά νά βοη
θήσουν τούς συγγραφείς καί έκδότας 
ελληνικών βιβλίων, είτε διά νά κτί
σουν έλληνικάς εκκλησίας καί νά 
ιδρύσουν ελληνικά σχολεία. Σώζον

0 Ν Α Ο Σ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  ΤΩΝ 
ΕΛΑΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 
Ό μ . Κ α θ η γ η τ ο ΰ  

Νεωτέρας ’ Ιστορίας Παν. ’Αθηνών

Παλαιό λιθογραφία τοϋ «'Αγίου Γεωργίου τών Ελλήνων» είς τήν Βενετίαν. 
Παραπλεύρως αύτοϋ τά κτίρια τών γραφείων τής Ελληνικής κοινότητος, τά όποια 
σήμερον μετετράπησαν είς Μουσεία Βυζαντινής καί μεταβυζαντινής τέχνης.

ται διαθήκαι ' Ελλήνων τής εποχής 
εκείνης, οί όποιοι δεν είχαν ποτέ 
Ιδή τήν ελληνικήν γήν καί τών 
όποιων, έν τούτοις, ο πατριωτισμός 
προκαλεϊ καί σήμερον συγκίνησιν. 
’Αποκλεισμένοι ανάμεσα εις ξένους 
λαούς παροικίαι καί άποικίσεις ΓΕλ
λήνων επί πολλούς αιώνας, όπως 
τής Κορσικής, τής Βενετίας, τοϋ 
Λιβόρνου, τής Τεργέστης, τής Βιέν
νης κλπ. εύρέθησαν μέχρι τής ελλη
νικής ’Επαναστάαεως διατηροϋσαι

αγνόν τον ελληνικόν χαρακτήρα των.
Τό παράδοξον καί όχι τιμητικόν 

δι ημάς είναι ότι αί παροικίαι αύ- 
ταί αί όποίαι τόσα είχον συνεισφέ
ρει διά τήν άναγέννησιν τοϋ 'Ελληνι
σμού, άπώλεσαν τον ελληνικόν χα
ρακτήρα των καί βαθμηδόν έχάθη- 
σαν όταν ακριβώς ήρχισε νά ύπάρχη 
ελληνικόν Κράτος. Κανείς δέν ένδια- 
φέρθη δι αύτάς καί οί νπολειπό- 
μενοι απόγονοι τών παλαιών άποί- 
κων, έγκαταλελειμένοι ολωσδιόλου
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άπό τήν Ελλάδα, υφιστάμενοι και 
την έπίόρασιν των ξένων προπα
γάνδων, άπώλεσαν βαθμηδόν εντε
λώς τον εθνισμόν των. Σήμερον 
εις τάς περισσοτέρας εκ των πα
λαιών αυτών ελληνικών αποικιών 
δεν ευρίσκει τις παρά μερικούς 
γέροντας όμιλοϋντας μετά δυσκο
λίας μερικά παρεφθαρμένα ελληνι
κά. Ανευρίσκει δμως κάτι άλλο 
ακόμη συγκινητικώτερον: τάς εκ
κλησίας τών παλαιών ελληνικών 
κοινοτήτων α'ι δποίαι με τό ελλη
νικόν ρυθμόν των και μέ την μεγα
λοπρεπή βυζαντινήν διακόσμησίν 
των μένουν ακόμη ώς οι αψευδέ
στεροι μάρτυρες μιας από τάς δρα- 
ματικωτέρας σελίδας τής εθνικής 
μας Ιστορίας.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

’Ενθυμούμαι επί τή ευκαιρία αυ
τή την συγκίνησιν, ή όποια μέ κατέ- 
λαβεν όταν πρό τίνος χρόνου διερ- 
χόμενός από την Βενετίαν, έπε- 
σκέφθην την ελληνικήν εκκλησίαν 
τού Ά γ ιου  Γεωργίου, ή οποία ύπήρ- 
ξεν ή εκκλησία τής μεγάλης ελλη
νικής κοινότητος τής Βενετίας καθ’ 
δλον τό διάστημα τής Τουρκοκρα
τίας καί μετέπειτα. Ή  εκκλησία 
αυτή έχει πράγματι συγκινητικήν 
ιστορίαν. Ή  Βενετία είχεν ήδη πρό 
τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως εις τήν εξουσίαν της πολλά 
ελληνικά νησιά καί άλλα έλλ.ηνικά 
παράλια, ήτο δε φυσικόν οί "Ελλη
νες υπήκοοί της νά προσέρχωνται 
συχνά εις τήν Βενετίαν καί νά εγ
καθίστανται. Μετά τήν αλωσιν πολ
λοί άλλοι "Ελληνες ενρον καταφύ
γιου εκεί καί έγκατεστάθησαν μο- 
νίμως. ’Από τάς σωζομένας άπο- 
γραφάς τών κατοίκων τής Βενετίας 
πληροφορούμενθα δτι τό 1470 ή 
ελληνική παροικία ήρίθμει πέντε 
χιλιάδας πρόσωπα, άλλ’ ένα περί
που αιώνα αργότερου είχεν νπερβή 
τ  ας δώδεκα χιλιάδας, πρόκειται 
δέ περί τών μονίμως εγκατεστη
μένων.

Μ ίτο φυσικόν, δπως τό πρώτον 
πράγμα πού θά έσκέπτοντο οί ”Ελ
ληνες τής Βενετίας νά είναι ή άπό- 
κτησις ίδικοϋ των ναού προς τέλεσιν 
τών θρησκευτικών των καθηκόν
των κατά τούς κανόνας τής ’Ορθο
δόξου ’Εκκλησίας. Ά λ λ ’ εδώ ακρι
βώς προέκυπτον αί μεγάλαι δυσκο- 
λίαι. Ή  Καθολική εκκλησία ευκο-

λώτερον ήνείχετο ’Εβραίους ή ακό
μη καί Τούρκους παρά, ’Ορθοδό
ξους "Ελληνας, τού όποιους έθεω- 
ροϋσεν ώς σχισματικούς καί άπο- 
στάτας εναντίον τών όποιων έπε- 
τρέπετο κάθε είδους πίεσις διά νά 
έξαναγκασθοϋν καί προσέλθουν ύπό 
τήν σκέπην τού Ποντίφηκος. Δ ι 
αυτό ή πρώτη αϊτησις τών Έλλ,ή- 
νων τής Βενετίας δπως κτίσουν 
ίδικόν των ναόν, άπερρίφθη κατό
πιν επιμονής τού καρδιναλίου 
αρχιεπισκόπου τού λεγομένου Πα- 
τριάρχου Βενετίας καί τον Ληγάτου 
τον Πάπα.

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ

Πάντως τό Συμβούλων τών Δέκα 
δεν ύπέκνψεν εις τήν άπαίτησιν τού 
Δηγάτον δπως μή τούς έπιτραπή 
νά έκτελονν πουθενά τά θρησκευτι
κά των καθήκοντα κατά τον ορθό
δοξον τύπον, διά διατάγματος δέ 
φέροντος χρονολογίαν 28ην Μαρ
τίου 1470 τούς έπέτρεψε νά έκκλη- 
σιάζωνται εις τον ναόν τού Ά γ ιον  
Βλασίου. ’Οποιοσδήποτε δμως "Ελ- 
λην τολμούσε νά έκκλησιασθή εις 
άλλον ναόν εκτός αυτού, θά έτιμω- 
ρείτο μέ πρόστιμου εκατόν λιρών. 
Έξαίρεσις έγένετο διά δύο ενγενεΐς 
τού Βυζαντίου αί όποϊαι είχον κατα- 
φνγει εις τήν Βενετίαν, τήν Ευδο
κίαν Κατακουζηνού καί τήν ”Ανναν 
Νοταρά διά τάς όποιας παρεχωρείτο 
τό προνόμιον δπως τελούν ορθόδοξον 
λειτουργίαν καί εις άλλον ναόν ή 
εις ιδιωτικόν παρεκκλησίου. Ό  καρ
δινάλιος διεμαρτνρήθη καί δι’ αυτό 
ακόμη τό πτωχόν προνόμιον τών 
δύο Βυζαντινών πριγκιπισσών καί 
επέτυχε νά καταργηθή διά διατά
γματος τού 1478. Δύο έτη, δμως, 
άργότερον τό 1480, τό Συμβού
λιου τών Δέκα παραχωρούσε καί 
πάλιν τό προνόμιον αυτό συγχρό
νως δέ έπέτρεπεν εις τούς "Ελληνας 
νά σχηματίσουν μίαν αυτοτελή κοι
νότητα εκ διακοσίων πενήντα προ
σώπων.

Εις τάς άρχάς τού 16ου α’ιώνος 
ή Βενετία δέν εύρίσκετο καί εις τό 
σον άγαθάς σχέσεις μέ τον Πάπαν, 
οί δέ "Ελ.ληνες έπωφελήθησαν τής 
διαστάσεως αυτής δπως επιτύχουν 
τό 1514 διά διατάγματος τήν άδειαν 
νά αγοράσουν ένα γήπεδον εντός 
τής Βενετίας διά νά κτίσουν εκκλη
σίαν. Ή  καθολ.ική εκκλησία δμως, 
έπενέβη δ ριμύτερον καί μολονότι

τό γήπεδον ήγοράσθη, άπεσύρθη 
ή άδεια άνεγέρσεως ναού.

ΑΝΤΙ 3 ΚΙΛΩΝ 
ΛΕΥΚΟΥ ΚΗΡΟΥ

’Επί τέλους, τό 1526, ύστερα 
άπό πολλάς καί κοπιώδεις διαπρα
γματεύσεις, ό Πάπας Κλήμης 7ος 
έδωσε τήν συγκατάθεσίν του νά 
κτισθή ’Ορθόδοξος έλλ.ηνικός ναός 
εις τήν Βενετίαν. Ή  ελληνική κοι- 
νότης θά άνελάμβανε νά πληρώνη 
εις τό Βατικανού ώς έν είδος φόρου 
ύποτελείας κατ’ έτος τρία κιλά 
λευκού κηρού, τον όποιον άλλωστε 
ποτέ δέν κατέβαλαν οί "Ελληνες.

Πλήρης άγαλλιάσεως οί "Ελλη
νες τής Βενετίας διά τήν αμέσως 
κατόπιν παραχώρησιν τής άδειας 
ύπό τού Συμβουλίου τών Δέκα, 
έσπευσαν τό 1527 νά τελέσουν λει
τουργίαν κατά τον ’Ορθόδοξον τύ- 
τύπον τής λατρείας των εις ένα 
προχείρως κατασκευασθέντα εις τό 
γήπεδον των ναόν. Τό 1539 έγιναν 
τά εγκαίνια τής άνοικοδομήσεως 
τού ναού των, ό όποιος έπερατώθη
τό 1573.

Ώνομάσθη "Αγιος Γεώργιος, 
προς τιμήν τού προστάτου τού Σ ώ 
ματος τών ’Ελλήνων στρατιωτών 
Άγιου. Ή  ελληνική εκκλησία τού 
« Ά γ ιου  Γεωργίου τών ’Ελλήνων»  
είναι ένα άπό τά γραφικώτερα 
μνημεία τής Βενετίας, ή δέ εσω
τερική βυζαντινή διακόσμησις είναι 
υπέροχος. Θαυμάζεται καί σήμε
ρον εις τό «Κ α ί τών ’Εσκλαβώ- 
νων» ( όχι πολύ μακράν άπό τον 
"Αγιον Μάρκον), δπου εισχωρεί 
κανείς μέ τήν γραφικήν γόνδολαν 
διά τής «Διώρυγος τών ’Ελλήνων».

Οί "Ελληνες τής Βενετίας έπροί- 
κισαν διά μέσου τών αιώνων τήν 
εκκλησίαν των μέ μεγάλα κληρο
δοτήματα, τά όποια διεχειρίζετο 
ή κοινό της, καί χάρις εις τά όποια 
έλειτούργει ιδιόκτητον σχολεϊον. ’Ε 
πίσης εις τά άρχεϊα της κατετέθη 
πλήθος χειρογράφων τά όποια άπο- 
τελοϋν θησαυρούς τής νεοελληνικής 
ιστορίας. Δυστυχώς, κατά τά τε 
λευταία έτη οί μέ πραγματικήν εθνι
κήν συνείδησιν "Ελληνες τής Βενε
τίας, σχεδόν έξηφανίσθησαν. Ή  
κοινό της, δμως, ό ορθόδοξος ναός 
της καί τό σχολεϊον διετηρούντο,

Συνέχεια εις τήν έπομένην σελ .
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ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
Μέ εύγνωμοσύνη, Θαυμασμό καί αγάπη

’Επ’ ευκαιρία τοϋ έορτασμοΰ 
τής (('Ημέρας τής Μητέρας»

διότι νπήηχον τά μεγάλα κληρο
δοτήματα.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

'Ο  σήμερον δειυθύνων τό Ίν σ τι- 
τοντον Βυζαντινών και Μεταβυζαν
τινών σπουδών τής Βενετίας καθη
γητής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης κ. Μανούσακας, άφιερώθη 
εις την άναδιοργάνωαιν τούτου και 
τό κατέστησε λαμπρόν κέντρον ελ
ληνικής πνευματικής ακτινοβολίας 
εις την Δυτικήν Ευρώπην. Τό πα
λαιόν κτίριον τής εν Ρώμη ελληνικής 
πρεσβείας, κατεδαφισθέν και μετα- 
βληθέν εις πολυκατοικίαν, χρησι
μεύει ώς πρόσοδος λειτουργίας τοϋ 
Ινστιτούτου. 'ΑλΧ επειδή οι πόροι 
εκ τοϋ κτιρίου αύτοϋ τής Ρώμης, ώς 
και τά ένοικιοστασιακά έσοδα τής 
εν Βενετία ακινήτου ιδιοκτησίας τής 
κοινότητος, είναι οπωσδήποτε, ανε
παρκή, ή ελληνική Κυβέρνησις κα
λύπτει τάς δαπάνας λειτουργίας τοϋ 
’Ινστιτούτου δι έπιχορηγήσεως.

Παραπλεύρως τοϋ ναοϋ καί των 
γραφείων τής κοινότητος είναι τό 
περίφημον Φλαγγίνειον ( δωρεά 
τοϋ Ή πειρώτου Φλαγγίνη)  Σχο- 
λεΐον άνωτέρας στάθμης, εις τό ό
ποιον έσπούδαζον έπισνρρέοντες α
πό όλα τά μέρη τής 'Ελλάδος, πολ
λοί δε προπαρεακευάζοντο καί διά 
σπουδάς εις τό ΙΤανεπιστήμιον τής 
γειτονικής Πάδοβας. Τό κτίριον 
αυτό, ώς καί τό συνεχόμενον τής 
κοινότητος, μετασκευασθέντα καταλ
λήλως, χρησιμεύουν τώρα άψ’ ενός 
προς λειτουργίαν τοϋ Ινστιτούτου  
( διεύθυνσις, διαμονή υποτρόφων, 
έρευνα κ.λ.π.), ά<ρ ετέρου προς στέ- 
γασιν τοϋ θαυμάσιου μουσείου Βυζα
ντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης, 
σχηματιαθέντος από τήν περισυλ
λογήν παλαιών μεγάλης αξίας ε ι
κόνων τοϋ ναοϋ καί τής κοινότητος.

Οϋτω, ή ιστορική κοινότης τής 
Βενετίας καί ό υπέροχος ναός της 
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, έπανεϋρον τήν 
παλ.αιάν εθνικήν αποστολήν των.

Μ Α Ν Α  Γ Λ Υ Κ Υ Τ Α Τ Η

Γ . Β Ε Ρ Ι Τ Η

Μάνα γλυκύτατη , Μάνα ούρανόσταλτη, άτίμητη Μάνα 
δέν σέ θαμπώνουν απάτες έσένα κι’ όνείρατα πλάνα. 
Πάνω στο χρέος άκοίμητη έσύ, νύχτα-μέρα σκυμμένη, 
τ’ άπειρο άκοΰς μέσ’ στα χάη μιά-μιά τις στιγμές νά

[σημαίνη.
Τόσο ή ψυχή σου είν’ απλή, πού μιλά μέ τ ’ άμίλητα

[πλάσματα,
κι’ ούτε γελιέσαι ποτέ μ’ δσα φτιάνει τό ψέμα φαντά

σματα .

Μάνα, πού πήρες άπ’ δλα τά πλάσματ’ ανώτερο θρόνο, 
άφθαρτη μένει κι’ άνέγγιχτ’ ή δόξα σου μέσα στόχρό-

[νο.
Μέσ’ στήν άγκάλη σου, ώ θαύμα!, κρατάς τό Θεό μας,

[Μητέρα,
κι’ είσαι άπ’ τή γή κι’ άπ’ τούς κόσμους των άστρων

[έσύ Πλατυτέρα!

272



Ι σ τ ο ρ ι κ ο ί  σ ε λ ί δ ε ς

Η ΤΤΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ

'Ο έκλεκτός Δημοσιογράφος συνεργάτης τής «ΕΠΙΘΕΩΡΗ- 
ΣΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», κ . Νικόλαος Κτενιάδης, δ όποιος άφιέ— 
ρωσε πολΰν χρόνον τής ζωής του εις τήν μελέτην τής ιστορίας τοΰ 
Σώματος τής Χωροφυλακής καί έστάθη πάντοτε μέ στοργήν καί 
άγάπην εις τό πλευράν των άνδρών της , έπΐ δύο όλοκλήρους γενεάς 
τής λαμπρός δημοσιογραφικής του καριέρας, άποκαλύπτει εις τό 
παρόν άρθρον μίαν άκόμη πτυχήν τής δράσεως τής Χωροφυλακής 
τοΰ περασμένου αΐώνος πρός πάταξιν τής μαστιζούσης τότε τήν χώ
ραν ληστείας.

Α ιά τήν έξόντωσι των 
ληστοσυμμοριών Νταβέ- 
λη, Ζαφείρη, Κακαράπη 
και λοιπών τήν 12 ’Ιουλίου 
1856 παρά τό Ζεμενό, 

έγράφησαν πολλά. Απομένει δμως, 
κατά τή γνώμη μας, νά διευκρινισθή 
ένα σημείον, έπ'ι τοΰ όποιου θά 
άσχοληθώμε, χάριν τής ιστορικής 
άληθείας. Πρόκειται περί τής προ- 
ηγηθείσης τής τελικής μάχης Ιχνη
λασίας και συμπλοκής τών αποσπα
σμάτων μέ τους ληστάς.

Δίδομεν λοιπόν τον λόγον εις 
τον όρμοδιώτερον νά μάς εϊπη, 
κατά τρόπον υπεύθυνον, τ ι ακρι
βώς συνέβη : Εις τον αρχηγόν
δηλαδή τοΰ Μεταβατικού Σώματος 
Βοιωτίας ( σήμερα θά τον ονομά
ζαμε Επόπτην 'Αποσπασμάτων )  
καί διοικητήν τής Μοιραρχίας 
Βοιωτίας μοίραρχον Π. Βακά- 
λογλου. ’Ο Βακάλογλου νπέβαλι 
εις τό ύπουργείον Στρατιωτικών

—Γραφεϊον Χωροφυλακής — (τό  
Άρχηγεΐον Χωροφυλακής είχε κα- 
ταργηθή τήν 28 Νοεμβρίου 1855 
καί άνεσυνεστήθη τήν 6 Αύγουστου 
1859) τήν κατωτέρω διαφωτιστι- 
κή αναφορά, ή οποία εύρίσκεται 
εις τά Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους 
(φάκελλος Κ.24) καί ή οποία δη
μοσιεύεται διά πρώτην φοράν :

Έν Κυριακίω τήν 3 Ιουλίου 1856.
Τήν 26 παρελθόντος μηνός, μετα- 

βάς έκ Κυριακίου είς Λεβάδειαν, ϊνα 
συσκεφθώμεν μετά τοΰ κ . Νομάρχου 
Άττικοβοιωτίας περί τών ληπτέων 
μέτρων κατά τής ληστείας, παρέλα- 
βον καί τόν έσχάτως συλληφθέντα 
λήσταρχον Μπαρμπαγιάννην μετά τών 
δύο όπαδών του, πρός τόν σκοπόν νά 
τούς έξετάσω πρός άνακάλυψιν τών 
ληστοπραξιών αύτών.

Τήν 30 ’ Ιουνίου ό άποσπασματάρ- 
χης Έλατε ίας άνθυπολοχαγός κ . Ν . 
Ταμπούρης, δι’ άναφοράς του καί ό 
περιοδεύων Νομάρχης Άττικοβοιω- 
τίας , δι’ ήμιεπισήμου έγγράφου του, 
μέ ειδοποίησαν , δτι οί λήσταρχοι Κα- 
καράπης, Δαβέλης, Φουντούκης καί 
Ζαφείρης, ένωθέντες μετά τοΰ λη- 
στάρχου Καλαμπαλίκη, προτίθεντο 
νά έπιπέσωσι καθ’ ήμών ή κατά τού 
συνοδεύοντος τόν λήσταρχον Μπαρ- 
μπαγιάννην καί τούς όπαδούς του 
άποσπάσματος, διά νά τούς έλευθε- 
ρώσωσιν έκ τών χειρών μας, τυΰτο 
δέ έπληροφορήθην καί άλλαχόθεν.

Τήν περίστασιν ταύτην θεωρήσας 
άρμοδίαν πρός άπόκρουσιν τών λη
στών, άπεμάκρυνα έκ τών πλησιε- 
στέρων μερών τοΰ Κυριακίου τούς 
άποσπασματάρχας Ίω . Μέγαν, Στρί- 
μπερην, καί Τζιώραν καί έκράτησα 
πλησίον μου μόνον τριάκοντα περίπου 
όπλίτας, διότι οΐ λησταί ήθελον άπο- 
πειραθή ν’ άπελευθερώσωσι τούς 
είρημένους, έπιτιθέμενοι πρός τοΰτο 
είς τό έν Κυριακίω κατάστημά μας

ή ήθελον πλησιάση έκεϊσε, διά νά κα- 
ταλάβωσι ένέδραν τινά πρός τόν προ- 
κείμενον σκοπόν , όπότε ήθέλομεν άνα- 
καλύψη τήν φωλεάν των καί κατα
δίωξη αυτούς. Καί τώ δντι ή προσδο
κία μας αΰτη έπραγματοποιήθη , κα
θότι τήνΐην Ισταμένου έπληροφορήθην 
παρά τίνος, μυστικώ τώ τρόπω , δτι 
τήν έσπέραν τής προτεραίας, οί περί 
ών ό λόγος λήσταρχοι ένεφώλευον 
μεταξύ Ζερικίων καί Κυριακίου, προ- 
τιθέμενοι νά έπιτεθώσι καθ’ ήμών έξ 
ένέδρας.

"Οθεν παρήγγειλα πρός τόν Πάρε- 
δρον Κυριακίου νά έτοιμασθώσι διά 
τήν έπιοΰσαν τά άναγκαιοΰντα φορτη
γά ζώα, διά νά μή δώση ύπόνοιαν δτι 
είχον γνώσιν τής ύπάρξεως αυτών 
είς τά ρηθέντα μέρη . Καί διά νυκτός 
προσεκάλεσα τούς άποσπασματάρχας 
Άποστόλην Δημητρίου, Τζιώρην, 
Στρίμπερην καί Μέγαν, νά καταλά- 
βωσι τό ταχύτερον τάς θέσεις είς τάς 
όποιας ήτο ένδεχόμενον νά έμφωλεύ- 
ωσιν οί λησταί, ώστε, αν τυχόν άνα- 
καλύπτοντο παρά τίνος άποσπάσμα
τος, νά καταδιωχθοΰν.

Τήν έπιοΰσαν, άφιχθέντος ένταΰθα 
τοΰ ύπολοχαγοΰ Ί ω . Μέγα, διέταξα 
αύτόν καί τούς άνθυπολοχαγούς Δ . 
Αύγέρην καί Γ . Μέρμιγκαν καί έξήλ- 
θον μετά τεσσαράκοντα όπλιτών καί 
Ισαρίθμων κατοίκων Κυριακίου πρός 
ιχνηλασίαν τών υπόπτων θέσεων 
τής περιφερείας Κυριακίου καί ’Οσίου 
Λουκά, τόν δέ Άνθυπολοχαγόν Στρί
μπερην καί πράξη τό αυτό είς τήν 
περιφέρειαν τών Ζερικίων, καί θέ- 
τοντες σκοπούς έπί τών κορυφών τών 
ύψηλοτέρων καί περιόπτων βουνών 
νά διατάξωσιν αυτούς νά πυροβολή- 
σωσι συνθηματικώς έάν ϊδωσι που 
τούς ληστάς, πράξας καγώ τό αύτό 
είς παρακείμενα τοΰ Κυριακίου 
βουνά.

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

Τήν 1 ώραν μ .μ . τά ύπό τούς Μέγαν 
καί Αύγέρην άποσπάσματα άνακάλυ- 
ψαν δι’ Ιχνηλασίας, τό όλημέριον 
τών ληστών είς τήν θέσιν Ρόγκια, 
κειμένην μεταξύ Κυριακίου καί ’Οσίου 
Λουκά καί άπέχουσαν 3)4 τής ώρας 
μακράν άμφοτέρων . Οί λησταί δμως, 
ίδόντες τά άποσπάσματα διευθυνό- 
μενα κατ’ αύτών άπό τό μέρος τοΰ 
Κυριακίου , έδόθησαν είς φυγήν πρός 
τήν κοιλάδα τοΰ ’Οσίου Λουκά. Πυ- 
ροβολήσαντες δέ έπλήγωσαν είς τήν 
άριστεράν πλευράν τοΰ θώρακος τόν 
χωροφύλακα τής 75ης ’Ενωμοτίας 
Σωτήριον Σπύρου, διατελοΰντα είς 
τό άπόσπασμα τοΰ Μέγα. Τό ήμισυ 
μέρος τής άνωτέρω ένόπλου δυνάμε- 
ως έξηκολούθησε τήν κατά πόδας 
καταδίωξιν αύτών, καθ’ δτι τό έτερον 
ήμισυ ίχνηλατοΰσε άλλαχόσε. Ά λλ ’ 
οί λησταί, διά κατεσπευσμένης πο
ρείας, έλαβον τήν πρός τό Μετόχιον 
τής Μονής τοΰ ’Οσίου Λουκά άγουσαν 
όδόν, άπέχουσαν έκ τοΰ όλημερίου 
αύτών 4 περίπου ώρας. Ή όδός αΰτη 
διέρχεται είς τό άκρον μιάς κοιλάδος , 
έχούσης ρεΰμα μικρόν καί δασώδες, 
πρός τό μεσημβρινόν μέρος τοΰ όποίου 
ύπάρχει σειρά μικρών λοφίσκων, έξ 
ών διέβησαν . ’Εκεΐθεν δέ ή όδός αΰτη , 
φέρουσα πρός τήν δυτικήν παραλίαν 
τοΰ Έλικώνος, είναι σχιστή , πετρώ
δης καί διέρχεται μεταξύ άποτόμων 
πετρωδών όρέων. Έ πί δύο καί έπέκει- 
να ώρας , ή όδός αΰτη , είναι όμαλή καί 
πλατύνεται πρός άριστερά.

ΟΙ λησταί έπρόλαβαν καί είσήλθον 
είς τήν ρηθεΐσαν όδόν , είς τήν όποιαν 
δέν ήδύναντο νά πυροβοληθώσιν είμή 
μόνον έκ τών όπισθίων, περί δέ τήν 
είσοδον τής σχιστής όδοΰ, τό κατα- 
διώκον αύτούς άπόσπασμα, πυροβο— 
λήσαν κατά τών ληστών έκ τής μεσημ
βρινής πλευράς, έπλήγωσε βαρέως 
τόν άρχιληστήν Παναγιώτην Δου-
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ρούμαν, βλάχον καλούμενον καί Γιώ- 
την Ταμπαθάκην, τόν όποιον μή δυ- 
νηθέντες να πάρουν οΐ σύντροφοί του, 
έγκατέλειψαν έκεϊσε.

Ήμίσειαν ώραν πρό τής εισόδου 
τής ρηθείσης όδοΰ υπάρχει υδρόμυλος 
τής Μονής του ' Οσίου Λουκά, πλη
σίον τού όποίου διημέρευον μοναχοί 
τινες, πρός συλλογήν δημητριακών 
καρπών.

Οί λησταί, διαβάντες έκ τής άπένα- 
ντι πλευράς τού ρεύματος ,έπυροβό- 
λησαν τρις, πρός τό θεαθήναι, κατά 
τών μοναχών, είς τών όποΐων, Σε
ραφείμ καλούμενος, παρηκολούθη- 
σεν αύτοΰς οίκειοθελώς καί έλαβε τάς 
κάππας τών άρχιληστών , διά νά τούς 
έλαφρύνη. Καί ΐδών δτι έπληγώθη 
ό άρχιληστής Δουδούμας, άφήρεσε 
τόν όπλισμόν του καί τόν άπέδωσεν 
είς τούς συντρόφους του, οϊτινες, 
φοβούμενοι μή πληγωθώσι ή φονευ- 
θώσι, άσχολούμενοι είς τόν άφοπλι- 
σμόν του, έπεφόρτισαν τόν είρημέ- 
νον μοναχόν.

"Εν τούτοις, τό παρακολουθούν κα
τά πόδας τούς ληστάς άπόσπασμα έξη— 
κολούθησε τήν καταδίωξιν αύτών, 
άλλά δέν ήδυνήθη νά τούς βλάψη, 
διότι δέν ήδύνατο νά άναπτυχθή , ένε
κα τής στενότητος τής όδοΰ. "Ολα δέ 
τά λοιπά άποσπάσματα, είδοποιηθέν- 
τα έκ τών έπί τών όρέων τεθέντων 
σκοπών διά πυροβολισμών , καθώς καί 
ήμεΐς, έξηκολούθησαν τήν καταδίω- 
ξιν τών ληστών , οϊτινες τήν 4 μ . μ . 
ώραν ώχυρώθησαν έπί τής θέσεως 
"Αγιος Θεόδωρος, άφοϋ προηγουμέ
νως άπέστειλαν τόν μοναχόν καί κα- 
τώπτευσε τόν τόπον, μή τυχόν ένε- 
δρεύει στρατιωτικόν άπόσπασμα . Καί 
άφοΰ έγέμισε ούτος τέσσαρας άσκοΰς 
νερόν άπό τό φρέαρ τού Μετοχιού καί 
άφήρεσε τήν υδραντλίαν (κουβά) πα
ρέλαβε είς τό όχύρωμά των καί τόν

μοναχόν Δανιήλ άπό τό Μετόχι.
Ή θέσις "Αγιος Θεόδωρος κείται 

έπί τής παραλίας, έντός τού κόλπου 
τής Άντικύρας, είναι δέ υψηλός τις 
βράχος άπότομος είς τόν αίγιαλόν, 
καταφερόμενος πρός δυσμάς καί ά- 
πρόσιτος. Πρός τό άνατολικομεσημ- 
βρινόν μέρος ϋπάρχουσιν έπ’ αύτοΰ 
λείψανα άρχαίου 'Ελληνικού φρου
ρίου , άτινα ύποτίθεται δτι είναι τά 
τής Κύρας, έπί δέ τής κορυφής αύ
τοΰ υπάρχει έκκλησίδιον έκ λίθων 
τού φρουρίου , τιμώμενον είς μνήμην 
τού 'Αγίου θεοδώρου, έξ ού καί τό 
όμώνυμον τής θέσεως.

Πρός τό άνατολικοαρκτικόν μέρος 
αύτοΰ υπάρχει εις λαιμός καί άπέναν- 
ντι αύτοΰ, μέχρι βολής δπλου άπό 
τό έκκλησίδιον, έν σπήλαιον, είς τό 
στόμιον τού όποίου κεΐνται μεγάλοι 
τινές λίθοι, έν τω μέσω δέ τού σπη
λαίου καί τής θέσεως "Αγιος Θεόδω
ρος μικρά τις κατηφορική κοιλάς, εις 
ήν ΰπάρχουσι σποράδην πεφυτευ— 
μένα έλαιόδενδρα τής Μονής τού 'Ο
σίου Λουκά. Ή κοιλάς αΰτη , πλατυ- 
νομένη πρός μεσημβρίαν, στενοΰται 
πρός "Αρκτον , πλησίον τού σπηλαίου .

Οί λησταί, 25 δντες τόν άριθμόν, 
καθότι, κατά τήν όμολογίαν τού πλη- 
γωθέντος Δουδούμα , ούτος , μετά τεσ
σάρων άλλων, άπεσπάσθη άπό τήν 
συμμορίαν τού Καλαμπαλίκη πρό ό— 
λίγων ήμερών, λόγω δυσαρέσκειας 
καί ήνώθη μετ' αύτών, κατέλαβε, ό 
μέν λήσταρχος Μπελούλιας μετά τεσ
σάρων τό σπήλαιον , ό δέ Φουντούκης 
μετά πέντε, ΐν  όχύρωμα, τό όποιον 
άνήγειραν έπί τού λαιμού (διασέλου) 
καί οι Δαβέλης καί Ζαφείρης μετά 
τών υπολοίπων, τό έκκλησίδιον καί 
δύο άλλας όχυράς θέσεις.

Τήν 4 1)2 μ . μ . ώραν, άφιχθέντες 
έκείσε δλοι οί μνησθέντες άποσπα- 
σματάρχαι, έχοντες ύπό τάς διατα-

Συλληφθέντες λησταί, οί όποιοι έλαβον μέρος είς τήν «ληστείαν τοϋ Δήλεσι» 
δίδουν λόγον τών άπεχθών πράξεων των ένώπιον τής Δικαιοσύνης, έπί φορείων 
διότι είχον τραυματισθή κατά τήν συμπλοκήν μέ άποσπάσματα τής Χωρ]κής ότε 
καί συνελήφθησαν.

γάς των 135 περίπου άνδρας, έξ ών 
40 περίπου ’Επικουρικοί, 10 Χωρο
φύλακες καί οί έπίλοιποι έθνοφύ— 
λάκες, διέταξα τόν άποκλεισμόν τών 
ληστών. Μετ' ού πολύ, άφιχθέντων 
καί 50 περίπου Στηριωτών, ό άπο- 
κλεισμός έγένετο στενώτερος, τινές 
δέ τών ληστών, οϊτινες είχον όχυ- 
ρωθή είς τάς ύπωρείας τού 'Αγίου 
Θεοδώρου, άπεσύρθησαν έπί τής κο
ρυφής αύτοΰ. Εϊς τών ληστών έφο— 
νεύθη καθ' δν καιρόν μετέβαινε πρός 
ένδυνάμωσιν τού Μπελούλια εις τό 
σπήλαιον καί τρεις έξ αύτών, έν οϊς 
καί ό λήσταρχος Φουντούκης , έπλη- 
γώθησαν.

Τούς είρημένους είδον πολλοί τών 
ήμετέρων καί τών χωρικών καί αί
ματα εΰρέθησαν είς τάς θέσεις δπου 
έκτυπήθησαν καί ό μοναχός Δανιήλ 
τάεϊδεέκ τού πλησίον. Εντούτοις, έ- 
πειδή αί θέσεις, τάς όποιας κατεΐχον οί 
λησταί, ήσαν άπρόσιτοι καί, ώς έκ 
τούτου, δέν ήδύνατο νά γίνη έφοδος, 
καθόσον οϊ τε έπικουρικοί καί οί έθνο- 
φύλακες δέν έχουσι πειθαρχίαν, ά- 
μέσως μετά τήν έπέλευσιν τού σκό
τους έγένετο δσον ήτο δυνατόν στε— 
νώτερος άποκλεισμός καί έθεωρεΐτο 
άφευκτος ό φόνος καί ή πλήγωσις 
Ικανών ληστών κατά τήν άναχώρη- 
σίν των. Ά λλά , παρ’ έλπίδα, οι λη— 
σταί, συναχθέντες κατά τήν 9 1)2 
ώραν μ . μ . εις τό έπί τού διαύλου ό
χύρωμά των, άπέστειλαν τόν μονα
χόν Σεραφείμ καί κατεσκόπευσε τάς 
θέσεις έξ ών ήδύναντο νά διαβώσιν 
άσφαλέστερον, ' δστις, άκολούθως, 
έπανελθών, ώδήγησεν αυτούς άπό 
τό μέρος τού σπηλαίου, δπερ κατείχε- 
το άπό τούς άνθυπολοχαγούς. Δ . Αύ~ 
γέρην καί Γ . Μέρμηγκαν, άφοΰ δέ 
έπλησίασαν, προπορευομένου τού μο
ναχού , εϊς τών ύπό τούς άνθυπολο
χαγούς, έπικουρικός, Καλαμίδας, 
τής 28ης 'Επικουρικής ’Ενωμοτίας, 
έκραξε:

—ΤΙ εϊσθε σείς μωρέ ; ΤΙ είσθε σείς ; 
ύποθέσας δτι ήδύναντο νά είναι ίδι-



Συνταγματάρχης Γεώργιος Καραντζάς, ’Αρχηγός τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής 
κατά τήν έποχήν τών έξιστορουμένων γεγονότων.

κοί μας, ώς διατείνεται.
^Τοιουτοτρόπως, ώφεληθέντες έκ 

της κατασκοπίας τοΰ μοναχού καί έκ 
τής κραυγής, διέβησαν άβλαβεΐς, 
διότι έπεσαν χαμαί άμα ήκουσαν τό 
«τ ί είσθε σείς» ; καί ούτω οΐ κατ’ αυ
τών πυροβολισμοί τών ένεδρών άπέ— 
βησαν άκαρποι. Μέχρις ού δέ γεμί- 
σωσι τά δπλα oi συγκροτοΰντες αύ— 
τάς (τάς ένέδρας) άνδρες, διέβησαν 
οΐ λησταί άβλαβεΐς.

Έκ τών ήμετέρων έπληγώθησαν, 
έκτός τού προμνησθέντος Χωροφύλα- 
κος καί 6 ύφοδηγός Τζαφεζάλης έλα- 
φρώς, ό άδελφός τού Μπελούλια Πα
ναγιώτης, πυροβοληθείς παρά τού 
ίδιου τού άδελφοΰ του ληστάρχου, 
είς τόν δεξιόν βραχίονα καί ό ’Ανα
γνώστης Λαζάρου, έπίσης είς τόν δε
ξιόν βραχίονα.

Εν τοσούτω, έκ τής προκειμένης 
συμπλοκής, έσχημάτισα πληρεστά- 
την πεποίθησιν , δτι διά τής Επικου
ρικής Χωροφυλακής (ίδίου Σώμα- 
τος, συσταθέντος πρός ένίσχυσιν τής 
Χωροφυλακής, τό όποιον όμως, άμ- 
φιβόλου άξίας υπηρεσίας προσέφβρε) 
καί τής Εθνοφυλακής, ή έξάλειψις 
τής ληστείας καθίσταται άδΰνατος, 
δΓ οΰς λόγους θέλω έκθέσει είς ειδι
κήν άνάφοράν μου, καί παρακαλώ 
τό . ύπουργεΐον ή νά μεταθέση τάς 
Επικουρικός Ενωμοτίας είς τήν 
Πελοπόννησον καί νά μοί άποστείλη 
δύο Λόχους τής Γραμμής ή νά τάς 
αντικαταστήση δι* *Ενωμοτιών τής 
Χωροφυλακής, διά νά δυνηθώ νά φέ
ρω είς πέρας τόν σκοπόν τής άποστο- 
λής μου.

Π. ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ 
Μοίραρχος

Ως εξάγεται έκ τής ανωτέρω 
εκθεσεως, οι διοικηταί τών εις 
Βοιωτίαν δρώντων άποσπασμά- 
των δεν ένήργησαν αύτοβούλως τάς 
ανιχνεύσεις διά τήν άνακάλυφιν και 
καταδίωξιν τών ληστών, αλλά κα
τόπιν ρητών καί συγκεκριμένων 
διαταγών τοΰ Άρχηγοϋ των, μοι
ράρχου Π. Βακάλογλου.

Ιδού δμως καί ένα άλλο «ν το 
κουμέντο» από το όποιον άπο- 
δεικνυεται επίσης άτι τήν δλην 
ευθύνην καί τήν πρωτοβουλίαν διά 
τήν άνακάλυψιν καί τήν έξόντωσιν 
τών ' ηνωμένων ληστοσυμμοριών 
Νταβέλη, Κακαράπη καί λοιπών 
εν Βοιωτία, είχε ό Βακάλογλου. 
Πρόκειται περί αναφοράς τοΰ 
διευθύνοντος το Γραφείον Χωρο
φυλακής τοΰ Υπουργείου Στρα
τιωτικών μοιράρχου ’ Ά ν. Πλέσσα 
προς το νπουργεϊον Εσωτερικών.
Αριθ. 7895 Άθήναι τήν 20-1-1856

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩ
ΤΕΡΙΚΩΝ

«Περί τής ληστρικής συμμορίας 
τού Δαβέλη » .

Μεθ" δσα περί τής άναχωρήσεως 
έκ τής Άττικομεγαρίδος τής ληστρι
κής συμμορίας Δαβέλη διέλαβον αί

προγενέστεροι άναφοραί μου, σπεύ
δω νά ύποβάλω έν συνάψει πρός συμ- 
πλήρωσιν , δτι έπιβιβασθεϊσα ή είρη- 
μένη συμμορία έν δρμω τής περιφε- 
ρείας Είδυλλίας είς πλοΐον τού Εύστ. 
Κουγιάλα, τήν 15 τρέχ. διευθύνθη 
πρός τήν ’Αλυκήν τής Δομβραίνης, 
δπου, άποβάσα, κατέστρεψε κυψέ- 
λας τινάς, άφήρεσε μέλι καί άπέπλευ- 
σεν έσπευσμένως πρός Άντίκυραν. 
Συναντήσασα δέ κατά τόν διάπλουν 
έτερον πλοιάριον, έπεβιβάσθη είς αύ- 
τό, καθ’ δ ταχύτερον, καί έγκατέλει- 
ψε τό πρώτον.

