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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

Μέ τήν» ε ί σ ο δ ο του Αύγοΰατου,
ή τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή κ ί ν η σ ε ς έχει, κο
ρ υ φ ω θ ή . Ό ' Ε λ λ η ν ι κ ό ς χώρος έ χ ε ι
μ ε τα β λ ηθ ή σέ μιό πολυάνθρωπη Δι
ε θ ν ή κ ο σ μ ο π ο λ ι τ ε Ca πού
διπλώνε
τ α ι άπό τήν Κέρκυρα ώς τήν Θρά
κη καί άπό τά ύπόλοιπα*Επτάνησα
τήν Κρήτη καί τήν Ρ ό δ ο ,ώ ς τά άκ
ραία Α ί γ α ι ο π ε λ α γ ί τ ι κ α ν η σ ι ά .

*

"0πως ε ί ν α ι φυσικό,ή σύνθεαις
καθώς καί οί Απαιτήσεις τής
*
Διεθνούς τ ουριατ ικής__αύτής κ ο ι -

νωνΖάςΙεπΐ]33λ·λοΰν τ ήν~κάθι?ρωσΓ
μιας εντελώς v i a ς~μορφής ΤΑοτυ£Α ~~ί)£ΐ1_.ί] __ Χωροφυλακή

έ χ ε ι Ολοποιήσ ε ι μέ άπόλυτη έπι 'Εκφρασταί τοΰ νέο υ αύτου σ υ 'στήματος ε ίν α ι
τ ω ς ο 1 _ ά ν δ £ ε £ __ τ ή ς __ Χωροφυλακής
και Τ Β Ϊ ά έ τ ερ α ~ ο Ι 2. 1 ^ 3 σε δ π τ α ι
στο βαθμό γ λ ω σ σ ο μ α θε ί ς * Αξιωμα
τικ ο ύ , Ύπαξιωματικοί
καί Χωρο
φύλακες,οΐ
δ π ο ΐ ο ι πλαισιών ουν
Υ π η ρ ε σ ί ε ς σέ
3 3 ση μ ε ία ε ι σ ό δ ο υ
καί έ ξ ό δ ο υ τ ή ς Χώ ρα ς. συγ κοι νω νι
ακοός κ ό μ β ο υ ς , Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ύ ς τό
πους καί π ο λ λ έ ς ά λ λ ε ς - κ α τ ά
τήν
τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ή δ ρ ο λ ο γ ί α - ' ^ ώνεε, έ μφα
ν ί σ εως ” .

*

"Αν ληφθοϋν ϋπ ’ όψιν o t χ ι λ ι ά
δ ε ς έγκ ωμ ια στ ικο ΰ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ _ ? π ι σ τ ο λ έ ς __ ξ έ ν ων τ ο υ ρ ι σ τ ώ ν "
πού κατακλύζουν κάθε χρόνο
τίς
Υπηρεσίες
τής
Χωροφυλακής,δέν
θά ε ί ν α ι ϋπερβολή έάν ο ί φ ο ρ ε ί ς
τοΰ νέου αύτου Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ θ ε 
σμού χαρ ακ τ η ρι σ θ οΰ ν άπό μιά πλευ
ρά σάν o l " S UI GENERIS"£v^uQ6V
των συνόρων Πρεσβευτά7~~κάλής~θε
λ ήσεως " τής Χώρας μ ας .

*

Η ’ Επι θ ε ώ ρη σε ς Χωροφυλακής
Πεντήκοντα έξ νέ
οι ’Ανθυπομοίραρ
χοι, έδωσαν τόν πα
ρελθόντα μήνα, τόν
νενομισμένον όρκον
πρός τήν πατρίδα καί
παρέλαβον διά τής
χειρός τοΰ κ. Προέ
δρου τής Δημοκρα
τίας τό ξίφος τοΰ
’Αξιωματικού.

ΕΪΗΦΥΑΛΟΙΜ
ΕΤΗΣΙΑΙ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
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Π ολιτικοί 'Υ π άλλη λοι - Ί δ ιώ τ α ι

»
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ΤΟΥ

τορπιλιςμ ος

:

ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΥ

“Ε Λ Λ Η ,,
Π. Ε. Κ Ω Ν Σ Τ A
’Α ν τ ι ν α υ ά ρ χ ο υ έ . ά .
’Α ρ χη γού Σ τόλου έν Π ολεμώ
τέω ς ’Α ρ χη γού Γ ,Ε ,Ν .

τορπιλλισμός τοϋ καταδρομικοΰ μας «Έλλη» εις τον λιμέ
να τής Τήνου, τήν πρωίαν τής
15ης Αύγούστου τοΰ 1940,
δπου είχε καταπλεύσει ΐνα
άπονείμη τιμάς εις τήνΜεγαλόχαρην Παναγίαν, υπό αγνώστου δήθεν
υποβρυχίου—άποδειχθέντος—δμως
εύθύς άμέσως άπό τά θραύσματα
των τορπιλλών ώςίταλικοΰ—άποτελεΐ τό χαρακτηριστικώτερον πα
ράδειγμα τής δολίας πολιτικής, τήν
όποιαν ή Φασιστική ’Ιταλία ήκολούθη έναντι τής πατρίδος μας.
’Αλλά διατί όΜουσουλίνι προέβη
εις τήν άδικαιολόγητον, άψυχολόγητον καί αυτόχρημα δολοφονικήν
αυτήν πραξιν, ή όποια μάλιστα έσχε
τεράστιας διά τήν ’Ιταλίαν δυσαρέστους συνέπειας—ήνωσε σύσσωμον τόν έλληνικόν λαόν εναντίον
της καί έχαλύβδωσε τήν έλληνικήν
ψυχήν—καί τήν όποιαν μέχρι σή
μερον—άν καλώς γνωρίζω—ουδέ
ποτε αυτή έπισήμως άπεδοκίμασεν;
Ή υπόθεσι αυτή μέχρι πρό έτών

Ο
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Μιά ιστορική φωτογραφία: ή έπίΟεσις τον ιταλικού υποβρυχίου εναν
τίον τής « Ελλης» στό λιμάνι τή-,
Τήνου, στις 15 Αύγουστου 1940.

τινών παρέμενεν σκοτεινή καί έκαλύπτετο υπό μυστηρίου. ΤΗλθεν
όμως εις την επιφάνειαν κατά τρό
πον έπίσημον, λόγφ τής έγερθείσης
αντιδικίας μεταξύ των δύο υπευθύ
νων τής άνοσιουργοϋ εκείνης πράξεως, τής αντιδικίας δηλαδή μετα
ξύ τοϋ Διοικητοΰ τοϋ Αιγαίου καί
μέλους τής φασιστικής τριανδρίας,
τοϋ περιλαλήτου Ντέ Βέκκι, ό
όποιος έξέδωκε τήν διαταγήν τοϋ
τορπιλλισμοϋ-τοϋ ήθικοΰ αύτουργοΰ-καί τοϋ Κυβερνήτου τοϋ υπο
βρυχίου «Δελφίνο» τοϋ γενναίου
καί άξιου, ώς έχαρακτηρίζετο εις
τό ’Ιταλικόν Ναυτικόν, 'Υποπλοιάρ
χου Γκιουζέπε Άλικάρντι, ό όποι
ος έξετέλεσε τόν τορπιλλισμόν, τοϋ
φυσικοΰ αύτουργοΰ. (Τό έγκλημα
κατά τής «"Ελλης» δέν ήδύνατο νά
άποφύγη τόν γενικόν κανόνα, τόν
όποιον άκολουθεΐ κάθε έγκλημαήτοι μετά τήν έκτέλεσίν του, τής
αντιδικίας μεταξύ των δύο αύτουργών του προς άπόσεισιν των εύθυνών!).
Μεταφέρω ένταϋθα έγγραφα, εξ
επισήμων πηγών, τά όποια έχω
ύπ’ όψιν μου επί τής άντιδικίας
ταύτης καί τά όποια διά τό σύνολον
σχεδόν των Ελλήνων είναι τελείως
άγνωστα, τόσον, διότι άποτελοΰν
ταΰτα έγγραφα ιστορικά καί δια

φωτίζουν τήν εποχήν έκείνην, όσον
καί διότι έπιβάλλεται, όπως τά εις
αυτά άναφερόμενα υπό των δύο
υπευθύνων προς δικαιολογίαν των,
«εξοργιστικά, καταπληκτικά, αυ
θάδη καί προπετή» τύχουν άπαντήσεως, από των στηλών ενός επισή
μου Περιοδικού.
Ό Ντέ Βέκκι είς τά «’Απομνη
μονεύματά» του καί άναφερόμενος
εις τό έπεισόδιον αύτό γράφει:
«Τ ό κ αταβύθισαν τό έλληνικόν
καταδρομικόν ΕΛΛΗ υποβρύ
χ ιο ν ή το τό ιταλικόν υπ οβρ ύ
χ ιο ν ΔΕΛ Φ ΙΝΟ ΰπό Κ υβερνή
τη ν τό ν υ π ο π λ ο ία ρ χο ν Γ κ ιο υ ζ έ π ε ’Α λικάρντι ‘Ο τορπ ιλλισ μ ός
τοϋ π λοίου αϋτοΰ είς τήν πρα
γμ α τικ ότη τα α τ υ χ ή ς , έξή γειρε
διεθνώ ς ένα τρομερόν θ ό ρ υ β ο ν,
ό όποιος έβ λ α ψ ε μ εγά λω ς τήν
ιταλικήν ϋ π ό θ ε σ ιν » .

’Επειδή όμως αί φράσεις αύταί
έθιγον τόν Κυβερνήτην τοϋ υπο
βρυχίου καί άφηνον νά έννοηθή,
ότι οδτος έδρασεν εξ ιδίας πρωτο
βουλίας, έκ παραλλήλου μέ τήν
υποβολήν μηνύσεως κατά τοϋ Ντέ
Βέκκι, ήρχισε δημοσιεύων είς ιτα
λικήν έφημερίδα τής Ρώμης τάς

απόψεις του, διά των όποιων άντέκρουε τά λεχθέντα ύπό έκείνου.
Κατά τούς ισχυρισμούς τοϋ Κυ
βερνήτου — υποπλοιάρχου Ά λικάρντι—, ό Διοικητής τοϋ Αιγαίου
Ντέ Βέκκι κατά τήν Μην Αύγούστου (1940) έθεσεν ύπ’ όψιν αύτοϋ
τό άκόλουθον καί έξαιρετικά χα
ρακτηριστικόν έγγραφον τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Ίταλικοϋ Ναυτικού αν
τιναυάρχου Καβανιάρι.
«Π ρός τόν Δ ιο ικ η τή ν τοϋ Αι
γαίου Ν τέ Β έ κ κ ι.
Έ χ ω ν ύ π ’ όψ ιν τή ν μ εγάλη ν
κ ίνη σ ιν έμ πορικ ώ ν σ κ α φ ώ ν έκ
τώ ν Δ α ρδα νελλίω ν πρός τό Α ίγα ϊο ν καί δτι τά ουδέτερα σκά
φ η έπ ’ αυτής τής γραμμής έ ξ υ πηρετοΰν μόνον τό ν ανεφ οδια
σμόν τοϋ έχ θ ρ ο ΰ , κατά διατα
γή ν τοϋ Ν το ϋ τσ ε, σάς ανακοι
νώ νω τά άκ όλουθα , πρός τά
όποια παρακαλεΐ συμμόρφω ση/:
Νά έπ ιλέξετε μεταξύ τ ώ ν ύ π ο β ρ υ χ ίω ν τής διοικήσεώ ς σας
έκ εΐνο , τό όποιον διαθέτει τά
περισσότερα προσόντα άπό ά π ό ψ εω ς ϊκανότητος τοϋ Κ υβερνή
του καί άπό άπ όψ εω ς έτο ιμ ότητος τοϋ ύλικοϋ καί νά τό ά π ο σ τείλετε είς π ερ ιπ ολίαν ,διατάσσοντες τόν Κ υβερνήτην τ ο υ , δ -

Τό ’Ιταλικόν καταδρομικόν «Εύγένιος τής Σαβοΐας» τό όποιον παραχωρηθέν
ύπό τής ’Επιτροπής (Συνέδριον Ειρήνης τών Παρισίων) έπί τής διανομής τοΰ ’Ιτα
λικού Στόλου είς τήν Ελλάδα μετωνομάσθη είς «Έλλην».

πρωίαν τής 15ης Αύγούστου—θά
τοϋ έδωσε τήν άκόλουθον άνάγλυφον εικόνα.
«Πλοία έπιβατικά, έγγύς τοϋ
στομίου τοϋ λιμένος καί σημαιο
στόλιστα, νά άποβιβάζουν τούς
προσκυνητάς διά τών λέμβων καί
παρ’ αύτά ήγκυροβολημένην τήν
«Έλλην», μέ έπαρμένον τόν μέγαν
σημαιοστολισμόν της».

Τό κενοτάφιον των ήρώωνέννέα νεκρών έκ τής καταβυθίσεως του καταδρομικού
«"Ελλη». Δεξιά έπϊ μαρμάρινης πλακάς διακρίνονται τά ονόματα τών νεκρών καί
αριστερά υπολείμματα τής φονικής τορπίλης.
πω ς συμμορφω θή μέ τάς κάτω 
θι προφ ορικός σας ο δ η γ ία ς:
α) —νά άναπτύξη κατά τήν
περίοδον 20 έως 25 Α ύγουστου
μίαν β ρ α χ εία ν , άλλα έντονον
π ολεμικήν δραστηριότητα, μ έ χρ ις έσ χ α τ ω ν , κατά τώ ν μετα
φ ορώ ν τού έχθροΰ εις τά ΰδατα
τοϋ Α ιγαίου μεταξύ τώ ν Δ α ρ δανελλίω ν καί τού στενού τού
Τ α ινά ρ ου.

Σϋρος, σύν τή πληροφορία δτι
εις τά άνοικτά τών νήσων αυτών
εΐχεν έπισημανθή μεγάλη ναυτική
κίνησις».

Τώρα πώς ό ύποπλοίαρχος Άλικάρντι—έπιλεγείς ως ό καλύτερος,
ίκανώτερος καί δραστηριότερος
κυβερνήτης ύποβρυχίων—τά μέν
κατάφορτα προσκυνητών εμπορικά
σκάφη τά έθεώρησεν ως φορτηγά
πλήρη πετρελαίου, διά λογαρια
σμόν τών Άγγλων, τήν δέ γη
ραιόν καί ήγκυροβολημένην «"Ελ
λην», νά έλίσσεται πρός έπίθεσιν
κατά τοϋ ύποβρυχίου του, είναι
θέματα, τά όποια άφοροΰν αύτόν,
όις καί τούς προϊσταμένους του,
οί όποιοι τόν έπέλεξαν ή Παγκό
σμιος δμως 'Ιστορία θά άναφέρη
τό έπεισόδιον αύτό ώς «άνοσιουργόν, πρωτοφανές καί πρωτάκουστον καί ώς μοναδικόν παράδει
γμα εγκληματικής παραβιάσεως
τοϋ Διεθνοϋς Ναυτικοΰ Δικαίου»

’Ιδού, πώς γράφεται ή 'Ιστορία.
Εύτυχώς διά τούς δύο ύπευθύνους
Είναι δμως πολύ δύσκολον, δπως τής καταβυθίσεως τής «"Ελλης»,
αί άναφερθεΐσαι έγγραφοι καί προ δτι, κατόπιν τοϋ άριστοτεχνικοϋ
φορικοί όδηγίαι, έρμηνευθοΰν δτι διπλωματικού χειρισμοΰ τής παάπέβλεπον νά προκαλέσουν τήν τρίδος των (μετά τήν έπανάστασιν
καταβύθισιν ένός πολεμικού εντός τοϋ Μπαντόλιο κατά τοϋ Μουβ ) —κατά τήν διάρκειαν τής
τών χωρικών ύδάτων μιας ούδετέ- σουλίνι), νά γίνη άπό έχθρά τών
άνω τέρω περιόδου τό ύ π ο β ρ ύ ρας χώρας, δπως ήτο ή περίπτωσις Άγγλογάλλων, κατ’ άρχάς συμχ ιο ν νά βυθίση διά το ρ π ιλ λ ώ ν,
τής «"Ελλης». Τοΰτο προφανώς πόλεμός των καί έν συνεχεία σύμ
χω ρίς προειδοποίησιν, δλα τά
π λ ο ία , τά όποια εικάζεται δτι
άντιλαμβανόμενος ό Κυβερνήτης μαχός των, δέν έχαρακτηρίσθησαν
ένεργοΰν μεταφ οράς τοϋ έ χ τοϋ ύποβρυχίου, δικαιολογείται ώς έγκληματίαι πολέμου, ΐνα διθροϋ , άκόμη καί έάν κ α λ ύ π τ ω ν διά τήν άνομον πρδξιν του μέ τά κασθοΰν εις τήν Νυρεμβέργην καί
ται άπό ούδετέραν σ η μ α ία ν.
έξής θρασέα:
άποσταλοϋν εις τήν «άγχόνην»,
γ ) —ή ένέργεια π ρέπει νά γ ί νη κατά τρόπον ώ στε ή τα ύ τό «Περιπολών τήν πρωίαν τής ώς έγένετο μέ τούς φίλους των
τής καί ή έθνικότης τοϋ ύ π ο 15ης Αύγούστου πρό τοϋ λιμένος Γερμανούς, οί όποιοι κατ’ αύτόν
βρ υχίου πάση θυσία νά μήν
τόν τρόπον έτιμωρήθησαν δι’ άναά να γνω ρ ισ θ οΰ ν. Ή δλη δέ έπ ι— τής Τήνου καί ένώ παρετήρουν
χείρησις νά περιβληθή μέ τήν
διά τοϋ περισκοπίου δύο πλοία, λόγους πράξεις. 'Η Ελλάς δμως
μ εγίστη ν μ υ σ τ ικ ό τ η τα .
τά όποια έκαναν έλιγμούς έντός ίκανοποιήθη έκ τής άπωλείας τοϋ
τοϋ λιμένος τούτου καί ήσαν άπό πολεμικού αύτοϋ, διότι ή ’Επιτρο
’Α ρχη γός τοϋ Ν αυτικού
εκείνα, τά όποια ένήργουν μετα πή τοϋ Συνεδρίου Ειρήνης (1946),
Ν αύαρχος Κ α βανιάρι»
φοράς πρός όφελος τών Άγγλων- ή όποια διένειμε τόν ’Ιταλικόν
αΐφνης βλέπω πρυμνηθέν τοϋ ύπο Στόλον, καί εις τήν όποιαν ηύτύΌ Κυβερνήτης τοϋ ύποβρυχίου βρυχίου μου καί ερχόμενον κατ’ χησα νά είμαι μέλος, ώς άντιπρόισχυρίζεται άκόμη, δτι μετά τήν επάνω του τό καταδρομικόν «"Ελλη σωπος τοϋ Έλληνικοΰ Ναυτικοΰ,
άναγνώρισιν τοϋ άνωτέρω εγγρά καί μή έχων νά κάμω άλλην έκλο- τής παρεχώρησεν άντί τοϋ καταβυθισθέντος μικροϋ καί παλαιοΰ
φου, ό Ντέ Βέκκι τοϋ «έδωσε γήν, τό έτορπίλλισα».
καταδρομικού «ΕΛΛΗ» (2.700 τόνδιαταγήν ν’ άρχίση τήν περιπολίαν
Ταΰτα πάντα φυσικά εις τήν νων) τό ιταλικόν έλαφρόν κατα
άπό τής έπομένης—ήτοι άπό τής
15ης Αύγούστου—καί τόν έφωδία- φαντασίαν τοϋ Κυβερνήτου τοϋ δρομικόν «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΗΣ ΣΑσε μέ φύλλον τοπογραφικοΰ χάρ «Δελφίνο» άφοΰ ή περισκοπική ΒΟ.Ι.ΑΣ» (7.500 τόννων)—τό νϋν
του, έπϊ τοϋ όποιου είχαν σχεδια- παρατήρησις τοϋ λιμένος τής Τή «ΕΛΛΗ»—καί τοϋ όποιου διετέσθή δύο νήσοι, ή Τήνος καί ή νου άνήμερα τής Παναγίας—τήν λεσα ό πρώτος Κυβερνήτης.
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έ τον τίτλον «Το τέλος τοϋ
Δαρβινισμού» έδημοο ιεύθη τε
λευταίως (Ι)άρθρον επί τοϋ
I
θέματοςτής έξελίξεως των
ζωικών όντοον εις τό όποιον ό άρθρογ ράφος συμπερασματικώς γράφει
τά έξης:
«'Ο Δαρβΐνος θά μείνη βεβαίως
ώς ένας πολύ μεγάλος έπιστήμων.
Ά λλ’ ό Δαρβινισμός άπέθανε. Πρέ
πει νά καθαρίσωμεν καιλώς όλα τά
άπορρίμματα τά όποια έσκόρπισε
μέσα εις την σκέψιν τοϋ αΐώνος
μας............ »·
Έ ξ αφορμής τοϋ άρθρου αύτοΰ
καί κυρίως τοϋ γεγονότος ότι πολλά
λέγονται καί γράφονται γύρω άπό
τό πρόβλημα τής έξελίξεως—πολύ
συχνά άνευθύνως καί μέ αυθαιρέ
τους επεκτάσεις καί γενικεύσεις—
είναι άνάγκη νά δοθή μία ενημερω
τική καί άντικειμενική γενική εΐκών
τοϋ ζητήματος αύτοΰ.
Μέσα εις τά βασικά καί άοχικά
ενδιαφέροντα τοϋ άνθρώπου διά νά
γνωρίση τον γύρω του κόσμον είναι
καί ή έξέτασις καί δυνατή έρμηνεία τοϋ προβλήματος τής προελεύσεως καί έξελίξεως των ζωικών
οντων έπί τοϋ πλανήτου μας. Πρό
βλημα δύσκολον, διότι φθάνει μέχρι
τής αρχής τής δημιουργίας τής Γης,
άλλά καί ζωτικόν' βαθύ καί άνεξερεύνητον, διότι άφορα τά έμβια
οντα, άλλά καί πολύπλευρον' ειδικόν,
άλλά μέ ποικίλας έπιπτώσεις εις
πολλούς κλάδους τών ένδιαφεοόντων τοϋ άνθρώπου. ’Ά ν μάλιστα
ζητήσωμεν νά συμπεριλάβωμεν εις
το πλαίσιον τής έξελίξεως καί τον
άνθρωπον, τό πρόβλημα· γίνεται
περισσότερον πολύπλοκον καί αρκε
τά άκανθώδες.
Τό πρόβλημα τής έξελίξεως ξεκι
νά άπό τάς παρατηρήσεις, τάς δια
πιστώσεις, τήν συναγωγήν συμπε
ρασμάτων, τήν σύνθεσιν υποθέσεων
ή θεωριών καί φθάνει νά συμπεριλαμβάνη θέματα δημογραφικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, μεταφυσικά.
Ζητεί πιθανώς νά απόρριψη καί νά
άπομακρυνθή άπό μεταφυσικάς βά
σεις καί προϋποθέσεις καί εις τό
τέλος καταλήγει εις τό νά άπαιτή
πιθανώς νά έπιβάλη μεταφυσικάς
θεωρήσεις, τάς όποιας άναγκάζεται
νά δεχθή προς έρμηνείαν τών φαι
νομένων.
Ό J .Β.LAMARCK (1774-1829)
καί ό CH. DARWIN (1809-1882)
είναι οί δύο πρωτεογάται οί όποιοι
ήσχολήθησαν μέ χήν προέλευσιν
καί έξέλιξιν τών ζώντων όργ·ανισμών
έπί τής Γής.
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Κατά τον Λαμάρκ το δργανον
πού χρησιμοποιείται περισσότερον
είναι φυσικόν να άναπτύσσεται καί
νά τελειοποιήται. Μεταβολαί, κλη
ροδοτούμενα! άπό γενεάς εις γενεάν,
δημιουργούν τό έκάστοτε περιβάλ
λον εις τό όποιον προσαρμόζονται
οΐ οργανισμοί. Τό περιβάλλον συν
τείνει εις τό νά άχρηστεύωνται ή νά
έξασκοϋνται ώρισμένα όργανα, οΰτω δέ ή κληρονομικότης καθίσταται
σπουδαίος παράγων εις την έξέλιξιν
των ειδών. 'Η θεωρία αυτή ύπέστη
έντονον κριτικήν, στηριζομένην εις
πειραματικά καί θεωρητικά δεδο
μένα.
Έ ξ άλλου ό Δαρβϊνος έ'θεσεν
ώς βάσιν τής θεωρίας του τό ότι
κυρίως μικραί μεταβολαί κληρο
νομούνται εις τάς έπερχομένας γε
νεάς, ένώ ό περί ύπάρξεως άγών
συντελεί εις τό νά επιλέγονται καί
έπιβιοϋν τά ισχυρότερα είδη. Κατ’
αυτόν, δηλαδή, ή φυσική επιλογή
είναι δυνατόν νά δώση νέας μορφάς
έμβιων δντων κατά τήν μακράν
ροήν τοϋ χρόνου, ένεργοΰσα ούτως
ώστε νά εκκαθαρίζονται τά όλιγώτερον προσηρμοσμένα εις τό περι
βάλλον άτομα καί είδη καί νά επι
λέγονται τά .ισχυρότερα.
Νέα πρόοδος εις τήν μελέτην
τοϋ προβλήματος τούτου έσημειώθη
μέ τήν έαφάνισιν τοϋ βοτανολόγου
Η .D E V R IE S (1848-1935). Έ 
πειτα άπό πειραματικάς έρευνας
έπί καλλιεργειών ορισμένων ειδών,
διεπίστωσε τήν απότομον έμφάνισιν
νέων χαρακτήρων—χωρίς έ'ξωθεν ε
πιδράσεις—οί όποιοι μετεβιβάζοντο
κληρονομικώς. Ώνομάσθησαν με
ταλλάξεις (MUTATIONS) καί οΰτως είσήχθη εις τό προσκήνιον ή
θεωρία τών μεταλλάξεων. ’Αναμφί
βολος ή θεωρία αυτή προσέφερεν
αρκετά νέα καί ουσιώδη στοιχεία
εις τό μεγάλο πρόβλημα. Αί μεταλ
λάξεις όμως γίνονται σπανιότατα
καί δεν είναι τοιαΰται ώστε νά
δίδουν ικανοποιητικήν έρμηνείαν
τής έξελίξεως. Ή θεωρία τών
μεταλλαγών δεν έπαρκεΐ ώς γενική
θεωρία νά έρμηνεύση τήν γένεσιν
καί έξέλιξιν τών οργανικών δντων
έπί τοϋ πλ.ανήτου μας.
Έ ν τώ μεταξύ ή Γενετική ’Επι
στήμη ή ή Επιστήμη τής Κληρο
νομικότητας ήρχισε διαμορφουμένη
καί συστηματικώς άναπτυσσυμένη
άρχομένου τοϋ 20οϋ αίώνος. Καί
μέχρι σήμερον αΰτη έχει έπιτελέσει
έργον ουσιώδες, στηριζόμενον εις
πλούσιον καί ήλεγμένον υλικόν. Έ δωοεν άρκετά καί υπόσχεται νά
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προσκόμιση περισσότερα στοιχεία,
τά όποια εις έπί μέρους ζητήματα,
εχει προσφέρει πολ,λαπλάς υπηρε
σίας καί εργον δημιουργικόν.
Ή βιολογική έξέτασις τοϋ ζητή
ματος μάς οδηγεί εις τό νά δεχθώμεν τήν «ιστορικήν έξέλιξιν», ή
οποία ζητεί νά έξηγήση τήν έξέλιξιν τών ειδών μέ τήν βοήθειαν τής
φυλετικής αύξήσεως καί τής «όρθογενέσεως», κατά τήν οποίαν εις τά
κύτταρα κάθε είδους υπάρχει ή
τάσις τοϋ σχηματισμοΰ τοϋ οργά
νου, χωρίς νά παύη νά έπιδρά καί
τό περιβάλλον. Αί δύο αύταί άρχαί
άντιτίθενται εις τήν καθαρώς μηχα
νιστικήν έρμηνείαν τών οργανικών
μορφών. 'Η έξέλιξις παρουσιάζεται
συχνά κατευθυνομένη «όρθογενετικώς».
Πρέπει έδώ νά ύπενθυμίσωμεν·
τάς συζητήσεις αί όποΐαι έγιναν,
ιδίως εις τήν ’Αγγλίαν καί τήν
Γερμανίαν, κατά τά έτη 1937 καί
1938. Σημειώνομεν ίδιαιτέρο>ς τον
λόγον τοϋ παλαιοντολόγου καί ζωο
Κάρολος — Ροβέρτος Δαρβϊνος. ό
λόγου SIR Ε. POULTON εις τήν ιδρυτής καί θεμελιωτής τής θεωρίας περί
Ερεττανικήν "Ενωσιν (RRITISH τής έξελίξεως τών έμβιων δντων.
ASSOCIATION) διά τήν προαγω
γήν τής Επιστήμης. Άνέφερεν δτι
άπό τοϋ Δαρβίνου μέχρι τότε (1937)
έσημειώθησαν επτά χαρακτηριστικά βραβεΐον NOREL —εις τήν Γερ
στάδια έναλλαγής τών θεωριών Δαρ μανικήν ’Ακαδημίαν τής HALLE
βίνου καί Λαμάρκ. Αυτά διαπιστώ (1937) έδειξε σαφώς τήν τάσιν τής
νουν τό γεγονός δτι καμμία άπό επιστήμης δπως άπομακρυνθή τών
τάς μέχρι τότε διατυπωθείσας θεω μηχανιστικών άντιλήψεων όσον αφο
ρίας, δεν ήρμήνευε τ< φαινόμενον ρά τήν έρμηνείαν τών φαινομένων
τής έξελίξεως κατά τον FOULTON. τής έξελίξεως τών έμβιων δντων.
Τό τελ.ευταΐον στάδιον ήτυ έκεΐνο ’Άλλοι έρευνηταί όμιλοΰν περί ένκατά τό όποιον ζητοϋμεν νά συν- δελεχείας, ή οποία ένυπάρχει εις τό
δυάσωμεν πάντα τά έπιτευχθέντα κύτταρον καί κατευθύνει τήν έξέστοιχεία διά νά ήμπορέσωμεν νά λιξιν αύτοΰ (Η . DRIESCH ) ή
π ρ ο κ αθ (ορισμένων
δώσωμεν κάποιαν πληρεοτέραν έρ περί
μηνείαν εις τό φαινόμενον τής έξε θ έ σ ε ω ν τ ο ϋ σ π έ ρ μ α τ ο ς
(DURKEN) αί όποΐαι κυριαρχούν
λίξεως.
’Ανάλογα άνέφερεν εις τό Διε κατά τήν έξέλιξιν πολλών ζωικών
θνές Συνέδριον τής 'Ιστορίας τών οργανισμών ή τρίτοι εισάγουν τήν
Θετικών Επιστημών (Πράγα 1937) έννοιαν τής ό λ ό τ η τ ο ς ( ROUX,
ό βιολόγος καθηγητής D. GROS REURLEN, DURKEN).
SER. 'Όλαι αί προταθείσαι θεωΈγραφεν ό καθηγητής F. WEINρίαι προς έρμηνείαν τοϋ φαινομένου HANDL: «'Η προσπάθεια δπως
τής συγγένειας τών οργανισμών, έρμηνευθή ή πλούσια πραγματικόείπε, προέρχονται άπό τάς ζυμώσεις της τών οργανισμών καί τών ψυχιαί όποΐαι έγιναν κατά τον 19ον κο-πνευματικών φαινομένων διά τών
αιώνα. Τότε εΐχον έργασθή ό Λιν- φυσικών οικοδομικών λίθων, προσ
ναϊος, ό Λαμάρκ, ό Κυβιέρ, ό Δαρ- κόπτει εις τον χαρακτήρα τής όλό
βΐνος καί άλλοι. Έσημειώθησαν τητος κάθε τοιούταυ φαινομένου.
μεταξύ των διαφωνίαι καί άντιθέ- 'Ο ’Οργανισμός δεν είναι τό άθροι
σεις, έν τούτοις έδο>σαν δείγματα σμα μεμονωμένων φυσικοχημικοί·
έρμηνείας άρκετών έκ τών φαινο παραγόντων τών μερών, τά όποια
μένων τά όποια χαρακτηρίζουν τούς άπαρτίζουν τό δλον. "Ολα αύτά
ζώντας οργανισμούς.
προσδιορίζονται άπό κληρονομού'Η ομιλία έξ άλλου τοϋ βιολόγου αενον οικοδομικόν σχέδιον. . .». Ό
—καθηγητοϋ Η. SPEMANN — δέ καθηγητής Μ. HARTMANN

ύπεστήριζεν δτι ή έννοια της όλότητος δεν συμβιβάζεται μέ την αύστηράν αιτιοκρατίαν ούτε ήμπορεΐ
νά έξηγηθή μόνον μέ την βοήθειαν
των φυσικοχημικών νόμων.
'Ο Γάλλος έξ άλλου καθηγητής
τής ’Ανατομίας καί άκαδημαϊκός
Η. ROUVIERE σχετικώς μέ τήν
σκοπιμότητα εις τήν όντογένεσιν
συμπεραίνει τά έξης: «Εις τήν υλι
στικήν πίστιν ή όντογένεσις άντιθέτει μίαν έξέλιξιν άναμφισβητήτως
διευθυνομένην προς προβλεφθέντα
σκοπόν, ό όποιος είναι ό σχηματι
σμός ζωντανού δντος διακρινομένου άπό δλας τάς όργανικάς λεπτομερείας πού χαρακτηρίζουν τούς
προγόνους του. . . 'Η ζωή δέν εί
ναι καί δέν ήμπορεΐ νά είναι τό εργον τής τύχης. Είναι τό έργον μιας
υπερφυσικής σκέψεως, τοϋ Θεοΰ,
ό όποιος έκαμε νά έκκολαφθή ή ζωή
μέσα εις ένα σόμπαν έτοιμον νά τήν
δεχθή»(2).
Καί που εύρίσκεται σήμερον τό
πρόβλημα τής έξελίξεως των έμ
βιων δντων; 'Υπάρχει βεβαία ερ
μηνεία τοϋ τρόπου προελεύσεως καί
έξελίξεως των ζώντων οργανισμών
επί τοϋ πλανήτου μας; "Ας προσπαθήσωμεν νά ’ίδωμεν τήν άπάντησιν τής έπιστήμης.
Σήμερον άναμφιβόλως έχει συγκεντρωθή πλουσιώτερον υλικόν πα
ρατηρήσεων, ευρημάτων καί πει
ραματικών δεδομένων. 'Η Παλαιον
τολογία, ή Ζωολογία, ή Βιολογία,
ή Κβάντο—Βιολογία καί ή Γενε
τική (3) έχουν έργασθή πολύ καί
προσφέρει πολλά νέα στοιχεία, τά
όποια έχουν ύποστή τον έλεγχον
τής κριτικής έρεύνης. Καί τοΰτο
είναι ένα άσφαλές καί ουσιαστικόν
πλεονέκτημα εις τήν προσπάθειαν
τής έξηγήσεως τών φαινομένων τοϋ
έμβιου κόσμου έπί τής Γης. Είναι
μία ουσιώδης διαπίστωσις ή γνησιότης καί ή άντικειμενικότης τών
δεδομένων. Μία άλλη, έξ ΐσου ου
σιώδης διαπίστωσις, είναι καί ή
εξής: Ήρευνήθησαν πολλοί καί ποι
κίλοι οργανισμοί καί εύρέθη δτι εις
τούς μηχανισμούς των, ουσιώδη
ρόλον παίζουν αί «έσωτερικαί τά
σεις» τάς όποιας παρουσιάζουν, οίονδήποτε δνομα καί άν δίδωμεν εις
αύτάς: Αί «έσωτερικαί τάσεις» τών
έμβιων δντων προέρχονται καί σχε
τίζονται μέ τήν λεπτήν ύφήν, τήν
δομήν των, ή όποια παρουσιάζεται
δυσεξερεύνητος καί αινιγματώδης.
Κατά τήν ροήν τών γεωλογικών
αιώνων τοϋ πλανήτου μας παρου

σιάζονται πολλάκις αστάθμητοι πα
ράγοντες οί όποιοι έπιδροΰν καί κα
θορίζουν τήν συμπεριφοράν καί τήν
έξέλιξιν τών ζώντων οργανισμών.
Διά μέσου δέ όλω,ν αύτών τών άντιδράσεων καί συνθέσεων έν μέσω τών
όποιων έκτυλίσσεται τό φαινόμεμενον τής ζωής, παρατηρεΐται μία
δυναμική ισορροπία, κατευθύνουσα
τά έμβια δντα. Σημειοΰται καί
άναγνωρίζεται μία ενιαία καί έξελικτική πορεία κατευθυνομένη οδτως ώστε νά πραγματοΰται τό σχέδιον καί ό σκοπός τής Δημιουργίας.
Παρά τήν άβεβαιότητα καί τήν
άμφιβολίαν πολλών τεκμηρίων καί
δεδομένων δπως καί έκτιμήσεων τών
χρονολογιών, οί έρευνηταί προσπαθοΰν νά διατυπώσουν υποθέσεις καί
θεωρίας προκειμένου νά δώσουν μίαν
γενικήν καί συνθετικήν εικόνα τής
πορείας τής έκτυλίξεως τής ζωής.
Αί ύποθέσεις καί θεωρίαι εις τά ζωι
κά φαινόμενα έχουν προφανώς, πο
λύ μεγαλυτέραν άβεβαιότητα άπό
έκείνην τής Φυσικής. Χρειάζεται
έδώ μεγαλυτέρα συγκέντρωσις ύλικοΰ παρατηρήσεων καί δεδομένων,
αυστηρότερος έλεγχος τών θεωριών
καί προσοχή διά νά μή γίνωνται
έπεκτάσεις καί γενικεύσεις. Καί έπί
πλέον διά νά μή συγχέω μεν τάς
έπιθυμίας μας μέ τά γεγονότα. Νά
μή προβάλλωμεν αύτάς ώς τελικά
συμπεράσματα τής άντικειμενικής
έρεύνης. Ύπενθυμίζομεν πάλιν τήν
περίπτωσιν τών HAECKEL καί
BUCHNER ή όποια άνεφέρθη εις
άλλο άρθρον (4).
'Η ιστορία μάλιστα τοϋ Ε. HA
ECKEL, καθηγητοΰ τής Ζωολο
γίας εις τήν JENA είναι πολύ άντιπροσωπευτική καί διδακτική. Ό λίγας μόνον λέξεις απλώς δι’ ύπόμνησιν. 'Ο HAECKEL εις τό βιβλίον
του: NATURLICHE SCHOPFUNGSGESCHICHTE
(φυσική

ιστορία τής δημιουργίας) παρουσίασεν (σ. 242) εις τρεις φωτογρα
φίας τό ίδιον ώάριον μέ μικράς πα
ραχαράξεις τοϋ κλισέ καί ύπεστήριξεν δτι είναι τρία διαφορετικά
ώάρια: τό ώάριον τοϋ άνθρώπου,
τό ώάριον τοϋ πιθήκου καί τό ώά
ριον τοϋ κυνός. ’Ήλπιζεν δτι δέν
θά άπεκαλύπτετο ή πλαστογραφία!
Τήν πλαστογραφία δμως τήν άνεκάλυψεν ό DR. BRASS. 'Ο HA
ECKEL έπειτα άπό τον δημιουργηθέντα θόρυβον ήναγκάσθη νά άπαντήση διά τής έφημερίδοε B E R 
LIN ER VOLKSZEITUNG (29.
12.1908) καί νά όμολογήση τήν
πλαστογραφίαν πού έκαμεν, άφοΰ
άφιερώνει άρκετόν χώρον δι’ ύβρεις
τών άντιπάλων του. "Εκαμα πλα
στογραφίαν (5) άλλ’ είναι μικρά,
γράφει. Διότι «μόλις» τά 6-8 ο )ο
άπό τάς δημοσιευομένας εικόνας εί
ναι πλασταί! Νά σχολιάσωμεν πε
ρισσότερον τό γεγονός: Δέν χρειά
ζεται.
Αί θεωρίαι λοιπόν περί τής έξε
λίξεως έξελίσσονται. Προστίθεται
νέον ύλικόν διά τήν θεμελίωσιν νέων
υποθέσεων καί θεωριών. Αυτό εί
ναι ένα γεγονός βέβαιον. Καί ένα
δεύτερον γεγονός πρέπει νά ύπογραμμισθή. Τό λαμβάνομεν άπό άρ
θρον (1972) τοϋ J. Τ. ΑΓΓΚΕΝ,
καθηγητοΰ τής ’Ανατομίας εις τό
UNIVERSITY COLLEGE τοϋ
Λονδίνου. Άναφέρεται εις τό ζήτη
μα τής «προελεύσεως τοϋ άνθρώ
που». Τό έξετάζει συνδυάζων 'Α 
γίαν Γραφήν καί δεδομένα τής ’Αν
θρωπολογίας.
Συμπερασματικώς
γράφει: «”Ας έχωμεν ήρεμον έμπιστοσύνην εις τήν ουσίαν τής πίστεως. Εις προβλήματα ερμηνείας
—υπομονήν, άνοχήν καί ευρύτητα
σκέψεως, εις δλα τά πράγματα —
πνεΰμα άγάπης καί τιμιότητος εις
τάς έκτιμήσεις μας».

(Περιοδικόν "ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ,, Μάιος 1973)
Ι .Α . MICHEL: LA FIN DU D A RWINISME, FRANCE C A T H O LIQUE, No 1359, 29 DECEMBRE,
P. 7, 1972.
2. H. ROUVIERE: VIE ET FINALITE, PA R IS 1947, P. 70.
3. P. JO RD A N : SCHOPFUNG UND
GEHEIMNIS, 2AUF, HAMBURG,
1971, Κεφ. 4 καί τοϋ ίδιου: DER
NATU RW ISSENSCHAFTLER

VOR DEN RELIGIOSEN FR A GEN 5. AUF. HAMBURG 1968,
Κεφ. I καί IV.
4. 'Υποθέσεις καί θεωρίαι εις τήν Φυσι
κήν: «Συζήτησις» 1973, σ. 12,
5. Βλέπε έν έκτάσει καί σχετικάς φω
τοτυπίας εις όίρθρον: «Πλαστογραφία
φοτογραφημένη».
Περιοδικόν
«’Ακτίνες» 1938, σ. 151-154.
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Τ Η Ν Ο Σ
Τό νησί τής
Τό όραμα τής Μοναχής Πελαγίας διά
τήν άνεύρεσιν τής είκόνος τής Παναγίας
όπως παραοτατικώτατα τό άπέδωσε ό
χρωστήρ τοΟ ζωγράφου.

"Μεγαλόχαρης„

Ή θαυματουργός είκών τήςΜεγαλόχαρης με τά άπειρα αφιερώματα τών πιστών.
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Τό τραγούδι τού Κ υκλαδίτικου άνε
μου μ π λ εγ μ ένο σ τ’ αρώ ματα τώ ν
άγριολούλουδω ν καί ή κρυστάλλινη
αιθέρια ατμόσφ αιρα μέ τό βα θυγάλα
ζο χρ ώ μ α τής θάλασσας μας δίνουν
τήν αΐσθη σι, δτι ό τόπος αυτός π λά 
στηκε μοναδικά γ ιά νά λατρεύεται
τό Θ ε ίο . Σέ κανένα άλλο ‘Ε λληνικό
νη σί δέν νοιώ θει κανείς τόσο κοντά
τήν ύπαρξή Τ ο υ . Καί είναι τόσο έν
τονο τό αίσθημα αύτό . . .
’Α νατρέχοντα ς στήν ιστορία , β λ έ
π ουμ ε άπό τά παληά χ ρ ό ν ια , τήν Τή
ν ο , σάν σ ύ μ β ο λ ο βαθειάς π ίσ τ ε ω ς ,
θρησκευτικό κ έντρ ο , τόπο λατρείας
τού 'Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ .
’Α κόμα καί στήν ά ρ χα ιό τη τα , στό
Ναό τού Π οσειδώ να καί τής 'Α μ φ ι
τ ρ ίτη ς, άνάμεσα σέ ιερό ά λ σ ο ς, γεμ ά
το άπό ά γάλμ ατα Θ εώ ν, σ μ ιλ ευ μ ένα
άπό τόν Τ ηλεσία τόν ’Α θη να ίο, λ α 
τρεύεται ό "Αμμων Δ ία ς , ό Π ο σ ε ιδ ώ ν , ό Δ ιό νυ σ ο ς . ’Α πό μ ονόδραχμ α
καί τετράδραχμα άργυρά καί χ ά λ κ ιν α
νομίσματα π ού βρέθηκαν σέ άνα σ κ α φ έ ς , έπ ιβ εβ α ιώ νετα ι ή λατρεία α ύ τή.
Μέ τις θρησκευτικές γιορ τές τώ ν
Δ ιονυ σ ίω ν στήν άρχή καί τώ ν Π οσειδω νίω ν άρ γότερ α, ή Τήνος υπήρξε
κέντρο Π α νελλη νίου π ρ ο σ κ υ νή μ α το ς.
Ό Β έλγος άρ χα ιολόγος Ο ύμβέρτος
Ν τεμουλέν ό όποιος άνέσκαψ ε στή θέ
ση « Κ ιόνια » τά έρείπια τού « ’Α ρ χα ί
ου Ά σ τ ε ω ς » , μάς β εβ α ιώ νει δτι ή
Τήνος υπήρξε τό π ιό σπουδαίο θρη
σκευτικό κέντρο τού Α ιγ α ίο υ .
Τό νησί πρω τοκατοικήθηκε άπό
τούς Π ελα σγούς καί τούς " Ιω νες. Κα
τά καιρούς άργότερα κυριάρχησαν οι
Έ ρ ε τ ρ ιεΐς, οί Σ π α ρ τιά τες, ΟΙ Μ ακεδ ό ν ες, οί Π τολεμ αϊοι τής Α ίγύ π του
καί οί Β υ ζ α ν τ ιν ο ί. Τό 1204 τό κατέ
λ α β α ν οί ’Ε νετοί καί τό 1715 έω ς τήν
άπελευθέρω σή του , οί Τ ο ύ ρ κ ο ι.
‘Η « Ύ δ ρ ο ΰ σ α » ή « Ό φ ιο ύ σ α » δπω ς
τή ν όνόμ α ζα ν οί άρχαΐοι π ρόγονοί
μ α ς , ό φ είλ ε ι τήν όνομασία της στόν
πρώ το οικιστή τού νησιού τόν Τ ή νο ,
άν καί ύ π ά ρ χ ει ή έκδοχή νά προέρχε
ται άπό τό φ οινικ ικ ό « τ ίν ο θ » πού
ση μ αίνει « φ ίδ ι» έξ αιτίας τού σ χ ή 
ματος τού νησιού . Γ ι’ αύτό ό 'Α ριστο
τέλη ς τή ν άποκαλεί « Ό φ ι ο ύ σ α » . Γι’
αύτήν έγρ αψ α ν άκόμη ό μέν Α ίνησίδ α μ ο ς, τά « Τ η ν ια κ ά » , ό δέ ’Αριστο
τ έ λ η ς , τήν « Π ο λ ιτεία Τ η ν ίω ν » , έρ -

Άνω: Ό λαμπρός Ναός τής Μεγαλόχα
ρης καί οί χιλιάδες των προσκυνητών.
Κάτω: Χιλιάδες πιστών γονυπετείς προ
σεύχονται καί έπικαλοΰνται τήν χάρι Της
κατά τήν λιτάνευσι τής είκόνος.
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γα δμω ς πού δέν διεσώ θησα ν.
Σ τήν έπ οχή τής ’Ε νετοκρατίας β λ έ
π ουμ ε σάν πρω τεύουσα τού νησιού
τό « Έ ξ ώ β ο υ ρ γ ο » v i κ τίζετα ι πάνω
στά έρείπια τής αρχαίας π όλεω ς τής
Τ ή ν ο υ . Στή θέση αυτή κτίστηκε καί
τό κάστρο τής «Σ άντα Έ λ ε ν α » πού
τά έρείπιά του διατηρούνται άκόμα
μ έχ ρ ι σήμερα . Μέ τή π ά ιο δ ο όμ ω ς τού
χ ρ ό ν ο υ , τό ιστορικό ένδ ια φ έεο ν τού
νησιού π έ φ τ ε ι σ χεδ όν στήν ά φ ά ν εια ,
γ ια να λάμψ η έξ α φ να σάν φ ω τεινό
μ ετέω ρ ο , μέ τήν ανεύρεση τό 1 8 2 3 ,
τή ς Ά γ ι α ς Εικόνας τής Μ εγαλόχαρης .
Ε ίναι άκριβώ ς ή έπ οχή πού στά
βουνά τής Ρ ούμελη ς καί τού Μωριά
άναψ ε ό άγώ να ς γιά τήν ά π ελ ευ θ έρωση καί τά π ολεμικ ά τού Κανάρη
καί τού Μ ιαούλη όργω ναν τό Α ιγ α ίο .
Ή είδηση συνετάραξε τόν ξεσηκω 
μένο 'Ε λλη νισ μ ό καί θεωρήθηκε σάν
συμπαράσταση τής Π αναγιάς στό
ά γω νιζό μ ενο ’’Ε θ ν ο ς . Καί άπό έδώ
ά ρ χ ίζει σ ιγά σ ιγά νά φ ο υ ντώ νη ή π ί-

στις τής ’Ο ρθοδοξίας. Θεϊκή δ ύ να μ η ,
παρηγοριά καί θάρρος π λη μ μ υ ρ ίζει
τ ίς άνθρώ πινες κ αρ διές, καθώ ς τά
άπανω τά θαύματά Της , γ ίν ο ντ α ι γ ν ω 
στά σ’ όλο τόν κ ό σ μ ο . Σ’ όλα τά μέρη
τής χ ώ ρ α ς , π ισ τοί καί π ο νεμ ένο ι ένα
μόνο σκοπό έχ ο υ ν : ν ’ άξιω θούν νά
προσκυνήσουν τή ν πάνσ επτη εικόνα
Τ η ς. 'Ο ιερός ένθου σ ια σ μ ός, τό ύ σ τ έρημα τω ν π ισ τ ώ ν , ή προσω πική έρ γ α σ ία , κ τίζο υ ν τό ν πρώ το μικρό ναό
στόν τόπο τής εύρέσεω ς τής Α γ ί α ς
Ε ικ ό ν α ς . Καί όσο μέ τή ν πάροδο τού
χρ όνου τά ά π ανω τά θαύματά Της γι
νόταν γ ν ω σ τ ά , τόσο οί π ισ το ί π λ ή θαιναν , καί τά έσοδα άπό τ ίς σ υ νεχ ό 
μενες δω ρεές καί τάματα μ εγ ά λ ω να ν .
Π ολλοί εύποροι ά φ ινα ν μετά τό ν θά
νατό τους όλόκληρη τή περιουσία
τους στό ναό μέ ά π οτέλεσ μ α τήν άνο
δο τώ ν έσόδω ν τού 'Ιδρύμ ατος πού
σύν τώ χ ρ ό νω έξελ ίχθ η κ ε σέ λαμπρό
τατο ίδρυμα Π α νελλη νίου ά κ τ ιν ο β ο λ ία ς , μέ τεραστία κ ο ινω φ ελ ή δράση.