Ό  δήμαρχος θίσβης καί ό άνθυ- 
πολοχαγός Τξίπρας, ώς γινώσκει 
ήδη τό ύπουργεΐον, έσπευσαν πρός 
καταδίωξιν αύτής, ό μέν διά ξηράς 
παραλίως, ό δέ διά θαλάσσης καί 
περί λύχνων άφάς τής έπιούσης, 
τα καταδιωκτικά πλοία συνηντήθη- 
σαν κατά τήν παραλίαν τοΰ Κυρια- 
κίου μέ τό πλοΐον τοΰ Κουγιάλα, παρ’ 
ού έπληροφορήθησαν τήν άπόβασιν 
τών ληστών έν τή θέσει Καλαμιώτισ- 
σα τήν 16-17 τρέχ. καί τήν πρός "Ο
σιον Λουκάν διεύθυνσίν τω ν.

, Ό μοίραρχος Βοιωτίας, άμα μα- 
θων τήν άπόβασιν τών ληστών είς 
τήν δικαιοδοσίαν του, διέταξε τήν 
κατάληψιν τής θέσεως Άρβανίτικα 
τών Κουκούρων, δι’ άποσπάσματος 
στρατιωτικού, προσεκάλεσε τούς άν— 
θυπολοχαγούς Τζίπραν καί Μέρμηγ
καν να παρακολουθήσωσι κατ’ ίχνος 
τούς ληστάς, τόν ύπολοχαγόν Τζή- 
Ρον νά καταλάβη τά Κομπιά, τόν Μέ- 
γαν τάς θέσεις Ζεμενέ-Στενή τής 
Δαυλείας καί λοιπάς ύπόπτους, καί 
τόν υπομοίραρχον Λοκρίδος νά δια- 
τάξη τήν δι’ ισχυρού άποσπάσματος 
κατάληψιν τών γειτνιαζουσών πρός

τους δήμους Δαυλίδος, Όρχομενοΰ 
καί Άκραιφνίου ύπόπτους θέσεις. 
Αύτός δέ έσπευσε νά έξακολουθήση 
τήν καταδίωξιν τής είρημένης συμ
μορίας , δπου καί αν διευθυνθή. . .

' °  μοίραρχος Βοιωτίας (Βακάλο
γλου) θεωρεί άναγκαίαν τήν στάθμευ- 
σιν έν Δομβραίνη ένός μικρού πολε
μικού πλοίου, τό όποιον νά παραπλέη 
άπό Άντικύρας μέχρι Λουτρακιού . .

ΑΝ. ΠΛΕΣΣΑΣ 
Μοίραρχος

Λόγω τής στενότητος τοΰ χώ
ρου, παραλειπομεν τήν συνέχειαν 
τής εξιστορησεως τών περαιτέ
ρω λεπτομερειών, αί όποίαι δεν 
είναι τοΰ παρόντος. Προσθέτομεν 
μονον δτι ή έξόντωσις τών επικιν- 
κινδννων αυτών ληστοσυμμοριών δεν 
οφείλεται μόνον εις τάς εύστοχους 
και δραστήριας ένεργείας τών κα
ταδιωκτικών Αρχών, καί κυρίως 
τοΰ μοιράρχου Βακάλογλου, τοΰ 
γενναίου υπολοχαγοΰ I. Μέγα πού 
κατά τήν διάρκειαν τής τελικής 
μάχης έπήδησε εις τό οχύρωμα 
τών ληστών καί έφονεύθη ύπό τοΰ 
Νταβέλη καθώς καί τών λοιπών 
αξιωματικών αλλά καί εις τήν 
πρόθυμη καί αποτελεσματική βοή
θεια τών κατοίκων τής περιοχής.
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pTn^j ά θρη σκεντικά καί κοινωνικά προνόμια 
πού χάρισε ό κατακτητής στο σκλαβωμένο 
Γένος συνηθίζουμε να λέμε πώς ήταν χάρισμα 

^  τής πολιτικής περίνοιας, τής σκόπιμης πρό
βλεψης καί τής θετικής αντίληψης τοΰ Σουλ
τάνου. "Ομως ή ιστορική άλήθεια βεβαιώνει 

πώς τα δείγματα τούτα τα είχε επιβάλει τό Κοράνι, 
το θρησκευτικό δόγμα τού Ίσλάμ. "Ενα απ’ αυτά 
τά προνόμια ήταν κι αυτό: «ή  εορτή τού Πάσχα με 
ελευθερίαν νά πανηγυρίζεται, καί τρεις νύκτας νά 
μείνη ανοικτή ή πόρτα τού Φαναριού γιά τούς χρι
στιανούς, όπου τά προάστια ήθελαν θελήσει νά έκκλη- 
σιασθώσιν εις τό Πατριαρχεϊον». Αυτό τό προνόμιο, 
μαζί μέ τ ’ άλλα, βλέπουμε καί τό Σουλτάν Σελίμ 
στά 1519 νά τ ' άνανεώνη. ( Ά .  Ύψηλάντη «τά  μετά 
την άλωσιν» σ. 52) ’Η  πόρτα τού φαναριού
(Φενές Καπουσί) έμενε άνοιχτή τις τρεις νύχτες τού 
Πάσχα, καί κάθε χρόνο έβγαινε μπουγιουρντί, πού πα- 
ράγγελνε τό άνοιγμα. ’Ο Γερμανός Γκέρλαχ στο 
πολύτιμο ταξιδιωτικό ήμερολόγιό του, γράφει πώς 
οι νυχτοφύλακες άφηναν άνοιχτή την πόρτα τού τεί
χους καί περνούσαν οί χριστιανοί απείραχτοι, ερχό
μενοι από την έξοχή μέ τά φανάρια τους καί δτι 
αν κανένας πείραζε γυναίκα ή παιδί, αυστηρή τιμωρία 
τον περίμενέ. ’Απορούσε μάλιστα ό Γκέρλαχ γιά τη με
γάλη έλευθερία πού χαίρονταν οί "Ελληνες κατά τις 
θρησκευτικές γιορτές τους. Μάλιστα κατά τό Πάσχα 
καί τά Χριστούγεννα, ό Σουλτάνος «φίλευε τον Πα
τριάρχη καί φιλεύονταν άπ’ αυτόν». Φαίνεται καί 
πώς τραπέζι αρχοντικό καί πολυέξοδο πρόσφερε 
τό Πατριαρχείο στούς αντιπροσώπους του. Θά ιδούμε 
καί πιο κάτου αρκετά γι αυτό τό ζήτημα.

Προχωρώ τώρα κατά χρονολογική σειρά στη 
διήγησή μου. Γιά τό πασχαλινό αδελφικό φίλημα ό 
"Αγγλος R IC A U T  1679, γράφει πώς οί χριστιανοί 
φιλιώνται τρεις φορές στο κάθε μάγουλο καί στόμα. 
Ό  "Αγγλος πάλι SM ITH , 1680, γράφει: «Τ ό  Με
γάλο Σάββατο οί χριστιανοί τρώνε μόνο μιά φορά 
δ,τι φτάνει νά κρατηθούνε στά πόδια τους. Σ τις  τρεις 
τ ’ απόγευμα πού αρχίζει ό εσπερινός καί βαστά δλη 
τη νύχτα πολλοί έχουνε μαζί τους μπανάνες, σύκα, 
καί τά παρόμοια μέ σκοπό νά τά μεταχειριστούνε 
γιά νά μη λιγοθυμήσουνε απ' την πείνα. Τό ξημέρωμα 
αρχίζει ή λειτουργία μέ τό «Δόξα  έν Ύφίστοις Θ εώ » 
καί άκολουθεί τό «Χριστός Ά ν έσ τη ». "Οσο γιά τό 
φίλημα ό "Αγγλος ταξιδιώτης W H E L E R  1682, 
γράφει πώς στήν ’Αθήνα, πριν άρχίση ό ασπασμός 
έπρεπε οί χριστιανοί οί μαλωμένοι νά φιληθούν, 
ειδεμή νομίζονταν άθεοι καί είδωλολάτρες. Την Κυ
ριακή τού Πάσχα ή λειτουργία γινότανε σ’ δλες τις 
ένορίες χωριστά, άλλά τη Δευτέρα γινότανε μονοκ- 
κλησιά στη Μητρόπολι, καί τότε ό Μητροπολίτης 
έστελνε λαμπάδες στούς πιο σημαντικούς τής χώρας’ 
ό πρωτόπαπας πάλι τής μητροπόλεως στούς σημαντι
κούς τής δικής του ένορίας.

’Από την ’Αθήνα γυρίζουμε στήν Πάλι καί στο 
Πατριαρχείο. ’Εδώ, γιά την περιέργεια τού φιλό
θρησκου άναγνώστη μας, παίρνω ένα ολάκερο κομμάτι 
από τό χρονικό τού Καισαρίου Δαπόντε, 1712: 
«ό  Πατριάρχης τό Μέγα Σάββατον έστελνε εις τον 
πασά καπισί εις τον Βεζύρ—κεχαγιάσι τον πρωτο- 
σύγγελο μέ δυο χιλιάδες κόκκινα αυγά καί έζητούσεν 
την άδειαν ταύτην. ό Κεχαγιά μπέης τό έλεγεν τον 
βεζίρην, ό βεζίρης έμηνούσε τον Βασιλέα στέλνοντας

' Ι σ τ ο ρ ι κ ό  Δ ι ή γ η μ α

Π ά σ χ α  

στήν σκλαβιά
ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

μέσα εις τό Βασιλικό σαράγι καί κόκκινα αυγά, καί 
ό Βασιλεύς έδιδε την άδειαν. Τή δέ άγια καί μεγάλη 
Κυριακή τού Πάσχα, μετά την άπόλυσιν τής θείας 
καί πατριαρχικής λειτουργίας, ανεβαίνοντας ό Πα
τριάρχης μετά πάντων τών αρχιερέων καί '/ .  Συνο
δικών, καί πίνοντες τον καφέ, ανέβαιναν, καί οί 
παρευρεθέντες εις την λειτουργίαν Χριστιανοί, καί 
φιλούσαν δλοι τό χέρι τού Πατριάρχου καί ό Πατριάρ
χης τούς έδιδε μέ τό χέρι του δύο κόκκινα αυγά τον 
καθένα, καί κατεβαίνοντες εις την αυλήν άρχινούσαν 
τον χορόν από τό πατριαρχεϊον καί χορεύοντες δσον 
ήθελαν μέσα, έβγαιναν καί έχόρευαν καί έξω εις τά

276



%

σοκάκια δίχως όμως γυναίκα, είτα ερχόμενα τα 
τάγματα ( συντεχνίες)  ανέβαιναν και αυτοί καί προσκυ- 
νοϋντες καί πολυχρονοϋντες τον Πατριάρχην, καί ο 
Πατριάρχης δίδοντάς τους αυγά, τον εφιλοϋσαν το 
χέρι■ καί ουτω κατεβαίνοντας άρχινοϋσαν τον χορόν 
καί χορεύοντες έβγαιναν καί χορεύοντες έπήγαιναν 
όντως έγένετο τρεις ημέρας, καί έστέκοντο καί τούς 
έβλεπαν πλήθος των Τούρκων και των άλλων φυλών 
ερχόμενοι από τον Γαλατά και αλλαχοθεν. Καμμια 
φορά έλέγετο πώς ηρχετο τεπτίλι (ίνκόγκνιτο) καί 
ό Βεζίρης αυτός καί ό Βασιλέας. Κ ι έτζι με την αφορ
μήν τής εορτής των Ρωμαίων σννεώρταζον καί τα 
"Εθνη καί ήτον εις την πάλιν μας κοινή χαρά καί 
πανήγνρις τάς τρεις έκείνας ημέρας. Τώρα δε θέλει 
είναι τριάντα χρόνοι, όπου κοντά εις τ  άλλα, εσηκωθη 
άπό τους πτωχούς Ρωμαίους καί αυτό τό προνόμιον. 
"Ηθελα γράψει εδώ καί τήν αιτίαν, διατί βάφομεν 
αυγά, καί έπρεπε, τήν έζητούσεν ή υπόθεσή αυτή 
καί ή διήγησις τοϋ χορού. Ά μ η  επειδή την έγραψα 
εις άλλα δύο τρία βιβλία μου, εδώ δεν τήν γράφω».

Λοιπόν καθώς βλέπουμε τό έθιμο επαψε κατα το 
1682 επάνω—κάτου. Πριν δμως προχωρήσω, ανάγ
κη νά βάλω εδώ ένα άνέκδοτο—πού ξυπνάει^ μέσα 
μας τά περασμένα εκείνα, τά τοσον απλά και τοσο 
βαθειά χρωματισμένα χρόνια τής εθνικής  ̂ζωής. Το 
ανέκδοτο άναφέρεται κι αυτό στα πριν απο το 1682 
χρόνια, άπό τον Καισαριο Λαποντε: « Αγάπιος
μοναχός ’Ιθακήσιος, άποστολικός κήρυξ ενάρετος, 
άκτήμων, άνάργυρος, αιώνια ή μνήμη του. Τούτος 
έτυχε ποτέ νά εύρεθή εις Κωνσταντινούπολή τάς 
ημέρας τού Ά γ ιου  Πάσχα, τον καιρόν τών βασιλέων, 
οπού έδιδαν άδεια, οι Ρωμαίοι τρεις ημέρες νά φο
ρούν δ,τι θέλουν καί νά χορεύουν εις τό Φαναρι και 
τούς πλησίον εκεί τόπους, παρρησία εις τα: κονακια 
μέσα, εν ταίς στράταις, καί νά φωνάζουν καί νά τρα- 
γονδονν με βιολιά xou με μονάχο. oQyovo χοι με χο- 
νότες κρασιά. Τούτο τό έφθασα κι εγώ καί όφθαλμο- 
φανώς τό είδα καί αυτό καί τον Αγάπιον, οπού ηλθεν 
εις τήν Σκόπελον καί είχεν τήν φιλίαν τού πατρός 
μου. "Οταν δέ τούτοι οι χοροί έγένονταν κατά μέρος, 
τάγματα—τάγματα, ήγουν κασάπ—όγλανια, οι γου
ν αράδες καί τά λοιπά τάγματα, ρουσφέτια λεγομενα 
παρομοίως. Τότε έτυχεν νά εύρεθή εις τό μετοχιον 
τού Ά γ ιου  Τάφου ό ’Αγάπιος, και εξελθοντες εις 
τήν πόρταν οι πατέρες διά να ιδούν τους χορούς 
κ ευθυμήσουν έβγήκεν καί ο Αγάπιος και βλέποντας 
ένας τέτοιος άνθρωπος, ώς ήτον ο Αγάπιος^ μια 
τέτοιαν αταξίαν τών χριστιανών, να γίνεται εις τέ
τοιας άγιας ημέρας, έντράπη,. έλυπήθη, εδακρυσε, 
έστέναξε καί κουνώντας τό κεφάλι: «  Αχ χριστιανοί, 
αχ Ρωμαίοι! έφώναξεν, έτζι εορτάζεται η Αναστασις 
τού Κυρίους "Ε τζ ι δοξάζεται ο εκ νεκρών αναστας 
Χριστός, ό άληθινός Θεός ημών;».

Ταύτα λέγων αυτός κόπτει τον λόγον του ευθύς 
εις άπό τούς συμπαρεστώτας εκεί πατέρας και:

—Βλέπεις, δάσκαλε, λέγει, βλετιεις αυτους οπού 
σήμερον χορεύουν, πηδούν, φωνάζουν, πίνουν και 
άτακτούν, ώς λέγει καί άσχημονούν καί τούς λυπάσαι 
καί κλαίεις; Αύριο αν γινη μια βασιλική προσταγή 
νά άρνηθούν τον Χρίστον πρώτοι αυτοί πάλι θελει 
τρέξουν νά μαρτυρήσουν διά τον Χριστόν καί νά 
σφάζωνται ώς τά πρόβατα.

t  ΕΛΑΤΕ ΝΑ 
ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ

—  Μέχρι έδώ ητανε. Τά τσουγκρίσματα 
τέλος...

—  Μή βγαίνεις, Άνδρέα. "Εχει σούβλα 
μαζί τον...

—  Μαρία ψέρε τά γυαλιά μου. Νομιίζω 
ιτώς τό έκαψα...
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ΦΡΕΑΡ Κ Α Ι ..............ΦΡΕΣΚΟ

Το δίπτυχο αύτδ υπήρξε καί τδ «Χάντικαπ» στήν 
βιοπαλαιστική δραστηριότητα τοΰ Π. Β. δταν ένα 
βράδυ έξω άπό τον Άσπρόπυργο άνέμενε καρτερικά 
στήν στάσι τοΰ λεωφορείου έχοντας δίπλα του μια 
πλαστική τσάντα μέ 2-3 κιλά κέρματα. 'Ο ..........«πα
ράξενος ταξιδιώτης» δέν ήταν εΐσπράκτωρ λεωφορείου 
οΰτε ιδιοκτήτης «τζούκ—μποξ» ή αυτομάτου πωλητοϋ, 
άλλά ένας κοινός κακοποιός μέ τήν σχετικά οχι ευκα
ταφρόνητη «συγκομιδή» του άπό τις πέντε διαρρήξεις 
πού είχε κάνει τό ίδιο βράδυ μεταξύ Χαϊδαρίου καί 
Έλευσΐνος. Στήν συνέχεια μέ προσποιητή προθυμία 
δέχτηκε τον έλεγχο άπό τό πλήρωμα ένός διερχομένου 
περιπολικού, γιά νά τό βάλη τελικώς στά πόδια κα
θώς άντελήφθη τό βλέμμα ένός άπό τούς Χωροφύλακες 
νά καρφώνεται επίμονα στήν δραχμοφόρο τσάντα της 
ένοχης. Τό άνθρωποκυνηγητό πού επακολούθησε, 
συνεχίστηκε σ’ ένα γειτονικό άγρόκτημα άλλά ό κακο
ποιός γρήγορα χάθηκε άπό τά μάτια των άστυνομικών. 
Προς στιγμήν φάνηκε πώς είχε διαφύγει οριστικά 
άλλά γρήγορα ήρθε ή κραυγαλέα διάψευσι πού δέν 
ήταν τίποτε άλλο παρά οί άπεγνωσμένες φωνές τού
κακοποιού άπό τό βάθος ένός..........πηγαδιού ( ! )  δπου
βρέθηκε άναπάντεχα στήν βιαστική φυγή του. Άπό 
έκεϊ άνεσύρθη άμέσως σώος, άβλαβής καί φυσικά
βρεγμένος, οδηγηθείς έν συνεχεία είς τό ..........στεγανό
διαμέρισμα τού «φρέσκου» διά τά περαιτέρω..........

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΑ ΜΕ ΑΠΑΤΕΣ

..............συνοικέσια καί πλαστογραφίες μάς πληρο
φορεί στήν συνέχεια τό Βιβλίον Συμβάντων της Γενι-
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κής ’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης πού διευκρινίζει συγ
χρόνως δτι « ’Αντάρα» έσήμαινε μέχρι πρό τίνος ένα 
άνύπαρκτο Πρακτορεϊον Ειδήσεων μέ έδρα τήν συμ
πρωτεύουσα καί διευθυντή τον αύτόκλητο «δημοσιο
γράφο» άλλά έπαγγελματία απατεώνα Ν .Σ. 'Ο πολυ- 
πράγμων αύτός «έπιχειρηματίας» άπό τον περασμένο 
’Οκτώβριο (πότε πρόφθασε! )κατώρθωσε νά ίδρύση 
τό μοναδικής φρασεολογικής ήχηρότητος πρακτο
ρείο ειδήσεων, ένώ έκ παραλλήλου άντί 100 καί 400
δραχμών κατά..........κεφαλήν άφελών, εξασφάλιζε
άντιστοίχως ύποθετικούς διορισμούς άνέργων καί βίον 
άνθόσπαρτον εργένηδων μέ τήν μέθοδο τού συνοικε
σίου. Συνεπής προς τήν δημοσιογραφική δεοντολογία ε ί
χε εφοδιάσει υπάλληλο τοΰ πρακτορείου του μέ Δελτίον 
Ταύτότητος συντάκτου, ένώ ό ίδιος μέ πλαστά δικαιο- 
λογητικά έπέτυχε τήν άνευ έξετάσεων έγγραφή του 
ώς άλλοδαποΰ φοιτητού στήν Νομική Σχολή Θεσσα
λονίκης. Ή  προτίμησίς του στήν έπιστήμη τής Θέ- 
μιδος δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς συμπτωματική άφοΰ 
ένας άπατεώνας «καθώς πρέπει» είναι άδιανόητο 
νά μήν διαθέτει καί όλίγας νομικάς γνώσεις προς 
ιδίαν δραστηριοποίησι άλλά καί αύτοάμυνα..........

ΙΕΡΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ

Τήν «άθώαν περιστεράν» παρίστανε μεταξύ τών 
συμπολιτών του ό Α.Β. κάτοικος Γιαννιτσών ό όποιος 
δμως παρά ταΰτα άπεδείχθη τελικώς δτι είχε «ρημά
ξει» στήν κυριολεξία τούς περιστερώνες τής περιο
χής βάζοντας στο χέρι 183 άπό τά συμπαθή αύτά πτη
νά τά όποια άντί 20 δραχμών κατά κεφαλήν άγόραζε 
ό «έντιμος» έμπορος τής πόλεως Γ .Σ .. ’Επικερδής 
οπωσδήποτε ή δλη δραστηριότης τών προαναφερομέ- 
νων οί όποιοι δμως δέν θά πρέπει νά θεωρηθούν άπό 
τούς όμόφρονές τους δτι κατά τό κοινώς λεγόμενον



«έπιαναν πουλιά στον άέρα» άφοϋ ή δλη έπιχείρησις 
γινόταν τις νυκτερινές ώρες, κεκλεισμένων των περι- 
στερώνων καί μέ τήν βοήθεια ενός κλεφτοφάναρου..........

ΠΡΟ—ΠΟ (ΝΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ

Τήν ώρα πού ταξίδευε σιδηροδρομικός μέ προορι
σμό τήν Θεσσαλονίκη, ήταν πλουσιότερος κατά 
10.400 δραχμές 5 δολλάρια ’Αμερικής καί ένα μαγνη
τόφωνο αύτοκινήτου άξίας 5.000 δραχμών. Δέν ήταν 
κανείς φτωχός μετανάστης πού έπέστρεφε άπό 
τό έξωτερικό, άλλά ό Δ .Τ . πού μετέφερε την λείαν του 
άπό μιά διάρρηξι πού έκανε τό προηγούμενο βράδυ 
στο ’Αμύνταιο, όπου, ύστερα άπό πολυήμερη προετοι
μασία «χτύπησε» ένα πρακτορείο «Π Ρ Ο —Π Ο» κα
θώς καί ένα σταθμευμένο έπιβατηγό αύτοκίνητο. Στά
θηκε δμως άτυχος. Στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσ
σαλονίκης διεπίστωσε δτι έκτος άπό τον..........Στα
θμάρχη πού ύποχρεωτικά περίμενε τήν άμαξοστοιχία,
τον άνέμεναν μετά..........βαΐων καί κλάδων καί δύο
Χωροφύλακες της Γενικής ’Ασφαλείας, οι όποιοι 
στήν συνέχεια τοϋ εξασφάλισαν έγκάρδια υποδοχή, 
καί ένα εισιτήριο έπιστροφής γιά τό ’Αμύνταιο ύπό 
τήν συνοδείαν..........οργάνων (’Αστυνομικών)...........

ΑΛΩΠΕΚΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΩΝ

Κατά τή γνωστή παροιμία«δσα δέν φτάνει ή άλε- 
ποϋ τά κάνει κρεμαστάρια». Κατά τήν έγγραφή δμως 
τοϋ Βιβλίου Συμβάντων τοϋ Άστυνομικοϋ Τμήματος 
Καλαμπάκας, ό λαϊκός αύτός κανών είναι δυνατόν νά
σημειώση έξαιρέσεις καί μάλιστα άπό άνθρώπους..........
άλωπεκίζοντας. ’Έ τσ ι τούλάχιστον άπέδειξαν έμπρά- 
κτως οί Δ .Δ . καί Ε .Τ . κάτοικοι ένός χωρίου τής Καρ- 
δίτσης οΐ όποιοι μέχρις ένός σημείου έφάνησαν φαει
νότεροι εις πανουργίαν τοϋ πονηροϋ αύτοϋ τετραπόδου. 
Χωρίς καμμία συστολή παρέδωσαν εις τό Δασαρχεΐον 
Καλαμπάκας ώς τρόπαια κυνηγετικών άθλων 8 πόδια 
τοϋ προαναφερομένου έκπορθητοΰ τών ορνιθώνων τά 
όποια δμως ήσαν τεχνητά φτιαγμένα άπό πλαστική
ύλη..........Έ ν δψει τοϋ τελευταίου αύτοϋ περιστατικοΰ
καί τοϋ δεδομένου δτι «πάσα επιστήμη χωριζομένη 
άρετής πανουργία έστίν», τά έπιτεύγματα αύτά τής 
εύρεσιτεχνίας άνεγνωρίσθησαν . έπισήμως μέν άλλά 
ως άξιόλογα δμως πειστήρια ποινικής εις βάρος καί 
τών δύο δικογραφίας.

ΤΟ ΤΕΤΡΑΚΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ . . . .

«Τό δίς έξαμαρτεΐν ούκ άνδρός σοφοϋ» έλεγαν οΐ 
’Αρχαίοι "Ελληνες. Τήν ΐδια γνώμη είχε στήν αρχή 
και ό Β .Κ . κάτοικος Θεσσαλονίκης μέ τήν διαφορά 
δμως δτι αύτός δέν ήταν σοφός, άλλά ένας πολυμήχα
νος κλέφτης καταστημάτων μέ τήν κλασσική μέθοδο 
τής άπασχολήσεως. "Οταν δμως είδε δτι ή πρώτη 
κλοπή σέ γνωστό κοσμηματοπωλείο τής Θεσσαλονί

κης είχε γ ι’ αύτόν χρυσοφόρα άποτελέσματα, σκέφτηκε
πώς μπορούσε νά άνατρέψη τό ..........«κατεστημένο»
τών ’Αρχαίων. "Ετσι, βασιζόμενος στήν αύτοπεποί- 
θησί του καί τήν χαρακτηριστική εύκινησία τών δα
κτύλων του, επανήλθε μέ επιτυχία γιά δεύτερη καί 
τρίτη φορά στο ίδιο κατάστημα γιά νά καταλήξη στήν 
τετάρτη καί τελευταία μέ κέρδος δύο βραχιόλια, νικέ
λινα δμως καί σέ σχήμα ..........χειροπεδών, σουβενίρ
άπό τήν Γενική ’Ασφάλεια πού καραδοκούσε άπό 
καιρό..........

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΟΥ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

’Από τήν εφηβική του ήλικία ό ’Αθηναίος ήλεκτρο- 
λόγος Κ .Σ . ήταν συνεπής προς τό έπάγγελμά του. 
Τελευταία δμως προφανώς χάριν εύκολου πλουτισμού, 
έγκατέλειψε τά καλώδια, τά φώτα καί τις άσφάλειες, 
γιά νά βρεθή στήν Θεσσαλονίκη άντιμέτωπος μέ τήν 
έκ ε ϊ..........Γενική ’Ασφάλεια. Παρακινηθείς ώς φαί
νεται άπό τις πολύχρωμες καί ποικιλόφωνες διαφη
μίσεις διαφόρων έταιρειών άπορρυπαντικών μέ ένζυμα 
καί χωρίς ένζυμα, ένεφανίζετο στήν συμπρωτεύουσα 
ώς βιομήχανος παραγωγής πανίσχυρου παρασκευά
σματος καθαρισμού ρούχων μέ κάποια ξενική ονομασία. 
Μέ τήν ύπόσχεσι δτι θά παρείχε σημαντικές εύκολίες 
συναλλ.αγής καθώς καί πλούσια δώρα, συνοδευτικά 
τοϋ υποθετικού άπορρυπαντικοΰ, κατόρθωσε νά εξα
πάτηση σημαντικό άριθμό βιοπαλαιστών. "Εκανε
δμως τό σφάλμα νά..........βραχυκυκλωθή μόνος του,
καίτοι παλαιός ήλεκτρολόγος, γιατί οί μεγαλόστομες 
ύποσχέσεις του άναφορικά μέ τό λευκαντικό πού 
διαφήμιζε έπιμόνως, έφτασαν στά^αύτιά τής Γενικής
’Ασφαλείας ή οποία..........διαλεύκανε μέ τήν σειρά
της μιά άκόμη καλοστιμένη άπάτη πού συνοδευόταν
άπό εύρέος φάσματος_____λεκέδες τού τέως ήλεκτρο-
λόγου καί νΰν έν προφυλακίσει ύποδίκου Κ .Σ ...........
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 
ΤΗΣ Ε .Ο .Κ .

Τήν Εύρωπαϊκήν Οικονομικήν 
Κοινότητα συνέστησαν, έξ Εύρω- 
παϊκαί χώραι, ήτοι τό Βέλγιον, ή 
Γαλλία, ή Δυτ. Γερμανία, ή ’Ιταλία, 
ή 'Ολλανδία καί τό Λουξεμβούργου. 
Διά της ένοποιήσεως ταύτης τά 
άνωτέρω ιδρυτικά Κράτη άπέβλε- 
ψαν εις τήν δημιουργίαν πυρήνος 
δι’ εν ευρωπαϊκόν σχήμα, τύπου 
Η.Π.Λ. καί Ε .Σ .Σ .Δ .

Πριν ίδρυθή ή ΕΟ Κ καί μετά 
τον Β '. Παγκόσμιον πόλεμον ή 
συνεργασία εις τον πολιτικόν καί 
οικονομικόν τομέα εμφανίζεται διά 
των B E N E L U X  (Βέλγιον, 'Ολλαν
δία, Λουξεμβοϋργον), τό 1944, της 
Οικονομικής Επιτροπής τοϋ Ο ΗΕ 
διά τήν Ευρώπην, τό 1945, τον 
άρχικώς ’Οργανισμόν Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Συνεργασίας (Ο Ε Ο Σ ) 
καί νΰν ’Οργανισμόν Οικονομικής 
Συνεργασίας καί Άναπτύξεως 
(Ο .Ο .Σ .Α .) τό 1948, τό Συμβού- 
λιον τής Ευρώπης (Σ .Ε .) , τό 1949, 
καί τήν Ευρωπαϊκήν Κοινότητα 
’Άνθρακος καί Χάλυβος (Ε .Κ .Α .Χ .) 
τό 1951.

' Η σκέψις ήτις παρεκίνησε τάς ά
νωτέρω έξ Χώρας διά τήν ΕΟΚ τοπο
θετείται εύθύς μετά τήν ματαίωσιν 
τής Συνθήκης των Παρισίων (1952), 
ήτις άφεώρα εις τήν ίδρυσιν τής 
Κοινότητος Ευρωπαϊκής Άμύνης 
(Κ .Ε .Α .). 'Η  εφαρμογή ταύτης 
δεν έπραγματοποιήθη διότι κατε- 
ψηφίσθη ύπό τής Γαλλικής Έθνο- 
συνελεύσεως.

Διαπιστωθείσης τής έπιτυχίας, 
τήν οποίαν είχεν είς τον οικονομικόν 
τομέα ή σύστασις τής Ε .Κ .Α .Χ . 
καί τής άποτυχίας είς τον πολιτικόν 
τομέα τής Κ .Ε .Α ., ή προσοχή ένε- 
τοπίσθη εις τήν συστηματικωτέραν 
οικονομικήν συνεργασίαν.

Ή  πρώτη σύσκεψις εις Μεσσή
νην τής Σικελίας (’ Ιταλία, 1955), 
έπί σκοπώ ίδρύσεως τής Ε.Ο .Κ. 
άνευ απώλειας των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων των έξ Χωρών, έπε- 
λήφθη κοινού υπομνήματος, ύπο- 
βληθέντος ύπό τών χωρών τοϋ 
B E N E L U X . ’Αποτέλεσμα τής συ- 
σκέψεως ήτο ή έκδοσις άνακοινω- 
θέντος, έν τώ όποίω έπεοημαίνετο 
ή έπιτακτικότης συγκροτήσεως μιας 
ήνωμένης Εύρώπης, διά τής σταδια
κής συγχωνεύσεως τών εθνικών 
οικονομιών ώς καί τής βαθμιαίας 
έναρμονίσεως τής κοινωνικής πολι
τικής.

'Η  συσταθεϊσα προς μελέτην τοϋ

280

Η Ε Υ Ρ Ω Π Α  Ί ' Κ Η  
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Κ 0 Ι Ν 0 Τ Η Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΥΡΑΚΗ
’Εντεταλμένου 'Υιρηγητοΰ 

’Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

«Ή  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης είναι σήμερον μιά οικο
νομική ύπερδύναμις, ή όποια έλάχιστα υπολείπεται έκείνης τών 
Η .Π .Α . καί πιστεύεται δτι σύντομα θά τήν φθάση, αν καί σέ «ορι
σμένους τομείς τής οικονομικής δραστηριότητος τήν έχει ήδη ξεπε- 
ράσει εϋρισκομένη είς τήν πρώτην θέσιν παγκοσμίως. Τό οικονομι
κόν μέλλον τής Ελλάδος, ή όποία προσεχώς θά καταστή κανονικός 
έταίρος τής Κοινότητος , είναι στενά συνδεδεμένο μέ τόν ΰπεργίγαντα 
τής Ε .Ο .Κ . Ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» έχει τήν χα
ράν νά φιλοξενήση δύο έμπεριστατωμένα άρθρα τού έκλεκτοϋ έπι- 
στήμονος κ . Παναγιώτου Μαυράκη , Εντεταλμένου Ύφηγητοϋ 
τού ’Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, ό όποιος είς μέν τό 
πρώτον, δημοσιευόμενον είς τό παρόν τεύχος, άναφέρεται είς 
τήν Ε .Ο .Κ . γενικώς καί είδικώς, είς δέ τό δημοσιευθησόμενον 
είς τό προσεχές τεύχος θά άναφερθή είς τάς έπιπτώσεις έκ τής 
συνδέσεως τής χώρας μας μέ τήν Ε .0  .Κ .» .

.



θέματος έξαμελής έπιτροπή άνέ- 
λαβε τήν σύνταξιν ειδικής έκθέσεως. 
Το περιεχόμενον ταύτης άπεδέχθη- 
σαν έξ ολοκλήρου τον Μάιον τοϋ 
1956 εις Βενετίαν ’Ιταλίας οί υπουρ
γοί έξωτερικών, έπί τοϋ οποίου 
καί άπεφασίσθη ή συνέχισις των 
διαπραγματεύσεων διά τήν συνθή
κην περί της ΕΟΚ. Κατόπιν πολλών 
καί δυσχερών διαπραγματεύσεων ύ- 
πεγράφη τό έπόμενον έτος (25 Μαρ
τίου 1957) εις τήν Ρώμην ή γνω
στή μέ τό όνομα « Σ ύ μ β α σ ι ς  
τ ή ς  Ρ ώ μ η ς »  ή έφαρμογή τής 
όποιας ήρχισε τήν Ιην ’ Ιανουάριου
1958.

Αί συγκροτήσασαι τήν ΕΟ Κ Χώ- 
ραι υπέγραψαν καί έτέραν σύμβασιν, 
διά τής οποίας ίδρύθη ή Εύρωπαϊκή 
Κοινότης ’Ατομικής Ένεργείας 
(E F R A T O M ). 'Η  στενή αυτή συν
εργασία έγένετο πρόξενος άνησυ- 
χιών εις τον κόλπον τών Χωρών 
τοϋ Ο ΕΟΣ, μέλη τοϋ οποίου ήσαν 
καί αί έν λόγω Χώραι. Σημειωτέου 
ότι ή άνησυχία αυτή ήρχισεν έκδη- 
λουμένη άπό τήν εποχήν τής Δια- 
σκέψεως τής Μεσσήνης. Τά βιομη-

χανικώς άνεπτυγμένα κράτη τοϋ 
ΟΕΟΣ, τά παραμείναντα έξω τής 
ΕΟΚ, ήρχισαν νά άναζητοΰν τρό
πους καί μέσα διεισδύσεως εις τον 
χώρον τής ΕΟ Κ καί διατηρήσεως 
τοϋ ρόλου των έντός τοϋ ΟΕΟΣ. 
Α ί έπιδιώξεις των περιέλαβον δύο 
στόχους:

Πρώτον, τήν δημιουργίαν μιας 
κοινής άγορας, περιωρισμένης έκτά- 
σεως, πλήν όμως περιοριζομένης 
εις τά προϊόντα τής κλωστοϋφαν
τουργίας καί

Δεύτερον, τήν μεταξύ τών Χωρών 
τοϋ Ο ΕΟΣ καθιέρωσιν πίνακος βιο
μηχανικών προϊόντων, διά τά όποια 
θά έθεσπίζοντο ύφ’ άπασών τών 
Χωρών—μελών δασμολογικαί έκ- 
πτώσεις.

'Η  άποτυχία τών σχεδίων τού
των ώδήγησεν εις τήν δημιουργίαν 
ένός νέου σχήματος (πρωτοβου
λία τής ’Αγγλίας), τής γνωστής 
Εύρωπαϊκής Ζώνης ’Ελευθέρων 
Συναλλαγών (Ε .Ζ .Ε .Σ .)  μέ κύριον 
στόχον τής σταδιακήν κατάργησιν 
τών δασμών. ’Ακολούθως, τό 
1959 (20 Νοεμβρίου) ίδρύθη

ή Εύρωπαϊκή "Ενωσις ’Ελευ
θέρου ’Εμπορίου (E .F .T .A .). Αΰτη 
ήρχισε λειτουργούσα τήν Ιην ’ Ια
νουάριου 1960. Ή  E .F .T .A . συνε- 
κροτήθη έξ επτά κρατών, ήτοι τής 
’Αγγλίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, 
Δανίας, Ε λβετία ς, Αύστρίας καί 
Πορτογαλίας μέ σκοπόν τήν άμοι- 
βαίαν έξαφάνισιν τών δασμολογι- 
γών επιβαρύνσεων.

Τοιουτοτρόπως έκ τών τό τε ΐδ  χω
ρών τοϋ Ο ΕΟ Σ παρέμεινον εις τό 
περιθώριον πέντε κράτη, ήτοι ή 
Ελλάς, ή Τουρκία, ή 'Ισπανία, ή 
’Ιρλανδία καί ή ’Ισλανδία.

Τήν 22αν ’Ιανουάριου 1972 μετα
ξύ ΕΟΚ καί τεσσάρων χωρών, ήτοι 
τής ’Αγγλίας, ’ Ιρλανδίας, Δανίας 
καί Νορβηγίας ύπεγράφη Συνθήκη, 
διά τής οποίας αί προαναφερθεΐσαι 
χώραι θά εΐσήρχοντο εις τήν ΕΟΚ 
τών έξ άπό 1ης ’Ιανουάριου 1973 
ως ισότιμα μέλη. ’Εκ τών Χωρών 
τούτων είσήλθον τελικώς αί πρώται 
τρεις, λόγω τής άρνητικής θέσεως 
τοϋ Νορβηγικού λαού, ήτις έξεδηλώ- 
θη κατά τό γενόμενον έπί τούτοις 
δημοψήφισμα.

Οότω σήμερον ή ΕΟ Κ τών έννέα 
είναι γεγονός, ή όλοκλήρωσις δέ 
τών προβλεφθεισών διαδικασιών 
προϋποθέτει τήν λήψιν σειράς μέ
τρων πενταετούς πνοής καί τεσσά-

Μερικά άπό τά πλέον χαρακτηριστικά μεγέθη τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητος (τών έννέα) έν συγκρίσει μέ τάς Η.Π.Α. καί τήν Ε.Σ.Σ.Δ. ’Αρκεί μιά 
ματιά εις τούς άριθμούς διά νά γίνη άντιληπτόν ποϋ τοποθετείται σήμερον οΐκονο- 
μικώς ή Ε.Ο.Κ., ποιά είναι ή δύναμίς της καί ποϊαι αί τρομεραί δυνατότητάς της.

Γ Ε Ν Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε  Ο Κ Η Π Α. Ε  Σ  Σ  Δ -

Έκτασις (εις τετρ. χλμ.) 1.524.90Ό 9.363.400 22.402.200
Πληθυσμός 252.609.000 205.295.000 242.768.000
Πυκνότης άνά τετρ. χλμ. 165 92 1 1
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (σέ δισεκατομμύρια δολ.) 626 991 288
Παραγωγή δημητριακών (σέ τόννους) 90.476.000 192.966.000 160.145.000
Παραγωγή κρέατος (σέ τόννους) 16.056.000 23.227.000 9.520.000
Παραγωγή γάλακτος (σε τόννους) 97.1153.000 52.707.000 81.500.000
Παραγωγή ένεργείας (σέ έκατ. θερμικές μονάδες) 1.203,1 2.250,6 ——
Παραγωγή ηλεκτρικής ένεργείας (σέ μεγαβάττ) 856.013 1.738.142 740.926
Παραγωγή πετρελαιοειδών (σέ τόννους) 498.634.000 565-488.000 ___
Παραγωγή αυτοκινήτων 138.073.000 122.120.000 116.000.000
Αυτοκίνητα σέ κυκλοφορία 57.970.000 Π 8.463.000 14.832.000
’ Επιβατικά αυτοκίνητα 55.262.000 89.861.000 1.700.000
Αυτοκίνητα άνά 1 ,000 κατοίκους 219 432 —
Δέκτες τηλεοράσεως 57.504.000 81.000.000 30.744.000
Δέκτες τηλεοράσεως άνά 1.000 κατοίκους 228 399 127
Τηλέφωνα 50.206.000 115.222.000 12.000.000
Τηλέφωνα άνά 1.000 κατοίκους 203 567 50
Εισαγωγές (ποσοστό % έπί τοϋ παγκοσμίου συνόλου) 40,1 13,7 4
Εξαγωγές (ποσοστό % έπί τοϋ παγκοσμίου συνόλου) 40,6 15,5 4,6
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ρων διαδοχικών φάσεων (1973, 
1974, 1977 κα ί'1978).