ί
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'l l —«I
ίς τάς 11 ’Απριλίου 1966 επετράπη ή χρηΙΛ
σιμοποίησις ένός νέου μέσου πιστοποιή| Ρ*/|
σεως τής ταύτότητος κατά διεξαγομένην
----- 1
ποινικήν δίκην εις τινα πόλιν τών Π.Π.Α.
Τό Δικαστήριον έδέχθη δπως ό Δόκτωρ Λ. ΚΕΡ
ΣΤΑ, δστις θεωρείται ό πατήρ τών φωνητικών άποτυπωμάτςον, καταθέση είς δίκην έν τή οποία ’Αστυνομι
κός έβαρύνετο μέ τήν κατηγορίαν δτι είδοποίησεν άπό
τηλεφώνου τον ιδιοκτήτην χαρτοπαικτικής Λέσχης
περί τής έπικειμένης έλεύσεως τής ’Αστυνομίας.
'Η ’Αστυνομία είχε νομίμως παγιδεύση τό τηλέφωνον καί είχε προβή είς τήν καταγραφήν τής σχε
τικής συνδιαλέξεως. Σημειωτέον δτι ή παγίδευσις
τών τηλεφώνων παρά τών ’Αστυνομικών ’Αρχών,·
κατόπιν προηγουμένης άδειας τού Δικαστηρίου, τυγ
χάνει επιτρεπτή είς πολλάς Πολιτείας τής ’Αμερικής.
Ούτω, έκ τής άνάγκης προς διακρίβωσιν τής ταύ
τότητος τού διενεργήσαντος τήν τηλεφωνικήν κλήσιν,
παρεσχέθη είς τον Δόκτωρα ΚΕΡΣΤΑ ή πρώτη εύκαιρία χρησιμοποιήσεως τού συστήματος φωνητικών
άποτυπωμάτων είς ποινικήν δίκην.
'Ο οικείος Δικαστής έπέτρεψε τήν έν προκειμένω
μαρτυρίαν τού Δόκτορος ΚΕΡΣΤΑ παρά τήν σθεναράν άντίδρασιν τών Δικηγόρων τής ύπερασπίσεως,
μέ τήν αιτιολογίαν δτι ή καταλληλότης τού μάρτυρος
είναι θέμα άποκλειστικής έκτιμήσεως τού Δικαστη
ρίου.
Τό γεγονός τούτο έν τή ούσία ήγεν είς τήν αποδο
χήν τής χρησιμοποιήσεως τής μαρτυρίας τού Δόκτο
ρος ΚΕΡΣΤΑ βάσει τών δεδομένων τού συστήματος
φωνητικών άποτυπωμάτων.
"Αν καί ό Δόκτωρ ΚΕΡΣΤΑ είχε καί πρότερον
κληθή ύπό τής ’Αστυνομίας δπως παράσχη τήν συν
δρομήν του είς άρκετάς Πόλεις, αΰτη ήτο ή πρώτη φο
ρά κατά τήν οποίαν τά φωνητικά άποτυπώματα εχρησιμοποιοΰντο ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον είς δίκην.
Τήν βοήθειαν τού Δόκτορος ΚΕΡΣΤΑ είχον ωσαύ
τως ζητήσει τρεις έκ τών Εισαγγελέων, άλλ’ είς έκάστην τών άντιστοίχων περιπτώσεων ό κατηγορού
μενος εϊχεν όμολογήση πριν ή ό Δόκτωρ ΚΕΡΣΤΑ
παράσχη τήν μαρτυρίαν του.
Προ έτους, τά φωνητικά άποτυπώματα είχον όδηγήση είς τήν σύλληψιν δύο νεαρών οί όποιοι τηλεφω
νικούς έξετόξευσαν τήν άπειλήν τοποθετήσεως βομ
βών είς τό Έργοστάσιον ένθα είργάζοντο.
Είς μίαν ύπόθεσιν δωροδοκίας καί συνωμοσίας ό
κατηγορούμενος, άμα τή ένάρξει τής δίκης, άνεκάλεσε
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αίφνιδίως την ομολογίαν του, μέ άποτέλεσμα ό Είσαγγελεύς νά δηλώση ότι έφεξής θά άποδεχθή τήν π ι
στοποίησήν τής ταύτότητος βάσει των φωνητικών
άποτυπωμάτων.
Τον Δόκτορα ΚΕΡΣΤΑ συμβουλεύονται επίσης αί
ύπηρεσίαι Πολεμικής ’Αεροπορίας των Η.Π.Α., τό
Συμβούλιον ’Αεροναυτικής, ή 'Υπηρεσία Πολιτικής
’Αεροπορίας καί άλλαι 'Υπηρεσίαι χειριζόμεναι ζη
τήματα έμπιστευτικής φύσεως. Οδτος έχει προσφέ
ρει θετικήν συνδρομήν εις τον τομέα των άπειλών τοποθετήσεως βομβών εντός ’Αεροσκαφών. Συνετέλεσεν ωσαύτως εις τήν άθώωσιν ύποπτου άπειλών φόνου
εναντίον Κρατικού λειτουργού έν έτει 1963. Είς τήν
φωνήν τού συλληφθέντος ύποπτου ή σύζυγος τού
λειτουργού ήτο βεβαία δτι άνεγνώριζε τό άτομον
δπερ ένήργει τά άπειλητικά τηλεφωνήματα, παρά τάς
διαμαρτυρίας τού τελευταίου. Έπηκολούθησε παρα
βολή τής φωνής τού προβάντος είς τάς τηλεφωνικάς
κλήσεις προς τήν φωνήν
τού συλληφθέντος υπό
πτου, μεθ’ ήν ό Δόκτωρ ΚΕΡΣΤΑ άπεφάνθη δτι ό
κρατούμενος ύποπτος είναι άθώος. Πράγματι μετά
παρέλευσιν ολίγων ήμερών ό πραγματικός ένοχος
συνελήφθη.
Άναμφισβητήτως, ή συμβολή τών φωνητικών άπο
τυπωμάτων είς τήν σφαίραν τής ’Ιατρικής θά καταστή
ανεκτίμητος. Οί ’Ιατροί θά δύνανται νά συγκρίνουν
ήχους προερχομένους άπό πάσχοντας άσθενεϊς προς
προηγουμένως καταγραφέντας ήχους οΐ όποιοι έχουν
ήδη σαφώς καθιερωθή ώς ήχοι προκαλούμενοι ύπό
προσώπων πασχόντων άπό τοιαύτας άσθενείας, ώς
αί παθήσεις τής καρδίας καί τού άναπνευστικοΰ συ
στήματος.
Νοσοκομεία τινά ήτήσαντο συνεργασίαν τού Δόκτορος ΚΕΡΣΤΑ διά τήν σπουδήν τού καρκίνου τών πνευ
μόνων καί τού εμφυσήματος.
Τέλος, παρά τό φαινομενικώς κωμικόν τού πρά
γματος, ό Δόκτωρ ΚΕΡΣΤΑ παρεκλήθη δπως λάβη

Θ Ε Μ Α Τ Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

τά φωνητικά άποτυπώματα 40.000 άγελάδων διά τάς
οποίας οί ίδιοκτήται έξέφρασαν φόβους κλοπής.
'Τπάρχουν άπεριόριστοι μέλλουσαι χρήσεις τής τε
χνικής των φωνητικών άποτυπωμάτων. Θά ήτο π. χ.
εφικτή ή κατασκευή κλείθρου δπερ θά ήνοιγε μόνον
διά τοϋ ήχου τής φωνής μας ή ή ’Αστυνομία θά ήδύνατο νά τηρή άρχεϊον φωνητικών άποτυπωμάτων άτόμων καταδικασθέντων δι’ έκβιασμόν, άπειλάς, δωρο
δοκίαν και διάφορα άλλα άδικήματα, μεταξύ τών
οποίων προέχουσαν θέσιν κατέχουν τά αισχρά τηλε
φωνήματα άτινα έχουν καταστή άληθής μάστιξ τής
σήμερον. Προκειμένου περί τοιούτων θεμάτων, ή
έξεύρεσις ενός μέσου πιστοποιήσεως τής ταύτότητος
κρίνεται έπιβεβλημμένη καί επιθυμητή.
Τά φωνητικά άποτυπώματα συνιστοϋν έπαναστατικόν βήμα προόδου εις τό πεδίον τής διερευνήσεως
τοϋ έγκλήματος. Οί Δικηγόροι καί οί άσχολούμενοι
μέ τήν εφαρμογήν τοϋ Νόμου ελπίζουν δτι θά έλθη ή
ήμέρα καθ’ ήν τά φω.νητικά άποτυπώματα θά άποτελοΰν θετικόν μέσον πιστοποιήσεως τής ταύτότητος,
ώς άκριβώς καί τά δακτυλικά άποτυπώματα.
Εΐδικώτερον, διά τοϋ δρου φωνητικά άποτυπώματα
έννοοΰμεν τήν γραφικήν παράστασιν ήχητικών προ
τύπων.
Πρόκειται, κατά τον Δόκτορα ΚΕΡΣΤΑ, περί με
θόδου μετατροπής μαγνητοφωνημένης φωνής είς γρα
φικήν παράστασιν έπί χάρτου, άνταποκρινομένης είς
τήν ήχητικήν μορφήν καί άπαρτιζούσης τό φωνητικόν
άποτύπωμα αύτής. 'Η ώς εϊρηται μετατροπή επιτυγ
χάνεται τή βοήθεια ήλεκτρονικής συσκευής άποκαλουμένης σκεπτογράφου.
Τό άποτύπωμα δίδει τήν εικόνα παιδικού ιχνογρα
φήματος καί άποτελεϊται άπό άκανονίστους καθέτους
γραμμάς καί οριζοντίους γραμμικάς διακυμάνσεις
διαφόρου πλάτους.

Διά τής συγκρίσεως τοϋ φωνητικού άποτυπώματος
γνωστού άτόμου προς τό φωνητικόν άποτύπωμα τοϋ
ύποπτου ή ύποπτων, δύναται ό ειδικός νά άποφανθή
μετά βεβαιότητος έάν πρόκειται περί τού ίδιου άτόμου
ή ού.
Έργαστηριακαί δοκιμαί άπέδειξαν δτι ή διά τού
συστήματος τούτου πιστοποίησις τής ταύτότητος εσχεν
έπιτυχή άποτελέσματα, κατά 99.75 % Οί βοηθοί
τού Δόκτορος ΚΕΡΣΤΑ εις σχετικά πειράματα έπί
άριθμοΰ 50.000 φωνητικών άποτυπωμάτων εσχον
άκρίβειαν 97 %
Προσωπικώς, ό Δόκτωρ ΚΕΡΣΤΑ άνέφερεν δτι ό
ίδιος ούδεμίαν μέχρι στιγμής έσημείωσεν άποτυχίαν.
Διά τοϋ φωνητικού άποτυπώματος γίνεται έκμετάλλευσις τών ΐδιαζόντων χαρακτηριστικών τής ομι
λίας ενός έκάστου. 'Η άνομοιότης δηλαδή τών φω
νητικών άποτυπωμάτων βασίζεται είς τό γεγονός δτι
είναι άπίθανον δύο όμιληταί νά έχουν στοματικάς κοι
λότητας, φωνητικά δργανα καί μηχανισμόν άρθρώσεως
τόσον ταύτόσημα ώστε νά παρέχουν δμοια φωνητικά
άποτυπώματα. 'Η άκρίβεια τής διά τών φωνητικών
αποτυπωμάτων πιστοποιήσεως τής ταύτότητος στη
ρίζεται είς τον συνδυασμόν τών διακεκριμένων φυσικών
χαρακτηριστικών τά όποια προσιδιάζουν είς τήν στο
ματικήν κοιλότητα (λαιμόν, στόμα, ρίνα, τένοντας)
καί τον τρόπον λειτουργίας τοϋ μηχανισμού άρθρώ
σεως ( χειλέων, όδόντων, γλώσσης, ούρανίσκου καί
μυών τής σιαγόνος) έκάστου άνθρώπου».
’Από τής άπόψεως ταύτης ό Δόκτωρ ΚΕΡΣΤΑ εϊπεν δτι ή φωνή έκάστου προσώπου είναι ίδιομόρφως
χαρακτηριστική διότι ή γνώσις τού όμιλεΐν άκολουθεϊ συμπτωματικήν διαδικασίαν κατά τήν οποίαν τό
νήπιον δοκιμάζει χιλιάδας συνδυασμών τών φωνη
τικών του οργάνων πρωτοΰ καταλήξει είς εκείνον,
δστις θά είναι άποκλειστικώς ίδικός του. Φυσικά,
έσχολίασεν ό Δόκτωρ ΚΕΡΣΤΑ, «δεν δύναμαι νά
άποκλείσω καί τήν περίπτωσιν τής ύπάρξεως δύο
άνθρώπων έχόντων τά αύτά φωνητικά άποτυπώματα,
άν καί τούτο είναι λίαν άπίθανον. Αύτό τούτο τό F.B.I.
άλλωστε, δέν άρνεϊται δτι είς τό άρχεϊον τών 170 έκατομμυρίων άποτυπωμάτων του δυνατόν νά εύρεθοΰν
δύο άτομα μέ τά αύτά δακτυλικά άποτυπώματα.
’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζει τό γεγονός δτι
ή μέθοδος τού Δόκτορος ΚΕΡΣΤΑ δέν επηρεάζεται
άπό οίανδήποτε προσπάθειαν παραλλαγής τής φω
νής (μίμησις, ψίθυρος, άπόφραξις ρινός, θέσις ξένων
άντικειμένων έντός τού στόματος), ούδέ ή μέθη άσκεϊ
έπίδρασιν τινά έπ’ αύτής.
Είς τάς 11 ’Απριλίου 1966, ό Δόκτωρ ΚΕΡΣΤΑ
προέβη έντός τής αιθούσης τού Δικαστηρίου είς τήν
προβολήν τών φωνητικών άποτυπωμάτων τού ύπο
πτου ’Αστυνομικού καί τού διενεργήσαντος τήν καταγραφεΐσαν έπιλήψιμον τηλεφωνικήν κλήσιν αγνώστου
καί έν συνεχεία παρέσχε τήν μαρτυρίαν του. Τό Δικαστήριον έν τή ετυμηγορία του διεφώνησε άλλά ό
Δόκτωρ ΚΕΡΣΤΑ έπανεκλήθη ινα καταθέση είς
τήν έπομένην δικάσιμον. Δύναται νά προεξοφληθή
δτι θά καλείται συχνά, είς πολλάς ύποθέσεις έν τώ
μέλλοντι διότι τά δργανα έφαρμογής τού Νόμου έχουν
τήν πεποίθησιν δτι τό σύστημά του θά καταστή άναπόστατον τμήμα τής καθιερωμένης νομίμου διαδικα
σίας διαπιστώσεως τής ταύτότητος καί θά έχει τήν
αύτήν προς τά δακτυλικά άποτυπώματα άποδεικτικήν
ίσχύν.
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Θ εμ ελίω σ ις τ η ς ’Α κ α δ η μ ία ς ’Α θη νώ ν ά νεγερθείσ ης δ α π ά ν α ις το ϋ Έ θ ν ικ ο ϋ εύ ερ γέτοψ Σ ίν α κ α ί τη ς σ υζυγου το υ
’Ιφ ιγένεια ς.

1-

8-1859

23-

8-338 χ :πΜ ά χη τη ς Χ α ιρω νεί ας.
Θ άνατος ε ίς ’Α θή να ς τοϋ ένδόξου
8-1877 Κ ανάρη είς ή λικ ία ν 87 έτώ ν.

45-

8-1826
8-1917

"Ε κ ρ η ξ ις μ εγά λ η ς π υ ρ κ α ίά ς είς Θ εσσαλονίκην μ έ απο λο 
γισ μ ό ν π θ λ λ ά ά νθ ρώ π ινα θ ύ μ α τα κ α ί τε ρ ά σ τια ς ζ η μ ία ς.

6-

8-1865

Θ άνατος είς Α ίγ ιν α ν το ϋ ’Α λεξάνδρου
είς ή λικ ία ν 74 έτώ ν.

7-

8-1953

Κ α τα σ τ ρ ε π τ ικ ο ί κ α ί π ολύνεκροι σ εισ μ ο ί είς Κ εφαλληνίαν,
Ζάκυνθον κ α ί ’Ιθά κ η ν.

89-

8-1823
8-1946

Μ άχη το ϋ Κ α ρπενησ ίου—ή ρ ω ΐκ ό ς θά νατο ς το ϋ Μ άρκου
Μ πότσα ρη .
’ Α πόκρουσ ις υπ ό δυνά μεω ν Χ ω ρ ]κ ή ς π ο λυπ λη θώ ν κ ο μ μ ο υ νισ τοσ υ μ μ ορ ιτώ ν ένερ γη σ ά ντω ν έπ ιθ έσ εις είς Β λ α χο κ ερασιάν ’Α ρ κα δία ς κ α ί Ρ α ψ ά νη ν Λ α ρ ίσ ης.

10-

8-1913

Σ υνθήκη Β ουκουρεστίου δ ι’ ή ς έτεο μ α τίσ θ η ό Β ' Β α λκ α ν ικός Π ό λεμ ο ς κ α ί άνεγνω ρίσ θη ή Ε λ λ η ν ικ ή κ υ ρ ια ρ χία είς
δλόκληρον τή ν Μ ακεδονίαν.

1112-

8-1836
8-1948

13-

8-1944

Κ α τα σ τροφ ή έκ θεμελίω ν τ ώ ν Ά ν ω γ ε ίω ν Κ ρ ή τη ς ύπ ό τώ ν
Γ ε ρ μ α νικ ώ ν δυνάμεω ν Κ α το χή ς.

14-

8-1946

'Α π ό κ ρ ο υ σ ις ύπό δυνάμεω ν Χ ω ρ ]κ ή ς π ολυπ λη θώ ν κο μ μ ο υ ν ισ το σ υ μ μ ο ρ ιτώ ν ένερ γη σ ά ντω ν έπ ιθ έσ εις είς Λ ιτό χω ρ ο ν
Π ιερ ία ς κ α ί Κ αρυάν ’Ο λύμ που.

15-

8-1940

Τ ο ρ π ιλλισ μ ό ε ύπ ό ’Ιτα λ ικ ο ύ ύποβρ υχίου τοϋ Κ α τα δρ ο μ ικο ύ
«’Έ λ λ η » είς τό ν λιμ ένα Τ ήνου.

1617-

8-963
8-1828

’Ά ν ο δ ο ς είς τόν Β υζα ντινόν θρόνον το ϋ Ν ικη φ όρου Β '.
Φ ω κά .
Ά π ό β α σ ις είς Π ε τα λ ίδ ι Μ εσσηνίας τώ ν Γ α λ λ ικ ώ ν δυνά
μεω ν ύπ ό τό ν σ τρ α τη γό ν Μ α ιζώ ν, π ρός έκ κα θ ά ρισ ιν τη ς
Π ελοποννήσου έκ τώ ν Τ ούρκω ν.

18-

8-1904

Σ ύ σ τα σ ις εις ’Α θή να ς τοϋ «Μ α κεδονικού Κ ο μ ιτ ά τ ο υ » κ α ί
διορισμός τοϋ ά νθυπ ολοχα γοϋ Π α ύλου Μ ελά ω ς α ρ χη γο ύ
είς π ερ ιο χά ς Μ οναστηριού κ α ί Κ α στορ ίας.

19-

8-1841

Π α ροχή διά νόμου είς τή ν ’Ε θ νικ ή ν Τ ρ ά π εζα ν τοϋ δ ικ α ιώ 
μα τος έκδόσ εω ς κ α ί κυκλοφορίας χα ρ το νο μ ισ μ ά τω ν.

2021-

8-1824
8-1929

222324-

8-1836
8-1817
8-1947

25-

8-1898

ΘηριωδεΤαι τώ ν Τ ού ρ κω ν είς Η ρ ά κ λ ε ιο ν κ α θ ’ άς έθανατώ θ η σ α ν 800 "Ε λληνες κ α ί 17 "Α γγλ ο ι.

26-

8-1821

Μ ά χη τώ ν Β α σ ιλικ ώ ν κ α θ ’ ή ν οι "Ε λληνες ύπ ό το ύ ς Γ κ ο ύ ραν. Π α νουρ γία ν κ α ί Δ ου βουνιώ τη ν κ α τετρ ό π ο ισ α ν τούς
Τούρκους.

27-

8-1922

Κ α τα κρ εού ρ γησ ις ύπ ό τοϋ Τ ουρκικ ού όχλου είς Σ μύρνην
τοϋ Έ θ νο μ ά ρ τυ ρ ο ς Μ ητροπολίτου Χ ρυσοστόμου.

28293031-

8-1924
8-1824
8-1949
8-1847
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ναυάρχου Κ ω νσ τα ντίνο υ

ΣΥΝΕΒΗΣΔΝ
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ

Π ρ οέλα σ ις τοϋ Ί μ π ρ α ή μ π ρ δ ς "Α γιον Π έτρ ο ν Κ υνουρίας.

Μ αυροκορδάτου

Σ ύ σ τα σ ις διά νόμου τώ ν π ρ ώ τ ω ν ’Υ ποθ η κ ο φ υ λα κείω ν.
Α π ό κ ρ ο υ σ ις ύπ ό δυνάμεω ν Χ ω ρ ]κ ή ς π ο λυπ λη θώ ν κ ο μ μ ο υ νισ τοσ υ μ μ ορ ιτώ ν ένερ γη σ ά ντω ν έπ ίθ εσ ιν είς Β όλα κα
Κ ά τω Ν ευροκοπίου.

Κ υκλοφορία τοϋ π ρ ώ το υ φύλλου τή ς « Έ φ η μ ε ρ ίδ ο ς τώ ν
’Α θη νώ ν».
’Έ ν α ρ ξ ις έρ γα σ ιώ ν τή ς ’Α γ ρ ο τικ ή ς Τ ο α π έζ η ς ’Ε λλ ά δο ς’
Σ ύ σ τα σ ις τή ς ύφ ισ τα μ ένη ς μ έ χ ρ ι κ α ί σήμερον « Φ ιλεκ π α ιδ ε υ τικ ή ς Ε τ α ιρ ία ς » .
Κ α τα σ τ ρ ε π τ ικ ο ί σ εισ μοί είς Α ϊγ ιο ν .
’Α πόκ ρουσ ις ύπ ό δυνάμεω ν Χ ω ρ ]κ ή ς π ο λυα ρ ίθ μ ω ν κ ο μ μ ου νισ τοσ υμ μορ ιτώ ν ένερ γη σ ά ντω ν έπ ίθ εσ ιν είς Ν . Ζ ίχνη ν
Σ ερρώ ν.

"Ιδρυσις τή ς ’Ε θ νικ ή ς Κ τη μ α τικ ή ς Τ ρ α π έζ η ς τή ς *Ελ>.άδος.
Ν α υ μ α χ ία τοϋ Γ έρ οντα .
Σ υντρ ιβή τώ ν κομ μ ο υ νισ το σ υ μ μ ο ρ ιτώ ν εις Γ ρ ά μ μ ο ν.
Θ άνατος εις ’Α θήνας το ϋ Ί ω ά ν ν ο υ Κ ω λ έττη εις ή λ ικ ία ν
73 έτώ ν.

Ο θάνατος τοϋ ΜάρκουΜπότσαρη όπως
τόν απέδωσε ό χρωστήρας μεγάλου Εύρωπαίου ζωγράφου. Γύρω άπό τό σώμα τοϋ
νεκροϋ άρχηγοϋ, ό όποιος έπεσε άπό
έχθρικό βόλι εγινε μάχη όμηρική έως
ότου οί "Ελληνες κατωρθώσουν νά τό
κρατήσουν καί νά τό θάψουν μέ τις τιμές
πού ταίριαζαν στόν μεγάλο αρχηγό.

ετά τό στυγερόν έγκλημα τοϋ Δήλεσι τό 1870, ή
Ελληνική Κυβέρνησις έλαβε εξαιρετικά μέτρα
γιά τήν καταδίωξιν καί έξάλειψιν τής ληστείας.
’Επειδή δέ ή Κυβέρνησις έγνώριζε, δτι οίαδήποτε προσπάθεια γιά τήν συντριβήν των ληστοσυμμοριτών θά ήτο άτελεσφόρητος, έφ’ όσον αί τουρκικοί άρχαί τής μεθορίου θά έξηλοκούθουν νά παρέχουν
άσυλον καί προστασίαν σ’ αυτούς, άνέλαβε τήν πρω
τοβουλίαν τής διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μέ
τούς άρμοδίους στρατιωτικούς παράγοντας τής γείτονος ’Επικράτειας, πρός τόν σκοπόν τοϋ καταρτι
σμού κοινού σχεδίου ένεργείας γιά τήν άποτελεσματική καταδίωξι καί έξάλειψι τής ληστείας άπό τάς
παραμεθορίους έπαρχίας.
Ό Γάλλος συγραφεύς Έρ. Μπέλλ, εις τό βιβλίον
του «Τρία χρόνια στήν Ελλάδα» πού έξέδωσε στό
Παρίσι τό 1881, γράφει σχετικώς τά άκόλουθα :

Μ

'Ιστορικές

Σελίδες

τω ν θά προκαλέση άνακίνησιν τού « ’Α να τ ο λ ικ ο ύ
ζη τή μα τος» όπότε θά ίδω μεν τούς λ η σ τά ς έ π α νεμ φ α νιζο μ ένο υ ς καί άπορρίπτοντας τήν π σ ιμ ε νικήν τω ν ρ ά βδον, διά νά ξαναπά,οουν τά ο π λ ϊ
τω ν καί νά β γ ο ύ ν στά β ο υ ν ά . . » .

Τήν εφαρμογήν των σχεδίων της γιά τήν πάταξιν
καί συντριβήν τής ληστείας εις τήν μεθόριον, ή
Κυβέρνησις ένεπιστεύθη εις τήν εμπειρίαν, τήν
εξαιρετικήν ικανότητα, τό θάρρος καί τήν άποφασιστικότητα τού διακεκριμένου καί γενναίου άξιωματικοΰ τής Χωροφυλακής Π. Βακάλογλου. Καί τόν
διώρισε άρχικά, Νομάρχην Αιτωλίας καί ’Ακαρνα
νίας, έξουσιοδοτήσασα αύτόν νά λάβη κάθε μέτρον
πού θά. έκρινε άναγκαΐον, γιά τήν συντριβήν τής
ληστείας.
Ό Βακάλογλου ήλθε εις άπ’ εύθείας έπαφήν μέ
τόν Πασάν τής Πρεβέζης καί συνειργάσθη μαζί του
επί τού θέματος τής συστηματικής καί συντονισμένης
καταδιώξεως τής ληστείας, εις άμφότερα τά Κράτη.
Ταυτοχρόνως επέτυχε τήν συγκρότησιν ισχυρών
αποσπασμάτων, τά όποια έτέθησαν ύπό τήν διοίκησιν
ικανών καί πεπειραμένων άξιωματικών τού Στρατού
καί τής Χωροφυλακής, τούς όποιους ό ίδιος έπέλεξε
μέ άποτέλεσμα νά παταχθή ή ληστεία καί ν’ άποκατασταθή ή δημοσία άσφάλεια σέ όλόκληρη τήν Αι
τωλοακαρνανία.
'Η Κυβέρνησις, μετά ταΰτα, μετέθεσε τόν Βακάλογου εις τήν Λαμίαν, ένθα άνέλαβε τήν Νομαρχίαν
Φθιώτιδος καί Φωκίδος. Έργασθείς καί πάλιν μέ
ζήλον καί μεθοδικότητα, ό Βακάλογλου, έσημείωσε
Ή ’Αθήνα κατά τήν έποχήν των έξιστορουμένων γε
γονότων. Ή σημερινή μεγαλούπολις ήτο τότε μία ειδυλλιακή
μικρή πρωτεύουσα.

« Ή έλληνική Κ υ β έρ νη σ ις, αίσθανθεϊσα α ισ χ ύ 
νη ν καί τα π είνω σ ιν άπό τήν ένα ντίο ν τη ς κατα
κ ρα υγή ν τής δημοσίας γνώ μ η ς τής Ε ύ ρ ώ π η ς,
άπειράσισε νά δράση κ ερ α υ ν ο β ό λ ω ς . Σ τρατός
όλόκληρος έχρησιμοποιήθη διά νά πλή ξη τούς
λ η σ τ ά ς . Τά δέ δραστικά μέτρα π ο ύ έλή φ θη σ αν
π α ντού καί ή συμ πα ρά στα σιςτώ ντουρκ ικών ά ρ χώ ν
Θ εσσαλίας , έση μ είω σ αν πλήρη έ π ι τ υ χ ί α ν . ’Ήδη
ή ληστεία έξη φ α νίσ θη . Ά λ λ α δέν π ρέπει νά π λ α να ται κ α ν ε ίς . Κ ακοποιά σ τ ο ιχ εία δέν έπ αυσ α ν
νά ύ π ά ρ χ ο υ ν . Ύ φ ίσ τ α ν τ α ι π ά ντο τε εις λ α νθ ά νουσαν κ α τ ά σ τα σ ιν. Καί τή ν μ ία ν ήμέραν ή τήν
ά λ λ η ν , πού κάποια πολιτικ ή κρίσις ένδ εχ ο μ ένω ς
θά έκσπάση , ή έχθρότης τω ν έν Τουρκία έθ νοτή -
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νέες μεγάλες επιτυχίες. Έ τσι κατά τό 1871 εις τήν
Στερεάν Ελλάδα συνελήφθησαν ή έφονεύθησαν
59 λησταί, εις δέ τήν Τουρκίαν 24. Επίσης τό 1872
έξωντώθησαν 11 λησταί εις τήν Ελλάδα καί 39
εις τήν Τουρκίαν.
Συνεχίζων τάς έπαφάς του μετά τών άρμοδίων
τουρκικών αρχών, ό Νομάρχης Φθιώτιδος καίΦωκίδος Π. Βακάλογλου, ό όποιος ώμίλει καλά τήν
τουρκική γλώσσα, διότι είχε γεννηθή εις τήν Μ.
’Ασίαν, προσεκάλεσε δι’ επίσημον έπίσκεψιν στήν
Λαμίαν τόν στρατιωτικόν διοικητήν ’Ηπείρου καί
Θεσσαλίας ’Αντιστράτηγον Μεχμέτ Άλή Πασάν.
Ό Τούρκος επίσημος, έπιβαίνων πολεμικού πλοίου
καί συνοδευόμενος υπό τών επιτελών του, ώς καί
τού εν Λαρίση Έλληνος Προξένου Πέρβαλη καί
τών Προξένων Γαλλίας καί ’Αγγλίας, άπεβιβάσθη
στήν Στυλίδα τήν 15 Μαΐου 1874, ένθα τού έπεφυλάχθη θερμή υποδοχή.
Τόν Τούρκον ’Αντιστράτηγον ύπεδέχθησαν εις
τήν προκυμαίαν, κατά τήν άποβίβασίν του, ό δή
μαρχος Φαλάρων Μανσόλας, μεθ’ ολοκλήρου τού
δημοτικού συμβουλίου, ό διοικητής τού ’Αρχηγείου
’Ανατολικών Δήμων Φθιώτιδος Δημ. Τσίρος, αί άρχαί Χωροφυλακής καί πλήθος κόσμου. Έν συνεχεία
ό Μεχμέτ Ά λή Πασάς έπεσκέφθη τήν Λαμίαν,
όπου έγινε δεκτός ύπό τού Νομάρχου Π. Βακάλογλου,
τού δημάρχου Λαμιέων Κομνά Τράκα, μεθ’ ολοκλή
ρου τού δημοτικού συμβουλίου, τού διοικητοΰ τού
’Αρχηγείου Δυτικών Δήμων Φθιώτιδος, Δαγκλή,
τού διοικητοΰ τής Μοιραρχίας μοιράρχου Φωτοβασίου, καί πλήθους κόσμου. Έφιππα καί πεζοπόρα
τμήματα Στρατού καί Χωροφυλακής άπέδωσαν τάς
τιμάς.
Ό δήμος Λαμιέων παρέθεσεν εις τόν Τούρκον
’Αντιστράτηγον επίσημον γεύμα, εις τό όποιον παρεκάθησαν άπασαι αί πολιτικοί καί στρατιωτικοί
άρχαί τής περιφερείας.
Ό Τούρκος ’Αντιστράτηγος είχε έν συνεχείς
μακράν συνομιλίαν μετά τού Νομάρχου, παρουσίςι
καί τών άρμοδίων στρατιωτικών παραγόντων καί
τού διοικητοΰ τής Μοιραρχίας Φθιώτιδος. Κατά τήν
συνεργασίαν αυτήν κατηρτίσθησαν τά σχέδια καί
έτέθησαν αί βάσεις γιά τήν καταδίωξιν τής ληστείας
εις άμφότερα τά Κράτη.
Τό πρωί τής έπομένης ήμέρας, ό Μεχμέτ Άλή
Πασάς άνεχώρησε μετά τής άκολουθείας διά Βόλον.
'Ο ’Οθωμανός στρατιωτικός διοικτής ’Ηπείρου
καί Θεσσαλίας έτήρησε τήν ύπόσχεσιν πού έδωσε
εις τόν Έλληνα Νομάρχην καί έλαβε έκτακτα μέ
τρα γιά τήν έξόντωσιν τών ευρισκομένων εις τήν
Τουρκίαν Ελλήνων ληστών, μέ άποτέλεσμα νά
έκκαθαρίση τήν Ελληνοτουρκικήν μεθόριον από τούς
λυμαινομένους αύτήν κακοποιούς.
Ή έν Λαμία έκδιδομένη τήν έποχήν έκείνην, έφημερίς «Φάρος τής Όθρυος» έγραφε τά άκόλουθα τήν
10 ’Ιουλίου 1874.
« Ή δημόσιος ά σ φ ά λ εια δ ια τελεΐ είς άρίστην
κατάστασιν καθ’ δλον τό ν Ν ομόν Φ θ ιω τ ιδ ο φ ω κ ΐδ ο ς . Λ ησταί ούτε άκ ούονται ούτε φ α ίν ο ν τ α ι
π ο υ , καί οί π ο λΐτα ι πάσης τά ξεω ς ά φ ό β ω ς καί
έλευθέρω ς έμπορεύβνται καί ένερ γοΰ σ ι τάς έρ γ α σίας τ ω ν . 'Η εΰχάράότος αΰτη κατάστασις ό φ ε ί-
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κεται είς τά ς άόκνους ένεργείας τ ώ ν Έ λ λ η ν ιλ ώ ν ά ρ χ ώ ν , Ιδίως δμω ς είς τό ν άντισ τράτηγον
Μ εχμ έτ Ά λ ή Π α σ ά ν, διότι ο ΰ τ ο ς, διά τώ ν με
γ ά λ ω ν προσπαθειώ ν τ ο υ , κατώ ρθω σε νά φ έρη
τό μ έγα ά π ο τ έλ εσ μ α , ήτοι τή ν ή σ υ χ ία ν καί ά σ φ ά λ εια ν είς άμ φ ότερ α τά όμορα Κ ρ ά τη , διά τής
έξα λ είψ εω ς τής λ η σ τ ε ία ς» .

Ή Ελληνική Κυβέρνησις άπένειμεν είς τόν Τούρ
κον Αντιστράτηγον τό παράσημον τού Χρυσού
Σταυρού τών Ταξιαρχών, διά τήν συμβολήν του
είς τήν έκκαθάρισιν τής Ελληνοτουρκικής μεθορίου
άπό τούς ληστάς, ή δέ ’Οθωμανική Κυβέρνησις άπένειμεν είς τόν Βακάλογλου διά τήν αύτήν αιτίαν, τό
παράσημον τού Όσμανιέ Γ' Τάξεως.
Τήν 9 Σεπτεμβρίου 1874 ό Νομάρχης Φθιώτιδος
Π. Βακάλογλου, είς έπιστολήν του πρός τόν Μεχμέτ
Ά λή Πασάν καθίστα γνωστήν τήν είς αύτόν προσέλευσιν τών ληστάρχων Στράντζου καί Π. Καλογήρου μετά τών οπαδών των, τονίσας ιδιαιτέρως δτι
αύτη όφείλεται είς τά αύστηρά καί εύστοχα μέτρα
πού έλήφθησαν παρ’ άμφοτέρων τώνΚρατών.
Άπαντών ό Τούρκος Αντιστράτηγος άπέστειλε
είς τόν Βακάλογλου τό ακόλουθον τηλεγράφημα :
«Σ άς σ υ γχα ίρω έξ όλης καρδίας διά τή ν έ π ιτ υ χ ία ν τώ ν προσπαθειώ ν σας διά τήν π ροσ έλευσ ιν
τώ ν Σ τράντζου καί Κ αλογήρου . 'Η Θεσσαλία καί
ή Μακεδονία σάς ό φ είλο υ ν ευ χα ρ ισ τή σ εις, ω σαύ
τω ς καί είς δήμαρχον Λ αμίας Τ ρά κα ν, δι’ δν έ ζ ή τησα έν έμ βλη μ α τιμ ή ς άπό τήν Αύτοκρατορικήν
Κ υ β έ ρ ν η σ ιν » .

Κατά τάς έπομένας ήμέρας ό Βακάλογλου συνέσυνέχισε τάς προπσπαθείας του γιά τήν προσέλευσιν
καί τών ύπολοίπων ληστών πού εύρίσκοντο άκόμη
είς τήν ’Οθωμανικήν έπικράτειαν, είς τάς Τουρκικός
Άρχάς, καί πρό πάντων τών ληστάρχων Σπανού,
Βελούλια, Σκοτίδα, Κωστούλα καί Βαζούλα καί
ειδοποίησε σχετικώς τόν Πασάν. Πράγματι, κατό
πιν εύστοχων ένεργειών τού Βακάλογλου, υποσχεθέντος έπιεική μεταχείρισιν είς αύτούς, προσήλθον
απαντες οί άνωτέρω λήσταρχοι μετά τών όπαδών
των είς τήν Μονήν Ξενίας καί μετεφέρθησαν είς
τάς φυλακάς Αλμυρού.
Κατά τήν έφημερίδα τής Λαμίας «Φάρος τής
Όθρυος» τούτο υπήρξε τό έπιστέγασμα τών δρα
στήριων καί μεθοδικών ένεργειών τού Νομάρχου
Π. Βακάλογλου, ό όποιος «διά τής έπί τών βλαχοποιμένων ήθικής έπιρροής του, κατώρθωσε νά πεισθοΰν οί λησταί, δτι ούδένα κίνδυνον διέτρεχον
καί δτι ήδύναντο άφόβως νά προσέλθωσι».
Κάτι παρόμοιον συνέβη καί μέ τόν λήσταρχον
Σπανόν, πού έπί χρόνια υπήρξε τό φόβητρον τών
κατοίκων τής Στερεός Ελλάδος. Ό Σπανός είχε
γεννηθή είς τήν Τουρκίαν, άνήκεν είς οικογένειαν
Σαρακατσαναίων καί έγινε ληστής είς ήλικίαν
17 έτών. Αφού, κατά καιρούς διέπραξε πολλά θη
ριώδη έγκλήματα στήνΈλλάδα, κατέφυγε στήν Τουρ
κία, δπου, έκρύπτετο, έως δτου έχαλαρώνετο ή
καταδίωξις τών ληστών, διά νά έπανέλθη καί πάλιν
είς τήν Στερεάν καί νά συνέχιση τό έγκληματικόν
του στάδιον.
Ό Βακάλογλου, βέβαιος διά τάς προθέσεις του
αύτάς τού τρομερού ληστάρχου, καί διά νά τόν καταστήση όριστικώς άκίνδυνον, τού έστειλεν ένα

σημείωμα μέ άλλον Άρβανιτόβλαχον καϊ τόν έπει
σε νά παρουσιασθή είς τάς τουρκικός άρχάς, «διά
νά άποφύγη την βεβαίαν σύλληψιν καί έκτέλεσιν
καί νά κριθί| επιεικώς». 'Ο Σπανός, παρουσιασθεΐς
πράγματι εις τάς τουρκικός άρχάς, έδικάσθη καί
κατεδικάσθη είς πολυετή φυλάκισιν. Βραδύτερον,
εν τούτοις, κατώρθωσε, μέ τήν βοήθειαν ’Οθωμα
νών φίλων του, νά δραπετεύση άπό τάς τουρκικός
φυλακάς, μέ τό προϊόν δέ. τών έν Έλλάδι διαπραχθέισών ληστειών του άγόρασε στή Θεσσαλία ένα άγρόκτημα καί κατεγίνετο μέ τήν καλλιέργειάν του.
’Αλλά καί αυτό τό έπληροφορήθη ό Βακάλογλου.
Καί έστειλε ένα λοχίαν, γνωστόν τοϋ Σπανού, ό

Ό Πέτρος Βακάλογλου καί ό σύγχρονός του ’Αξιωματικός
Νικόλαος Φιλάρετος άπό σχεδίασμα τοΰ περασμένου αίώνος.

όποιος δΓ εΰφυοΰς τεχνάσματος, έπεισε τόν λήσταρ
χον νά τόν άκολουθήση εντός τοϋ έλληνικοϋ εδά
φους, όπου συνελήφθη καί παρεδόθη εις τήν Ελλη
νικήν Δικαιοσύνην, ή όποια τόν έδίκασεν εις τάς
’Αθήνας καί τόν κατεδίκασε είς θάνατον. Έξετελέσθη διά τής λαιμητόμου.
'Η έν Λαμία έκδιδομένη τήν εποχήν έκείνην
«Φωνή τοΰ Λαοϋ» έγραφε τήν 8 Μαΐου 1876 ότι
«ή ήσύχία καί ή άσφάλεια, καθ’ δλον τόν Νομόν
Φθιώτιδος καί είς τάς γειτνιαζούσας έτι τουρκικός
επαρχίας, διετηρήθη άπρόσβλητος, πάντες δέ οι
κάτοικοι, έλευθέρως καί άφόβως, οδοιπορούν καί
καταγίνονται είς τάς εργασίας των».
’Εξαιρούσα επίσης τήν λαμπράν δράσιν τοΰ Βα
κάλογλου διά τήν πάταξιν τής ληστείας, ή έφημερίς
«Φάρος τής Όθρυος» έτόνιζε τά άκόλουθα τήν 1
Φεβρουάριου 1875 :
« Ό Ν ομάρχης Φ θιώ τιδος καί Φ ω κίδος Π .
Β ακ άλογλου άπήλθε έσ χ ά τω ς έ π ’ άδείςι είς ’Αθή
ν α ς . Τ όν άνώ τερον αύτόν υ π ά λ λη λ ο ν το ΰ Ν ομοϋ
σ υνοδεύουν αΐ εΰ χ α ί τώ ν κ ατοίκ ω ν τώ ν μεθορίω ν
έπ α ρ χ ιώ ν , ά μ φ οτέρ ω ν τώ ν Κ ρατώ ν , διά τάς ά π ο τελεσ μ α τικ ά ς αύτοϋ ένεργείας διά τή ν τ α χ εΐα ν
καί όλοσχερή έξ ά λ ειψ ιν τή ς άπό α ιώ νω ν μ α σ τ ιζούση ς αυτούς λ η σ τ ε ία ς .
Τάς άπ οτελεσμ ατικ ά ς αύτοϋ έν ερ γ εία ς, οϋ
μ όνον διετράνω σε δημοσία ή A .Ε . ό ’Α ντιστρά
τη γος Μ εχμ έτ Ά λ ή Π α σ ά ς, ά λ λ ’ έπροκάλεσε καί
τή ν πρός αύτόν άπ ονομ ή ν το ΰ παρασήμου τοΰ
Ό σ μ α ν ιέ Γ' τά ξεω ς ΰ π ό τής Α . Μ. τοΰ Σ ουλτά
νου .
’Α λλά δέν είναι ή π ρώ τη φ ο ρ ά καθ’ ήν ό Βα
κ ά λογλου έπ έφ ερ ε το ιοΰ τον ά π οτέλεσ μ α κατά τής
έπαράτου λ η σ τ ε ία ς . Τό 1 8 5 6 , διαδεχθείς έν
Β οιω τία τό ν τ α γ μ α τ ά ρ χη ν τή ς Χ ω ροφ υλακ ή ς
Δ ημήτριον Τ ζ ή ν ο ν , ώ ς μ οίραρχος Β ο ιω τ ία ς,
έπ ή νεγκ ε τό μ οναδ ικ όν έκεΐνο είς τά χρονικά
τής έν Έ λ λ ά δ ι λ η σ τ εία ς κατόρθω μα τοΰ φ όνου
25 λη σ τώ ν έν Ζ ε μ ε ν ώ , κατά τοΰ όχυ ρ ώ μ α τος
τώ ν ό π ο ίω ν , διατάξας έφ ο δ ο ν καί έπιτεθείς ξι
φ ή ρ η ς , μ ετά το ΰ κ . Δ . Τ σ ή ρου , έπ έφ ερ ε τόν
όλεθρόν τ ω ν . Έ ξη λ είφ θ η σ α ν δέ τότε έν δλω
έν τή π ερ ιφ ερ είς τή ς δικαιοδοσίας τ ο υ , έβ δ ο μ ή κοντα λ η σ τ α ί.
Τό 1862—1 8 6 3 , άνατεθείσης αύτώ τή ς κ α τα δ ιώ ξεω ς τής ληστείας έν τώ Ν ομώ ’Α ττικής καί
Β ο ιω τ ία ς, έξη λείφ θ η σ α ν διακόσιοι π ερ ίπ ο υ λ η σ τ α ί.
Τό 1864—1 8 6 5 , ά να τεθ είσ η ς αύτώ καί π ά λ ιν
τή ς κ α τα δ ιώ ξεω ς τή ς λ η σ τ ε ία ς, έπ η νέχθη ή
καταστροφ ή ίκα νοΰ άριθμοΰ λ η σ τ ώ ν , π ο λλ ο ί
δέ ά λλοι έξη ναγκάσθη σαν ν ’ άναχω ρ ή σ ω σ ιν
έξ Ε λ λ ά δ ο ς .
Τ έλ ο ς, τό 1 8 7 0 , διορισθείς Ν ομά ρχη ς Α ιτω 
λία ς και ’Α κ α ρ να νία ς, σ υ νετ έλ εσ ε σ π ο υ δ α ίω ς,
μετά τ ώ ν αύτόθι ά ρ χ η γ ώ ν μ εταβα τικ ού ά ν τ ισ υ ν τ α γ μ α τ α ρ χώ ν Βότσαρη καί Δ α γκ λ ή καί τοΰ λο
χ α γ ο ύ Ν . Μακρή , είς τή ν όλοσχερή τή ς λησ τεία ς
έ ξ ά λ ε ιψ ιν , έξ ω ν τ ω θ έ ν τ ω ν έκατόν περίπ ου λη
σ τώ ν . Λ α β ώ ν δέ σ υ ν έντ ε υ ξιν μ ετά τοΰ Πασά τής
Π ρεβ έζη ς έν ’Α ν ν ίν ω , κ αθ’ ήν διεγρά φ η σ α ν άπό
κοινοΰ τά π ρόσ φ ορ α μ έτ ρ α , έ π έ τ υ χ ε τ ή ν
έν Ή π είρ ω έξ ά λ ειψ ιν 30 λ η σ τ ώ ν , διά τή ς ει
λικ ρινούς σ υ μ π ρ ά ξεω ς τώ ν μεθορίω ν ά ρ χώ ν
ά μ φ οτέρ ω ν τώ ν Κ ρατώ ν . "Ω στε, καί ώ ς άνώ τερος
άξιω μ ατικός τής Χ ω ροφ υ λα κ ή ς καί ώ ς Ν ο μ ά ρ χ η ς,
σ υ νετέλ εσ ε σπουδαίω ς τ ετρ ά κ ις, είς τή ν ά π α λ λ α γ ή ν τώ ν κατοίκ ω ν καί τ ώ ν τρ ιώ ν Ν ομ ώ ν τής
Στερεας Ε λ λ ά δ ο ς άπό τή ν λησ τρικ ή ν μ ά σ τ ιγ α ,
ά φ η σ ε δέ π α ν τ ο ΰ , ού μ όνον διά τά κατά τή ς λη
στείας κατορθώ ματα τ ο υ , ά λλά καί διά τοΰ προ
σηνούς χ α ρ α κ τ ή ρ ο ςτο υ , εύαρέστους ά ν α μ ν ή σ ε ις » .
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Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Τ Ρ Υ Π Η Ταγμ)ρχου Χωρ)κής

*0 ’Αστυνομικός θεσμός τής Μεγάλης Βρεττανίας έχει μεγάλην σπουδαιότητα, διότι Θεωρείται
ένας άπό τούς παλαιοτέρους, άν όχι ό αρχαιότερος, εις
τον Ευρωπαϊκόν χώρον καί τούς πλέον επιτυχημένους
Θεσμούς τοΰ είδους. *0 τρόπος όργανώσεως, έκπαιδεύσεως καί δράσεως των ’Αστυνομικών τής Βρεττανικής Κοινοπολιτείας έπηρέασε πάρα πολύ τούς
αντιστοίχους Θεσμούς τών Εύρωπαϊκών κρατών άλλα
καί ολοκλήρου τής ύδρογείου. Κατά τον περασμένον
καί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος , όταν ή Βρεττανία ήτο πρώτη παγκόσμιος δύναμις, μετεφύτευσε είς
τάς άποικίας καί τάς κτήσεις της τούς άστυνομικούς
Θεσμούς τής χώρας μέ άρκετήν πάντοτε έπιτυχίαν.
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ίς τό προηγούμενόν μας αρΘρον εΐδομεν, εν γενικαΐς βε
βαίως γραμμαΐς, την ιστορι
κήν έξέλιξιν τοΰ ’Αστυνομι
κού θεσμού έν Μ. Βρεττανί(ϊ- Καίτοι είναι δύσκολον νά
κατανοήση ένας ξένος τήν μορφήν
καί τόν χαρακτήρα τοΰ Βρεττανικού ’Αστυνομικού θεσμού, έν τούτοις, θά προσπαθήσωμεν νά σκιαγραφήσωμεν, δσον μας επιτρέπει
ή δυνατότης μας, τόν γενικόν
χαρακτήρα αυτού, διά νά άντιληφθή ό άναγνώστης μας τήν σημε
ρινήν του μορφήν καί τόν ρόλον
του είς τήν σύγχρονον ζωήν τής
χώρας ταύτης.
Τό σύστημα τοΰ Βρεττανικοΰ
’Αστυνομικού θεσμού έχει έν ύπέροχον πλεονέκτημα άπλότητος,

μίαν αρετήν προερχομένην έκ τής
άπλότητος τής όργανώσεως καί
λειτουργίας του άφ’ ένός καί έκ
τοΰ γεγονότος, ότι δεν ύπάρχει
παρά μόνον ένα είδος αστυνομικού
άξιωματούχου, καί αύτό είναι ό
γνωστός Κόνσταμπελ, ό "Αστυνο
μικός, άφ’ έτέρου.
Ή λέξις Κόνσταμπελ, έχει δύο
σημασίας, ήτοι σημαίνει τόν κατώτατον βαθμόν τής "Αστυνομικής
'Ιεραρχίας, άλλ’ έν ταύτώ, ό τίτλος
Κόνσταμπελ σημαίνει επίσης καί
τήν υπηρεσίαν τοΰ άστυνομικοΰ
δηλαδή, τό άξίωμα τοΰ "Αστυνο
μικού. 'Ο Κόνσταμπελ είναι ή
βάσις τοΰ Βρεττανικοϋ "Αστυνο
μικού θεσμού καί όλα τά "Αστυνο
μικά Σώματα, πλήν τής Μητροπολιτικής "Αστυνομίας καί τής τοιαύτης τοΰ "Άστεως τοΰ Λονδί
νου, καλούνται Κονσταμπουλαρίαι
(CONSTABULARY).
Τό άξίωμα τοΰ Κόνσταμπελ,
ως έλέχθη, είναι ένας έκ των
παλαιοτάτων καί πλέον δημοκρα
τικών θεσμών τής Μ. Βρεττανίας.
"Επί αιώνας όλοι οί πολΐται μιας
Κοινότητος ύπηρέτουν έκ περι
τροπής εις τό άξίωμα τοΰτο καί
ότε μέ τήν έξέλιξιν τής κοινωνικής
ζωής τοΰτο ήτο δύσκολον, έσχηματίσθη μία μόνιμος 'Υπηρεσία
( CONTSABULART), ή όποια καί
άπετέλεσεν έκτοτε τόν πυρήνα
τής συγχρόνου Βρεττανικής "Α
στυνομίας. "Αλλ" ούτε καί ή νέα
αϋτη "Αστυνομία παρηγκώνισε τόν
κοινόν πολίτην έκ τής άστυνομικής
σφαίρας καί τής δημιουργίας διά
μέσου τοΰ αίώνος τής νοοτροπίας
τής ΰποχρεώσεως προς αύτο—άστυνόμευσιν αύτοΰ, πράγμα τό όποιον
καί διευκολύνει μεγάλως καί τό
έργον τής σημερινής "Αστυνομίας
έν Μ. Βρεττανία. Κατά τό παλαιόν
σύστημα τοΰ Κόνσταμπελ, οί άμι
σθοι Κόνσταμπελ, "Αστυνομικοί
τής Κοινότητος (πολίται) έξετέλουν "Αστυνομικά καθήκοντα καί
οί έμμισθοι πληρεξούσιοι καί φύ
λακες ήσαν βοηθοί αύτών. "Ήδη
ή κατάστασις αΰτη καί ό ρόλος
των άντεστράφη. Ειδικοί "Αστυ
νομικοί, οί όποιοι είναι ίδιώται
κατατάσσονται άμισθί ως άστυνομικοί προσωρινοί καί σχηματί
ζουν μίαν έφεδρικήν άστυνομικήν
δύναμιν, ή όποια δύναται νά κληθή εις περιπτώσεις εκτάκτου άνάγκης.
'Ο διακριτικός χαρακτήρ τής
Βρεττανικής "Αστυνομίας δέν έγ
κειται εις τό έργον διά τοΰ οποίου

Γυναίκες "Αστυνομικοί τήςΜεγάλης Βρεττανίας των όποιων εν έκ των κυριοτέρων καθηκόντων είναι ή παρακολούθησις καί προστασία των νέων έκ τών κινδύ
νων οί όποιοι τούς απειλούν.

άντιμετωπίζει τό έγκλημα ή αλλα
ζητήματα, άλλά εις τάς βασικάς
άρχάς, αί όποΐαι διαγράφουν καί
διέπουν τήν λειτουργίαν ταύτης
καί κατευθύνουν τήν συμπεριφο
ράν καί τήν έν γένει τακτικήν της.
Ό τι λέγεται ένταΰθα περί τών

γενικών χαρακτηριστικών αυτής
δέν ισχύει άσφαλώς μόνον διά τήν
"Αστυνομίαν τής "Αγγλίας, Ουα
λίας, Σκωτίας καί Β. "Ιρλανδίας,
άλλά καί δι’ όλας τάς "Αστυνομίας
τής Βρεττανικής Κοινοπολιτείας
μέ ώρισμένας βεβαίως τοπικάο ένί441

οτε διαφοράς. Αί διαφοραί αύταΐ
αφορούν έπϊ λεπτομέρειας τινάς
π.χ. ένώ ή έν τη Μητροπόλει ή
’Αστυνομία είναι άοπλος, εις τήν
Β. ’Ιρλανδίαν καί τινας κτήσεις
είναι ένοπλος. Πάντως τό σπουδαΐον έν προκειμένφ είναι δτι ή
κατεχομένη εξουσία καί ό τρόπος
καθ’ ον αΰτη άσκεΐται άπανταχοϋ
έχουν μίαν θεμελιώδη ομοιότητα.
Αΰτη βασίζεται επί τών κοινών
παραδόσεων, πηγάζει έξ αύτών
καί συντηρείται άπό τον δημοκρα
τικόν τρόπον ζωής, εις τήν όποιαν
ό ρόλος τής ’Αστυνομίας είναι,
δτι αΰτη άποτελεΐ τόν υπηρέτην
τοϋ πολίτου έν τη άπολύτω έννοια
τής λέξεως ταύτης. Τό προσωπικόν
ταύτης είναι πολΐται, υποκείμενοι
εις τούς αυτούς νόμους, ως καί οί
λοιποί πολΐται καί έάν παραλείψουν νά πράξουν τό καθήκον των
ή έάν υπερβοΰν τήν εξουσίαν των,
είναι άτομικώς υπεύθυνοι διά τάς
συνέπειας καί δύναται νά παραπεμφθοΰν ένώπιον τής Δικαιοσύ
νης, ώς κοινοί πολΐται.
Δέν υπάρχει ειδικός Κώδιξ Νό
μων προστατεύων αυτούς ώς δη
μοσίους λειτουργούς. ’Επίσης δέν
υπάρχουν μυστικά τινα ή μυστή
ρια πέριξ τοΰ λειτουργήματος των.
"Ο,τι ή ’Αστυνομία πράττει δέν
είναι άπλή ύπόθεσις αύτής τής
ιδίας, αλλά τούτο ένδιαφέρει ιδιαι
τέρως καί είναι έξ ίσου ύπόθεσις
καί αύτοϋ τούτου τοΰ κοινού.
'Η συμπεριφορά τοΰ Βρεττανοΰ
’Αστυνομικού πρός τούς πολίτας
είναι άπολύτως φιλική έντός τών
ορίων τής άξιοπρεπείας. Ό ’Αστυ
νομικός είναι ή προσωποποίησις
τής μεγαλειότητος τού Νόμου,
άλλ’ ουδέποτε υπερβάλλει ταύτην,
καί ό Νόμος ούδέν προσθέτει εις
τό αξίωμά του. Τό νά όμιλή τις
πρός τόν άστυνομικόν σαρκαστικώς ή άκόμη καί ύβριστικώς είναι
μέν άξιόμεμπτον, πλήν δμως δέν
άποτελεΐ καί έγκλημα καθοσιώσεως.
Τό κΰ^ος μέ τό όποιον περιβάλ
λονται τά ’Αστυνομικά όργανα
είναι τό κύρος τοΰ άξιώματός του,
δι’ δ καί δέν πρέπει οδτος νά
συγχέη τούτο μέ τήν προσωπικό
τητά του. 'Ο ’Αστυνομικός άπο
τελεΐ άπρόσωπον δργανον καί ου
δέποτε, ώς έκπρόσωπος τοΰ Νόμου,
πρέπει νά συγκινήται, νά έξοργίζεται, νά ειρωνεύεται, νά θίγεται,
δι’ δ,τι δήποτε καί άν τοΰ συμβή.
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Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ανωτέρω έλέχθη, δτι ό Κόνσταμπελ τής Βρεττανικής ’Αστυνομίας
είναι ένας κοινός πολίτης, έπκρορτισμένος μέ ειδικά καθήκοντα,
κατ’ έντολήν τοΰ πολίτου, δι’ δ καί
χαρακτηρίζεται έν τή εύρυτέρα
έννοια, ώς ό υπηρέτης τοΰ κοινοΰ,
ύπό τήν έννοιαν δμως δτι προσφέ
ρει πολυτίμους υπηρεσίας εις αυτό.
’Επίσης θά ήδύνατο νά φαντασθή
τις, δτι έπειδή ό Κόνσταμπελ είναι
καί υπηρέτης τοΰ Στέμματος καί
δλα τά ’Αστυνομικά Σώματα είναι
ώργανωμένα Σώματα Κόνσταμπελ,
ή ’Αστυνομία τής Βρεττανίας δύναται νά θεωρήται ή Κρατική
’Αστυνομία, άλλ’ έν τή πραγματικότητι δέν συμβαίνει τοΰτο. 'Ο
Κόνσταμπελ δέν διορίζεται άπ’
ευθείας παρά τοΰ Στέμματος. Ούτος υπηρετεί τό Στέμμα μόνον κατά
τοΰτο, δτι «τηρεί τήν ειρήνην τής
Βασιλίσσης». Τοΰτο άποτελεΐ τό
ιστορικόν καί νομικόν ρητόν καθ’
δ ή γενική διατήρησις τής έσωτερικής ειρήνης τοΰ Βασιλείου είναι
φροντίς καί τής Κεντρικής Κυβερνήσεως καί δύναται νά έπιβληθή παρά τής Κυβερνήσεως, έάν
έκεΐνοι οί όποιοι είναι τοπικώς
υπεύθυνοι άπέτυχον κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος των.
Ή Συνταγματική άρχή έν Βρεττανία είναι, δπως ή διατήρησις
τοΰ Νόμου καί τής τάξεως είναι
κατ’ αρχήν καθήκον τών τοπικών
άρχών καί τών Σωμάτων έκείνων
τά όποια διοικητικώς υπάγονται
εις αύτάς, μολονότι ή σχέσις τοΰ
κυρίου καί τοΰ υπηρέτου δέν ύφίσταται μεταξύ τής ’Αστυνομικής
’Αρχής καί τών μελών ένός ’Αστυ
νομικού Σώματος, άπό τά όποια
άπαιτεΐται νά ύπακούουν εις τάς
έντολάς τής Δικαιοσύνης καί τών
Δικαστών, έν Σκωτία δέ εις τάς
έντολάς τοΰ Είσαγγελέως.
Ή έξαιρετική θέσις τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, ή όποια
υπάγεται εις τό Ύπουργεΐον ’Εσω
τερικών, προήλθεν έκ συνθηκών
αί όποϊαι διαφέρουν κατά τι έκεί
νων, αί όποϊαι έδικαιολόγησαν
τήν συνέχισιν τής λειτουργίας της.
Ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία ύπήχθη άπό τό 1839 ύπό τόν Ύπουρ-

Κέντρον Αμέσου Έπεμβάσεως κάπου
εις τήν ’Αγγλίαν.

γόν ’Εσωτερικών, καθ’ δσον τούτο
τότε ήτο υπεύθυνον διά τήν τήρησιν τοϋ Νόμου καί τής τάξεως,
καί διότι κατά τόν χρόνον έκεΐνον
δέν ύπήρχον τοπικοί Άρχαί, άλλαι
εκτός άπό τά παλαιά καί έξησθημένα Σωματεία ή Κοινοτικά Συμ
βούλια.
Τό 1855 ίδρύθη έν Λονδίνφ
μία τοπική ’Αρχή, τό δέ 1888
ίδρύθη τό Κομητειακόν Συμβούλιον τοΰ Λονδίνου. Τούτο περιελάμβανε μόνον τό 1]6 τής περιοχής
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας
καί κατά συνέπειαν τυχόν εισα
γωγή τοΰ θεσμού τοΰ τοπικού
ελέγχου θά είχεν ώς συνέπειαν
τήν κατανομήν τοΰ Σώματος μετα
ξύ των 9 Κομητειών καί Κομητειακών Δημαρχιακών Συμβουλίων, τών
όποιων αί περιοχαί ή Τμήματα αύτών εύρίσκονται έντός τής περιοχής
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας.
Τό σχέδιον τούτο δέν έπραγματοποιήθη όμως, ΐνα μή έπέλθη ή διάσπασις τής ’Αστυνομίας καί φυσικά
μειωθή καί ή άπόδοσίς της, άντιθέτως δέ έκτοτε έξεδηλώθη τάσις
ένοποιήσεως τών μικροτέρων ’Α
στυνομικών Σωμάτων, πράγμα τό
όποιον σύν τώ χρόνω καί έπραγματοποιήθη εις μεγάλην κλίμακα
έν Μ. Βρεττανία.
Τό 1886 ίδρύθη ή 'Υπηρεσία
’Ασφαλείας 'Υψηλών καί ’Επισή
μων Προσώπων εξ άφορμής τοΰ
έορτασμοΰ τοΰ ίωβιλαίου τής Βασιλίσσης Βικτωρίας κατά τό 1887.
'Η Μητροπολιτική ’Αστυνομία
τελεί ύπό τόν έλεγχον τής Βουλής
τών Κοινοτήτων. Αί άλλαι Άστυνομίαι έπίσης εμμέσως ύπάγονται
εις τόν αύτόν έλεγχον, πλήν όμως
ό Υπουργός ’Εσωτερικών δέν είναι
ύποχρεωμένος νά άπαντήση έπί
ζητημάτων διοικήσεως ή διά τήν
συμπεριφοράν τών μελών τών
Κομητειακών ή Δημοτικών ’Αστυ
νομιών, διότι αδται ύπάγονται εις
τάς τοπικάς ’Αστυνομικός ’Αρχάς.
’Από τοΰ έτους 1856 ό Υπουργός
’Εσωτερικών καί ό τοιοΰτος τής
Σκωτίας έπεφορτίσθησαν μέ ση
μαντικά καθήκοντα έποπτείας έπί
τοΰ συνόλου τών ’Αστυνομικών
Σωμάτων ’Αγγλίας, Ουαλίας καί
Σκωτίας, καί έλαβον τό δικαίωμα
νά έπιβάλουν διά τών ’Επιθεωρη
τών τής Α.Μ. τά άναγκαΐα μέτρα
διά τήν έπάρκειαν τής δυνάμεώς
των καί διά τήν διατήρησιν της
πειθαρχίας γενικώς.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ό 'Υπουργός ’Εσωτερικών έχει
τάς κάτωθι γενικάς αρμοδιότητας:
1. Προτείνει είς τόν Βασιλέα
τον διορισμόν τοΰ Άρχηγοΰ τής
Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας.
2. ’Εγκρίνει τόν ύποβαλλόμενον
υπό των Κομητειακών ή Δημοτικών
’Αστυνομικών ’Αρχών πίνακα τών
προτεινομένων διά διορισμόν ’Αρ
χηγών, έκ τοΰ όποιου κατόπιν επι
λέγεται καί διορίζεται υπό τοΰ
Κομητειακοΰ Συμβουλίου ό ’Αρχη
γός τής ’Αστυνομίας τής Κομη
τείας.
3. ’Εκδίδει γενικάς διαταγάς καί
Κανονισμούς όσον άφορα είς τήν
διοίκησιν τών ’Αστυνομιών καί
τήν παροχήν μεταξύ των άμοιβαίας
βοήθειας καί συνεργασίας.
4. Καθορίζει τό ύψος τών απο
δοχών, έπιδομάτων, συντάξεων, τό
είδος τής στολής καί γενικώς τούς
όρους εργασίας τών ’Αστυνομικών.
5. ’Αποφασίζει έπί προσφυγών
κατ’ άποφάσεων άπολύσεως ’Αστυ
νομικών.
6. Καθορίζει τό ποσοστόν χορη
γίας πρός κάλυψιν τών γενικών
άναγκών διά τήν συντήρησιν τών
’Αστυνομιών, τό όποιον δεν δύναται νά ύπερβαίνη τό 1]2 τής συν
ολικής δαπάνης.
7. ’Ελέγχει διά τών ειδικών ’Επι
θεωρητών τήν καλήν λειτουργίαν
καί έπάρκειαν τών ’Αστυνομικών,
ώς επίσης καί τήν οικονομικήν
διαχείρισιν αυτών.
8. ’Εξασφαλίζει τόν συντονισμόν
καί τήν όμοιόμορφον άσκησιν τής
’Αστυνομικής έξουσίας καθ’ δλην
τήν χώραν καί
9. Ρυθμίζει τά τής έκπαιδεύσεως
είς δλας τάς ’Αστυνομικός Σχολάς
τής Μ. Βρεττανίας.
Τέλος πρέπει νά τονισθή δτι ό
'Υπουργός ’Εσωτερικών ούτε νό
μιμον δικαίωμα έχει ούτε έπεμβαίνει εις τήν έκτέλεσιν τών ’Αστυνο
μικών έργων ή είς τήν άσκησιν τής
διοικήσεως τών ’Αστυνομιών,
(προαγωγαί, μεταθέσεις κατατάξεις,
άπολύσεις, πειθαρχίαν κ.λ.π.).
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Έφιπποι ’Αστυνομικοί κατά τήν ώραν έκτελέσεώς τής υπηρεσίας των.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Τό τοπικόν Συμβούλιον έκάστης
Κομητείας ούδεμίαν άμεσον άρμοδιότητα ή επιρροήν έχει έπί τής
’Αστυνομίας.
Παρ’ έκάστω τοπικώ Συμβουλίω
Κομητείας υπάρχει ειδική ’Επι
τροπή (STANDING JOINTCOMΜΙΤΕΕ) άποτελουμένη έκ Δικα
στών ώς καί μελών τινων τοΰ τοπι
κού Συμβουλίου, ή οποία έχει ώρισμένας εύθύνας ώς πρός τό οικονο
μικόν μόνον μέρος τής ’Αστυνομί
ας, δηλαδή έπί θεμάτων προϋπο
λογισμού καί δαπανών αυτής.
Τό τοπικόν Συμβούλιον είναι
ύποχρεωμένον νά δέχεται άναντιρρήτως, τάς αίτήσεις τής ’Επιτρο
πής πρός παροχήν τών άναγκαιουσών δαπανών διά τήν συντήρησιν
τής ’Αστυνομίας.
Είς τούς Δήμους (Borugh) αί έπί
τής ’Αστυνομίας σχετικοί ’Επίτρο
ποί άποτελοΰνται άπό μέλη τοΰ
Δημοτικού Συμβουλίου τής πόλεως
(2]3) καί έκ Δικαστικών (1]3). 'Η

διαφορά μεταξύ τών άνωτέρω δύο
’Επιτροπών είναι δτι ή ’Επιτροπή
Δήμων έκτος τών εύθυνών της έπί
θεμάτων οικονομικών, άσκεΐ έπίβλεψιν καί έπί τής διοικήσεως καί
λειτουργίας τής ’Αστυνομίας.
Παρά ταϋτα δμως ,έν τή πράξει
καί ή άνωτέρω ’Επιτροπή (WATCH
COMMITEE) τών Δήμων αναθέτει
τήν άσκησιν τών δικαιωμάτων της
τούτων είς τόν ’Αρχηγόν τής ’Αστυ
νομίας, ό όποιος καί λογοδοτεί
έπ’ αύτών, είς τήν έν λόγω ’Επιτρο
πήν.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ

Οί ’Αρχηγοί τών ’Αστυνομιών
σήμερον προέρχονται έκ τών τά
ξεων τοΰ Σώματος, πλήν τοΰ τοιούτου τής Μητροπολιτικής ’Αστυνο
μίας, ό όποιος δυνατόν νά προέρ
χεται καί έκ τών Άνωτάτων Δημο
σίων ύπαλλήλων. Κατά κανόνα
σήμερον οί ’Αρχηγοί προέρχονται
έκ τοΰ ’Αστυνομικού Κολεγίου.
'Ο ’Αρχηγός τής Μητροπολιτικής
’Αστυνομίας εύθύνεται έναντι τοΰ

'Υπουργού Εσωτερικών τής Κεν
τρικής Κυβερνήσεως, ό δέ τοιοΰτος τής Β. ’Ιρλανδίας καί Σκωτίας
εις τούς αντιστοίχους Υπουργούς
των χωρών τούτων.
Οί ’Αρχηγοί τών ’Αστυνομιών
τών Δήμων καί Κομητειών εύθύνονται έναντι τών ’Αρχών τής το
πικής αύτοδιοικήσεως.
Τά δικαιώματα γενικώς τών ’Αρ
χηγών είναι εύρύτατα καί διοικούν
τά ’Αστυνομικά Σώματα ανευ ούδεμιας έπεμβάσεως τών πολιτικών
ή άλλων ’Αρχών ή προσώπων. Είναι
υπεύθυνοι διά τήν επιλογήν, κατάταξιν, προαγωγάς καί άπολύσεις
τού προσωπικού, τήν ρύθμισιν τής
χωρογραφικής κατανομής τών 'Υ
πηρεσιών.

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ή κατάταξις τού προσωπικού
πραγματοποιείται κατ’ επιλογήν
αύστηράν, μετά γνωμοδότησιν Συμ
βουλίου άποτελουμένου έκ τού
'Υπαρχηγοΰ καί ένός ’Ανώτερου
’Αξιωματικού, αί δέ άπολύσεις καί
προαγωγαί βάσει προτάσεων τών
καθ’ ιεραρχίαν Υπηρεσιών χωρίς
δμως ό ’Αρχηγός νά δεσμεύεται άπό
τάς γνώμας τών εϊσηγουμένων.
Οί άπολυόμενοι έχουν δικαίωμα
προσφυγής είς τον 'Υπουργόν ’Εσω
τερικών πρός άναθεώρησιν τής
άποφάσεως τού ’Αρχηγού.
Ό ’Αρχηγός έκάστης ’Αστυνο
μίας έχει συγκεντρωμένην είς τάς
χεΐρας του ολόκληρον τήν έξουσίαν διοικήσεως καί λειτουργίας
ένός ’Αστυνομικού Σώματος, χω
ρίς νά δέχεται έπίδρασίν τινα έκ
μέρους τού 'Υπουργού ’ ’Εσωτερι
κών είτε παρά τής τοπικής Αύτοδιοικήσεως είτε παρ’ οίουδήποτε
άλλου. Τούτο δέ συντελεί ιδιαιτέ
ρως πότε ή διοίκησις νά άσκήται
άπροσκόπτως καί φυσικά μέ άριριστα άποτελέσματα. Τυχόν ύποβαλλόμενα παρά πολιτών παράπονα
κατ’ άστυνομικοΰ είς τάς τοπικάς
Έπιτροπάς διαβιβάζονται είς τόν
οίκεΐον ’Αρχηγόν τής ’Αστυνομίας
λόγω άρμοδιότητος.
(Συνεχίζεται)
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Προσφάτως έδημοσιεύθη εις
πρωινήν έφημερίδα τής Θεσσαλο
νίκης αρθρον τοϋ έξαιρέτου Δημο
σιογράφου καί ’Αντιπροέδρου τής
Συμβουλευτικής Επιτροπής κ. Νι
κολάου Μέρτζου. ’Αφορμή τοϋ άρ
θρου ύπήρξε ό θάνατος τοϋ αειμνή
στου' Δ]τοΰ Δ]σεως Χωρ]κής Κιλ
κίς ·Άντ]ρχου Σταματίου Μπογια
τζή, ό όποιος άφησε τήν τελευταίαν
του πνοήν είς τήν έπαλξιν τοϋ κα
θήκοντος.

"Ενας Αξιω ματικός τής Χ ω ροφ υλακ ή ς έπεσε πρόσ φ α τα σ τόν
δρόμον τοΰ καθήκοντος — «καί έκ τής όδοΰ αυτής ούδείς άποδράσετ α ι » . Τ ώ ρα , μέ τούς πολεμικ ούς σταυρούς καί μέ τό άπαστράπτον
ξίφ ο ς π άνω στό δρύινο φ έρ ετρ ο , αυτός κατήλθε στήν γαλήνη τ ο υ .
Καί Ισω ς — ίσω ς οί π λη γές πού ξ α φ ν ικ ά κατέλιπε στίς καρδιές νά
γιά νο υ ν κ ά π ο τ ε. Π οιός ξ έ ρ ε ι; ’Α λλά έκείνο πού έμ εινε καί έ χ ε ι ύ π ερ νικήσει τήν φθοράν είναι ή μνήμη ή ά γ α θ ή .
Δ ύσκ ολον κληροδότημα ή μνήμη όταν π ρέπει νά άντιπ αλαίσ ης
μ έ τήν καθημερινότητα τώ ν άναγκώ ν καί μέ τή ν π οικ ιλία ν τ ώ ν λε
πτομερειώ ν καί π ρέπει νά τίς σ υ μ β ιβ ά σ η ς. Δ ιότι ό Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α ς, σ ’
δποια βαθμίδα καί άν στέκη δέν δικαιούται νά άντιπαρέλθη τήν ζ ω ή ν ,
καθώς σ υ μ βα ίνει μέ τούς π ο λ λ ο ύ ς. Ύ π ο χρ εο ΰ τα ι νά έμπλακή κά
θε ή μ έρ α , κάθε ώ ρ α , κάθε λ ε π τ ό . Καί π ρέπει νά έξέλ θ η , δ ια π λ έ ο ντας τούς σ κ ο π έλο υ ς, γιά νά είσδύση , νη φ ά λ ιο ς κατά τό δ υ ν α τ ό ν, σέ
μιάν άκόμη πλοήγηση τής ζ ω ή ς , πού είναι ά τ έρ μ ω ν, μυστηριώ δης
καί έξοφ λη τέα έπί τή έ μ φ α ν ίσ ε ι.
"Ολοι ήμεΐς οί άλλοι — οί πιό π ολλοί τ ο ύ λά χισ το ν — ή μ ποροΰμε
νά ά ν α β ά λ ο υ μ ε. Νά σκεφ θοϋμε καί ένδ εχομ ένω ς νά άναμετρήσουμε
έν ήρεμία τόν χρ ό νο ν πού Ισω ς έλθη βοηθός γιά νά καλύψ η μέ λήθην
τά προβλήματα καί νά άπωθήση τίς α ιχ μ ές στήν λ η σ μ ο ν ιά . Ό Αστυ
νόμος πρέπει νά είναι έ δ ώ . Παρών ά τ α λ α ν τεύ τ ω ς. Καί δίκαιος κρα
τώ ντας τόν Ζ υγόν σέ Ανθρώπινα καί Α δύναμα χ έ ρ ια . Α υτό είνα ι ένα
πρόβλημα.
Ό 'Α λέξανδρος π ού στάθηκε έμποός στόν Γόρδιον Δ εσ μ ό ν έ π έ λ εξε τή ν σ π ά θ η ν. Ε ίναι μιά λύση δ υ νά μ εω ς, Ισως λαμπρή γιά ένα
Σ τρατη λάτη. ’Α λλά οί μ ικ ροί, σάν δλους μας καί οί τ α π ειν ο ί, π ώ ς
νά διαπεράσουν έν ρομφαία τή ν ζω ή ν : Κ α ί, άν τή ν διαπεράσουν καί
αύτοί τί θά άπομείνη τ ά χ α ά π ’ τήν Ζωή : Αύτό είναι τό έρώ τημα πρό
τοΰ όποιου Ισταται κάθε στιγμ ή ό "Ανθρωπος τοΰ Νόμου .
Π ροσφέρει ό Ν όμος πάντοτε πρός έπ ιλογή ν δύο όψ εις : Τ ή ν μία
μέ τό σ π α θ ί. Τήν άλλην μέ τό ν σεβασμόν — πρός τόν "Ανθρωπο π ρ ω τ ίσ τ ω ς . Καί εύκολα π άντα έπ ιλέγου μ ε έμ εϊς , οί Α μέτοχοι στήν εύ θ ύ νη τό σ π α θ ί. Νά έφαρμοσθή ό Νόμος . Νά πέσουν τά κ εφ ά λια . ”Η έστω
καί νά σ κ ύ ψ ο υ ν . Μά τά χα οί Ν όμοι φ τιά νο ντα ι γ ιά νά π έφ τ ο υ ν ε κε
φ ά λ ια ή μήπω ς άραγε ή ’Ισ χύ ς παραμένει έν έπ ιφ υ λα κ ή σάν ύστατη
έφ ε δ ρ ε ία ; Κ άποιος παλαιός τής Χ ω ροφ υλακής μοΰ έλεγε π ώ ς σ ’ δλη^ τήν
μακρόχρονη ζω ή του έννοιω θε νικημένος κάθε φορά πού ήταν ύ π ο χρ εω μ ένος νά σύρη άπ' τήν θήκη τό Κ οντύ λι του — καί νά γράψ η .
Τοΰτο σημαίνει δτί π λέο ν είχ ε έξα ντλή σ ει κάθε άλλη εύκ α ιρ ία , είχ ε
ά π ο τ ύ χ ει νά συμ βιβάση τά Ανθρώπινα στόν στίβο τώ ν κ α ιρ ώ ν . Καί
ό σ τίβος έκ τείνεται Απέραντος γ ιά κείνους πού έχ ο υ ν τή ν θέληση —
καί τόν ήρωϊσμό — νά Αναζητούν τή ν Ειρήνη στήν κοινή Αποδοχή καί <
δ χ ι νά τήν έδραιώ νουν στήν δύναμη τοΰ Κ οντυλιού , στή ν μ ή νυσ η ,
στό « φρέσκο » .
’Ε μείς οί δ η μ οσ ιογρ ά φ οι, πού Ακολουθούμε κατά πόδας τίς ώρες
τώ ν ήμερώ ν γνω ρ ίζου μ ε τί μόχθο τί π ρ ο σ φ ο ρ ά , τί κάματος ψ υ χή ς
καταβά λλεται κάθε λεπ τό ά π ’ τούς Φ ύλακες τώ ν Ν όμω ν γ ιά νά ά π ο φ ευ χ θ ή ή τήρηση διά τής σ π ά θ η ς. Καί υπ ά ρ χου ν οί έξαιρέσεις π άν
τοτε , π ροβάλλουν οί ύ π ερ β ο λ ές, μεθάει ή έξουσία — π αγίδες γιά τόν
ά νθ ρ ω π ο . ’Α λλά π ίσ ω άπό δλα α ύ τ ά , π ού έρ χονται στό φ ώ ς — για τί
είναι έξαιρέσεις Ακριβώς — έκτυλίσσεται στήν σιω πή ή μ ά χη τής Αν
θρω π ιά ς, τή ς σ υ μ πόνοια ς τής σ υ μ φ ιλ ίω σ η ς.
Τούτο είνα ι τό έργο τής Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς, τό λ α μ π ρ ό τερ ο , πού
δέν Α ναγράφεται π ο υ θ ενά , παρά μ ονά χα στίς καρδιές. Κ α ί; ώ ς
φ α ίνετα ι ό Σ τάμος Μ πογιατζής ήταν ένας άπ' α ύ τ ο ύ ς, τίς μ υριάδες,
τώ ν σ ιω πη λώ ν μ α χη τώ ν . — Γι’ αύτό καί οί άπλοι άνθρω ποι τού Κ ιλ
κ ίς , κ λείσ α νε, έπάνω στό «π α ζά ρ ι» τήν άγορά καί κατέβηκαν έδώ ,
μέ δάκρυα στά άντρίκεια τους μ ά τ ια , γιά νά κατευοδώ σουν έναν άπό
τούς είρηνοποιούς τής Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς.
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΩΣΕΙΣ
Ένφ είναι νωπές ακόμη οί παραστάσεις άπό τις γνωστές
ανθρωποθυσίες τών δύο ’Αθηναϊκών κέντρων διασκεδάσεως,
ωστόσο, έξακολουθοΟν νά φιλοξενούν τις στάλες τού ’Αστυ
νομικού Δελτίου (ορισμένες έπεισοδιακέςς καί όχι πάντα ακίν
δυνες παρουσίες τών κάθε ήλικίας καί νοοτροπίας «γλεντζέ
δων», όπως έπιμένουν νά αύτοαποκαλοΰνται οί θερμόαιμοι
θαμώνες τών χώρων Ομαδικής ψυχαγωγίας. "Οπως είχε ύπογραμμισθή παλαιότερα σέ άλλη στήλη τής «Έπιθεωρήσεως
Χωροφυλακής», οί συνήθεις καί άσυνήθεις κάθε φορά βανδα
λισμοί στά κέντρα διασκεδάσεως, δέν είναι, ούτε μπορούν
νά είναι τυχαία περιστατικά «έν ώρα ευθυμίας», άλλά έγωκεντρικής μορφής συνέπειες μιας κάποιας διαστροφικής προδιαθέσεως πού έκδηλώνεται σ’ όλη της τήν έκτασι στούς Δημόσι
ους καί περιέργως όχι τούς οικιακούς χώρους κατά τήν διάρ
κεια μιας συγγενειακής ή φιλικής εύωχίας. Συμβαίνει δηλαδή
ώρισμένοι καί μάλιστα νέοι τις περισσότερες φορές άνθρω
ποι, πού ή καθημερινή συμπεριφορά τους κάθε άλλο παρά
άντικοινωνική είναι, νά δημιουργούν άνεπανάληπτες σκηνές
βίας στήν προσπάθειά τους νά δώσουν μιά έντυπωσιακή, όπως
δυστυχώς πιστεύουν, παρουσία στόν χώρο κάποιου κέντρου
διασκεδάσεως. Πρόσφατα έπί παραδείγματι στήν Λαμία
δύο νέοι χωρίς σοβαρό λόγο, μετέβαλαν ένα ήσυχο έξοχικό
κέντρο σέ πεδίο μάχης, ένφ ταύτόχρονα τραγουδούσαν πρός
τούς έντρομους θαμώνες τά μακάβρια άπό μιά αιφνιδιαστική
έξοδο τού....... Χάρου άποτελέσματα, όπως έπιμένει νά υπο
στήριξή κάποια μουσική (;) σύνθεσις τής τάξεως τών βαρέων
βαρών λαϊκών άσμάτων. Τό ίδιο τραγούδι άκούστηκε λίγο
άργότερα σέ μιά Θεσσαλική πόλι καί είχε σάν άποτέλεσμα
νά διακοπή προσωρινά μιά νεκρώσιμη άκολουθία, όταν ώρισμένοι νέοι θέλησαν μέ. αυτή τήν κακόγουστη παραφωνία
νά άπευθύνουν τό ύστατο «Χαΐρε» στόν νεκρό φίλο τους,
θύμα τροχαίου άτυχήματος. Άπό τά προαναφερόμενα περι
στατικά πολλά μπορεί νά συμπεράνη κανείς. Βέβαιο πάντως
είναι ότι τά διάφορα άνεκδιήγητα συνοθυλεύματα πού προέρ
χονται άπό άνθρώπους όπωσδήποτε άσχετους μέ τήν θεία
Τέχνη τής Μουσικής, δημιουργούν πολλές φορές όμαδικές
ή μεμονωμένες ψυχώσεις, ικανές νά προκαλέσουν στήν συνέ
χεια άπρόβλεπτες καταστάσεις. ’Εδώ βέβαια δέν γίνονται
ούτε μουσική κριτική ούτε άνάλογες ύποδείξεις. Πρέπει όμως
νά σημειωθή ότι κάθε στιχούργημα πού σκαρώθηκε μέ προ
χειρότητα καί έξυμνεϊ μακάβριες καταστάσεις καθώς καί
κατορθώματα τροφίμων φυλακών ή θαμώνων ύπογείων καί
μή άντρων τού υποκόσμου, δέν σημαίνει ότι άνήκει υποχρεω
τικά στόν χώρο τής λαϊκής μουσικής. Ή γνήσια λαϊκή μου
σική έχει τις πηγές της στήν όμορφη παράδοσι—τά ήθη, τά
έθιμα, τή γραφική καθημερινότητα, τό αισθητήριο γενικά
τών άπλοϊκών άνθρώπων. Επομένως οί «μουσικοί» διθύραμ
βοι πρός τιμήν τού ύποκόσμου καί άλλων άπωθητικών γιά
τήν κοινή λογική καταστάσεων, έχουν άρνητική προσφορά
στήν άληθινή ψυχαγωγία καί τήν διαμόρφωσι τών ήθών.
'Αν παρ’ όλα αΰτά ύπάρξουν ώρισμένοι ένθερμοι όπαδοί τής
μουσικής αυτής πού τήν προτιμούν άπό άπλή συνήθεια καί
όχι σάν πρόφασι γιά θεαματικές άντικοινωνικές έκδηλώσεις
μέ αιματηρό έπίλογο, «ούδέν τό μεμπτόν» θά έλεγε κανείς.
Είναι όμως δυνατόν οί ύμνοι πρός τιμήν τών έκπροσώπων
τού έγκλήματος καί τόν παραλογισμό νά έχουν πάντα ειρηνι
κούς ή τουλάχιστον σοβαρούς θιασώτες; ’Ιδού ή άπορία.......

Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
«.. .j ..Φεύγω γιατί δέν μπορώ νά συγχωρήσω τόν έαυτό μου
άφοΰ δέν κατώρθωσα νά προβιβασθώ στήν άλλη τάξι.. ..».
Αυτό τό σημείωμα άφησε στό σπίτι του ό ήλικίας'13 έτών
Κ.Π., μαθητής τής Β' τάξεως τού Γυμνασίου Άρρένων
Τούμπας Θεσσαλονίκης, γιά νά δικαιολογήση τήν ξαφνική
φυγή του ύστερα άπό τήν άπόρριψί του στις έξετάρεις τού
Σχολείου του. Ταύτόχρονα σχεδόν ένας άλλος συνομήλικος
του, ό Γ.Κ. κάτοικος Ν. Λιοσίων καί μαθητής τού όμωνύμου
Γυμνασίου, πήρε καί αότός τόν δρόμο τής φυγής γιά τήν ίδια
αίτια. Ό τελευταίος περισσότερο προνοητικός φρόντισε νά
πάρη μαζί του λίγα ρούχα, χρήματα άπό τό πορτοφόλι τής
μητέρας του καί ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ, προφανώς γιά
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νά διασκεδάζη τά κατάλοιπα τής άνίας του ύστερα άπό τήν
καθήλωσί του στήν Ιδια τάξι. Καί αύτός φρόντισε νά άφήση
ώρισμένες γραπτές έξηγήσεις σέ μιά σελίδα μαθητικού τε
τραδίου «....Κ αί νά ξέρης πατέρα ότι είμαι άρκετά μεγάλος
γιά νά συντηρήσω τόν έαυτό μου....» έγραφε μεταξύ τών
άλλων. Τό εύτύχημα είναι ότι καί οί δύο μικροί μαθηταί
(ό πρώτος άπό μεταμέλεια καί ό δεύτερος άπό τήν Αστυνομία
Αίγιου) ξαναγύρισαν στά σπίτια τους χωρίς άλλο δυσάρεστο
έπακόλουθο. 'Αν όλα αύτά φαίνονται διασκεδαστικά, δέν
συνέβη τό ίδιο μέ τούς γονείς τους πού πέρασαν μερικά εικο
σιτετράωρα έφιαλτικής άγωνίας. Πολλές εικασίες μπορούν
νά διατυπωθούν γιά τήν ξαφνική αύτή φυγή πού προτίμησαν
σάν λύσι οί δύο αύτοί λιλιπούτειοι άρνηταί τής οικογενειακής
στέγης άλλά καί τής μελέτης τών σχολικών μαθημάτων τόν
καιρό πού χρειαζόταν. Κάποια εύθιξία άνάμικτη άπό φόβο
άπέναντι στήν άποτυχία καί τήν όργή τών γονέων είναι μάλ
λον πιθανή. 'Ωστόσο όμως δέν άποκλείεται καί ή μίμησι
άπό τήν παρακολούθησι κάποιου κινηματογραφικού ή τη
λεοπτικού άναλόγου «έπεισοδίου» ή τήν άνάγνωσι μιας σει
ράς άπό τις γνωστές περιπέτειες τών παιδικών «κόμικς».
Ανεξάρτητα τού τί άκριβώς συνέβη στήν προκειμένη περί
πτωση γενική είναι ή διαπίστωσι ότι τά σημερινά παιδιά
έκτός τού ότι είναι περισσότερο «τρομερά» άπό κάθε άλλη
έποχή, άρέσκονται νά παριστάνουν τούς μεγάλους όσον τό

δυνατό περισσότερη έπιτυχία.Αύτό θά έλεγε κανείς είναι«φυσικό» έπακόλουθο γιά τήν σημερινή έποχή τής ύπέρκαλλιεργείας
στό θερμοκήπιο τού τεχνολογικού όργασμοΰ, όπου τά πάντα
άναπτύσσονται, ώριμάζουν καί φθίνουν μέ ταχύτητα. "Αν οί
μικροί άδιαφοροϋν γιά τις στοιχειώδεις ύποχρεώσεις τους
καί ανενόχλητοι αυτοσχεδιάζουν μέ τήν άνοχή ή τό χειρό
τερο τόν κακό παραδειγματισμό των μεγάλων, αυτό συμβαίνει
γιατί οί τελευταίοι δέν «παιδεύουν» μέ τήν "Αρχαϊκή έννοια,
αλλά κατά τό κοινώς λεγόμενο, «χαϊδεύουν» τούς νεαρούς
βλαστούς τους, μέ άποτέλεσμα νά τούς διατηρούν εύρωστους
καί ζωηρούς, άλλά τις περισσότερες φορές, όπως συμβαίνει
μέ τά θαλερά καλλωπιστικά δέντρα, χωρίς καμμιά πιθανότητα
καρποφορίας. Τά καθημερινά Δελτία άναζητήσεων τών 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής, ώρισμένες φορές αναφέρουν καί μι
κρούς φυγάδες πού πάντα έντοπίζονται καί παραδίδονται
στις οικογένειες τους. Άλλά μέχρι νά γυρίσουν στήν οικο
γενειακή στέγη, συμβαίνει ώρισμένες φορές νά 6χη δημιουρ-

γηθή ένα χάσμα πού χρειάζεται τεράστιες καί όχι πάντα
άπόλυτα άποτελεσματικές προσπάθειες γιά νά γεφυρωθή.
Όταν μάλιστα οί νέοι στό διάστημα τής σύντομης φυγής
τους συμβή νά διαπράξουν γιά τήν «αύτοσυντήρησί» τους
διάφορα άδικήματα—συνήθως κλοπές—τά πράγματα περι
πλέκονται άκόμη περισσότερο. "Επειδή τό θέμα είναι έξαιρετικά πολύπλευρο καί δέν μπορεί νά έξαντληθή σέ μιά περιο
ρισμένη στήλη, άρκούμεθα μόνο νά σημειώσωμε ότι οί φυγόκεντρες τάσεις τών νέων άπό τόν οικογενειακό κύκλο,
σημειώνουν σήμερα μιά άνησυχητική έξαρσι. Ώρισμένοι
ίσως νά άναθεματίζουν γι’ αύτό τήν· σύγχρονη έποχή όπως
άλλως τε συμβαίνει σέ παρόμοιες περιπτώσεις. "Αλλά οί συν
θήκες όλων τών έποχών όπως καί τά παιδιά μας είναι δικά μας
δημιουργήματα. "Ετσι φθάσαμε στό σημείο ή στοργή καί τό
ένδιαφέρον γιά τά παιδιά νά ταυτίζεται μέ τήν στερεότυπη
παροχή ύλικών άνέσεων, καί ή έννοια τής σωστής διαπαιδαγωγήσεως νά συντηρήται μέ διάφορα άψυχολόγητα ήμίμετρα.