Τήν 6ην ’ Ιανουάριου 1973 άνέ- 
λαβε τα καθήκοντα της ή νέα ’Εκτε
λεστική ’Επιτροπή. Τήν 15ην καί 
16ην ’Ιανουάριου συνήλθεν εις Βρυ- 
ξέλλας τδ Συμβούλιου των Ύπουρ- 
γώντών έννέα, άπδ 1ης Φεβρουάριου 
ήρχισεν ή πρώτη φάσις τής εφαρμο
γής της κοινής γεωργικής πολιτι
κής, άπδ δέ 1ης ’Απριλίου εφαρμό
ζεται καί ή τελωνειακή ενωσις.

Σημειωτέου, δτι αί ύπδ των εξ 
άρχικών Μελών τής ΕΟ Κ καί 
τών τεσσάρων υποψηφίων (νέων) έ- 
ταίρων διαπραγματεύσεις περί διευ- 
ρύνσεως τής Κοινότητος προσέκρου- 
σαν εις άρκετάς δυσχερείας καί άπή- 
τησαν άρκετδν χρόνον.

Ά πδ πλευράς ΕΟ Κ αί δυσχέρειαι 
συνοψίζονται εις τδ άρχικώς δια- 
φανέν πνεύμα τής Συμβάσεως τής 
Ρώμης, ότι έν ούδεμια περιπτώσει 
θά διηυρύνετο ή Κοινότης.

Ά φ ’ ής στιγμής, δμως, ή ΕΟΚ 
έφάνη ελαστική διά τήν έντδς τών 
κόλπων της είσοδον κυρίως τής 
’Αγγλίας, αί προβληματικαί όψεις 
εισόδου τόσον αύτής δσον καί τών 
λοιπών τριών συνεδέθησαν κυρίως 
μέ τάς ιδιομορφίας έκάστης έθνικής 
οικονομίας.

Σήμερον ή ΕΟ Κ θεωρείται ώς μία 
έκ τών ολίγων ύπερδυνάμεων τής 
Ύφηλίου. Χαρακτηριστικά έν προ- 
κειμένω είναι ώρισμένα στατιστι
κά δεδομένα, δημοσιευόμενα εις 
τδ ΰπ’ άριθμ. 1 ]’ Ιαν. 1973 ένη- 
μερωτικδν φυλλάδιον τού έν Έλλά- 
δι Κέντρου Πληροφοριών επί τών 
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. Συμφώ- 
νως πρδς αύτά ή ΕΟ Κ είναι ή 
δευτέρα δύναμις εις τδν κόσμον 

έν σχέσει μέ τήν παραγωγήν έθυι- 
κοϋ προϊόντος καί πρώτη εις τάς 
είσαγωγάς καί έξαγωγάς ώς καί 
εις τήν παραγωγήν χάλυβος, αυτο
κινήτων. 'Η  μέση έτησία αΰξησις 
τού έθνικοϋ προϊόντος έκτιμάται εις 
4,7 ο]ο έ'ναντι 4,0 ο]ο τών Η .Π.Α. 
άλλά καί 5,3 ο ]ο τής ΕΟΚ τών έξ. 
Καταλαμβάνει μέν έκτασιν μικρο- 
τέραν τής τών Η.Π .Α. καί τής 
Ε .Σ .Σ .Δ . πλήν δμως έχει πληθυ
σμόν μεγαλύτερου (252 έκατ. κατ.) 
τών δύο άνωτέρων μεγάλων χωρών.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ Ε .Ο .Κ .

Διά τής υπογραφής τής Συμβά
σεως τής Ρούμης έπεδιώχθη ή δη
μιουργία τού άπαραιτήτου θεσμι
κού πλαισίου διά τήν σύσφιγξιν
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τών σχέσεων έντδς τού εύρωπαϊκοΰ 
χώρου καί διά τήν έξασφάλισιυ 
τής άπαραιτήτου υποδομής εις τδν 
οικονομικόν καί τδν κοινωνικόν το
μέα. Τδ πλαισίου τούτο διά νά άνα- 
πτυχθή έθεωρήθη δτι θά έπρεπε 
νά καταργηθούν τά διάφορα έμπό- 
δια, τά όποια ύφίσταντο μεταξύ τών 
συμβληθέντων μερών. Πρδς τούτο 
καί ύπδ τήν βασικήν έπιδίωξιν τής 
προαγωγής τού βιοτικού έπιπέδου 
τών λαών, τδ ένδιαφέρον ένετοπίσθη 
εις τήν άρμονικήν καί σταθεράν 
άνάπτυξιν τών οικονομιών, ώς καί, 
εις τήν ισόρροπου έξέλιξιν τών συναλ
λαγών, αίτινες διά τής παρόδου τού 
χρόνου θά λαμβάνουν χώραν άνευ πε
ριορισμών. Δέον νά σημειωθή, δτι 
αί προσπάθειαι έξυπηρετήσεως τών 
άρχών τής ειρήνης, τής έλευθερίας 
καί τής οικονομικής άναπτύξεως 
έστηρίχθησαν εις τάς άρχάς τού 
Καταστατικού Χάρτου τού Ο .Η .Ε.

Εις τδ πρώτον μέρος τού Κ ειμέ
νου τής Συμβάσεως τής Ρώμης 
περιέχονται οί λόγοι, οίτινες ύπη- 
γόρευσαν τήν ίδρυσιν τής Ε.Ο .Κ. 
Έ κ ε ΐ άναφέρεται δτι, άποστολή 
τής Κοινότητος είναι ή άρμονική 
καί σταθερά άνάπτυξις τών οίκο
νικών δραστηριοτήτων καί ή δια- 
μόρφωσις συνθηκών εύημερίας καί 
φιλικών σχέσεων μεταξύ τών Κρα
τών —μελών. Πρδς τούτο, τήν δρα
στηριότητα τών μελών τής Ε.Ο .Κ. 
προσδιορίζουν αί εξής κατευθύν
σεις :

α) Ή  άμοιβαία κατάργησις τών 
τελωνειακών δασμών ώς καί τών 
περιορισμών εις τδ έξωτερικδν έμ- 
πόριον (εισαγωγών —έξαγωγών),

β) ή καθιέρωσις κοινής συμπερι
φοράς κατά τάς έξωτερικάς έμπο- 
ρικάς συναλλαγάς έναντι τρίτων χω
ρών—μή μελών τής Κοινότητος,

γ ) ή έντδς τού χώρου τής Ε.Ο .Κ. 
έλευθέρα κίνησις προσώπων, ύπη- 
ρεσιών (προσώπων καί άγαθών) ώς 
καί κεφαλαίων, προελεύσεως Κρά
τους —μέλους,

δ) ή άσκησις κοινής πολιτικής εις 
τήν γεωργίαν καί τάς μεταφοράς,

ε) ή προσαρμογή τής έθνικής 
νομοθεσίας διά τήν ύποβοήθησιν τής 
άρμονικής λειτουργίας τής Ε.Ο .Κ ., 
καί

στ) ή ίδρυσις άφ’ ενός Εύρωπαϊ- 
κού Κοινωνικού Ταμείου, έπί σκοπώ 
βελτιώσεως τών συνθηκών καί δρων 
έργασίας καί γενικώτερον άνόδου τού 
βιοτικού έπιπέδου τών έργατών καί 
άφ’ έτέρου Εύρωπαϊκής Τραπέζης 
’Επενδύσεων διά τήν χρηματοδό- 
τησιν τής οικονομικής άναπτύξεως 
τών Χωρών—μελών.

Τά κύρια δργανα, εις τά όποια ή 
Ε.Ο .Κ. στηρίζει τήν λειτουργίαν της 
είναι ή Συνέλευσις, τδ Συμβούλιου, 
ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή καί τδ 
Δικαστήριον. Τδ Συμβούλιου καί 
τήν ’Εκτελεστικήν ’Επιτροπήν ένι- 
σχύει συμβουλευτικώς ή Οικονο
μική καί Κοινοτική ’Επιτροπή. 
’Επίσης προεβλέφθη ή ίδρυσις τής 
Τραπέζης ’Επενδύσεων. Ή  έν λόγω 
Τράπεζα, άποσκοποΰσα είς τήν πα
ροχήν δανείων άναπτυξιακοΰ χα- 
ρακτήρος άποτελεΐ άνεξάρτητον νο
μικόν πρόσωπον μέ ίδιον καταστα
τικόν, προσηρτημένον ώς πρωτόκολ
λου είς τήν Σύμβασιν.

"Εκαστον τών οργάνων έχει τάς 
άρμοδιότητας, τάς οποίας τού πα
ραχωρεί ή Σύμβασις, άποστολήν δέ 
τήν διαρκή μέριμναν διατηρήσεως 
τής έσωτερικής καί έξωτερικής δη
μοσιονομικής σταθερότητος τών 
Κρατών — μελών. Ά πδ τήν άλλην 
πλευράν τά Κράτη — μέλη ύπο- 
χρεοΰνται : πρώτον νά λαμβάνουν 
τά κατάλληλα μέτρα, ώστε νά 
άνταποκρίνωνται είς τάς ύποχρεώ- 
σεις των, αίτινες άπορρέουν άπδ τήν 
Σύμβασιν καί τάς άποφάσεις τών 
’Οργάνων, δεύτερον νά άπέχουν άπδ 
ένεργείας, αί όποϊαι παραβλάπτουν

*τ

'Ιδρυτικά καί νέα μέλη τής Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος. Ή Νορβηγία τελικώς δέν 
άπεδέχθη τήν πρότασιν εισδοχής της είς 
τήν Ε.Ο .Κ. διά διενεργηθέντος δημοψη
φίσματος.



Τό έπιβλητικόν κτίριον τής Ε.Ο.Κ. εις τήν πρωτεύουσαν τού Βελγίου, Βρυξέλ- 
λας, όπου στεγάζονται αί διάφοροι ύπηρεσίαι τής Κοινότητος.

τούς σκοπούς τής Ε .Ο .Κ ., και τρίτον 
νά συνεργάζωνται μέ τά ’Όργανα 
έπί σκοπώ άπο κοινού συντονισμού 
των οικονομικών των ενεργειών.

Κατά τήν επιδίωξιν τών στόχων 
τής Ε.Ο .Κ. άκολουθοΰνται αί έξής 
άρχαί.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ή  αρχή αύτη έχει ως βάσεις τήν 
τελωνειακήν ενωσιν εις άπάσας τάς 
έμπορικάς συναλλαγάς καί τήν κα- 
τάργησιν τών ποσοτικών περιορι
σμών μεταξύ τών Κρατώ;—μελών. 
Είδικώτερον καί ώς προς τήν τελω- 
ιειακήν ενωσιν παρατηρούνται τά 
άκόλουθα :

Πρώτον, ή κατάργησις τών 
τελωνειακών δασμών συντελεϊται 
προοδευτικώς, απαγορεύεται ή θέ- 
σπισις νέων καί καταργεΐται στα- 
διακώς οίοσδήποτε σχετικός προς 
τούς δασμούς φόρος καί,

Δεύτερον καθιεροΰται κοινόν δα- 
σμολόγιον έναντι χωρών μή μελών 
τής Ε.Ο .Κ.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

' Η γεωργία ενταύθα έκλαμβάνεται 
ύπό εύρεΐαν έννοιαν, περιλαμβάνου- 
σα τήν κτηνοτροφίαν, τήν αλιείαν καί 
τάς έμπορικάς πράξεις, αίτινες έ
χουν άντικείμενον τά γεωργικά προϊ
όντα. Τά ονόματα τών προϊόντων 
εις τά όποια άναφέρεται ή Σύμβα- 
σις άναγράφονται λεπτομερώς εις 
ειδικόν πίνακα, όστις άποτελεϊ τό 
II Παράρτημα ταύτης (τής Συμ- 
βάσεως).

'Η  λειτουργία καί ή άνάπτυξις 
τής Ε.Ο .Κ. έν σχέσει μέ τά γεωργι
κά προϊόντα συνεπάγεται δι’ έν 
έκαστον Κράτος —μέλος τήν ύπο- 
χρέωσιν καθιερώσεως κοινής πο
λιτικής έπί σκοπώ :

αα. αύξήσεως τής παραγωγικό
τητάς,

ββ. έξασφαλίσεως καλών όρων 
ζωής εις τον άγροτικόν πληθυσμόν 
διά τής αύξήσεως τού εισοδήματος 
του,

γγ. σταθεροποιήσεως τών άγο- 
ραίων συνθηκών, καί

σσ. έξασφαλίσεως τού άνεφο- 
διασμοΰ εις λογικάς τιμάς κατά τήν 
στιγμήν τής διαθέσεως τών προϊόν
των.

Προς έπίτευξιν τών στόχων τού
των προεβλέφθη ύπό τής Συμβά- 
σεως ή ιδρυσις ένός κοινού οργά
νου μέ άπο στολήν τον συντονισμόν 
τών γεωργικών άγορών (Γεωργι
κόν Ταμεΐον Προσανατολισμού καί 
Εγγυήσεω ν»)

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ Η ΑΠΡΟΣΚΟ
ΠΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

αα. 'Η  έλευθέρα κυκλοφορία προ
σώπων άφορά εις δύο στόχους : 
Ό  πρώτος στόχος είναι ή άνευ 
περιορισμών διακίνησις τών έργα- 
ζομένων καί ή κατάργησις πάσης 
διακρίσεως στηριζομένης εις τήν 
έθνικότητα τών υπηκόων Κρατών — 
μελών καί έχούσης έπιπτώσεις εις 
τήν άπασχόλησιν, τούς μισθούς καί 
τούς λοιπούς όρους έργασίας.

Ό  δεύτερος στόχος προωθεί τήν 
έλευθέραν έγκατάστασιν. ’Εντός τού
του έξυπακούεται ή μή παρεμβολή 
έμποδίων εις ένα υπήκοον Κράτους— 
μέλους διά τήν ίδρυσιν έμπρικοΰ 
πρακτορείου ή υποκαταστήματος, 
τήν άσκησιν έλευθέρου έπαγγέλμα- 
τος καί τήν σύστασιν, διεύθυνσιν 
καί λειτουργίαν άστικών ή έμπορι- 
κών έταιρειών, κερδοσκοπικού χα- 
ρακτήρος.

ββ. Ή  απρόσκοπτος παροχή υπη
ρεσιών, άναφέρεται εις τάς βιο- 
μηχανικάς, βιοτεχνικάς καί έμπο
ρικάς δραστηριότητας ώς καί είς 
τάς ένεργείας έκείνας, αίτινες χα
ρακτηρίζουν τά έπ’ άμοιβή άνα- 
πτυσσόμενα έλεύθερα επαγγέλμα
τα, καί έν πάση περιπτώσει δέν 
περιλαμβάνωνται είς τάς ρυθμιστι- 
κάς τής Συμβάσεως διατάξεις τής 
έλευθέρας κυκλοφορίας έμπορευμά- 
των, προσώπων καί κεφαλαίων.

γγ. Ή  άνεμπόδιστος κίνησις 
κεφαλαίων προωθεί τήν δυνατότη
τα μεταφοράς χρηματικών ποσώνμε- 
ταξύ τών Χωρών —μελών, δι’ έπι- 
χειρηματικούς σκοπούς, άνευ πε
ριορισμών, συνδεόμενων μέ τήν έθνι
κότητα, τήν διαμονήν τών κεφα
λαιούχων καί μέ οργανωτικά ή 
θεσμικά αίτια τής πιστωτικής άγο- 
ράς έκάστου Κράτους. Προς τούτο 
προωθείται ή άνευ περιορισμών χο- 
ρήγησις συναλλάγματος είς τούς 
ένδιαφερομένους, διευκολυνομένης 
οΰτω τής κινήσεως κεφαλαίων ώς 
καί τών μετ’ αύτής έχουσών σχέ- 
σιν τρεχουσών πληρωμών.

δδ. Α ί μεταφοραί. Έ ν προκει- 
μένω ρυθμίζονται αί διά σιδη
ροδρομικών καί έν γένει χερσαίων
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Συνέχεια έκ τής προηγούμενης 
σελίδος

Η Ε Υ Ρ Ω Π Α  Ϊ ΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ

μέσων μεταφοραί, δίχως νά άπο- 
κλείεται καί ή δυνατότης ρυθμί- 
σεως των θαλασσίων καί άεροπο- 
ρικών τοιούτων. Τα θέματα, τα 
όποια παρουσιάζουν ένταϋθα εν
διαφέρον είναι ό καθορισμός κοι
νών κανόνων των διεθνών μετα
φορών, ύπό την προϋπόθεσιν ότι 
δεν θίγονται τό βιοτικόν επίπεδον, 
ή άπασχόλησις καί ή έκμετάλλευ- 
σις τών έθνικών μεταφορών μιας 
Χώρας —μέλους.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΙ
ΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε .0  .Κ .

Αυτή διακρίνεται εις την καθιέ- 
ρωσιν κοινών κανόνων, ρυθμιστικών 
της λειτουρ ,'ίας της, εις τομείς οι
κονομικού καί κοινωνικού ενδια
φέροντος.

α. Ο ί ρυθμιστικοί κανόνες της 
λειτουργίας τής Ε.Ο .Κ . άναφέρον- 
ται εις τον καθορισμόν πλαισίων, 
έντός τών όποιων άναπτυσοεται ο 
άνταγωνισμός μεταξύ τών έπιχει- 
ρήσεων τών κατ’ ιδίαν Κρατών —· 
μελών, εις την άσκησιν της πολι
τικής ντάμπιγκ, εις τήν λήψιν τών 
καταλλήλων μέτρων, άτινα ένδεχο 
μένως νά καταστρατηγούν τούς κα
νόνας άνταγωνισμοϋ διά της ύφ 
οίανδήποτε μορφής παροχής βοή
θειας έκ μέρους τών Κρατών προς 
ώρισιχένας έπιχειρήσεις ή υπέρ ώ- 
ρισμένων προϊόντων, εις τήν άπα- 
γόρευσιν θεσπίσεως άμέσων ή εμ
μέσων φόρων, έπιβαρυνόντων τά 
προϊόντα τών λοιπών Κρατών — 
μελών έπαχθέστερον τών όμοιων έθνι
κών, τέλος δέ εις την προσαρμογήν 
τών νομοθετικών, διοικητικών καί 
κανονιστικών έθνικών διατάξεων.

Σκοπός ενταύθα τίθεται ή πα
ροχή πάσης διευκολύνσεως διά 
τήν διαμόρφωσιν υγιών συνθηκών 
έλευθέρου άνταγωνισμοϋ.

3 8 Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  ΕΚΒΕ ΣΙΣ  
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
2-33 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1373

—Σας άποκαλύπτ€ΐ δ ,τι πιδ τέλειο 
καί σύγχρονο παράγει ή έλληνική 
καί ξένη τεχνολογία.

—Κατά τό 1972 : 2.934 συμμετοχαί 
άπό 39 χώρας.

—Δυναμικοί άγορασταί άπό 18 
χώρας.

—Πλέον του 1.500.000 είσοδοι 
έπισκεπτών.

Έπισκεπτόμενος τήν Έκθεσιν 
πλουτίζεσθε μέ νέας ιδέας, δημιουρ
γείτε νέας γνωριμίας, πραγματο
ποιείτε έπαφάς, κρίνετε, συγκρίνετε 
καί διαπραγματεύεσθε.

Προγραμματίσατε άπό σήμερα τό 
ταξίδι σας στήν Θεσσαλονίκη.

Γνωρίσατε τόν κόσμον τής αύριον, 
τό δικό σας κόσμο, μέσα στό χώρο 
τής Διεθνούς Έκθέσεως.

15 ΕΚΘΕΖΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ

10—17 ‘ Ιουνίου 1973 
Γεγονός διεθνούς σημασίας

Συμμετέχουν έπιχειρήσεις έξορύ- 
ξεως, κοπής, κατεργασίας καί έμπο- 
ρίας μαρμάρου, ώς καί άντικειμένων 
καί καλλιτεχνημάτων έκ μαρμάρου.

Όργάνωσις: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

284

ύ



FT =v] ήν είχε γνωρίσει πριν τρία 
^ χρόνια στό Μόναχο, καί από τότε 

ή τρισχαριτωμένη Γερμανίδα μέ 
τά κατάξανθα μαλλιά καί τά 
υπέροχα γαλάζια μάτια, τοϋ 

ήταν μιά ιδιαίτερη καί συμπαθητική άνά- 
μνησις. Τήν έλεγαν Χέλγκα Φόργκερ καί 
σπούδαζε Φιλοσοφία στό Πανεπιστήμιο 
τής Βαυαρικής Πρωτευούσης. Τό μεγάλο 
όνειρό της ήταν νά έπισκεφθή κάποτε τήν 
Χώρα πού γεννήθηκε τό- φώς καί ή άλή- 
θεια, όπως έχαρακτήριζε κάθε φορά τήν 
'Ελλάδα. Ό  Στέφανος Ράνιος, άφοϋ 
τελείωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές 
του στό ίδιο Πανεπιστήμιο, γύριζε 
στήν ’Αθήνα ένας όλοκληρωμένος μη
χανολόγος άλλά καί ό άνθρωπος έκεΐνος 
πού είχε συναντήσει στό πρόσωπο αυτής 
τής γυναίκας μιά ιδανική άνθρώπινη 
παρουσία.

—Γρήγορα θά βρεθώ στήν όμορφη 
Χώρα σας, τού είχε ύποσχεθή στον 
τελευταίο φιλικό τους άποχαιρετισμό, 
τήν ώρα πού τό «Άκρόπολις Εξπρές» 
άφηνε τόν Σιδηροδρομικό Σταθμό τοΰ 
Μονάχου. ’Από τότε πέρασε ένας όλό- 
κληρος χάνος. Ώσπου ήρθε τό άνοιξιά- 
τικο έκεΐνο δειλινό πού οί δυό παληοί 
φίλοι βρέθηκαν καί πάλι μαζί νά άπολαμ- 
βάνουν τήν γαλάζια μαγεία τού Σαρω- 
νικοϋ άπό τήν βεράντα ένός κοσμοπολί
τικου «μπιστρό» τής Γλυφάδας. Καί τι 
δέν είπαν . . . Άπό τις φοιτητικές άνα- 
μνήσεις τοΰ Μονάχου μέχρι τις αρχαιό
τητες, τούς μεγάλους δρόμους, τά θαυμά
σια τοπία καί ένα σωρό άλλες ομορφιές 
τής Ελληνικής γής. Ό  νεαρός μηχανο
λόγος άπό τήν άρχή πρόσεξε ότι στό 
βλέμμα τής φίλης του έλλειπε κάτι άπό 
τό γνώριμο έκεΐνο παιδικό χαμόγελο πού 
τό φώτιζαν κάθε φορά τά ύπέροχα γα
λάζια μάτια της. Ή ξερε τόν ευαίσθητο 
χαρακτήρα της καί γ ι’ αυτό σκέφθηκε νά 
μήν γίνη άδιάκριτος μαζί της. Τό ίδιο 
έκανε όταν τοϋ είπε πώς τό έπόμενο 
πρωινό θά συναντούσε κάποιον άλλον 
Έλληνα συμφοιτητή της στήν Κηφισιά. 
Τό βράδυ όμως μετά τό δείπνο τήν ώρα πού 
τήν συνώδευε ευγενικά μέχρι τό σαλόνι 
τοϋ Ξενοδοχείου της έπιβεβαιώθηκε έκεΐ
νο πού δέν ήθελε νά πιστέψη στήν άρχή.
—Έχω τήν έντύπωσι πώς μέ παρακολου

θούν Στέφανε—. . . τοϋ είπε σέ μιά 
στιγμή.

—’Απίστευτο! . . . έκανε έκεΐνος άπορ- 
ρημένος. Έ χεις  άλλους γνωστούς στήν 
Ελλάδα ;

—"Οχι άλλά νομίζω ότι άπό τήν Αυ
στρία καί μετά κάποιος ή κάποιοι φρον
τίζουν νά μή μέ χάνουν ούτε στιγμή άπό 
τά μάτια τους . . .

—Θέλω νά πιστεύω καί εύχομαι όλα 
αότά νά είναι μιά παραίσθησι άπό τό 
κουραστικό ταξίδι σου. Ά λλά ότι δή
ποτε καί άν συμβαίνη μήν άνησυχής. 
Έδώ στήν Ελλάδα έχομε τήν ήσυχία μας 
καί ή Αστυνομία τά ξεκαθαρίζει άμέσως 
κάτι τέτοια . . .

Αυτά καί άλλα πολλά τής είπε γιά νά 
τήν καθησυχάση. "Οταν όμως άφηνε τό 
σαλόνι τοΰ Ξενοδοχείου ένοιωθε καί 
έκεΐνος ένα άλλόκοτο πράγμα, κάτι με
ταξύ φόβου καί ανησυχίας νά τόν πλημ- 
μυρίζη. Τό άλλο άπόγευμα τήν περίμενε 
μέ άδημονία στό ίδιο σημείο πού είχαν 
πρωτοσυναντηθή. Είχε καπνίσει τό 
τρίτο τσιγάρο του καί ή Γερμανίδα φίλη 
του δέν φαινόταν άκόμη. Ή άνησυχία
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του είχε κορυφωθή γιατί ήξερε καλά πώς 
ήταν συνεπής σέ κάθε ύποχρέωσί της. 
Κοίταξε γιά μιά άκόμη φορά τό ρολόι 
του. Έ δειχνε πέντε καί μισή ακριβώς. 
Είχε μιά ώρα πού περίμενε. Στήν άρχή 
δίστασε άλλά τελικά σκέφτηκε πώς ένα 
τηλεφώνημα στό Ξενοδοχείο της, θά 
ήταν γιά τήν ώρα ή μόνη λογική λύσις.

—Ξενοδοχείο «Ρουαγιάλ» Γλυφάδας... 
άκούστηκε μιά γυναικεία φωνή άπό τήν 
άλλη άκρη τοϋ σύρματος.

—Παρακαλώ τήν δεσποινίδα Φόργκερ.. 
Έλγκα Φόργκερ συμπλήρωσε ό Ράνιος.

—Περιμένετε . . .
Μεσολάβησε γιά μιά στιγμή σιωπή.
—Ή δεσποινίς Φόργκερ λείπει αύτήν 

τήν στιγμή άπό τό Ξενοδοχείο. Παρακα
λώ νά πάρετε άργότερα πού θά έχει γυ
ρίσει . . .

—Ξέρετε περίπου τί ώρα θά γυρίση;...
—"Οχι κύριε . . .
—Ά φησε καμμιά παραγγελία ;
—Οϋτε . . .
—Μήπως έχει άφήσει κανένα τηλέφωνο 

γνωστών της ; Ξέρετε . . . ξέρετε . . . 
είναι μεγάλη άνάγκη συμπλήρωσε κάπως 
άδέξια.

—Λυπάμαι άλλά αύτό πού ζητάτε είναι 
έξω άπό τις συνήθειες τοϋ Ξενοδοχείου 
μας . . .

—Μιά στιγμή παρακαλώ . . . άρθρωσε 
ό Ράνιος, άλλά τό τηλέφωνο έκλεισε. 
Είπε νά ξαναπάρη άμέσως άλλά σκέφτε
ται ότι αύτό θά ήταν κάτι χειρότερο άπό 
μάταιο. Περασμένες έξη, είχε κάνει στό 
Ξενοδοχείο άλλα τρία άκόμη τηλεφωνή
ματα άλλά πάντα έπαιρνε τήν ίδια στερεό
τυπη άπάντησι : « . . .  Ή δεσποινίς 
Φόργκερ δέν έπέστρεψε άκόμη . . .». 
Άπό τόν νοϋ του πέρασε σέ μιά στιγμή 
κάποιο τοχαΐο άτύχημα πού μπορεί νά
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είχε συμβή στην φίλη του, πού ώδηγούσε 
ένα καινούργιο «Ό πελ Καντέτ». 'Ετοι
μάστηκε νά καλέση τό 109 τής ’Αμέσου 
Έπεμβάσεως άλλα άμέσως άλλαξε γνώ
μη. Θυμήθηκε τις χθεσινές άνησυχίες 
τής Χέλγκας καί χωρίς νά τό θέλη ό 
νους του πήγε σέ κάτι χειρότερο.Σάν μόνη 
διέξοδο γιά τήν ώρα σκέφθηκε ένα παληό 
παιδικό του φίλο. Τόν δημοσιογράφο 
Δημήτρη Καρρά, άστυνομικό ρεπόρτερ 
τού «Μεσημβρινού Ταχυδρόμου». Ε 
κείνος λόγω έπαγγέλματος θά είχε στενές 
σχέσεις μέ τήν ’Αστυνομία καί όσο νάναι 
μπορούσε νά βοηθήση τήν κατάστασι. 
Ό  δημοσιογράφος τόν ύποδέχτηκε 
έγκάρδια καί ό Ράνιος χωρίς νάπάρη 
άνάσα άρχισε νά τού διηγήται τά καθέ
καστα. Ό  Καρράς τόν άκουγε μέ προσο
χή, μέχρι πού τελείωσε κάποτε. Τότε 
ό δημοσιογράφος κράτησε γιά λίγα 
δευτερόλεπτα τό διαπεραστικό του βλέμ
μα καρφωμένο πάνω στόν μαύρο χαρτο
φύλακα τού Γραφείου του.

"Αν καί μοϋ φαίνονται, κάπως πρόωρες 
οί άνησυχίες σου θά ίδοΰμε τί μπορεί νά 
γίνη είπε μ’ έναν αναστεναγμό καί ση
κώνοντας τό ακουστικό τού τηλεφώνου 
σχημάτισε έναν άριθμό στό καντράν.

—Έδώ Καρράς! . . . είπε δίνοντας 
κάποιον τόνο ειρωνείας στό έπώνυμό 
του. Ναί! Ό  δημοσιογράφος Καρράς 
πού μέ τά καθημερινά του τηλεφωνήματα 
πρέπει νά τόν έχουν βαρεθή καί οί . . . 
τοίχοι τής ’Ασφαλείας Προαστίων συ- 
νεπλήρωσε γελώντας. Βεβαίως καί κά
ποιον θέλω . . . Αύτήν τήν φορά θά 
ύποφέρη άπό έμένα ό 'Υπομοίραρχος 
Νέτας . . .  Τ ί ; Δέν είναι έκεί ; Ά !  σέ 
μισή ώρα . . . Καλά ευχαριστώ είπε 
κατεβάζοντας τό άκουστικό.

Ό  Στέφανος Ράνιος άπό τήν συζήτησι 
πού άκουσε, τού φάνηκε σάν κάτι νά 
κοβάταν μέσα του. 'Ο άλλος τό κατάλαβε.

:—Είναι άδικαιολόγητο νά άνησυχής 
τού είπε μέ σοβαρότητα στή φωνή του, 
όμως πρέπει νά Αντιλαμβάνεσαι δέν θά 
είναι σωστό νά ένοχλήσω χωρίς κανένα 
βάσιμο λόγο τόν Διευθυντή καί τούς άνώ- 
τερους ’Αξιωματικούς τής ’Ασφαλείας. 
Πήρα τόν Υπομοίραρχο όχι μόνο γιά 
νά διασκεδάσω κάπως τις άνησυχίες σου, 
άλλά καί έπειδή είναι άρμόδιος γιά 
προκαταρκτικές έρευνες αυτού τού εί
δους. Έ ν πάση περιπτώσει έγώ θά έπι- 
κοινωνήσω καί πάλι μαζί του σέ μισή 
ώρα, καί άργότερα θά έχης νέα μου. 
Θά είμαι έδώ μέχρι τά μεσάνυχτα περίπου.

Ό  Ράνιος κατάλαβε πώς δέν θά έπρεπε 
νά ένοχλή άλλο τόν δημοσιογράφο. 
Τόν εύχαρίστησε καί τράβηξε γιά τό 
Γραφείο του. ’Εκεί είχε νά παραδώση 
στις όκτώ τά τελειωμένα σχέδια τής 
«Βιοπλάστ» μιας νέας βιομηχανικής 
μονάδος πού τοποθετούσε τά μηχανήμα- 
τά της γιά νά λειτουργήση κάπου με
ταξύ Μεγάρων καί Μεγάλου Πεύκου. 
’Από έκεί τηλεφώνησε στό «Ρουαγιάλ» 
άλλά δέν πέτυχε νά μάθη τίποτε νεώτερο 
γιά τήν τύχη τής Χέλγκας Φόργκερ. 
'Ετοιμαζόταν νά φύγη άπό τό Γραφείο 
του όταν κουδούνισε τό τηλέφωνο. 
Ήταν ό δημοσιογράφος Καρράς πού τόν 
ζητούσε νά πάη στήν Ύποδιεύθυνσι 
’Ασφαλείας Προαστίων. Σέ λίγα λεπτά 
έφτανε στόν Περισσό καί περνούσε τήν 
είσοδο τής ’Ασφαλείας. Τόν ώδήγησαν 
στόν τρίτο όροφο όπου σ’ ένα ευρύχωρο 
Γ  ραφείο περίμεναν ό δημοσιογράφος 
μαζί μέ τόν Υπομοίραρχο Νέτα. Τόν τε

λευταίο άν καί δέν τόν είχε συναντήσει 
ποτέ στήν ζωή του, έν τούτοις τού έδη- 
μιουργοΰσε άνεξήγητη οικειότητα. Ό 
ταν βρέθηκαν όλοι καθισμένοι, ό Υ π ο
μοίραρχος έλυσε τήν σιωπή πού είχε 
μεσολαβήσει.

—Κύριε Ράνιο είπε παίζοντας στά 
δάχτυλά του τήν άχώριστη γ ι’ αυτόν 
«μασκώτ» μέ τόν άσημένιο κάουμπόϋ 
«Ρίνγκο». Πρός τό παρόν δέν θά σάς 
κουράσω μέ άπανωτές έρωτήσεις γύρώ 
άπό τήν Χέλγκα . . .

— . . .  Φόργκερ! . . . είπαν μ’ ένα στόμα 
ό δημοσιογράφος καί ό νεαρός μηχανολό
γος.

—Δέν συνήθισα άκόμη τό όνομά της 
είπε χαμογελώντας έκεΐνος εύχαριστημέ- 
νος γιατί μέ αύτήν τήν σκόπιμη διακοπή 
του έτοίμασε καλύτερα τήν έρώτησί του. 
Κύριε Ράνιο, έπανέλαβε κοιτάζοντάς 
τον όλόϊσα στά μάτια, γνωρίζετε πολύ 
καλά τήν Χέλγκα Φόργκερ ;

—Καί βεβαίως ναί ! άποκρίθηκε μέ 
έμφασι έκεΐνος.

—’Εκτός άπό έσάς έχει καί άλλους 
γνωστούς στήν ’Αθήνα;

—Ό χι. δηλ. θέλω νά είπώ ότι
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καθώς μοΰ είπε χθές τό βράδυ ή ίδια 
έπρόκειτο νά συναντήση σήμερα κάποιον 
Έλληνα συμφοιτητή της στήν Κηφισιά.

—Σάς άνέφερε τό όνομά του ;
—Ό χι, άλλά ούτε καί ρώτησα άπό 

λεπτότητα.
—Μήπως σάς είπε άν ήρθαν μαζί άπό 

τήν Γερμανία ;
—Ό χι, άλλά άπό τήν άφήγησί της κα

τάλαβα πώς ταξίδεψε μόνη της.
—Δέν σάς διευκρίνησε γιά ποιόν συ

γκεκριμένο λόγο ένδέχεται νά τήν πα
ρακολουθούν ;

—Ό χι.
—’Απέφυγε μήπως ;
—Δέν έπεχείρησε κάτι τέτοιο. Ά λ 

λωστε ή ώρα καί τό περιβάλλον δέν 
έπέτρεπαν μιά ώλοκληρωμένη συζήτη
ση πάνω σ’ αύτό ή όποιοδήποτε άλλο 
θέμα. Έπειτα δέν έκρινα σκόπιμο νά 
πολλαπλασιάσω τις άνησυχίες της τήν 
στιγμή μάλιστα πού τήν άφηνα όλο- 
μόναχη στό Ξενοδοχείο . .  .

—Αποκλείεται ό φοιτητής νά . . .
—Θέλετε νά πήτε νά έχη άναμιχθή 

στήν παρακολούθησι τής Φόργκερ ; 
είπε ό Υπομοίραρχος διακόπτοντας τόν 
δημοσιογράφο Καρρά. Γιά τήν ώρα 
κανείς δέν μπορεί νά άποκλείση ή νά 
θεωρήση σάν πιθανή αύτή τήν έκδοχή. 
’Εκείνη τήν στιγμή χτύπησε ή πόρτα καί 
στό άνοιγμά της φάνηκε ένας ’Ενωμοτάρ
χης μέ στολή.

—Κύριε Υπομοίραρχε σάς ζητούν στό 
τηλέφωνο τού κυρίου Ύποδιευθυντοΰ 
είπε κοφτά.

—Κατάλαβα. Κάποιος μοΰ έδωσε από
τομα προαγωγή είπε χαμογελαστός κα
θώς σηκωνόταν. Κύριοι συγχωρήσατε τήν 
άπουσία μου συμπλήρωσε καί βγήκε

σβέλτα άπό τήν άνοιχτή πόρτα. Οί δυό 
έπισκέπτες άπόμειναν σιωπηλοί. Ό  νεα
ρός μηχανολόγος ένοιωσε κάτι σάν 
ναυτία νά σφυροκοπά τά μηνίγγια του.

Μέ νευρικές κινήσεις άναψε ένα τσι
γάρο λασκάροντας συγχρόνως τήν γρα
βάτα του. Ό  Αξιωματικός δέν άργησε νά 
έπιστρέψη.

—Κύριε Υπομοίραρχε πήτε μου τί 
έγινε ; ρώτησε λαχανιασμένος ό Ράνιος.

—’Ησυχάστε τού είπε άτάραχος έκεΐ
νος. Άπό τήν Ά μεσο Έπέμβασι μοΰ 
τηλεφώνησαν πώς ή Γερμανίδα είναι 
μιά χαρά στήν ύγεία της. Μόνο πού 
τό μεσημέρι είχε μιά μικροπεριπέτεια 
μέ τό αύτοκίνητό της.
Ατύχημα; ρώτησε γεμάτος άδημονία ό 
ό Ράνιος.

—Ό χ ι άκριβώς. Κατά τις τρεις τό 
μεσημέρι βγήκε μέχρι τόν Μαραθώνα 
βόλτα μέ τόν γνωστό της φοιτητή κάποιον 
Νίκο Καρακαντά πού σπουδάζει στό 
Μόναχο Βιοχημεία. Τήν ώρα όμως πού 
είχαν άνεβή στόν Τύμβο τών Μαραθωνο
μάχων, κάποιος θέλησε νά κυκλοφορήση 
τό αύτοκίνητό της άν όχι νά κλέψη κάτι 
άπό τό περιεχόμενό του. Εύτυχώς τόν
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πήρε εΐδησι ένας άπό τούς φύλακες τού 
άρχαιολογικοΰ χώρου καί τό έβαλε στά 
πόδια. Μέχρι νά τελειώση τις διατυπώ
σεις μέ τόν έκεί Σταθμό Χωροφυλακής 
δέν ήρθε στό ραντεβού πού είχατε στις 
τέσσερις. Τώρα σάς περιμένει στήν καφε
τερία τού «Ρουαγιάλ». Γιά τήν ώρα δια
βιβάσατε στήν φρόϋλάϊν Φόργκερ τήν 
λύπη μου γιά δ,τι έγινε. Ά ν  χρειασθή 
θά τήν ζητήσω στό Ξενοδοχείο της, 
χωρίς βέβαια μέ αύτό νά σημαίνη ότι 
πρέπει νά μένη κλεισμένη έκεί.

—Κάνετε ό,τι μπορείτε κύριε Υ π ο
μοίραρχε είπε ό Ράνιος.

—Ή περίπτωσις έξετάζεται καί μήν 
άνησυχεϊτε. ’Εκείνο πού συνιστώ είναι 
ψυχραιμία καί υπομονή. Τό θεωρώ έντε- 
λώς περιττό νά συστήσω απόλυτη έχε- 
μύθεια έπειδή γ ι’ αύτό είμαι κάτι πα
ραπάνω άπό βέβαιος . . .

—Δέν πιστεύω νά έννοής κανένα βε
βιασμένο ρεπορτάζ άπό έμένα, είπε χα
μογελώντας καθώς άνασηκωνόταν ό δη
μοσιογράφος Καρράς.

—Ά ν  κάνης κάτι τέτοιο τόσο τό χειρό
τερο γιά σένα. Δέν θά σέ γλυτώση ούτε 
καί ή Άμεσος Έπέμβασις άπό τόν Α ρ χ ι
συντάκτη σου . . . κατέληξε ό Υπομοί
ραρχος γελώντας.