ΤΟ ΚΥΚΛΟΦ ΟΡΙΑΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

τά πτώματα. Τό άξιοσημείωτο είναι ότι ό άριθμός τών κα
τοίκων τής πόλεως αύτής, άντιστοιχεΐ μέ τόν άριθμό τών
νεκρών άπό τροχαία άτυχήματα σ’ όλη τή Γαλλία τό 1972.
Πολλοί έχαρακτήρισαν τό φωτογραφικό αυτό στιγμιότυπο
σάν ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο τής έποχής μας ικανό
νά μείνη ιστορικό καί διδακτικό μαζί γιά τις έπερχόμενες
γενεές. Ά λλοι πάλι έσπευσαν νά καταλογίσουν «ύπερβολική
βαναυσότητα» στήν Γαλλική τηλεόρασι πού είχε άναλάβει
τήν σχετική πρωτοβουλία. Ανεξάρτητα όμως άπό τήν αισθη
τική πλευρά τής όλης ύποθέσεως καί τήν διαπίστωσι ότι ή
διεθνής κοινή γνώμη δέχεται άδιαμαρτύρητα σκηνές άνείπωτης βίας άπό τήν κινηματογραφική καί τηλεοπτική όθόνη,
ή έστω καί Γ j-ιυπη αύτή ένέργεια τών κατοίκων τής μικρής
Γαλλικής πόλεως ύπήρξε ή πρώτη στόν κόσμο ώργανωμένη
διαμαρτυρία γιά τόν αιματηρό κάθε φορά άπολογισμό τής
άσφάλτου. Θά πρέπει όμως νά σημειωθή έδώ, ότι οί δρόμοι,
τά όχήματα, τό ύψος τής στάθμης άναφορικά μέ τήν κυκλοφοριακή άγωγή καί ή αύξησι ή μείωσι τών τροχαίων άτυχη
μάτων έχουν κοινό παρονομαστή τό παράγοντα άνθρωπο.
Δηλαδή τόν όποιονδήποτε όδηγό ή πεζό. Έ τσι ή δημιουργία
καθολικής άντιδράσεως στήν πόλι Μεζαμέ—μέ τήν βοήθεια
πάντα τής όμαδικής υποβολής, τού άριθμοΰ 10.800 καί κάποιας
τηλεοπτικής κάμερας—περικλείεται άπό μιά πλευρά άπό τόν
φόντο κάποιου έντυπωσιακού έφφέ. "Αφού—κατά τήν δημο
σιογραφική πάντα εϊδησι—ό λ ο ι οί κάτοικοι τής πόλεως
βρέθηκαν ξαφνικά σέ ύπτια θέσι στήν άσφαλτο εις ένδειξιν
διαμαρτυρίας, εύλογα διερωτάται κανείς γιατί δέν υπήρξε
έστω καί ένας συνετός Νέστωρ γιά νά χειρισθή....... όρθιος
καί μέ πυγμή τήν κατάστασι πριν πάρη τις διαστάσεις πού
πήρε. Άλλά έκτος άπό τά περί κοινού παρονομαστοϋ κ.λ.π.
προαναφερόμενα, ή περιστασιακοΰ χαρακτήρος δημιουργία
«στιγμιαίας όμαδικής συνειδήσεως»—νοσηρής κατά τήν
ψυχολογία—καί μάλιστα στά πλαίσια μιας κατευθυνομένης
διαμαρτυρίας, δέν έξασφαλίζει περαιτέρω δημιουργικούς
στόχους, άλλά Πάρθεια βέλη κατά δικαίων καί άδικων συν
θέτοντας έτσι τήν εικόνα μιας πολύφωνης κυκλοφοριακής
ζούγκλας άπό «ώργισμένους» όδηγούς καί πεζούς. Θά είναι
άληθινά άρνητικές οι συνέπειες έάν στήν ειρηνική καί έν
πάση περιπτώσει καλοπροαίρετη χωρίς προκαταλήψεις
μάχη τής άσφάλτου, εισχωρήσουν διαμαρτυρίες καί άντεγκλήσεις τής τάξεως τών ποικίλης μορφής «πορειών» τής
μισαλλοδοξίας όπου όπως παρατηρεί γνωστός Έλλην καθη
γητής τής "Εγκληματολογίας ό πλέον ψωφοδεής αισθανόμε
νος άσφαλής μεταξύ τού κυρίου όγκου τών φωνασκούντων
καί άσχημονούντων, μεταβάλλεται άπό τήν μιά στιγμή στήν
άλλη σέ ήρωα. Ή διαμαρτυρία βέβαια δέν είναι πάντα άρνησις. Είναι καί θέσις καί μάλιστα άποδοτική, όταν προβάλ
λεται μέ όρθόδοξα καί ψυχολογημένα μέσα γιά κάποιον συγ
κεκριμένο καί χωρίς ένδιάμεσες έκτροπές ουσιαστικό άποτέ
λεσμα κοινού ένδιαφέροντος. Διαφορετικά δημιουργοΰνται
άσκοπη πολυφωνία, σύγχυσις καί έξάρσεις τής κοινής γνώ
μης γιά τήν όποια πρέπει νά σημειωθή—ιδιαίτερα στόν χώρο
τών νέων—είναι δύσκολο νά διαπιστώση κανείς έκ πρώτης
δψεως έάν άντιδρμ έπειδή προβληματίζεται ή προβληματί
ζεται έπειδή άπλώς θέλει νά άντιδρμ θρυμματίζοντας κάθε
φορά κάποιο «κατεστημένο» πού δέν είναι τίποτε άλλο παρά
ένας εύκολος αύτοσυμβιβασμός όμοιος μέ τόν γνωστό παράδει
γμα τού κατακερματισμού τού άδιάψευστου καθρέφτη άπό τόν
ώραιοπαθή νέο άπό άντίδρασι γιατί έδειχνε τό άσχημο είδω
λό του.

Κ A I
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

"Αν ή παραπάνω φωτογραφία δημοσιευόταν χωρίς λεζάντα,
θά μπορούσε νά ύποθέση κανείς ότι άντιπροσωπεύει κάποιο
στιγμιότυπο κινηματογραφικής ταινίας μέ θέμα τά φρικαλέα
άποτελέσματα άπό ένα φανταστικό πόλεμο τού μέλλοντος
μέ άέρια καί χημικές ούσίες. Καί όμως ή φωτογραφία αύτή
έχει ληφθή έκ τού φυσικού, γιά νά άποθανατίση μιά άπεγνωσμένη διαμαρτυρία τού άνθρώπου γιά τά άποτελέσματα τής
καταστροφικής μανίας τού Μολώχ τής άσφάλτου. Είκονίζει
μιά κεντρική λεωφόρο τής μικρής Γαλλικής πόλειος Μεζαμέ
τής όποιας οί 10.800 κάτοικοι προκειμένου νά έκφράσουν
τήν διαμαρτυρία τους γιά τήν κατακόρυφη αύξησι τών τρο
χαίων άτυχημάτων, ξάπλωσαν στούς δρόμους παριστάνοντας
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Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΑΙΔΟΥΣ ΑΝΑ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ
« '0 Χωροφύλακας τοΰ Σαίν Τροπέζ» είναι μιά
παληά κινηματογραφική έπιτυχία πού άφησε έποχή
άπό τήν άμίμητη έρμηνεία τοΰ Αουί ντε Φίνες σέ διά
φορα σπαρταριστά έπεισόδια μέ φόντο τό κοσμοπολί
τικο αύτό Γαλλικό θέρετρο. Τελευταία όμως όχι ένας,
άλλα πολλοί Χωροφύλακες —άληθινοί αύτή τή φορά —
βρέθηκαν σέ μεγάλη άμηχανία καθώς έκτελοϋσαν τήν
περιπολία τους στήν παραλιακή λεωφόρο τής Προμενάντ ντέζ Άγκλαί, μιας γειτονικής μέ τό Σαίν Τροπέζ
λουτροπόλεως. Αύτό έγινε όταν άντίκρυσαν σέ μιά
κεντρική πλάζ δίπλα άκριβώς άπό τήν λεωφόρο, μιά
έπέλασι γυναικών μέ «μονοκίνι». Τί είναι τό τελευ
ταίο; Άπλούστατα πρόκειται γιά μιά μισή μικρο
γραφία μαγιώ πού ώρισμένοι πανέξυπνοι μαιτρ τής
γυναικείας μόδας έσχεδίασαν καί οΐ μαριονέττες αύτές
τής σύγχρονης Κίρκης —κατ’ άλλους έπαναστατικής
μόδας —σύμφωνα μέ τήν γνωστή ποιητική φράσι
«χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ» περιεβλήθησαν προθύμως. Τό έξωφρενικώτερο είναι ότι
μόλις έγινε άντιληπτή ή παρουσία των οργάνων τής
τάξεως, «αί ψυχή τε καί σώματι» γυμναί, έπύκνωσαν
τήν φάλαγγα τής άνόητης φιλαρέσκειας. Αύτό βέ
βαια δέν έγινε γιά νά διατρανώσουν τά περί έξισώσεως των δύο φύλων γνωστά φεμινιστικά κηρύγματα.
Γιατί μέ τό φύλλον συκής πού έφεραν έμοιαζαν περισ
σότερο μέ τις γυναίκες τής άνεξερεύνητης άκόμη
ζούγκλας πού—τί περίεργο! —οί ίδιες εύκολα θά
έχαρακτήριζαν σέ κάποια κοσμικοσαλονιακή συζήτησι πρωτόγονες, άπροσάρμοστες κοινωνικώς, ζωώ
δεις καί άλλα τοιαϋτα πού σερβίρονται πρόχειρα στήν
άντιφατική έποχή μας. Έ ν πάση περιπτώσει οί περιπολοϋντες Χωροφύλακες άνέφεραν τά διατρέξαντα
στους προϊσταμένους τους, οί όποιοι δέν άργησαν νά
βρουν τήν Σολομώντειο λύσι. Άπεφάνθησαν λοιπόν
ότι δέν συνέτρεχε περίπτωσις προσβολής τής δημο
σίας αίδοϋς άφοϋ δέν έμεσολάβησε καταγγελία άπό
ιδιώτη. Κατά τά άλλα στήν Γαλλία έξακολουθεϊ νά
ίσχύη άκόμη τό παροιμιώδες «ζητήσατε τήν γυναί
κα». . .

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
'Όταν ό ήλικίας 27 έτών Καναδός Έντουαρντ Νόθερν περνούσε τά Ελβετικά σύνορα, στούς ’Αστυ
νομικούς πού έκαναν τον διαβατηριακό έλεγχο, έδήλωσε ότι είναι συγγραφεύς. Στήν συνέχεια, όταν
βρέθηκαν στο αύτοκίνητό του 45 κιλά χασίς,. . . θυ
μήθηκε έπιτέλους νά δηλώση ότι μετέφερε καί αύτό
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μαζί του σάν άπαραίτητο συμπλήρωμα τοϋ συγγρα
φικού του ύλικοϋ. Δέν έδίοτασε έπίσης νά συμπληρώση ότι έσχεδίαζε νά γράψη ένα βιβλίο μέ θέμα μιά
περιπέτεια μέ ναρκωτικά, καί έτσι γιά νά δώση κά
ποιο ρεαλισμό στά κείμενά του δέν έδίστασε νά ύποδυθή ό ίδιος τον ρόλο ένός διεθνούς έμπορου τοΰ άργοϋ θανάτου. Μόνο πού άπέφυγε νά κατονομάση καί
τούς άλλους «ήρωες» τοϋ έργου του μιά καί ένα περι
πετειώδες άστυνομικό θρίλλερ προϋποθέτει τήν υπαρξι μιας πολυπρόσωπης σπείρας. Έ ν πάση περιπτώσει στις φυλακές όπου θά όδηγηθή ό άνεκδιήγητος
αυτός «συγγραφεύς», θά τοΰ δοθή ή εύκαιρία νά γνωρίση έκτος άπό τήν στενότητά της καί άλλες όχι εύχάριστες έμπειρίες της. Τότε θά διαπιστώση ότι ό
ρεαλισμός άπό τήν εσωτερική πλευρά τών κιγκλιδω
μάτων δέν θά είναι πρόφασι τής στιγμής, άλλά σκλη
ρή καί μακροχρόνια πραγματικότης.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ
"Οπως είναι γνωστό, μιά ποδοσφαιρική ομάδα γιά
νά άναδειχθή πρέπει έκτος άπό ταλαντούχους παίκτες
νά διαθέτη καί κάποιον ικανό προπονητή. Στήν μακρυνή όμως Κένυα —όπως τούλάχιστον ύποστηρίζουν οί σχετικές δημοσιογραφικές πληροφορίες —φαί
νεται ότι δέν «μετράνε» άπόλυτα οί δύο αύτές βασικές
προϋποθέσεις. Στήν έξωτική αύτή χώρα ή λεγομένη
«μαγεία τοΰ ποδοσφαίρου» καί γενικά οί προσπάθειες
τών ομάδων γιά ένα νικηφόρο άποτέλεσμα δέν έξαρτώνται άπό τούς παίκτες άλλά άπό . . . μάγους οί
όποιοι ύποστηρίζουν ότι μέ ξόρκια καί έπικλήσεις
οτά διάφορα πνεύματα, έχουν τήν δυνατότητα νά
άλλοιώσουν τήν έξέλιξι όποιουδήποτε μάτς.Ο ί ’Αφρι
κανοί ποδοσφαιρισταί πιστεύουν τόσο πολύ στήν μα
γεία, ώστε πριν άπό κάθε άγώνα αντί γιά τον προπο
νητή, συμβουλεύονται τούς μάγους οί όποιοι μέ αύτόν
τον τρόπο κάνουν «χρυσές δουλειές».
'Η Ποδοσφαιρική 'Ομοσπονδία καί ή ’Αστυνομία
τής Κένυας κρούουν βέβαια τον κώδωνα ή καλύτερα
τό τάμ - τάμ τοΰ κινδύνου γιά τό άπαράδεκτο αύτό
φαινόμενο, άλλά ποιος τούς άκούει. . . ’Αρκεί μόνο
νά σημειωθή ότι ένας άπό τούς ποδοσφαιρικούς χρη
σμοδότες, κάποιος όνόματι Σαρίφ Όμάρ Άμουκάρ
πού είναι τό «νάμπερ ούάν» τών μάγων τοΰ Ναϊρόμπι
καί περιχώρων, ισχυρίζεται ότι σήμερα τον συμβου
λεύεται τό 90 ο )ο τών ποδοσφαιρικών ομάδων τ ί
πόλεως. Ό Σαρίφ Όμάρ (διάβαζε Τρομάρ) έχει τό.πολύ έπηρεάσει τούς εγχώριους παίκτες, ώστε
τελευταίοι ισχυρίζονται ότι βλέπουν δύο μπάλλες στο
γήπεδο (αν είναι τερματοφύλακες δικαιολογοΰνται
θαυμάσια) ή φίδια άντί γιά μπάλλα πού σέρνονται με
ταξύ σέντρας καί μικρής περιοχής. ('Υπάρχουν πολ
λά έρπετά στήν ’Αφρική πού εύκολα μποροΰν νά έξα-

πολυθοΰν άπό άντιφρονοΰντες της εξέδρας). Κυκλοφο
ρούν έπίσης καί ώρισμένα μαγικά φίλτρα δμως αίμα
άπδ κοτόπουλο, στάχτη άπό καμμένο άνθρώπινο σώ
μα κ.λ.π. Καί κάτι άλλο: Τό μεγαλύτερο ποσοστό άπό
τά έσοδα κάθε όμάδος άντί να διατίθεται για μεταγρα
φές καί τεχνικούς έξοπλισμούς, διασπαθίζεται για μά
για ξόρκια καί άναθεματισμούς. Δεν γνωρίζομε αν υπάρχη στην Κένυα ’Οργανισμός Προγνωστικών ’Αγώ
νων Ποδοσφαίρου. Πάντως δλοι οί έκεϊ μάγοι τοϋ
ποδοσφαίρου παίζουν καί κερδίζουν χρησιμοποιών
τας Αμετάβλητα συστήματα μέ στάνταρ την δεισιδαι
μονία τών παικτών πού ^χουν καταντήσει μαριονέττες
στα χέρια τους.

Β ΙΑ

ΒΕΝΕΤΟ

ΩΡΑ

ΜΗΔΕΝ

"Ο,τι είναι ή Μονμάρτη για τό Παρίσι καί τό Σόχο
για τό Λονδίνο, τό ίδιο άκριβώς είναι καί ή Βία Βενέτο για τη Ρώμη. Οί βιτρίνες τής νυκτερινής ζωής των
Εύρωπαϊκών αύτών μεγαλουπόλεων, άποτελοϋν άνέκαθεν τούς πόλους έλξεως για κάθε ξένο επισκέπτη.
Τελευταία δμως, τά πράγματα γίνονται δλο^καί πιο
δύσκολα γιά τήν Βία Βενέτο. "Αν λάβωμε ύπ’ δψιν
τις σχετικές δημοσιογραφικές πληροφορίες, ό πολυσυ
ζητημένος αύτός δρόμος τής «αιωνίου πολεως», εχει
άρχίσει άπό καιρό νά χάνη τό παλαιό γνώριμο χρώμα
του. "Ετσι μαθαίνομε δτι οί καταστηματάρχαι^ του
ώργάνωσαν πρόσφατα έντονες διαμαρτυρίες για το
θλιβερό, δπως ύποστηρίζουν, κατάντημα τοϋ δρόμου
μέ τον λιγοστό συνοικιακό φωτισμό, τις πολύχρωμες
καί δχι πάντα καλαίσθητες διαφημίσεις, τις Ασχή
μιες τών εντοπίων προς τούς ξένους τουρίστες, τα χλω
μά λουλούδια στά λησμονημένα^ παρτέρια, καί τον
κίνδυνο πού μπορεί νά διατρεξη κάθε ξένος απο αμφι
βόλου ηθικής «τσιτσερόνε» καί άλλους μαχαιροβγαλ^
τες, έκβιαστές, πορτοφολάδες, και αρπαγές γυναικείων
τσαντών. Οί ίδιοι πάλι άπειλοϋν δτι εις ενδειξιν δια
μαρτυρίας θά σβύσουν γιά μιά ολόκληρη νύχτα τά φώ
τα καί τις επιγραφές τών καταστημάτων τους. ^ "Αν
πραγματοποιήσουν τελικά τό διάβημά τους αυτό, το
πολύ πολύ νά δώσουν τήν εύκαιρία στούς κακοποιούς
νά δράσουν Ανενόχλητοι άφοϋ ισχυρίζονται δτι ή Αστυ
νομία Απουσιάζει μονίμως απο τον επίμαχο αυτόν
χώρο. ’Ανεξάρτητα τοϋ εάν οί προαναφερομενες καταγ
γελίες είναι ύπερβολικές ή δχι θά έλεγε κανείς δτι
αύτές είναι οί συνθήκες γιά κάθε πολυσύχναστο και
προσιτό τουριστικό σταυροδρόμι, οπού σμίγουν τα
βήματα δλων εκείνων πού έρχονται, βλέπουν καί άπέρχονται μέ τήν λύτρωσι τής φυγής κρυμμένη σε κάποιο
ξεθωριασμένο έκδρομικο σακκιδιο....

ΕΡΩΤΙΔΕΩΝ

ΠΑΘΗΜΑΤΑ

Τήν παληά ρομαντική έποχη όταν κάποιος δεν ευσκε άνταπόκρισι άπύ τήν ωραία τών ονείρων του,
στο μεταξύ δέν αύτοκτονοϋσε, φρόντιζε να την συγκινήση μέ κάθε ίπποτικό τρόπο. Στήν περιπτωσι δ
μως ενός νέου του Ρουΐνεκ της Νοτιοδυτικής Αφρι
κής, τά πράγματα είχαν εντελώς διαφορετική εξελιξι,
μέ αποτέλεσμα νά άναστατωθή η Αστυνομία τής περιο

χής. 'Ο Απαρηγόρητος αύτός Ρωμαίος, άφοϋ είδε δτι
ή έκλεκτή του κλειδωμένη στο σπίτι της δέν τοϋ έδινε
σημασία, έχασε τήν ψυχραιμία του καί οδηγώντας
έναν κλεμμένο εκσκαφέα βάρους 9 τόννων, έπεσε μέ
μανία επάνω στο μέχρι πριν τέμενος τών ονείρων
του καί τό μετέβαλε σέ ερείπια. "Οσο γιά τήν Δουλτσινέα του, οί πληροφορίες Αναφέρουν δτι τήν ώρα τής
μηχανοκίνητης έφόδου Απούσιαζε άπό τό σπίτι της
καί έτσι γλύτωσε. Κάτι παρόμοιο άλλά μέ εντελώς
Αντίθετο σκηνικό έγινε προ καιροΰ στήν Γιουγκοσλα
βική πρωτεύουσα. Κάποιος νέος όνόματι Σπασόβιε
Βίτας τό έβαλε στά πόδια δταν άντελήφθη μιά γυναί
κα πού τοϋ έπετέθη ξαφνικά κραδαίνοντας ένα τερά
στιο ψαλλίδι γιατί άπό καιρό δέν ένέδιδε στις προτά
σεις της. 'Ο άτυχος νέος προ τοϋ κινδύνου νά βρεθή
στο κοφτερό άνοιγμα τών λαβίδων πού τον κατεδίωκαν Απειλητικά, τρομαγμένος καθώς ήταν, βρέθηκε
χωρίς νά τό καταλάβη στο βάθος ένός λάκκου τοϋ
έκεϊ Ζωολογικού κήπου πού φιλοξενοΰσε τρεις Θιβετιανές άρκοΰδες. ’Από τον Αδηφάγο αύτόν χώρο ανεσύρθη έγκαίρως μέ λίγα τραύματα καί έτσι διέφυγε
τον κίνδυνο νά τον φάνε τά. . . ζώα σέ μιά μεγαλούπο>ι καί δχι στήν Ζούγκλα τοϋ Ταρζάν, μιά καί ή
φυγή άπό τήν χώρα του είναι Ακατόρθωτη.

ΝΤΟΝ ΚΟΡΛΕΟΝΕ ΚΑΤΑ ΡΟΝ ΓΚΑΛΕΛΑ

'Ο παραπάνω τίτλος μοιάζει περισσότερο μέ ονο
μασία κινηματογραφικού έργου παρμένου άπό κα
ποιον Αλληλοσπαραγμό «οικογενειών» τής Μαφίας
τήν έποχή τής ποτοαπαγορεύσεως. "Οπως θά ίδοϋμε
δμως στήν συνέχεια, άναφέρεται σ’ ένα άπλο επεισό
διό οπωσδήποτε ασήμαντο γιά έναν Ντον Κορλεόνε
δπως λέγεται ό «Νονός» τοϋ Μάριο Ποΰζο. Ε π ο 
μένως τό ένα σκέλος τοϋ επεισοδίου είναι ό ήθοποιός
Μάρλον Μπράντο μέ τά πολλά "Οσκαρ καί τις περισ
σότερες ιδιορρυθμίες του. "Οσο γιά τον Ρόν Γκαλέλα
δέν είναι άλλος παρά ό γνωστός φωτογράφος τών
σκανδάλων. 'Ο ρεπόρτερ αύτός δταν έξω άπό ένα
εστιατόριο τής συνοικίας «Τσάϊνα τάουν» τής Νέας
'Υόρκης θέλησε νά καθηλώση τον «σκληρό» τής οθό
νης μέ τήν μηχανή του, έκεΐνος μέ ένα δεξί «κροσσέ»
στο σαγόνι τον έστειλε νόκ άουτ καί στήν συνέχεια
στο Νοσοκομείο. 'Ως γνωστόν ό Μάρλον Μπράντο
πριν άσχοληθή μέ τον κινηματογράφο ήταν έπαγγελματίας «τσάμπιον». Σήμερα, ύστερα· άπό τά τεράστια
κέρδη πού είχε άπό τον «Νονό» καί τό πολυσυζητη
μένο «Τάγκο», Αγόρασε ένα νησί κοντά στήν Ταιτή.
Έ κεϊ, σύμφωνα μέ τις δημοσιογραφικές πληροφορίες,
έχει έγκαταστήσει ένα τέλειο προπονητήριο μέ ρίγκ,
«πάντσιγκ μπώλ» σάκκο μέ άμμο κ.λ.π. γιά νά γυ
μνάζεται. "Υστερα άπό αύτά θά μπορεί νά Αντιμετω
πίζει μέ μεγαλύτερη σιγουριά τούς ένοχλητικούς γι’
αύτόν φωτογράφους. "Αν δμως κάποτε βρεθή στήν
’Ιταλία τότε θά χρειασθή νά προσλάβη τούλάχιστον
δύο σωματοφύλακες γιά νά τά βγάλη πέρα μέ τούς
γνωστούς γιά τήν έπιμονή τους συμπαθέστατους κατα
τά άλλα ’Ιταλούς «παπαράτσι».
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
ΝΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΩΝ
Τήν 20-7-73 καί ώραν 8ην πρωινήν
ελαβε χώραν εις τόν χώρον τών Σχο
λών Χωρ]κής ’Αθηνών ή όρκωμοσία
καί απονομή ξιφών εις πεντήκοντα εξ
έξελθόντας τής Σ.Α.Χ. νέους ’Ανθυπο
μοιράρχους.
Τήν τελετήν έτίμησε διά τής παρου
σίας του ή Α.Ε. ό Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας κ ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Παρέστησαν έπίσης ό Β' ’Αντιπρόεδρος
Κυβερνήσεως κ. Νικ. Μακαρέζος, οΐ
Υπουργοί παρά τφ Πρωθυπουργώ καί
Δικαιοσύνης κ. Άγαθαγγέλου, Άναπλ]τής
’Εθνικής Οικονομίας κ. Καρύδας, Δη
μοσίων Έργων κ. Παπαδημητρίου, Δη
μοσίας Ταξεως κ. Τσούμπας, Κοινωνι
κών 'Υπηρεσιών κ. Λαδάς καί Ναυτιας-Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών κ. Γιάκας, οί 'Υφυπουργοί: Προγραμματισμού
καί Κυβερνητικής Πολιτικής κ. Άγγελόπουλος, ’Εθνικής Παιδείας κ. θρησκευ
μάτων κ. Στεργιόπουλος καί τομέως Βιο
μηχανίας κ. Χωριατόπουλος, ό έκπρόσωπος τής Α.Μ. τού Αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών ’Επίσκοπος ’Αχελώου κ. Ευθύμιος
καί ό ’Επίτροπος Διοικήσεως ’Αντιστρά
τηγος έ.ά. κ. Αατσούδης. ’Επίσης παρέ
στησαν, ό ’Αρχηγός ’Ενόπλων Δυνάμεων
Στρατηγός κ.’Αγγελής, οί ’Αρχηγοί Στρα
τού ’Αντιστράτηγος κ. Ζαγοριανάκος,
’Αεροπορίας κ. Μήτσανας καί Ναυτικού
’Αντιναύαρχος κ. Άραπάκης, Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγος κ. Καραβίτης, οΐ
Ύπαρχηγοί ’Αρχηγείου ’Ενόπλων Δυ
νάμεων ’Αντιστράτηγος κ. Μουρίκης καί
Στρατού κ. Μπονάνος, οί ’Αρχηγοί ’Αστ.
Πόλεων κ. Γιαννούλης, Λιμενικού Σώμα
τος Υποναύαρχος κ. Μητράκος, καί Πυ
ροσβεστικού Σώματος κ. Δήμας. ’Ανώτα
τοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί ώς καί
όντιπροσωπεϊαι τών παραγωγικών Σχο
λών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, Καθηγηταί τής Σχο
λής, Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι καί έκπρόσωποι τών ομίλων Φίλων Χωροφυλα
κής περιοχής ’Αττικής, οικείοι τών νέων
’Ανθυπομοιράρχων, φίλοι τού Σώματος
καί πολλοί άλλοι προσκεκλημένοι. Τούς
προσκεκλημένους ύπεδέχθη εις τήν είσο
δον τών Σχολών Χωροφυλακής ή ήγεσία
τού Σώματος μέ έπί κεφαλής τόν κ .’Αρχη
γόν Χωροφυλακής.
Ή Α.Ε. ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος έπεθεώρησε
Ή A. Ε. ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
έπιδίδων προσωπικώς τά ξίφη εις τούς
νέους ’Ανθυπομοιράρχους.

450

Ή A. Ε. ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας συνοδευόμενος ύπό
τοϋ ’Αρχηγού Χωρ]κής Άντ]γου κ. Καραβίτη χαιρέτα τήν
πολεμικήν Σημαίαν τού Σώματος.

τά παρατεταγμένα τμήματα τών νέων
’Αξιωματικών πρός άπόδοσιν τιμών, μεθ’
δ έγένετο ή παράδοσις τής Σημαίας ύπό
τού αρχηγού τών νέων Άνθυπ]ρχων εις
τόν αρχηγόν τής Β' τάξεως τών Δοκίμων
’Αξιωματικών.
’Ακολούθως έτελέσθη δοξολογία χοροστατοΰντος τού Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου ’Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικο
λάου, βοηθουμένου ύπό τού ίερέως τού
Σώματος Πανοσιολογιοτάτου
Αρχι
μανδρίτου κ. ’Αμβροσίου.
Μετά τήν τέλεσιν τής δοξολογίας ό
Άναπλ. Δ]τοΰ τής Σχολής ’Αξιωματικών
Συντ]ρχης κ. Πίττος άνέγνωσε έμπνευσμένην Ήμερησίαν Διαταγήν, είς ήν,
σύν τοίς άλλοις, έτόνισεν ότι :
«Όνομασθέντες
’Ανθυπομοίραρχοί
εΐσήλθατε σήμερον διά τής στενής πύ
λης είς τό ώραΐον τών ’Αξιωματικών
Σώμα. Διακριτικόν τούτου γνώρισμα
έσται ή τιμία στολή, ήν ήδη ένεδύθητε
καί μετ’ ήθικής ύπερηφανείας φέρετε.
Διά τής εισόδου ύμών είς τό Σώμα τών
’Αξιωματικών δύο προσεκτήθησαν ύφ’
ύμών ιδιότητες, ένθεν μέν ότι αποτελείτε
τόν πρώτον καί σημαντικόν οικοδομι
κόν λίθον τής βάσεως τής ίεραρχικής
πυραμίδος αυτού, καίπερ νέοι τήν ήλικίαν καί μικροί τόν βαθμόν, ένθεν δέ
’Αξιωματικοί γενόμενοι, ώς καί τω
όνόματι δηλοΰται, κατέστητε φορείς
αξιώματος. Όποια άρα ή τιμή. Διά τών
ιδιοτήτων τούτων έσεσθε αείποτε ήθικώς ύπερήφανοι, ύψηλόφρονες καί αξιο
πρεπείς, προσαρμοζόμενοι πρός τάς ύπό
τής έξωτερική; εόπρεπείας καί κοσμιότητος έπιβαλλομένας απαιτήσεις, ουδέ
ποτε όμως καί έν ούδεμιμ περιπτώσει
τετυφωμένοι καί άλαζόνες. Οΰτω θά δυνηθήτε, όπως διαπλάσητε ήθικόν καί
ισχυρόν χαρακτήρα. Υγροί χαρακτήρες

Ή ήγεσία τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας μέ έπί κεφαλής τόν ’Αρχηγόν Α. Ε. Δ. Στρατηγόν κ.
Όδυσσέαν Άγγελήν κατά τήν τελετήν ορκωμοσίας.

σειόνται ώσπερ κάλαμος παντί άνέμω,
έξαδυνατούσιν άπολύτως όπως άχθώσιν
είς έργα δημιουργικά, συντηρήσωσιν
ίσχυράν ύπηρεσίαν καί κύρος έν τή κοινωνίμ, ώς ακριβώς ό υγρός πηλός δέν
δύναται νά χρησιμοποιηθή πρός άνέγερσιν ισχυρών καί άπορθήτων έπάλξεων».».
’Εν συνεχεία ή Α.Ε. ό Πρόεδρος τής
Δημοκρατίας κ. Γ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
άπένειμεν ίδιοχείρως τά ξίφη είς τούς
νέους ’Αξιωματικούς, έφωτογραφήθη μετ’
αυτών, καί άπηύθυνε παραινέσεις είπών,
μεταξύ άλλων, πρός αύτούς χαρακτηριστικώς».
«Νά έχετε ύπ’ όψιν σας, νέοι ’Αξιωμα

τικοί, ότι θά άπευθύνεσθε πρός συνανθρώ
πους σας, οί όποιοι έχουν αδυναμίας.
Θά εύρίσκεσθε ένώπιον συνανθρώπων σας
καί αύτούς θά άστυνομεύετε. Νά είσθε
δίκαιοι καί πιστοί τηρηταί τών Νόμων.
Ή απανθρωπιά δέν έχει καμμίαν σχέσιν
μέ τήν άσκησιν τών καθηκόντων σας
ώς ’Αξιωματικών Χωρ]κής. Σάς εύχομαι
καλήν σταδιοδρομίαν. Ό Θεός μαζί σας».
Μετά ταΰτα έπηκολούθησε επιβλητική
πιρέλασις αύτών ένώπιον τής A. Ε. τού
Προέδρου τής Δημοκρατίας καί τών
έπισήμων. Μετά δέ τήν λήξιν τής τελε
τής -ή Σχολή έδεξιώθη τούς έπισήμους
μετά τών προσκεκλημένων είς αίθουσαν
αύτής.

Οί νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι δίδουν τόν
νενομισμένον πρός τήν Πατρίδα όρκον.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΝΗΣ
Τό περιστατικό πού θά διηγηθοΰμε θυμίζει λίγο
ένα άνέκδοτο πού έχει ώς έξης: Κάποιος θέλοντας νά
αύτοκτονήση, έπεσε σ’ ένα ποτάμι. Εύτυχώς βρέθηκε
έκεϊ ένας βοσκός και τον περιμάζεψε. Εκείνος δμως
ήταν άποφασισμένος νά τερματίση τή ζωή του. Έ π εχείρησε μιά —δυο φορές νά πνίγη άλλά ό καλός βο
σκος πού τον παρακολουθούσε, τον άνέσυρε κάθε φορά
άπο το νερό σώο καί άβλαβή. Μέχρι πού στο τέλος
ό άνθρωπος κρεμάστηκε άπο ένα δέντρο καί. . .
ησύχασε. Στην ’Αστυνομία πού κατέφθασε, ό άπλοϊκος βοσκος διηγήθηκε μέ κάθε λεπτομέρεια τά διατρέξαντα. "Οταν ό ’Αστυνόμος τον ρώτησε γιατί δέν
φρόντισε νά έπέμβη όταν το θύμα κρεμάστηκε άπο τό
δέντρο, εκείνος τού άπάντησε άτάραχος:
—Δέν τό φαντάστηκα κύριε ’Αστυνόμε. .Μόλις τον
είδα νά άνεβαίνη στο δέντρο σκέφθηκα μέσα μου πώς,
υστέρα άπο τις τόσες φορές πού έπεσε στο νερό, και
ρός ήταν νά κρεμαστή άπο κάπου γιά νά. . . στεγνώση ( ! ) . . .
’Από την Καλαμάτα τό Βιβλίο Συμβάντων μάς
πληροφορεί ότι κάποιος Φιλιππινέζος ναύτης όνόματι
Φιλίπ Πικάρο νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο τής
πόλεως μέ ένα ήθελημένο καί θεαματικό «σάλτο μορτάλε» έπεσε από τον δεύτερο όροφο στο προαύλιο
χωρίς νά πάθη τό παραμικρό. Ό Φιλιππινέζος —συνε
χίζει τό Βιβλίο Συμβάντων —άπο την ώρα πού τό
πλοίο του παρέπλεε τό Σούνιο καί μέχρι νά φθάση
στά άνοιχτά τής Καλαμάτας, ρίχτηκε δυο φορές στήν
θάλασσα γιά.νά τερματίση τή ζωή του άλλά τήν τε
λευταία στιγμή σώθηκε άπο συναδέλφους του. Ώ ς
φαίνεται ό δυστυχής Φιλίπ Πικάρο. . . πικαρίστηκε
άσχημα καί θέλησε μέ κάθε θυσία ή μάλλον μέ τή
δική του άποκλειστικά, νά τελειώση έκεΐνο πού άρχι
σε. Εύτυχώς πού όπως πληροφορούμεθα άλλαξε γνώ
μη, γιατί διαφορετικά θά ήταν καταδικασμένος. Πάν
τως δέν έχει σημασία αν μέ τά άλεπάλληλα άπονενοημένα διαβήματά του διέψευσε τυπικά τό «ό έπιμένων
νικά» άφοϋ ούσιαστικά έστω καί μέτόν ιδιότυπο αυ
τόν τρόπο, έκέρδισε τό πολύτιμο δώρο πού λέγεται
ζωή.

ΣΟΒΑΡΑ

ΚΑΙ

ΑΠΙΘΑΝΑ

'Η φράσι «τον έσφαξε μέ τό βαμβάκι» ύπονοεϊ πάν
τα εκείνον πού εξοντώνει ή εξουθενώνει τον διπλανό
του μέ τό χαμόγελο στά χείλη. Αύτό σάν εισαγωγή
γιά νά άναφέρωμε στήν συνέχεια ότι τό Βιβλίο Συμ
βάντων ένός ’Αστυνομικού Τμήματος τής Θεσσαλονί
κης κατέγραψε προ καιρού ότι στήν έκεϊ περιοχή τών
Νέων Σφαγείων ή Κ. Μ. έτραυματίσθη κάπως σο
βαρά άπο βαμβάκι. Κάποιος πού δέν θά ήξερε τήν συνέ
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χεια θά ρωτούσε τί ύπήρξε ή προαναφερομένη γυ
ναίκα: Θύμα άτυχήματος σέ τόπο φορτώσεως ή επε
ξεργασίας βάμβακος; Θύμα κάποιας μελιστάλαχτης
άσπονδης φίλης καί γειτόνισσας μέ τήν άθόρυβη μέ
θοδο τού βάμβακος μιά καί ό λόγος περί Νέων Σφα
γείων; Τίποτε άπο όλα αυτά δέν συνέβη. 'Απλώς ή
Κ. Μ. ένώ έβάδιζε άμέριμνη στο δρόμο δέχτηκε στο
κεφάλι ένα τεράστιο δέμα άπο βαμβάκι πού μαζί μέ
άλλα τέσσερα ξέφυγαν άπο τήν «καρρότσα» διερχομένου φορτηγού αύτοκινήτου. Συνεπώς τά περί βαμ
βακοσφαγής προαναφερόμενα έξακολουθοΰν νά έχουν
τήν ίδια μεταφορική σημασία πού μπορεί νά έχη όποιαδήποτε άλλη παρόμοια φράσι, όπως παραδείγμα
τος χάριν ή άπειλή «θά σοΰ βγάλω τό αύτί» πού ό
δάσκαλος τούλάχιστον, συνέχεια άπευθύνει σέ κάθε
άπρόσεκτο μαθητή. 'Ο Γ. Σ. δμως κάτοικος ένός
χωριού τής Ά χαΐας όχι μόνο δέν ήταν δάσκαλος, άλλά
καί έπραγματοποίησε εκείνο πού άλλος δέν θά μπο
ρούσε νά διανοηθή. Πιο συγκεκριμμένα: ’Αφού έξυλοφόρτωσε γιά κτηματικές διαφορές τον συγχωριανό
του X. Δ. στήν συνέχεια τού έκοψε τό άριστερό αύτί
μέ τά δόντια πριν ό τελευταίος προλάβη νά κινητοποιήσητό ένστικτο τής αύτο—...προστασίας. Οί Ρωμαίοι
έλεγαν «HOMO ΗΟΜΙΝΕ LUPUS» ("Ανθρωπος
άνθρώπο) λύκος). ’Εμείς διερωτώμεθα απλώς: Μή
πως οί άνθρώπινοι κυνόδοντες δικαιώνουν καμμιά φο
ρά μέ τό παραπάνω τήν κακόηχη ονομασία τους;

ΜΙ Α

Τ ΟΥ

ΚΛΕΦΤΗ

"Ετσι άρχίζει μιά γνωστή λαϊκή παροιμία πού θέ
λει νά τονίση τό άδιαφιλονίκητο γεγονός 6τι κάθε κλέ
φτης γρήγορα ή άργά θά έχη άδοξο τέλος. Ωστόσο
όμως ώρισμένοι άπο τούς άριστοτέχνες τών πέντε
δακτύλων, ένδιαφέρονται μόνο γιά τό παρασιτικό τους
παρόν καί άδιαφοροΰν γιά τό μέλλον κάποιας φυλακής
πού τούς περιμένει. Φυσικά όταν βρεθούν έκεϊ άντιλαμβάνονται τήν σκληρή πραγματικότητα καί οί
περισσότεροι μετανοούν είλικρινά. Τό τελευταίο αύτό
ύποθέτομε ότι θά συμβαίνει σήμερα μέ ώρισμένους
έπίδοξους Άρσέν Λουπέν πού ξεχωρίσαμε άπο σχε
τική. . . άνθολόγησι (οί κακοποιοί άποκαλοΰνται καί
λουλούδια )στό. . «Πανόραμα» όπως λέγεται στήν γλώσ
σα τους κάθε Βιβλίο Συμβάντων ή Φωτογραφικό
άλμπουμ σεσημασμένων. "Ετσι διαβάζομε πόσο «άτυ
χος» στάθηκε ό Θ. X. κάτοικος Ίωαννίνων ό όποιος
μαζί μέ τά άλλα έκλεβε καί σουβενίρ άξίας άπο κα
ταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης τής ’Ηπειρωτικής
Πρωτευούσης. "Αν προβάλη σάν δικαιολογία ότι τον
παρέσυραν τά φιλότεχνα αίσθήματά του, δέν έχει πα
ρά νά άσχοληθή μέ τήν χειροτεχνία στήν φυλακή άντί
νά προπονείται γιά νά άποκτήση μεγαλύτερη εύαισθησία στά δάκτυλα. Γιατί τήν ίδια προπόνησι έκανε
καιρό πριν καί ό Ν. Π. κάτοικος Θεσσαλονίκης ό

όποιος φέρει βαρέως σήμερα οχι μόνο την σύλληψί του
άλλα καί ένα άλλο πάθημά του. Στο τέλος κάποιας
άπό τις τελευταίες νυχτερινές έξορμήσεις του διεπίστωσε μέ τό φως τής ήμέρας ότι τά χαρτονομίσματα
πού κατά έκατοντάδες είχε βρή στο διαμέρισμα τοϋ
Ν. Π. ήσαν . . προπολεμικά. ’Απορίες επίσης για
τό πώς την έπαθε πρέπει νά εχη σήμερα καί ό X. Λ.
κάτοικος καί αυτός Θεσσαλονίκης ό όποιος έπί πεντε
ήμερόνυχτα μπαινόβγαινε στο άκατοίκητο σπίτι τοϋ
Α. Π. πού λεηλάτησε στην κυριολεξία. Σαν νά μήν
έφταναν όλα αύτά κατανάλωσε καί τρία κιλά κονιάκ.
'Ως φαίνεται ή μέθη τής επιτυχίας ήταν ή αιτία νά
κλειστή στήν φάκα ό ξέγνοιαστος αύτός «ποντικός»
πού τό κατόρθωμά του είναι καί ό έπίλογος τής ση
μερινής μαε άνθολογήσεως.

ΚΛΕΙΔΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

«. . . Πάρτε τό κλειδί καί ό θησαυρός δικός σας. . .».
Αύτό ήταν ένα άπό τά πετυχημένα σλόγκαν τοϋ τε
λευταίου Κρατικοΰ Δανείου πού άπευθυνόταν μαζί μέ
χιλιάδες ομολογίες σέ οποίον άποταμιευτή ήθελε νά
κάνη τοποθέτησι χρημάτων μέ άσφάλεια. Στις περι
πτώσεις όμως πού συνέβησαν ή μιά στήν περιοχή
’Αθηνών καί ή άλλη στήν Θεσσαλονίκη, τά πράγματα
ήταν έντελώς διαφορετικά. Καί έδώ βέβαια υπήρχαν
κλειδιά, θησαυροί, άσφάλεια καί ομολογίες. Μόνο πού
τά κλειδιά καί οί θησαυροί άνήκαν σέ θύματα κλοπών,
καί ή άσφάλεια δεν ήταν άλλη παρά ή Γενική τής
Θεσσαλονίκης καί ή. . . δίδυμη άδελφή της τών Προ
αστίων Πρωτευούσης, πού έκλήθησαν νά έπέμβουν.
'Όσο γιά τις ομολογίες, αυτές έδόθησαν μέ κάθε λε
πτομέρεια στήν άνάκρισι άπό τούς κακοποιούς Λ. Π.
καί Ε. Σ. κατοίκους ’Αθηναϊκού Προαστίου, καί τον
«μεμονωμένο» συνάδελφό τους Κ. Σ. κάτοικο Θεσ
σαλονίκης. 'Όλοι αύτοί πήραν ή γιά τήν άκρίβεια έκ
λεψαν άπό ένα ξένο κλειδί γιά νά έπιδοθοΰν στήν συνέ
χεια στις άναζητήσεις τοϋ «θησαυρού». ’Από τούς
δύο πρώτους, ό Λ. Π. πού ήταν καί άνεψιός τοϋ θύ
ματος, έμύησε τον Ε. Σ. γιά τήν όπαρξι τών χρημά
των καί τοϋ κλειδιού πού θά τούς οδηγούσε μέχρι
έκεΐ. ’Έτσι δέν άργησαν νά βάλουν στο χέρι 99.000
δρχ. "Ενα μέρος τοϋ ποσού αύτοΰ φρόντισαν νά τό
επενδύσουν μέ τήν άγορά μοτοσυκλεττας και ενα άλλο
νά εξανεμίσουν σέ διάφορες διασκεδάσεις. Από τις. . .
οικονομίες τους βρέθηκαν 20.000 δραχμές και δοθή
καν στον παθόντα πού έγινε άναπάντεχα καί ιδιοκτή
της δικύκλου. Στήν περίπτωσι τού Κ. Σ. τά πράγμα
τα ήταν περισσότερο δύσκολα. Ό άνθρωπος, ξένος
προς τό οικογενειακό περιβάλλον τού θύματος, ίδρω
σε στήν κυριολεξία μέχρι νά έντοπίση τή θέσι τού κλει
διού καί νά μεταφέρη τά κλοπιμαία άντικείμενα ση
μαντικής άξίας πού εύτυχώς βρέθηκαν όλα καί παρεδόθησαν στον νόμιμο κάτοχο. Ά π ό τά προαναφερόμενα
περιστατικά προκύπτει χωρίς άμφιβολία ότι εκείνοι
πού εγκαταλείπουν οπουδήποτε τά κλειδιά τους αντί
νά τά κρατούν στήν τσέπη τους, δημιουργούν ιδανικές
εύκαιρίες γιά τούς κάθε είδους «μπουκαδόρους», όπως
έχουν πολιτογραφηθή στήν διάλεκτο τών κακοποιών
οί έπίμονοι άνιχνευταί τών οικιακών χώρων εν ώρα
άπουσίας τών ενοίκων.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ!
'Όπως είναι γνωστό, όσες Ελληνικές λέξεις τονί
ζονται στήν λήγουσα, έπόμενο είναι νά έχουν χαρα
κτηριστική ήχηρότητα στήν προφορά τους. Στήν κα
τηγορία αύτή έντελώς ξαφνικά τώρα τελευταία βρέ
θηκε καί ή λέξι «παραγγελιά» άπό τήν όποια γιά
λόγους εύφωνίας (εύτυχώς όχι έ-φονίας) άλλαξε ό
τόνος καί έγινε «παραγγελιά» μπάσσα καί λαρυγγό
φωνη πού δίνεται σέ ώφα εύθυμίας άπό τούς οπαδούς
τού βαρέος πενταγράμμου. Συνήθης τόπος έκτελέσεως—τών παραγγελιών πάντα —είναι ώρισμένα
κέντρα τής βαρείας καί άσήκωτης διπλοπεννιάς καί
τών διπλοπαραξηγήσεων όπου τό βαρόμετρο τής ψευ
τοπαλληκαράς άνεβαίνει άνάλογα μέ τον άριθμό τών
παρακαθημένων πού συντροφεύουν τον άλφα ή βήτα
«νταή» στο τραπέζι του. Έ κεΐ οί κάθε έπεισοδιακής
στάθμης «πολλά βαρείς» έπιμένουν νά άκουστή τό
«άσμα» τής άρεσκείας τους γιά νά μήν άκουστή τήν
έπομένη ή. . . καμπάνα γιά τον τυχόν άρνούμενο
τραγουδιστή ή όποιονδήποτε άλλον έναντιούμενο
«τζέ» (=τύπος τής πιάτσας ήσσονος σημασίας).
Καμμιά φορά συμβαίνει «παραγγελιές» καί μάλιστα
διαδοχικές καί έπίμονες νά δίνωνται καί στούς χώ
ρους διασκεδάσεως τών φιλησύχων άστών, όταν τύχη
νά ξεπέσουν έκεΐ οί προαναφερόμενοι τύποι. Παρό
μοιο περιστατικό συνέβη πρόσφατα στήν Ρόδο όπου
ό Μ. Β. διασκεδάζοντας σ’ ένα κέντρο, έχαστούκισε εύτυχώς - τον τραγουδιστή A. Ρ. έπειδή καθυστερού
σε νά έκτελέση κάποια «παραγγελιά» του. Ό ιδιο
κτήτης τού κέντρου δέν άργησε νά δώση καί εκείνος
τήν δική του τηλεφωνική στήν Άμεσο Έπέμβασι,
μέ άποτέλεσμα ό ταραξίας νά συλληφθή καί νά όδηγηθή στο αύτόφωρο πού τον κατεδίκασε σέ φυλακισι
11 μηνών χωρίς μετατροπή.
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Ό ’Όλυμπος παρ’ δλην τήν αίγλη
που τον περιβάλλει, την ιστορικό
τητα και την μαγεία πού ασκεί η
φήμη του σ’ δλον τον κόσμο ώς κα
τοικία των δώδεκα Θεών, έβράδννε
πάρα πολ.ύ νά έξερευνηθή παρά τάς
επιθυμίας των έκάστοτε Ελληνικών
Κυβερνήσεων, άλλά καί τάς επιθυ
μίας (ορισμένων κυρίως Αλλοδαπών
ορειβατών καί εξερευνητών δπως
κατακτήσουν τον ιστορικόν ’Ό λυ
μπον, διά νά Αποκτήσουν την φτήμην
καί την δόξα πού δικαιωματικά
τούς Ανήκει.
Οι λόγοι διά τούς όποιους δεν
κατέστη δυνατή ή έξερεύνησις τοϋ
Όλυμπου καί ή κατάκτησις τής
ύψηλοτέρας κορυφής (Μ Η ΤΙΚ Α Σ )
ύψ. 2.917μ. είναι κατά πρώτον
λόγον ή μακρά περίοδος τής ’Οθω
μανικής κατοχής, διά την εξερεννησιν τοϋ όποιου αί Αρχαί οϋτε καν
ένδιεφέροντο. Κατά δεύτερον λόγον
ή χάραξις τής 'Ελληνοτουρκικής
μεθορίου τοϋ 1881 βάσει τής συνθή
κης τοϋ Βερολίνου.
'Επί πλέον έτερος σπουδαιότερος
λόγος ήτο ή παρουσία πλήθους
ληστών οί όποιοι είχον τά κρησφύ
γετά τους έγκαταστήσει επί των
σπηλαίων καί λοφοσειρών τοϋ Ό 
λυμπου καί τοιουτοτρόπως ήμπόδιξον επί μακράν την πραγματοποί
ηση· τών εξερευνήσεων. Τοιαϋται
ομάδες ληστών Αναφέρονται 71ολ.υΑ
ριθμοί ώς τών ληστών Ζ ιοί γ α,
Μ π αμ π άνη , Γιαγκονλα,
Γ κ α ν τ ά ρ α , Λ ι ό λ ι ο υ κ.λ.π.
Ό πρώτος επισκέπτης περί τοϋ
οποίου υπάρχει Ιστορική μαρτυρία
διά τήν έξερεύνησιν τοϋ ίεροΰ αυτού
ορούς, είναι ό Σουλ.τάνος Μεχμέτ
ό Δ ’ (1641— 1693) μανιώδης κννη-
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Μία ιστορική ορειβατική έηέτειος
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΔΑΜΟΥ
Λ ο γ ο τέχ νο υ — Δ η μ ο σ ιο γρ ά φ ο υ

«Στον ’Όλυμπο πού τών θεών είναι καθέδρα στέρηα, τί
μήτε άνεμοι τήν φυσούν, μηδέ βροχή τήν δέρνει, καί
μήτε χιόνι αγγίζει την, παρά καθάριο αγέρι απλώνεται
άσυννέφιαστο, καί φώς λευκό τις λούζει, καί μέσα κεΐ
αιώνια χαίρονται οί αθάνατοι»
( Όδ . Ζ 14)
γός, δστις διά όμάδος ολοκλήρου
στρατοϋ καί κυνηγών άπεπειράθη
κατά τό έτος 1669 ν’ άνέλθη εις τήν
ύψηλοτέραν κορυφήν, άνευ δμως
επιτυχίας. Ή Απόπειρα τής Αναβάσεως έγένετο Από τήν πλευράν τοϋ
Λιτό χώρου.

δμως Αποτελέσματος. ’Ακολουθεί
κατά τό έτος 1806 ό ’Ά γγλο ς ορει
βάτης Λήκ πραγματοποιών περιωρισμένας Αναβάσεις ανευ δμως Απο
τελέσματος προς κατάκτησιν τής
κορυφής.

Κατά τό 1780 ό ’Αξιωματικός
τοϋ Γαλ.λ.ικοϋ Ναυτικού Σαννινί
Αποπειράται τήν Ανάβασιν, ανευ

Πλέον
εκτεταμένοι Αναβάσεις
Αναφέρονται τοϋ Γάλλ.ου ορειβάτου
Πουκεβέλ κατά τό έτος 1810 ώς
και τοϋ συμπατριώτου του όρειβά-

του Έ λέ κατά το θέρος 1856. Έ ν
συνεχεία ακολουθεί μάκρος κατά
λογος κυρίως ξένων φυσιοδιφών καί
βοτανολόγων οι όποιοι έμελέτη σαν
την χλωρίδα τοϋ Όλυμπου ώς καί
την πανίδα αντοϋ μη δννηθέντες
όμως νά άνέλθουν μέχρι των νψηλοτέρων κορυφών τοϋ ορούς.
Κατά το έτος 1911 καί δή κατά
τον μήνα Ίοέιλιον σ.φίχθη εις το
χωρίον Κοκκινοπλός τής ’Επαρχίας
’Ελασσόνας, ευρισκόμενον εις τούς
πρόποδας τοϋ Όλυμπου, ό Γερμα
νός Φυσιοδίφης καί ορειβάτης Ε.
RIHTER. Ουτος άνερχόμενός εις
τον ’Όλυμπον καί παρά την τοπο
θεσίαν Ροπνδι συνελήφθη υπό τής
συμμορίας τοϋ ληστάρχου Γ. Λιόλιον. Ή ενέργεια αυτή άπεδόθη
εις ενεργείας τοϋ Γενικού ’Επιτε
λείου Στρατού τής ’Ελλάδος διά
λόγους καθαρώς ’Εθνικούς, ϊνα παρουσιασθή ή ’Οθωμανική Αυτοκρα
τορία, μή δυναμένη νά έπιβάλη την
τάξιν εις τα κατεχόμενα εδάφη της.
Ή παράδοσις τοϋ Ρίχτερ έπετενχθη άφον ήναγκάσθη ή τουρκική
Κυβέρνησες νά δώση τόσα λέπρα
όσον το βάρος τοϋ Γερμανόν ορει
βάτου. Τοιουτοτρόπως ματαιονται
άλλη μία προσπάθεια κατακτήσεως
τοϋ Όλυμπου.
Μετά την άπελευθέρωσιν τής Μα
κεδονίας ( ’Οκτώβριος 1912) δύο
'Ελβετοί φιλ.έλληνες ό Φρειδερίκος
Μπονασσωνά καί ό Μπότ—Μποβό
μετά τοϋ "Ελληνος κυνηγοϋ καί
ορειβάτου Χρήστου Κάκαλου εκ
Λιτοχώρου, ενεργούν άνάβασιν εκ
τής πλευράς τοϋ ομωνύμου χωρίον.
Μετά από προσπάθειαν 2 ημερών
καί δή τήν πρωίαν τής 2ας Αύγου
στον 1913 κατόχρθωσαν ουτοι νά
φθάσουν εις τήν νψηλοτέραν κορυ
φήν τοϋ Όλυμπου ( ΜΗΤΙ ΚΛΣ)
καί νέι πανηγυρίσουν το γεγονός
απασχολώντας τον διεθνή τύπον
διά τό κατόρθωμά τους.

38 Η ΑΙΕΒΝΗΣ ΕΚΒΕΣΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ξ-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1973

—Σας άποκαλύπτει δ ,τι πιό τέλειο
καί σύγχρονο παράγει ή έλληνική
καί ξένη τεχνολογία.
—Κατά τό 1972 : 2.934 συμμετοχαί
άπό 39 χώρας.
—Δυναμικοί άγορασταί άπό 18
χώρας.
—Πλέον τού 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 της αΰριον,
τό δικό σας κόσμο, μέσα στό χώρο
τής Διεθνούς Έκθέσεως.

Θά ήτο παράλειψις νά μή άναφέρωμεν, μιά καί ό λόγος περί
Όλυμπου, τήν απουδαιοτέραν έξ
όλων των αναβάσεων ( έξερεννητικ(ύν) των Γερμανών Μηχανικών
Μάξ Κονρτζ καί Χάνς Μπήκελ
κατά τον Αύγουστον τοϋ 1921,
οϊτινες καί προέβηοαν εις τήν χαρ
τογράφησαν τοϋ κεντρικού κορυφαί
ου όγκου τοϋ Όλυμπου, τά όέ απο
τελέσματα τής σπονδαιοτάτης τού
της εργασίας έδημοσίενσεν ό Κονρτζ
εις τήν περισπούδαστον καί θανμα
σιάν μονογραφίαν τον «ΤΟ ΟΡΟΣ
ΟΛΥΜ ΠΟΣ» τό έτος 1923.
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΟΝΟΥΦ ΡΙΑΔΟΥ
Δ ικηγόρου παρ’ Ά ρ ε ίω Π άγω

Έν τή έννοια «αύτοκινητικόν ατύχημα» πρέπει νά
δεχθώμεν παν αίφνίδιον καί ζημιογόνον γεγονός,
ευρισκόμενον έν αιτιώδη συναφεία πρός τό φερόμενον ζημιογόνον τροχοφόρον, ώς έπίσης καί έν αιτιώ
δη συναφεία μετά τοϋ όδηγοϋντος αύτό καί σχετιζόμενον μετ’ αύτοϋ, είτε έμμέσως είτε άμέσως.
Αύτοκινητικόν άτύχημα είναι παν αίφνίδιον καί
ζημιογόνον γεγονός άναφερόμενον εις τήν λειτουρ
γίαν τοϋ αύτοκινήτου.
Άτύχημα είναι αίφνίδιον συμβάν σχετικόν μέ τήν
λειτουργίαν τοϋ αύτοκινήτου, καί ζημιογόνου έπιδράσεως προσώπων ή πραγμάτων.
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

πτώσεώς του χωρίς καν νά έλθη εις έπαφήν μετά
τοϋ τροχοφόρου, όφειλομένης τής πτώσεώς του εις
υπαιτιότητα τοϋ όδηγοϋντος τό όχημα είτε έξ άδεξίου
καί έπικινδύνου όδηγήσεώς του, είτε ώς μή λαβόντος
τά άναγκαΐα πρός συντήρησιν τοϋ αύτοκινήτου του
μέτρα καί λειτουργοϋντος έντεΰθεν μέ βλάβας γνω
στός εις τόν οδηγόν κ.λ.π.
δ) ’Επίσης περίπτωσιν καθ’ ήν τό τροχοφόρον έπιπίπτει έπί ένός προσώπου, όπερ έν συνεχεία ωθείται
έπί παραπλεύρως αύτοϋ εύρισκομένου έτέρου προ
σώπου, καί έπιπίπτει έπ’ αύτοϋ, όπερ έν συνεχεία τής
τοιαύτης ώθήσεώς του καταπίπτει έπί τοϋ καταστρώ
ματος τής όδοϋ ή εις γκρεμόν καί τραυματίζεται ή
θανατοϋται.

ΠΑΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ
ΑΤΥΧΗΜΑ
Περίπτωσιν αύτοκινητιστικοΰ άτυχήματος είναι
δυνατόν νά έχωμεν πολλάκις:
α) Καί όταν τό τροχοφόρον δέν έλθει εις φυσικήν
έπαφήν μετά τοϋ παθόντος ώς π.χ. εις τήν περίπτωσιν
άλληλοσυγκρουομένων οχημάτων έξ ύπαιτιότητος
ένός τούτων, έχομεν τραυματισμόν προσώπου ή ύλικάς ζημίας τρίτων, προκληθείσας οόχί έξ άμέσου
έπαφής τοϋ υπαιτίου κατά τά άνω αυτοκινήτου.
β) Ή έπίσης εις περίπτωσιν καθ’ ήν τροχοφόρον τι
έπιπίπτει έπί μεγάλου σιδηροϋ βαρελιού όπερ έν
συνεχείμ τίθεται εις κίνησιν καί τοϋτο πλήττει μετά
ταϋτα διερχόμενον διαβάτην ή ίστάμενον ή καθήμενον
εις έξοχικόν καφενεΐον, πρόσωπον.
γ) "Η έπίσης κατά τήν περίπτωσιν τής πτώσεως
προσώπου έπιβαίνοντος έπί τροχοφόρου καί τραυματιζομένου ή θανατουμένου εκ τής έπί τοϋ έδάφους
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ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Έν τή έννοίοι τής κατά τήν διάταξιντής παραγρά
φου 1 τοϋ άρθρου 111 τοϋ Κ.Ο.Κ. ύποχρεώσεως τοϋ
όδηγοϋ όπως κατά παν άτύχημα σταθμεύση, παράσχη
βοήθειαν εις τό θΰμα καί πληροφορίας εις τάς Άρχάς
περιλαμβάνεται πέραν τής περιπτώσεως τής άνθρωποκτονίας ή των σωματικών βλαβών καί ή περίπτωσις
άτυχημάτων εις πράγματα (ύλικαί ζημίαι).
’Αρκεί οίαδήποτε βλάβη έννόμου άγαθοΰ, όφειλομένης εις τήν όδήγησιν όχήματος.
Ή έκτίμησις τών έπελθουσών υλικών ζημιών ώς
σημαντικών ή άσημάντων έπαφίεται ύπό τοϋ νόμου
εις τήν άνέλεγκτον κρίσιν τοϋ δικαστοϋ τής ουσίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΟΗ
ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΑΡΝΗΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΊΌΣ
α) Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ευθύς μετά τό ατύχημα ό
παθών δέν αισθάνεται αμέσως τάς έκ τοΰ άτυχήματος
σωματικός του βλάβας (διότι π.χ. είναι ζεστόν ακό
μη τό τραυματισθέν μέλος του, ή διότι είναι έσωτερική ή βλάβη καί δέν έκδηλοϋται άμέσως).
β) Ώ ς καί εις τήν περίπτωσιν άρνήσεως τοΰ παθόντος νά μεταβη πρός νοσηλείαν, είτε διότι ουτος άμέ
σως δέν αισθάνεται ότι έχει ανάγκην τοιαύτης βοή
θειας, είτε διότι (ό παθών), επιθυμεί όπως μή αποκαλυφθοΰν εις ώρισμένον κύκλον προσώπων, ό τό
πος ένθα εύρέθη κα*τά τό άτύχημα ώς καί τά συνδέοντα αύτόν πρόσωπα (συνηθέστατοι περιπτώσεις εν τη
πράξει) ώς καί εις πάσαν άλλην περίπτωσιν άρνή
σεως τοΰ παθόντοςνά βοηθηθή ύπότοΰ δράστου τοΰ
άτυχήματος όδηγοΰ, υφίσταται και πάλιν η εκ τοΰ
άρθρου 111 τοΰ ν. δ. 4233]62 περί Κ.Ο.Κ. ύποχρέωσις τοΰ όδηγοΰ, όπως σταθμεύσή έπί τόπου καί
παράσχη τήν άναγκαίαν βοήθειαν καί συμπαράστασήν
εις τό θΰμα του, ώς καί πληροφορίας περί τοΰ άτυχή
ματος, εις τάς Άρχάς, διότι προέχει ή ύπό τοΰ νόμου
σκοπουμένη προστασία τής ζωής καί τής σωματικής
άκεραιότητος τών παθόντων καί των ώς παθόντων
φερομένων τυχόν τρίτων προσώπων, ύφισταμένων έκ
τοΰ άτυχήματος ζημιών.
Είτε έπομένως πρόκειται περί άσημάντου υλικής ή
σωματικής βλάβης ή περί βλάβης μή άμέσως εξα
κριβωμένης, είτε άρνεΐται ό παθών νά βοηθηθή έπιθυμών νά παραμείνη εν τή άνωνυμάχ, ή ύποχρέωσις
σταθμεύσεως καί παροχής βοήθειας τοΰ όδηγοΰ
πρός τούς παθόντας, υφίσταται άπολύτως έκ τής
έρευνωμένης διατάξεως.

χειροφρένου, δέν άποτελοΰν μέν όδήγησιν, δύνανται
όμως νά θεωρηθοΰν ώς άρχή τής όδηγήσεως καί συνε
πώς αί πράξεις αυται άποτελοΰν άπόπειραν τελέσεως
τοΰ έν άρθρω 110 Κ.Ο.Κ. έγκλήματος.
Έν τή έννοίςι τοΰ έν παρ 1 τοΰ άρθρου 111 τοΰ
Κ.Ο.Κ. άναφερομένου «όχήματός» δέον νά περιλάβομεν τά εις τό κεφάλαιον Γ’ (άρθρον 15 καί 16) τοΰ
Κ.Ο.Κ. άναφερόμενα ώς τοιαΰτα.
Ίδετε Εισηγητικήν έκθεσιν έπί τοΰ σχεδίου Ν.Δ.
«περί κυρώσεως τοΰ Κώδικος όδικής κυκλοφορίας»,
πρός τήν ειδικήν έπιτροπήν τοΰ άρθρου 35 τοΰ Συν
τάγματος έκ μέρους τών άρμοδίων Υπουργών Δικαιο
σύνης, Συγκοινωνιών καί ’Εσωτερικών ένθα άναφέρονται τά εξής: «Έν κεφαλαίω Γ (άρθρον 15-28),
περιέχονται οί κανόνες καί οί ορισμοί τής διακρίσεως τών όχημάτων, καί είσάγονται τό πρώτον διατά
ξεις ρυθμίζουσαι τά τών άγροτικών μηχανημάτων
καί τών μηχανημάτων έργων, ώς καί τής κυκλοφο
ρίας αύτών».
ΟΔΙΚΟΝ

ΟΧΗΜΑ

Κατά τό άρθρον 15 ν. δ. 4233]62 «περί Κ.Ο.Κ.».
Έν τή έννοια τοΰ παρόντος κώδικος, ώς όδικόν
όχημα νοείται τό κυκλοφορούν έπί όδών καί όδηγούμενον ύπό προσώπου, έξαιρέσει τών άνευ κινη
τήριου μηχανής χρησιμοποιουμένων διά τήν μεταφο
ράν βρεφών καί άναπήρων.
Συνεπώς έξαιρέσει τών άνευ κινητήριου μηχανής
κινουμένων παιδικών άμαξιδίων καί άναπηρικών
όχημάτων, πάντα τά λοιπά κυκλοφορούντο όχήματα
έμπίπτουν εις τον ύπό τοΰ Κ.Ο.Κ. διδόμενον ορισμόν,
«όδικόν όχημα».
ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΖΩΩΝ
Καί εις τήν περίπτωσιν τραυματισμού ή θανατώσεως ζώων ύφίσταται ή αύτή (έκ τοΰ άρθρ. 111 παρ. 1
Κ.Ο.Κ.) ύποχρέωσις τοΰ όδηγοΰ όπως σταθμεύσή
καί παράσχη βοήθειαν εις τά παθόντα πρόσωπα νοού
μενα έντεΰθα τόσον τά τραυματισθέντα ζώα, όσον καί
τά συνοδεύοντα αύτά πρόσωπα.
Έν τή έννοια τοΰ άρθρου 111 παρ 1 τοΰ Κ.Ο.Κ.
«όδήγησις» έννοεΐται πάσα οίαδήποτε έκδήλωσις
καί ένέργεια τοΰ όδηγοΰ έπί τοΰ τροχοφόρου, διά
τής όποιας έπέρχεται ή ένεργός συμμετοχή τοΰ τε
όδηγοΰ καί τοΰ όχήματός του εις τήν κυκλοφορίαν.
’Ανεξαρτήτως τής λειτουργίας τής μηχανής τοΰ
όχήματός του.
Καί άνεξαρτήτως τής κινήσεως ή μή τοΰ όχήματός
του. "Οπως π.χ. διά τών χειρών του ό οδηγός, τρομά
ζει ποίμνιον (ζώα ή καί άνθρώπους).
"Οπως έπίσης καί όταν διά τών έσφαλμένων σημά
των καί οδηγιών του πρός έτέρους πεζούς γίνεται ου
τος πρόξενος άνωμαλίας τής κυκλοφορίας καί έντεΰθεν τών τυχόν έπερχομένων βλαβών εις πρόσωπα ή
πράγματα.
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΡΘΡΩ 110
Κ . Ο . Κ . ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Τό άναμμα τής μηχανής ή ή άποδέσμευσις τοΰ

Κατά τό άρθρον 16 ν. δ. 4233]ό2 «περί Κ.Ο.Κ.».
Τά όχήματα διακρίνονται εις:
α) Όχήματα χειροκίνητα
β) ’Οχήματα ζωήλατα
γ) Ποδήλατα
δ) Δίκυκλα ή τρίκυκλα μετά βοηθητικοΰ κινητήρος
(μοτοποδήλατα)
ε) Δίκυκλα ή τρίκυκλα μετά κινητήρος (μοτοσυκλέττα)
στ) Αύτοκίνητα
ζ) ’Ηλεκτροκίνητα μετά κεραίας
η) Ρυμουλκούμενα
θ) ΆγροτικάΜηχανήματα
ι) Συρμούς
ια)Μηχανήματα Έργων
Ε Ρ ΜΗ Ν Ε Ι Α - ΝΟΜΟΛΟΓΙ Α
Ώ ς «όδικόν όχημα» νοείται, παν όχημα κυκλοφο
ρούν έπί όδών καί όδηγούμενον ύπό προσώπου έξαιρέσει τών άνευ κινητηρίων μηχανών χρησιμοποιουμένων διά τήν μεταφοράν βρεφών καί άναπήρων
(βλ. άρθρ. 15 Κ.Ο.Κ.).
’Εκ τοΰ βιβλίου τοΰ συγγραφέως «Τό Δ ί
καιον τών πεζών καί τών τροχοφόρων»

λος ό κόσμος γνωρίζει καί πιστεύει από
λυτα στην χρησιμότητα των ήλιακών ακτι
νών έστω καί αν εις τούς περισσοτέρους
δέν τούς δόθηκε ή ευκαιρία νά μάθουν
τις επιδράσεις αυτών ειδικώτερα στον
ανθρώπινο οργανισμό.
Μέ τήν εύκαιρία λοιπόν τής καλοκαιρινής περιόδου
πού διερχόμεθα καί δεχόμαστε καί επιδιώκουμε τόν
ήλιο, θεωρώ σκόπιμο νά μιλήσω γι” αυτό τό θέμα
πού είναι τόσο ζωτικό καί νά προσπαθήσω νά σας
έκθέσω μέ λίγα λόγια ό,τι μπορεί νά άποβή ωφέλιμο
καί μέ πιό τρόπο θά μπορέσετε νά έπωφεληθήτε
αύτοΰ τοΰ ευεργετήματος τής φύσεως. Τίποτε δέν
μπορεί νά ύπάρξη ώφελιμώτερο εις τήν ζωή, όσο
ό ήλιος. Ετσι καί ό άνθρωπος γιά νά ζήση καί νά
άναπτυχθή έχει ανάγκη από τό φώς καί τήν ζεστα
σιά τοΰ ήλιου.
Ό ήλιος κρατεί μέ τις ακτίνες του τήν ζωή, τήν
ικανότητα καί τήν εύεξία όλου τοΰ οργανισμού.
'Η αιμοσφαιρίνη χρειάζεται απόλυτα τις ήλιακές
ακτίνες γιά νά άναπτυχθή. 'Η φύση έχει φτιάξει έτσι
τό δέρμα, ώστε ή κυκλοφορία τοΰ αίματος νά είναι
ζωηρή, συχνή καί όταν τά αιμοσφαίρια κάνουν
τήν επαφή μέ τόν άέρα κατά τήν άναπνευστική επι
φάνεια τών πνευμόνων νά έρχονται σέ επαφή μέ
τόν ήλιο. Οί χημικές άκτΐνες τοΰ ήλιου έπιδροΰν
στόν όργανισμό καί μάλιστα στή σιδηρούχο ούσία
τής αιμοσφαιρίνης καί τής δίδουν ζωηρότερο χρώ
μα καί δραστικώτερη βιοχημική ενέργεια, συγχρό
νως δέ κάτω άπό τήν επίδραση τής ήλιακής θερμότητος πέρνει ζωή καί λειτουργεί δραστικώτερα ή
περιφερειακή κυκλοφορία καί μέσω αύτής ολόκλη
ρος ό οργανισμός.
Τό γενικό ερέθισμα τής θερμότητος καί τοΰ φωτός
μεταβιβάζεται διά μέσου τών νευρικών κέντρων καί
άπό εκεί άντανακλαται, καί διεγείρει καί ζωντανεύει
όλον τόν οργανισμόν. Οί ήλιακές άκτΐνες εκτός τοΰ
ότι ένεργοΰν καί έχουν επίδραση άμέσως εις τήν
υγείαν τοΰ άτόμου έχουν ώς άποτέλεσμα καί τήν
άμμεση προφύλαξη τής ύγείας τήν όποιαν καί ενι
σχύουν.
Δέν υπάρχει, καλύτερο καί άκριβέστερο άπολυμαντικό μέσον άπό τις ήλιακές άκτΐνες οί όποιες σκο
τώνουν όλα τά παθογόνα μικρόβια καί μαζί μέ τόν
άέρα έχουν άκόμη καί ιδιότητες έπουλωτικές καί
παυσίπονες.
Βλέπουμε κατόπιν αύτών, πόσο είναι ώφέλιμος
ό ήλιος καί πόσο μάς είναι άπαραίτητα τά ήλιόλουτρα καί μάλιστα στά λεμφατικά ή άναιμικά
άτομα, κυρίως τής παιδικής ήλικίας καί εκείνα
πού κάνουν καθιστική ζωή ή άνθυγιεινή.
Ο ήλιος παράγει τήν βιταμίνη D ή όποια είναι
απαραίτητη στόν οργανισμό γιά νά άποφεύγει τις
ραχίτιδες, τις άδενοπάθειες καί άλλες άσθένειες,
άλλα παρά ταΰτα δέν πρέπει νά γίνεται κατάχρηση
γιατί ή κατάχρηση βλάπτει.
Η ήλιοθεραπεία πρέπει νά γίνεται μέ γυμνό σώμα,
γιατί όσο περισσότερο έρχεται σέ επαφή μέ αύτό ό
ήλιος, τόσο πιό δραστικός είναι καί ώφέλιμος.
Εννοείται ότι τά μαγιό πού χρησιμοποιούμε είναι
προφυλακτικά γιά ώρισμένα σημεία τοΰ σώματος.
Η ήλιοθεραπεία είναι ώφέλιμος γιά όλες τις ήλικίες άπό τής νηπιακής μέχρι καί τής τών (60) εξήκοντα
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ετών, μέ τή διαφορά ότι πρέπει νά λαμβάνωνται προ
φυλακτικά μέτρα γιά τό κεφάλι πού παρουσιάζει
ευαισθησία στις ήλιακές άκτΐνες όπως γνωρίζετε.

Επαναλαμβάνω δτι οί ήλιακές ακτίνες μπορεί
νά ανανεώνουν τόν οργανισμό, μόνον όταν χρησιμοποιοϋνται κατά τήν ήλιοθεραπείαν μέ μέτρο καί
δέν γίνεται κατάχρηση, γιατί στή περίπτωση αύτή
κάνει κακό, όπως θά έκανε καί τό πολύ ζεστό νερό
επάνω στό σώμα καί προκαλεΐ πολλές διαταραχές
στόν όργανισμό.
Γιά νά άπολαμβάνετε τις ωραίες σας στιγμές τής
επαφής τοΰ σώματος μέ τόν ήλιο, θά πρέπει νά λαμ
βάνετε τά άναγκαΐα προφυλακτικά μέτρα. Καί πρώτα
άπ’ όλα σας συνιστώ κατά τήν έναρξι τών λουτρών
καί τής ήλιοθεραπείας σας νά μήν εκτίθεσθε επί πολύ
στόν ήλιο μέχρις ότου περάσουν (10) δέκα ήμέρες
ότε καί θά δοθή ή ευκαιρία νά έξοικειωθή τό σώμα
σας μέ τις ήλιακές άκτΐνες. Μετά τήν παρέλευση
τών δέκα (10) ήμερών συνεχών καί προσεκτικών, θά
μπορείτε νά αύξήσετε τήν ώρα τής παραμονής σας
στόν ήλιο γιατί ήδη θά έχετε έπιτύχη αύτό πού άπαιτεΐται καί από τούς ειδικούς γιά τήν τακτική τής
ήλιοθεραπείας, δηλ. τή βαθμιαία εξοικείωση τοΰ
σώματος μέ τόν ήλιο. Είδικώτερα σας συνιστώ νά
εκθέσετε τό σώμα στόν ήλιο ώς εξής : Κατά τήν πρώ
τη ήμέρα επί πέντε (5') λεπτά τής ώρας τά κάτω άκρα
σας μέ έναλλαγή εμπρός —πίσω (2,1]2') δύο καί μισό
λεπτά καί κατά τήν 9ην πρωινήν καί 5ην απογευμα
τινήν ώραν. Κατά τήν δευτέραν ή μέραν τά ίδια άκρα
επί (5') λεπτά κάθε φορά τις ίδιες ώρες. Κατά τήν τρίτην ήμέραν όλόκληρο τό σώμα έπί πέντε (5') λεπτά
κάθε φορά τις ίδιες ώρες. Κατά τήν τετάρτην ήμέ
ρα όλόκληρο τό σώμα καί τίς ίδιες ώρες έπί δέκα
(10') λεπτά κάθε φορά. Κατά τήν πέμπτην ήμέρα
καί πάλιν έπί (10') τίς ίδιες ώρες. Κατά τήν έκτη
καί έβδομη ήμέρα έπί (15') δέκα πέντε λεπτά τό
πρωί καί 15' τό άπόγευμα τίς ίδιες ώρες. Κατά τήν
όγδοη καί ένάτη έπί 20' λεπτά τό πρωί καί (20 )
(20’) είκοσι λεπτά τό άπόγευμα τίς ίδιες πάντα ώρες
καί τέλος κατά τήν δεκάτην ήμέραν έπί 30' τριά
κοντα λεπτά κάθε φορά τό πρωί καί τό άπόγευμα.
Τονίζω καί πάλι ότι κατά τήν ήλιοθεραπεία σας
πρέπει νά προστατεύετε τό κεφάλι σας διά νά άποφύγετε τήν ήλίαση. Αύτά γιά τήν ήλιοθεραπεία σας
καί νά άποφύγετε δυσάρεστα άποτελέσματα πού
είναι κάποτε πολύ κουραστικά καί έπικίνδυνα γιά
τήν αισθητική έμφάνιση τοΰ σώματός σας. Τώρα
εάν θέλετε νά άποκτήσετε καί μπρούτζινο χρώμα
όπως λέμε θά κάνετε τά έξής : «Πριν αρχίσετε κάθε
φορά τήν ήλιοθεραπεία σας θά κάνετε μιά έπάλειψη
στό σώμα σας μέ ξύδι στόν ήσκιο καί άφοΰ στε
γνώσει καλά θά κάνετε μιά δεύτερη επάλειψη
μέ ένα μίγμα πού θά έτοιμάσετε μόνοι σας μέ χυμό
πορτοκαλιού καί κοινού έλαιολάδου σέ ίσες ποσό
τητες. ’Εδώ πρέπει νά σας τονίσω ιδιαίτερα καί νά
τό προσέξετε. ’Επάλειψη μέ ξύδι πού θά στεγνώση
στόν ήσκιο, θά κάνετε μόνο τήν πρώτη φορά, ένώ
μέ πορτοκαλόλαδο θά κάνετε επάλειψη κάθε
φορά πού θά βγαίνετε άπό τή θάλασσα καί θά
κάνετε ήλιοθεραπεία. "Οταν τελειώσετε τό μπάνιο
σας καί τήν ήλιοθεραπεία καί πάλι σέ σκιερό
μέρος θά κάνετε τήν έπάλειψη μέ ξύδι καί άφοΰ
στεγνώσετε θά ντυθήτε πλέον. "Οταν πάτε στό
σπίτι σας καλό είναι νά κάνετε ένα ντούς μέ γλυκό
νερό. Αύτός είναι ό τρόπος άγαπητές μου άναγνώστριες πού άν τόν τηρήσετε θά σας χαρίση τό
μπρούτζινο χρώμα ποΰ έπιθυμεΐτε.

ΤΡΟΧΑΙΑ
ΖΑΖ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Πριν ξεκινήσετε διά τό ταξίδι σας
έλέγξατε μετά σχολαστικότητος τά
ελαστικά ώς καί τό σύστημα όδηγήσεως καί τροχοπεδήσεως τοΰ αύτοκινήτου σας.
*

Μήν αναπτύσσετε ποτέ ταχύτητα άνωτέρα
τής έπιτρεπομένης. Ρυθμίσατέ την πάντο
τε άναλόγως τών ειδικών συνθηκών τοΰ
δρόμου, τοΰ τύπου τοΰ όχήματός σας,
τής καταστάσεως τοΰ συστήματος τρο
χοπεδήσεως καί τών υφισταμένων και
ρικών συνθηκών.
*

Νά εισθε κύριοι τοΰ αυτοκινήτου σας
άνά πάσαν στιγμήν, διά νά δύνασθε νά
άντιληφθήτε τόν κίνδυνον εγκαίρως.
’Απροσεξία τής στιγμής δυνατόν νά
έπιφέρη τραγικά άποτελέσματα.
*

’Αποφεύγετε τίς άντικανονικές υπερ
βάσεις, κρατάτε πάντοτε τάς άπαραιτήτους άποστάσεις άσφαλείας άπό τά
προπορευόμενα όχήματα καί μή κάνετε
χρήσιν οινοπνευματωδών ποτών όταν
πρόκειται νά όδηγήσητε.
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Η καταστροφή τής Σμύρνης όπως τήν είδε λαϊκός ζωγράφος τής έποχής
έκείνης
Πενήντα ένα χρόνια συμπληρώθηκαν
άπό τήν Μικρασιατική Καταστροφή καί
τό ξεριζωμό τού 'Ελληνισμού άπό τις
προγονικές του πατρίδες. Πέντε δεκαε
τηρίδες άπό τις φλόγες, τό αίμα καί τόν
άφανισμό τής Σμύρνης. Ιερά χώματα,
έλληνικώτατες πατρίδες, σεπτοί βωμοί,
θερμές έστίες στή Μικρασία, όλα χα
μένα, άφανισμένα όλα. . . Στό νοϋ μας
έρχονται οί στίχοι τού Σμυρναίου σο
φιστή καί ποιητή Αΐλιου ’Αριστείδη,
όταν άντίκρυσε, στά 178 μ.Χ. τά ματω
μένα έρείπια καί τά καπνισμένα, άπό τις
φλόγες, συντρίμμια τής ώραίας ιωνικής
πολιτείας :
ΤΩ Σμύρνη , οΐας έκληρονόμησας τ ύ -

,

Αύγουστος

1922

Ο Α Φ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ ΤΗΣ Σ Μ Υ Ρ Ν Η Σ
Κ A I

χης ;

Ω κοινή τοΐς Έ λ λ η σ ιν ά π ο φ ρ ά ς,
οίαν κ εφ α λ ή ν τοϋ γένο υ ς άπή νεγκας ;

Καί στά 1922 ή Σμύρνη, ή «πρώτη
Ασίας κάλλει καί μεγέθει», ή «καλλίστη πόλεων αί ύφ’ ήλίω είσί», ή «κύκνων
ώδή καί άηδόνος χορός», τό «Νυμφών
καί Χαρίτων ύφασμα», τό «δάσος τής
καλλιφωνίας», τό «Γής άγαλμα καί
Στέμμα τής ’Ιωνίας», ή «χαριεστάτη
πόλις» καί «περιμάχητος άεί», σέ ματω
μένα συντρίμμια καί καπνισμένα έρείπια,
άπό έναν άδυσώπητο έχθρό. Μαύρο σάβα
νο, ή στάχτη τής φωτιάς, τήν κάλυψε
πέρα ώς πέρα. Ή πατρώα γή, όλοκαύτωμα
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Η Θ ΥΣΙΑ ΤΟΥ Χ Ρ Υ ΣΟ ΣΤ Ο Μ Ο Υ

Χ ΡΗ ΣΤΟ Υ ΣΟΛΟΜ ΩΝΙΔΗ

τής μοίρας κι όλόγυρά της ό καπνός
άκράτητος, τό σκοτεινό του ξετύλιγε
αδράχτι. Τό όνειρο τής μεγάλης υπερπόν
τιας Ελλάδος, θαμμένο στά φλογισμένα
έρείπια τής ιωνικής πολιτείας . . .
Ή τραγουδιμένη, μέ χίλιους σκοπούς
καί άπό χιλιάδες στόματα Σμύρνη, κά
τω καί πάλι άπό τήν ήμισέληνο. Κι’ ή
Ειμαρμένη, τό μοιραίο Σεπτέμβρη τού
1922, έναπόθεσε καί χάραξε στήν έπιτύμβια πλάκα της : ΈδΦ στήν αιματό
βρεχτη γή. ’Εδώ, στήν άγκαλιά τού γε
λαστού καί σμαραγδένιου κόλπου, πού
ζείδωρες οί αύρες τήν χάϊδευαν, ήταν
κάποτε ή Ελληνική Σμύρνη . . .
Ή Μικρασιατική Καταστροφή είναι
ή τραγικώτερη σελίδα τής τρισχιλιόχρονης ιστορίας τού Ελληνισμού, δραματικώτερη κι άπό τήν πτώση τού
Βυζαντίου. Γιατί, άν έπεσε στά 1453
ή πόλις τού Κωνσταντίνου, ή «ύπερέχουσα πασών άλλων όσον γαίης ούρανός
άστερόεις», παρέμειναν οί ρίζες τής
Φυλής μας, στά έδάφη τής άλλοτε
Βυζαντινής αύτοκρατορίας.
Τό 1922 ύπήρξε ή τελευταία φάση τού
ύπερπόντιου 'Ελληνισμού. Κάτω άπό τά
έρείπια τής άνείπωτης έκείνης συμφοράς,
θάφτηκαν όλες οί Μικρασιατικές έλληνικές πατρίδες καί τό έκπολιτιστικό
έργο των Ελλήνων τής Τουρκοκρατίας.
Τήν έποχή αύτή, πού είναι καθαγιασμένη
μέ τό άγιώτερο Ελληνικό αίμα, τό "Ε
θνος μας έχει καταγράψει στις αιματηρό
τερες σελίδες τού μαρτυρολογίου του καί
δέν θά πάψει ποτέ νά προσφέρη σ’ αύτή
τό θυμίαμα τής σκέψης καί τό λιβανωτό
τής μνήμης του.
Είμαστε ένας λαός μνήμης. Καί οί
μνήμες τών καιρών πάντα θά μάς μιλούν
γιά ματωμένους θρύλους κι όδυνηρές
τραγωδίες. Γιά δράματα καί γιά κλάματα
Γιά τελευταίους Αύτοκράτορες καί στερ
νές Λειτουργίες. Γιά τραγικούς χορούς
Ζαλόγγου καί αιματόβρεχτες σελίδες
Μεσολογγίου. Γιά Σούλια καί γι’ Άρκάδια. Γιά κόκκινες άπό Ελληνικό αίμα
πλαγιές τής Χίου καί γιά όλόμαυρες
ράχες τών Ψαρών. Γιά βρόχους Φεραίων
καί άνασκολοπίσματα Διάκων. Γιά σκοι
νί τού Πατριάρχη καί κρεούργηση τού
Χρυσοστόμου Σμύρνης. Γιά σφαγή ’Αμ
βροσίου Μοσχονησίων καί ζωντανό
θάψιμο Γρηγορίου Κυδωνιών. Γιά συμ
φορές καί καταστροφές. Γιά διωγμούς
καί ξεριζωμούς.
Άπό τά βάθη τών Ελληνικών αιώνων
τό δάκρυ κι ή οδύνη άχώριστοι σύντροφοι
τού Γένους. Ό λα αύτά σπαράσσουν τήν
καρδιά καί τή μνήμη. Έ τρι καί ή συμ
φορά τού 1922 δέν θά λησμονηθή. Δέν θά
τήν σκεπάσουν οί άραχνιασμένοι Ιστοί
τής λήθης. Δέν θά γίνει «παληά ιστο
ρία». Στήν άνάμνηση τών χαμένων
Μικρασιατικών Πατρίδων οί Πανέλληνες θά κλίνουν πάντα εύλαβικά τό γόνυ.
Καί ιερό καθήκον μας είναι νά άπλώνεται
ή σκέψη μας στις άκρογιαλιές τής
Σμύρνης καί τής ’Ερυθραίας, τής Αίολίδος καί τής Προποντίδος καί σ’ όλες
τις άλλες πρλιτείες τής ’Ανατολής.
Έκεΐ τ’ άγια τών άγιων τής Φυλής μας.
’Εκεί καί οί τάφοι τών προγόνων μας.
Πρός τή γή τού μαρτυρίου νοΰς, ψυχή καί
στοχασμοί στρέφονται. Ευλαβική λιτα
νεία όδεύουν πρός τό αιματηρό θυσια
στήριο τού Χρυσοστόμου. Μυροφόρες
οί σκέψεις μας, σκορπούν νάρδους καί
άρώματα μπρός στό βωμό τής θυσίας
όλων έκείνων, πού πρόσφεραν τήν ζωή

Φωτογραφία τοΟ Έθνομάρτυρος Μητροπολίτου
Σμύρνης Χρυσοστόμου μέ ιδιόχειρον άφιέρωσιν τό
’έτος 1919. «Εις άνάμνησιν της άπελευθερωθείσης Σμύρ
νης έδόθη τφ ϊοστεφάνφ αστυ».
Οά έπρεπε κι έμεϊς νά μήν «έναρμονίτους στήν ίερότηΐα τής Πίστεως καί τής
Πατρίδος. Οί νεκροί τής Μικρασιατικής σωμεν μέ δάκρυα καί θλίψιν» τήν έξιΚαταστροφής δέν λησμονούνται. Οί στόρησιν τής θυσίας τού ηρώα καί
μάρτυρα 'Ιεράρχη τής Σμύρνης, άλλά νά
ιερές σκιές των δέν σβύνουν.
—Εί έπιλαθώμεθά σας έπλησθείη ή άναφέρωμε αΰτήν «μέ υπερηφάνειαν καί
άγαλλίασιν». Μέ δέος, γι’ αύτό θά όδεύδεξιά μας . . .
Μέ δέος στρέφομεν τά φύλλα τής σωμε νοερά πρός τή Χώρα τού άνιστόιστορίας μας άρχικά στά 1911, γιά ρητου ολέθρου καί θά ζήσωμε τό δράμα
σταθούμε έπειτα, στήν τραγικώτερη σε τής Μικρασίας πού έκλεισε, μέ τήν καταλίδα τού Ελληνισμού, πού έγράφη πριν κόκκινη άπό τις φλόγες καί τό αίμα, αυ
πενήντα ένα χρόνια. Στις 15 ’Οκτωβρίου λαία τής Σμύρνης. "Ενα θλιβερό άναπό1911 δολοφονείται, άπό όργανα τού λημα μνήμης καί καρδιάς. "Ενας στενα
τουρκικού κομιτάτου, στό δάσος τού γμός καί ένας λυγμός. "Ενα άναφυλληΣνίχοβο τής Μακεδονίας, σέ ήλικία τό κι ένα δάκρυ . . .
32 έτών, ό Μητροπολίτης Γρεβενών Αύγουστος 1922. "Υστερα άπό τις
Αίμιλιανός, άπό τά Περγάτα τού Ίκο- τις τόσες νίκες καί τις δάφνες τού Ελλη
νικού στρατού στή Μικρασία, ή έχθρική
νίου. Ή δολοφονία τού Μικρασιάτη
'Ιεράρχη προκαλεΐ άπερίγραπτο σάλο έπίθεση έκδηλώνεται στις 15 Αύγούστου.
στήν Ελλάδα καί τούς χριστιανικούς 'Η κακιά ώρα τής Φυλής φτάνει. Άκούπληθυσμούς τής ’Οθωμανικής αύτοκρα γεται ή βοή τού όλέθρου. Ή άσπίδα τών
τορίας. ’Ιδιαίτερα στή Σμύρνη προκάλε- Ακριτών μας λυγίζει. Ή άήττητη, ώς
σε άλγεινή έντύπωση καί ό Σμυρναϊκός τότε, έλληνική στρατιά διαρρέει. Οί πολε
λαός πένθησε καί θρήνησε είλικρινά μιστές μας, πού είχαν φέρει τήν έθνική
άνάσταση στις Μικρασιατικές πατρίδες,
τόν μάρτυρα Μητροπολίτη.
Ό Χρυσόστομος τελεί στό Μητροπο- γυρνούν, τώρα άπό σπίτι σέ σπίτι, άπό
λιτικό ναό τής Άγιας Φωτεινής έπιβλη- καρδιά σέ καρδιά... Ό έλληνικός στρα
τικό μνημόσυνο καί σέ συνέχεια, άπό τού τός συντριμμένος, σκορπισμένος. Καί
ύψους τής κλίμακος τής Ίεράς Μητροπό- μαζί του, μέ χείλη σφιγμένα άπό θλίψη
λεως, έκφωνεΐπρός«άσφυκτικώς κατακλύ- καί πόνο, μυριάδες πρόσφυγες όδεύουν
ζον μεγάλον αύλόγυρον τού ναού πλή πρός τήν ίωνική πρωτεύουσα, έλπίζοντας
θος» λόγο, δονούμένο άπό πατριωτικό πώς θά βροΰν έκεϊ σωτηρία.
Ό Χρυσόστομος, ό άλλοτε τόσο αισι
παλμό.
όδοξος άντιλαμβάνεται πώς τό παν πιά
«. . . . Ημέραν έθνικής μας παλιγγε
νεσίας θά έπρεπε νά καλέσωμεν τήν σημε χάνεται. 'Υποβάλλει στις 23 Αύγούστου
ρινήν. Όταν Αρχιερείς καίωσιν έαυτούς στά δύο Κοινοτικά Σώματα τής Σμύρνης,
ώς λαμπάδας ένώπιον τού ειδώλου τής ώς μόνη λύση, τήν άποστολή έκπροΠατρίδος, ό δέ μαρτυρικός των θάνατος σώπου των στήν Κωνσταντινούπολη
γίνεται ζωής καί δόξης ύπόθεσις καί θε γιά νά έκθέσει στούς έκεϊ Αξιωματικούς
μέλιον άνωτέρου βίου, τό μνημόσυνόν τής Άμύνης τόν άμεσο κίνδυνο τής Σμύρ
των δέν έναρμονίζεται μέ δάκρυα καί νης κι’ έπικαλεστεϊ τήν κάθοδό τους, πρός
θλίψιν, άλλά μέ υπερηφάνειαν καί άγαλ- άναχαίτηση τού έχθροΰ. ‘Ηπρόταση τού
Μητροπολίτη γίνεται όμόφωνα δεκτή
λίασιν . . . ».
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Φωτογραφία τμήματος τής παραλίας τής Σμύρνης πρό τής καταστροφής.
Ή φωτογραφία έλήφθη κατά τήν ώραν τοΰ περιπάτου είναι δέ χαρακτηριστική
τοΰ κοσμοπολίτικου ρυθμού, ό όποιος έπεκράτει εις τήν πόλιν.
άπό τά Κοινοτικά Σώματα κι άναθέτον
στόν δημογέροντα καί διευθυντή τής
έφημερίδος «ΆμαΧθείας» Σωκράτη Σολομωνίδη νά μεταβή στήν Πόλη.
Στό μεταξύ τά γεγονότα έξελίσσονται
ραγδαία. 'Ο έχθρός βρίσκεται λίγα πιά
χιλιόμετρα έξω άπό τή Σμύρνη.. Στις
δραματικές αύτές στιγμές γιά τό Μικρα
σιατικό Ελληνισμό, ήταν μοιραίο γιά
τό Χρυσόστομο, νά ύποστεϊ τρομερή
δοκιμασία, τρεις μέρες ακριβώς πρό τού
μαρτυρίου του. Στό λιμάνι τής Σμύρνης
κατέπλευσαν στις 24 Αύγούστου, άπό
τή Ραιδεστό, τρία έπίτακτα έλληνικά
πλοία κατάφορτα άπό στρατό. Ό συγ
κεντρωμένος στήν προκυμαία κόσμος
άρχισε νά έλπίζει, πώς μέ τήν άπόβαση
τών όπλιτών μας, θά γινόταν κάποια άνασυγκρότηση τών στρατιωτικών μας δυ
νάμεων καί άμυνα. Όμως οί στρατιώτες
δέν άποβιβάζονταν στήν ξηρά. Ό Α ρχι
στράτηγος Πολυμενάκος, πού είχε δια
δεχτεί τόν ήδη αιχμάλωτο τού έχρθοΰ,
Τρικούπη, μαζί μέ τόν υποστράτηγο
Σκαρλάτο, άνεβαίνουν στό έπίτακτο «Βα
σιλεύς Κωνσταντίνος» γιά νά πείσουν
τούς στρατιώτες κι άποβιβαστοΰν, άλλ’
άποδοκιμάζονται.
Στό άλλο έπίτακτο, τή «Βασίλισσα
Σοφία», άνεβαίνει ξαφνικά ό Χρυσό
στομος. Δραματική ή άπόπειρα τού Δε
σπότη νά έκθέσει στούς πολεμιστές τήν
τραγικότητα τής καταστάσεως καί νά
ζητήσει τή σωτηρία τής Σμύρνης άπό
τό στρατό. Τόν συνοδεύουν δύο δημογέ
ροντες καί τρεις ’Αξιωματικοί τής Άμύ-
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νης. Μέ πρόσωπο χλωμό, μέ τό άόρατο
στέφανο τοΰ μελλοντικού του μαρτυ
ρίου, ό Χρυσόστομος δέν ήταν πιά ό
ύμνητής καί δοξαστής τής μεγάλης έθνικής δημιουργίας. Ήταν ό ικέτης ...
Συγκινητική ή έκλησή του «έν όνόματι
τοΰ Θεού καί τής Πατρίδος, τής Ιστορίας
καί τοΰ ’Ανθρωπισμού!» Στήν έκλησή
του άπήντησε άρχικά ή εύγλωτη σιωπή
κι έπειτα ή κατηγορηματική άρνηση.
Ό νικημένος Ιεράρχης, άπελπισμένος
άπό τήν έλληνική άλκή, έφυγε τρικλί
ζοντας άπό βαθύτατη συγκίνηση, γιά νά
ζητήσει τήν έλπίδα ψηλά στόν Ούρανό.
"Οταν βρέθηκε στό Μητροπολιτικό μέ
γαρο, κλείστηκε στό δωμάτιό του, έσκυ
ψε μπρος στό εικονοστάσι καί μ’ άναφυλλητά ψιθύρισε συγκλονιστική δέ
ηση.
Τό βράδυ τής μέρας έκείνης ή Σμύρνη
είχε κατακλυστεί άπό φυγάδες στρατι
ώτες καί άπό χιλιάδες πρόσφυγες. Σκη
νές άλλόφρονες διαδραματίζονται. Φαν
τάροι καί πολίτες δέν ζούν παρά μέ τό
ένστικτο τής αύτοσυντηρήσεως. Ό σώζων έαυτόν σωθήτω... Ό Χρυσόστομος
δέν παύει νά άγωνίζεται γιά τή σωτηρία
τοΰ ποιμνίου, γιά τή σωτηρία τής τιμής
τής Ελλάδος. Στις 25 Αύγούστου, δυό
μέρες πρό τοΰ μαρτυρίου του, γράφει
πολυσέλιδη έπιστολή πρός τόν ’Ελευθέ
ριο Βενιζέλο καί τήν έγχειρίζει στόν
Κυβερνήτη τής «Λήμνου», παρακαλώντας τον νά φροντίσει καί δοθεί τό ταχύ
τερο, στόν τέως Πρωθυπουργό, πού βρι
σκόταν στό Παρίσι. Ή έπιστολή αύτή