Τούς συνώδευσε μέχρι τό άσανσέρ καί 
μέ άργό βήμα γύρισε στό Γραφείο του. 
Βαρυεστημένα έγειρε σέ μιά πολυθρόνα 
καί βυθίστηκε στις σκέψεις του παίζον
τας άδιάκοπα μέ τόν «Ρίνγκο» ανάμεσα 
στά δάχτυλά του. Τήν άλλη ήμέρα τό 
πρωί πήγε καί βρήκε τήν Φόργκερ στό 
Ξενοδοχείο της. Προτίμησε αύτήν τήν 
λύσι γιατί διαφορετικά τό άνεβοκατέ- 
βασμα τής Γερμανίδας στήν Ασφάλεια 
θά τό έπεσήμαιναν όπωσδήποτε αύτός ή 
αύτοί πού φρόντιζαν νά μήν χάνουν ούτε 
ένα άπό τά βήματά της. Παρά τό γεγονός



δ η  έπεστράτευσε δλη του τήν ικανότητα, 
δέν κατάφερε νά μάθη σημαντικά πράγμα
τα από τήν νεαρή φοιτήτρια πού φαινόταν 
τρομοκρατημένη. Μέ τήν διορατικότητα 
όμως πού τόν διέκρινε έσχημάτισε τήν 
άκλόνητη πεποίθησι ότι ή ντελικάτη 
Γερμανίδα είχε βρεθή χωρίς νά τό θέλη 
άνάμεσα στόν διεθνή υπόκοσμο. Γιατί 
όμως ; Αυτό ήταν πού τόν βασάνιζε άπό 
τό προηγούμενο βράδυ . . .

—Εύχαριστώ φροΰλάϊν Χέλγκα τής 
είπε καθώς τελείωσε τήν πρόχειρη άνά- 
κρισι. Ά ν  χρειασθή θά σάς ειδοποιήσω. 
Πάντως δ,τι καί νά συμβαίνη σάς υπό
σχομαι πώς άφοΰ φιλοξενεΐσθε στόν τό
πο μας δέν διατρέχεται κανέναν άπολύ- 
τως κίνδυνον.

Ή νεαρή κοπέλλα τόν εύχαρίστησε. Ό  
'Υπομοίραρχος Νέτας βγαίνοντας στό 
δρόμο διεπίστωσε μέ εΰχαρίστησι ότι 
κανείς δέν τόν παρακολουθούσε. ’Αντίθε
τα άναγνώρισε δύο νεαρούς Χωροφύλα
κες τής ’Ασφαλείας πού παρίσταναν τούς 
άργόσχολους ψαράδες σ’ ένα μουράγιο 
τής άκτής δίπλα άπό τό Ξενοδοχείο. 
"Οταν έφτασε στό Γραφείο του βρήκε 
νά τόν περιμένη ό συνάδελφός του Δα- 
νίζης.

—Τί νέα άπό τό . . . Γερμανικό μέτω
πο ; τόν ρώτησε έκείνος μέ μιά άστεία 
γκριμάτσα.

—’Απραξία καί ήρεμία μέχρι στιγμής. 
Μήπως έσύ κύριε Σέρλοκ Χόλμς έχεις 
τίποτε νά μού άναγγείλης;

—Νομίζω πώς ναι είπε έκείνος ξε
διπλώνοντας μέ φανερή ίκανοποίησι

ένα φύλλο χαρτί. ’Εδώ έχω κάνει μερικές 
περιλήψεις άπό βίους μεγάλων άνδρών. 
Ένδιαφέρεσαι μήπως νά άκούσης ;

—Μήν μού πής ότι βρήκες τά ίχνη 
έκείνων πού πολιορκούν τήν Χέλγκα 
Φόργκερ . . .

—Πέτυχες διάνα! . . .
—Δηλαδή ;
—Κούρτ Χόλστάϊν τό πρώτο πρόσωπο 

έπί σκηνής . . .
—Κατάλαβα. ’Εννοείς τόν δήθεν άργό- 

σχολο τουρίστα στό Καβούρι πού . . .
—Πού μάς ειδοποίησε πρό καιρού ή 

Ίντερπόλ νά τόν παρακολουθούμε σάν 
ύποπτο άρχηγό διεθνούς σπείρας διαρ
ρηκτών όλοκλήρωσε ό Δανέζης. Ό  
συνάδελφος άπό τό Παράρτημα Βου
λιαγμένης έκανε καί πάλι τό θαύμα του. 
’Αργά τήν νύχτα έστειλε μιά άναφορά 
άρκετά ένδιαφέρουσα. Ή σκιά τού Κούρτ, 
ό Άνθυπασπιστής Δάνος δηλαδή, χθές 
πού τόν είχε πάρει άπό κοντά στόν Μα
ραθώνα παρέα μέ τόν ’Ενωμοτάρχη 
Δαφνά, τόν είδε σέ μιά στιγμή νά παίζη 
μέ τήν κλειδαριά τού αυτοκινήτου τής 
Γερμανίδας. Φυσικά καί μπορούσε νά 
τόν συλλάβη άλλά φέρθηκε έξυπνα. 
Φώναξε μονάχα σ’ έναν φύλακα «αυτός 
τί κάνει στό ξένο αΰτοκίνητο;» καί στήν 
συνέχεια άφοΰ άφησε έκεΐ τόν ’Ενωμο
τάρχη νά κάνη δίπλα άπό τήν Γερμανίδα 
άσκοπες υποτίθεται βόλτες, πήρε τόν 
Κούρτ Χόλστάϊν στό κατόπι μέ τό «τενε 
κεδάκι» του όπως άποκαλεϊ ένα χιλιοε- 
πισκευασμένο «Φίατ» πού έχει. Τόν 
Γερμανό τόν περίμενε δίπλα κάποιος

άλλος μέ άναμμένη τήν μηχανή ένός 
μαύρου «Φόλκς—βάγκεν».

—Ποιός ήταν αύτός ό άλλος ;
—’Από τό Δελτίο τού Ξενοδοχείου του 

έμαθαν πώς είναι κάποιος Ρίχαρντ 
Στάϊνχερ, μηχανικός αύτοκινήτων άπό 
τόΜόναχο. Πρέπει νά ήρθε στήν Ελλά
δα αύτές τις ήμέρες μαζί μέ κάποιον 
άλλον δικό μας. Θανάση Σάρπα τόν λένε 
πού γύρισε προχθές άπό τήν Γερμανία 
καί έγκαταστάθηκε στό Μπραχάμι στήν 
όδό Κήπων άριθμός δώδεκα . . .

—Καί τί σχέσι μπορεί νά έχη ό Σάρπας 
μέ τόν Γερμανό ;

—'Οποια άκριβώς έχει μέ όλους αύτούς 
καί ό Άνέστης Σιαφλάς ή Σπουργίτης ή 
Άλαφροπάτης ή Σημαδεμένος άπό τήν 
Ά νω  Ήλιούπολι.

Τόν θυμάσαι ;
—’Εκείνον πού πιάσαμε πριν πέντε 

χρόνια στήν Άνάβυσσο μέ τά λαθραία 
τσιγάρα;

—’Ακριβώς. 'Ολόκληρο αύτό τό Έλ- 
ληνογερμανικό συνάφι συναντήθηκε χθές 
τό βράδυ σ’ ένα ουζάδικο τού Αιγάλεω, 
καί τά συζητούσε μέχρι τις δώδεκα τά 
μεσάνυχτα. Βλέπεις άλλάζουν συνέχεια 
στέκια γιατί φοβούνται τήν παρακολού- 
θησι.

—Όπως περίπου τά είχα φαντασθή 
άπό τήν αρχή είπε σάν νά μονολογούσε 
ό Νέτας. Διερωτώμαι όμως. Τ ί άντιπρο- 
σωπεύει ή Χέλγκα Φόργκερ γιά τούς 
κακοποιούς;

—Όπως καί νάχη τό πράγμα έμεϊς 
πρέπει νά χρησιμοποιήσομε γιά δόλωμα 
τήν Γερμανίδα είπε ό Δανέζης.

—Καί τό αυτοκίνητό της φυσικά, 
συμπλήρωσε ό Νέτας. Ά λλως τε αυτό 
έχουν βάλει στόχο οί κακοποιοί. Κ ό
π ο ι ο  μ υ σ τ ι κ ό  πρέπει νά κρύβη 
τό «Ό πελ Καντέτ» τής Χέλγκας Φόρ
γκερ ............

Οί δύο Αξιωματικοί άπόμειναν σιω
πηλοί βυθισμένοι στις σκέψεις τους πά
νω άπό δέκα λεπτά.

—Νομίζω πώς είναι καιρός νά δοκι- 
μάσης κι έσύ τά Γερμανικά σου, έσπασε 
πρώτος τήν σιωπή ό Νέτας. Πρέπει καί 
μάλιστα σύντομα νά γίνης ό μεταμφιε
σμένος σέ Γερμανό τουρίστα έπίσημος 
συνοδός τής Φόργκερ. Προηγουμένως 
όμως θά πρέπει νά συνεννοηθοΰμε μέ 
τήν ίδια, τόν Ράνιο καί τόν δημοσιογρά
φο, συμπλήρωσε προσφέροντας τσιγάρο.

—Δέν σέ καταλαβαίνω άπόλυτα, είπε 
ό άλλος κρατώντας μετέωρη τήν φλόγα 
τού άναπτήρα του.

—Ά ναψε γιατί σέ βλέπω πάλι χωρίς 
ύγραέριο. Α κούσε φίλε μου. Αύτήν 
τήν στιγμή συνέλαβα ένα σχέδιο. Μέ 
αύτό πιστεύω ότι θά μπορεσωμε νά βά- 
λωμε γρήγορα στό χέρι όλους έκείνους 
πού πολιορκούν τήν Χέλγκα καί τό αύτο- 
κίνητό της. Πρώτα θά τό συζητήσομε 
έδώ μέ τήν ήσυχία μας, καί ύστερα θά 
άναφέρωμε σχετικώς στόν κύριο Διευ
θυντή ............

Άναψαν πολλά άκόμη τσιγάρα μέχρι 
νά κατασταλάξουν σέ κινήσεις, τοποθε
σίες, ώρες, όνόματα, καί ένα σωρό άλ
λες λεπτομέρειες πού προϋποθέτουν μιά 
σωστή ’Αστυνομική έπιχείρησι.

Τήν ίδια ήμέρα, λίγο πριν άπό τή 
Δύσι τού ήλιου, ή Χέλγκα Φόργκερ 
παρκάρει τό αύτοκίνητό της σέ μιά γω
νιά τής Κεντρικής Πλατείας τής Γλυφά
δας. Κατεβαίνει καί μέ σταθερό βήμα 
κατευθύνεται σ’ ένα άπό τά παραλιακά 
ζαχαροπλαστεία.

"Υπομοίραρχε Δανέζη έχω τήν έντύπωσι ότι μάς παρακολουθούν είπε μέ άνησυ- 
χία ή Γερμανίδα.

287



’Αστυνομικό Διήγημα

ΜΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ

ΖΤΗΝ ΕΛΑΑΑΑ

—"Αργησα πολύ Χάνς; ρωτάει χαμο
γελαστή τόν γεροδεμένο νέο πού περι
μένει μονάχος του σ’ ένα τραπέζι. ’Εκεί
νος τήν ύποδέχεται μ’ ένα κομπλιμέντο 
καί τής προσφέρει κάθισμα. ’Αφού έρχε
ται ένα ακόμη ούΐσκυ, στην συνέχεια 
φλυαρούν μεγαλόφωνα στήν Γερμανική 
γλώσσα. Τά τραπέζια πού στήν άρχή 
ήταν άδεια, έχουν γεμίσει άπό κάθε 
λογής ανθρώπους πού μιλάνε διάφορες 
γλώσσες.

—'Υπομοίραρχε Δανέζη αρχίζω νά 
φοβάμαι, τού ψιθυρίζει στ’ αυτί ή Γερ
μανίδα. "Εχω τήν έντύπωσι πώς μάς 
παρακολουθούν...............

’Εκείνος χαϊδεύει άδιάφορα τήν κα
στανόξανθη περρούκα του μέ τις μακρυές 
φαβορίτες.

—Κουράγιο φροϋλάϊν Χέλγκα έχομε 
λάβει τά μέτρα μας. Καί γιά νά μήν 
δώση στόχο ξεσπάει σ’ ένα ήχηρό γέλιο 
τάχα πώς κάτι άστεϊο είπαν μεταξύ τους.

Κοιτάζει τό ρολόι του καί άφοϋ βε
βαιώνεται πώς ήταν ώρα νά φύγουν, 
άφήνει ένα χαρτονόμισμα στό τραπέζι 
καί άπομακρύνεται μαζί μέ τήν Γερμα
νίδα. Τότε άπό δίπλα ένας μακρυμάλλης 
μέ πέτσινο σακκάκι πού μέχρι πριν 
φαινόταν άπορροφημένος στήν άνά- 
γνωσι μιάς διάπλατα άνοιγμένης «Φραγκ- 
φούρτερ Τσάϊτουγκ» κατεβάζει τήν έφη- 
μερίδα καί γνέφει μέ τρόπο άπέναντί του 
σέ μιά συντροφιά άπό τρεις καλοντυ
μένους κυρίους. Σέ λίγο έγκαταλείπουν 
καί αύτοί μέ τήν σειρά τους τό ζαχαρο
πλαστείο. Ό  'Υπομοίραρχος Δανεζης— 
Χάνς γιά τήν περίστασι—οδηγεί αμί
λητος τό όλοκαίνουργο «Ό πελ» καί 
κατευθύνεται στό Σούνιο. ’Ανεβοκατε
βάζει σκόπιμα τήν ταχύτητα γιατί 
διαισθάνεται πώς τόν παρακολουθούν 
καί θέλει μέ αύτόν τόν τρόπο νά βεβαιω- 
θή ποιό άπό τις δεκάδες των αυτοκινή
των έχει «κολλήσει» κοντά του. "Ωσπου 
κάποτε διακρίνει άπό τόν καθρέφτη 
ένα γαλάζιο «Ά ουντι» πού δέν έννοεί 
νά τόν προσπεράση έδώ καί ώρα.

—Νά πού άποκτήσαμε καί τιμητική 
συνοδεία λέει χαμογελώντας πρός τήν 
άμίλητη Γερμανίδα.

—Πρόσεχε Υπομοίραρχε Δανέζη για
τί οί συμπατριώτες μου κακοποιοί πάντα 
οπλοφορούν παρατηρεί έκείνη χωρίς νά 
γυρίση τό κεφάλι της.

Τό αύτοκίνητο καταβροχθίζει γρή
γορα τά χιλιόμετρα. Κάποτε άφοΰ φθά
νει σέ μιά εύθεϊα κοντά στήν Βάρκιζα, 
στρίβει δεξιά καί σκαμπανεβάζοντας 
άκολουθεΐ έναν χωματόδρομο πού όδηγεΐ 
σέ μιά προεξοχή όμοια μέ φυσικό έξώστη 
πάνω άπό τήν θάλασσα. Έ χ ε ι άρχίσει 
νά σουρουπώνη καί οί τελευταίες άνταύ- 
γειες άπό τήν Δύσι δίνουν μιά παράξενη 
μορφή σ’ ένα δάσος άπό κατάλευκα 
βράχια πού προβάλλουν τριγύρω τις 
μορφές τους στόν μουντό όρίζοντα. 
Ό  Υπομοίραρχος κατεβαίνει μέ τήν 
Γερμανίδα καί άφήνει σκόπιμα τις πόρ
τες τού αυτοκινήτου άνασφάλιστες. Τό 
έμπειρο μάτι τού Αστυνομικού διακρί
νει τό γαλάζιο «Ά ουντι» πού χάνεται 
στήν άκρη τής μεγάλης εύθείας γιά νά 
ξαναγυρίση σέ λίγο ρολλάροντας στήν 
άσφαλτο μέ ταχύτητα περιπολίας. Χα
μογελάει μέ ίκανοποίησι καί βοηθώντας 
τήν Γερμανίδα άνεβαίνει σ’ ένα βραχάκι 
έτσι πού νά προβάλη στόν όρίζοντα 
γιά νά δίνη θέα. ’Αφού υπολογίζει πώς 
πρέπει νά τόν είδαν οί διώκτες του άπό 
τήν λεωφόρο, κατεβαίνει καί κατηφορί
ζει πρός τήν άμμουδιά, άφοΰ προλαβαίνει 
νά ίδή ότι τό «Ά ουντι» έχει σταματήσει 
στήν άρχή τού χωματόδρομου. Οί τέσ
σερεις έπιβάτες του κατεβαίνουν καί 
άκολουθοΰν σκυφτοί τόν χωματόδρομο. 
Προηγείται ό Άνέστης Σιαφλας πού 
ξέρει τήν περιοχή καί άκολουθοΰν οί 
άλλοι. Στό ύψος τού σταματημένου 
«"Οπελ» σταματούν. Ένα σατανικό χα
μόγελο ζωγραφίζεται στά χείλη τού 
Κούρτ Χόλστάϊν καθώς βλέπει τήν 
Γερμανίδα μέ τόν συνοδό της νά τρέ
χουν μέ χαρούμενα ξεφωνητά στήν άμ- 
μουδιά άρκετά μακρυά καί χαμηλά στήν 
ρίζα των βράχων.

—Άπό τήν βιασύνη τους τό άφησαν 
ξεκλείδωτο γρυλλίζει ό πανύψηλος μέ 
τό πέτσινο σακκάκι Ρίχαρντ Στάϊνχερ 
καθώς ανοίγει τήν άνασφάλιστη πόρτα 
τού αύτοκινήτου.

Σβέλτα άπό μιά μικρή τσάντα πού 
κρατούσε στό χέρι έβγαλε μερικά έργα- 
λεΐα. Άφοΰ βεβαιώνεται ότι ό Κούρτ 
μέ τούς δύο Έ λληνες στέκουν δίπλα 
του, μπήκε στό αύτοκίνητο, ξάπλωσε 
άνάσκελα στό πίσω κάθισμα, καί μέ τήν 
βοήθεια ένός μικρού φακού—στυλό άνά- 
μεσα στά δόντια του βάλθηκε νά ξηλώνη 
μέ μανία τήν καινούργια ταπετσαρία 
πού κάλυπτε τόν «ουρανό» τού αυτοκι
νήτου. Α μίλητος δουλεύει μέ ταχύτητα, 
καί μέσα στήν ήσυχία άκούγεται ρυθμικά 
ή λαχανιασμένη άνάσα του.

—Γρήγορα Ρίχαρντ........ τού φωνάζει
κάθε τόσο άπό δίπλα ό Κούρτ. Εκείνος 
δέν άργεΐ νά τελειώση καί σάν αίλουρος 
βγαίνει κρατώντας κάτι πού μοιάζει 
μέ μικρό χαρτοφύλακα. Τόν πλησιά
ζουν άμέσως καί οί ά λλο ι........

—Έ ν τάξει παιδιά βρέθηκε τό «πρδμ- 
μα» πού κρύψαμε στό Μόναχο, γρυλλί- 
ζει ό Ρίχαρντ ένώ τά μάτια του γυαλίζουν 
παράξενα. "Ολοι άγκαλιάζονται άμίλητοι 
καί μέσα στήν άστροφεγγιά φαίνονται 
σάν ένα σύμπλεγμα άπό παράξενους

βρυκόλακες πού ξεσηκώθηκαν ξαφνικά 
σέ τούτον τόν έρημότοπο.

—Καί τώρα δρόμο γιά τό αύτοκίνητο! 
πρόσταζε βραχνά ό Κούρτ.

—Άουφίντερζεν φροϋλάϊν Φόργκερ.. . .  
χαχάνισε κοροϊδευτικά ό Ρίχαρντ καί 
άκολούθησε τούς άλλους πού κατηφό
ριζαν τρέχοντας καί παραπατώντας στόν 
χωματόδρομο. Σέ μιά στιγμή ένας πυρο
βολισμός άκούστηκε άπό δίπλα καί έφεξε 
ό τόπος άπό τούς προβολείς τριών—τεσ^ 
σάρων περιπολικών πού είχαν πάρει 
άθόρυβα θέσι κατά μέτωπον άπό τήν 
λεωφόρο, ένώ ταύτόχρονα γινόταν παν
δαιμόνιο άπό τις σειρήνες τους καθώς 
ούρλιαζαν δαιμονισμένα........

—Στόν τόπο! άκούστηκαν άπό παντού 
φωνές. Αύτό ήταν! 'Ο αιφνιδιασμός 
πέτυχε άπόλυτα. Μέχρι νά συνέλθουν 
οί κακοποιοί δυό πιστόλια τών Γερμα
νών καί ισάριθμα στιλέττα τών Ε λ λ ή 
νων είχαν περάσει κιόλας στά χέρια τών 
Αστυνομικών, ένώ μέσα στό πλούσιο 
φώς γυάλιζαν οί χειροπέδες πού περά
στηκαν άμέσως.

’Εμπρός άπό τά πόδια τού Ρίχαρντ 
Στάϊνχερ βρέθηκε ή στενόμακρη καί λε
πτή τσάντα πού είχε ξηλωθή άπό τήν 
ταπετσαρία τού αύτοκινήτου. Χιλιόμετρα 
ολόκληρα είχε ταξιδέψει κρυμμένη σ’ αύ- 
τήν τήν άπίθανη θέσι έν άγνοίςι τής 
Χέλγκας Φόργκερ........

—Πολύτιμες πέτρες Κούρτ Χόλστάϊν, 
τόν ρώτησε ό Υπομοίραρχος Νέτας 
καθώς τήν έπαιρνε στά χέρια του.

—Σταθήκαμε άτυχοι καί αύτό είναι 
όλο! Μιά ζωή πάλευα γιά νά τις μαζέψω 
τις καταραμένες........ βρυχήθηκε ό ξαν
θοκόκκινος Γερμανός.

—"Οχι άκριβώ ς!.... είπε ό Υπομοί
ραρχος Δανέζης πού είχε καταφθάσει 
κρατώντας στά χέρια τήν περρούκα πού 
φορούσε προηγουμένως. Μιά—δυό τό 
πολύ ώρες χρειάστηκες γιά νά διαρρή- 
ξης έκεΐνο τό μεγάλο κατάστημα τής 
Κολωνίας καί νά γέμισης τήν τσάντα 
σου άπό διαμάντια, ρουμπίνια καί ζαφεί
ρ ια ........ Καιρό περιμέναμε μέ τήν Ίν-
τερπόλ νά κυκλοφορήσουν στήν «πιάτσα» 
γιά νά βάλωμε στό χέρι τόν παράνομο 
κάτοχο........

—Μά είναι άπίστευτο! άπόρησε ή 
φοιτήτρια. Ό  Ρίχαρντ Στάϊνχερ έδώ; Καί 
ό Θανάσης Σάρπας πού μοΰ παρήγγειλε 
νά τού φέρω ούζο άπό τήν Ελλάδα; Μά 
αύτοί οί άνθρωποι λίγες μέρες πριν έκα
ναν τόν γενικό έλεγχο τού αύτοκινήτου 
του μου στό Μόναχο........

—Καί τήν άλλαγή τής καινούργιας 
ταπετσαρίας του γιά νάρθη άφοβα ή 
τσάντα μέ τά κλοπιμαία στήν Ελλάδα. 
Ά ν  ήξεραν πώς έχετε τόσο ειλικρινείς 
φίλους έδώ δέν θά προτιμούσαν έσδς ή 
τούλάχιστον δέν θά βιάζονταν είπε ό
Υπομοίραρχος Νέτας........  Πάμε τώρα
γιατί ό μηχανολόγος Στέφανος Ράνιος 
μέ τόν δημοσιογράφο Δημήτρη Καρρα 
σας περιμένουν στήν Γλυφάδα καί θά 
άνησυχοΰν.

Ή πρωτότυπη συνοδεία κατηφόρισε 
πρός τήν λεωφόρο καί σέ λίγο ή έρημική 
αύτή περιοχή τής Βάρκιζας βυθιζόταν 
καί πάλι στό σκοτάδι καί τήν ή ρ εμ ία ....

288



Σ Υ Ν Ε Β Η Σ Α Ν

1- 5-1948:

2- 5-1829:

3- 5-1837:

4- 5-1854:

5- 5-1840:

6- 5-1906:

7- 5-1274:

8- 5-1821:

9- 5-1927:

10- 5-1956:

11- 5- 330:
12- 5-1821:
13- 5-1916:

14- 5-1928:

15- 5-1920:

16- 5-1204:

17- 5-1918:

18- 5-1821:

19- 5-1920:
20- 5-1833:

21- 5-1864:

22- 5-1881:

23- 5-1951:

24- 5-1827:

25- 5-1834:

26- 5-1821:

27- 5-1821:

28- 5-1952:

29- 5-1453:
30- 5-1826:

31- 5-1947:

Δολοφονία τον αειμνήστου Χρήστου Λαδά είς ’Αθήνας 
νπό κομμούνια τον.
ΙΙαοάδοσις είς την Ελλάδα τοΰ Μεσολογγίου κατόπιν 
συνθήκης.
"Εναρξις μαθημάτων τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών είς την 
παρά την Πλάκαν οικίαν Κλεάνθη.
' Εναρξις απελευθερωτικόν κινήματος είς Θεσσαλίαν κατεν- 
θυνομένου υπό τον “Οθωνος.
θάνατος είς ’Αθήνας τον εκ τών πρωτεργατών τής 'Ελλη
νικής Έπαναστάσεως ’Ανδρεα Ζαίμη.
Νίκη τών 'Ελληνικών αντάρτικών σωμάτων κατά γενομέ- 
νην μάχην είς Όσνιταάνην κατά τών Τούρκων καί Βονλ.- 
γάρων Κομιτατζήδων.
Σύνοδος Αονγδούνου (Λυών) καθ’ ήν άπεφασίσθη ή μή 
πραγματοποιηθεϊσα τελικώς "Ενωσις μεταξύ ’Ορθοδόξου 
και Καθολικής Έλκκλησίας.
Νικηφόρος μάχη τον Όδνσσέως Άνδρούτσον είς Χάνι τής 
Γραβιάς.
“Εναρξις τών πρώτων Δελφικών εορτών όφειλομένων είς 
την πρυποβονλίαν τον ποιητον ’Αγγέλου Σικελιανον. 
’Απαγχονισμός είς το προαύλιον τών Φυλακών Λευκωσίας 
τών Κυπρίων αγωνιστών Μιχαήλ καί Άνδρέα Δημητρίον. 
’Εγκαίνια τής Κωνσταν]πόλεως νπό τον Μεγάλου Κων]νον. 
Νικηφόρος μάχη τών Ελλήνων είς τό Βαλτέτσι.
Κατάληφις νπό τών Γερμανίαν τον άχυρου Ροΰπελ καί 
ακολούθως παράδοσις αυτόν είς τους Βουλγάρους.
"Ιδρναις τής Τραπέζης τής 'Ελλάδος μέ Διοικητήν τον 
Ά λ. Διομήδην καί 'Υποδιοικητήν τον Έ μ μ . Τσονδερόν. 
Κατάληψις υπό τον Ελληνικόν Στρατού τον Καραγάτς 
Αντ. Θράκης.
Άνακήρνξις ώς αντοκράτορος τον Βαλ.δονινου τής Φλάν
δρας μετά την αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως νπό τών 
Φράγκων.
Μάχη τού Σκρά καθ’ ήν τά 'Ελληνικά στρατεύματα κατε- 
τρόπωσαν τούς Βουλγάρους.
Μάχη τών Δολιανών καθ’ ήν ό Νικήτας Σταματελόπονλος 
(Νικηταράς) κατενίκησε τους Τούρκους αποκληθείς έκτοτε 
« Τουρκοφάγος».
Είσοδος τών 'Ελληνικών στρατευμάτων είς τό Διδυμότειχου. 
"Ιδρναις διά Βασιλικοί- Διατάγματος τοΰ Σώματος τής 
Χωροφυλακής.
’Επίσημος παραλαβή τών παραχωρηθεισών είς την 'Ελλάδα 
Ίονίων νήσων.
Προσάρτησις είς τήν Ελλάδα τής Θεσσαλίας καί τής 
περιοχής “Αρτης.
’Επαναπατρισμός εκ Γιουγκοσλαβίας 214 Έλληνοπαίδων 
άπαχθέντων κατά τό παρελθόν υπό τών ξενοκίνητων κομ- 
μοννιστοσυμμοριτών.
Παράδοσις είς τον Κιουταχήν τής Άκροπόλεως τών ’Αθη
νών μετά μακράν πολιορκίαν αυτής.
Είσοδο: είς δίκην τών Θ. Κολοκοτρόινη καί Δ . Ιΐλαπούτα 
καί καταδίκη αυτών είς τήν ποινήν τον θανάτου μετριασθεϊσα 
τήν έπομένην παρά τον ”Οθωνος είς 20ετή ειρκτήν. 
Σύστασις τής Πελοποννησιακής Γερουσίας καί εκλ.ογη 
τών μελών αυτής κατά τήν Σννέλενσιν τών Ι\αλ.τεζών.
’Λνατίναξις τής Τουρκικής ναυαρχίδας είς Έρεσσύν - Λέσβον 
υπό τοΰ Ψαριανού πνρπολ.ητον Δημητρίον J Ισπανικόλή. 
Παροχή διά νόμον είς τάς ' Ελληνίδας τον δικαιώματος τον 
έκλέγειν καί έκλ,έγεσθαι.
"Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως.
θάνατος τοΰ έκ τών πρωτεργατών τής Έλ.ληνικής Έπανα- 
στάσεως Παλαιών Πατριών Γερμανού.
Έκδίωξις τών είσελθόντων είς τό Κιλ.κίς Κομμοννιστο- 
σνμμοριτών υπό δυνάμεων τής Χωροφυλακής καί τοΰ 
’ Εθνικού Στρατοϋ.

Τ Ο Ν  Μ Α Ϊ Ο Ν

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ό τελευταίος 
Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου, ό όποιος επεσε μα- 
χόμενος είς τά τείχη τής Βασιλευούσης τόν 
Μάϊον τοΰ 1453. Ό  ήρωϊσμός τοΰ Παλαιολόγου 
είς τάς τελευταίας στιγμάς τής Βυζαντινής 
Αύτοκρατορίας εγινε θρύλος ό όποιος ζή εις τούς 
αιώνας.

i
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

ΚΡΑΥΓΑΛΕΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

'Ως γνωστόν, τά φωνητικά προσόντα είναι έκεϊνα 
πού άναδεικνύουν ώρισμένες τάξεις εργαζομένων. ’Από 
τον «σπόρτ-Κάστερ» των άθλητικών γηπέδων καί τον 
παρουσιαστή τής τηλεοράσεως μέχρι τον τενόρο της ό
περας. Παρά ταΰτα όμως κάτι τό διαφορετικό αν οχι τό 
άντίθετο φαίνεται νά υποστηρίζεται άπό την πλευρά των 
φλεγματικών "Αγγλων, οί όποιοι ώργάνωσαν πρόσφατα 
έναν ιδιότυπο διαγωνισμό... κραυγής άπό άνθρώπους 
φυσικά. Πρωταθλητής καί μάλιστα μετά πολλών έπαί- 
νων άνεδείχθη κάποιος Χένρυ Κρίντερ, ψαράς τό έπάγ- 
γελμα, ό όποιος άπέδειξε ότι ή σιγή τών ιχθύων κάθε 
άλλο παρά έπηρέασε τήν φωνητική του δεινότητα. Έν 
πάση περιπτώσει οί σχετικές δημοσιογραφικές πληρο
φορίες άναφέρουν ότι κατά τήν γνώμη τών «ειδικών» ή 
κραυγή τοϋ κ. Κρίντερ... κρίνεται έφάμιλλη αν όχι ά- 
νώτερη άπό τον βόμβο ένός μικρού άεροπλάνου ί όταν 
άνυψώνεται άπό τον διάδρομο άπογειώσεως. ’Ασφαλώς 
γιά νά κατακτήση τον έπίζηλο αύτόν τίτλο θά διέθεσε 
άρκετές ώρες έντατικής προπονήσεως. Κατόπιν αύτοϋ 
προστίθεται ένα άκόμη σοβαρό καθήκον στήν ’Αγγλική 
’Αστυνομία, ή οποία πριν άντιμετωπίση γενική... κατα
κραυγή γιά διαταράξεις τής κοινής ήσυχίας, θά πρέπει 
νά ρυθμίση μέ ειδική ’Αστυνομική διάταξι τά τής μεγί
στης καί έλαχίστης άποστάσεως άπό τις κατοικημένες 
περιοχές τού χώρου προπονήσεως γιά τούς «σπόρτσ-μέν» 
τών βρυχηθμών καί άλλαλαγμών........

ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑ ΒΑΡΥ . . . .

’Ακροβατικές ικανότητες πρέπει νά διέθετε ό ήλικίας 
28 έτών καί βάρους 112 κιλών ’Αμερικανός κακοποιός

Ντάνιελ Ρίβερ, ό όποιος παρά τις τεράστιες σωματικές 
του διαστάσεις έπεχείρισε νά γλυστρήση μέσω τής κα
πνοδόχου εις τό έσωτερικό ένός καταστήματος τού Δου
βλίνου τής Καλλιφορνίας. Στήν συνέχεια όμως άπεδεί- 
χθη ότι ή κλοπή πού έσχεδίασε δέν ήταν καθόλου εις τά 
....μέτρα του γιατί εύσωμος καθώς ήταν «σφηνώθηκε» 
στήν καπνοδόχο άπό όπου καί άπελευθερώθηκε υστέρα 
άπό πολύωρη προσπάθεια τής Πυροσβεστικής 'Υπηρε
σίας. Περιττόν νά διευκρινισθή ότι άπό τήν περιπέτειά
του αύτή δέν βγήκε καθόλου.....  άσπροπρόσωπος. ’Ήδη
άντιμετωπίζει τήν κατηγορία τής άποπείρας κλοπής καί 
την ύποχρέωσι άποκαταστάσεως τών ζημιών τής καπνο
δόχου, ή όποια «ξηλώθηκε» στήν κυριολεξία προκειμέ- 
νου νά ελευθερωθή. Ευτυχώς πού ό ουρανοκατέβατος 
καίέξαιρετικάεύτραφής αύτός «ποντικός» παγιδεύθηκε 
στήν καμινάδα γιατί διαφορετικά θά γινόταν... καπνός 
μαζί μέ τά κλοπιμαία.

ΜΗΝ ΟΜΙΛΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟΝ . . . .

'Ο τίτλος αύτός θά ταίριαζε περισσότερο στήν περί- 
πτωσι τοϋ Γάλλου οδηγού Ρενέ Πολιντόρ, κατοίκου 
μιας κωμοπόλεως τής περιοχής τού Μπορντώ, ό όποιος 
επί 40 χρόνια ! οδηγούσε τό αύτοκίνητό του χωρίς ά
δεια ίκανότητος καί τό σπουδαιότερο χωρίς νά ένοχληθή 
άπό οίονδήποτε. 'Η  σχετική εΐδησις προσθέτει έπίσης 
ότι ό έκκεντρικός αύτός Γάλλος, ήλικίας σήμερα 58 έ
τών, άπεφάσισε νά όδηγή χωρίς άδεια άπό τον καιρό πού 
τον άπέρριψε ή άρμοδία έπιτροπή έξετάσεως ύποψηφίων 
οδηγών. 'Ωρισμένοι έσπευσαν νά χαρακτηρίσουν τήν με
μονωμένη όσον καί άπίθανη αύτή περίπτωσι ώς ικανή 
νά κλονίση τον θεσμό τών έξετάσεων, άφοϋ ένας «άπα- 
ράδεκτος» οδηγός άπεδείχθη μετά άπό προσεκτική ό- 
δήγησι τεσσάρων δεκαετιών ώς ό πλέον ένδεδειγμένος 
Ή παρατήρησις όμως αύτή πρέπει νά περάση ώς.... ά- 
παρατήρητη, γιατί έάν καθιερωνόταν όδήγησις άνευ δι
δασκάλου καί έξετάσεων, τότε έκτος τών πεζών θά έ
πρεπε παράλληλα νά άσφαλίζωνται «διά πάσαν φθοράν 
ύπό αύτοκινήτου» άκόμη καί οί.......ήλεκτρικοί στύλοι...

ΠΥΡ . . . .  ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ . . . .

Αύτός ήταν ό έπίλογος άπό τήν όλη δραστηριότητα 
ένός έκκολαπτομένου Ίσραηλινοϋ θεατρικού συγγρα- 
φέως ό όποιος άφοΰ πρώτα «τά έκανε θάλασσα» 
έγινε υπαίτιος πυρκαϊάς σ’ ένα κεντρικό θέα
τρο τοϋ Τέλ Ά β ίβ . Στήν ’Αστυνομία ή ό
ποια τον συνέλαβε, άφοϋ κατ’ αρχήν ΐσχυρίσθη ότι δέν
είχε καμμιά άπολύτως σχέσι μέ τον..... Νέρωνα, στήν
συνέχεια ώμολόγησε τήν ένοχή του. Στις σχετικές έ-
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ρωτήσεις των ’Αστυνομικών έδήλωσε δτι μετά τήν άπόρ- 
ριψι ένδς θεατρικού έργου του έγινε...πΰρ καί μανία. Ά -  
γανακτισμένος δπως είπε άπδ τήν σκέψι δτι το έργο του 
δέν θά έβλεπε ποτέ τα φώτα τής ράμπας, άπεφάσισε νά
κάψη τήν αφιλόξενη γ ι’ αύτόν σκηνή μέ τήν βοήθεια.....
φωτιστικού πετρελαίου. Καί τό θέατρο μέν χάρις στήν 
κινητοποίησι τής Πυροσβεστικής 'Υπηρεσίας έσώθη, 
αυτός δέ ώδηγήθη στήν φυλακή για νά τοϋ δοθή ό χρό
νος νά άνασκευάση μέ τήν ήσυχία του τις έσφαλμένες 
άπόψεις του καί τό θεατρικό έργο του πού σάν πρωτό
λειο ήταν κατά τό κοινώς λεγόμενον τής πυρκαϊάς.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ

Συνήθως δταν πρόκειται νά τονισθή ιδιαίτερα μιά 
άνθρωποκτονία μέ μηδαμινά οικονομικά ελατήρια, ή 
κοινή γνώμη συμπεραίνει έπιγραμματικά δτι «έ'γινε 
φόνος γιά ένα τσιγάρο». Τό ’ίδιο δμως δέν είναι δυνατόν 
νά υποστηρίζεται άπό τήν άντίστοιχη ιταλική γνώμη 
δπου τελευταίως δέν έγινε ένας άλλά πολλοί φόνοι καί 
μάλιστα γιά δεκάδες τόννους άπό λαθραία τσιγάρα. Πρό
κειται γιά ένα άγριο πόλεμο πού ξέσπασε μεταξύ τών 
άντιμαχομένων διεθνών συμμοριών λαθρεμπόρων τοΰ 
είδους, κάθε μιά άπό τις οποίες διεκδικεΐ μέ τον αιμα
τηρό αύτόν τρόπο τήν πρωτοκαθεδρία στήν παρανομία. 
“Ετσι οί βλάβες άπό τό κάπνισμα είναι περισσότερο σο
βαρές άπό δ,τι ύποστηρίζει ή ιατρική επιστήμη. Οί ’Ιτα
λοί λαθρέμποροι προς τό παρόν τούλάχιστον δέν σκέ
πτονται εάν ή κατά τής νικοτίνης σταυροφορία ζημιώνει 
ή δχι τις «έπιχειρήσεις» τους, άλλά πώς νά άποφεύγουν 
τον κίνδυνο άπό τά .... διασταυρούμενα μεταξύ τους 
πραγματικά πυρά.........

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΝΩΣΕΙΣ

Ρεκόρ πωλήσεων μέ άποκλειστικούς άγοραστάς εκ
προσώπους τοϋ άσθενοΰς φύλλου σημειώνεται τελευ

ταίως στήν ’Αμερική άπό τον δίσκο μέ τό νέο ρυθμικό 
τραγούδι « I ’M ST R O N G  W OMAN» (Ε ίμα ι δυνατή 
γυναίκα). Οί πωλήσεις τοϋ δίσκου προβλέπεται νά δι- 
πλασιασθοΰν χάρις στήν Ρίτα Τζόνσον ή οποία έχει γ ί
νει πλέον τό πρόσωπο τής ήμέρας. Δέν πρόκειται γιά 
καμμιά μελωδικώτερη έρμηνεύτρια τοϋ «σουξέ» αύτοΰ 
ούτε περί νέας μ,άνατζερ τής φωνογραφικής εταιρίας πα
ραγωγής τοϋ δίσκου, άλλά γιά μιά εύσωμη κυρία άπό τό 
Μπρόνξ τής Νέας 'Υόρκης, ή οποία έξουδετέρωσε τρεις 
ενόπλους γκάγκστερς πού έπεχείρησαν νά ληστέψουν έ
να κατάστημα. ’Εάν άπό τό κατόρθωμα τής κυρίας Τζό
νσον ό ένθουσιασμός τών ’Αμερικανίδων περιορισθή μό
νο στήν άκροαματικότητα τοϋ δίσκου έχει καλώς. Δ ια
φορετικά τά πράγματα θά πάρουν άλλη εύνόητη τροπή, 
οπότε τον λόγον έχουν ή μάλλον..χάνουν γιά άρκετόν και
ρό οί ’Αμερικανοί σύζυγοι....