άποκαλύπτει τόν άνώτερον άνθρωπον,
τόν καρτερικόν Ιεράρχη,. ’Αναμένει τόν
θάνατο καί τόν θεωρεί σάν έπισφράγιση
ηρωικής σταδιοδρομίας, πού ήταν όλόκληρη ή ζωή του.
’Από τό άπόγευμα τής ιδίας μέρας άρχίζει ό ρόγχος τής έτοιμοθάνατης Σμύρ
νης. ’Αργά τή νύκτα, έξαντλημένοι άπελπισμένοι οί έκεί "Ελληνες, άποσύρονται
άπό τήν προκυμαία στά σπίτια τους. Κα
τά διαταγή τοΰ μοιραίου άρμοστή Στεργιάδη, τά έπίτακτα πλοία άρνοΰνται νά
τούς παραλάβουν. Κι όμως χιλιάδες θά
μποροΰσαν νά σωθοΰν, γιάτί πολλά πλοία
βρίσκονταν στό λιμάνι, πού μποροΰσαν,
σέ λίγες ώρες, νά τούς μεταφέρουν στή
Χίο, Μυτιλήνη καί Σάμο.
Ή 26η Αύγούστου είναι ήμέρα τής άγωνίας καί τής απόγνωσης τών Ελλήνων
τής Σμύρνης. Ή έφιαλτική ήμέρα τής
προσμονής. Άπό τις τουρκικές συνοι
κίες άκούγονται πυροβολισμοί, πού έντείνουν τήν άπελπισία. Οί τελευταίοι δημό
σιοι υπάλληλοι έχουν φύγει. Ή πόλη
άνυπεράσπιστη! 'Εξαλλα τά πλήθη, ζητοΰν καταφύγιο σέ σπίτια Εύρωπαίων
καί στις έκκλησίες. Πλημμυρίζει ό αΰλόγυρος τής Αγίας Φωτεινής άπό Σμυρναίους καί πρόσφυγες τοΰ έσωτερικοΰ.
Ό Χρυσόστομος τούς παραμυθεϊ καί
προσπαθεί νά τονώσει τό ήθικό τους.
Τό δειλινό τής 26ης Αύγούστου διατάσσεται ή έπαρση τών πολεμικών μας άπό
τή Σμύρνη. Προηγείται ή «Λήμνος», άκολουθεϊ ή «Έλλη» καί έπονται τά άντιτορπιλλικά. Ή ύστατη στιγμή τής έλληνικής
παρουσίας στή Σμύρνη. Ή στερνή έλ
πίδα χιλιάδων 'Ελλήνων, πού κατακλύ
ζουν τήν προκυμαία χάνεται. Δακρυσμένα
μάτια, παρακολουθοΰν τή θλιβερή πομπή.
Άπό μακριά φτάνουν οί στροφές τοΰ
Έθνικοΰ μας ύμνου. Είναι οί ορχήστρες
τοΰ ίταλικοΰ θωρηκτοΰ «Ντουΐλιο» καί
τών Γαλλικών «Βαλδέκ Ρουσσώ» καί
«Έρνέστ Ρενάν», πού παιανίζουν, καθώς
τά πολεμικά μας περνοΰν πλάι τους. Είναι
ό τελευταίος χαιρετιστήριος ύμνος πρός
τή Γαλανόλευκη. Οί μαΰρες τολύπες καπνοΰ, πού έβγαιναν άπό τις καπνοδόχες
των καί πού τις άπομάκρυνε ό μπάτης;
έμοιαζαν μέ στίγματα, μέ κουκίδες, μέ
αποσιωπητικά τής μεγάλης τραγωδίας...
Ό Πρόξενος τών Ηνωμένων Πολι
τειών στή Σμύρνη Χόρτων, γράφει στό
βιβλίο του γιά τήν καταστροφή τής Σμυρνης:«... Ή σκιά τοΰ έγγίζοντος θανάτου
άπλωνόταν στό πρόσωπο τοΰ Μητροπο
λίτη Σμύρνης κι όμως δέν σκεπτόταν
παρά τό πώς νά σώσει τό ποίμνιόν του».
— Πρέπει νά φύγετε, τοΰ συνιστά ό
Χόρτων. Αμερικανικό άντιτορπιλλικό
είναι πλευρισμένο στήν προκυμαία. Θά
σάς συνοδέψω ώς έκεί γιά νά έπιβιβαστήτε άσφαλώς».
Ό Αρχιεπίσκοπος τών Καθολικών τόν
έξορκίζει νά φύγει μαζί του. Τοΰ είχε έξασφαλίσει θέση σέ γαλλικό πολεμικό. Ό
Γάλλος Πρόξενος Γκραγιέ τοΰ προσφέ
ρει άσυλο στό Γαλλικό Προξενείο. Πολ
λοί πάλι Σμυρναϊοι πρόκριτοι, γνωρί
ζοντας ποιά τύχη τόν έπιφυλάσσει, τόν
παροτρύνουν νά φύγει. Σέ όλους ό Χρυ
σόστομος άπαντά:
—Παράδοσις τοΰ έλληνικοΰ κλήρου,
άλλά καί καθήκον τοΰ καλοΰ ποιμένος,
είναι νά παραμένει μέ τό ποίμνιό του.
Ή άπόφασή του είναι άκλόνητη, άμετάκλητη. Δέν θ’ άφήσει ό «καλός ποιμήν» τό ποίμνιό του μόνο στις τραγικές
του στιγμές. Καί παραμένει. ’Εγκατα-

λειμενοι οί Σμυρναίοι άπ’ όλους, έκτός
οπό τό Δεσπότη, τις τελευταίες αύτές μέ
ρες τού καλοκαιριού...
Τό καλοκαίρι τού 1922 είχε πετάξει σάν
τό φοβισμένο πουλί. Οί άνθρωποι έγέρασαν άπό τήν μία ημέρα στην άλλη. Ό
ήλιος χλώμιασε άπό τή μιά μέρα στην
άλλη. Κι άπ’ τό γαλάζιο βάθος τού ’Εσω
τερικού, όπου, κάθε βράδυ, έφτανε μέ
τόν σιδηρόδρομο ό ρωμαλέος παλμός
τού Μετώπου, ξεχύνονταν τώρα φαντά
σματα στρατιωτών μέ άλλα φαντάσματα
τρομαγμένων προσφύγων. Τά παράθυρα,
οί πόρτες, οί στέγες, τά κωδωνοστάσια,
τά κύματα τής θάλλασσας, τ’ άστρα, όλα
είχαν γίνει χείλη καί ρωτούσαν: Είναι
άλήθεια; Ό λα είχαν γίνει αυτιά καί άφουγκρίζονταν: Κοντοζυγώνουν οί Τούρκοι;.
Ό λα τρέμουν, όπως τρέμουν τ’ άδύνατα καλάμια στό άγριο φύσημα τού βο
ριά. Τρέμουν τά χείλη τών άνθρώπων,
όπου δέν έσβησαν τά χαρούμενα τραγού
δια. Οί καρδιές τών γυναικών, τά λευκά
κεφάλια τών γερόντων. Τ’ άστρα τρέμουν
νά πέσουν, τά λαμπρά άστρα, πού φώτι
σαν τά λαμπρά χρόνια. Καί τά σπίτια
τρέμουν, γιατί καταλαβαίνουν τή μοίρα
τους. Καί τά κωδωνοστάσια, στον άνήσυχο ουρανό, καί τά φτερά τών άγγέλων
στά παλιά βυζαντινά τέμπλα. Καί τά κύ
ματα, στό μεγάλο λίκνο τού λιμανιού
τά τρελλά κύματα, πού χόρεψαν τις ώρες
τής άλησμόνητης έλευθερίας. . .
Κι ένα πρωί, τό φρικτό πρωί, πού πήγε,
τώρα, νά πιάση τό παγωμένο χέρι τής
Άλώσεως, άπό τό κάτω μέρος τής προ
κυμαίας, άκούστηκαν άλογα νά κατε
βαίνουν μέ καλπασμό. Μιά ταραχή, μιά
χλαλοή, μιά κραυγή.
—Οί Τούρκοι.
Κι οί έλληνικές καρδιές, σάν καμπά
νες μέσα στά στήθη, άρχισαν νά χτυπούν
λυπητερά:

Γλάν—γλάν—γλάν.. . .
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ή Σμύρνη.
Σήμερα θανατώνεται ό Δεσπότης.
Γιά τή μαρτυρική θανάτωση τού
Χρυσοστόμου οί Τούρκοι, τόσο στά
ιστορικά τους συγγράμματα, όσο καί
στόν τύπο, άπέφυγαν ν’ άναφέρουν ότι
ό Χρυσόστομος κρεουργήθηκε άπό τόν
τουρκικό όχλο κι άνέγραφαν πώς άπαγχονίστηκε σ’ έκτέλεση άποφάσεως πού
είχε έκδώσει παλαιότερα τό Δικαστή
ριο τής ’Ανεξαρτησίας τής Άγκύρας
«Ίστικλάλ Μαχκεμεσί). Γιά πρώτη φο
ρά όμολογεΐται στό φύλλο τής 6ης
Σεπτεμβρίου 1970 τής πολιτικής καθη
μερινής έφημερίδος τής Κων]πόλεως
«Μιλγιέτ»ότι ό Μητροπολίτης Σμύρνης
λ υ ν τ σ α ρ ί σ τ η κ ε άπό τόνΤουρκικό
όχλο.
Στό μεταξύ στις 'Ελληνικές συνοικίες
τής Σμύρνης άρχίζουν οί λεηλασίες καί
οί σφαγές. Οί κάτοικοι τρομοκρατημένοι
παραμένουν κλειστοί στά σπίτια τους.
Οί θύρες όμως παραβιάζοντας τό περιε
χόμενό τους διαρπάζεται καί οί ένοικοι
φονεύονται. Ή λεηλασία καί ή σφαγή
άπό ώρα σέ ώρα γενικεύεται. Στή συνοι
κία Τεπεντζήκι, σφάζονται 450 άνδρες,
300 γυναίκες καί 66 βρέφη. Στό ναό τού
Άγιου Κωνσταντίνου άτιμάζονται πάνω
στήν 'Αγία Τράπεζα δεκάδες Έλληνίδες.
'Εκατοντάδες Έλληνες, πού κατέφυγαν
στό εργοστάσιο τού Παναρέτου, στή
συνοικία τού Άγιου Βουκόλου, σκοτώ
νονται μέ χειροβομβίδες. Στά προάστια
τού Μπουρνόβα καί τού Μπουτζά τό
αίμα ξεχειλά στούς δρόμοι ς. Μέσα σέ
λίγες ώρες ή Σμύρνη—τό άποκλειστικά
χριστιανικό της τμήμα—παραδίδεται στις
φλόγες. Οικοδομήματα παλαιό, άκλόνητα, στερεά, όλες οί έστίες τού Μικρα
σιατικού 'Ελληνισμού, πού κράτησαν
μέ υπομονή καί έπιμονή τήν έθνική μας
παράδοση, τόσα καί τόσα χρόνια, μετα

Ή ώραία πόλις τής Σμύρνης παραδομένη εις τις φλόγες άπό τά έκδικητικά
στίφη τού Νουρεντίν Πασά.

βάλλονται σέ τέφρα. Τό Θέαμα τής
πυρκαϊάς είναι κάτι τό τρομακτικό. Οί
φλόγες άνοίγουν τις πόρτες, χαϊδεύουν
τούς τοίχους, σκαρφαλώνουν, άπλώνονται παντού, τυλίγουν, χτυπούν, καίουν.
Προχωρούν καί μεταβάλλουν σ’ ερείπια
τά πάντα. Οί κρότοι άπό τις άνατινάξεις
δονούν καταθλιπτικά τόν αιθέρα. Ή
φωτιά—όλοπόρφυρο φίδι — παρασύρει
στήν καταστρεπτική του μανία τό κάθε τι.
Ή 'Ελληνική Σμύρνη δοσμένη, τώρα,
στήν πύρινη άκολασία. Καπνός καί
στάχτη παντού. Ξεσκλίδια καί άποκαΐδια όλοΰθε. Σπίτια καί Σχολεία καί μαζί
μ’ αύτά ή αιωνόβια Ευαγγελική, τό ’Ορ
φανοτροφείο, τά άσυλα, τά άγαθοεργά
ιδρύματα, όλα λαμπαδιάζουν καί καίγον
ται. Γκρεμισμένες καί άποτεφρωμένες
οί έκκλησίες, μέ τούς βυζαντινούς Α γί
ους καί τούς Αγγέλους. Οί ’Εσταυρωμέ
νοι καί τά Δισκοπότηρα στάχτη. «Κι
όπου ηχούσαν οί Ναοί Ώσαννά, γέρνουν
γκρεμισμένοι, βουβοί λίθοι . . » Κατε
στραμμένες όλες οί Έκκλησιές—καί οί
46—τής Σμύρνης. Ό ναός «ή καρδιά τού
Γένους» γραμμένο είναι πρώτος νά δέχε
ται τό χτύπημα στις συμφορές τού Γένους.
Άλλόφρονες οί Έλληνες έγκαταλείπουν τά σπίτια καί τ’ άγαθά τους. Ξεχύ
νονται στούς δρόμους, σέ δρόμους αιμα
τόβρεχτους, σέ δρόμους όλο στάχτη μ’ ένα
κακούργο άνεμο όλο φωτιά καί λύσσα.
Βαδίζουν πρός τήν παραλία έλπίζοντας
νά σωθούν έκεί. Αλλά σέ κάθε γωνιά τούς
παραμονεύει ή λόγχη καί τό βόλι. Ή
σφαγή καί ή άρπαγή. Τό σχοινί καί ό
βρόχος. Τό μαχαίρι καί τό ψυχορράγημα.
Ό θάνατος μέ σάβανο γυρνά σκούζοντας
καί ουρλιάζοντας στούς δρόμους καί στις
συνοικίες. Οί στίχοι τού έθνικοΰ ποιητή
στήν πλήρη ένσάρκωσή τους:
Π αντού φ ό β ο ς καί τρομάρα καί φ ω νές
καί σ τ εν α γ μ ο ί,
παντού κ λ ά ψ α , παντού άντάρα καί
παντού ξ ε ψ υ χ ισ μ ο ί.

Παντού ρήγματα καί χαλάσματα καί
λιτανείες θανάτου κι έρείπια καί συντρίμ
μια. Πυραμίδες τά πτώματα. Ποτάμι τό

σοΰ προσκυνούνε ά μ ω ν ε , τή θεία δομασία
καί τό μ εταλαβα ίνουμ ε τό αίμα σου
πού έ χ ύ θ η ,

τραγουδά ό Παλαμάς. κι ό ποιητής
τής ’Ιωνίας Νίκος Τουτουντζάκης, ψάλ
λει:
Μάταια ή Σμύρνη άναζητα τό σ κ υ λ εμένο σου κ ορμ ί,
μέ μοιρολόγια σ κάβοντας τής ’Ιω νίας
τό χ ώ μ α ,
έλπιδοφ όρος φ οίνικα ς ή φ λο γισ μ ένη
σου ψ υχή
λυτρω τικ ά φ τερ ο ύ γισ ε πρός τό γαλά
ζιο δ ώ μ α .

Ο κάτοικοι τής ’Ιωνικής πρωτευούσης έντρομοι σπεύδουν νά έπιβιβασθοΰν σέ
κάθε είδους πλωτό μέσον γιά νά σωθούν άπό τήν σφαγή καί τόν όλεθρο.
αίμα. Κύματα κόσμου σέ κατάσταση
έξαλλης Αγωνίας καί Απόγνωσης ξεχύ
νονται στην προκυμαία. Συνωθοΰνται
σέ μιά άνθρωπόμαζα πυκνή, συμπαγή,
αδιαπέραστη. Γέροντες καί άσθενεΐς,
Ανίκανοι νΑ περπατήσουν, σκοντΑφτουν
καί πέφτουν, ποδοπατοϋνται Από χιλιά
δες πρόσωπα, πού κινούνται όρμητικά
γιά νά σωθούν Από τό μαχαίρι τού Τούρ
κου. Κορίτσια Ατιμάζονται μπρός στους
γονείς τους. Άντρες κρεουργοΰνται μπρός
στις γυναίκες τους. Ά π’ όλα τά σημεία
Ακούγονται θρήνοι καί κοπετοί, φωνές
Απελπισίας καί κραυγές σπαραγμού. Έν
τφ μεταξύ οί φλόγες συνεχίζουν τήν
καταστρεπτική τους πορεία. Ένα δαιμο
νιώδες τριζοβόλημα Αντηχεί. Γδούποι
τών καταρρεόντων τοίχων Ακούγονται.
Κρότοι πυροβόλων ’ καί μυδραλιοβόλων
τούς συνοδεύουν. 'Οσμή Ανυπόφορη καιομένων ξύλων καί πετρελαίου. Άποπνικτική καπνιά γεμίζει τά στήθη καί δυ
σκολεύει τήν Αναπνοή. Καί κοντά σ’ αύτά, ποδοβολητά Αλόγων, γοερά κλάματα,
προσευχές, κατάρες, Αγριες φωνές σφα
γέων, ρόγχοι σφαζομένων. Άπό τή μιά
οί φλόγες καί Από τήν Αλλη τό σπαθί
κι’ ή θάλασσα. Έδώ ένας γέρος ξεψυχά
πάνω στούς ώμους τού γιοΰ του, πού τόν
μεταφέρει στούς ώμους. Εκεί, μιά παρθέ
νος ρίχνεται στις φλόγες γιά νά ξεφύγη
στούς Τούρκους πού θέλουν νά τήν
βιάσουν. Έδώ μιά μητέρα παραφρονεί
γιά τό φριχτό θάνατο τού γιοΰ της καί
χορεύει μισόγυμνη γύρω άπό τό πτώμα
του. Εκεί, μιας γυναίκας κόβουν τά
δάχτυλα γιά νά πάρουν γρηγορότερα
τά δαχτυλίδια της. 'Ενας Ιερέας κρεμα
σμένος, αίωρεϊται, καί τό ράσο του άνεμίζει σάν μαύρη σημαία. Τραυματίες
άπό λογχισμούς ξεψυχούν στά πεζοδρό
μια, πτώματα άνδρών καί γυναικών
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έπιπλέουν στήν θάλασσα. Πρός τό τελω
νείο λόχος Τούρκων περιζώνει μεγάλη
όμάδα Ελλήνων, τούς έπιβιβάζει σέ
φορτηγίδα πού είχε καταβρέξει μέ βεν
ζίνη καί πετρέλαιο καί τήν πυρπολεί.
Καί ή καταστροφή συνεχίζεται. Ή
βιβλική ρήση σέ όλη της τήν έκταση:
«Νέμεται τό αίμα, τό πΰρ καί αί άτμϊδες
καπνού». Μαύροι όγκοι καπνού Αποτε
λούν τό νεκρώσιμο θυμίαμα τής Ανείπω
της καταστρφής.
Ό χείμαρρος τού πανικόβλητου πλή
θους διωκόμενον καί σφαζόμενον σπεύ
δει πρός τή θέση Δαραγάτς, πρός τό έκεί
ορθόδοξο νεκροταφείο. Κύματα άπό
άλλόφρονες Ανθρώπινες υπάρξεις κατα
κλύζουν τό κοιμητήριο. Στή συνοικία
τών νεκρών οί ζωντανοί. Τά μνήματα
μεταβάλλονται σέ κατοικία. Τά μαυσω
λεία σέ άσυλα.
Ό Χρυσόστομος πέθανε σάν Χριστια
νός μάρτυς, σάν ήρωας Έλληνας. Τό σκή
νωμά του ήταν μοιραίο νά μή τό καλύψει
ή Αγαπημένη του γή. Κατά μιά πληροφο
ρία τό κρεουργημένο σώμα του ρίχτηκε
στή θάλασσα, κατ’ Αλλη πετάχτηκε σέ
ξεροπόταμο., στή θέση «Σταυρός», καί
κατ’ Αλλη τό πήραν οί Τούρκοι καί τό
ένταφίασαν σ’ Απομονωμένα χώματα τού
Εσωτερικού, διά νά μή άνακαλύψουν
ποτέ οί Χριστιανοί τά λείψανά του. Ά ν
όμως τό σκήνωμα τού Χρυσοστόμου χά
θηκε καί έξαφανίστηκε, τάφηκε στις
καρδιές όλων τών Ελλήνων. Λήκυθός
του ή ψυχή τού Γένους καί μνήμη του
αιώνια ή Ιστορία. Άπό τότε:
"Οπου καρδιά, δπου φ ρ ό νη μ α , τό Γέ
ν ο ς , ή 'Ε κ κ λη σ ία ,
καί τώ ν 'Ε λ λή νω ν οί χοροί καί τώ ν
π ισ τώ ν τά π λ ή θ η ,

Ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου
Αθηνών καί Πρύτανις Λεωνίδας Φιλιπ
πίδης, γράφει:
«....Θρόνον Αχειροποίητον άντί τά
φου έστησεν εις αύτόν ή ψυχή τής Ελλά
δος, είς τά μυχαιότατα βάθη της, θρόνον
περίοπτον άπό τάς έλληνικάς γενεάς,
παρούσας καί μελλούσας, καί άνά τήν
Οικουμένην, θρόνον διακόνων....».
Καί ό δημοσιογράφος Κωνσταντίνος
Σπανούδης:
«....Ούτε σποδός, ούτε τέφρα έμεινεν άπό τό σώμα σου τό φθαρτόν. Ή
ύλη έσεβάσθη τόν έξαΰλωθέντα μάρτυρα
καί άφήκεν είς τήν θέσιν της κυρίαρχον
τό πνεύμα, τήν ιδέαν, τό σύμβολον».
Στό Ατίμητο ψηφιδωτό πού Απεικονί
ζει τούς μάρτυρες τής Εκκλησίας καί
τής Πατρίδας, προσετέθη μιά άκόμη
ψηφίδα στίλβουσα, τού Χρυσοστόμου
ή ψηφίδα. Τού μεγάλου Εθνομάρτυρα
τής Σμύρνης, πού άπό τις κωδωνοκρου
σίες όλων τών έκκλησιών τής ’Ορθοδό
ξου Χριστιανοσύνης, θά ψάλλεται—σύντομαΛίά—ό άπολυτίκιος ύμνος πού συνέ
θεσε ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου
Λεωνίδας Φιλιππίδης.
Μ έγαν μάρτυρα τής 'Ε κ κ λη σ ίας,
μ έγα ν π ρόμ α χον Γένους 'Ε λ λ ή ν ω ν ,
τόν τής Σ μύρνης ΰ μ νο ΰ μ εν Χ ρυσόστο
μον
καί γάρ γεννα ίω ς άθλήσας ύ π έμ εινε
υπέρ Πατρίδος καί Π ίστεω ς θ ά να τον,
Ιε ρ ά ρ χ ο υ τε υ π όδειγμα έαυτόν ά ν έδειξε
τό ν σ τ έφ α νο ν λ α β ώ ν τόν άμαράντινον

Πορίζοντας μέ τό αίμα του ό Χρυσό
στομος τά ιωνικά χώματα, έγραψε ύποθήκη, μ’ έκτελεστή τό Πανελλήνιο καί
είδικώτερα τό Μικρασιατικό λαό.
Ή θεία μορφή τού Χρυσοστόμου,
άστρο φωτεινό, Αστρο λαμπερό, θά σελα
γίζει πάντα στις σκοτεινές νύχτες τής
Ιωνίας, φωτίζοντας τό δρόμο, πού όδηγεί
πρός τό Σπήλαιον, δπου στήν άχραντη
φάτνη jou, λικνίζονται πάντα οί έλπίδες
καί τά όνειρα τού Γένους.
Άπό τό ύπέρλαμπρο αύτό Αστρο
Έλληνες, Έλληνες, δεύτε λάβετε φώς!__

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΡΙΤΣΑΡΝΤ Ο' ΧΕΝΡΥ

A I ΗΓ ΗΜ A

ΦΩΝΑΖΕΙ . . .
Ο ΚΛΕΦΤΗΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ τοΰ Τόμας Κήλιγκ
δεν θά μπορέσετε νά τό βρήτε στον
τηλεφωνικό κατάλογο τοΰ Χιού
στον. Καί τοΰτο, γιατί ό κύριος
Κήλιγκ έχει κλείσει τό γραφείο
του πριν άπό ένα μήνα, γιά νά ψάξη νά βρή δουλειά σέ άλλη πόλη.
Ό κύριος Κήλιγκ είχε έρθει πριν
άπό λίγο καιρό στό Χιούστον καί
είχε άνοίξει τό γραφείο του ώς
ιδιωτικός ντετεκτίβ. Πρόσφερε τις
υπηρεσίες του στό κοινό, μέ πολύ
διακριτικό τρόπο. Δέν προσπάθησε
νά συναγωνιστή τήν Εταιρία
Πίνκερτον, άλλά προτίμησε νά
δουλέψη σέ λιγώτερο έπικίνδυνες
υποθέσεις. Ά ν λόγου χάρη ένας
έπιχειρηματίας ένδιαφερόταν γιά
τήν ιδιωτική ζωή ένός υπαλλήλου
του ή άν κάποια κυρία ήθελε νά
μάθη τις κινήσεις τοΰ «άτακτου»
συζύγου της, τότε, ό κύριος Κήλιγκ
ήταν ό κατάλληλος άνθρωπος.
Ή ταν ήσυχος, έργατικός τύπος,
μέ σταθερές άρχές. Διάβαζε Γκαμποριώ καί Κόναν καί ήλπιζε πώς,
κάποια μέρα θά γινόταν διάσημος.
Είχε παρατηθή άπό τήν άσήμαντη
θέση, πού είχε σ’ ένα μεγάλο γρα
φείο στις άνατολικές Ηνωμένες
Πολιτείες, άκριβώς γιατί ή προα
γωγή του άργοΰσε πολύ. Έ τσι,
είχε άποφασίσει νά μετακόμιση
στή Δύση, μιά κι* έδώ δέν υπήρχε
μεγάλος συναγωνισμός στό έπάγγελμα . ..
Καθώς περνούσαν τά χρόνια, ό
κύριος Κήλιγκ είχε καταφέρει νά
βάλη στήν άκρη 9.000 δολλάρια, τά
είχε τοποθετήσει στό χρηματοκι
βώτιο ένός έμπόρου άπό τό Χιού
στον, πού κάποιος κοινός τους φί
λος τοΰ είχε στείλει μιά συστατική
(Σ υ νέχεια εις τήν έ π ο μ . σ ε λ .)
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επιστολή. Νοίκιασε, λοιπόν, ένα ταν μικρό, είχε, όμως, μιά θαυμάσια
μικρό γραφείο, κάπου σέ μιά από συλλογή άπό κοσμήματα, διαμάν σας; "Ως ποιό σημείο μπορώ νά
μερη συνοικία, κρέμασε έξω τήν τια καί ρολόγια. Άπό τις έρευνες συνεχίσω τήν παρακολούθηση;
—Θέλω νά δώ αρκετά πράγματα
ταμπέλα του καί περίμενε πελάτες. του, ό κύριος Κήλιγκ έμαθε ότι ό
Ο ΠΡΩΤΟΣ πελάτης εμφανίστη κύριος Ρ, ήταν άνθρωπος μέ υπο μέ τά ίδια μου τά μάτια, ώστε νά
κε τρεις μέρες άργότερα. "Ηταν μιά δειγματικές συνήθειες... Ποτέ δέν μπορέσω νά βγάλω τό διαζύγιο εις
νέα κοπέλλα, γύρω στά είκοσιπέντε έβαζε στό στόμα του οινόπνευμα βάρος του. "Οπως καταλαβαίνετε,
χρόνια, ψηλή λεπτή καί ντυμένη καί δέν πήγαινε πουθενά: άπό τό δέν μπορώ, δέν θέλω πιά νά ζήσω
μέ γούστο. Κάθησε στήν καρέκλα σπίτι στή δουλειά κι’ άπό τή δου μαζί του, ούτε καί μιά μέρα άκόμα.
Κι έσπρωξε ένα χαρτονόμισμα
πού τής πρόσφερε ό κύριος Κήλιγκ λειά στό σπίτι.
τών δώδεκα δολλαρίων πρός τό
καί σήκωσε τό βέλο πού φορούσε.
Ό κύριος Κήλιγκ πέρασε τις μέρος τού κυρίου Κήλιγκ.
Είχε ευγενικό πρόσωπο, μέ τρυφε περισσότερες ώρες τής ήμέρας του,
Η ΚΟΠΕΛΛΑ, ήρθε ξανά, τήν
ρά χαρακτηριστικά καί μεγάλα, στή γειτονιά τού κοσμηματοπω
έπομένη,
γιά ν’ άκούση τή συνέχεια.
ζωηρά μάτια. Έδειχνε λίγο ταρα λείου τού κυρίου Ρ. Τελικά ή ΰπομο—
Σήμερα
τό άπόγευμα, είπε ό
γμένη καί ή φωνή της ήταν γλυ- νή του άνταμείφθηκε: μπήκε στό
κύριος
Κήλιγκ,
βρήκα μιά άσήμανκειά, αλλά λυπημένη, καθώς τού μαγαζί μιά νεαρή γυναίκα μέ μαύρα
τη
πρόφαση
καί
μπήκα στό μαγαζί
μιλούσε.
μαλλιά, ντυμένη σύμφωνα μέ τήν, τού συζύγου σας. 'Η κυρία ήταν
—Ήρθα σέ σας, κύριε Κήλιγκ, τελευταία λέξη τής μόδας.
κιόλας έϋεΐ, άλλά δέν έμεινε πολύ.
γιατί είστε καινούργιος εδώ καί μάλ
Ό ιδιωτικός ντετεκτίβ κόλλησε Λίγο πριν φύγη, τού είπε: «Λοιπόν
λον άγνωστος. Θά μοΰ ήταν πολύ στή βιτρίνα κι’ έκανε πώς θαύμαζε
δύσκολο νά ζητήσω συμβουλές τά κοσμήματα, άλλά δέν τού ξέφευ- Τσάρλυ, απόψε θά πάμε νά φάμε
γιά τήν ιδιωτική μου ζωή άπό κά γε τίποτα άπ’ όσα γίνονταν μέσα καί μετά θά έρθουμε έδώ νά τά
ποιον γνωστό. Θέλω νά σας ανα στό κατάστημα. 'Η νεαρή, γυναίκα κουβεντιάσουμε. ’Εσύ θά φτιάξης
θέσω τήν παρακολούθηση τού συ τράβηξε, κατ’ ευθείαν, στό πίσω τό κούμπωμα τής διαμαντένιας μου
ζύγου μου. Είναι δυσάρεστο αύτό μέρος τού κοσμηματοπωλείου κΓ καρφίτσας καί κανένας δέν πρό
πού θά σας πω, άλλά έχω βάσιμες έσκυψε πάνω άπό τό τραπέζι τού κειται νά μάς ένοχλήση». Νομίζω
κυρία Ρ. , ότι, σήμερα, μάς δίνεται
υποψίες ότι δέν μ’ άγαπα πιά. Πριν
παντρευτούμε είχε πάρε-δώσε μέ
μιά νεαρή, φίλη τής σπιτονοικοκύ
ρης του, τότε. Είμαστε παντρεμένοι,
Αστυνομικό Διήγημα
πέντε χρόνια τώρα, καί όλον αυτόν
τόν καιρό ζούσαμε πολύ ευτυχισμέ
νοι. "Ομως, έμαθα ότι ή γυναίκα
αύτή μετακόμισε τελευταία στό
ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ
Χιούστον, καί μοΰ φαίνεται ότι ό
άνδρας μου έχει αρχίσει νά τή βλέπη. Θέλω, λοιπόν, νά τόν παρακο
λουθήσετε, προσεκτικά, καί νά μοΰ
άναφέρετε, μέ κάθε λεπτομέρεια,
όλες του τις κινήσεις. Τό όνομά μου κυρίου Ρ., μιλώντας του έμπιστευ- ή καλύτερη ευκαιρία, νά βρούμε τό
είναι κυρία Ρ. καί ό σύζυγός μου τικά. ’Εκείνος σηκώθηκε, κουβέν σύζυγό σας μαζί μέ τήν έρωμένη
είναι γνωστός κοσμηματοπώλης, τιασε μαζί της, γιά μερικά λέπτά, του καί θά πεισθήτε, μιά γιά πάντα,
πού έχει τό μαγαζί στήν όδό X. καί μετά έβαλε τό χέρι στήν τσέπη ότι σάς άπατά.
Φυσικά, θά σας άνταμείψω καλά καί τής έδωσε χρήματα. 'Η κυρία
—Τόν άθλιο! ξεφώνισε ή κυρία
γιά τόν κόπο σας. Νά είκοσι δολ- βγήκε άπό τό μαγαζί καί χάθηκε καί τά μάτια της πετοΰσαν αστρα
στό δρόμο.
λάρια γιά προκαταβολή.
πές. Καί μένα μοΰ είπε, τό μεσημέ
Η κοπέλλα άπλωσε τά χρήματα
Τήν ώρισμένη ώρα, ή πελάτισσα ρι, ότι θ’ άργήση νά τελειώση, γιατί
μπροστά στόν κύριο Κήλιγκ κΓ τού κυρίου Κήλιγκ έκανε τήν έμφά- απόψε έχει σύσκεψη μέ κάποιο
αύτός τά πήρε αδιάφορα, λές καί νισή της στό γραφείο του, άνυπό- συνεργάτη, του. Μ’ αύτό τόν τρόπο,
ήταν συνηθισμένος νά είσπράττη. μονη νά μάθη άν ό ντετεκτίβ είχε λοιπόν, περνάει τόν καιρό του, όταν
Τής ύποσχέθηκε ότι θά έξεπλή- άνακαλύψει τίποτα, πού θά μπορού λείπει άπό κοντά μου!
ρωνε τις επιθυμίες της καί τήν πα- σε νά ένισχύση τις υποψίες της.
Θά ήθελα νά σάς προτείνω,
ρακάλεσε νά τόν έπισκεφθή πάλι
συνέχισε ό ντετέκτιβ, νά κρυφτήτε
—Αυτή
είναι!
ξεφώνισε,
μόλις
ό
τήν έπομένη, κατά τις 4 τό απόγευμα
ή ίδια μέσα στό μαγαζί, γιά νά
γιά νά τής άνακοινώση τά πρώτα κύριος Κήλιγκ τής περιέγραψε τήν ακούσετε τί θά ποΰν. Καί άφού θά
κυρία,
πού
είχε
έπισκεφθή
τό
κα
αποτελέσματα τών ερευνών.
έχετε άκούσει όσα θέλετε, θά φωνά
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ μέρα συγκέν τάστημα. Τήν απαίσια! Τήν αδιάν ξετε καί θά βρεθή κόσμος νά τρέξη
τρωσε τις άπαραίτητες πληροφο τροπη! Καί ό Τσάρλς τής δίνει κι έτσι θά έχετε τούς μάρτυρες πού
ρίες γιά ν’ άρχίση τήν παρακολού χρήματα!... Δέν ήξερα ότι τά πρά σάς χρειάζονται.
θηση. Βρήκε τό κοσμηματοπωλείο γματα είχαν προχωρήσει τόσο
t —Πολύ ώραΐα, είπε ή κυρία. Άπό
καί μπήκε μέσα, γιά νά δώση τό πολύ!. .
ό,τι
ξέρω, μάλιστα, ένας άστυφύρολόι του νά τού τό διορθώσουν.
Ή γυναίκα, ταραγμένη, σκούπισε λακας κάνει περιπολίες στό δρόμο
Ο κοσμηματοπώλης ήταν ένας τά μάτια μέ τό μαντηλάκι της.
όπου είναι τό μαγαζί. Μάς ξέρει
ήσυχος τριανταπεντάρης, πού κύτ—Κυρία Ρ., είπε ό ιδιωτικός ντέ- όλους, οίκογενειακώς. Θά μπορού
ταζε τή δουλειά του. Τό μαγαζί ή τεκτιβ, ποιες είναι τώρα οί όδηγίες
σατε νά πάτε νά τόν βρήτε καί νά
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τοΟ έξηγήσετε τήν κατάστασι.
Άφοΰ ακούσω όσα χρειάζομαι θά
έμφανισθήτε μαζί, σάν μάρτυρες.
—Θά τοΰ μιλήσω, άπάντησε ό
κύριος Κήλιγκ καί θά τόν πείσω νά
μας βοηθήση. Σας παρακαλώ νά
είστε στό γραφείο μου, λίγο πριν
σκοτεινιάση, γιά νά συζητήσουμε
τις τελευταίες λεπτομέρειες.
Ό ντετέκτιβ πήγε καί βρήκε τόν
άστυνομικό καί τοΰ εξήγησε δλη
τήν υπόθεση.
—Γιά σκέψου! έκανε ό φύλακας
τοΰ νόμου. Δέν θά μπορούσα ποτέ
νά τό φανταστώ ότι ό κύριος Ρ.
κάνει στραβοπατήματα . . Τι νά πή
κανείς!... ’Απόψε, λοιπόν, θά τόν
βρή μέ τήν άλλη ή γυναίκα του. Καί
θέλει νά κρυφτή μέσα στό μαγαζί
καί ν’ άκούση τι λένε οί δυό τους,
έ; Έ χει μιά μικρή άποθηκούλα
στό πίσω μέρος, εκεί πού βάζει ό
κύριος Ρ. τά κάρβουνα καί τις σαβοϋρες. Φυσικά, ή εσωτερική πόρ
τα θά είναι κλειδωμένη, αλλά, όταν
μπή μέσα, θά βρή κάποιο τρόπο νά
κρυφτή. Δέν μ’ άρέσει νά άνακατεύωμαι σε τέτοιες υποθέσεις, άλλά
τό λυπάμαι τό καημένο τό κορίτσι..
Τήν ξέρω άπό μικρό παιδί καί θέλω
νά τή βοηθήσω...
ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ή πελάτισσα,
έφτασε βιαστική, στό γραφείο τοΰ
ντετέκτιβ. ΤΗταν ντυμένη στά μαύ
ρα, φορούσε σκούρο καπέλο, μέ
μεγάλο μπόρ, καί ένα βέλο σκέπαζε
τό πρόσωπό της.
—Ά ν μέ δή ό Τσάρλς, τοΰ εξήγη
σε, δέν πρέπει νά μέ άναγνωρίση.
Ό κύριος Κήλιγκ καί ή κοπέλλα
έκαναν τή βόλτα τους στό άπέναντι
πεζοδρόμιο τοΰ κοσμηματοπωλείου
τοΰ κυρίου Ρ. Κόντευε όχτώ ή ώρα,
όταν ή γυναίκα πού περίμεναν έκα
νε τήν εμφάνισή της καί μπήκε
στό μαγαζί. Λίγο άργότερα, ξαναβγήκε κρατώντας «άγκαζέ» τόν
κύριο Ρ.
'Ο ντετέκτιβ ένοιωσε τό χέρι τής
καπέλλας νά τρέμη.
—Τόν άθλιο, ψιθύρισε μέ όργή.
Νομίζει ότι κάθομαι σπίτι καί τόν
περιμέ ·ω, έ.ώ αύτός τριγυρνάει μ’
αυτή τή σουσουράδα! Τόν ψεύτη!
Ό κύριος Κήλιγκ ώδήγησε τή
νεαρή γυναίκα στήν πίσω αυλή τοΰ
κοσμηματοπωλείου. 'Η πόρτα τής
άποθηκούλας ήταν άνοιχτή καί
μπήκαν.
—Μέσα στό μαγαζί έχει ένα τρα
πέζι καί τό τραπεζομάντηλο φτάνει
ώς τό πάτωμα, είπε εκείνη. Θά
κρυφτώ άπό κάτω καί θά τ’ άκούω
όλα.
'Ο Κήλιγκ έβγαλε άπό τήν τσέπη

του μιά άρμαθιά αντικλείδια....
Χωρίς άργοπορία βρήκε ένα πού
άνοιξε τήν έσωτερική πόρτα.Μέσα,
ύπήρχε ένας άπαλός φωτισμός.
—Θά κλειδώσω άπό μέσα, κι’
εσείς θά πάρετε τόν άντρα μου άπό
πίσω. Θά τούς παρακολουθήσετε,
ποΰ θά φάνε, πότε θά τελειώσουν,
όλα. Κι’ όταν ξεκινήσουν γιά νάρθουν εδώ, θά τρέξετε νά μέ ειδοποιή
σετε. Νά χτυπήσετε τρεις φορές τήν
πόρτα. ’Εγώ θά περιμένω εδώ, κι’
άφοΰ άκούσω όσα χεριάζεται, θ’
ανοίξω τήν πόρτα καί θά μπήτε
μέσα. Ίσως, μάλιστα, νά χρειαστή νά μέ προστατέψετε. Ποτέ δέν
ξέρει κανείς τί θά κάνουν αυτοί οί
δύο.
Ό ντετέκτιβ βγήκε έξω χωρίς νά
κάνη τόν παραμικρό θόρυβο καί
άκολούθησε τόν κοσμηματοπώλη
καί τήν ερωμένη του. Δέν άργησε
ν’ άνακαλύψη ότι είχαν κρατήσει
ένα «ιδιαίτερο», σέ κάποιο απόμερο
έστιατόριο, καί είχαν παραγγείλει
τό δείπνο τους. Διακριτικά, έκανε
βόλτες έξω άπ’τό εστιατόριο, ώσπου
τούς είδε νά βγαίνουν. Έτρεξε, γρή
γορα, στό μαγαζί καί χτύπησε τήν
πόρτα τρεις φορές.
Λίγα λεπτά άργότερα ,ό κοσμημα
τοπώλης καί ή γυναίκα μπήκαν στό
μαγαζί καί άναψαν έναν δυνατό φώς.
’Ακούσε τούς δύο τους νά κουβενντιάζουν, χαμηλόφωνα καί χωρίς
διακοπή, άλλά δέν μπορούσε νά
ξεχωρίση τί λέγανε.
Ό κύριος Κήλιγκ γλύστρησε
έξω καί κρυφοκύτταξε άπ’ τό παρά
θυρο. Ό κύριος Ρ. δούλευε στόν
πάγκο του καί ή μελαχροινή γυναί
κα καθόταν δίπλα του καί τοΰ μιλοΰσε.
«Ά ς τούς αφήσω λίγο, σκέφτηκε
ό ντεκτέκτιβ καί βγήκε στό δρόμο.
Βρήκε τόν άστυφύλακα, πού στεκό
ταν στήν γωνία καί τοΰ διηγήθηκε
μέ ποιό τρόπο ή πελάτισσά του
είχε τρυπώσει στό μαγαζί. "Ολα
είχαν πάει κατ’ εύχήν.
Ό άστυνομικός τόν συνώδεψε,
καί περνώντας δίπλα άπό τό παρά
θυρο, έρριξε μέσα μιά ματιά.
—Τά ξαναφτιάξανε, φαίνεται, έκα
νε. ’Αλλά ποΰ είναι ή άλλη;
—Μά κάθεται δίπλα του, άπάντη
σε ό ντετέκτιβ.
—Θέλω νά πώ, ή άλλη, ή φιλενά
δα τοΰ κυρίου Ρ. έπέμεινε ό αστυ
φύλακας.
—Μά αύτή δέν είναι;
—Μιά στιγμή! Μοΰ φαίνεται ότι τά
μπερδέψατε λιγάκι, είπε ό φύλακας
τοΰ νόμου. Ξέρετε τήν κυρία, πού

κάθεται, αύτή τή στιγμή, δίπλα στόν
κύριο Ρ.;
—Είναι ή ίδια, πού έφαγε μαζί του
στό εστιατόριο.
—Μά αύτή είναι ή γυναίκα του.
Δεκαπέντε χρόνια, τήν ξέρω.
—Τότε... ποιά ...τραύλισε ό ντετέκτιβ. Θεέ μου, τότε, ποιά είναι
αύτή πού κρύφτηκε κάτω άπό τό
τραπέζι;
Ό κύριος Κήλιγκ άρχισε νά
χτυπάη τήν πόρτα μέ τις γροθιές
του. Ό κύριος Ρ. άνοιξε, άπορημέμένος, κι’ ό άστυφύλακας μέ τό
ντετέκτιβ ώρμησαν μέσα στό κο
σμηματοπωλείο.
—Γρήγορα, κύτταξε κάτω άπό τό
τραπέζι, φώναξε ό ντετέκτιβ.
Ό άστυνομικός σήκωσε τό τρα
πεζομάντηλο καί τράβηξε άπό κάτω
τό μαύρο φόρεμα, τό μαΰρο βέλο
καί τή μαύρη περούκα.
—Αύτή είναι ή γυναίκα σας, κύ
ριε Ρ. ; ρώτησε, ταραγμένος, ό
κύριος Κήλιγκ, δείχνοντας τή μελαχροινή κυρία, πού τόν κύτταζε
κατάπληκτη.
—Φυσικά, άπάντησε ό κοσμημα
τοπώλης. Καί τώρα, έξηγήστε μου,
τί, στήν εύχή, ψάχνετε νά βρήτε
κάτω άπό τό τραπέζι μου:
—Σάς παρακαλώ νά κάνετε ένα
έλεγχο στή βιτρίνα σας, είπε ό άστυ
νομικός, πού είχε άρχίσει νά καταλαμβαίνη τήν υπόθεση.
Ό κύριος Ρ.,έκανε ό,τι τοΰ είπαν.
'Η άξια τών διαμαντένιων δαχτυλιδιών καί τών ρολογιών, πού είχαν
κάνει φτερά, έφτανε τά 8000 δολλάρια. Τήν έπομένην, ό ντετέκτιβ πέ
ρασε καί πλήρωσε τό λογαριασμό.
ΔΕΝ ΕΒΡΙΣΚΕ ήσυχία καί τό
ίδιο βράδυ, ό κύριος Κήλιγκ κάθησε
στό γραφείο του καί ξεφύλλισε
ένα χονδρό λεύκωμα μέ φωτογρα
φίες σεσημασμένων διαρρηκτών.
Στό τέλος βρήκε αύτήν πού έψαχνε,
τό σημείωσε, καί μετά σκούπισε τό
μέτωπό του. Κάτω άπό τή φωτο
γραφία ένός νεαροΰ, μέ γλυκό
πρόσωπο καί λεπτά χαρακτηριστι
κά έγραφε τά εξής:
«ΤζαίημςΜήγκλ ή Όμορφος Σι
μών, ή θλιμμένη Χήρα, ή Μποΰνκο
Κάτε, ή Τζίμυ ό Πονηρός. Άπατεών καί διαρρήκτης. ’Εργάζεται,
συνήθως, μεταμφιεσμένος σέ γυναί
κα. Πειστικώτατος καί έπικίνδυνος
Καταζητείται στό Κάνσας στή
Νέα ’Ορλεάνη καί στό Μιλγουώκυ».
Αύτός είναι ό λόγος πού ό κύριος
Κήλιγκ δέν συνέχισε τις έργασίες
του στό Χιούστον.
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Ό μήνας Αύγουστος έχει πάρει τό όνομά του από
τό Ρωμαίο Αύτοκράτορα Όκταβιανό Αύγουστο.
Τό έτος 27 π.Χ., ή Ρωμαϊκή Σύγκλητος έδωσε στόν
Όκταβιανό τόν τίτλο Αύγουστος (Augustus)
πού σημαίνει Σεβαστός, καί γιά νά τόν τιμήση ψή
φισε ειδικό νόμο μέ τόν όποιο ένας μήνας τού Ρω
μαϊκού ήμερολογίου ώνομάσθηκε Αύγουστος. Τό
ίδιο ή Σύγκλητος είχε κάνει καί μέ τό Ρωμαίο Στρα
τηγό Ιούλιο Καίσαρα όταν έδωσε σ’ αύτόν τόν τίτλο
τού Αύτοκράτορα (45 π.Χ.) καί ώνόμασε πρός τιμήν
του τόν προηγούμενο μήνα ’Ιούλιο.
Ό Αύγουστος έχει πλουσιωτάτην Λαογραφίαν
επειδή άγαπιέται ιδιαιτέρως άπό τό Λαό μας. Γιατί
ή πληθώρα των φρούτων καί άλλων τροφίμων πού παρατηρεϊται τότε, δέν παρατηρεϊται σέ κανέναν άλλον
μήνα τού χρόνου.
Πάμπολλες είναι οί λαϊκές παροιμίες πού συνδέον
ται μέ τόν μήνα αυτόν.