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ.............. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ

"Οπως έχει έξακριβωθή ύστερα άπό στατιστικά δεδομέ
να οί πολυμελείς οικογένειες άντιμετωπίζουν πάντα σο
βαρά οικονομικά προβλήματα. Βεβαίως έξαίρεσι άπό τον 
γενικόν αύτόν κανόνα άποτελοΰν οί εμίρηδες καί άλλοι 
τιτλούχοι ή....πετρελαιοΰχοι κάτοικοι χωρών τής ’Ανα
τολής δπου ισχύει ό θεσμός τής πολυγαμίας.' Η πρόσφα
τη δμως πληροφορία άπό τήν Γαλλία, διαψεόδει κατη
γορηματικούς δλα γενικώς τά προαναφερόμενα δεδομέ
να άφοΰ στήν πόλι Ντιζόν μιά οικογένεια άπό 26 μέλη 
ζοΰσε πλουσιοπάροχα άπό τήν καθημερινή άλλά ομαδι
κή έργασία. Μόνο πού τό άντικείμενο τής άπασχολή- 
σεως αύτής δέν ήταν τίποτε άλλο παρά κλοπές. Χαρα
κτηριστικά άνεφέρθη δτι ή οικογένεια- σπείρα κατά 
τά τελευταία 20 χρόνια ικανοποιούσε δλες τις άνάγκες 
συντηρήσεώς της άπό τις κλοπές πού ό «μαιτρ» εις τό 
είδος ήλικίας 60 έτών πάππος έσχεδίαζε, καί προθύμως 
δλοι οί άλλοι διέπρατταν. Μέ τήν σύλληψι καί τήν μελ
λοντική παρακολούθησι δλων άπό τήν ’Αστυνομία τής 
Ντιζόν, δέν θά είναι καθόλου άπίθανο έάν τά μέλη τής 
οικογένειας αύτής λόγω άπραξίας άλλά καί κεκτημένης 
συνήθειας άρχίσουν νά κλέβωνται μεταξύ τους.......
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'Ο σπηλαιολογικός πλοΰτος τής 'Ελλάδος πα
ρουσιάζει πολλές έκπλήξεις τόσο για έναν άρχαιολό- 
γο ή έπιστήμονα σπηλαιολόγο, δσο καί για τον φ ι
λοπερίεργο επισκέπτη, πού θά είσχορήση στο εσω
τερικό ενός σπηλαίου. 'Η Σπηλαιολογία έχει προσ
φέρει τά τελευταία χρόνια πολύτιμες υπηρεσίες στήν 
έξερεύνησι των φυσικών καταφυγίων, πού είχαν 
χρησιμεύσει κάποτε για κατοικίες.

’Από τά βόρεια σύνορα ως τις νοτιώτα- 
τες άκτές της, ή Ελλάς διασχίζεται άπό 
ένα κύριο όρεινό συγκρότημα μέ παράλ
ληλες όροσειρές καί διασταυρούμενεςδια- 
κλαδώσεις. Αύτά τά βουνά μέ τις διαδο
χικές πολύμορφες παραλλαγές των, βρέ
θηκαν νά κρύβουν στά έγκατά τους πλή
θος σπηλαίων, όπου ή ποικιλία τού σχή
ματος καί ή πολυχρωμία τών σταλακτι- 
τικών πετρωμάτων τά κάνει νά θεωρούν
ται πραγματικός θησαυρός.

Πολλά δέν ήταν άγνωστα στούς άρχαί- 
ους κατοίκους τού Έλλαδικοϋ χώρου’ τά 
χαράγματα πού βρέθηκαν στά τοιχώματά 
τους, άποκαΐδια φωτιάς, πρωτόγονα ερ
γαλεία, κεραμεικά κι άλλα εύρήματα, 
έπιβαιώνουν πώς χρησιμέυσαν κάποτε, 
σέ μιά πολύ άπομακρυσμένη έποχή, γιά 
κατοικία ανθρώπων κι άν μεσολάβησε 
μεγάλο χρονικό διάστημα πού παρέμει- 
ναν σέ άφάνεια, σήμερα, χάρις στήν δρα
στηριότητα τής 'Ελληνικής Σπηλαιολο
γικής "Εταιρίας, ένετοπίσθησαν, έξε- 
ρευνήθηκαν και έγιναν άντικείμενο συ
στηματικής μελέτης.

"Εχουν καταγραφή ώς τώρα 6200 σπή
λαια, τό μεγαλύτερο όμως ποσοστό-κά- 
που 3200-βρίσκεται στήν Κρήτη. Η Α τ 

τική κρύβει 420. Βέβαια πολλά άπ’ αυτά 
είναι μικρές έδαφικές κοιλότητες μέ έλά- 
χιστο σταλακτιτικό ένδιαφέρον’ στά περι- 
ρισσότερα όμως ή φύσι έργάσθηκε μέ κέ
φι νά τά στολίση σάν παραμυθένια πα
λάτια. Σ’ αύτά ό άνθρωπος σταματά κα
τάπληκτος μπροστά στό μεγαλειώδες θέα
μα πού άντικρύζει. Καμμιά περιοχή τής 
Ελλάδος—’Αττική, "ΕΓπειρος, Μακεδο
νία, Θεσσαλία, Θράκη, Νησιά τού Αι
γαίου καί τού Ίονίου—δέν έμεινε άδικη- 
μένη σέ σπηλαιολογική παρουσία.

Τουριστικά διευθετημένα σπήλαια εί
ναι οκτώ:

Στήν ’Αττική: τό Κουτούκι πού άπέ- 
χει 4 χλμ. άπ’ τό χωριό Παιανία, τό ω
ραιότερο τής περιοχής τών ’Αθηνών.

Στήν "ΕΙπειρο: τό σπήλαιο τού Περά
ματος. κοντά στή γραφική λίμνη τών 
Ίωαννίνων’ άπ’ τά καλύτερα οριζόντια 
σπήλαια τών Βαλκανίων’ οί διάδρομοί 
του έχουν μήκος 1000 μέτρα.

"Ενα δεύτερο, ή «Άνεμότρυπα», κοντά 
στό χωριό Πράμαντα διαθέτει άξιόλογο 
διάκοσμο.

Στή Μάνη: τρία σπήλαια, τόνα δίπλα 
στ’ άλλο στόν κόλπο τού Δυροΰ, τραβούν 
τό ένδιαφέρον τών σπηλαιολόγων κα(

' Ενας  Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ό ς  
μ α γ ν ή τ η ς



Φαντασμαγορικοί φω τογραφ ία ι τοϋ έσωτερικοΰ τώ ν Σπ ηλα ίω ν Δ υ - 
ροΰ—Μάνης καί Ίω αννίνω ν αί όποΐαι έδημοσιεύθησαν εις εκδοσιν χοΰ "Ελ
ληνικού ’ Οργανισμού Τουρισμού. Α ί εικόνες αύτές ε ίνα ι μερικά μόνον δεί
γματα τού άφαντάστου πλούτου τω ν σταλακτιτικώ ν πετρω μάτω ν τόσο 
σάν σχηματικής διατάξεως όσον καί σάν χρω ματικής π ο ικ ιλ ία ς , τά όποια 
κοσμούν τήν πληθώραν τώ ν σπηλαίων τής χώρας μ α ς .

τήν περιέργεια τού ταξιδιώτη: Καί τών 
τριών τήν άξιοποιησι έχει άναλάβει άπό 
τό 1968 ό Ελληνικός 'Οργανισμός Του
ρισμού. Ή προσπέλασις σ’ αυτά είναι 
εύκολη μέσω Σπάρτης—Γυθείου. Ένας 
άλλος, γραφικός δρόμος, Καλαμάτας— 
Καρδαμύλης—Δυρού έτοιμάζεται νά δο- 
θή στήν κυκλοφορία.

«ΒΛΥΧΑΔΑ». Είναι υπόγειος ποταμός 
τοϋ όποιου οί πηγές δέν βρέθηκαν άκό- 
μη αν καί ή έξερεύνησι έχει εισχωρήσει 
σέ βάθος 3.100 μέτρων, άπό τήν είσοδο. 
Πρόκειται γιά ένα έξαιρετικά ένδιαφέρον 
φαινόμενο γιατί δέν είναι μόνο οί σταλα- 
κτϊτες πού στολίζουν τις όροφές σ’ όλες 
τις αίθουσες καί τούς διαδρόμους’ είναι 
καί οί σταλαγμίτες πού άναδύονται φαν
τασμαγορικά μέσα άπό τά νερά κι έσχη- 
ματίσθηκαν πριν ακόμη ό ποταμός βρή 
διέξοδο γιά νά έκχυθή στόν κόλπο τού 
Δυρού. Καταπληκτική ποικιλία σέ σχή
ματα, μεγέθη καί χρώματα κάνουν τήν 
«Βλυχαδα» νά θεωρήται ώραιότερη άπό 
τά άλλα δύο διεθνώς γνωστά λιμναία 
σπήλαια τής Βηρυττοΰ καί τού Παντιράκ 
τής Νοτίου Γαλλίας. Ειδικές μεταλλικές 
βάρκες χρησιμοποιούνται νά μεταφέρουν 
τούς έπισκέπτες σέ διάδρομο 2.000 μέ
τρων.

«ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ». Τό δεύτερο άπό τά 
σπήλαια Δυρού. έκτός άπό τόν σταλακτι- 
τικό καί σταλαγμιτικό πλούτο του, δια
θέτει καί μιά μεγάλη θεαματική λίμνη. 
Κατά τήν έξερεύνησι τής « ’Αλεπότρυ
πας» ήλθαν σέ φώς κρανία μέ χαμαιμετω- 
πία, έργαλεϊα άπό όψιδιανό καί λίθινα, 
καθώς καί έργαστήριο κεραμεικής. Τό 
σπήλαιο αύτό μπορεί νά θεωρηθή Μου
σείο προϊστορικό.

Τά βραχογραφήματα στά τοιχώματά 
του πού παριστάνουν άνδρες, γυναίκες, 
πουλιά καί διάφορά σύμβολα, προκάλε- 
σαν παγκόσμιο ένδιαφέρον , γιατί σέ συν
δυασμό μέ τελευταίες άνακαλύψεις πα
λαιολιθικών ζωγραφικών χαραγμάτων σέ 
σπήλαια τής Θεσσαλίας καί τής Κεφαλο- 
νιάς, έρχονται νά διαψεύσουν τή θεωρία 
ότι ή Ελλάς δέν είχε σπηλαιϊκή ζωγραφι
κή.

«ΚΑΤΑΦΥΓΙ» λέγεται τό τρίτο σπή
λαιο τού Δυρού, καί τ’ όνομά του όφεί- 
λεται στό γεγονός ότι πραγματικά χρησι
μέυσε σάν καταφύγιο κατά τήν Έπανά- 
στασι τού 1821. Διαθέτει μεγάλη αίθουσα 
μέ θαυμάσια άκουστική, κατάλληλη γιά 
συναυλίες, όπως έκεϊνες πού δόθηκαν στό 
σπήλαιο «Δραγγοράτη» τής Κεφαλονιάς.

Στήν Κεφαλονιά όμως έκτός άπό τή 
Δραγγοράτη, ύπάρχει καί τό σπήλαιο— 
λίμνη—Μελισάνη όπου ή διάθλασις τοϋ 
φωτός δίνει χίλιες δυό άποχρώσεις στά 
νερά. ’Εδώ θά μπορούσε ν' άναφέρη κα
νείς καί τις περίφημες «καταβόθρες» τής 
Κεφαλονιάς, όπου άπορροφώνται τά νε
ρά τής θαλάσσης, διασχίζουν ύπογείως 
τό νησί κατά πλάτος καί ξεχύνονται στήν 
άντίθετη άκτή, γιά νά κινήσουν μέ τή ροή 
των ένα μεγάλο σιδερένιο μύλο, τόν «Κα- 
ραβόμυλο».

Στις Κυκλάδες τό σπήλαιο τής ’Αντι
πάρου είναι πασίγνωστο γιά τό σπηλαιο
λογικό ένδιαφέρον πού παρουσιάζει, άλ- 
λά καί σπήλαια τών νησιών Σερίφου, 
Νάξου καί ιδίως τής Σαντορίνης πιστεύε
ται ότι μέ τήν έπιστημονικήν έξερεύνησι 
τους, θά έχουν νά προσφέρουν έκπλήξεις 
στή σπηλαιολογία καί τήν άρχαιολογία 
μας.

Έξω άπό τή Θεσσαλονίκη, τό σπήλαιο 
Πετραλώνων όπου βρέθηκαν άπολιθω- 
μένα όστά λέοντος, καί άρκτου έγινε 
διεθνώς γνωστό άπό τό άνθρώπινο κρανίο 
ήλικίας 100.000 έτών, πού βρέθηκε έκεϊ.

Στις Σέρρες, τήν Καβάλα, τήν Κομοτη
νή, τήν Άλεξανδρούπολι έως πάνω ψη
λά στό Διδυμότειχο καί στή Δυτική Μα
κεδονία—Βέροια, Καστοριά, Κοζάνη — 
σειρά σπηλαίων παρουσιάζουν μεγάλο έν
διαφέρον.

Στήν ’Αττική ύπάρχουν άκόμη στά γύ
ρω βουνά (Πεντέλη, Πάρνηθα καί Υ μ η τ
τό) σπήλαια μέ σκαλίσματα, έπιγραφές 
ώς καί βραχοχαράγματα, τών όποιων 
ή έξερεύνησι καί άξιοποιησι δέν έχει 
άκόμη όλοκληρωθή.

Οί δημοσιευόμενες φωτογραφίες δίνουν 
κάποια ιδέα γιά τήν ποικιλία τού σταλα- 
κτιτικοϋ διάκοσμου τών έλληνικών σπη
λαίων. Καμμιά όμως φωτογραφία δέν ε ί
ναι δυνατό νά άποδώση τό μεγαλείο καί 
τήν ποικιλία σέ σχήμα καί χρώμα τών 
άριστουργημάτων αύτών τής φύσεως. "Ο 
έπισκέπτης σέ κάθε βήμα, μένει κατάπλη
κτος άπό τήν έναλλαγή τών πετρωμάτων 
γιατί σέ κάθε στροφή τοϋ ματιού άντικρύ- 
ζει καί διαφορετική σύνθεσι πού προκα- 
λούν οί μεταξύ των συνδυασμοί.
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Ό  θρύλος εΐν’ ένας γέρος μ' άσπρα μαλλιά πού τρι- 
γυρνα αιώνες τώρα σ’ αυτό τόν τόπο καί διηγιέται.....

Άκοΰς καθαρά τή φωνή του. Έρχεται άπ’ τά βουνά 
καί τούς κάμπους, άπ’ τις άνασκαμένας πέτρες και τά 
χώματα, άπ’ τούς ξύλινους σταυρούς στούς τάφους. 
Καί τό ειρηνικό τοπεΐο όπου όλα είναι ήρεμα, μενε
ξεδιά κ ι’ άπαλά σάν έρωτικός στίχος, γεμίζει φαντά
σματα, άχνες μορφές, πού έχασαν τό άνθρώπινο ντύ
μα τους κ ι’ έγιναν σύμβολα, ιδέες, ιδανικά. Μιά στρα
τιά άπό παλληκάρια πού μέ τόν γέρο—θρύλο μπρο- 
στολάτη πλανιούνται στά κακοτράχαλα τούτα ρουμά
νια καί τά διάσελα πού αγίασαν μέ τό αίμα τους κ ι’ 
άντηχοΰν άκόμα άπ’ τήν πολεμική ιαχή τους.

Είναι τά ίδια παλληκάρια πού αιώνες τώρα δίνουν 
τήν ίδια μάχη—φώς αύτοί ένάντια στό σκοτάδι—καί 
γράφουν τόν ίδιο παιάνα. Κάθε πού τά στίφη τών βαρ
βάρων πατούν τ’ άγια χώματα, ζωντανεύουν καί χυ-
μούν νά διαφεντέψουν τή φυλή. Όπως τότε.....τόν
Μάη τού 1941..... στήν Κρήτη.......

Ή Ελλάδα έχει πέση. Στράγγισε κ ι’ ή τελευταία 
ρανίδα άπ’ τό αίμα της στόν άγώνα της ενάντια σέ 
δυό αυτοκρατορίες. Κ ι’ ή ψυχή της, πού δέν θέλει νά 
παραδεχτή τήν ήττα, έχει συγκεντρωθή τώρα στήν 
Κρήτη, πού ζωσμένη ξανά άπό φλόγες έχει μεταβλη- 
θή όλάκερη σ’ ένα Άρκάδι κ ι’ ετοιμάζεται γιά τό ο
λοκαύτωμα. Τό φλάμπουρο κρατούν μιά χούφτα άν
τρες καί δέν θά τ’ άφήσουν άπό τά χέρια τους παρά 
μόνο νεκροί.

Είναι λίγοι, άπελπιστικά λίγοι αύτοί πού μέ χίλιους 
κινδύνους ξέφυγαν μέ καΐκια καί μέ βάρκες άπ’ τήν 
Ελλάδα πού τήν κατέκλυζαν οι Γερμανοί κ ι’ ήρθαν 
έδώ, στήν Κρήτη, νά δώσουν τήν υπέρτατη, τήν τε
λευταία μάχη. Καί τό ξέρουν κΓ οί ίδιοι : πώς δέν υ
πάρχει έλπίδα νά νικήσουν, πώς θά πολεμήσουν μόνο 
γιά τήν τιμή κ ι’ ή μάχη θά τελειώση όταν κ ι’ ό τελευ
ταίος τους πέση νεκρός. Είναι "Ελληνες κ ι’ "Αγγλοι 
κ ι’ Αύστραλοί καί Νεοζηλανδοί, ντυμένοι στό χακί, 
καί Κρητικόπουλα καί Κρητικοποΰλες, μέ τά κεφα
λομάντηλα δεμένα σφιχτά—κι’ άνάμεσά τους μέ τήν 
ίδια φλόγα νά καίη στό βλέμμα τους, ξεχωρίζουν με
ρικά πρασινοντυμένα παλληκάρια : οί άντρες τής 
Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής, μέ διοικητή τους 
τόν Ταγματάρχη ’Ιάκωβο Χανιώτη. Τοποθετημένοι 
στήν περιοχή Ρέθυμνου κάλυπταν τις άνατολικές πα
ρυφές τής πόλεως μ’ ένα λόχο στό ’Ατσιπόπουλο κ ι’ 
ένα στόν Πάνορμο. ΚΓ έγραψαν—κι’ έκεΐ—ιστορία.

'Η μεγάλη μάχη άρχισε γύρω στις 4 τό άπόγευμα 
τής 20ήςΜαΐου τού 41. Ό  ούρανός γέμισε ξαφνικά 
άπό μικρές λευκές κηλίδες πού μεγάλωναν, μεγάλω
ναν ολοένα άνάμεσα στόν βόμβο τών άεροπλάνων. 
Ήταν τό 2 Τάγμα τών Γερμανών ’Αλεξιπτωτιστών 
πού ρίχτηκαν άμέσως στή φωτιά, κατέλαβαν τά Πε
ριβόλια καί τά Καστελάκια καί συνέχισαν τήν έπίθε- 
σή τους προς τό Ρέθυμνο. Όμως οί Λόχοι τού Τά
γματος Χωροφυλακής τούς περίμεναν. "Ωρμησαν 
άπ’ τις πρόχειρα ώργανωμένες θέσεις τους καί καθή
λωσαν τούς Γερμανούς στήν άνατολική παρυφή τής 
πόλεως. Δέν άρκέστηκαν ώστόσο σ’ αυτό. Μέ μιά σει
ρά άπό άντεπιθέσεις τούς άνάγκασαν νά συμπτυχθοΰν 
πρός τά Περιβόλια καί νά όχυρωθοΰν στήν ’Εκκλη
σία καί στό νεκροταφείο. Ήταν ή πρώτη άπ’ τις με
γάλες μάχες τής Κρήτης κ ι’ έληξε μέ νίκη. Μιά νί
κη πού τήν έπεσφράγισε τό αίμα 35 Χωροφυλάκων

Τό μνημεϊον τών ή 
ρώων νεκρών της Χω 
ροφυλακής εις τήν 
μάχην τής Κρήτης, 
τό όποιον ή πατρΐς 
εΰγνωμονοΟσα άνή- 
γειρεν εις τό προαύ- 
λιον τής Σχολής Χω- 
ροφυλακήςΡεθύμνου. 
Ή Δόξα κρατά εις 
τήν άγκάλην της ένα 
ηρώα νεκρόν Χωρο
φύλακα διά νά τόν 
όδηγήση εις τό Πάν- 
θεον τής άθανασίας.



πού έπεσαν νεκροί μαζύ μέ τόν άνθυπομοίραρχο 
Χλεμπογιάννη κ ι’ άλλων 65 πού τραυματίσΟησαν γιά
νά μή περάσουν οί βάρβαροι............ Βαρείες ήταν κ ι’
άπώλειες των Γερμανών 400 άπ’ αύτούς —τό ένα τρί
το τής δυνάμεώς τους — κείτονταν νεκροί καί τό με
γαλύτερο μέρος τοΰ ύλικοΰ τους είχε πέσει στά χέρια 
τών Ελλήνων πολεμιστών. Δέν θά τολμούσαν νά ξα
ναχτυπήσουν εκείνη τή νύχτα.

’Από νωρίς τό πρωΐτήν άλλη μέρα, πυκνά σμήνη 
Χάϊνκελ καί Στούκας άρχισαν νά βομβαρδίζουν τό 
Ρέθυμνο, χωρίς όμως νά πτοούν τούς πολεμιστές μας 
πού άμύνονταν άποτελεσματικά στις άλλεπάλληλες 
έπιθέσεις των Γερμανών, παρά τις βαρειές τους άπώ- 
λειες άπ’ τις βόμβες. Καί πάλι οί άλεξιπτωτισταί 
δέν κατώρθωσαν νά περάσουν. Συμπτύχθηκαν στις θέ
σεις τους, στά Κασκελάκια καί στόν "Αγιο Γεώργιο, 
στρώνοντας τήν υποχώρησή τους μέ κορμιά. Ούτε 
καί κεΐ τούς άφησαν όμως ν’ άνασάνουν τά παλληκά- 
ρια τοΰ 11ου Λόχου τοΰ Τάγματος Χωροφυλακής. 
Μέ μιά θυελλώδη έπίθεσή τους στις 5 τό άπόγευμα 
κατέλαβαν τά Καστελάκια κ ι’ έστειλαν πανικόβλη
τους τούς Γερμανούς νά κλειστούν στόν "Αγιο Γεώρ
γιο τών Περιβολιών.

Πέντε μέρες κράτησε ή μάχη γιά τό Ρέθυμνο. Ή 
πόλη είχε σχεδόν καταστραφή άπ’ τούς βομβαρδι
σμούς. Τά έλληνικά τμήματα δεκατίζονταν όμως

κρατούσαν. Στερημένοι τόν ύπνο τό φαγητό, τό νερό, 
οί Έλληνες φαντάροι κ ι’ οί Χωροφύλακες, άπέκρουαν 
μέ τά κορμιά τών νεκρών συντρόφων τους μετερίζια, 
τή μιά ΰστερ’ από τήν άλλη τις λυσσαλέες έπιθέσεις 
τών ’Αλεξιπτωτιστών καί κουρέλιαζαν τόν θρύλο 
τους, άπτόητοι, γενναίοι, άποφασισμένοι νά πεθά- 
νουν έκεϊ όπου τούς έταξε ή Πατρίδα.

Τά ίδια συνέβαιναν καί στην περιοχή Ηρακλείου 
κΓ άπ’ άκρη σ’ άκρη στήν Κρήτη, σέ κάθε διάσελο 
καί φαράγγι, όπου άδελφωμένοι πολεμούσαν φαντά
ροι καί Χωροφύλακες. Δέκα ολόκληρες μέρες καί νύ
κτες μιά χούφτα άντρες, ένάντια στήν πιό τέλεια πο
λεμική μηχανή τοΰ κόσμου πού σκόρπιζε φωτιά καί 
θάνατο άπό στεριά καί θάλασσα καί ούρανό.

'Η Μοίρα τό θέλησε στήν Κρήτη—τήν άπαρτη αυ
τή έπαλξη τοΰ Ελληνισμού—νά δοθούν οί σκληρότε
ρες μάχες πού έγιναν ποτέ στό ευρωπαϊκό έδαφος καί 
γιά πρώτη φορά νά συναντήσουν οί Γερμανοί τόσο 
σκληρή άντίσταση. Αύτοί, οί άήττητοι ώς τότε, έκ
θαμβοι άντιμετώπιζαν άνθρώπους πού αψηφώντας τ’ 
άεροπλάνα καί τις βόμβες τους έμειναν άκλόνητοι 
καί πέθαιναν στις θέσεις τους.

Κ ι’ ήταν τής ίδιας Μοίρας τό θέλημα στόν άγώνα 
αυτόν πού δίνονταν γιά τήν ίδια τήν τιμή καί τήν αν
θρωπιά τοΰ άνθρώπου, στήν πρώτη γραμμή νά στα
θούν τ’ αμούστακα παλληκαρόπουλα τής Σχολής Χω
ροφυλακής καί νά γίνουν σύμβολα γιά τις γενιές τών 
έπερχομένων.

Είπε γ ι’ αύτά άργότερα ό ’Επιτελάρχης τών έλλη- 
νικών δυνάμεων Ρεθύμνου :

Τόν διοικητήν, τούς άξιωματικούς καί άνδρας τής 
Σχολής Χωροφυλακής εΰρον άπαντας έντός χαρακω
μάτων ένθουσιώδεις καί προθύμους νά σομμετά- 
σχουν είς τόν άγώνα. Εις αύτούς έστηρίξαμεν τάς 
έλπίδας μιας έπιτυχοΰς άντιστάσεως.

'Η Μάχη τής Κρήτης στοίχισε στούς Γερμανούς 
22.000 άντρες καί 400 άεροπλάνα καί έξυπηρέτησε 
θετικά τά γενικώτερα πολεμικά συμφέροντα τών συμ
μάχων, διεκήρυξε ό ναύαρχος Κάννιγκαμ.

'Ο ίδιος ό Γερμανός στρατηγός Στούντετ, διοικη
τής τών μονάδων άλεξιπτωτιστών πού κατέλαβαν τε
λικά τήν Κρήτη ομολογεί : Έπλανήθην είς τούς υπο
λογισμούς μου όταν συνεβούλεισα αυτήν τήν έπί- 
θεσιν......

Ό  Χίτλερ έξεπλάγη άπό τάς βαρείας άπωλείας του 
καί είπε : 'Η Κρήτη άποδεικνύει δτι οί άλεξιπτωτι- 
σταί άνήκουν πλέον είς τό παρελθόν.

Τό δτι στήν μεγάλη αύτή μάχη πήραν μέρος Έ λ 
ληνες Χωροφύλακες δίνει τό μέτρο τής συμμετοχής 
τοΰ Σώματος τής Χωροφιλακής σ’ δλους τούς κρί
σιμοι ς κ ι’ άποφασιστικούς άγώνες τοΰ έθνους. ΚΓ 
άποδεικνύει, πέρα άπό τήν προσωπικήν άνδρεία, 
τήν ιδέα καί τήν φλόγα τής έλευθερίας πού έμψυ- 
χώνει δλους τούς Έλληνες. Τό πνεύμα τής θυ
σίας πού καθοδηγεί σ’ δλες τις πράξεις τους τούς άν- 
δρες τής Χωροφυλακής, είτε στήν Κρήτη τούς τάσ
σει ή πατρίδα νά πεθάνουν, είτε στοΰ Μακρυγιάννη, 
είτε στό Νυμφαίο.

Οί τάφοι σημαδεύουν τις θυσίες τους, ακατάλυτα 
όρόσημα στήν πορεία τοΰ Έθνους. Κ ι’ άνάμεσά τους 
πλανιέται ό θρύλος. Αυτός ό γέρος μέ τ’ άσπρα μαλ
λιά πού αιώνες τώρα τριγυρνά σ’ αύτό τόν τόπο καί 
διηγιέται..............
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Πριν άπό έναν μήνα, έπαιζε αμέριμνος στην 
αύλή τοϋ Σχολείου του καί τις γραφικές γωνιές ένός 
όμορφου χωρίου τοϋ Ναυπλίου. Οί γονείς του μοι
ράζονταν μεταξύ τους τήν χαρά πού τούς έδινε 
κάθε φορά.. Σήμερα, μιά σκιά φόβου άνάμικτη άπό 
απορία σκεπάζει τό άλλοτε χαρούμενο πρόσωπο τοϋ 
δεκάχρονου μαθητου Χ.Μ. καθώς άντικρύζει τούς 
θλιμένους γονείς του καί τούς γιατρούς πού τόν περι
στοιχίζουν άνήσυχοι.

'Ένα βλήμα άπό τό άεροβόλο κάποιου άπρόσεκτοι 
συμμαθητή του σημάδεψε άπειλητικά τήν υγεία του 
καί μαζί μέ αυτήν καί τήν μέχρι χθες εύτυχία των γο
νέων του. Άφοϋ διαπέρασε τόν κρόταφο, σφηνώθηκε, 
άπό ό,τι έδειξαν οί εξετάσεις, στό κέντρο τοϋ έγκε- 
φάλου χωρίς εύτυχώς νά προκαλέση καταστροφή τής 
εγκεφαλικής ούσίας ούτε ρήξι καί ένός άκόμη άγγεί- 
ου πού θά είχε σάν άποτέλεσμα τήν εσωτερική αιμορ
ραγία τοϋ έγκεφάλου. Οί νευροχειροΰργοι άδυνατοϋν 
νά πραγματοποιήσουν έπέμβασι γιά τήν άφαίρεσι 
τοϋ βλήματος, επειδή αύτό μοιραίως θά έσήμαινε καί 
τήν καταστροφή τής εγκεφαλικής ούσίας. Οί ίδιοι 
διαπιστώνουν μέ ίκανοποίησι ότι μέχρι στιγμής ό 
μικρός μαθητής δέν έχει παρουσιάσει κρίσεις ή άλ
λα συνήθη συμπτώματα δηλωτικά βλάβης των εγκε
φαλικών κέντρων. Άφοϋ εύχηθοϋμε γιά τήν υγεία 
τοϋ μικροΰ μαθητοϋ, κρίνομε σκόπιμο νά υπογραμμί
σομε τά ολέθρια άποτελέσματα τού σημειώνονται 
κάθε φορά άπό τά μηχανοποιημένα πλέον καί όχι 
πάντα άκίνδυνα παιδικά παιγνίδια. Πριν άπό λίγα 
χρόνια τά άτυχήματα άπό τόξα, «σφεντόνες» καί άλ
λα αυτοσχεδιαζόμενα μέσα ψυχαγωγίας άπό παι
διά έν ώρα άπουσίας των γονέων, μποροΰσαν νά με
τριάσουν κατά ένα μέρος τήν ευθύνη των τελευταίων. 
Σήμερα όμως πού οί κίνδυνοι προκλήσεως άτυχη- 
μάτων έχουν πολλαπλασιασθή καί πολλά άπό τά 
μέσα τής παιδικής ψυχαγωγίας είναι δυσανάλογα άν 
όχι άκατάλληλα γιά όλες τις ήλικίες, γιατί νά προμη
θεύονται άνεξέλεκτα άπό τούς γονείς στήν παρα
μικρή άξίωσι των παιδιών;

ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΙΣ

"Οπως έχει γίνει παραδεκτό άπό τήν επιστημο
νική έρευνα, ώρισμένες άντιδράσεις τοϋ κοινω- 
νικοϋ άνθρώπου κατά ένα μεγάλο μέρος επηρεάζονται 
άπό παραστάσεις καί έμπειρίες τής παιδικής άλλά 
καί τής έφηβικής ήλικίας, οί όποιες άναβιοΰν άπό 
τόν χώρο τοϋ υποσυνειδήτου στήν συγκεκρι
μένη περίπτωσι. Μέ βάσι τόν γενικόν αύτόν κανόνα, 
ό παιδαγωγός εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα 
καί ψυχολογικά συστήματα ικανά νά δημιουργήσουν 
στήν έξαιρετικά ιδιόμορφη καί εύάλλωτη παιδική 
συνείδησι άμετακίνητες παραστάσεις πού θά εξα
σφαλίσουν άντίληψι, όξυδέρκεια, αύτενέργεια καί 
προοδευτικώς τήν άναγκαία προδιάθεσι γιά τήν ήθι- 
κή καί κοινωνική προσαρμογή. "Υστερα άπό όλα 
αύτά διερωτάται κανείς: Οί νέοι μας διαθέτουν σή

μερα άποκρυσταλλωμένες κυκλοφοριακές έμπειρίες 
καί παραστάσεις; Είναι δυνατόν νά δημιουργηθοΰν 
ώφέλιμες συνέπειες άπό μεμονωμένες καί χωρίς συ
χνότητα στερεότυπες καί προφορικές οδηγίες καί 
νουθεσίες; Εις τά έρωτήματα αύτά ό δημοσιογράφος 
καί ό έκ τών μελών τής Συμβουλευτικής ’Επιτροπής 
κ. Μέρτζος, σ’ ένα πρόσφατο χρονογράφημά του πού 
έδημοσίευσεν έφημερίδα τής Θεσσαλονίκης, άπήν 
τησεν άρνητικώς. Στήν συνέχεια προσέθεσε ότι γιά 
νά έπιτύχωμε τήν κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγησι τών 
παιδιών θά πρέπει νά δημιουργήσωμε άκόμη καί νέα 
παραμύθια μέ φανταστικές άλλά διδακτικές ιστορίες 
άπό τόν χώρο κάποιας «Ζούγκλας τής άσφάλτου» 
παράλληλα μέ τή ν «Κοκκινοσκουφίτσα» καί τά «στοι
χειά» τοϋ Δάσους. ’Αφορμή πήρε άπό τήν πρόσφατη 
προσπάθεια τής Τροχαίας Θεσσαλονίκης ή όποια μέ 
έναν έντελώς πρωτοποριακό τρόπο άνέλαβε τήν κυ-

Ό  Δ]ντής τής Ύποδ]νσεως Τροχαίας Θεσσαλονίκης 
Άντ]ρχης κ. Μεταλληνός όμιλών είς μικρούς μαθητάς 
έπΐ τοϋ θέματος άποκτήσεως ορθής κυκλοφοριακής
αγωγής.
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κλοφοριακή διαπαιδαγώγησι των χιλιάδων μαθητών 
της συμπρωτευούσης. Μεταξύ των άλλων, έξετύπωσε 
καί διένειμε 60.000 πολύπτυχα έντυπα σέ σχήμα ένός 
καλαίσθητου φακέλλου μέ ειδική παράστασι—γραμ
ματόσημο καί τήν ένδειξι «Ένα γράμμα γιά όλα τά 
παιδιά». Τόσον τό εσωτερικό όσον και τό έξωτερικό 
τοϋ φακέλλου είχε πρωτότυπες παραστάσεις καί ο
δηγίες (άκόμη καί έμμετρες), ικανές νά δώσουν στό 
παιδί ανεξίτηλες παραστάσεις γύρω από τούς κανό
νες κυκλοφορίας. 'Η ωραία αύτή προσπάθεια πλαι
σιώθηκε καί άπό κατάλληλες ομιλίες πού τις συνώ- 
δευαν καί ανάλογες παραστάσεις στόν μαυροπίνακα, 
τήν έπιφάνεια αύτή όπου ό μαθητής κάθε ήμέρα προ
σανατολίζει καί εύθυγραμμίζει τά ψυχοσωματικά 
άντανακλαστικά του καί αφομοιώνει τήν σχολική 
διδασκαλία. "Υστερα άπό τά ευρύτατα σχόλια τού 
ήμερησίου τύπου καί τού τηλεοπτικού δικτύου τής 
χώρας, δέν άπομένει παρά νά καταλήξωμε έπιγραμ- 
ματικά ότι ή όλη ένέργεια τής Τροχαίας Θεσσαλο
νίκης υπήρξε ψυχολογημένη, άποδοτική καί ταύτό- 
χρονα ένα άποφασιστικό βήμα γιά τήν έγκαιρη κυ- 
κλοφοριακή διαπαιδαγώγησι χιλιάδων μαθητών τής 
Θεσσαλονίκης.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Οί 'Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής εκσυγχρονί
ζονται μέ ραγδαίο ρυθμό. Τελευταίως ή Ύποδιεύ- 
θυνσις Τροχαίας Προαστίων άπέκτησε ένα υπερσύγ
χρονο ήλεκτρονικό επίτευγμα γιά τόν έλεγχο τής 
ταχύτητος. Πρόκειται περί μιάςεύαίσθητης συσκευής 
φορητού ραντάρ ή όποια έχει έγκατασταθή σ’ ένα 
ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο καί σκοπό έχει 
τήν αύτόματη καταγραφή τής ταχύτητος τών οχη
μάτων μέ άπόλυτη άκρίβεια καί άσφάλεια. Είδικώ- 
τερα τό ραντάρ αύτό πού άποτελεΐται άπό άλληλο- 
συνεργαζόμενες συσκευές, έχει τήν δυνατότητα νά 
δώση τά εξής στοιχεία: 1) Τόν συνολικό άριθμό τών 
όχημάτων πού διέρχονται άπό ένα ώρισμένο σημείο. 
2) Τόν άριθμό κυκλοφορίας τών όχημάτων πού ύπερ- 
βαίνουντό έπιτρεπόμενο όριο ταχύτητος. 3)Τήνάκρι-

Αύτοκίνητον φωτογραφηθέν εις τήν έθνικήν όδόν 
’Αθηνών—Κορίνθου μέ τό νεοαποκτηθέν ραντάρ. 
Εύκρινέστατα διακρίνονται ή ώρα, ή ταχύτης καί ό 
άριθμός τοΟ αύτοκινήτου.