Τ’ Αύγουστου τά πεντάλιτρα τόν Μαν (Μάϊον)
άναζητοΰνται

’Άουστε τραπεζοφόρε νάσουν τρεις βολές τό
χρόνο, (περιοχής Νισύρου)

Τόν Αύγουστο παντρεύομαι Τόν Αύγουστο
ξεπαντρεύομαι

λεπτοκάρυα, μήλα, κυδώνια καί άλλα καί είτε τά
φυλάνε γιά νά τά έχουν τούς σκληρούς μήνες τού
χειμώνα είτε προπωλούν μέρος τούτων. Οί αμπελουρ
γοί προπωλούν κατά τόν μήνα αύτόν τό μούστο
ά π ό τά σταφύλια τους πού θά μαζέψουν σέ λίγο κατά
τόν Τρυγητή (Σεπτέμβριο).
Ό Αύγουστος καί ό τρύγος δέν είναι κάθε μέρα
(Γερμανική παροιμία)
Νάσαι καλά τόν Αύγουστο ποϋναι παχειές οί
μύγες.
’Ακόμα καί οί μύγες παχαίνουν καί χορταίνουν
άπό τήν άφθονία των φρούτων καί τροφίμων.
’Επίσης τήν άφθονία των ποικίλων καρπών καί
τροφίμων κατά τόν μήνα Αύγουστον δείχνει καί ή
Βυζαντινή παροιμία :

ΗΘΗ
ΚΑΙ

ΕΘΙΜΑ

0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Γ . ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
Λ ο γο τέχνο υ

Τραπεζοφόρος λέγεται ό Αύγουστος επειδή πολ
λές φορές τής ήμέρας στρώνεται τραπέζι μέ τό φρέ
σκο ψωμί άπό τό νέο σιτάρι καί μέ τά άφθονα άλλα
τρόφιμα πού παράγονται κατά τόν μήνα αύτόν,
^.ζαρζαβατικά, φρούτα κ.λπ.).
Αύγουστε καλέ μου μήνα, νάσουν δυο φορές
τό χρόνο. (Περιοχής Ζακύνθου — Κεφαλληνίας)
Ό Αύγουστος είναι ό πιό ευτυχισμένος μήνας τού
χρόνου, ό μήνας πού θρέφει τούς έντεκα, καθώς
λέει άλλη παροιμία. Γιατί τότε ώριμάζουν καί μα
ζεύονται όλοι σχεδόν οί καρποί καί τά φρούτα τού
έτους. Τό σύκο, τό τόσο εύγευστο καί χορταστικό
αύτό φρούτο τής Πατρίδος μας τότε μαζεύεται
γιαυτό καί ό Αύγουστος λέγεται καί Συκολόγος.
’Επίσης μαζεύεται ή σταφίδα καί τά πουγγιά τών
σταφιδοπαραγωγών γεμίζουν χρήμα άπό τήν πώλησή της.
’Αλλά καί οί άποθήκες τών άγροτών γεμίζουν άπό
λογής—λογής καρπούς πού μαζεύουν κατά τόν μήνα
αύτόν όπως σιτάρι, καλαμπόκι, καρύδια, άμύγδαλα,
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’Αβέβαιο είναι τό εισόδημα άπό τή σταφίδα καί
μονάχα τόν Αύγουστο, τό μήνα πού τήν μαζεύουν
καί τήν πωλοΰν μπορεί νά τό εκτιμήσουν.
Καί άν πάει καλά ή σταφίδα καί δέν πάθει τίποτα
άπό άσποδιές τού καιρού, (θεομηνίες κ.λπ), ό άγα
μος κτηματίας μπορεί νά βασισθή σ’ ένα καλό ει
σόδημα καί νά κάνη τούς γόμους του, άλλιώς μπο
ρεί νά μήν πραγματοποιηθή ό γάμος του λόγω άνέχειας.
Αύγουστος άβροχος, μούστος άμετρος.
(Περιοχής Χαλκίδος—’Αρκαδίας). "Οταν
ό Αύγουστος δέν ρίξει βροχές, αύτό είναι καλό γιά
τ αμπέλια, γιατί αύξάνεται ή ζάχαρη στά σταφύλια
καί αύξάνονται τά γράδα τού μούστου, οί βαθμοί
τού οινοπνεύματος δηλαδή πού περιέχει. Σχετική
είναι καί ή παρακάτω παροιμία πού τή λένε στήν
περιοχή Χίου :
Τού Αυγουστου τό νερό, είναι
στήν έλιάν.

σκουρδοΰλα

ι

Σκουρδοΰλα ή σκορδοΰλα = πανώλης. Δηλαδή
ή βροχή τοϋ Αύγούστου φέρνει βλάβη στήν έλιά.
Έπάτησεν ό Αύγουστος καί ή άκρη τοϋ Χειμώνα.
πάνει ό φτωχός τό δειλινό κι ό άρχοντας τόν
ύπνο.
Ό πλούσιος παύει να κοιμάται τις μεσημβρινές
ώρες καί ό φτωχός παύει νά τρώη τό τρίτο γεύμα
τής ήμέρας, δηλαδή τό δειλινό.
ΤΗρθ’ ό Αύγουστος, παρ’ τήν κάπα σου.
Ό Λαός μας πιστεύει, επειδή παρατηρεΐται μερι
κές φορές κάποιο πρώιμο ψύχος κατά τόν Αύγουστο,
πώς ό μήνας αυτός είναι ή αρχή τού χειμώνα, όπως
καί γιά τόν Μάρτη πώς είναι ή αρχή τού καλοκαι
ριού. Σχετικές είναι καί οί παρακάτω παροιμίες :

>

Από Αύγουστο χειμώνα κι άπό Μάρτη καλοκαί
ρι·
’Από Μαρτίου πουκάμισο, κι άπ’ Αύγουστο
σεγγούνα.

Τ’ Αύγούστου τά βοριάσματα, χειμώνα άναθυμοΰνται.
Τόν Αύγουστο καί γούνα, τό χινόπωρο καί
χουλιάρι.
"Ομως υπάρχει καί ή παροιμία πού διαψεύδει τις
προηγούμενες: Μήδ’ άπό Άγουστο χειμώνα, μήδ’
άπό Μαθιοΰ καλοκαίρι.
’Επίσης τό δτι
στις αρχές τού Αύγούστου παρατηρούνται τά λεγά
μενα κυνικά καύματα καί στήν πεζογραφία μας καί
ποίηση γίνεται λόγος γιά τό λιοπύρι τού Αύγούστου
δλα αυτά μαρτυρούν πώς κάθε άλλο παρά δτι είναι
είναι ένας ψυχρός μήνας ό Αύγουστος. Σχετική είναι
καί ή παροιμία τής περιοχής Σαντορίνης: Στις τρεις
τ’ Άούστου κ’ οί πέτρες λυοΰνε.
"Ομως ό Αύγουστος θεωρείται καί πράγματι είναι
ό περισσότερον νοσοφόρος μήνας τού έτους, λόγφ
τών έλειογενών (έλωδών) πυρετών. Τούτο υποδηλώ
νει ή παροιμία : Περί τής ύγείας σου τόν Αύγου
στον έρωτα.
Οί πρώτες μέρες τού Αύγούστου όνομάζονται

δρίμες καί μερομήνια καί θεωρούνται άπό τό Λαό μας
ώς έπικίνδυνοι ιδίως γιά τούς λουσμένους γιά τά
πλενόμενα ένδύματα. Αύτό εκφράζει ή παροιμία .
Τ’ Αύγούστου οί δρίμες στα πανιά καί τοϋ
Μαρτίου στα ξύλα. ’Επικρατεί ή άντίληψις πώς
μόνον τά ξύλα πού ύλοτομοΰνται τόν ’Ιανουάριον
είναι κατάλληλα γιά οικοδομικές καί άλλες έργασίες
τά δέ άλλα πού ύλοτομοΰνται κατά τούς άλλους μήνες
(έκτος τού Μαρτίου δτε ή κοπή τους θεωρείται τε
λείως άσκοπος) είναι άκατάλληλα καί πρέπει σύμ
φωνα μέ τις δοξασίες αυτές νά ξενερισθοΰν. Τό ξενέρισμα των ξύλων γίνεται μέ τό νά βάλουν αότά στό
ποτάμι οπότε πιστεύεται δτι τό νερό τους πού τούς
γεννάει τό σαράκι βγαίνει καί μπαίνει τό νερό τού
ποταμού (ξενερίζονται). Μετά τό ξενέρισμα, ξε
ραίνονται τά ξύλα καί δέν σαπίζουν ποτέ.
Οί πρώτες 12 μέρες τού Αύγούστου λέγονται ; αί
μερομήνια καί πιστεύει ό Λαός μας δτι άπό αύτΐς
προμαντεύεται ή κατάσταση τού καιρού όλοκλήρου
τού έτους. Γι’αύτό καί ή παροιμία τής περιοχής

’Αρκαδίας : Ή πέμπτη τοϋ Αύγούστου άνεφις
καί ό Μάης άβρεχος.
Οί σπουδαιότερες γιορτές τού Αύγούστου είναι
δύο, ή Μεταμόρφωσις τού Σωτήρος (τήν 6ην τού
μηνός) πού λέγεται καί τού Σωτήρος ή ΆγιαΣωτήρα
καί τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (τήν 15ην). 'Η
πρώτη είναι κυρίως αγροτική γιορτή γιαυτό τή μέρά
έκείνη προσκομίζονται στις έκκλησιές τά πρώτα
σταφύλια.
Κατά τόν Αύγουστο έορτάζονται καί τά ’Εννιά
μερα τής Παναγίας (23ην τού μηνός), έπίσης καί ή
Άποτομή τής Κεφαλής τού Τωάννου τού Προδρόμου
(29ην) κατά τήν όποιαν δχι μόνον νηστεύουν, άλλά
δέν πίνουν ούτε μαύρο κρασί, καί δέν τρώνε μαύρα
σταφύλια. 'Η νηστεία τηρείται αύστηρά τότε γιατί ό
Ά ι —Γιάννης ό Πρόδρομος θεωρείται προστάτης
"Αγιος κατά τού πυρετού. Ή τελευταία ήμέρα τού
Αύγούστου λέγεται καί κλειδοχρονιά, γιατί κατά τούς
Βυζαντινούς χρόνους, ό χρόνος μετριώταν σέ χρο
νικούς κύκλους έκ δέκα πέντε έτών καί έκαστος
κύκλος άρχιζε άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου.
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ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ
ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

Πριν άπό 40 χρόνια, καί συγκεκριμένα τόν ’Οκτώβριο τοΰ
1933, στό καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο έκλεινε ή αυ
λαία τής Δ' Βαλκανιάδος μέ έναν άκόμη Ελληνικό θρίαμβο,
τόν τέταρτον κατά σειράν, άπό τήν έπίσημη καθιέρωσι τοϋ
θεσμού. Στήν Βαλκανιάδα αυτή, οί άθληταί μας έκτος άπό τήν
πρώτη θέσι, συνεκέντρωσαν 169 βαθμούς δημιουργώντας
έτσι ένα άκατάρριπτο ρεκόρ στήν ιστορία τοΰ θεσμού μέχρι
σήμερα. ’Εθνικό παραλήρημα είχαν προκαλέσει τότε οί
διπλές νίκες τών δρομέων Ρένου Φραγκούδη, Χρύσανθου
Τσουκαλά καί Χρήστου Μάντικα καθώς καί τό έλπιδοφόρο
ξεκίνημα τών μετέπειτα θριαμβευτών δισκοβόλου Νίκου Σύλλα
καί μαραθωνοδρόμου Στέλιου Κυριακίδη. ’Αξίζει νά σημειωθή ότι τό ρεκόρ (21 ".6) πού πέτυχε ό Φραγκούδης στά 200 μ.
έμεινε Πανελλήνιο γιά ένα τέταρτο περίπου τού αίώνος.
’Επίσης ότι οί τέσσερις πρώτες Βαλκανιάδες έγιναν στήν
’Αθήνα, γιατί οί γείτονές μας δέν είχαν τήν δύναμι νά σηκώ
σουν τό βάρος τής μεγάλης αύτής άθλητικής διοργανώσεως.
’Επακολούθησε ή Ελ Βαλκανιάδα στό Ζάγκρεμπ (1934) μέ
νέο Ελληνικό θρίαμβο, γιά νά καταλήξωμε, ύστερα άπό
άναβολές τών άγώνων καί διαδοχικές άποτυχίες μας, στήν
περισυνή 31η τής Σμύρνης όπου τό σκήπτρο τής πρώτης
θέσεως ξαναγύρισε σττή χώρα μας, καί τό όνειρο ολοκλήρων
δεκαετιών έγινε πραγματικότης χάρις στον άναγεννητικό
άνεμο πού πνέει τά τελευταία 6 χρόνια. Σήμερα, πού βρισκό
μαστε ήδη στό κατώφλι τής 32ας Βαλκανιάδος τών ’Αθηνών,
προβάλλει τό έρώτημα: Μπορεί ή ’Εθνική μας νά έπαναλάβη

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ

Μέ διοργανώτρια τήν ’Αστυνομία Πόλεων, διεξήχθη μέ
έπιτυχία άπό 24—29 Ιουνίου στό ’Εθνικό Σκοπευτήριο Καισαριανής τό έτήσιο πρωτάθλημα σκοποβολής μεταξύ τών
’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας. ’Ατομικές
διακρίσεις είχαν οί Μοίραρχος Κοτρώνης Δημήτριος (1ος)
Χωροφύλαξ Κωνσταντίνος Τιτάκης (2ος) Άνθ]ρχος Νικ.
Γαλατιανός (6ος) στό πιστόλι άκριβείας τών 50 μ. μέ άντίστοιχες έπιδόσεις 542)600, 534)600 καί 495)600. Ό Μοίραρχος
Κοτρώνης Δημ. κατέλαβε έπίσης τήν 4η θέσι στήν ταχεία
βολή πιστολιού τών 25 μ. καί τήν 5η στήν βολή άκριβείας—
ταχύτητος περιστρόφου τών 25 μ. μέ άντίστοιχες έπιδόσεις
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τόν περισυνό θρίαμβο τής Σμύρνης; Ή καταφατική άπάντησί
δέν είναι υπερβολική. Πάνω σ’ αυτό πολλά μπορούν νά συνη
γορήσουν. Οί άθληταί μας θά άγωνισθοΰν στό γνωστό περιβάλ
λον τους κάτω άπό τήν θερμή συμπαράστασι τών Ελλήνων
φιλάθλων. 'Είδη τά εισιτήρια έχουν έξαντληθή άφοΰ ή έπίμονη ζήτησίς τους έφθασε μέχρι καί τούς "Ελληνες τοΰ
έξωτερικού. ’Εάν κρίνωμε άπό τις Διεθνείς συναντήσεις
καί τις άθλητικές έφημερίδες στή Χώρα μας κατά τό τελευταίο
δίμηνο, όσοι άθληταί μας δέν κατώρθωσαν νά καταρρίψουν
ένα Πανελλήνιο ρεκόρ, βρέθηκαν πολύ κοντά στις έπιδόσεις
τους καί μέ προοπτική βελτιώσεως. Μέ τά δεδομένα αύτά
πρέπει νά έλπίζωμε χρυσά μετάλλια άπό τούς Τζωρτζή
(400 μ. έμπόδια), Κοντοσώρο (3.000 μ. στήπλ), Παπαδημητρίου (ύψος), Παπανικολάου (έπί κοντώ), Ζαχαρόπουλο
(5.000 μ.), Βαγιανό ή Βιρβίλη (μαραθώνειο), Μπαμπανιώτη
(σφυροβολία), Μερμήγκη ή Σαμαρά (800 μ.), Όνησιφόρου
(400 μ.) καί Καθηνιώτη (τριπλοϋν) στήν περίπτωσι πού δέν
θά άγωνισθή τελικά ό Ρουμάνος άλτης Κόρμπου. ’Αργυρά
καί Χάλκινα μετάλλια πρέπει νά έλπίζωμε άπό τούς Παρή
(400 μ.), Ζαχαρόπουλο (1.500 μ.), Νακόπουλο (3.000 μ. στήπλ),
Καθηνιώτη (μήκος) Τόγκα καί Κυττέα (κοντώ) Παπατώλη
(ύψος), Τσιάρα (δισκοβολία), Λουκά (σφαιροβολία), Κούρελο
καί Σεβαστή (Δέκαθλο), Βασιλείου (110 έμπόδια) έάν τελικά
άγωνισθή, καί τις δύο σκυταλοδρομίες. Τέλος πολύτιμους
βαθμούς γιά τήν τελική κατάτάξι μπορούν νά δώσουν οί
Μελισσαρόπουλος καί Άρνέλλος (100 μ.), Μικελίδης. καί
Γασπαρινάτος (200 μ.). Βαλσαμίδης (τριπλούν), Λεμονής
(σφαιροβολία), Άγγλούπας (δισκοβολία), Μήτσικας (10.000μ.)
Μουταφτσίδης (σφυροβολία), Πατρώνης (ύψος), Λαζαρίδης
(110 μ. έμπόδια), Μαλατίδης (400 μ. έμπόδια), Τεκίδης (άκοντισμός) καί πολλοί άλλοι. Προβληματική είναι ή συμμετοχή
τού Παπαγεωργόπουλου ό όποιος ύστερα άπό τόν γνωστό
τραυματισμό του, παρατείνει τήν άπουσία του μέχρι σήμερα
άπό τό σπρίντ. Πάντως ό προπονητής του κ. Άνταλ έδήλωσε
πρόσφατα ότι ό φτερωτός γιατρός» θά άγωνισθή όπωσδήποτε
στήν Βαλκανιάδα. Ά ς έλπίσωμε ότι θά συμμετάσχη τελικά
γιά νά προσφέρη όπως καί στις προηγούμενες Βαλκανιάδες
πολύτιμους βαθμούς στήν ’Εθνική μας όμάδα. Αύτές είναι
σέ γενικές γραμμές οί προβλέψεις, χωρίς ώστόσο νά άποκλεισθοΰν ευχάριστες ή δυσάρεστες έκπλήξεις γιά τούς άθλητάς
μας. Πάντως μέ τά σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι ή μάχη
γιά τήν πρώτη θέσι θά είναι Ελληνική καί Ρουμανική ύπόθεσις, ένώ ή Βουλγαρία μέ τήν Γιουγκοσλαβία θά παλαίψουν
σκληρά γιά τήν 3η καί 4η θέσι. Όψόμεθα λοιπόν..........

278)300 καί 271)300. Στις όμαδικές κατατάξεις ή Χωροφυλακή
άπέσπασε τήν 2η θέσι στό περίστροφο άκριβείας—ταχείας
βολής τών 25 μ. μέ 2180)2.400 β. τήν 3η στήν βολή άκριβείας
πολεμικού τυφεκίου τών τριών στάσεων έξ άποστάσεως
300 μ. 3η έπίσης θέσι στό πιστόλι ταχύτητος 10-8-6 τών 0,38
μέ 892)1.200 β. καί τήν 5η στήν ταχεία βολή πολεμικού τυφε
κίου τών τριών στάσεων έξ άποστάσεων 200 μ. μέ 515)1.200 β.
Στήν γενική βαθμολογία ή Χωροφυλακή έτερμάτισε τρίτη
μέ πρώτη τήν ’Αστυνομία Πόλεων καί δεύτερο τόν Στρατό
Ξηράς.
•
Μέ συμμετοχή τής Ελλάδος, Βουλγαρίας, Άνατ. Γερμα
νίας, Τσεχοσλοβακίας, Ρουμανίας καί Ρωσίας, διεξήχθησαν
άπό 5—10 ’Ιουλίου στήν Σόφια διεθνείς σκοπευτικοί άγώνες.
Τό μεγαλύτερο ένδιαφέρον συνεκέντρωσε τό άγώνισμα τού
πιστολιού άκριβείας όπου έλαβαν μέρος 50 περίπου σκοπευταί,
ώρισμένοι άπό τούς όποιους είναι παγκοσμίου φήμης. Μετά
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ΑΘΗΝΑ!
1819 ΙΟΥΛΙΟΥ 1973

-.
VΣ Ε ΓΑ Σ

ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ό πρωταθλητής τής σκοποβολής Μοίραρχος κ. Κοτρώνης παραλαμβάνων τό βραβείον τοϋ πρώτου νικητοϋ των
σκοπευτικών αγώνων Ε. Δ. καί Σ. Α.
από συναρπαστικό αγώνα, ό Μοίραρχος Κοτρώνης Δημήτριος
κατέλαβε τήν 3η θέσι μέ έπίδοσι 560)600 καταρρίπτοντας
συγχρόνως καί τό Πανελλήνιο ρεκόρ (559)600) πού κατείχε
ό ίδιος. Ό πρώτος Άνατολικογερμανός Φόρμαν καί ό δεύτε
ρος Βούλγαρος, Ντένεφ, έσημείωσαν άντιστοίχως έπιδόσεις
569)600 καί 561)600. ’Από τούς ύπολοίπους Έλληνας σκοπευτάς
ό Χωροφύλαξ Τιτάκης κατέλαβε τήν 21η θέσι ένώ ό Παπαχρήστος τήν 23η. Εξαιρετική έπιτυχία έσημείωσε έπίσης καί ό
λαμπρός μας σκοπευτής Μάνθος ό όποιος εις τό αγώνισμα
τής καραμπίνας άφοϋ έξετόπισε έγνωσμένης αξίας σκοπευτάς,
κατέλαβε τήν 3ή θέσι μέ έπίδοσι 595)600.
Ε Υ Ν Ε Β Η ΣΑ Ν .............. . . . . ΣΥΜ ΒΑΙΝΟ ΥΝ.................
ΘΑ ΣΥΜ ΒΟΥΝ........... ............. ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟ Υ Ν
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Στις 8 Αύγούστου, ύστερα από πρωτοβουλία τής ΦΙΦΑ
έορτάζεται ή «Παγκόσμια ήμέρα τοϋ ποδοσφαίρου». Μέ τήν
εύκαιρία αύτή, διεξάγεται στήν Βαρκελώνη τής 'Ισπανίας
διεθνής ή γιά τήν ακρίβεια διηπειρωτική συνάντησις μεταξύ
αντιπροσωπευτικών όμάδων τών Χωρών τής Εύρώπης καί τής
’Αμερικής, στήν ούσία τής Λατινικής ’Αμερικής όπου τό
ποδόσφαιρο άκμάζει καί συναρπάζει. Μετά τόν άγώνα, οί
παίκτες θά έκλέξουν τόν καλύτερο ποδοσφαιριστή τοϋ κόσμου.
* * *

C

i

Βροχή νέων παγκοσμίων ρεκόρ—γιά τήν ακρίβεια θερινή—
κατέκλυσε τόν Διεθνή αθλητικό χώρο μέ τήν έναρξι τής νέας
σαιζόν. Παραθέτομε μερικά άπό αύτά.
Ό ’Αμερικανός Μίλμπερν τό ρεκόρ τών 110 μ. έμποδ.
μέ 13". 1 (παλαιό τοϋ ίδιου μέ 13".2) ό Κενυάτης Μπέν Τζίπσο
τών 3.000 μ. στήπλ μέ τό φανταστικό 8 .14" (παλαιό ίδιου
μέ 8’. 19".8) ό ’Αμερικανός Ντουάϊτ Στόουνς τοϋ ύψους
μέ 2.30 μ. (παλαιό ’Αμερικανού Πάτ Μάτσντόρφ μέ 2.29 μ.)
ό "Αγγλος Ντέϊβιντ Μπέντφορντ τών 10.000 μ. μέ 27'.31”
(παλαιό Φινλανδοϋ Λάρσεν Βίρεν μέ 27’.38".4) ό ’Ιταλός
Μαρτσέλο Φιασκονάρο τών 800 μ. μέ 1.43".7 (παλαιό τών
Ντοϋμπελ, Γουώτλ καί Σνέλ μέ 1'.43".9) ή Αυστριακή Μαρία
Συκόρα τών 400 μ. γυναικών μέ 58".5 (παλαιό ίδιας μέ 58".6)
καί ή Γερμανίδα κολυμβήτρια Κορνέλία Έντερ τών 100 μ.
πεταλούδας μέ 1.2".3 (παλαιό ίδιας μέ Γ.3".1).
* * *
Κατά τήν διάρκεια αθλητικής ήμερίδος πού έγινε στό στά
διο Καραϊσκάκη τήν 16-7-1973, ό Χωροφύλαξ Κούρτης
κατέρριψε τό Πανελλήνιο ρεκόρ έφήβων τών 1.500 μ. μέ έξαιρετική έπίδοσι 3 .49”.8. Τό παλαιό κατείχε ό συνάδελφός του
Γεωργακόπουλος μέ 3'.50".8.
* * *
Άπό 6—12 Αύγούστου είς τό ’Εθνικόν Γυμναστήριον Πει
ραιώς διεξάγεται τό Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πίγκ—πόγκ
έφήβων—νεανίδων. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή
27 Εύρωπαϊκές 'Ομοσπονδίες. Ή Ελλάς συμμετέχει μέ δύο
έφηβικές όμάδες.

«Πρόβα τζενεράλε» έν όψει τών Βαλκανικών αγώνων
ύπήρξαν γιά τήν ’Εθνική μας όμάδα στίβου, οί διεθνείς ανα
μετρήσεις της στό στάδιο Καραϊσκάκη κατά τόν μήνα πού
πέρασε. Ή άρχή έγινε μέ τήν διεξαγωγή τής προκριματικής
φάσεως τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κυπέλλου «Μπροΰνο Ζάουλι»
άπό 30 ’Ιουνίου μέχρι 1 ’Ιουλίου, μεταξύ Ελλάδος Ρουμανίας
καί Βουλγαρίας. ’Επί συνόλου 20 αγωνισμάτων, οί Έλληνες
άθληταί άπέσπασαν 7 πρώτες νίκες άπό τις όποιες δύο «έμέτρησαν» σάν Πανελλήνια ρεκόρ (Καθηνιώτης τριπλοϋν
16.31 μ. καί Κοντοσώρος 3.000 μ. στήπλ 8'25”6). Παρά τό
γεγονός αύτό ή Ελλάς μέ 36,5 βαθμούς έτερμάτισε τρίτη καί
άπεκλείσθη μέ διαφορά 6,5 καί 2,5 βαθμούς άντιστοίχως άπό
τούς προκριθέντες Ρουμάνους καί Βουλγάρους. Τό αποτέ
λεσμα αύτό δέν άνταποκρίνεται άπόλυτα μέ τήν πραγματική
δυναμικότητα τών τριών όμάδων. Βασικοί παράγοντες τοϋ
άποκλεισμοϋ ύπήρξαν ή έγκατάλειψι λόγω σωματικών ένοχλήσεων τών αθλητών Βασιλείου, Μελισσαρόπουλου καί
Κοντοσώρου, ή άπουσία τών Παπαγεωργοπούλου (100, 200 μ.)
Όνησιφόρου (400 μ.) καί Παπαδημητρίου (ύψος) καθώς καί
ώρισμένες όχι άπόλυτα σωστές τοποθετήσεις άθλητών μας
σέ διάφορα άγωνίσματα (όπως π.χ. ή συμμετοχή τοϋ Κοντο
σώρου στά 10.000 μ.) πού δέν πρέπει νά έπαναληφθοΰν στήν
Βαλκανιάδα. Τό δεύτερο μέρος τής προαναφερομένης «πρόβας
τζενεράλε», ύπήρξαν οί τριεθνεϊς αγώνες στίβου μεταξύ Ε λ 
λάδος Μ. Βρεττανίας καί Βελγίου πού έγιναν στις 18 καί 19
’Ιουλίου. Στήν συνάντησι αύτή οί Έλληνες άθληταί έδωσαν
ένα έντυπωσιακό «παρών» μέ 7 πρώτες νίκες εις τό τριπλοϋν
καί μήκος (Καθηνιώτης) 3.000 μ. στήπλ (Κοντοσώρος) 400 μ.
έμπόδια (Τζωρτζής) ύψος (Παπαδημητρίου) σφύρα (Μπαμπανιώτης) καί έπί κοντφ (Παπανικολάου). Αλλά έκεΐνο πού συνεκλόνισε στήν κυριολεξία τούς 20.000 θεατάς, ήταν οί θαυμά
σιες προσπάθειες ώρισμένων άθλητών μας οί όποιοι, άν δέν
κατώρθωσαν νά άνέβουν στό βάθρο τοϋ πρώτου νικητοϋ,
έπέτυχαν όμως νά σταθοϋν μέ άξιώσεις δίπλα σέ μεγαθήρια
τοϋ Διεθνοΰς στίβου, δημιουργώντας παράλληλα έλπιδοφόρες
έπιδόσεις γιά τούς Βαλκανικούς. Έ τσι ό μαχητικός Ζαχαρόπουλος μέ τό 3 .40".5 στά 1.500 μ. έτερμάτισε μέ διαφορά
ένός δεκάτου τοϋ δευτερολέπτου μετά τούς περίφημους Βέλ
γους Πούττεμανς καί Ντ’ Έρτόγ, ό «νεοφώτιστος» στά
10.000 μ. Μήτσικας έτερμάτισε τρίτος μετά τούς άσυναγώνιστους Βέλγο Ρέλαντς καί Βρεττανό Κλάρκ άφήνοντας πίσω
του τόν δεύτερο Όλυμπιονίκη τοϋ Μονάχου στό μαραθώνειο
καί πρώτον τών Πανευρωπαϊκών 1971 Βέλγο Λίσμουντ,
ένώ οί υπέροχοι Μερμήγκης, Χωροφύλαξ Σαμαράς καί Τζωρ
τζής ξεσήκωσαν τις έξέδρες. Οί δύο πρώτοι συνέτριψαν τό
ρεκόρ τοϋ Ζαχαρόπουλου στά 800 μ. (1.48”) δημιουργώντας
άντιστοίχως 1.47" καί 1,47" 6 ένώ ότρίτος τρέχοντος γιά πρώτη
φορά στήν καρριέρα του 200 μ. έπέτυχε τό θαυμάσιο χρόνο
τών 21".2. Ό ίδιος στήν μεγάλη σκυταλοδρομία, άν καί πήρε
στόν τελευταίο γϋρο τή σκυτάλη 2 μέτρα πίσω άπό τόν Βρεττα
νό Τζέκινς, πρωταθλητή Εύρώπης τών 400 μ., μπήκε μέ τρο
μακτικό φίνις στήν τελική εύθεϊα τερματίζοντας δεύτερος καί
μέ διαφορά στήθους άπό τόν πτρώτο Βρεττανό. Αξιόλογα
έπίσης ήταν τό 46".9 στά 400 μ. τοϋ έπανεμφανισθέντος
Όνησιφόρου, καί τό 11".9 τής Λάμπρου στά 100 μ. πού απο
τελεί καί νέο Πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών. Ή Ελλάς στήν
γενική βαθμολογία κατάκτησε τήν δεύτερη θέσι μέ 142 βα
θμούς έναντι 181 τής Μ. Βρεττανίας καί 95 τοϋ Βελγίου.
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ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ Θ Α Ν Α Τ Ο Τ ΟΥ

Κ Ω Ζ Τ Α Ζ ΟΥ Ρ Α ΗΗΖ
(1890-1953)

«. . . θά πεθάνω ένα πένθιμο τοϋ Φθινοπώρου δείλι—
μεσ’ στην κρύα μου κάμαρη όπως έζησα μόνος. . .»
Μέ αύτούς τούς στίχους ό Κώστας Ούράνης, τελευταίος
άπό τούς ρομαντικούς των Νεοελληνικών γραμμάτων
καί άσταμάτητος οδοιπόρος στην ζωή, δίνει μια αρχή
σ’ ένα ελεγειακό του ποίημα για τό κοινό άνθρώπινο
τέλος. Τήν ίδια λυτρωτική, όπως θά έλεγε κανείς, διά—
θεσι βρίσκει κανείς στην «'Υστεροφημία» τοϋ Καρυωτάκη καί στις «Τρίλλιες πού σβύνουν» της Μαρίας
Πολυδούρη. Καί οί τρεις, αν καί κάπως νεώτεροι, άνήκουν στήν ποίησι της λεγάμενης «γενιάς τοϋ Μεσοπο
λέμου» ένώ στον Ούράνη φαίνεται περισσότερη διάχυτη
ή μπωντλαιρική διάθεσι της φυγής καί της νοσταλγίας.
Καί οί τρεις έσβησαν τυλιγμένοι στο πέπλο της θλιβε
ρής μοναξιάς τους. Ό Καρυωτάκης κάτω άπό έναν ε υ 
κ ά λ υ π τ ο τής εξοχικής Πρέβεζας, ή Πολυδούρη σέ μιά
ήσυχη κάμαρα κλινικής των Πατησίων όπου μεταφέρ
θηκε τήν τελευταία ώρα άπό τήν «Σωτηρία», καί ό
Ούράνης ανάμεσα στά πανύψηλα πεϋκα κάποιου σανα
τορίου των Μελισσίων γράφοντας στά επιθανάτια «Τε
λευταία σχεδιάσματα»: «Τώρα γυρίζω καί κυττάω —
καί τή ζωή μου άναμετρώ: — Πόσο μεγάλη ήταν ή
φόρα - πόσο τό πήδημα μικρό . . .».
Ά πό τό Λεωνίδιο όπου γεννήθηκε ό Κώστας Νέαρ
χος—καθώς ήταν τό άληθινό του όνομα —βρέθηκε στο
Ναύπλιο καί άπό έκεΐ στήν Πόλι, τή Γενεύη καί τό
Παρίσι, γιά νά όλοκληρώση τις έγκύκλιες σπουδές του.
Στήν συνέχεια άλλοτε σάν Πρόξενος καί άλλοτε σάν
Γραμματεύς τύπου Πρεσβειών ή άπεσταλμένος εφημε
ρίδων, βρισκόταν σέ συνεχή μετακίνησι μέ άνοιχτό τό
παράθυρο τής εύαίσθητης ψυχής του στις εμπειρίες πού
τοϋ άφηναν κάθε φορά οί άπέραντες καί μελαγχολικές
Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καί τά ήλιοφώτιστα Μεσο
γειακά λιμάνια. 'Ο ίδιος εξομολογείται ότι τον εμπνέ
ουν». . . οί άπηχήσεις καί προεκτάσεις πού είχαν στήν
ψυχή μου καί τό πνεΰμα μου οί όμορφιές τής φύσεως
καί τής τέχνης, οί άκαθόριστοι πόθοι πού άνασηκώνουν
τήν ψυχή σάν ένα κΰμα τοϋ βάθους, οί επίσης άκαθόριστες καί άναίτιες θλίψεις πού άλλοτε ματώνουν καί άλ
λοτε λικνίζουν, καί τέλος οί αναμνήσεις άπό τό χαμένο
παράδεισο τής παιδικής ήλικίας. . .». Ά πό τό 1924
πού επιστρέφει —ώριμος πιά —στήν Ελλάδα, άφοσιώνεται μέ συνέπεια στά γράμματα. Ή τέλεια πλευρά τοϋ
έργου του φαίνεται στις δοσμένες μέ γλαφυρή άφήγησι
ταξιδιωτικές εντυπώσεις του πού δημοσιεύθηκαν στις
έφημερίδες τής έποχής του «Ελεύθερος Τύπος» «’Ελεύ
θερος Λόγος» καί «’Ελεύθερον Βήμα». Εξαιρετικά
ένδιαφέροντα είναι έπίσης τά φιλολογικά του χρονο
γραφήματα οί λυρικές πρόζες, καθώς καί οί μελέτες του.
'Ο στίχος του τό ίδιο ρομαντικός καί λίγο άργός, έχει
μιά ξεχωριστή εσωτερικότητα. Δίνει συγκεκριμένη τήν
έντύπωσι πού δοκιμάζει κανείς άπό τήν παράξενη γοη
τεία τοϋ Καβάφη, καθώς μέ μυστική θλίψι άλλά χωρίς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
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Ο ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ

οδυνηρό αύτοέλεγχο καί συμβολισμό, άκολουθεϊ έναν
δικό του δρόμο πού οδηγεί σέ μιά περιοχή «όπου ή
νοσταλγία του ευρίσκει τροφή καί ή θλίψι του διέξοδο»
όπως παρατηρεί κορυφαίος λογοτέχνης καί κριτικός
μας. Τό όνομα τοϋ Ούράνη είναι δεμένο μέ τον παντοτεινό ώς τήν τελευταία πνοή του σύντροφο, τήν Ελένη
Νεγρεπόντη—Ούράνη. Τόν περίφημο «"Αλκή Θρύλο»
τών γραμμάτων πού μέ τήν βαθειά καλλιέργεια καί ειλι
κρίνεια υπήρξε μέχρι τό 1971, πού πέθανε, ή ζωντανή,
καί σήμερα ή άθάνατη μορφή κριτικής τής λογοτεχνίας
καί τοϋ θεάτρου. Καί οί δυό τους, άνεβασμένοι τώρα στις
κορφές τοϋ Ελληνικού Παρνασσού, άφησαν πίσω τους
άσβεστο πέρασμα άλλά καί τό γενναιόδωρο «"Ιδρυμα
Κώστα καί Ελένη Ούράνη» στήν Ακαδημία Αθηνών,
γιά νά ένισχύη τά βήματα όλων εκείνων πού άποτραβηγμένοι άπό τά ρεύματα τής σημερινής καταναλωτικής
ζωής, πασχίζουν μέ τόν κοντυλοφόρο καί χωρίς σκοπιμιστικές προκαταλήψεις, νά κρατήσουν ψηλά τό άληθινό της νόημα.
Ή Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό γιά τήν
βράβευσι τής καλύτερης ιστορικής μελέτης μέ τίτλο «Συμβολή
εις τήν ιστορίαν τής Ξάνθης άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι
τοϋ 1900». *0 διαγωνισμός προβλέπει χρηματικό βραβείο
50.000 δραχμών πού άθλοθέτησε ή Στέγη Γραμμάτων καί Κα
λών Τεχνών τοϋ Δήμου Ξάνθης. Τά έργα πρέπει νά ύποβληθοΰν σέ πέντε δακτυλογραφημένα άντίτυπα, άνώνυμα, καί μέ
ένα ρητό πού θά υποδηλώνει τόν συγγραφέα. Προθεσμία ύποβολής τών έργων ορίζεται μέχρι 30 Απριλίου 1975, γιά νά

έπακολουθήση ή άπονομή του βραβείου τόν Δεκέμβριο τοϋ
ίδιου έτους.

*
Στις 31 Αύγούστου λήγει ή προθεσμία τοϋ θεατρικού δια
γωνισμού πού έχει προκηρύξει το Ύπουργεΐον Πολιτισμού καί
’Επιστημών. Ώ ς γνωστόν τα βραβεία τα όποια προβλέπονται,
είναι 80.000 δρχ. για τό πρώτο καί 70.000 δρχ. για τό δεύτερο
θεατρικό έργο, ένώ στην κρίσι της αρμόδιας Επιτροπής είναι
νά βράβευση, ένα μόνο έργο. Στην περίπτωσι αύτή ό βραβευθείς λαμβάνει 150.000 δρχ. Ή Επιτροπή έχει έπίσης την
ευχέρεια νά άπονείμη επαίνους σέ ένα ή καί περισσότερα έργα.
’Απαραίτητη προϋπόθεσι γιά την συμμετοχή κάθε διαγωνιζόμενου έργου είναι νά μην έχει έκδοθή, άνεβασθή στο θέατρο ή
μεταδοθή άπό τό ραδιόφωνο ή την τηλεόρασι. Τά έργα υπο
βάλλονται εις Γενικήν Διεύθυνσιν Πολιτιστικών υποθέσεων
τοϋ 'Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών, σε τρία δακτυ
λογραφημένα άντίτυπα καί μέ ψευδώνυμο. Τό όνοματεπωνυμο
τοϋ συγγραφέως καί ή διεύθυνσι κατοικίας του συνυποβάλλον
ται σέ σφραγισμένο φάκελλο. ’Από πληροφορίες τοϋ περιοδικού
μας, ό διαγωνισμός προβλέπεται νά σημείωση μεγάλη έπιτυχία.
*

Τό Κρατικό Θέατρο Βορείου 'Ελλάδος στις 21 καί 22 ’Ιου
λίου παρουσίασε στό άρχαϊο θέατρο τών Φιλίππων τήν τραγω
δία τοϋ Εύρυπίδου «Μήδεια» σέ μετάφρασι ’Έφης Φερεντίνου
σκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη, σκηνογραφίες — κοστούμια
Βασίλη Βασιλειάδη, μουσική Γιώργου Σισιλιάνου καί χορο
γραφίες Καλίτσας Κραντιονέλη. Ή «Μήδεια» τήν 1η Αύγου
στου θά έγκαινιάση τις παραστάσεις τοϋ Κ.Θ.Β.Ε. καί στό
άρχαϊο θέατρο τής Θάσου. Έπίσης θά παρουσιασθή καί στό
Φεστιβάλ Δωδώνης στις 12 Αύγούστου. Τούς κύριους ρόλους
έρμηνεύουν οί ήθοποιοί Έ λσα Βεργή (Μήδεια), Χρήστος Πάρλας (Ίάσων), Άνδρέας Ζηζιμάτος (Κρέων), Γιάννης Βόγλης
(Αίγέας), Πόπη Ά λβα (Παραμάνα) Ή λίας Σταματίου (Παι
δαγωγός), Χρήστος Φράγκος (Άγγελιαφόρος), Λίνα Τριανταφύλλου, Σμαρώ Γαϊτανίδου, Δέσποινα Σφανέλικα (Κορυφαίες).

Πλούσιες συμμετοχές είχαν οί δύο διαγωνισμοί τοϋ Φι
λολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» 53ος καλοκαιρίνειος θεα
τρικός καί ό ποιητικός γιά νέους, πού οί προθεσμίες τους έλη
ξαν στις 30 ’Ιουνίου. Περισσότερα άπό 300 ποιήματα καί 200
περίπου θεατρικά έργα, είναι στήν διάθεσι τών άρμοδίων ’Ε πι
τροπών πού έχουν ήδη συγκροτηθή. Τά άποτελέσματα θά δο
θούν στήν δημοσιότητα μετά τήν κρίσι τών ’Επιτροπών πού
όπως είναι ευνόητο θά χρειασθοΰν άρκετό χρόνο μέχρι νά ολο
κληρώσουν τήν άνάγνωσι τών έργων καί νά άποφασίσουν για
τις διακρίσεις.

*
Ή Γλωσσική έν Άθήναις 'Εταιρία, προκηρύσσει διαγωνι
σμό γιά τήν συλλογή άπό γλωσσικά ιδιώματα της όμιλουμένης
νέας 'Ελληνικής γλώσσης καί είδικώτερα τού ιδιώματος τού
τοπωνυμιακοΰ, καί τών τεχνικών, βιοτεχνικών καί επαγγελμα
τικών δρων, κάθε άλλου μνημείου τού λόγου πού παρουσιάζει
ιδιωτικό ή φραστικό ενδιαφέρον κ.λ.π. Συλλογές δακτυλογρα
φημένες καί δχι, γίνονται δεκτές στήν Εταιρία (Μέγαρον ’Ακα
δημίας ’Αθηνών —’Αναγνοστοπούλου 14 Τ. Τ. 136) μέχρι 30
Νοεμβρίου 1973. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στήν
προαναφερομένη διεύθυνσι άπό τόν Γενικόν Γραμματέα της
'Εταιρίας κ. Α. Καραναστάσιον.

Άπό τήν παράστασι τής τραγωδίας τοϋ Εύριπίδου « Ιππό
λυτος» πού έγνώρισε ξεχωριστή έπιτυχία στό αρχαίο θέατρο
τής ’Επίδαυρου στις 7 καί 8 ’Ιουλίου.
Ά π ό τής καθιερώσεως τοϋ θεσμού τών Έπιδαυρίων, ή
μεγαλύτερη προσέλευσι θεατών (28.000) επραγματοποιηθη
τό Σαββατοκύριακο 21 καί 22 ’Ιουλίου μέ τις δύο^ παραστάσεις
τών «Βατράχων» πού παρουσίασε μέ έπιτυχία τό ’Εθνικό Θέα
τρο στά πλαίσια τοϋ Φεστιβάλ Επίδαυρου 1973.

*

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Στά πλαίσια τοϋ προγραμματισμού τών Έπιδαυρίων λόγω
τοϋ Δημοψηφίσματος αΐ «Έκκλησιάζουσαι» τοϋ Άριστοφάνους
καί ό «Όρέστης» τοϋ Εύρυπίδου θά παρουσιασθοϋν άντιστοίχως τήν 4η καί 5η Αύγούστου. Έ ν τώ μεταξύ ή τραγούδια
τοϋ Εύριπίδου « Μήδεια» θά δοθή σέ δυό παραστάσεις ^ στις
18 καί 19 Αύγούστου, κλείνοντας τό έφετεινό Φεστιβάλ Έ π ιδαύρου.

Ή Βιβλιοθήκη της Βουλής συνεχίζοντας τήν εκδοτικής της
προσπάθεια, έθεσε σέ κυκλοφορία τόν τέταρτο τόμο τών ’Αρ
χείων τής Ελληνικής παλιγγενεσίας. Τά περιεχόμενα ^αύτά
είναι: Τά προηγηθέντα τής έν Ά ργει Δ'. ’Εθνικής Συνελεύσεως
—Τά πρακτικά τής Δ'. ’Εθνικής Συνελεύσεως—Τά ψηφίσματα
τής Δ'. ’Εθνικής Συνελεύσεως—Παράρτημα έγγράφων, άναφορών καί πινάκων —Εικόνες έκτος κειμένων. Ώ ς γνωστόν,
μέχρι σήμερα έτέθησαν σέ κυκλοφορία οί 1ος, 2ος, 3ος, 4ος καί
6ος τόμοι καί θά έπακολουθήσουν οί 7ος, 8ος καί 5ος. 'Ολόκλη
ρο τό έργο θά περιλάβη 15 περίπου τόμους μέ περισσότερες άπό
2.000 σελίδες άπό άνέκδοτα κείμενα, πού θά φωτίζουν άγνω
στες πτυχές άπό τήν περίοδο ’Εθνεγερσίας τοϋ 1821.