βή ταχύτητα ή όποια έπισημαίνεται άπό τόν χιλιο- 
μετρητή τού ραντάρ καί στην συνέχεια καταγρά
φεται καί άποτυπώνεται σέ ειδική καρτέλλα. 4) Τήν 
φωτογράφησι τού όχήματος τού παραβάτου καί 5) 
Τήν ήμερομηνία, ώρα καί τόπο τής παραβάσεως. 
"Οπως προαναφέρεται, ή συσκευή τού ραντάρ είναι 
φορητή καί αύτόματη. Γιά τήν λειτουργία της είναι 
άρκετή ή παρουσία ένός μόνο τροχονόμου έπιφορ- 
τισμένου μέ τήν άλλαγή τού φωτογραφικού φίλμ καί 
τής καρτέλλας. ”Ηδη ή συσκευή εύρίσκεται έν λε ι
τουργία καί μέ τόν τρόπο αύτόν πιστεύεται ότι ή 
Τροχαία Προαστίων θά κατακτήση σημαντικό έδα
φος στην μάχη κατά τής ύπερβολικής ταχύτητος ή 
όποια πολύ συχνά άποτελεΐ τήν αιτία αιματηρών 
τροχαίων άτυχυμάτων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αϊσθησι προεκάλεσαν τά στοιχεία τά όποια έδωσε ή Τρο
χαία Προαστίων σχετικώς μέ τά άποτελέσματα ένός πρόσφα
του έλέγχου είς τά Σχολικά λεωφορεία. Παρά τό γεγονος 
ότι είχε προηγηθή πραγματική σταυροφορία ώστε ή καθημε
ρινή άσφαλής διακίνησις τών χιλιάδων μαθητών νά μήν 
όποτελέση περιστασιακοϋ χαρακτήρος συμμόρφωσι άλλα 
βίωμα τών ύποχρέων, έν τούτοις ό δείκτης τών παραβάσεων 
έφθασε είς τό άνησυχητικό ύψος τών 254. Μεταξύ τών άλλων, 
διεπιστώθησαν 47 παραβάσεις μεταφοράς υπεραρίθμων μα
θητών, άλλες 18 μεταφορές χωρίς να συνοδεύονται μικροί 
μαθηταί καί νήπια, 13 γιά έπί πλέον καθίσματα, έλλείψεις 
ζωνών άσφαλείας, φώτων πορείας, χειρόφρενου, έφθαρμένων 
έλαστικών κ.λ.π. Αλλά έκείνο πού συνεκλόνισε στήν κυριο
λεξία τούς τροχονόμους ύπήρξε ή διαπίστωσις ότι δύο Σχο
λεία, τό ένα στήν Κηφισιά καί τό άλλο στήν 'Αγία Παρα
σκευή, χρησιμοποιούσαν όδηγούς οί όποιοι έστερούντο 
άδειας ίκανότητος(Ι). Επίσης άλλα 11 Σχολεία χρησιμοποι
ούσαν όδηγούς άκαταλλήλους έπειδή κατεϊχον έρασιτεχνικές 
άδειες ή έπαγγελματικές μέν, άλλά μικροτέρας κλάσεως. 
Τέλος διεπιστώθη μία περίπτωσις παραβάσεως φωτεινού 
σηματοδότου, ένώ τήν στιγμή πού γράφονται αύτές οί γραμ
μές, διερχόμενος τροχονόμος άπό τήν σύνταξι τής «Έπιθεω- 
ρήσεως Χωροφυλακής» μάς πληροφορεί ότι άπό νεώτερο 
έλεγχο μεταξύ τών άλλων, διεπιστώθησαν καί παραβάσεις 
υπερβολικής ταχύτητος. Όλα τά προαναφερόμενα στοιχεία 
πείθουν ότι τό θέμα τής μεταφοράς τών μαθητών είναι έξαιρε- 
τικά σοβαρό καί πρέπει νά προκαλέση προβληματισμό ό 
όποιος έάν αυτήν τήν στιγμή άπουσιάζη άπό ώρισμένους 
Διευθυντάς Σχολείων, αύτό θέλομε νά πιστεύωμε ότι όφείλεται 
κυρίως είς τό ότι δέν έχουν συνειδητοποιήσει άπόλυτα τούς 
κινδύνους πού διατρέχουν οί μικροί μαθηταί. ’Αλλά καί οί 
γονείς δέν πρέπει νά θεωρηθούν ώς άσχετοι ή έντελώς άμέ- 
τοχοι εύθυνών. Τήν περίπτωσι π.χ. τής μεταφοράς υπερα
ρίθμων μαθητών καί μάλιστα χωρίς συνοδό είναι εύκολο νά 
τήν διαπιστώσουν. Οί γονείς πού συνοδεύουν στοργικά τό 
παιδί τους κάθε πρωινό μέχρι τό πεζοδρόμιο τής λεωφόρου 
ή τήν πλατεία είναι άδιανόητο νά τό έγκαταλείπουν σ’ ένα 
ύπερπλήρες χωρίς συνοδό Σχολικό λεωφορείο πού στήν 
συνέχεια ξεκινά μέ ταχύτητα στήν προσπάθεια, του νά καλύψη 
πολλά δρομολόγια μέσα σ’ ένα σχετικό μικρό προκαθωρι- 
σμένο χρόνο. ’Εδώ πρέπει νά σημειωθή ότι ό άριθμός τών 
αυτοκινήτων ένός Σχολικού Ιδρύματος πρέπει νά άποτελή 
άναλογία μεταξύ άριθμοΰ μαθητών—-δρομολογίων καί τού 
μήκους τών τελευταίων, γιατί όπως είναι γνωστό τό μαθητικό 
δυναμικό ένός Σχολείου τών Προαστίων άποτελεΐται άπό 
δεκάδες μαθητών άπό τήν ’Αθήνα καί άλλα άπομεμακρυσμένα 
σημεία. ’ Ετσι ή μεταφορά τών τελευταίων καί μάλιστα ύπό 
τά συνήθη κυκλοφοριακά δεδομένα τών πρωινών καί μεσημ
βρινών ώρών, άναπόφευκτα δημιουργεί καθυστέρησι είς 
βάρος άλλων δρομολογίων, καί στήν συνέχεια έπικίνδυνο 
άγώνα ταχύτητος καί συνωστισμό τών μαθητών έκείνων οί 
όποιοι κατοικούν στις πλησιέστερες άποστάσεις. ’Εδώ άκρι- 
βώς έγκειται τό σφάλμα ώρισμένων Διευθυντών Σχολείων 
οί όποιοι άν δέν κάνουν αύτοσυμβιβασμό, πάντως πιστεύουν 
ότι οί όχι μακρυνές μεταφορές υπεραρίθμων μαθητών χωρίς 
συνοδό δέν έγκυμονούν κίνδυνο. Η Τροχαία βεβαίως έπα- 
γρυπνεΐ άλλά μέ αύτό (έν όψει μάλιστα τού κυκλοφοριακού 
κυκεώνα πού άντιμετωπίζει καθημερινώς) δέν σημαίνει ότι 
είναι δυνατόν νά μηδένιση κάθε κίνδυνο χωρίς κατανόησι 
καί συμπαράστασι. Στήν προσπάθεια πού καταβάλλει όλοι 
είναι εύπρόσδεκτοι. Χωρίς προκαταλήψεις λοιπόν πρέπει 
νά γίνη σύνθημα όλων ότι όλοι οί δρόμοι πρέπει νά όδηγοΰν 
τό πρωΐ στό Σχολείο, καί τό μεσημέρι στό σπίτι τού μαθητου 
Ποτέ στις κλινικές καί τά Νοσοκομεία..............
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Η  ̂ Ελληνική Χωροφυλακή κατά τιμητι
κήν καί μοναδικήν έξαίρεσιν είναι τό μόνον εις 
τον κόσμον ’Αστυνομικόν Σώμα μέ τόσον ένδοξον 
καί ήρωϊκήν πολεμικήν δράσιν. '0  Έλλην Χω
ροφυλαξ εύρέθη πάντοτε μεταξύ των πρώτων 
εις τα πεδία των μαχών καί έπρομάχησε ύπέρ 
τών ιδεωδών τής Ιλληνικής πατρίδος. *Ως άλ
λος Λεωνίδας ώρθωσε τό ανάστημά του εις τάς 
όρδάς των βαρβάρων καί έπεσε εις τά πεδία τής 
ί*·®Χγ1ζ αγωνιζόμενος ύπέρ τών βωμών τής πα
τρίδος.

Εις τάς χαράδρας καί τά ύψώματα τής Ε λ 
λάδος λευκάζουν ακόμη τά όστά τών ήρώων τής 
Χωροφυλακής, οι όποιοι, ιδιαιτέρως κατά τον 
τελευταϊον ξενοκίνητον άντισυμμοριακόν αγώνα, 
έπότισαν μέ ποταμούς αιμάτων τό θαλερόν σή
μερον δένδρον τής έλληνικής έλευθερίας.

Το ολοκαύτωμα τού Νυμφαίου άποτελεϊ ένα 
ζεΧωΡιστο παράδειγμα ήρωϊσμού καί αύτοθυσίας 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής ισάξιον εις δύ- 
ναμιν και δόξαν μέ τήν θυσίαν τών Σπαρτιατών 
εις τάς Θερμοπύλας.

Εκεί ύψηλά εις τά αίματωβαμμένα βουνά τής 
Μακεδονίας, δπου έγεννήθη καί ήνδρώθη έπί 
αιώνας ο̂  Ελληνισμός, εις τον χώρον δπου άνε- 
πτυχθη ο περίφημος Ελληνικός Μακεδονικός 
πολιτισμός, είς τά ιερά χώματα δπου έγεννήθη ό 
μεγαλύτερος τών μεγάλων τής ιστορίας ’Αλέ
ξανδρος και ο φιλόσοφος τών φιλοσόφων ’Αρι
στοτέλης εγράφη ή ένδοξος ιστορία τών νεωτέ- 
ρων Θερμοπυλών.

Σκαρφαλωμένο έπάνω είς τάς απροσίτους 
πλαγιας τοΰ Βίτσι έπί αιώνας τώρα ΐσταται τό 
Νυμφαΐον ως φάρος τηλαυγής τοΰ Ελληνισμού 
και κυματοθραύστης τών βαρβαρικών ορδών. 
Ως άλλος Διγενής ’Ακρίτας όρθοΰται είς τάς βό

ρειας έπαλξεις τοΰ Έθνους ακοίμητος φρουρός 
κατα παντός επιδρομέως έποφθαλμιοΰντος τά 
άγια χώματα τής Μακεδονίας.

Οί^ ξενοκίνητοι μητρολοΐαι, όρμώμενοι άπό 
βορράν και παντοειδώς βοηθούμενοι ύπό τών 
έχθρών τοΰ Ελληνισμού, ούδέν διδαχθέντες έκ 
τής τρισχιλιετούς ιστορίας τής Ελλάδος ήπείλη- 
σαν να εξαφανίσουν τόν Μακεδονικόν έλληνισμόν 
καί να καταστήσουν τήν ίεράν γήν τής Μακεδο
νίας δουλην τής στυγνής τυρανίας τοΰ κομμουνι
στικού ολοκληρωτισμού.

Ως ενα έκ τών στόχων των διά νά κορέσουν τά 
αγρια και αίμαβόρα ένστικτά των έπέλεξαν καί 
τό Νυμφαΐον.

Η(το 29η Απριλίου 1947. Ή βλάστησις όργιά- 
ζ€ι εις^τήν περιοχήν καί ή ξαναγεννημένη φύσις 
σκορπά μεθυστικά άρώματα. Τό ήρωϊκό χωριό 
υπερασπίζει μικρά δύναμις άνδρών τής Χωροφυ- 
λακήςκαι τού Στρατού οί όποιοι μέχρι τότε κατώρ- 
θωναν νά αποκρούουν τάς ληστρικάς έπιδρομάς 
και να διαφυλάττουν άμόλυντον τό έδαφος τοΰ 
χωρίου. Πληροφορηθέντες έγκαίρως οί ήρωϊκοί 
υπερασπισταί τού χωρίου τάς αίμοβόρους προ
θέσεις τών έρυθρών προδοτών έλαβον έγκαίρως 
τα μέτρα των καί άπεφάσισαν νά αμυνθούν 
ί*·εΧΡιζ εσχάτων γνωρίζοντες δτι θά άντιμετω-

«  Τ ι μ ή  σ' έ κ ε ί ν ο υ ς  
που στην ζωή τους έταξαν
νά φυλάνε Θερμοπύλες»

-

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 
ΤΟ Υ Ν Υ Μ Φ Α Ι Ο Υ

29 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ  1947

πίσουν ύπερτέρας δυνάμεις, διότι αύτή είναι 
πάντα ή μοίρα τών Ελλήνων μαχητών : Νά άγω- 
νίζωνται έναντίον ύπερτέρων αντιπάλων καί νά 
νικούν ή νά πέφτουν νεκροί μαχόμενοι, άλλά 
ποτέ νά ύποχωροΰν.

'Ο ήλιος είχε δύσει πίσω άπό τά ύψηλά βουνά 
τής Μακεδονίας καί τό σούρωπο άγκαλιασε τό 
ήρωϊκό χωριό ένώ οί παράξενες σκιές τής νύκτας 
έστησαν τόν χορό τους έκείνη τήν ύπέροχη άνοι- 
ξιάτικη βραδυά. Νεκρική σιγή έντός τού χωρίου. 
Τά πάντα ήσαν βουβά ώς άν νά προησθάνοντο 
τήν έπερχομένην λαίλαπα.
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Ξαφνικά τό σούρωπο έτάραξαν τά πρώτα κομ
μουνιστικά πυρά. Ήσαν τό προμήνυμα τής έπι- 
θέσεως. Οΐ άνδρες τής Χωροφυλακής και οι ολί
γοι στρατιώται έτρεξαν καί κατέλαβον τάς θέ
σεις άμύνης έτοιμοι νά προσφέρουν τό παν διά 
νά μή περάσουν οί σλαυοκομμουνισταί.

Ή ήσυχος νύκτα τής άνοίξεως μετατρέπεται 
εις κόλασιν πυράς. Σφαίρες αύλακώνουν τον 
ούρανόν καθ’ ολας τάς κατευθύνσεις καί συμ
πληρώνουν μέ τάς πυρίνας γλώσσας των τον 
χαλασμόν ό όποιος έπικρατεΐ.

Οί συμμορϊται επιτίθενται κατά κύματα άλα- 
λάζοντες. ’Εκσφενδονίζουν κατά τοϋ οικήματος 
τοΰ Σταθμού Χωροφυλακής καί τοϋ κωδωνοστα
σίου τοϋ Ναού τοΰ χωρίου, δπου όχυρώθησαν οί 
ήρωϊκοί ύπερασπισταί, χειροβομβίδας, φιάλας 
βενζίνης καί βλήματα άντιαρματικά. Πυρκαϊαί 
προκαλούμεναι άπό εμπρηστικά βλήματα όλμων 
κατασβένυνται εν τή γενέσει των υπό των υπε
ρασπιστών τών ιδανικών τής φυλής. Νύστεις 
καί διψώντες, διότι οί συμμορϊται άπέκοψαν τήν 
ΰδρευσιν, μάχονται μέ τό χαμόγελο είς τά χείλη 
καί τήν πίστι τής εθελοθυσίας είς τήν καρδιά.

"Ολαι αί έπιθέσεις τών συμμοριτών θραύονται 
είς τήν άνευ προηγουμένου σθεναράν άντίστασιν 
τών πολιορκουμένων. Τό κωδωνοστάσιον θερί
ζει τούς έρυθροΰς δαίμονας καί δημιουργεί είς 
τάς όρδάς των συγχυσιν καί πανικόν. Τότε ό 
άρχηγός τών σλαυοκομμουνιστών διατάσσει τόν 
εμπρησμόν τοΰ οχυρού καί οί επαίσχυντοι σύντρο
φοί του αναλαμβάνουν τό άπαίσιον έργον τής 
πυρπολήσεως τοΰ 'Ιερού Ναοΰ. 'Ο Ναός τόν 
όποιον ακόμη καί βάρβαροι κατακτηταί επί αι
ώνας ολοκλήρους έσεβάσθησαν, μετατρέπεται 
ύπό τών άθέων έξομωτών είς πυροτέχνημα.

Οί ήρωες ύπερασπισταί τοΰ κωδωνοστασίου 
ψήνονται κυριολεκτικώς είς τάς φλόγας. Οί 
συμμορϊται, άλαλάζουν καί τούς προκαλοΰν νά 
παραδοθοΰν. Ά λλ ’ εκείνοι οί όποιοι έτάχθησαν 
νά ύπερασπίζουν Θερμοπύλας, γνωρίζουν μόνον 
νά νικοΰν ή νά πεθαίνουν. Μέ οφθαλμούς άπα- 
στράπτοντας πατριωτισμόν συμπληρώνουν τό 
πάνθεον τών Ελλήνων ήρώων, τοΰ Σαμουήλ 
είς τό Κοΰγκι, τοΰ Καψάλη είς τό Μεσολόγγι καί 
τού Γαβριήλ είς τό Άρκάδι.

’Εξέρχονται είς τάς έπάλξεις τοΰ κωδωνο
στασίου καί ρίπτονται είς τάς φλόγας προτιμών- 
τες τόν ήρωϊκόν θάνατον άπό τήν έπαίσχυντον 
αιχμαλωσίαν ύπό τών προδοτών τής πατρίδος. 
Μεταξύ τών ήρώων αύτών ήτο καί ό Χωροφύ- 
λαξ Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, ό ήρως 
τών ήρώων, ό τολμηρός πολεμιστής καί ό άγνός 
πατριώτης, ό όποιος έγκατέλειψε κρυφά τό Νο
σοκομείου Φλωρίνης, όπου ένοσηλεύετο καί 
έπανήλθε είς τό Νυμφαίου,δπου διά τελευταίαν 
φοράν τόν άνέμενεν ή δόξα διά νά τόν έναγκαλι- 
σθή καί νά γίνη αιώνιος σύντροφός του.

'Η θυσία τών ύπερασπιστών τοΰ κωδωνοστα
σίου έδίδαξεείς τούς συμμορίτας δτι οί "Ελληνες 
δέν ήσαν διατεθειμένοι νά παραδώσουν τά ιερά 
τής φυλής βορράν είς τάς ορέξεις τω ν. Μετά τόν 
ήρωϊκόν θάνατον τών άνδρών τοΰ κωδωνοστα
σίου οί ύπερασπισταί τοΰ Σταθμού Χωροφυλα

κής δέν έκάμφθησαν άπό τάς λυσσώδεις έπιθέ- 
σεις, άλλ’ άντιθέτως έγιγαντώθησαν είς τόν 
άγώνα ταιν έως δτου οί έρυθροί δαίμονες έξηνα- 
γκάσθησαν νά ύποχωρήσουν ύπό τών ’Εθνικών 
δυνάμεων, αί όποιοι έσπευσαν έκ Φλωρίνης 
προς βοήθειαν τών ήρώων τοΰ Νυμφαίου καί νά 
λύσουν τήν πολιορκίαν τοΰ χωρίου.

Είς τόν στίβον τής διεθνοΰς πολιτικής ή πλά- 
στιγξ τοΰ δικαίου έκλινε ύπέρ τής έλληνικής 
ύποθέσεως, χάρις είς τόν βαρύ φόρον αϊματος 
τών ήρώων τοΰ Νυμφαίου, τής Δημητσάνης, 
τοΰ Λιτοχώρου, τής Χαλανδρίτσης κ .λ .π . ’Αλλά 
δέν ήτο μόνον ό βαρύς φόρος τοΰ αίματος τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής. ΤΗτο κυρίως τό 
μεγαλείου τής θυσίας τών όλίγων αύτών νεομαρ- 
τύρων, οί όποιοι περιφρονήσαντες τόν θάνατον 
ξαναζωντάνεψαν παλαιούς καί νέους θρύλους 
τής 'Ελληνικής ‘ Ιστορίας άπό τήν θυσία τών 
Σπαρτιατών τοΰ Λεωνίδα έως τό ολοκαύτωμα 
τοΰ Άρκαδίου. Είς τούς άφανεΐς καί γνωστούς 
ήρωας τής Χωροφυλακής, οί όποιοι άφησαν τήν 
ζωήν τους έκεΐ έπάνω είς τά ιερά χώματα τής 
Μακεδονίας ταιριάζουν άπόλυτα αύτά τά όποια 
έγραψε ό ’Ίων Δραγούμης. « 'Η  πανώρια τούτη 
χώρα δίψα καί άποζητά άμέτρητα παληκάρια. 
’Από τόν βοριά πάντα γενεές βαρβάρων θά 
πλακώνουν γιά νά πνίξουν τήν έλληνικήν 
φύτρα. Γενεές άκριτών άς στέκονται παντοτεινά 
σκοποί άκούραστοι στά σύνορα τά βορεινά γιά 
νά άντριεύουν οί "Ελληνες πολεμώντας μέ βαρ
βάρους καί γιά νά φυλάγουν τά Ελληνικά τά 
άγια χώματα».



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

’Αντάξιος συνεχιστής τών προσφορών τής ’Ηπείρου πρός 
τό Έθνος πρέπει νά χαρακτηρισθή ή 'Εταιρεία ’Ηπειρωτικών 
Μελετών, ή όποια συμπληρώνει ήδη 20 χρόνων γόνιμη 
πνευματική καί πολιτιστική δραστηριότητα. Ό  άρχικά μικρός 
’Επαρχιακός Σύλλογος πού άθόρυβα έκανε τήν έμφάνισί του 
τόν ’Ιούλιο τοϋ 1953, σήμερα έχει πάρει τις διαστάσεις μιας 
τεράστιας Πνευματικής Εστίας πλαισιωμένης άπό 150 δια
κεκριμένους Εταίρους μέ έπικεφαλής τόν αεικίνητο καί δρα
στήριο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Συνταξιούχο 
Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνο Φρόντζο. Ή όλη δημιουργική 
έργασία τής 'Εταιρείας είναι καταμερισμένη σέ διάφορα κλι
μάκια, τις « ’Εφορείες» όπως όνομάζονται, καί οί όποιες είναι 
οί άκόλουθες.

Ή Εφορεία ’Ερευνών καί Μελετών συγκεντρώ
νει τά πολύτιμα έκεϊνα στοιχεία πού παρουσιάζουν τήν Ε λ 
ληνική πραγματικότητα τού ’Ηπειρωτικού χώρου όπως τήν 
διατήρησαν άτόφια μέχρι σήμερα ή ιστορία, οί θρύλοι, οί 
παραδόσεις, τά ήθη καί έθιμα, τά δημοτικά τραγούδια, οί 
τοπικές ένδυμασίες, καί ή άπαράμιλλη ’Ηπειρωτική Λαϊκή 
Τέχνη. Ειδικά συνεργεία άπό έπιστήμονες καί τεχνικούς 
άσχολοΰνται μέ τήν περισυλλογή ένός μεγάλου άριθμού άπό 
χειρόγραφα, ιστορικά κείμενα καί έπιγραφές, τήν καταγραφή 
παροιμιών καί στίχων τής λαϊκής Μούσας, τήν ήχογράφησι 
τών Δημοτικών τραγουδιών, τήν φωτογράφησι ή σχεδίασι 
Ιστορικών μνημείων καί ειδών λαϊκής τέχνης, καθώς καί τήν 
κινηματογράφησι διαφόρων ’Ηπειρωτικών χορών. Παράλλη
λα έχει συγκροτήσει Μουσεία Λαογραφίας καί Λαϊκής Τέχνης.

Η Εφορεία Εκδόσεων έχει πραγματοποιήσει πολύτο
μες καί άξιόλογες έκδόσεις ιστορικού, λογοτεχνικού, λαογραφι- 
κού καί γραμματολογικού περιεχομένου. Ήδη τό 'Υπουργεΐον 
Πολιτισμού καί ’Επιστημών άφοΰ έξετίμησε τήν πολύτιμη 
αύτή προσφορά είς τά Ελληνικά γράμματα, άπεφάσισε τήν 
άγορά γιά τόν έφοδιασμό διαφόρων Κρατικών Βιβλιοθηκών, 
500 περίπου τόμων πού έξέδωσε κατά καιρούς ή 'Εταιρεία.

Το Πνευματικόν Κέντρον πού λειτουργεί άπό τό 1959, 
έκτος άπό τις συχνές Πανεπιστημιακού έπιπέδου διαλέξεις πού 
πραγματοποιεί κάθε φορά, όργανώνει έκδρομές μορφωτικού 
χαρακτήρος, καθώς καί δημόσιες συζητήσεις, πού σκοπό 
έχουν τήν διερεύνησι έκπαιδευτικών, κοινωνικών καί πολιτι
στικών θεμάτων.

Ή ’Εφορεία Πολιτιστικών’Εκδηλώσεων εχει νά 
έπιδείξη τεράστιο έργο άπό ’Εκθέσεις καί ένα πλήθος άπό καλλι
τεχνικές έκδηλώσεις. Στις τελευταίες συμπεριλαμβάνονται καί 
οί έκδηλώσεις τής Δωδώνης πού κάθε χρόνο έπαναλαμβάνονται 
άπό τό 1960. Οί προτομές τών Κ. Κρυστάλλη, F. Ζαλοκώστα, 
X. Χριστοβασίλη, Π. Άραβαντινού, Δ. Σαλαμάγκα καί Γ. 
Χατζή—Πελλερέν πού στήθηκαν κατά καιρούς στό άλσος 
τών ποιητών τής πόλεως Ίωαννίνων, καθώς καί τού Κανάρη 
στήν Πάργα, είναι έργο τής ’Εφορείας Πολιτιστικών ’Εκδη
λώσεων. Ή ίδια ’Εφορεία έχει παραγγείλει άδριάντες ή προ
τομές τού Μητροπολίτου ’Αργυροκάστρου Παντελεήμονος, 
τών Ήπειρωτών Πρωθυπουργών Ίωάννου Κωλέττη καί Σπυρ.

Λάμπρου τών μεγάλων 'Ιεραρχών Πατριάρχου Άθηναγόρα 
καί Σπυρίδωνος Βλάχου, καθώς καί μνημεία τών Γυναικών 
τής Πίνδου, τών Ήπειρωτών Διδασκάλων καί τών μεγάλων 
ευεργετών τού "Εθνους.

Τό θαυμάσιον άνοικτόν θέατρον τής 'Εταιρείας 
’Ηπειρωτικών Μελετών άσπροντυμένο άπό τόν συχνό 
χειμωνιάτικο έπισκέπτη τής περιοχής.

Ή ’Εφορεία Βιβλιοθήκης στεγάζεται είς τόν 4ον
όροφον τού Ιδιοκτήτου μεγάρου τής Εταιρείας καί δια
θέτει περί τούς 20.000 τόμους άπό 'Ελληνικά καί ξενόγλωσ
σα έπιστημονικά συγγράμματα καί λογοτεχνικά έργα, καθώς 
καί πρωτότυπα ή άντίγραφα σπανίων χειρογράφων. Διαθέ
τει έπίσης άναγνωστήριο πού λειτουργρεΐ καθημερινώς.

*Η ’Εφορεία 'Υποδομής έκτός άπό τό μέγαρο τής 
'Εταιρείας έχει δημιουργήσει ύπαίθριο καλλιμάρμαρο θέατρο 
χωρητικότητος 4.000 θεατών, ψυχαγωγικό κέντρο, μόνιμο 
έκθετή ριο λαϊκής άρχιτεκτονικής, ξενώνα καί γήπεδο άθλο- 
παιδιών, ένφ μέ ένέργειές της άναστηλώνονται ένα παλαιό 
άρχοντικό τής πόλεως πού προορίζεται γιά τήν μόνιμη στέ- 
γασι τού Λαογραφικοΰ Μουσείου, καί «ό Προμαχών τού 
Ά λή  Πασά» στήν περιοχή Λιθαρίτσας γιά νά φιλοξενήση 
δεκάδες κέρινα όμοιώματα άπό έξέχουσες μορφές τής ’Ηπεί
ρου. Ή ’Εφορεία 'Υποδομής, ύστερα άπό δωρεές καί παραχω
ρήσεις, έχει άποκτήσει στόν χώρο τής Δωδώνης δύο τουρι
στικά περίπτερα, άποδυτήρια ήθοποιών, έκδοτήρια εισ ιτη
ρίων καί άκάλυπτη έκτασι 80 στρεμμάτων κατάλληλα διαμορ
φωμένης καί Ικανής νά φιλοξενήση 1.500 όχήματα έπισκεπτών 
κατά τίς άναπαραστάσεις τοϋ ’Αρχαίου δράματος. Διαθέτει 
έπίσης πέντε παλαιά άρχοντικά (πού είναι ξενώνες ή στεγά
ζουν πολύτιμο λαογραφικό ύλικό) στήν Βίτσα Ζαγορίου, 
τήν Πωγωνιανή καί τήν Κόνιτσα καί ένα τουριστικό περί
πτερο στόν Λούρο, ένώ παράλληλα συντηρεί Ζωολογικό 
κήπο μέ ζώα καί πτηνά άπό τήν ’Ηπειρωτική πανίδα, καθώς 
καί λόφο έπιφανείας 30 περίπου στρεμμάτων όπου καλλιερ
γούνται άντιπροσωπευτικά είδη άπό τήν χλωρίδα τής ’Ηπει
ρωτικής γής. Αυτές είναι σέ γενικές γραμμές οί δραστηριό
τητες τής 'Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών, τής δημιουργι
κής αυτής κυψέλης τών Ίωαννίνων πού καλύπτει ένα μεγάλο 
μέρος άπό τήν μορφωτική καί πολιτιστική κίνησι τού τόπου 
μας.
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Τήν 12-4-73 ό καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί έκλεκτός συνεργάτης τής 
«Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής» κ. Δημήτριος Οίκονομίδης, 
στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου έξεφώνησε ένώπιον 
έκλεκτοΰ άκροατηρίου τόν έναρκτήριο λόγο του μέ θέμα 
«τά κινήματα τών κλεφτών καί τά κλέφτικα τραγούδια εις τήν 
Νοτιοανατολικήν Ευρώπην». Ό  κ. Καθηγητής άφοϋ άνέπτυξε

Ό  καθηγητής κ. Οίκονομίδης όμιλών εις τήν αίθου
σαν τελετών τού Πανεπιστημίου.

μέ γλαφυρότητα καί σαφήνεια τις ιστορικές συνθήκες τής 
δημιουργίας τού κινήματος τών «Χαϊντούκων» (Κλεφτών) 
τής Βαλκανικής, απέδειξε συγχρόνως μέ έπιστημονικά δεδο
μένα τήν υπεροχή πού έχει τό Ελληνικό κλέφτικο τραγούδι 
σέ σύγκρισι μέ τά άλλα Βαλκανικά. Τέλος άπευθυνόμενος 
πρός τόν φοιτητικό κόσμο, ύπεγράμμισε τήν σπουδαιότητα 
τής έρεύνης τών δημιουργημάτων καί τών έκδηλώσεων τού 
λαϊκού μας πολιτισμού ή όποια όπως είπε είναι μία ασφαλής 
προϋπόθεσις γιά τήν γνώσι τής ’Εθνικής μας κληρονομιάς 
πού έξασφαλίζει μέ τήν σειρά της τήν αγάπη καί άφοσίωσι 
πρός τήν Ελληνική πατρίδα.

ΤΟ 1973 «ΕΤΟΣ0 ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΥ»

Μέ τήν συμπλήρωσι 500 έτών άπό τήν γέννησι τού Νικο
λάου Κοπερνίκου (1473— 1533) τού μεγάλου αύτού Πολωνού 
άστρονόμου καί θεμελιωτοΰ τού κοσμολογικού ήλιοκεντρικοΰ 
συστήματος, τό έτος 1973 έχαρακτηρίσθη άπό τόν Διεθνή 
Επιστημονικό Κόσμο ώς «έτος Κοπερνίκου» καί πλαισιώνεται 

άπό διάφορες έκδηλώσεις. Μέ τήν ευκαιρία αύτή τήν 4 ’Απρι
λίου στό αμφιθέατρο τού Εΰγενιδείου Πλανηταρίου ό Διευ
θυντής τού Κέντρου ’Ερευνών Αστρονομίας καί έφηρμοσμέ- 
νων μαθηματικών τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών κ. Κωνσταντίνος 
Μακρής ύστερα άπό προλογισμό τού ’Ακαδημαϊκού κ. Ίωάν- 
νου Ξανθάκη, ώμίλησε γιά τήν ζωή καί τό έργο τού μεγάλου 
έρευνητοΰ. Έ ξ άλλου τό Φυσιογνωστικό Κέντρο τού Φιλο
λογικού Συλλόγου «Παρνασσός» μέ τήν συνεργασία τής 
'Ελληνικής Εταιρείας 'Ιστορίας καί ’Ιατρικής, τήν 13 ’Απρι
λίου ώργάνωσε ειδική έπιστημονική συγκέντρωσι μέ όμιλητή 
τόν κ. Βασ. Δόζον, καί θέμα «Κοπέρνικος: ό μέγας άστρονόμος 
καί ιατρός».

Άπό τήν Κεντρική Σκηνή τού ’Εθνικού Θεάτρου συνεχί
ζονται μέ έπιτυχία οί παραστάσεις τού πολύκροτου έργου 
τού ΜΠΡΕΧΤ «Ή  ζωή τού Γαλιλαίου». Τό έργο έχει άνεβή 
άπό τις 24 Φεβρουάριου μέ σκηνοθεσία τού Σπύρου Εΰαγ- 
γελάτου, σκηνικά καί κοστούμια τού Αυστριακού Ματία 
Κράλ καί μουσική τού Χάνς Ά ϊσ λερ . Άπό τις σημειώσεις 
τού σκηνοθέτου πληροφορούμεθα ότι τό έργο είναι ένα άπό 
τά σημαντικώτερα τού ΜΠΡΕΧΤ καί έκεΐνο πού έχει δημιουρ
γήσει τά περισσότερα προβλήματα τόσο στούς σκηνοθέτας 
όσο καί στούς θεωρητικούς τού Θεάτρου. Κατέχει μιά τελείως 
ιδιότυπη θέσι στήν όλη δραματουργία τού ΜΠΡΕΧΤ κύρια 
χαρακτηριστικά τής όποιας είναι ή αισθητική καί ό κοινω
νικός προβληματισμός. Πιστεύεται ότι τό έργο γράφτηκε 
4 φορές καί βασικό του μήνυμα είναι ή προειδοποίησι τού 
ΜΠΡΕΧΤ πρός τούς φυσικούς έπιστήμονες γιά τήν κατα
στροφή πού μπορούν νά έπιφέρουν στήν άνθρωπότητα. Γενικά 
ή προβολή τών κοινωνικών τύπων τής τότε—καί τής σημερι- 
ρινής έποχής—, οί εύθΰνες τών κοινωνικών τάξεων καθώς καί 
τού έπιστήμονος γιά τό μέλλον τών άνακαλύψεών του, είναι 
ή δεύτερη ιδιοτυπία «τού Γαλιλαίου». Τόν ρόλο τού Γαλι 
λαίου έρμηνεύει μέ πολύ έπιτυχία ό ήθοποιός τού Εθνικού 
Θεάτρου Στέλιος Βόκοβιτς, ένώ πλειάδα έκλεκτών στελεχών 
τού Θεάτρου έρμηνεύουν βασικούς ρόλους, όπως ό Θεόδωρος 
Μορίδης, Γρηγόριος Βαφιάς, Ζώρας Τσάπελης, Γιάννης 
Άργύρης, Ελένη Ζαφειριού, Νίκος Παπακωνσταντίνου 
καί πολλοί άλλοι.

* * *

Πρωτοφανή έπιτυχία έσημείωσαν οί τρεις παραστάσεις 
τής ’Εθνικής Λυρικής Σκηνής πού έγιναν τήν 20, 21 καί 22 
Απριλίου στήν Πάτρα, μέ τήν άθάνατη όπερέττα τού Θεό- 
φραστου Σακελλαρίδη «Βαφτιστικός». Ήδη τό Λυρικό μας 
θέατρο γιά πρώτη φορά έπισκέπτεται τά ’Ιωάννινα δίνοντας 
καί έκεΐ τρεις παραστάσεις μέ τό ίδιο έργο τήν 4, 5 καί 6 Μαίου. 
Ή Λυρική Σκηνή θά κλείση τήν περιοδεία της στήν ’Επαρχία 
μέ παραστάσεις άπό 9—20 Μαίου στήν πρωτεύουσα τού Βορρά 
Θεσσαλονίκη. Έ κεΐ θά παρουσιάση τις μεγαλύτερες έπιτυ- 
χίες τής χρονιάς «Μάκβεθ» καί «Ριγολέττο» μέ τόν Κώστα 
Πασχάλη καί Διευθυντή όρχήστρας τόν Βύρωνα Κολάτη, 
τήν κωμική όπερα τού Μότσαρτ «Έ τσ ι κάνουν όλες» μέ 
Διευθυντή όρχήστρας τόν Δημήτρη Χωραφά, τήν «Τραβιάτα» 
μέ τήν ύψίφωνο Τζέννη Χ ίλλ καί Διευθυντή όρχήστρας τόν 
Τσοΰ Χουί, καθώς καί τό «Σπίτι τών τριών κοριτσιών» τών 
Σοΰμπερτ καί Μπερτέ. Επίσης σέ ένιαϊο πρόγραμμα θά πα- 
ρουσιασθή ή «βραδυά Μπαλλέτου» καί τό μονόπρακτο τού 
Όρφ «Ή έξυπνη».

*  *  *

Τήν 7 Απριλίου τό Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
παρουσίασε τήν Σαιξπηρική τραγωδία «Ρωμαίος καί Ίουλιέτα» 
σέ μετάφρασι Κ. Καρθαίου, σκηνοθεσία Σπύρου Εύαγγελά- 
του, σκηνικά—κοστούμια Γ. Πάτσα καί μουσική έπιμέλεια 
Πόλας Γαζουλέα. Εκτός τών δύο πρωταγωνιστών τού Δη
μήτρη Καρέλλη (Ρωμαίος) καί Ίλιάδος Λαμπρίδου (Ίουλιέτας), 
βασικούς ρόλους έρμηνεύουν οί: Νανά Σκιαδά, Γιάννης 
Κάσδαγλης, Νίκος Βρεττός, Διον. Καλός, Δάνης Κατρανίδης, 
Ελευθερία Σπανού, καί πολλοί άλλοι.

Σκηνή άπό τό έργον τού Σαΐξπηρ «Ρωμαίος καί Ίουλιέτα» 
πού παρουσιάζει τό Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος.
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Σύγχρονα τεχνικά μέσα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ

Η Α Σ Π Ρ Ο ΜΑ Υ Ρ Ο Ι  ΤΗΑΕΟΡΑΣΙ Σ

Είς τό προηγούμενον τεΰχος, 
έγένετο μία σύντομος άνάλυσις 
τής ιδέας τοϋ NIPKOW, ή όποία 
κατέληξεν εις τήν όργάνωσιν καί 
άνάπτυξιν τής σημερινής τηλεο- 
ράσεως. Έπαναλαμβάνομεν δέ δτι 
τά βασικά σημεία τής ιδέας αυτής 
ήσαν δύο, ήτοι ή έκμετάλλευσις 
τού μεταισθήματος τού άνθρωπίνου 
όφθαλμοΰ καί ή άνάλυσις τής πρός 
μεταβίβασιν εικόνος είς ένα πλή
θος σημείων.

Ό  δρος ά ν ά λ υ σ ι ς ,  έχει 
τήν έννοιαν δτι τό πλήθος τών 
σημείων τά όποια άπαρτίζουν μίαν 
εικόνα, μεταβιβάζονται διαδοχικώς 
εν πρός έν κατά μίαν ώρισμένην 
τάξιν καί σειράν. Τό άντίστροφον, 
ήτοι ή λήψις των σημείων τούτων 
ύπό τοϋ δέκτου καί ή προβολή 
τούτων έπί τής όθόνης, κατά τήν 
αυτήν πάντοτε σειράν καί τάξιν, 
διά τόν σχηματισμόν τής αυτής 
εικόνος, λέγεται ΣΥΝΘΕΣΙΣ. "Ο
σον περισσότερα δέ σημεία έκ τής 
εικόνος διαβιβάζονται, τόσον καί

ή είκών τήν όποιαν λαμβάνει ό 
δέκτης είναι σαφεστέρα καί πλη- 
ρεστέρα.

Διά νά γίνη καταληπτή ή δλη 
λειτουργική διαδικασία τοϋ τηλεο
πτικού συστήματος, τήν όποιαν 
περιγράφομεν είς τήν συνέχειαν, 
θά άκολουθήσωμεν ένα πλάνον, 
μέ λεπτομερή έξέτασιν, δσον έπι- 
τρέπουν αί διαστάσεις τοϋ παρόν
τος, τών έπί μέρους στοιχείων του. 
Είς τό τέλος, θά συνοψίσωμεν τά 
άναπτυχθέντα και μέ όλίγην άκό- 
μη φαντασίαν, θά καταστή δυνα
τόν νά σχηματισθή μία όλοκλη- 
ρωμένη είς τάς γενικάς της γραμ- 
μάς εικόνα, περί τοϋ τί είναι καί 
πώς λειτουργεί ή τηλεόρασις.

ΜΕΤΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ 
ΑΝΑΛΥΣΙΣ

Ύποθέτομεν* δτι έπιχειρεϊται ή 
μετάδοσις μιας φωτογραφίας ή 
άλλου σχεδιαγράμματος.

Διά νά γίνη εύκολώτερον κα
τανοητόν τό χρησιμοποιούμενον 
ύπό έκπομπής τής τηλεοράσεως 
σύστημα τής εικόνος, καταφεύ- 
γομεν είς τήν άμεσον παρα- 
τήρησιν τής πρός έκπομπήν 
φωτογραφίας ή σχεδιαγράμμα
τος δΤ ένός φακοΰ. Κατ’ αύτήν, 
θά διαπιστώσωμεν δτι ή έπκράνεια 
τούτων άποτελεΐται άπό ένα πλή
θος σημείων διαφόρου λαμπρό- 
τητος, μεταξύ τοϋ λευκοΰ καί τοϋ 
μαύρου, έφ’ δσον πρόκειται περί 
άσπρομαύρων φωτογραφιών ή σχε
δίων. Ή ταυτόχρονος σύνθεσις 
δλων αυτών τών σημείων είς τούς 
όφθαλμούς μας, μάς παρέχει τό 
περιεχόμενον τής φωτογραφίας ή 
τοϋ σχεδιαγράμματος.

Έάν παρατηρήσωμεν έπίσης διά 
φακοΰ τήν λευκόφαιον έπιφάνειαν 
ένός χάρτου, θά διαπιστώσωμεν 
δτι ό χρωματισμός αυτός προκύ
πτει άπό τήν ΰπαρξιν λευκών καί 
μαύρων σημείων καί δτι ή μικρά 
ή μεγάλη άναλογία τών μαύρων 
σημείων έναντι τών λευκών, προσ
δίδει είς τήν έπιφάνειαν τήν δψιν 
τοϋ άνοικτοΰ ή τοϋ βαθέος λευκό
φαιου.
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Έστω ήδη δτι έχομεν πρός άνά- 
λυσιν τό διάγραμμα τοΰ σχήματος 1.

"Αν τό άναλύσωμεν μόνον εις 
τέσσαρα τμήματα, διά δύο καθέτως 
τεμνομένων διακεκομένων γραμμών 
καί θελήσωμεν νά άποδώσωμεν 
τήν μέση φωτεινότητα έκάστου 
τμήματος, τότε έκαστον τετράγω
νον θά παρουσιάση μίαν μέσην 
φωτεινότητα ή όποια θά διαχέεται 

4  εις όλόκληρον τήν έπιφάνειάν του.

Ή σύνθεσις λοιπόν τής είκόνος 
αύτής, βάσει τής άναλύσεως, θά 
μας δώση ένα λευκόφαιον τετρά
γωνον, χωρίς νά διακρίνεται τό 
έγγεγραμμένον τετράπλευρον, (Σχή
μα Ια).

"Αν τό αύτό τετράγωνο τοΰ σχή
ματος 1 τό άναλύσωμεν εις 16 
(4X4) τμήματα καί λάβωμεν τήν 
μέση φωτεινότητα έκάστου τμή
ματος, τότε τό νέον τετράπλευρον 
τό όποιον θά σχηματισθή βάσει 
τής φωτεινότητος αυτής, θά μας 
δώση ένα νέον σχήμα, ελάχιστα 
όμοιάζουν πρός τό αρχικόν (Σχήμα 
2α).

Ά ν  προχωρήσωμεν τήν άνά- 
λυσιν τοΰ ίδιου τετραγώνου (Σχή
ματος 1), υποδιαιρώντας τούτο εις 
100 τμήματα (Σχήμα 3), λάβωμεν 
δέ καί πάλιν τό μέσον όρον φω- 
τεινότητος έκάστου τμήματος, τό
τε τό άναλυθέν τετράπλευρον άπο- 
δίδεται ώς εις τό Σχήμα 3α.

Ώς διαπιστούμεν, ή νέα μορφή 
τοΰ τετραπλεύρου, ομοιάζει πε
ρισσότερον πρός τήν άρχικήν.

Ά ς  φαντασθώμεν ότι τό άρχικόν 
σχήμα 1 τό άναλύομεν εις 500.000 
καί άνω τμήματα, τά όποια φυσικά 
καταντούν σημεία. "Αν θελήσωμεν, 
βάσει τής μέσης φωτεινότητος 
έκάστου εκ τών 500.000 σημείων, 
νά άποδώσωμεν τήν μέσην φωτει- 
νότητα τού άναλυθέντος σχή
ματος, τότε θά συνθέσωμεν ένα 
νέον τετράπλευρον, άπολύτως σχε
δόν όμοιον πρός τό άρχικόν.

Τό μηχάνημα τό όποιον έξε- 
ρευνδ τήν εικόνα, σημεΐον πρός 
σημείον, πρέπει νά δέχεται τήν φω- 
τεινότητα τών σημείων τούτων κε- 
χωρισμέν ως καί νά είναι εις θέσιν 
νά μετατρέπη αυτήν εις ήλεκτρικόν 
ρεύμα άνάλογον. Τό φωτοκύττα- 
ρον, περί τοΰ όποιου έγένετο λόγος 
εις τό προηγούμενον τεύχος, έ
χει άναλάβει τήν αποστολήν αυ
τήν, δηλαδή μετατρέπει τό φώς
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εις ήλεκτρικόν ρεύμα. Επιτυγχά
νεται δέ τούτο, λόγφ τής ίδιότητος 
τοΰ φωτοκυττάρου νά έπιτρέπη 
τήν δΤ αυτού διέλευσιν ήλεκτρο- 
νίων εις άριθμόν άνάλογον τοΰ 
φωτισμού τό όποιον δέχεται. Τού
το σημαίνει ότι τό φωτοκύτταρον, 
προσβαλλόμενον άπό ένα μετα- 
βαλλόμενον φωτισμόν, παρέχει 
ένα άσθενές μέν αλλά άπολύτως 
άναλόγως μεταβαλλόμενον ήλε
κτρικόν ρεύμα. Τό ήλεκτρικόν 
αύτό ρεύμα, τροφοδοτεί ένα ένι- 
σχυτήν, ό όποιος τό ένισχύει, 
εις τρόπον ώστε νά γίνωνται ση
μαντικοί αί ασθενείς μεταβολαί 
τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος τοΰ φω
τοκυττάρου. Μετά τήν άνάλυσιν 
τής είκόνος καί τήν μετατροπήν 
τών σημείων εις ρεύμα, έπακολου- 
θεΐ ή σύνθεσις τών σημείων εις 
εικόνα, δηλαδή ή μετατροπή δΤ 
ένός μεταφραστοΰ τοΰ ήλεκτρικοΰ 
ρεύματος, εις φώς. 'Η έργασία 
αύτή έπιτελεΐται εις τόν Δέκτην, 
τόν όποιον θά περιγράψωμεν λε- 
πτομερέστερον εις τήν συνέχειαν-

(Συνεχίζεται)
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Η Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η  Η Μ Ε Ρ Α

Τήν 6η ’Απριλίου 1896 ύστερα άπό τήν ιστορική πρωτοβου
λία τού Γάλλου Βαρώνου Πιέρ ντέ Κουμπερντέν καί τών συ
νεργατών του, στό καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο άνοι
γε ή αύλαία τής Α \ Όλυμπιάδος. Τήν 6η ’Απριλίου 1973 στόν 
ίδ ιο  χώρο όπως καί σέ όλη τήν Ελλάδα έγινε 6 έορτασμός 
τής « ’Ολυμπιακής ήμέρας». Θεσμός ό όποιος πριν άπό 7 
χρόνια καθιερώθηκε Διεθνώς κατόπιν πρωτοβουλίας τής ’Επι
τροπής ’Ολυμπιακών αγώνων. Ό  έορτασμός άρχισε μέ μεγα
λειώδη παρέλασι άντιπροσωπευτικών όμάδων άπό άθλητάς 
όλων τών αγωνισμάτων. Ή καταρακτώδης όμως βροχή δέν έπέ- 
τρεψε τήν διαξαγωγή τών άγωνισμάτων τού προγράμματος. Μο
ναδική έξαίρεσι άπετέλεσε ό Μαραθώνιος δρόμος-δέκατος κατά 
σειράν στήν κλασσική διαδρομή του— μέ ρεκόρ συμμετοχών 
άπό 60 άθλητάς, άπό τήν Ελλάδα καί άλλους 56 άπό 17 ξένες 
χώρες. Ή ξαφνική αιθρία πού έπηκολούθησε—φαντασμαγο
ρικό ιδίωμα τού ’Ανοιξιάτικου ’Αττικού ουρανού—έδωσε στήν 
συνέχεια τήν εύκαιρία είς τούς φιλάθλους νά άπολαύσουν τήν 
έντυπωσιακή κατά κύματα είσοδο τών Μαραθωνοδρόμων 
«είς τό κλεινόν άστυ». Τήν ώρα πού ό ήλιος μέ ποικιλόχρωμους 
ιριδισμούς άπό τό ’Ανοιξιάτικο άπόβροχο στεφάνωνε τήν Ά - 
κρόπολι μέ τις τελευταίες άχτίδες του καί ή μεγαλόπρεπη σκιά 
τού ίεροΰ βράχου άγκάλιαζε μέ ένα παράξενο θάμπος τήν 
’Αθήνα, οί πρώτοι νικηταί έτερμάτιζαν στόν στίβο τού Πανα
θηναϊκού σταδίου κάτω άπό μιά φρενίτιδα ένθουσιασμοΰ 
καί έπευφημιών. Ό λο ι κρατούσαν σφιχτά στό χέρι άπό 'ένα 
κλαδί έλιας πού έκοψαν στόν Μαραθώνα. Ήταν καί αύτό ένας 
συμβολισμός τού ’Ολυμπιακού πνεύματος, καί ταύτόχρονα 
ένα μήνυμα ειρήνης καί όμονοίας σ’ όλες τις γωνιές τού τρι
κυμισμένου πλανήτη μας.. Ή πρώτη έξάδα τών νικητών άπε- 
τελέσθη άπό τούς Κίρκαμ (Μεγ. Βρεττανία) μέ 2 ώρες 16'.45".4,

Ό  Χωροφύλαξ—άθλητής δρόμων άντοχής Ε. Βαγια- 
νός είς τήν κούρσαν τού Μαραθωνίου δρόμου όπου 
διεκρίθη.

Κιμιχάρα (’Ιαπωνία) 5ο Όλυμπιονίκη τού Μονάχου μέ 
2.19'.09".0, Χιβόνεν (Φινλανδία) 2.19 .22".0, Σέμεν (Η.Π.Α) 
2.2Γ.08".0', Χ ίλλ  (Μ. Βρεττανία) 6ο Όλυμπιονίκη τού 
Μονάχου μέ 2.2Γ.29".2 καί Άκσάΰ (Τουρκία) 2.22.05'.8. 
Τήν 7η θέσι κατέλαβε ό Έ λλην Βιρβίλης μέ 2 ώρες 22'.53".0 
πού άποτελεϊ νέο Πανελλήνιο ρεκόρ. Τό παλαιό κατείχε άπό 
τό 1969 ό Βούρος μέ 2 ώρες 23 .33".8. Τήν 9η θέσι—δεύτερη 
μεταξύ τών Ελλήνων άθλητών—κατέλαβε ό Χωροφύλαξ 
Εύάγγελος Βαγιανός μέ 2 ώρες 15 .4ΓΌ . ’Από τούς υπολοίπους 
άθλητάς Χωρ]κες οί Κων. Γραμματικόπουλος, Ήλίας Άντζου- 
λάτος καί Δημ. Ρούκης κατέλαβον άντιστοίχως τήν 25η, 37η 
καί 42α θέσι. Άπό τούς 116 Έλληνας καί ξένους άθλητάς πού 
πήραν μέρος, έτερμάτισαν συνολικώς 96.

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ....................  ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ...............

ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ.....................  ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Ό  Σ.Ε.Γ.Α .Σ. άπεφάσισε νά χορηγήση είς τούς μαθητάς 
Δελτία έλευθέρας εισόδου γιά τήν παρακολούθησι άγώνων 
στίβου πού θά γίνουν τό 1973 είς τό Στάδιο Καραϊσκάκη. 
Τά Δελτία μέ τήν έπίδειξι καί μόνον τής Μαθητικής ταύτότη- 
τος χορηγούνται μέχρι 26 Μαίου άπό τά Γ  ραφεία τού Σ.Ε.Γ.Α .Σ 
(Α μερικής 20).

*
Ό  ήλικίας 37 έτών άθλητής τών 20.000 μ. βάδην Γεώργιος 

Φακιολάς, έπέτυχε νέο Πανελλήνιο ρεκόρ μέ τήν διεθνούς 
έπιπέδου έπίδοσι τής μιάς ώρας 30'.44".0. Τό παλαιό ρεκόρ 
τό κατείχε ό ίδιος μέ 1.36". 19".8

*
Οί Πανελλήνιοι άγώνες στίβου μεταξύ έφήβων καί νεανίδων 

διεξάγονται άπό 18—21 Μαίου, ένώ τό πρωτάθλημα Πάλης 
μεταξύ όμάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφα
λείας άλό 11— 13 Μαίου είς τό ’Εθνικόν Στάδιον Κερκύρας.

*

Άπό 27 ’Ιουλίου—7 Αύγουστου θά διεξαχθοΰν στήν Ρουάντα 
τής Α φρικής τά πρωταθλήματα κολυμβήσεως, ύδατοσφαιρί- 
σεως καί καταδύσεων μεταξύ τών όμάδων τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων τού Σ.Ι.Σ.Μ . Διοργανώτρια χώρα θά είναι ή Πορτογαλία.

Άπό 4—14 Σεπτεμβρίου θά διεξαχθή στήν ‘Ολλανδία τό 
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ μπώλλ. Ή  Ελλάς έχει 
κληρωθή νά άγωνισθή στόν 3ο Ό μιλο μετά τής Βουλγαρίας 
Τουρκίας καί Φινλανδίας.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Τήν 25-3-73 διεξήχθησαν στήν Κωνσταντινούπολι οί έτή- 
σ ιοι Βαλκανικοί άγώνες άνωμάλου δρόμου άνδρών, έφήβων καί 
γυναικών. Στήν κατηγορία τών 4.000 μέτρων ή Ελλάς κατέκτη- 
σε τήν δευτέρα θέσι καί ένα άργυρό μετάλλιο άποκλειστικώς 
καί μόνον χάρις στήν Ικανοποιητική άπόδοσι τών άθλητών 
Δοκίμων Χωροφυλάκων Χαρ. Γεωργακοπούλου, Φωτίου Κούρ- 
τη καί Άνδρέα Καρκαλή οί όποιοι κατέκτησαν άντιστοίχως 
τήν 5η, 6η καί 12η θέσι. Είς τό σημείο αύτό ύπογραμμίζεται 
ότι ή κατάκτησις τής δευτέρας θέσεως πρέπει νά θεωρηθή ώς 
σχετική έπιτυχία άφού στήν ιστορία τού ΒαλκανικούΆνωμάλου 
δρόμου όλων τών έποχών, ή 'Ελλάς κατώρθωσε νά κατακτήση 
άπό ένα χάλκινο μετάλλιο στίς διοργανώσεις τών έτών 1940, 
1960 καί 1972. Έ ξ άλλου στήν κατηγορία τών 6.000 μέτρων 
άνδρών οί Μερμήγκης (12ος) Χειμωνής (Πος) καί οί Χωροφύ
λαξ Βασ. Σδούκος (19ος) καί Δόκιμος Χωροφύλαξ Βλάσιος 
Τρεχλής (22ος) προσέφεραν στήν ’Εθνική όμάδα τήν 3η θέσι 
καί ένα χάλκινο μετάλλιο. Τέλος στήν κατηγορία τών γυναικών 
οί Έλληνίδες άθλήτριες παρά τις προσπάθειες πού κατέβαλαν 
δέν κατώρθωσαν τελικώς νά διακριθούν.
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ -  ΜΙΚΤΗ ΡΟΔΟΥ

Ή όμάς ποδοσφαίρου τής Χωροφυλακής 
πανηγυρίζει τήν κατάκτησιν τοϋ πρωταθλήματος 
Ε .Δ .—Σ.Α. (έτους 1971) είς τό Στάδιον Καραϊ- 
σκάκη.

Τήν 29-3-73 είς τό 'Εθνικόν Στάδιον Ρόδου, ή ποδοσφαιρική 
όμάδα τοΟ Σώματος άντιμετώπισε τήν Μικτή τής Πόλεως 
ένισχυμένη καί άπό τούς ποδοσφαιριστάς τού «Φοίβου Κρε
μαστής». Τόν άγώνα, τά έσοδα τού όποιου διετέθησαν υπέρ τής 
άνεγέρσεως είς Ρόδον ναού τής προστάτιδος τού Σώματος 
'Αγίας Ειρήνης,παρηκολούθησαν ό Σεβασμιώτατος Μητροπο
λίτης Ρόδου, ό Νομάρχης Δωδεκανήσου, ό ’Ανώτερος Δ ιοικη
τής Χωρ]κής, ό Δήμαρχος τής πόλεως, 'Αξιωματικοί, Ύπαξιω- 
ματικοί καί Χωρ]κες τής Δ .Χ . Ρόδου καί σημαντικός άριθμός 
φιλάθλων. Ή  όλη συνάντησις έγινε μέσα σέ άθλητικά πλαίσια 
καί ή όμάδα τοϋ Σώματος μετά τό πρώτο είκοσάλεπτοδιετήρησε 
σαφή έδαφική καί τεχνική ύπεροχή. Πρώτη έπέτυχε τέρμα ή 
Μικτή Ρόδου (14 ) ύστερα άπό στιγμιαία άδράνεια όλοκλήρου 
τής άμυντικής γραμμής τών φιλοξενουμένων, γιά νά ίσοφαρίση 
είς τό 30' ό Χωροφύλαξ Ζερβουδάκης μέ άπ’ ευθείας σούτ άπό 
τό ύψος τής μικρής περιοχής, άφού προηγήθηκε έπιτυχης 
συνδυασμός του μέ τόν συνάδελφό του Σταθόπουλο. Ό  Χωρο
φύλαξ Ζερβουδάκης έπίσης είς τό 60' τής έπαναλήψεως, 
έσημείωσε τό 2-1 μέ «σούτ πλασσέ» ύστερα άπό σέντρα άκρι-
βείας τού Ρεμούνδου. Τέλος ό ίδιος παίκτης είς τό 67' έκλισε τό
σκόρ μέ τεχνικό σούτ άφού πρόλαβε άστοχη έξοδο τού δια- 
κριθέντος Ροδίου τερματοφύλακος. Ή νικήτρια άγωνίσθηκε 
μέ τούς Χωρ]κες Τουρκομένη ώς τερματοφύλακα, Πλούμπη, 
Κυριαζή, Σπυρόπουλο καί Ρίζο (Ενωμοτάρχη) στήν κυρίως 
άμυντική καί μεσαία γραμμή, καί τούς Χωρ]κες Σταθόπουλο, 
Σαταράκη (46' Κάχρη), Μιχαλόπουλο, Ζερβουδάκη καί Ρε- 
μοϋνδο στήν έπιθετική πεντάδα. Είς τήν όμάδα τού Σώματος 
ό Νομάρχης Δωδεκανήσου άπένειμε κύπελλο τό όποιον είχε 
άθλοθετήσει ό Δήμαρχος Ρόδου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στήν ’Αθήνα καί άλλες τέσσερις χώρες τής Εύρώπης διεξά
γονται τόν μήνα Μάιο μεγάλου ένδιαφέροντος Διεθνείς άθλη- 
τικές άναμετρήσεις είς τά έπόμενα άγωιίσματα :

ΒΟΛΛΕΥ : 20—30 Μαίου Βαλκανικό πρωτάθλημα άνδρών 
καί γυναικών στήν Ρουμανία. ’Από τούς βολλεύμπωλίστες τοϋ 
Σώματος άγωνίζονται οί Χωροφύλακες Μιχ. Γεωργαντής, 
Κων]νος Κουρμπέτης, Γεώργιος Δερμάτης, Στέφανος Πολύζος, 
καί ό Δόκιμος Χωροφύλαξ Μιχαήλ Κολιόπουλος.

ί \
ΠΥΓΜ ΑΧΙΑ: 5—ΙΟΜαΐου Βαλκανικοί άγώνες στήν ’Αθήνα. 

Μεταξύ τών 'Ελλήνων άθλητών άγωνίζονται καί οί πυγμάχοι 
Χωροφύλακες Σπυρίδων Φωτόπουλος καί ’Αθανάσιος Χουλιά
ρας.

ΜΠΑΣΚΕΤ : 5— 17 Μαίου Προκριματικοί Εύρωπαϊκοϋ 
πρωταθλήματος άνδρών στήν Βουδαπέστη. Ή 'Ελλάς έχει 
κληρωθή στόν Α' Ό μιλο καί άγωνίζεταί μέ τήν ’Αγγλία, 
Βέλγιο, Ουγγαρία, Πορτογαλλία, Δυτ. Γερμανίμ, Φινλανδία 
καί Τουρκία. Μέ τά χρώματα τής έθνικής άγωνίζονται οί μπα-

σκτεμπωλίστες Χωρ]κες Μ ιχ. Γιαννουζάκος, Χρήστος Ίορδα- 
νίδης καί ’Αριστείδης Ραφτόπουλος.

ΠΑΛΗ : 5—6 Μαίου Διεθνές τουρνουά νέων Έλευθέρας 
Πάλης στήν Τεργέστη. Έ ξ άλλου άπό 17—20 Μαίου θά διεξα- 
χθή στήν Μαδρίτη Διεθνές τουρνουά Ελληνορωμαϊκής Πά-

ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΣ : 11— 13 Μαίου Διεθνές μήτιγκ στήν Α θή
να μέ συμμετοχή τής Ελλάδος, Ελβετίας, Τουρκίας, Τυνησίας, 
Βουλγαρίας, Αύστρίας, Γιουγκοσλαβίας καί Λιβάνου. Οί Έ λ 
ληνες κολυμβηταί καί κολυμβήτριες προβλέπεται νά σημειώ
σουν άξιόλογες έποδόσεις, άν ληφθή ύπ’ δψιν ότι είς τό Διεθ
νές μήτιγκ τής Πράγας τής 31—3]1-4-73 καί στήν άρχή άκόμη 
τής σαιζόν, κατέρριψαν πέντε πανελλήνια ρεκόρ καί κατέκτη- 
σαν τέσσερεις πρώτες νίκες.

Άπό 31-311-4-73 διεξήχθησαν είς τό Σκοπευτήριον Και- 
σαριανής τριεθνείς άγώνες σκοποβολής μεταξύ τών όμάδων 
τής 'Ελλάδος, Βουλγαρίας καί Γιουγκοσλαβίας. Τήν πρώτη 
θέσι στήν άτομική καί γενική βαθμολογία κατέκτησαν οί 
Βούλγαροι σκοπευταί. Άπό Ελληνικής πλευράς διεκρίθησαν 
οί Τζαμαλούκας μέ έπίδοσι 1.131 βαθμούς στήν καραμπίνα 
τών τριών στάσεων μέ νέο πανελλήνιο ρεκόρ, Μαρμαρίδης 
μέ τήν 2α θέσι στό πιστόλι ταχύτητος καί ό Μοίραρχος 
Κοτρώνης Δημήτριος ό όποιος στό πιστόλι άκριβείας κατέλαβε 
τήν 4η θέσι μεταξύ 19 άθλητών.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ API© . 41

1 2 10 11 12 13
1
2 ■
3
4 ■
5 ■
6 1
7 ■
8 ■ Γ I
9

10
11 J
12 ■
13

ΚΛΙΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :

1·— Έδμόνδος.. .  Γάλλος ποιητής καί θεατρικός συγγρα
φείς—Φράγμα (άρχ.).

2.— Θέσις στό μπάσκετ—Υπήρξε μία άπό τις άκμάζουσες 
Βυζαντινές πόλεις.

3· Δοσοληψίες μέ στρατιώτες έχει—Τήν όφίστανται οί νεο
σύλλεκτοι (δημ.).

4.— Λατινοαμερικανών χαιρετισμός—Συνεχόμενα στό άλ- 
φάβητο.

3· Γαλλικό άρθρο—Νησίδα τής ’Ιταλίας—'Υπονοεί καί τόν 
άνθρωπον—Δικά σου.

6·— ’Αγγλική διάζευξις—Αιγυπτιακή θεότης—Ό ,τι καί τό 
2α όριζοντίως—Τά άντικατέστησε ό ΕΛΤΑ.

1·— Υπήρξε ένας άπό τούς κορυφαίους Ναζί—Σκουριάζει 
στά παροπλισμένα καριάβια.

8.— Σύμφωνα άκριβολογίας—’Αραβικό άρθρο—Ό  "Αγγλος 
αύτός μυθιστοριογράφος καί θεατρικός συγγραφεύς άπέ- 
θανε στήν Νίκαια τό 1965.

9· Ανθρώπινα είναι—Οί μελωδίες του έχουν μείνει άξέ- 
χαστες—Μουσική νότα.

10 — Έ χ ει μεταφρασθή σέ όλες τις γλώσσες—Μεταδίδεται 
εύκολα (γεν.)—Γνωστό ποίημα τού Κίπλιγκ.

11. Αίτιολογικός σύνδεσμος (άρχ.)—Ένα σπόρ—Ένας άπό 
τούς άπογόνους στήν ’Αγγλική γλώσσα.

12· Αντίστροφο άρθρο—Είναι τά «τοτέμ» καί τά «ταμπού» 
τών άγριων φυλών—Έ χ ει καί τήν σημασία τής άντιλή- 
ψεως.

13. Κορυφαίος Ελλην ιστοριοδίφης άπό τούς πρωτοπόρους 
τών νεοελληνικών ιστορικών έρευνών—Είδος πάλης.

Σέ ποιο άριθμημένο αποτύπωμα άντιστοιχεί 
το λευκό κλισέ αριστερά;

ΚΑΘΕΤΩΣ:

1. Λατινικόν πράγμα—Αρχικά σχηματισμών έπιλέκτων— 
Μπορεί νά είναι καί δικανικός.

2. — « . .  . Τουίστ» γνωστό μυθιστόρημα τού Ντίκενς—’Αρ
χαίοι πήδακες συνεχούς ροής.

3·— ’Ερωτηματικόν—Βιβλικό γυναικείο όνομα.
Ί· Βασικό στέλεχος τής ’Εθνικής ποδοσφαιρικής όμάδος 

τής ’Αγγλίας—Τού μηχανικού ίππου σύμβολο—Διακρι-

5.-
τικο αύτοκινήτων.

- Ακατάστατα (δημοτ.) —’Αρσενικόν άναφορικής άντω- 
νυμίας.

6· Διπλασιαζόμενο σημαίνει νεαρό πρωταγωνιστή γνω
στού Γαλλικού «κόμικς» (άντιστρ.)—Χωρίζεται άπό τήν 
’Ασία μέ τόν Βερίγγειο πορθμό.

λ. Τών άθλητών δρομέων στόχος—Τελικός σύνδεσμος.
8.— Συγκοινωνιακά άρχικά τών ’Αθηνών—Πρόθεσις—Ό ,τι 

καί τό 3α καθέτως.
9· Ηχητικώς σημαίνουν δύναμι —’Αρχαίος Έ λλην Ιστο

ρικός.
10.— Διπλασιαζόμενο θυμίζει τό Γαλλικό «Φολί Μπερζέρ»— 

Είναι τά κράνη τών άνδρών τής ειρηνευτικής δυνάμεως 
τού Ο.Η.Ε. (καθαρ.).

11 · Παρέμεινε ιστορικό—Διπλασιαζόμενο θυμίζει ζούγκλα 
—’Αγγλική άρνησις.

12. — Συνοδεύει μιά μεγάλη όρχήστρα (ξεν.)—Έ χει καί αυτή
τις ύποδιαιρέσεις της—Γρυλλίζει άρχαιοπρεπώς.

13. — ’Ανάπηρος σοβαρός μορφής (δημοτ.).

Λύσεις εις τήν σελ . 312

*
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Λ

Μ adawomas

’Εγκυκλοπαιδικές
έρωτήσεις

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

Ποιον όχημα έχει τήν προτε
ραιότητα είς παραπλεύρως εικόνα; 

α) Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον 
β) Τό τρόλεΟ

Ποιον όχημα πρέπει νά άνα- 
μείνη καί νά διέλθη τελευταίου ; 

α) Τό τρόλεϋ
β) Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον 
γ) Τό δίκυκλον

Είς ποιον όχημα δίδει ό τροχο
νόμος τό δικαίωμα νά προχωρήση; 

α) Είς τό τρακτέρ, 
β) Είς τό δίκυκλον. 
γ) Καί είς τά δύο.

1. Ποιος ζωγράφος παρουσίασε τή Νίκη 
φτερωτή;

2 .  Πότε έστήθη τό μνημείο τού ’Αγνώ
στου Στρατιώτου στην πλατεία Συν
τάγματος τών ’Αθηνών;

3 .  ’Από ποιόν βυζαντινό αύτοκράτορα 
καταργήθηκαν οί άρχαϊοι ’Ολυμπιακοί 
’Αγώνες;

4 .  Τό χοντρότερο δέντρο τής Γης ποιό 
είναι;

Β.  Πότε Ανυψώθηκαν μέ αερόστατο άν
θρωποι για πρώτη φορά στην 'Ελλά
δα;

Ίοτορικές έρωτήσεις
1. Ποιος όνομάστηκε «"Αδακρυς πόλε

μος»;

2.  Σ έ  ποιόν πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν 
γιά πρώτη φορά πολεμικά άέρια;

3 .  Μέχρι ποιά χρονολογία ή ’Ακρόπολη 
έμεινε στά χέρια τών Τούρκων;

4. Πότε ή ’Αθήνα άνακηρύχθηκε πρω
τεύουσα τού έλληνικοΰ κράτους;

5. Ποιος υπήρξε ό πρώτος πρωθυπουρ
γός τής Ελλάδος κατά τήν ίταλογερ- 
μανική κατοχή;

Συγγένειες
Τ ί συγγένεια είχαν τά κάτωθι ιστορικά 

πρόσωπα;
1.  Ό  Νέρων καί ή Άγριππίνα.
2 .  'Ο Ά β ε λ  καί ό Σήθ.
3 .  Ό  Διόνυσος καί ή Σεμέλη.
4 .  Ό  Μίνως καί ή Πασιφάη.
5 . 'Ο Τάνταλος καί ή Νιόβη.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΑΩΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ
Ά φ ώ ν  Κουρκουντή Ο. Ε .

ΤΣΑΜ ΑΔΟ Υ 16 -  Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Υ Σ  -  Τ Η Α . 422-728

* Ως προερχόμενος εκ τώ ν Σω μάτω ν ’ Α σφ αλείας, θέτω  εις  την διάθεσιν 
τώ ν κ . κ . ’Α ξιω ματικώ ν καί 'Ο π λιτώ ν τής 'Ε λλην ικ ής  Χ ω ροφ υλακής, άπαντα 
τά κάτω θι εϊδη καταστήματος μας :

α) ’Ανδρικά κουστούμια, σακκάκια, πανταλόνια, γραβάτες, 
υποκάμισα, υποδήματα κ .λ .π . ώς καί κασμήρια και ε ι
δικό τμήμα διά παραγγελίας (Έμπορορραφεΐον) .

β ) Γυναικεία φορέματα, ταγιέρ, μαντό, κουστούμια, παν
ταλόνια , φούστες , μπλούζες κ .λ .π . , ώς καί εϊδη προικός .

γ) Παιδικά κουστουμάκια , φορεματάκια, υποδήματα κ .λ .π .

"Απαντα τά ανωτέρω είδη μας , παρέχονται μέ ευκολίας πληρω μής επ ί μ ι
κρά προκαταβολή έκπτω σιν 10 ο)ο έπ ί τώ ν άναγραιρομένων χαμηλώ ν τ ιμ ώ ν  μας 
καί έξόιρλησιν τού υπολοίπου είς  20 δεκαπενθημέρους δόσεις.

Έ π ί τώ ν άγοραζομένων τοϊς μετρητο ΐς εμπορευμάτω ν ή παρεχομένη έκ- 
πτω σις ανέρχετα ι είς  είκοσ ι το ΐς έκατόν (2 0 ο )ο ).

Μ ε τ ά  τ ι μ ή  
Νικόλαος Κουρκουντής



ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ — ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Κατόπιν άποφάσεων τών οίκείων Συμ
βουλίων συνελθόντων κατά τό άπό 1-20 
Μαρτίου χρονικόν διάστημα άποστρατεύ- 
ονται προαγόμενοι είς τόν αμέσως άνώ- 
τερον βαθμόν.

ΟΙ Ταξίαρχοι: Διονύσιος Βλάχος, Χ ρ ί
στος Ρετσίνάς, Ήλίας Άθανασάκος.

Οί Συνταγματάρχαι: Στυλιανός Μαυρο- 
γιάννης, Γεώργιος Μπρούσαλης, Παναγι
ώτης Παναγιωτακόπουλος, Παναγιώτης 
Μαυροειδής, ’Αθανάσιος Σκούρτης, ’Ανα
στάσιος Νώτης, Κων]νος Κομνηνέας, 
Ευθύμιος Κακκαβάς, Σπυρίδων Χαρϊτος.

ΟΙ Άντισυνταγματάρχαι: Νικόλαος
Άσημακόπουλος, Δημήτριος Πυργάκης.

ΠΡΟΑΓφΓΑΙ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣ IN 

ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΙς τόν βαθμόν τού Ταξιάρχου, οί Συν
ταγματάρχαι: Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
Δημήτριος Σταματόπουλος. ’Ιωάννης Πα- 
πανικολάου.

ΕΙς τόν βαθμόν τού Συνταγματάρχου, οί 
’Αντ]ρχαι: Άγγελος Σπυρόπουλος, Πανα
γιώτης Άντωνόπουλος, Διονύσιος Γερό- 
πουλος, Παναγιώτης Ψάρρης, Παναγιώ
της Τσικούρης, Γρηγόριος Ίωάννου, 
Μιλτιάδης Άργιάννης, Βασίλειος Παπα- 
δάκος, Νικόλαος Λινάρδος, Γεώργιος 
Λαγκαδινός, Εύάγγελος Ρούκας, ’Εμμα
νουήλ Παπαδάκης.

ΕΙς τόν βαθμόν τού Άντισυνταγματάρ- 
χου, οΐ Ταγματάρχαι: ’Αναστάσιος Γιαν- 
νόπουλος, Δημήτριος Γονατάς, Χαράλα
μπος Ψηλογιαννόπουλος, Θεοχάρης 
Σπέντζας, Δημήτριος ’Ελευθερίου, ’Ιωάν
νης Πάλλας, Γεώργιος Νικολόπουλος, 
Κων]νος Άραποστάθης, Ευθύμιος Σφουγ- 
γάρης, ’Ιωάννης Γρίβας, Άνδρέας Λε- 
χουρίτης, Άνδρέας Νούσσας, Γεώργιος 
Αρβανίτης, Χρήστος Τσιφτσής.

Είς τόν βαθμόν τού Ταγματάρχου, οί 
Μοίραρχοι: Κων]νος Τζεμπετζής Γ  εώργιος 
Ταμπάκης, Κων]νος Καραγκούνης, Σταύ
ρος Νικολαρόπουλος, Νικόλαος Παπα
δόπουλος, Παναγιώτης Καραμπασιάδης, 
Παναγιώτης Χρυσανθακόπουλος, Γεώργι
ος Καραγιώργος, Κων]νος Γκαρδιακός, 
Τάκης Χονδροκούκης, Νικόλαος Δα- 
ρατσάκης, Διονύσιος Τετράδης, Γεώργιος 
Πατεράκης, Αθανάσιος Γεωργόπουλος.

Είς τόν βαθμόν τού Μοιράρχου, οί 
'Υπομοίραρχοι: Αθανάσιος Μπαμπαλού- 
κας, Φιλάρετος Σπανός, Κων]νος Φωτό- 
πουλος, Μιχαήλ Παναγιωτάκης, Νικό
λαος Παραλίκας, ΜιχαήλΜαστοράκης ή

Χριστίνης, Γεώργιος Άποστολόπουλος, 
’Ιωάννης Τσιώτας, Κων]νος Ζαρκαδάκης, 
Βύρων ή Κων]νος Γκαϊντές, Βασίλειος 
Κιούσης, Σάββας Σαββόπουλος, Χρήστος 
Θεοχαρόπουλος, Σωτήριος Μπόνος.

Είς τόν βαθμόν τού Υπομοιράρχου, ό 
Ανθυπομοίραρχος: Δημήτριος Γκίλλας.

*

’Επίσης προήχθησαν : Είς Άντ]ρχην 
ό Ταγμ]ρχης Φτερνιάτης Σπυρίδων, είς 
Ταγμ]ρχην ό Μοίραρχος Τριαντόπουλος 
’Ιωάννης καί είς Μοιράρχους οί Υπομοί
ραρχοι Τσιαιρούτης Θεόδωρος καί Γρίβας 
Κων]νος. (Β.Δ. 1335)73 άπό 23-2-1973) .

*

Είς τόν βαθμόν τού Υπιάτρου—Υ πο
μοιράρχου, οί Ανθυπίατροι : ΤΑΝΙΩΝΟΣ 
Σταύρος, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Αναστάσιος 
καί ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Νικόλαος.

Τήν 16-3-73 έπεσκέιρθησαν τόν κ. Α ρ 
χηγόν Χωρ]κής είς τό Γραφεΐον του έκ- 
πρόσωποι τής ’Επιτροπής Θρακικών 
Λαογραφικών Εορτών Ξάνθης μετά τού 
άντιπροέδρου τής ’Επιτροπής καί άλλων 
έπισήμων καί έπέδωσαν είς τόν κ. Α ρχη
γόν άναμνηστικήν πλάκα διά τάς κατά τό 
παρελθόν καί μέχρι σήμερον προσφερθεί-

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε  Ι Σ

—Πέντε (5) κατώτ. Αξιωματικοί είς τήν 
δακτυλοσκοπίαν καί έξερεύνησιν Ιχνών 
(Δ.Ε.Υ. 7)5-10-6-73).

—Τρεις (3) Ύπαξιωματικοί είς ΚΕΠΑ 
(2-29)5)73).

—Τέσσαρες (4) ΌπλΙται είς φωτογραφι
κήν τέχνην (Α.Χ. 1—20)5)73).

—Είκοσι δύο (22) κατώτ. ’Αξιωματικοί : 
είς μετεκπαίδευσιν έκπαιδευτών Σ.Α.Χ. 
(7-26)5)73).

—Πεντήκοντα (50) Χωρ)κες ώς όδηγοί δι- 
κύκλων είς Σχολήν Τροχαίας Συντά
γματος Μακρυγιάννη (3)5-3)7)73).

—Τριάκοντα πέντε (35) Χωρ)κες είς είδί- 
κευσιν έπί θεμάτων Τροχαίας (7)5— 
7)7)73).

—Τεσσαράκοντα (40) Χωροφύλακες είς 
θέματα Αγορανομίας (10-30)5)73).

σας προσωπικός υπηρεσίας του πρός κα
θιέρωση/ αύτών ώς θεσμού καί τήν έπί 
μακρέ'ν άμέριστον συμπαράστασίν του 
είς τό Ιργον των.

Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό 
τήν έπίδοσιν τής άναμνηστικής πλακός 
ξίς τόν κ. Αρχηγόν.
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ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Φέρομεν εις γνώσιν τών ένδιαφερομένων 
δτι αί είς Ά γ ιο ν  Άνδρέαν ’Αττικής έγκα- 
ταστάσεις τοΟ 'Ιδρύματος «Παιδικαί ’Εξο
χα! Χωρ]κής» θά λειτουργήσουν καθ’ όλην 
τήν έφετεινήν θερινήν περίοδον γιά νά 
ύποδεχθοΟν είς τούς ώραίους χώρους των 
πρός άνάπαυσιν καί ψυχαγώγησιν τά 
τέκνα τών άνδρών καί τών πολιτικών 
ύπαλλήλων τού Σώματός μας. Ή άρξαμέ- 
νη τήν 10-3-73 υγειονομική έξέτασις τών 
κατασκηνωτών—παίδων θά συνεχισθή 
μέχρι τής 9-6-73 είς τό Σύνταγμα Χωρο
φυλακής ’Αθηνών’ άναγκαιοί δέ πρός τού
το ή προσκόμισις ’Αντιγράφου Ληξιαρχι
κής Πράξεως γεννήσεως έξ ής νά προκύ- 
πτη ή ήλικία τού ένδιαφερομένου παιδός.

Ή έφ’ άπαξ είσφορά πρός συμμετοχήν 
ώρίσθη είς δραχμάς (200) διά τά τέκνα τών 
έν ένεργείςι ’Αξιωματικών, Άνθ]στών καί 
Πολιτικών ύπαλλήλων καί είς δραχμάς 
(100) διά τά τέκνα τών έν ένεργείςι ’Οπλι
τών καί έν γένει Συνταξιούχων Χωρ]κής. 
Αί κατασκη νωτικαί περίοδοι είναι τρεϊς(3).

Κατά τήν Α' κατασκηνωτικήν περίοδον 
(1-22]7]1973) θά φιλοξενηθούν παΐδες 
ήλικίας 7-9 έτών.

Κατά τήν Β' τοιαύτην (25]7]73-15]8]73) 
παΐδες ήλικίας 10-16 έτών καί κατά τήν Γ ’ 
τοιαύτην (18]8]73-8]9]73) παΐδες ήλικίας 
10-16 έτών.

Γίνονται δέ δεκτοί παΐδες άμφοτέρων 
τών φύλων (άρρενες καί θήλεις).

ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ Π .Σ .Ο .Χ . ΡΟΔΟΥ

Τήν 1-3-73 έτέθη ό θεμέλιος λίθος διά 
τήν άνέγερσιν ένός είσέτι περικαλλούς 
'Ιερού Ναού είς μνήμην τής Προστάτιδος 
τού Σώματος Άγιας Ειρήνης. Τής θεμε- 
λιώσεως, προηγήθη Αγιασμός ύπό τού 
Σεβ]τάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυ
ρίδωνος περιβαλλομένου ύπό τού Ίερέως 
τής Χωρ]κής Αρχιμανδρίτου κ. Α μβροσί
ου Λενή καί τού Πρωτοσυγγέλου τής 
Ί. Μητρ. Ρόδου.

Ό  Ναός ούτος άνεγείρεται είς τό προ- 
αύλιον τών κτιριακών έγκαταστάσεων 
τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου, μερίμνη καί δαπάναις 
τού 'Ομίλου Φίλων Χωρ]κής Ρόδου δν 
συνέδραμον, δι’ έράνου των οί άνδρες 
τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου καί τών 'Υπηρεσιών 
τής Α.Δ.Χ. Δωδεκανήσου.

Τήν τελετήν έτίμησαν διά τής παρουσίας 
των ό Νομάρχης καί ό Ανώτερος Δ ιο ι
κητής Χωρ]κής Δωδεκανήσου, ό Δήμαρχος 
Ρόδου, ό Πρόεδρος τού σχόντος τήν πρω
τοβουλίαν 'Ομίλου Φίλων Χωρ]κής Ρό
δου, έκπρόσωποι τών τοπικών άρχών, 
άνδρες τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου καί τής 
Α. Δ. X. Δωδεκανήσου καί έκλεκτοί 
προσκεκλημένοι.

Μετά τήν τελετήν έδόθη δεξίωσις είς 
τήν Λέσχην τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου καί έν 
συνεχείς έλαβε χώραν όμιλία τού 'Ιερέως 
τού Σώματος Αρχιμανδρίτου κ. ’Αμβρο
σίου Λενή.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τήν 26-3-73 είς τάς ένταύθα Σχολάς Χωρ]κής έλαβε χώραν έορ- 
τασμός έπί τή εύδοκίμω άποφοιτήσει πεντήκοντα (50) νέων Γυναικών 
Αστυνομικών Χωρ]κής.

Είς τήν έορταστικήν αύτήν έκδήλωσιν παρέστησαν ό Α’ Ύπαρ- 
χηγός τού Σώματος ώς έκπρόσωπος τού Αρχηγού Χωρ]κής, ό Β ’ ' Υπαρ- 
χηγός, ό Α' ’Επιθεωρητής, οί Διοικηταί καί οί Καθηγηταί τών Σχολών 
Χωρ]κής, καί πλήθος προσκεκλημένων. Κατ’ αύτήν ώμίλησε διά βρα
χέων ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. δστις άνεφέρθη είς τήν σπουδαιότητα 
τού νέου θεσμού καί τάς προσδοκίας τού Σώματος έκ τής έπιτυ- 
χούς έφαρμογής του. Ό  Α' 'Υπαρχηγός τού Σώματος Υποστράτηγος 
κ. 'Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, έν συνεχεία, λαβών τόν λόγον μετέφερε 
τόν χαιρετισμόν τού Αρχηγού Χωρ]κής πρός τάς φερέλπιδας νέας 
Αστυνομικούς τού Σώματος καί παρέσχεν είς αϋτάς μέ πατρικόν 
ένδιαφέρον καταλλήλους ύποθήκας καί όδηγίας, συστήσας άφοσίω- 
σιν είς τό πολυσχιδές άστυνομικόν καθήκον. Ή Αρχηγός τής τά- 
ξεως τών νέων γυναικών Αστυνομικών ηύχαρίστησεν έκ μέρους 
τών συναδέλφων της τήν ήγεσίαν τού Σώματος διά τό έμπράκτως 
έκφρασθέν ένδιαφέρον της πρός τάς έκπροσώπους τού άρτισυστά- 
του θεσμού τής Έλληνίδος γυναικός Αστυνομικού. Αί Γυναίκες 
Αστυνομικοί έτοποθετήθησαν ήδη είς διαφόρους 'Υπηρεσίας τού 
Σώματος όπου λίαν έπιτυχώς προσφέρουν τάς υπηρεσίας των.

Στιγμιότυπα άπό τόν έορτασμόν τής άποφοιτήσεώς των είκονί- 
ζονται είς τάς φωτογραφίας.
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’Εγγράφους ευχαριστίας έξέφρασαν

Ό  κ. ’Αρχηγός είς τόν 'Υφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικη
τήν Θεσσαλίας κ.Μίχαλον διά τήν ήθικήν καί οίκονομικήν Α
ρωγήν του πρός τήν άπορφανισθεΐσαν οίκογένειαν τοϋ Αειμνή
στου Χωροφύλακος Ίωάννου Καραχάλιου φονευθέντος είς 
τροχαΐον άτύχημα έν τή έκτελέσει τής υπηρεσίας του.

* * *

Ό  Υποστράτηγος κ. C H A R L S W. R Y P E R , ’Αρχηγός 
τής έν Έλλάδι ’Αμερικανικής Στρατιωτικής Αποστολής διά τήν 
χάρις εις τήν συμβολήν τών όργάνων Χωροφυλακής Ανετον με- 
τακίνησιν τού άφιχθέντος έσχάτως είς τήν χώρα μας 'Υπουργού 
Στρατιωτικών τών Η.Π.Α.

* * *

Ή Διεύθυνσις Χριστιανικής ’Αλληλεγγύης τής 'Ιερός 
’Αρχιεπισκοπής ’Αθηνών διά τά ώς Αναφέρει αισθήματα στορ
γής καί φιλαλληλίας τών Ανδρών τών Α.Δ.Χ. Στερεός 'Ελλάδος 
καί Κρήτης συνεισφερόντων χρηματικά ποσά έκ δραχμών 
3.153 καί 3.310 άντιστοίχως είς διενεργηθέντα έρανον ύπέρ 
φιλανθρωπικών σκοπών.

*  *  *

Τό Δ.Σ. τού Φιλοπροόδου Συνδέσμου ’Εδέσσης «Ό  Μέγας 
’Αλέξανδρος» διά τήν παρά τών Ανδρών τής Δ.Χ. ’Εδέσσης οί
κονομικήν συνεισφοράν υπέρ άνεγέρσεως μνημείου τού άγνω
στου Ίερέως καί Διδασκάλου.

* * *

Τό Δ.Σ. τού Φιλοπροόδου Συλλόγου Φλωρίνης «Ό  ’Αριστο
τέλης» διά τήν παρά τής Δ.Χ. Φλωρίνης διάθεσιν μέρους βι
βλίων έκ τών προοριζομένων διά τήν βράβευσιν Αριστούχων 
σπουδαστών τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Φλωρίνης καί μα
θητών τών Γυμνασίων τής περιοχής.

*  *  *

Ό  Διδάσκαλος καί ή Σχολική ’Εφορεία τού Δημοτικού Σχο
λείου Ποτιδαναίας—Δωρίδος διά τόν ’Ενωμοτάρχην κ. Δημή- 
τριον Λάμπον Διοικητήν τού όμωνύμου Σταθμού Χωρ]κής δω- 
ρήσαντα είς τό Σχολείον των σειράν ταινιών «ΦΙΛΜ— 
ΣΤΡΙΠΣ» έκπαιδευτικοΰ περιεχομένου καί Ανέκαθεν συμπα 
ριστάμενον είς τό Σχολικόν έργον.

*  *  *

Ο ί Δήμαρχοι Αιγάλεω καί Χαϊδαρίου διά τήν ταχείαν άνακά- 
λυψιν καί σύλληψιν παρ’ όργάνων τής Ύποδ]νσεως Τροχαίας 
Προαστίων Πρωτευούσης Ασυνειδήτου όδηγοΰ, έγκαταλείψα- 
ντος τραυματισθέντα όπ’ αυτού πεζόν.

* * *

Ό  Διοικητής τής Άνωτέρας Σχολής Πολέμου διά τήν Απονο
μήν είς τήν Σχολήν τού έμβλήματος τού Σώματος.

*  *  *

Ό  έν Άθήναις Σύνδεσμος Φοιτητών «Ά σπίς τής ’Ορθοδο
ξίας» διά τήν παρά τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής παρασχεθεΐ- 
σαν είς τούτον οίκονομικήν ένίσχυσιν ή όποια συνέβαλεν είς 
τήν άγοράν καί διανομήν είς τούς κατοίκους τού χωρίου Σκοπός 
Φλωρίνης 450 δεμάτων περιεχόντων διάφορα δώρα.

*  *  *

Ό  ’Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Ό μιλος «Φωστήρ» διά τούς 
Διοικητήν Δ .Χ . Μεσσηνίας, ’Αξιωματικούς, Ύπαξιωματικούς 
καί Χωρ]κας τών 'Υπηρεσιών Καλαμάτας διά τά έπιτυχή μέτρα 
τάξεως κατά τόν διεξαχθέντα ποδοσφαιρικόν Αγώνα μεταξύ αύ- 
τού καί τής όμωνύμου τοπικής όμάδος.

*  *  *

'Ο « ’Ολυμπιακός» Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς έξ όνόμα- 
τος τού Τμήματος Καλαθοσφαιρίσεως διά τήν ύποδειγματικήν 
ώς άναφέρει τάξιν ή όποια έπεκράτει έκάστοτε πρό καί μετά 
τούς Αγώνας τής Αντιστοίχου όμάδος του είς τήν Θεσσαλονίκην

Ό  Αΰτοκινητικός Ό μιλος Θεσσαλονίκης διά τήν πολύτιμον 
ώς χαρακτηρίζει συμπαράστασιν τών όργάνων τής Διευθύνσεως 
’Αστυνομίας Θεσ]νίκης κατά τό διεξαχθέν έπιτυχώς Ε' Ράλλυ 
Θερμαϊκού.

*  *  *

Ό  κ. Ήλίας Άναγνωστάκος κάτοικος Όρχομενοΰ Βοιωτίας 
διά τήν μετά τόν τραυματισμόν του είς τροχαΐον άτύχημα άμε
σον παρά περιπολικού τής Δ.Χ. Βοιωτίας μεταφοράν του 
είς κλινικήν Λεβαδείας, έξ’ ής ώς Αναφέρει, διέφυγε σοβαρώτα- 
τον κίνδυνον ζωής.

* * *

Ό  όμογενής έξ’ Αυστραλίας κ. Λεονάρδος Σέλτσικας διά τήν 
ευγένειαν καί γενικώς άψογον έκτέλεσιν τών καθηκόντων όρ- 
γάνου τού Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας.

Φ ο ρ ε ί ς

Τών Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, καλούς Σαμαρείτας, 
καί φύλακας—άγγέλους τών πολιτών χαρακτηρίζουν δΓ όμα- 
δικής έπιστολής των οί κάτοικοι τής νήσου Γαύδου—Χανίων 
τούς άνδρες τής Χωρ]κής καί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, καί 
συγχρόνως έκφράζουν τάς ευχαριστίας των διά τόν Δ]τήν καί 
τούς Χωρ]κες τού Φ.Χ. Γαύδου, τό Α.Τ. Καντάνου τήν Δ.Χ. 
Χανίων τήν 5ην Μεραρχίαν, καί τήν 115 Πτέρυγα Μάχης 
διά τήν παροχήν Αποτελεσματικών πρώτων βοηθειών καί έν 
συνεχεία κινητοποίησιν τών Υπηρεσιών τούτων διά τήν άφι- 
ξιν έλικοπτέρου παραλαβόντα τόν σοβαρώς τραυματισθέντα 
συμπολίτην των Δαμουλήν Γιαλινάκην, διαφυγόντα ήδη τόν 
θάνατον.

Ευχαριστήριον έπιστολήν έδημοσίευσαν

Ό  κ. Γεώργιος Μαργιολάκης κατ. Βατολάκκου Χανίων είς 
τήν ’Εφημερίδα « ’Εθνική Φωνή» διά τούς άνδρας τής ’Αμέσου 
Έπεμβάσεως Χανίων κινηθέντας ώς άναφέρει καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν νυκτός πρός έξεύρεσιν καί μεταφοράν αιμοδοτών 
διά τήν έπιτευχθεΐσαν τελικώς διάσωσιν τής κινδυνευούσης 
συζύγου του.

Ευμενή σχόλια αφιέρωσαν

Ή έφημερίς «Θεσπρωτικός Αγών» διά τήν έπαγρύπνησιν 
πρός Αποτροπήν τροχαίων Ατυχημάτων τού Διοικητοΰ καί τών 
όργάνων τού Σ.Χ. Τροχαίας Ήγουμενίτσης.

*

Ή έφημερίς «Κρητική Έπιθεώρησις» Ρεθύμνου είς δίστηλον 
άρθρον της διερωτωμένη έάν είναι Αρκετόν ένα «εύγε» είς τούς 
Δοκίμους Χωρ]κες τού Π.Σ.Ο.Χ. Ρόδου διά τήν Ανέκαθεν πα- 
ρατηρουμένην συχνήν έθελοντικήν αιμοδοσίαν των πρός 
διάσωσιν κινδυνευόντων Ασθενών.

*

Αί έφημερίδες τών Πατρών «Πελοπόννησος» «Η μέρα» καί 
«'Ημερήσιος Κήρυξ» είς συνεχή δημοσιεύματα καί φωτο
γραφικόν ρεπορτάζ έπί ύήμερον, διά τόν Διοικητήν τού Τμή
ματος Τροχαίας Προαστίων Πατρών Ταγματάρχην κ. ’Ιά
κωβον Βασιλάκην καί τούς λοιπούς ’Αξιωματικούς, Ύπαξιωμα- 
τικούς καί Χωρ]κες τής ιδίας 'Υπηρεσίας οί όποιοι ώργάνωσαν 
είς Κινηματοθέατρον όμιλίαν έπί θεμάτων κυκλοφοριακής 
Αγωγής είς μαθητάς μέ ταύτόχρονον προβολήν φωτεινών 
διαφανειών (σλάϊτς) καί έν συνεχεία άπόδοσιν βιβλιαρίου 
καταθέσεων έκ 4.000 δραχμών είς μαθήτριαν τής όποιας ό 
πατήρ έφονεύθη είς τροχαΐον άτύχημα.

Άθρόα τηλεγραφήματα

κατοίκων τής Αιδηψού κατέφθασαν είς τό Άρχηγεΐον διά 
τών όποιων έκφράζουν τόν θαυμασμόν καί τά θερμά των συγ
χαρητήρια διά τόν Ενωμοτάρχην κ. Ήλίαν Καλλιώραν 6 
όποιος μέ κίνδυνον τής ζωής του τήν 3-4-1973 έρρίφθη είς τήν 
θάλασσαν καί διέσωσεν έκ βεβαίου πνιγμού γυναίκα όλισθήσα- 
σαν έκ τού καταστρώματος «Φέρρυ—μπώτ».

3 8 . 7 6 0

τηλεφωνικός κλήσεις έδέχθη τό 109 τής Αμέσου Έπεμβά
σεως Προαστίων Πρωτευούσης κατά τόν μήνα Μάρτιον 
έναντι 32.890 τού Μαρτίου 1972, ένώ ή Ά μεσος Έπέμβασις 
Θεσσαλονίκης κατά τόν Μάρτιον έ.έ. έδέχθη 8.000 κλήσεις.
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Παρατείνεται

Μέχρι 31-12-1973 ή προθεσμία τής σημάν- 
σεως τών κοσμημάτων καί άλλων άντικει- 
μένων έκ πολυτίμων μετάλλων, ή οποία ώς 
γνωστόν άποβλέπει είς τήν προστασίαν 
τοϋ καταναλωτικού κοινού.

Τό έτος 1973
Ή 'Ελλάς συμμετέχει είς τάς Διεθνείς 
έκθέσεις Βερολίνου, Τριπόλεως, Λυβΰης, 
Στοκχόλμης, Ντύσελντορφ, Μονάχου, 
Μιλάνου, ’ Αμστερνταμ, Φιλιππουπόλεως, 
Τορίνου καί Παρισίων.

Τό ΰψος
Τών ιδιωτικών καταθέσεων τού έτους 1972 
άνήλθεν είς τό ποσόν τών 30.000 περίπου 
έκ. δραχμών έναντι 10.786 έκ. δραχ. τού 
έτους 1966.

1.591.186
Ξένοι τουρίσται άφίχθησαν άεροπορικώς 
είς τήν 'Ελλάδα κατά τό έτος 1972 ήτοι 
ποσοστόν 58% έπί τού συνόλου τών άφιχ- 
θέντων 2.731.587 κατά τήν αότήν περίοδον.

Ραδιοφωνικά!
καί τηλεοπτικοί έκπομπαΐ διά νέους θά όρ- 
γανωθούν κατόπιν άποφάσεως τής Ίεράς 
Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, έ- 
νώ έκ παραλλήλου μερίμνη τής ιδίας θά ά- 
γορασθούν μορφωτικού περιεχομένου κι-

Τήν 11-3-73 έλαβε χώραν ή κλήρωσις 
(300) νεοδμήτων οίκιών καί (46) οικοπέδων 
πρός άποκατάστασιν ισαρίθμων οικογε
νειών μεταφερομένων οικισμών περιοχής 
Πρεβέζης.

Ή κλήρωσις έγένετο είς Ώρωπόν Πρε
βέζης ύπό τού Ύφυπουργού-Περιφερεια- 
κού Διοικητού ’Ηπείρου κ. Κωτσέλη πα-

νηματογραφικαί ταινίαι πρός προβολήν 
είς τούς μαθητάς τών Κατηχητικών Σχο
λείων τής Χώρας.

60 .000 τόμους
Μορφωτικών βιβλίων συνολικής άξια 

4.200.000 δραχμών ήγόρασε τό 'Υπουρ- 
γεΐον Παιδείας διά τήν διάθεσίν των είς 
Σχολικός Βιβλιοθήκας.

Ή άξια
Τού συνόλου τών έξαγωγών αί όποΐαι έ- 
πραγματοποιήθησαν κατά τό έτος 1972 
άνήλθεν είς 870,8 έκ. δολλάρια, έναντι 
662,5 τού προηγουμένου έτους, σημειώ- 
σασα ούτως άνοδον κατά 31,4%.

Μετάλλων
Άργυρούν άπενεμήθη ύπό τού οίκου 
TAIGER V ER LA C  είς τό «Λεύκωμα 
1972» τού Ε.Ο.Τ. μεταξύ άλλων 136 όμοι
ων έκ 38 χωρών, είς τά πλαίσια τών έκδη- 
λώσεων τής έκθέσεως «Διεθνές Χρη- 
ματιστήριον Τουρισμού»τού Βερολίνου.

Είς τό Τόκυο
Έγένοντο τά έγκαίνια τών Γραφείων τού 
Ε.Ο.Τ. είς τήν ’ Απω ’Ανατολήν, είς τά 
όποια έκτός τού Αύτοκρατορικού Πρίγκη- 
πος Μικάσα, παρευρέθησαν 250 διακεκρι
μένοι προσωπικότητες τής Ιαπωνικής 
πρωτευούσης.

Χαλκιδική
«Ό  μυστικός κήπος τής 'Ελλάδος» ήτο 
ό τίτλος καλλιτεχνικής άφίσσας ή

ρουσίμ έκπροσώπων τών τοπικών αρχών 
καί τών ένδιαφερομένων.

Είς τήν φωτογραφίαν ό κ. ’Ανώτερος 
Διοικητής Χωρ]κής ’Ηπείρου συγχαίρων 
άποκατασταθέντα τυχηρόν ιδιώτην ούτι 
νος τόν λαχνόν έξήγαγε προσωπικώς έν 
τής κληρωτίδος.

όποια έφιλοτεχνήθη ύπό μεγάλου Γαλ
λικού διαφημιστικού όργανισμοΰ καί 
εύρύτατα έκυκλοφόρησεν είς Παρισίους, 
έν όψει τής νέας τουριστικής περιόδου, 
αλλά καί τού πραγματοποιηθέντος τόν 
παρελθόντα μήνα συνέδριο τών Γάλλων 
ταξιδιωτικών πρακτόρων είς τήν Χαλκιδι- 
κήν.

Συνέχεια είς έπομ. σελίδα

Π Ε Ν Θ Η

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΒΑΣ (1904-1973) 
Αντιστράτηγος Χωρ]κής έ . ά.

Τήν 16.30' τής 29-3-73 έκηδεύθη δημό
σιοι δαπάνη είς τό Α' Νεκροταφείον ’Αθη
νών ό άποβιώσας ’Ιωάννης Πέτροβας, 
’Αντιστράτηγος Χωρ]κής έ. ά. Είς τήν 
νεκρώσιμον άκολουθίαν παρέστησαν ό 
Αρχηγός Χωρ]κής, πολλοί ’Ανώτατοι, 
’Ανώτεροι καί κατώτεροι ’Αξιωματικοί 
Χωρ]κής, έτεροι άνδρες τού Σώματος, οί- 
κεϊοι καί φίλοι τού μεταστάντος καί πλή
θος κόσμου. Τάς κεκανονισμένας τιμάς 
άπέδωσαν Τμήμα Μουσικής Χωρ]κής καί 
Λόχος Δοκίμων Ύπεν]ρχών.

Άποτίων ύστατον φόρον τιμής άπεχαι- 
ρέτισε τόν νεκρόν έκ μέρους τού Σώματος 
ό A "  Υπαρχηγός Χωρ]κής' Υποστράτηγος 
κ. ’Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, δστις άναφέρ- 
θη είς τήν προσωπικότητα, τό ήθος, τήν 
μόρφωσιν, τάς ίκανότητας, τό έργον καί 
τάς ύπέρ τού Σώματος θυσίας τού μετα
στάντος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ: Έγενήθη τό 1904 είς Κάτω 
Μέλπειαν Μεσσηνίας. Άπεφοίτησε τής 
Νομικής Σχολής ’Αθηνών καί κατετάγη 
είς τήν Χωρ]κην ώς Ένωμ]ρχης. Τό 1926 
είσήχθη είς τήν Σ.Α.Χ. καί ώνομάσθη 
’Ανθυπομοίραρχος μετά 2ετίαν. 'Υπηρέ- 
τησεν εύδοκίμως είς τό Σώμα, διατελέσας 
Ύπαρχηγός Χωρ]κής.

ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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Εις τό Ξενοδοχεΐον
«Ίντερκοντινένταλ» τών Παρισίων, κατά 
τήν διάρκειαν ειδικής έκδηλώσεως, έπε- 
δόθη είς τόν Διευθυντήν Υπηρεσίας 
Ε.Ο.Τ. Γαλλίας, τό άργυροϋν μετάλλιον 
τουρισμοΟ διά τό έτος 1972, τής 'Επαγγελ
ματικής Ένώσεως Συνεργασίας πρός προ
βολήν τού τουρισμού.

Παρωχετεύθησαν
Είς τάς Περειφερειακάς Διοικήσεις at 
παρά τού 'Υπουργείου Πολιτισμού καί 
’Επιστημών έγκριθεϊσαι έπιχορηγήσεις 
τού τρέχοντος έτους τών Δημοσίων καί 
λοιπών βιβλιοθηκών ώς καί τών Ιστορι
κών καί Λαογραφικών άρχείων τού Κρά
τους.

ΛΥΣΕΙΣ

Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε  Σ Ω Σ Τ Α ;

α) Τό τρόλεϋ
β) Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον 
γ) Εις τό δίκυκλον

ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΑΣ ΓΝΩΣΕΙ ΣΑΣ

Τό κινητόν Κινηματογραφικόν Συνεργείον Χωρ]κής συνεχίζον μέ ένθερμον 
ζήλον τάς προσπάθειας του—κατ’ έφαρμογήν τού προγράμματος τού ’Αρχηγείου 
Χωρ]κής—διά τήν άνάπτυξιν τών Δημοσίων Σχέσεων, περιώδευσεν έσχάτως περιο- 
χάς είς τόν Νομόν Λαρίσης καί προέβαλεν έπιτυχώς διαφόρους ταινίας πρός ψυχα- 
γώγησιν τών κατοίκων. Αί ταινίαι αΰται, ώς γνωστόν, είναι μορφωτικού καί άστυ- 
νομικού περιεχομένου μέ ρεπορτάζ, στιγμιότυπα καί λοιπάς πληροφορίας άπό τήν 
ζωήν καί τήν δράσιν τού Σώματος.

'Η έπιτυχία τού έργου τούτου ΰπήρξεν πλήρης μέ τήν συνδρομήν τών τοπικών 
βαθμοφόρων τού Σώματος άξιωματικοί τού όποιου έπρολόγισαν καί συμπαρεστάθη- 
σαν δεόντως πρός πραγμάτωσιν τού κοινωφελούς αυτού σκοπού.

Στιγμιότυπον άπό τήν είς Λάρισαν κινηματογραφικήν προβολήν τής 29-3-73 
είκονίζεται είς φωτογραφίαν.

a v i z a u n n
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ") Τ Η Λ .  3 2 1 8 - 2 3 9  
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  3 9  (ΣΤΟ Α ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ )
Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  4(ΣΤΟ Α  ΑΘΗΝΩΝ « Τ Η Λ .  3 2 1 0 -3 5 7  

Α Θ Η Ν Α  I

Εγκυκλοπαιδικές έρωτήσεις

1) 'Ο ’Αγλαάφών, άπό τήν Θάσο 2) 
Τό 1929 3) Άπό τόν Μέγα Θεοδόσιο 4) 
Ή Άδανσονία, πού φύεται στην ’Αφρι
κή, ό κορμός της φτάνει τά 47 μ. περιφέ
ρεια 5) Τό 1896 στήν ’Αθήνα.

Ιστορικές έρωτήσεις

1) Ή μάχη τής Μιδέας, τό 368 π.Χ·, 
μεταξύ Σπαρτιατών καί ’Αρκάδων 2) 
Στόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 3) Μέχρι 
31 Μαρτίου 1833 4) Σ τ ις  18 Σεπτεμ
βρίου 1834 5) 'Ο στρατηγός Γ. Τσο- 
λάκογλου.

Συγγένειες

1) Γιός καί μητέρα 2) ’Αδέλφια 3) 
Γιός καί μητέρα 4) ’Αντρόγυνο 5) Πατέ
ρας καί κόρη.

Κλισέ καί άποτύπωμα
’Αντιστοιχεί τό ύπ’ άριθμόν 7.

1 2 3 4 5 6 7 8 910 111213
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Spring !
The season that every being on earth is 
awaiting to revive and renew.
It was in spring that our Great Lord brought 
with his resurrection the salvation of Man
kind.
It is in spring that every Man on earth 
should look into the true meaning of the 
Sacrifice and Resurrection of our lord and 
behave himself in life the way it has taught 
rthat is «live with love and respect».

IN TH IS  ISSUE
Major John Tripis is dedicating this article to the Traffic Safety campaign this is organised this 

month in Greece and he stresses the meaning of this effort which above all must be a nationwide sincere 
and decisive combat against road accidents.

He thinks, that Traffic Safety is not an object or thing that one can reach out and grasp when it 
wants it - but it is the product of doing a lot of things right...



«Traffic Safety is not aT o- 
bject thing one can reach out 
and grasp when he wants it. 
Trafic Satety is the product of 
doing a lot of things right...»

BY

JOHN T R IP IS

Gendarmery M ajor

*

TRAFFIC SAFETY

Traffic Safety actually is a com
pletely negative condition, whose 
image is reflected only in the ab
sence o f accident. But, even though 
traffic safety is negative, we know 
there is a positive approach to it. 
We know that it is the product o f 
doing a lot o f things right. To do 
things right, however, we first must 
know all, there is to know about 
them; what must be done; how 
they should be done for greatest 
effectiveness and,; why they must 
be done in the public interest, so 
that everyone will understand and 
do his part.

Driving must be understood to 
involve moral and spiritual res
ponsibilities It can be fatal to for
get that drivers and pedestrians 
are G od ’s creatures no matter how 
foolishly they may drive or walk. 
The good driver, the good Chri
stian, tries to anticipate the errors 
o f others, and he responds to emer
gencies with quick, correct and ca
reful action, not stubborness, im
pulsiveness, wilfulness or vicious 
irritability.

On the road, we literally must be 
our brother’s keepers. For the idea 
«they must look out for me», we 
must substitute, «I must look out 
for them». Jesu s Christ did not 
teach impractical theory; neither 
did he reduce conduct to a simple 
code o f rules. He brought Mankind 
a way of life applicable to every 
age and situation. It is a religion

which concerns the relationship of 
Man to Man in the here and now; 
it deals more than ju st patterned 
rules o f behaviour. It must pro
duce Christian attitudes which are 
so badly needed in the modern Mo
tor Age, when the toll o f fatalities 
climbs up every day to tremendous 
rates.

In Greece the Motor-Age is still 
at a comparatively early stage. We 
are approaching the crucial point 
when the ownership o f private cars, 
instead o f being the privilege o f a 
minority, becomes the expectation 
o f the majority.

There is no doubt that the desire 
to own a car is both widespread
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and intense. The ownership o f pri
vate vehicles is a direct function of 
real income and as the real income 
o f families increases, the number 
o f vehicles increases too. Direct 
consequences o f this great floor of 
vehicles, are the accidentsdeath, da
mages etc. But, there are also indi
rect ones of a wide-range chara
cter-economic and social conse
quences, which ramify into every 
corner o f our national life.

The loss o f wealth and of ameni
ty that the Nation is inflicted on 
itself through the congestion, for 
instance, is already very large. There 
is no doubt that these economic 
wastes add up to hundreds of mil
lions a year. N or are these the only 
losses that the rising tide of Motor- 
Traffic brings with it. There are 
so many people that lose their lives 
each year. This is the worst wast
age o f all. And, it also can be ex
pected to rise with the traffic, un
less effective steps can be taken.

The largest proportion o f the 
whole, and that part that should 
be regarded as being most preventi- 
ble. is accidents to pedestrians. It

may be that future generations will 
regard our carelessness in allowing 
human beings and moving vehicles 
to use the same streets and our 
apparent callousness to the inve- 
vitable results, with the same hor
ror and incomprehension o f earlier 
generations to elementary sanita
tion.

Every one is conscious, in a ge
neral way, o f the traffic problem 
and that it is on the continuing 
increase. Traffic problems are a 
dailly challenge to everyone o f us 
today, who should be concerned 
with them because the problems 
generated by the development of 
the motor-vehicle demand the best 
attention and the mutual coopera
tion o f both the specialists on this 
subject and the average citizen, 
since both are directly or indirectly 
concerned and connected with it.

Since traffic problem is a dailly 
challenge it should be met with the 
finest weapons physical, mental and 
mechanical that can be provided 
because moreover, the motor-vehi
cle is also so important to the pu
blic welfare, the economy and the 
social life, and the traffic enigma 
it has created touches every facet 
o f M an’s life today. The traffic 
problem subsequently is a direct or

indirect responsibility o f every citi
zen and for this reason it is «every
body’s business and it should by 
all means not be allowed to become 
nobody’s business».

It is beyond any doubt, that we 
are nourishing at immense cost a 
monster o f great potential destruct
iveness. And, yet we love him dear
ly. But, translated in its toll collecti
vely as «the traffic control» the 
motor cars clearly are a menace 
which can spoil our civilisation. 
But, translated into terms o f the 
particular vehicle that stands in our 
garage, we regard it as one o f the 
most treasured possessions or dea
rest ambitions, an immense conven- 
nience, an instrument o f emancipa
tion, a symbol o f the modern age.

To refuse to accept the challenge 
it presents would be an act o f de
featism. The task it sets us is no 
greater and perhaps less than was 
presented to the rural Greece a 
century ago by the industrial revo
lution followed by the railway. If 
we are to meet our challenge with 
a greater balance o f gain over loss 
that our great-grand fathers met 
theirs, we must meet it without con
fusion over purpose, without timi
dity over means and above all with
out delay.

A father’s smile is the most precious treasure 
for his children . . .



Traffic Officers do their share in eliminating road-accidents . . . Does the same the average citizen ? . ..

Accidents are a form  o f social 
sickness and the same unified ap
proach to traffic safety should be 
employed as in treating medical 
epidemics. Applying to traffic safe
ty the coordinated preventive and 
control techniques that have enabl
ed medical and public health Au
thorities to accomolish magnificent 
benefits, we think will be most be
neficial and effective, in preventing 
also traffic accidents. The way to do 
it, is to take e leaf form from the 
medical program  and treat traffic 
safety as follows - Organise to do 
the jo b ; train men to do the jo b ; 
identify the disease and determine 
the causes; use in appropriate com
bination, all remedial elements and 
Agencies which should be employed 
in effecting the cure; maintain there
after a consistent continuing pre
ventive and corrective program, as 
the patient may relapse.

In the case o f an actual epidemic, 
and we might well think o f traffic 
as a mobile epidemic, the procedu
res follow the general plan outlined 
here below :

— Locate the sources o f infection 
and put in control m easures; Lo
cate active cases until they are cured

Use such general prophylastic mea
sures as may be indicated necessary 
to accomplish the task.

Once again, all Agencies which 
shoulb de used are used by the 
Medical Authorities and the normal 
devices for enlisting public support 
are set in motion. One final point 
is that overt disobedience o f quaran
tine and similar regulations is puni
shable by law, law to which the 
m ass o f people does not object 
because its intent is to guard their 
welfare and their lives.

A final point to emphasize the 
analogy, is that health Departments 
use a unified attack. They keep 
records o f births and deaths; they 
are active in securing needed legisla
tion; they maintain records o f acci
dents; they inspect and enforce; 
they have extensive educational pro
gram s and fine examples o f coordi
nation. The most effective way to 
combat traffic accidents and built 
up a traffic minded Man is to orga
nize a unified traffic Safety program, 
which should include every facet 
o f the so pressing and critically 
important problem.

Programming may be described 
as the expert arrangement and use

o f available resources. I f  there were 
such a person as a program  specia
list and if we hired him for the job 
o f creating an adequate traffic safe
ty program, he would o f necessity 
have to learn the full range o f sub
jects discussed, because to develop 
a program  he would have to know 
what he had available to include 
in it. This means, therefore, that 
the type o f men qualified for this 
subject who must have not only 
full-knowledge o f all the individual 
resources, but they must know what 
to do with this knowledge, how to 
apply it, translating knowledge into 
effective activity.

The three essential steps neces
sary to achieve a truly unified and 
adequately coordinated traffic safe
ty program are :

—All Agencies must L>e conviced 
o f the common-sense validity and 
desirability o f such a program.
— Each Agency must establish ap
propriate policy to initiate such a 
program.

—People must be thoroughly 
grounded in every aspect o f the 
traffic-accident problem and train
ed to the basic philosophy and pro-
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cedures o f a unifited program 
Knowing the lements to be coordi
nated is only a part o f the task.

The old saying that «knowledge 
is power» is applicable to safety as 
well as to almost every other sub
ject. Drivers need to know more to 
drive better and safer, and educa
tion o f the m otorists and the pede
strians must be hammered at cease
lessly. The best safety device is a 
careful driver. The same applies for 
the pedestrian as well, since the 
toll o f pedestrian deaths in traffic 
is quite large.

But let us see what exactly should 
include a traffic safety program  :

The most important items in this 
case are the following :

— Effective identification of the 
traffic accident, that is : scientific 
determination o f W HAT - WHO - 
W HERE - WHEN and WHY of the 
event.

—Enlargement o f fundamental 
knowledge through scientific data 
obtaining by people, without other 
roles in the particular event.

— Support for roadway research, 
as far as the traffic accident causes 
is concerned.

— Leadership and administration 
in carrying out such a program.

— Professional and technical com
petence, especially in engineering 
and behavioral sciences.

— Legislative action - appropriate 
of closely related activities. A major 
factor long neglected is the develop
ment o f adequate coordination with
in, between and outside Governe- 
ment on traffic safety activities.

—Public relations to develop in
terest and support and cooperation. 
Specifically we can mention Here 
some of the most indispensable 
factors if any substantial and con
tinuing success is to be achieved 
in reducing the toll on our highways 
and streets.

—Enactment o f a modern, sound 
and strict traffic code.

—Fair, firm and impartial enfor
cement o f the traffic laws andordi- 
nances by properly trained and 
adequately equipped Law Enforce
ment Officers.

—Traffic Courts that dispense 
fair and impartial justice, fostering 
respect for the law and support 
for the enforcement.

— Reasonable but severe requi

rements for obtaining and retaining 
the privilege to drive a vehicle.

— Correct use by all Police Servi
ces o f the uniform accidentreports, 
and study and correct use o f the 
traffic information to determine 
needs for corrective actions.

—Stimulation of construction of 
new highways and streets and re
habilitation and maintainance of 
those now existing, using the best 
engineering techniques to insure 
maximum safety.

—Correct Periodic full and strict 
inspection o f all motor-vehicles.
—Nationwide systematic instruct
ion o f young people in driving 
practices and correct driving atti
tudes.

— Besides these short range act
ions, there must be taken into con
sideration some thinking o f some 
long range actions, which are most 
essential in building up an absolute
ly perfect traffic safety program, 
such as :

— Advance planning by the com
petent State Agencies to ’determine 
future requirements o f the traffic

mmediate and substantial in
crease in research and development 
work relating to the causes o f the 
traffic accidents and injuries and 
the corrective actions indicated to 
be needed.

O f course all these activities and 
responsibilities for improving the 
traffic accident situation lies with 
the State Authorities, but a lot of 
trings which can be done rest upon 
the individual citizen or groups of 
citizens as well, who should support 
the Public Authorities through ma
king suggestions and reccomenda- 
tions for the development o f new 
techniques and solutions.

We think it is necessary now to 
see how an accident is generated 
in order to find out the responsibi
lity in the dreadful results we wit
ness nowadays on the roadways 
and streets.

Future generations will regard our carelessness in allowing human beingsand 
moving cars to use the same streets with horror.
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Driving as a process can be con
ceptualized as the interaction of 
three components: a vehicle, a road
way and an operator. The task of 
driving is to get cargo to a spatio- 
temporal goal. The cargo may be 
people, goods or both. The goal 
is arrival at a location withing some 
«limited» period o f time. A vehicle 
must be controllable to maintain 
constant velocity and direction, as 
well as to make a variety o f change 
in velocity and direction upon re
ceiving appropriate instructions. 
The controllability o f a vehicle is 
relative to the roadway on which 
it must move and to the abilities 
o f the operator.

A roadway which is a two-dimen
sional path for a vehicle, must be 
free o f obstacles in order to funct
ion adequately as a path. An ob
stacle-free road is capable of sup
porting the vehicle and is predict
able to the operator. Support is re
lative to such qualities o f the vehi
cle as its size, shape, weight and 
range o f velocities. Predictability is 
dependent on either perceptual cla
rity or the possession o f symbolic 
messages to substantiate for per
ceptual clarity, and both are rela
tive to the operator, such as visual

acuity and symbolic comprehension. 
An operator who must be capable 
o f controlling the relationship of 
the vehicle to the roadway. The 
capability o f the operator is relative 
to assumed properties o f the other 
elements is driving situations. Driv
ing is not generally so simple a 
task as is described or as it seems 
to be. A fourth factor found in 
most real situations is the presen
ce o f many vehicle-operator com
binations, using a given roadway 
for independent goals. It is  this 
factor that makes driving a social 
task, and that greatly complicates 
the problem of getting cargo to a 
goal.

As vehicles travel over a road
way network in different directions 
and at different velocities, an opera
tor must be able to predict the be
haviour o f all other drivers driving 
the period in which there is rela
tively high probability of their be
coming obstacles in the path. Thus 
a need is created for each operator 
to have a generally valid set of a s

sumptions about the behaviour of 
other drivers is likely to be. A 
set o f rules, accepted by all opera
tors serves this function. These ru
les o f the road are backed by the 
authority o f general law. They sim
plify the driving task considerably.

Accidents are not accidental, but 
the result of failure in the complex 
real system o f many drivers ope
rating in a roadway net is a diffi
cult to solve problem. The task of 
the operator is to control the re
lationship of the vehicle to the 
roadway. This may be divided into 
two parts: the obtaining o f accu
rate information concerning this 
relationship and the effecting of 
appropriate action based on this 
information.

In the acquiring o f information, 
the first step is perception. The 
perception is necessary to prevent 
an accident. The adequate p erc ep t
ion is and can be a result o f con
ditions within the operator, cons
idered as a system in himself. In 
accuracies, distortions and the like

Traffic of any kind should always be this way, but . . .
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within the sencory, particularly, vi
sual apparatus o f the operator will 
have this result.

There are other aspects o f the 
total system that enter into the 
perception process, although not as 
obviously as sensory impairement. 
These items are functionally equi
valent, however, to such impaire
ment, as obstacles to vision.

Another obstacle to adequate per
ception is distraction. A large and 
heterogeneous class o f events which 
interfere with normal or usual con
centration habits and adversely af
fect perception o f the vehicleroad 
relationship. Unusual sights and 
sounds, tense and annoying situa
tions, actions of people within the 
car and a host o f other events can 
serve as distractions.

Furthermore, various «faulty» 
driving habits can reduce effective 
perception. The human visual field 
is relatively limited, yet it is im
perative for the operator to survey 
all directions while driving.

The best compromise forming a 
kind o f ideal hab't pattern, might be 
to concentrate on various sectors 
o f the total possible field in pro
portion to the likelihood of hazards, 
to adopt other habit pattrens, such 
as not paying much attention to a 
particular sector, even when action 
contemplated is such that the pro
bability o f hazard within this sector 
is quite high. Even however, with 
an ideal habit pattern, the fact of 
limited visual field, making it im
possible to survey all sectors si
multaneously, will yield a certain 
probability of not seeing a hazard 
in a given sequence o f perceptual 
scanning. If one conentrates on the 
most dangerous sectors, hazards 
in the less frequently hazardous 
sectors become subject to time-lags 
in perception. This might he called 
«chance». There is no habit pattern 
that can completely eliminate this 
probability. Thus, what might be 
called «chance» coupled with the 
limitations o f human perception, 
can result in failure to perceive 
a  hazard. The role o f extremely low 
probability or chance events in 
accidents, should be clearlyrecogni- 
sed by safety specialists.

Assuming prompt and adequate 
perception, there is still the problem 
o f interpretation before the operat
or can be assumed to possess ac-

An effective weapon to combat accidents is to teach children the value of life to 
themselfs and to the nation.
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There are unfortunately not so many Traffic officers to look after every child . . . 
Parents and every citizen should police too.

curate information concerning the 
relationship o f the vehicle and the 
road. In order to interpret a pos
sible social hazard the driver must 
also be aware o f its probable future 
positions. Illegitimate expectations, 
the lack o f knowledge o f the rules 
o f the road or distorted knowledge 
o f these rules, will lead to inaccu
rate interpretation o f sensory in
formation. On the other hand, the 
operator may possess legitimate 
expectations, but there may not be 
fulfilled. Another driver may de
viate from his traffic lanewithout 
proper communication or may emit 
misleading symbols. This in turn 
may be the result o f illegitimate ex
pectations, mechanical feature, or 
other factors in the other driver.

Having achieved accurate infor
mation, the operator is still faced 
with the problem of taking appro
priate action. The first step, having 
judged the vehicle-roadway and for

the vehicle-vehicle relationship to 
the unsatisfactory, is to survey the 
alternative potentialities for action.

For each alternative, it is neces
sary for the operator to estimate the 
consequences. Problems here re
semble those met in interpreting any 
given perceptual situation and may 
be more difficult to solve. The esti
mate o f consequences must in
clude an expectation o f the other 
driver’s relations which may in
volve illegitimate assum ptions or 
legitimate assumptions about the 
other driver’s behaviour that are 
contravened.

Finally, having made a decision 
in favour o f a given action, the 
action must be implemented by the 
operator. Inadequate action may be 
categorised as partial, faulty or no 
action. The problem may lie within 
the operator, as a lack o f skill or 
panic and immobility. It may occur 
within the vehicle, as a lack o f

mechanical controlability, or with
in the roadway especially as the 
passage o f time involves new road
way conditions that in many cases 
could not have been fully evaluated 
in considering the possibilities o f 
actions.

In conclusion, we can say, that 
driving is a process in a system 
involving an operator, a vehicle 
and a roadway. Failures in each 
component and in the interaction 
o f the components, will result i. 
accidents.
And, since we know, or we should 
know, the factors involved in an 
accident we should also, be able 
to eliminate them in order to pre
vent fatalities and. injuries. O f cour
se not all people know this process 
or at least they do not think o f it 
in this way, for this reason we 
should make them in one or the 
other way to think about it.

This must be the purpose o f a 
campaign like the one that is orga
nised next month in our Country. 
This traffic Safety Campaign must 
be general and cover every corner 
o f this country. But the most im
portant in this effort is not the idea 
o f organising a campaign for the 
only purpose to enlist another acti
vity o f those responsible to solve 
the traffic problem but the idea 
must be a general participation of 
the public to adept the policies and 
techniques for the prevention of 
the traffic accidents, otherwise it 
remains nothing but theimpressive 
festivities and speeches.

Traffic Safety Campaigns must 
become holy manifestation o f So
lidarity. A moment o f selfconcen
tration and recollection aiming at 
saving lives, lives lost and law- 
abiding citizen play his important 
role in this effort because only this 
way they can contribute in elimi
nating the factors which lead to 
accidents. The problems is a gener
al one. Every one has its share 
in it. The responsivbility does not 
rest only upon the shoulders of 
those responsible to enforce the 
rules and regulations o f the road, 
but upon every roaduser-r Thus, we 
can once more stress here that the 
«Traffic problem is everybody’s bu
siness and exactly for this reason, 
it must never be allowed to become 
nobody’s business . . .».
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