***

Τό «Άρχεϊον Καποδίστρια» πρόκειται νά έκδώση ή Ε τα ι
ρία Κερκυραϊκών σπουδών ή όποια καί θά ένισχυθή αρμοδιως
στήν άξιόλογη αύτή προσπάθειά της. Ή έκδοσι προβλέπεται
έξαιρετικά ένδιαφέρουσα αν ληφθή ύπ’ δψιν δτι στην Κέρκυ
ρα φυλάσσονται πολύτιμα έγγραφα καί έπιστολές τοϋ Καποδίστρια ό όποιος πριν άναλάβη Κυβερνήτης τής 'Ελλάδος,
έχρημάτισε Υπουργός τής Έπτανήσου Πολιτείας.

Άπό τήν έρμηνεία τής «Μήδειας» τοϋ Εύριπίδου μέ τήν
Έλσα Βεργή καί τούς Γιάννη Βόγλη καί Άνδρέα Ζησιμάτο
σέ μιά χαρακτηριστική σκηνή τοϋ έργου πού παρουσιάζει
μέ έπιτυχία τό Κ.Θ.Β.Ε.
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όποιοι άποτελοϋσαν τά πανίσχυρα τάγματα τής φρουράς τών
Ρωμαίων αύτοκρατόρων — Έπεται τοϋ τίτλου ώρισμένων
έμπορικών έπιχειρήσεων (άρχικά) 3) ’Αρχικά τρομοκρατι
κής όργανώσεως πού έδρασε κατά τό διάστημα τής Γαλλικής
κυριαρχίας στήν ’Αλγερία — Υποθετικόν — Είναι τά περισ
σότερα παιδιά 4) ’Επαναπατρισμός (καθ.) 5) Μόνο στά βουνά
καί τήν έρημο δέν δημιουργεΐται — ’Αρχικά πού θυμίζουν
βομβαρδισμούς καί άερομαχίες 6) Βιβλικό πρόσωπο — Ξενική
μονάς έπιφανείας 7) ’Αρχαία θεά — Σημαίνει καί έκεΐνον άπό
τόν όποιον κανείς δέν μπορεί νά απαλλαγή 8) Έ να σπόρ —
Παραπόταμος τοϋ Δουνάβεως — Είναι πάντα εικονική καί
σκόπιμη 9) Έγραψε τό «Μαγικό βουνό» — Διαπρεπής Έλλην
νομικός (1868—1948) — Νημάτιον 10) ’Αραβικό άρθρον—
Διοικεί ένα άπό τά κατώτερα Υπηρεσιακά κλιμάκια τής Χωρο
φυλακής 11) Νησιωτική έρώτησις — ’Αθηναϊκό θέατρο —
Παραπόταμος τοϋ Πάδου 12) Διετέλεσε Υπουργός τών Εξω
τερικών τοϋ Μουσολίνι — Σύνολον μεγάλων μονάδων βάρους
13) Χρονική ύποδιαίρεσις — Κ,ωμόπολις τής ’Ηπείρου (γεν.
καθαρ·) — ....Νταϋκ μεγάλος ζωγράφος τής Φλαμανδικής
Σχολής 14) Άλλη όνομασία τής Αττικής— Μεμονωμένη
μουσική έκτέλεσις (ξεν.) — Είδος πάστας πού σερβίρουν όλα
τά Ζαχαροπλαστεία 15) Διαστημικά άρχικά — Γαλλική πόλις.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

I) Πολλές φορές είναι δύσκολο νά τό πρόβλεψη κανείς — Δί
νονται συνήθως γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς. 2) Βιβλιογρα
φική παρόρμησις — Είναι κατά κανόνα τά έπιτύμβια γράμματα
3) Τό πραγματικό του όνομα ήταν Γρηγόριος Έφίμοβιτς
— Είναι μικρή ή ήλικία του (δημοτ.) 4) ’Οπτικό σκόρ — Παρακελευστικόν — Λέξις άπό γνωστό Σπαρτιάτικο ρητό 5) Ρυ
θμός, τεχνοτροπία (ξεν.) — Σημαιοφόρος τού ....... γηπέδου
6) Άρθρον (δοτ.)-'Υπήρξε κόρη τοϋ Κάδμου καί τής Αρμο
νίας — Μουσική νότα— Χαρακτηριστικής όσμής άέριο πού
άτοτελεΐ μεγάλη δραστική μορφή τού όξυγόνου 7) Ασιατικόν
κράτος
Ένα άπό τά...άφωνα κτυπήματα τού ωρολογίου —
Τά τρία τέταρτα τής ρίμας — Στρατιωτική μονάδα μέ τή Δω
ρική γραφή της 8) Βουνό τής Κεφαλληνίας — Χαρακτηρι
στικόν του ή λιτότης 9) Σταυρολεξολούλουδα — ’Αρχαίος
Έλλην ιστορικός 10) Προασπίζει τήν άμυνα καί τήν άσφάλεια τοΟ έλευθέρου κόσμου — ’Αξιωματικός τής Χωροφυλακής
πού άποτελεϊ ένα άπό τά βασικά στελέχη τής ’Εθνικής Όμάδος
σκοποβολής — Πρωταρχικός παράγων στις μεταμοσχεύσεις
(γεν. δημοτ.) — Γαλλικό φρούριο καί νησί γνωστό άπό τό
μυθιστόρημα «ό κόμης Μοντεχρήστος» — ’Από τόν έπιστήμονα αύτόν δόθηκε ή ονομασία σέ μιά φοβερή άρρώστεια
12)'Ομηρικός ήρως -Πρόθεσις -Αιγυπτιακή θεότης 13) Σο
βαρή πάθησις ένός των σπλάχνων — Ό τσάρος αυτός έλαβε
τήν προσωνυμία «τρομερός» 14) Γένος, καταγωγή (δημοτ.)
■Ξενική προσφώνησις — Πρόθεσις πρό ψιλουμένου φωνή
εντος 15) ’Αρχικά μιας ώρισμένης κατηγορίας νεοσυλλέκτων—
’Εξάρτημα φωτογραφικής μηχανής —Τό Σχηματάρι στήν
’Αρχαία όνομασία του.
ΚΑΘΕΤΩ Σ

1) ’Αβεβαιότητες — Συνοδεύει τούς λυγμούς 2) Στρατιώτες οί
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Γιά έλα έδώ έσύ πού κάνεις τήν πάπια.

— Παϊδες,
βρέθηκε
λέμβου...

6

ιδιοκτήτης

τής

Μ α θ α ίνο ντα ς
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ
■ ιιΐιΙΜΊA O N Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο

ΟΔΗΓΕΙΤΕ Σ Ω Σ Τ Α ;
• ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ καινοτομία: oi
πόρτες τών αυτοκινήτων δέν θά χτυπούν
τηά ιμέ θόρυβο, θ ά είναι έφοδιασμένες
μέ μαγνήτη καί θά κλείνουν μόνες τους
χωρίς θόρυβο.
• ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟ ΤΕΡΕΣ εισπράξεις
απτό πυγίμαγικό άγώνια, έγιναν τό 1927
στό Σικάγο, στον άγώνα μεταξύ τών
Τάνεϊ καί Ντέμπσεϊ. Είσέττροξαν 2.658.
0 0 0 δολλάρια.

φύση, δεν είχαν πολύ
μυαλό. Τα μέγεθος
του έφτανε ένα α ύ γό
κότας. Τό μήκος των
Δεινοσαύρων έφτανε
τά 30 μέτρα καί τό
βάρος τους τούς 40
τόνύους. Σέ δΐιάιφορα
σημεία τής γή ς βρέ
θηκαν άπολιθώματά τους, δεδομένου δτι
τά γιγσντιαΐα αΰτά ζώα έζησαν κατά
τον Μεσοζωικό αιώνα.
• Η ΜΟΥΣIΚΗ στην χειρουργική δέν
είναι κάη καινούργιο, άλλά άνάγεται
στην έπταχή τών φαραώ. ΟΙ Αιγύπτιοι
χρησιμοποιούσαν τήν μιουσκή σάν μέσο
(Αναισθησίας. Τό πανεπιστήμιο Τού Σι
κάγου δοκί μασε γιά πρώτη φορά αύπή
τήν μέθοδο τό 1947.

1) Ποιον όχημα έχει προτεραιό
τητα είς τήν εικόνα;
α) Τό φορτηγόν.
β) Τό ιππήλατον,
γ) Τό έπιβατηγόν.

• ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ, τά μεγαλύ
τερα ζώα ττού δηιμιούργησε ή μητέρα

• ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ρομάντζο πού
γράφτηκε ποτέ, είναι τού Γιαπτωνέζου
συγγραφέα Σσχάκ Παμαόχα, μέ τόν τί
τλο «Τοκοόγια - Βα Ίεγιάσού*. 'Αριχισε
νά κυκλαφορή σέ συνέχειες άητά τό 1951
καί δτα/ τελείωση θά έχουν συμπληρώθή
σαοάντα τόμοι.

2) Τό παρά τήν νησίδα ιππήλατον
όχημα φράσσει τήν διέλευσιν:
α) Δύναται τό έπιβατηγόν ό
χημα νά άντιπαρέλθη άριστερά τήν νησίδα;
β) ’Οφείλει τό έπιβατηγόν ·ν’
άκολουθήση τό ιππήλατον;
i

fe,

α ν ιζο υ π η
3) Ποιον
ότητα
α) Τό
β) Τό

όχημα έχει προτεραι
είς τήν εικόνα;
μικρόν αύτοκίνητον.
δίκυκλον.
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ΕΥΓΕΝΗΣ

ΧΕΙΡΟ ΝΟ ΝΙΑ

Ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Άντ]γος κ.
Χρίστος Καραβίτης, παρουσία τών
Ύπαρχηγών τού Σώματος, Υποστρατή
γων κ.κ. Ζαφειροπούλου καί Τζαβάρα,
Επέδωσεν εις τήν χήραν σύζυγον τοΰ
άποβιώσαντος Εσχάτως λόγω νοσήματος
εις τό Γ.Σ.Ν. ’Αθηνών Χωρίκος Δ. Τρα
χανά ποσόν (123.000) Εκατόν είκοσι
τριών χιλιάδων δραχμών προϊόν Ερά
νου τών άνδρών Χωρ]κής περιοχής ’Αττι
κής. Ή εύγενής αΰτη χειρονομία άποτελεΐ εκφρασιν Εμπράκτου συμπαραστάσεως
τών άνδρών τών Υπηρεσιών Χωρ]κής τοΰ
λεκανοπεδίου ’Αττικής πρός τήν άπορφασθεϊσαν οικογένειαν (χήραν σύζυγον
μετά δύο (2) άνηλίκων τέκνων) τού Εκλιπόντος — Εν Εκτελέσει καθήκοντος —
συναδέλφου των.
Εις τήν φωτογραφίαν είκονίζεται ό
κ· ’Αρχηγός έπιδίδων τό χρηματικόν πο
σόν πρός τήν χήραν τού Χωρ]κος Δημητρίου Τραχανά.

ΑΠΟΝΟΜΗ Π Τ Υ Χ ΙΩ Ν

Ε ΙΣ ΑΝΘ ΥΠ ΑΣΠΙΣΤΑΣ

Τήν 30-6-73 Επραγματοποιήθη εις αίθουσαν τής Σ.Α.Χ. ειδική τελετή έπί
τΐί λήξει τής μετεκπαιδεύσεως (96) Άνθυπασπιστών καί Άνθυπαστυνόμων
περιόδου 1972—1973 (Γλ σειρά).
Εις τήν έκδήλωσιν αύτήν παρέστησαν ό Γενικός Γραμματεύς τού Ύπουργ.
Δημοσίας Τάξεως κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, οι 'Αρχηγοί καί Ύπαρχηγοί Χωρ]κής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, ό Α' Επιθεωρητής Χωρ]κής καί άλ
λοι ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τοΰ Σώματος.
Κατά τήν διάρκειαν τής τελετής ώμίλησεν ό Ύποδ]τής τής Σ.Α.Χ. Συντ]
ρχης κ. Πίττος πρός τούς μετεκπαιδευθέντας, τονίσας τήν σπουδαιότητα
τής έπιμορφώσεως αύτών εις τήν Σχολήν καί τήν ανάγκην τής συνεχίσεως
τής κατ’ ιδίαν μελέτης πρός όλοκλήρωσιν τού Εργου τής Επαγγελματικής
των καταρτίσεως καί άπόδοσιν των άναμενομένων καρπών τής δοκιμασίας
αύτής, κατά τήν άσκησιν τών αστυνομικών των καθηκόντων.
’Ακολούθως & Γενικός Γραμματεύς τού Υ.Δ. Τάξεως μετά τών ’Αρχηγών
Χωρ]κής καί ’Αστυνομίας Πόλεων συνεχάρησαν τούς μετεκπαιδευθέντας
καί Εν συνεχείς Επραγματοποιήθη ή ύπό τών κ.κ. ’Αρχηγών τών Σωμάτων
απονομή τών πτυχίων.

Ε Π ΙΣ Κ Ε Ψ ΙΣ ΛΙΜ ΕΝΙΚΩ Ν Ε ΙΣ Υ . Ε . Υ .

Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΡΑ ΣΤ Η ΡΙΟ Τ Η Σ ΑΜΕΣΟΥ
ΕΠΕΜ ΒΑΣΕΩΣ Δ . Α .Π .Π .

Κατά τόν μήνα ’Ιούνιον 1973 διεπιστώθησαν (5.795) παραβάσεις (Πλημ]ματα
καί πταίσματα) καί (1.013) συμβάντα
καί οικογενειακά Επεισόδια. Άνευρε
καί παρέδωσεν άρμοδίως (13) Εξαφανισθέντας, (12) ψυχοπαθείς καί (62) καταδιωκομένους, ώς καί (44) κλαπέντα
αύτοκίνητα. Συνέδραμε (169) κινδυνεύοντα ή χρήζοντα βοήθειας πρόσωπα. Συμμετέσχεν εις (93) περιπτώσεις κατασβέσεως
πυρκαϊών. Συνέλαβεν Επ’ αύτοφώρω (16)
δράστας. Έδέχθη (41.234) τηλεφωνικός
κλήσεις, Εναντι (36.200) τοιούτων τοΰ
μηνός ’Ιουνίου 1972.
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Ή Ύποδειύθυνσις Έγκληματολογκών Υπηρεσιών Βορείου
Ελλάδος
Εσχάτως άνέλαβε τήν εύγενή πρωτοβου
λίαν τής Ενημερώσεως καί Εμπεριστατω
μένης πληροφορήσεως τών όργάνων τοΰ
άδελφού Σώματος τών Λιμενικών πού
ύπηρετοϋν εις Θεσ]νίκην.
Πρός τόν σκοπόν τούτον τήν 28-5-73
προσεκάλεσε τόν Λιμενάρχην μεθ’ όμάδος ’Αξιωματικών καί Ετέρων άνδρών
τού Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσ]νίκης
κατόπιν Εκφρασθείσης προγενεστέρως
σχετικής τοΰ Λιμενάρχου Επιθυμίας—εις
τά γραφεία της. Ειδικός ’Αξιωματικός
αύτής, Εξενάγησεν τούς Εκπροσώπους
τής Λιμενικής ’Αρχής εις τό Έργαστήριον, τό Μουσεϊον καί τά γραφεία τής
Υ.Ε.Υ.Β.Ε., Ενημέρωσεν, Επεξήγησεν

καί παρουσίασε κατά τρόπον άπλοΰν
καί εϋληπτον στοιχεία άπό τόν τρόπον,
τήν τακτικήν καί τήν χρήσιν τών Επιστη
μονικών μεθόδων τής σήμερον διά τήν
ύπό τών ειδημόνων καί Εμπειρογνωμόνων
άστυνομικών διερεύνησιν τοΰ τόπου τοΰ
Εγκλήματος καί τήν συλλογήν τών άναγκαιούντων ιχνών καί στοιχείων πρός
Εξιχνίασιν τών ύπ’ άγνώστων τελουμένων
Εγκλημάτων καί σύλληψιν τών κατά Νό
μων Ενόχων πρός παραπομπήν των εις
τήν δικαιοσύνην.
Εις τήν φωτογραφίαν ’Αξιωματικός
Εμπειρογνώμων εις τήν δίωξιν τοΰ Εγκλή
ματος τής Υ.Ε.Υ.Β.Ε. Ενημερώνει καί
Επεξηγεϊ θέματα τής άρμοδιότητός του
εις τούς Επισκέπτας Λιμενικούς.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΟΝ ΟΠΛΙΤΩΝ Κ Α Ι
ΠΟΑ IT . Υ Π Α ΛΛΗΛΩ Ν ΧΩ Ρ]Κ Η Σ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΟ Ο.Σ.
Ο.Π.Υ. Χωρ]κής ένέκρινε προσφάτως
τήν έγγραφήν (45) εΐσέτι νέων μελών
εις τόν Συνεταιρισμόν.
Μέλη τοϋ Συνεταιρισμού, ώς γνωστόν,
δύνανται νά γίνουν όλοι οί έπιθυμοΰντες
Όπλιται καί Πολιτικοί Υπάλληλοι Χω
ροφυλακής. Διά νά γίνη τις μέλος αυτού,
πρέπει νά άποστείλη εις τόν Συναιτερισμόν α ί τ η σ ι ν έγγραφής καί Υ 
πεύθυνον Δήλωσιν ότι άποδέχεται τήν
τακτοποίησιν τών πρός τόν Συνεταιρι
σμόν υποχρεώσεων του, μέσω τής Διαχειρίσεως Χρηματικού Χωρ]κής. Έντυ
πα αιτήσεων καί ύπευθύνων δηλώσεων
έχουν ήδη άποσταλή—όμοΰ μέ τό Κατα
στατικόν τού Συνεταιρισμού—εις όλας
τάς 'Υπηρεσίας Χωρ]κής, αϊ όποΐαι δια
θέτουν ταύτας δωρεάν εις τούς ένδιαφερομένους.
Τό Καταστατικόν διενεμήθη, διά τών
Υπηρεσιών Χωρ]κής εις τούς άνδρας
άντί (2) δραχμών κατ’ άντίτυπον. Εις
αυτό δέ υπάρχουν καί έντυπα αίτήσεως
μεθ’ υπευθύνου δηλώσεως, ήτις πρέπει
νά θεωρηθή διά τό γνήσιον τής υπογρα
φής τού δηλούντος υπό τού Προϊστα
μένου του.
Ή άποστολή τών αιτήσεων έγγραφής
εις τόν Συνεταιρισμόν δύναται νά γίνη
ταχυδρομικώς ή μέσω τής 'Υπηρεσίας
Χωρ]κής εις ήν υπηρετεί ό αϊτών.
Αί υπέρ τού Συνεταιρισμού κρατήσεις
έμφανίζονται εις τάς μηνιαίας μισθαποδείξεις τών άνδρών πού έκδίδει ή Διαχείρησις Χρηματικού (στήλη «Δάνεια»
Ε.Τ.Χ.). Έκ τών άποδοχών ’Ιουλίου 1973
έγένετο κράτησις (60) δραχμών διά συν
δρομήν Β' όμηνίας 1973. Οΰτω π.χ. έάν
διά τήν 2αν δόσιν συνεταιρικής μερίδος
έγένετο κράτησις (450) δραχμών, προστιθεμένης καί τής κρατήσεως τής Β' 6μηνίας έ.έ. ή συνολική κράτησις θά είναι
(510) δραχμαί.
Παρακαλοΰνται οί ένδιαφερόμενοι ό
πως άναγνώσουν καλώς τό Καταστατικόν
τού Συνεταιρισμού μετά τής έν αύτφ
προσκλήσεως καί άποστείλουν τό ταχύτερον τάς αιτήσεις των διότι ή προτεραιότης (σειρά έγγραφής) τίκτει ώφέλειαν
εις τούς συνεταίρους.
Π ΡΟ ΑΓΩ ΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

.

Κατά τό 2μηνον ’Ιουλίου—Αύγούστου
έ. έτ. προήχθησαν :
— Είς Άνθυπασπιστάς (66) Ένωμ]ρχαι
γενικών Υπηρεσιών.
— Είς Ένωμοτάρχας (165) Ύπεν]ρχαι
γενικών Υπηρεσιών, έξ ών (1)
τής Μουσικής καί
— Είς Ύπενωμοτάρχας (664) Χωροφύ
λακες, ήτοι (648) γενικών'Υπηρεσιών
καί (16) τεχνικοί.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

— Τήν 20-7-73 έξήλθον τής Σ.Α.Χ.
(56) νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι.
— Τήν 30-6-73 έξήλθον τής Σχολής
Μετεκπαιδεύσεως (86) Άνθυπασπισταί.

ΝΕΟΙ Υ Π Ε Ν Ω Μ Ο Τ Α Ρ Χ Α Ι

Τήν 2-7-1973 ώργανώθη ειδική τελετή είς τήν Σχολήν Χωρ]κής 'Οπλιτών
έπί τή λήξει τής ΙΟμήνου έκπαιδεύσεως (243) νέων 'Υπενωμοταρχών καί
(14) τοιούτων Γυναικών οί όποιοι θά τοποθετηθούν εις τάς άνά τήν ’Επικρά
τειαν 'Υπηρεσίας Χωρ]κής.
Είς τήν τελετήν παρέστησαν: Ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Άντ]γος κ. Καραβίτης, οί Ύπαρχηγοί Χωρ]κής Ύποστ]γοι κ.κ. Ζαφειρόπουλος καί Τζαβάρας, ό Α'. ’Επιθεωρητής Χωρ]κής Ύποστ]γος κ. Κωβαϊος, ό Διοικητής
τής Σ.Δ.Α. Ύποστ]γος κ. Ραφαηλάκης, ό Ύπαρχηγός Λιμενικού Σώματος
Άντιπλοίαρχος κ. Μαζαράκης, ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. Καραμπάτσος, έκπρόσωποι τής Νομαρχίας ’Αττικής, Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι
’Αττικής, έκπρόσωποι τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας,
άλλοι έπίσημοι καί πλήθος προσκεκλημένων φίλων Χωρ]κής καί οικείων
τών νέων βαθμοφόρων.
Ό κ. ’Αρχηγός Χωρ]κής, μετά τήν προσέλευσιν τών έπισήμων καί τών
προσκεκλημένων, προέβη εις τήν έπιθεώρησιν τών παρατεταγμένων τμη
μάτων είς τό προαύλιον τών Σχολών μεθ’ δ έτελέσθη ή κεκανονισμένη δέησις.
’Ακολούθως ό Διοικητής τής Σχολής 'Οπλιτών Χωρ]κής, Ταξίαρχος κ.
Καραμπάτσος, άνέγνωσε τήν Η.Δ. τής Σχολής δΤ ής, σύν τοϊς άλλοις, άνεφέρθη είς άπολογισμόν τού έργου έκπαιδεύσεως τών άνδρών καί γυναικών
Υπενωμοταρχών καί άπηύθυνε πρός αύτούς καί τούς Καθηγητάς των—Ιδιώτας καί άξιωματικούς—συγχαρητήρια καί ευχαριστίας, ώς έπίσης καί
χρησίμους συμβουλάς διά τήν περαιτέρω είς τό Σώμα έπαγγελματικήν των
σταδιοδρομίαν καί έξέλιξιν.
Έ ν συνεχεία ό κ. ’Αρχηγός—βοηθούμενος ύπό τών κ. Ύπαρχηγών—άπένειμε τά πτυχία είς τούς άποφοιτήσαντας οίτινες μετά τό πέρας τής τελετής
παρήλασαν έπιβλητικώς μέ έπικεφαλής τάς γυναίκας συναδέλφους των
ένώπιον τών έπισήμων, τή συμμετοχή τής Μουσικής τού Σώματος.
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Μ Ι Κ Ρ Α

ΑΛΛΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

’Εγγράφους εύχαριστίας έξέφρασαν
—Ό Πρόεδρος τοΰ Αύτοκιν]κοϋ 'Ομίλου Πατρών καί ό
Πρόεδρος ’Αγωνοδικών —μέλος τής Εθνικής Επιτροπής
’Αγώνων ΕΛΠΑ διά τήν πρόθυμον συμβολήν καί συμπαράσυμπαράστασιν τών όργάνων τής Δ. X. Άχαΐας εις τήν έπιδιεξαγωγήν τοΰ άγώνος «Άνάβασις Πιτίτσας» τήν (22-4-73).
* * *

—Τό Εθνικόν "Ιδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων Θεσ]νίκης,
διά τήν πρός τούς τροφίμους του προσφοράν ποσού (15.000)
δραχμών παρά τών άνδρών τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσ]νίκης
έπί τώ έφετεινφ έορτασμώ τής 'Αγίας Είρήνης.
* * *
—Ό κ. Νικ. Μαρκόπουλος, κάτοικος Καλλιθέας ’Αττικής
πρός τά όργανα τού Τμήματος Τροχαίας Τριπόλεως διά τήν
άνεύρεσιν άπολεσθείσης έν Τριπόλει τσάντας τής συζύγου του.
* * *
—Ό ’Αρχηγός τής έν Έλλάδι ’Αμερικανικής Στρατ]κής
’Αποστολής Στρατηγός CHA RLES RT DE R πρός τούς άνδρας
τού Παρτ]τος ’Ασφαλείας Κηφισίας διά τήν λήψιν έξαιρετικών μέτρων άσφαλείας τής οικίας του κατά τήν ένταΰθα
πρόσφατον έπίσκεψιν τού στρατηγού Η.Π.Α. κ. MICHAEL
DAVISON.
* * *
—Ό Διευθυντής τής COMMONWEALTH POLICE
FORCE κ. J.M. DAVIS δι’ έξαίρετον συνεργασίαν καί λή
ψιν άριστων μέτρων άσφαλείας κατά τήν τελευταίαν εις Ρόδον
έπίσκεψιν τοΰ Αύστραλοϋ Πρωθυπουργού κ. Ε. G.WH1TLAM.
* **
—Ό Πρύτανις τού Πανεπιστημίου Ίωαννίνων κ. Γ. I.
Θεοχαρίδης πρός τούς άνδρας τοΰ A. Τ. Καλαμπάκας διά τήν
συνδρομήν καί συμπαράστασίν των πρός τούς εις περιοχήν
«Κατάρας» άποκλεισθέντας, λόγιρ χιονοθυέλλης, έκδρομεΐς
φοιτητάς.
* **
—Ή Κων]ντίνα χήρα Ήλία Καλύβα, κάτοικος Άκοβίτικων Καλαμπάκας, τούς άνδρας τής Α. Δ. X. Πελ]νήσου διά
προσφοράν ποσού (57.808) δραχμών πρός αυτήν καί τόν άνήλικον υιόν της καί τάς άποδοθείσας τιμάς εις τόν έσχάτως άποβιώσαντα (Ένωμ]ρχην) σύζυγόν της.
* * *
—Τό 3ον Σύστημα ’Αεροπροσκόπων Ν. Φιλαδέλφειας ’Ατ
τικής διά προσφοράν ποσού (2.200) δραχμών πρός πραγματοποίησιν έκδρομής των (6-5-73) εις Δάφνην Εύβοιας.
* * *
—Ή Γαλλίς τουρίστρια MELLE ROVER MARIE AGNES
πρός τούς άνδρας τού Σ. X. Ρεντίνης Καρδίτσης διά τήν άμε
σον σύλληψιν δράστου κλοπής τής τσάντας της μετά χρημά
των καί άλλων άντικειμένων καί τήν άπόδοσιν τούτων εις αύτήν.
* * *
—Τό Δημοτικόν Βρεφοκομεϊον Θεσ]νίκης διά τήν πρός
τούς τροφίμους του προσφοράν (15.000) δραχμών παρά τών
άνδρών τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσ]νίκης.
* * *

—Ό κ. Άνδρέας Γκόγκος, έπίτιμος Δ]ντής Παιδαγωγικής
’Ακαδημίας, κάτοικος ’Αθηνών, πρός τούς άνδρας τού Τμή
ματος Τροχαίας Μεσολογγίου, διά τήν πρός αύτόν καί τήν
σύζυγόν του πολύτιμον συνδρομήν καί συμπαράστασίν των
κατά τό έπισυμβάν αύτφ έκείσε τροχαϊον άτύχημα (25-4-73).
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—Τό Δημοτικόν Συμβούλιον 'Αγιάσου Σερρών διά τήν
—μερίμνή τού 'Υπομ]ρχου κ. Κων]νου Σβέρκου, Δ]τοϋ τού Α.
Τ. 'Αγιάσου—πρός ένδεεΐς τής περιοχής 'Αγιάσου δίς άποστολήν ιματισμού καί χρηματικής παροχής.
* **
—Ή έν Θεσ]νίκη Ένωσις Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μα
κεδονίας, διά τήν—μερίμνη τής Δ. Α. Θεσ]νίκης —ύποδειγματικήν τάξιν κατά τόν μεταξύ τών όμάδων Ιταλίας—’Αγ
γλίας διεξαχθέντα έκείσε ποδοσφαιρικόν άγώνα (16-5-73)
διά τό Κύπελλον Κυπελλούχων Εύρώπης.
*
—Ό κ. Αιμίλιος Δημητριάδης, όδοντίατρος, κάτοικος Αι
γάλεω—έπ’ εύκαιρίμ τού έσχάτως έπισυμβάντος αύτφ τροχαίου
άτυχήματος—διά τόν τρόπον έκτελέσεως τών καθηκόντων καί
τό εργον τών όργάνων Τροχαίας Αιγάλεω.
*
—Ή κα Ελένη Ε. Βόδινα, ιδιωτικός ύπάλληλος, έν Ααυρίφ, διά τήν—μερίμνη τών άνδρών τοΰ Σ. X. Ζαγοράς—έπιτυχή
όργάνωσιν συνεορτασμοΰ τοΰ Πάσχα μετά τοπικών παραγόν
των, τουριστών, καί τής έπιστολογράφου μετά τοΰ συζύγου
της.
*

—Ό Προϊστάμενος E.G.T. Κερκύρας, διά τά έξαιρετικά
μέτρα τάξεως, άσφαλείας καί τροχαίας τής Δ. X. Κερκύρας
κατά τήν εις Κέρκυραν (9-4-73) πρόσφατον άφιξιν καί διακίνησιν τού ’Ιταλού Υπουργού Μεταφορών SIGNOR ALDO
ΒΟΖΖΙ μετά τής άκολουθίας του, έκπροσώπων τής FEDERAZIONE ITALIANA AGENZIE VIAGGI Ε TURISMO καί
(300) Πρακτόρων Τουρισμού καί Ταξειδίων, προσκλήσει τού
Ε.Ο.Τ.
*
—Ό Γενικός Γραμματεύς Ε.Ο.Τ. κ. Νικολ. Σακελλαρίδης,
διά τήν πολύτιμον συμβολήν καί συνεργασίαν τών όργάνων
τής Δ. X. Κερκύρας πρός έπιτυχίαν τής φιλοξενίας τών ως
άνω συνέδρων τής FAVET καί τήν τουριστικήν προβολήν
τής νήσου.

Εύμ,ενη σχόλια αφιέρωσαν
— Η έφημερίς «ΑΛΗΘΕΙΑ» Τριπόλεως εις σχόλιόν της
ύπό τόν τίτλον «ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΑΙ» (τής 6-5-73) έξέφρασεν ευμενή σχόλια καί συνεχάρη τούς διοικούντας καί τούς
άνδρας τών έν Τριπόλει 'Υπηρεσιών μας διά τήν λήψιν τε
λεσφόρων μέτρων τάξεως καί τροχαίας πρός άνετον διακίνησιν έπισκεπτών καί όχημάτων κατά τόν έφετεινόν έορτασμόν τοΰ Πάσχα.
*

—Αί έφημερίδες «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» καί «ΠΑΤΡΙΣ» 'Ηρα
κλείου Κρήτης εις σχόλιά των ύπό τόν τίτλον «ΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» καί «ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ
ΧΩΡ]ΚΗΣ» έξέφρασαν λίαν εύμενή σχόλια ύπέρ τών όργάνων
Χωρ]κής τής Α. Δ. X. Κρήτης διά τήν ταχεΐαν άνακάλυψιν
καί σύλληψιν τριών (3) έσχάτως άποδρασάντων καταδίκων
τών φυλακών Ν. 'Αλικαρνασσού.
*

—Ή έν Θεσ]νίκη έφημερίς «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ» εις
σχόλιόν της (τής 13-5-73) ύπό τόν τίτλον «Είρηνοποιοί»
έδημοσίευσεν εύμενεϊς κρίσεις τοΰ δημοσιογράφου κ. Νικ.
Μέρτζου, ’Αντιπροέδρου τής Συμβουλευτικής ’Επιτροπής
όσον άφορμ τήν είρηνοποιόν δράσιν καί τό έργον τών άνδρών
Χωρ]κής έξ άφορμής τού έσχάτως φονευθέντος έν ύπηρεσίμ
Άντ]ρχου Δ. X. Κιλκίς Σταματίου Μπογιατζή.
—’Επίσης καί αί έφημερίδες Κερκύρας «’Ελευθερία», «Ση
μερινή» καί «Ή Κερκυραϊκή» έξέφρασαν εύχαριστίας,
συγχαρητήριαμ ετ’ εύμενών σχολίων πρός τά όργανα τής Δ. X.
Κερκύρας διά τήν πολύτιμον συνεργασίαν των καί τά μέτρα
τάξεως καί τροχαίας πού έλαβον κατά τήν άφιξιν τοΰ ’Ιταλού
'Υπουργού Μεταφορών (9-4-73) καί (300) Πρακτόρων Του
ρισμού καί ταξειδίων εις Κέρκυραν.

Κ Α Λ Λ ΙΤΕ Χ Ν ΙΚ Η Ε Κ ΔΗ Λ Ω ΣΙΣ
Ο.Φ.Χ.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ Χ Α Λ Α Ν ΔΡΙΤ Σ Η Σ

Τήν 8-7-73 έτελέσθη εις τόν 'Ιερόν
Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλανδρίτσης έπιμνημόσυνος δέησις υπέρ τών
πεσόντων άνδρών Χωρ]κής κατά τήν έναντίον τών Κ]Σ ιστορικήν μάχην τής
5-7-1948, ών τήν θυσίαν καί τόν ήρωϊσμόν
έξήρε δεόντως ό όμιλητής τής ήμέρας
Γυμνασιάρχης Χαλανδρίτσης κ. Πανουτσόπουλος.
Εις τήν τελετήν παρέστησαν ό 'Υφυ
πουργός — Περιφερειακός Διοικητής
Πελοποννήσου—Δυτ. Στερεός Ελλάδος
κ. Λέκκας, ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Άντ]γος
κ. Χρίστος Καραβίτης, ό ’Ανώτερος
Διοικητής Χωρ]κής, έκπρόσωποι τών
άρχών τής Κωμοπόλεως καί τής πόλεως
τών Πατρών, έπιζήσαντες τής μάχης
άνδρες Χωρ]κής, οικείοι τών πεσόντων
μαχητών καί πλήθος κατοίκων τής περιο
χής-

Μετά τήν δέησιν ή πομπή τών έπισήμων κατηυθύνθη εις τό μνημεϊον τών
πεσόντων όπου έγένετο κατάθεσις στε
φάνων ύπό τών έπισήμων, τοϋ έκπροσώπου τών διασωθέντων τέως Ένωμ]ρχου
κ. Παναγιώτου Σχίζα, έκπροσώπων τών
άρχών Συλλόγων καί ’Οργανώσεων, καί
προσκλητήριον νεκρών. Ή όλη έκδήλωσις έληξεν έν μέσω άτμοσφαίρας
καταφανοΟς συγκινήσεως καί έθνικοϋ
παλμού μέ άποτέλεσμα τήν έκφρασιν
ευμενών υπέρ τού Σώματος σχολίων
ΰφ’ όλων τών παρευρεθέντων εις τήν τε
λετήν.
Εις τήν φωτογραφίαν ό ’Αρχηγός
Χωρ]κής Άντισ]γος κ. Χρίστος Καρα
βίτης καταθέτων στέφανον εις τό ήρώον
τών πεσόντων εις Χαλανδρίτσαν άνδρών
Χωρ]κής.

ΑΙΓΑΛΕΩ

Τήν έσπέραν τής 8-7-73 έπραγματοποιήθη ή έτησία καλλιτεχνική έκδήλωσις
(φιέστα) τού 'Ομίλου Φίλων Χωρ]κής
Προαστίων Δυτικής ’Αττικής εις τό
Δημοτικόν στάδιον Αιγάλεω.
Εις τήν έκδήλωσιν παρέστησαν ό
Α' Ύπαρχηγός Χωρ]κής Ύποσ]γος
κ. Ζαφειρόπουλος ώς έκπρόσωπος τού
’Αρχηγού τού Σώματος, ό ’Αστυνομικός
Διευθυντής Προαστίων Πρωτευούσης
Ταξίαρχος κ. Σταματόπουλος, ό Δήμαρ
χος καί έκπρόσωποι τών Άρχών Αιγά
λεω, Αξιωματικοί καί άνδρες Χωρ]κής
μετά τών οικογενειών των, φίλοι τού Σώ
ματος καί πλήθος κόσμου.
Τήν άξέχαστη αύτή βραδυά έλάμπρυναν διά τής παρουσίας καί τής ένεργοϋς
συμμετοχής των έκλεκτοί άστέρες τού
έλληνικοΰ πενταγράμμου, οΐ όποιοι συνετέλεσαν μέ τό πλούσιον καλλιτεχνικόν
πρόγραμμά τους εις τήν ψυχαγώγησιν
τών προσκεκλημένων μέ τήν δημιουρ
γίαν έξοχου έορταστικής άτμοσφαίρας
καί κεφιού πού διήρκεσε μέχρι τών πρωι
νών ώρών τής έπομένης.
Στιγμιότυπον τής έπιτυχοϋς αύτής
έκδηλώσεως είκονίζεται εις τήν φωτο
γραφίαν.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

ΛΥΣΕΙΣ

Τό πρακτορείον Ταξιδίων καί ’Εκδρομών PANEUROPEAN (Άθήναι,
Γ' Σεπτεμβρίου 13, Στοά, τηλ. 542411, 534446, 542331 καί Ρόδος, τηλ. 87-34
καί 23-87) δέχεται δηλώσεις συμμετοχής τών άνδρών Χωρ]κής καί τών οικο
γενειών των δι’ έκδρομάς ύπαλληλικάς εις ΡΟΔΟΝ, ΙΟημέρου διάρκειας,
άντί ποσού (2.480) δραχμών. Διά τού ποσού τούτου έξασφαλίζονται τά εισι
τήρια άτμοπλοϊκώς μετ’ έπιστροφής, ή μεταφορά καί ή διαμονή εις Πανσιόν
μέ 2κλινα δωμάτια καί πρωινά, γεύματα καί δείπνα εις Ξενοδοχείον «ΜΑΝΌΥΣΟΣ», ή ξενάγησις καί έκδρομή εις άξιοθέατα πόλεως καί περιοχής
Ρόδου μέ Πούλμαν κλπ.
’Αναχωρήσεις έκ Πειραιώς διά Ρόδον καί τάνάπαλιν έκαστον Σάββατον
ώραν 15.00’ μέ τό F]B «ΑΙΟΛΙΣυ εις καμπίνες τουριστικής θέσεως, άπό 1]5
μέχρι 30]10]1973. Οί έπιθυμούντες δύνανται νά άπευθύνωνται εις τό ανωτέρω
Πρακτορείον πρός έξυπηρέτησίν των.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

1) Τό ιππήλατον.
2) ’Οφείλει νά άκολουθήση τό
τό ιππήλατον.
3) Τό δίκυκλον.
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Έκυκλοφόρησε τό τεύχος ’Ιουλίου τού περιοδικού «’Ακτίνες». ’Από
τά περιεχόμενα: «Ή στροφή» τοϋ Α. Μ π α ρ έ σ τ α , «'Ενα κοινωνικό
έργο—Θαύμα Πίστεως» τού Δ α β ί δ Γ ο υ ί λ κ ε ρ σ ο ν , «Χαρακτήρες
καί πειθαρχία» τού κ. Ά ρ. Ά . Ά σ π ι ώ τ η, «’Ερωτήματα γιά τόν άν
θρωπο καί τήν προέλευσί του» τού Α ί μ έ
Μ ι σ έ λ , «Ή παιδεία ώς
άνθρωπιστική άγωγή κατά Πλάτωνα» τού κ. Γ. Ά μ ι ρ α λ ή κ. ά.
Έκυκλοφόρησε τό τεύχος ’Ιουλίου τού περιοδικού «Ό κόσμος τής
Έλληνίδος». ’Από τά περιεχόμενα: «Πάντα ό Όδυσσέας ζή» «Μικρά καί
μεγάλα παιδιά» τής κ. Έ λ. Κ ο υ λ ο υ μ π α ρ ί τ σ η , «Τό μέλλον τής
τηλεοράσεως» τής δ. Μ π. Ά θ α ν α σ ι ά δ ο υ, «Υπάρχει άγάπη κ α ί....
’Αγάπη» τής δ. Π.Φ ί λ ι ο υ, «Ένα κάποιο καλοκαίρι» τής δ. Ε 1 ρ. Μ υκ ο ν ι ά τ η, «Ό χρόνος στά χέρια σας» τής κ. Κ. Σ π η λ ι ω τ α κ οπ ο ύ λ ο υ, «Νά μάθωμε τά παιδιά μας νά άγαποϋν τή φύσι» τής κ. Μ. Δ ημ η τ ρ ι ά δ ο υ κ. ά.
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H.E. the President of the Hellenie
Democracy Mr. GEORGE PAPADOPOULOS honoured the graduation Ce
remony of the new Gendarmery 2nd
Lieutenant at the Gendarmery School on
July 20.

IN THIS ISSUE
THE GENDARMERY ANNUAL REPORT OF 1972.
A brief outline of the Gendatmery Annual Report of the year 1972* which was published in a
modern and most impressive edition, this month, in order to help our foreign brother Law Enforce
ment officers and friends ro formulate a picture of the activities of our Agency during the past year.
Informing the public is one of the most important activities of the Gendarmiery, whichis pu
blishing an Annual Report since 1957, and it is believed that this way it has certainly been satisfinght e
expectations of those who are interested in our activities and the public in general
Comments from abroad and home verify this as being true, and we do hope that, this time, we did
our best to present a much move thorough image of our Agency’s activities of 1972 but, we certainly
would greatly appreciate any comments in order to correet any mistakes in our future editions.

1

INTRODUCTION
TO THE SECOND PARI

ANNUAL REPORT
OF THE
H ELLEN IC G EN D ARM ERY

In our effort to give an overall
picture of the Hellenic Gendarmery’s activities during the year
1972 we published in our previous
issue the first part of this article
which was related to a brief out
line of the Gendarmery’s histo
rical background and to the crime
statistics of the year 1972.
In the present part of our arti
cle we shall try to give to our
readers some useful information
about the Gendarmery Crime In
vestigation Services, The V .I.P ’s
Department, The Traffic Services,
The Gendarmery Tourist Services,
The Gendarmery Aliens Services,
The Patrol Division and the Emer
gency Squads Activities.

(S E C O N D P A R T )
By
J O H N T R IP IS
G e n d a rm e ry M a jo r

THE CRIME INVESTIGATION
SERVICES
The Crime Investigation Depart
ment is a joint Service of the Gen
darmery and the Athens City Po
lice under a Judicial Official.
The Gendarmery, besides, its
participation to the above men
tioned joint Central Crime Invstigation Agency has a Regional Crime
gation Subdepartment in Thessa
loniki (N. Greece), 13 Crime In
vestigation Bureaus, one in each
High Gendarmery Command, and
about 52 Crime Investigation
Groups, one in each Gendarmery
Command.
The activities of the above Ser
vices during the year 1972 were,
certainly, very remarkable and ef
fective, as one can see from the
here below numbers :
1. Searches at crime sce
nes
1774

2

2. Fingerprints found in
cases
3. From the study and
comparison of these
fringerprints it was
established that :
a) Belonged to victims
b) Belonged to perpe
trators
4. Identified and arrested
person by way of fin
gerprints
5. Information concern
ing the criminal back
ground of persons was
issued to various Au
thorities
6. Fingerprinted persons
7. Information was given
about persons
8. From these persons
were already finger
printed
9. Fingerprinted
crimi
nals
10. Information given to
certain Authorities
11. Photoes of corpses ta
ken
12. Photoes taken in crime
scenes
13. Other photoes taken
14. Photoes printed in
other cases

TRAFFIC SERVICES

1029

290
234
219

26518
15843
8395
1976
13917
667

The traffic problem is one of
118 the greatest headaches which keeps
busy every Law Enforcement Agen
cy
today. Although the problem,
12
39 in many respects is not exclusi
vely, a purely Police problem, usu
39396 ally the Police are always to be
blamed for its dreadful sometimes
results. Nevertheless, the Police
despite the difficulties met in its
V.I.P’s DEPARTMENT
effort to prevent it, it has paid its
share in keeping it at least under
a reasonable control.
One most important duty of the
Today, the traffic enigma tou
Hellenic Gendarmery is, also, the ches every facet of human activity
protection of the life of our Pre and one could say that, it is far
sident and the V .I.P ’s, and the more deadly and pressing problem
protection of the Parliament and than criminality. It is a dailly chal
the Presidential Residence and pre lenge to every citizen and for this
mises.
reason it should be met with the
The Gendarmery V .I.P ’s De
partment is a well organised Ser
ACC ID ENTS
vice manned with specially and
Fatal
most carefully selected Officers who
Injuries
proved to be most qualified for
Property damage
this delicate and difficult mission.
Total

Traffic Accidents

finest weapons — physical, mecha
nical and mental — that can be
provided.
The recent popularisation in mo
tor vehicles, as well as the expan
sion of their use, has been very
remarkable in Greece, especially
during the period which followed
the revolution of April 21st. 1967.
Statistics clearly show that at the
end of the year 1966 the total
number of motor vehicles in use
recorded as many as 863.197
units, while this number has moun
ted to 1.577.122 at the end of
the year 1972.
The motor vehicles have already
inflitrated into our Country’s af
fairs to an extent which amounts
to a social and economic revolu1971
799
9794
8512
19105

1972
838
10638
9778
21274

Increace
4,88
8,72
14,87
11,35

KILLED
Total
Drivers
Passengers
Pedestrians

936
339
302
295

980
347
303
330

4,70
2,35
—
11,86

INJURED
Total
Drivers
Passengers
Pedestrians

15049
5827
6020
3202

16251
6598
6242
2411

7,99
13,23
3,69
6,35

Decrease
—
—
—
—
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tion. The tremendous increase in
vehicular traffic comensurate with
the ever-changing conditions of the
modern age, the fast growing ur
banisation, the streamlike flow of
over 2.731.587 tourists in our
Country during the year 1972 and
the rapid rythm of the modern way
of life and finally the availability
of new and improved roadways
has resulted in the worsening of
the motor traffic with its direct
consequences that are the imme
diate concern of every citizen, and
the indirect social and economic
ones of a very wide ranging cha
racter, which have, already, ra
mified into every nook and corner
of the Nation’s life.
This being the situation, the Gendarmery, despite the existing, al
ways, in this domain of its acti
vities, disadvantages and difficul
ties, did its best to cope with the
ever-growing traffic problem and
one can say that it succeeded in
keeping it under a reasonable
control.
In order to succeed in it, the
Gendarmery Leadership, paid par
ticular attention to the organisa
tion of the Gendarmery traffic
Services, that its its 2 Traffic Sub divisions, 35 Traffic Precincts and
31 Traffic Stations spread all over
the country. 168 Commissioned
Officers and 1984 Non-commis
sioned ones are responsible for
the control of over 1.577.128 motor
vehicles moving in a country wide
road network of over 35.515 kilo
meters.
Systematic and continuous Trai
ning of the traffic personel was
one of the major objectives of the
year 1972 and the supplying of all
kind of technical facilities com
pleted the required necessities in
cofronting this so pressing pro
blem, which as one can see from
the here below statistical tables was
surely kept under a reasonable
control.

Drivers Violations
Resulted in Accidents.

4

Traffic Violations.
V IO LA T IO N S
Total
Misdemeanors
M inor offences
W arnings
Suspended drivers licences
Suspended vehicles licences

1971
384284
51868
332416
97119
112726
81812

1972
389130
63798
325332
69692
92692
75177

Increase
1,73
26,50
—
—
—
—

Decrease
—
—

2,13
28,31
17,77
18,12

Vehicles Involved in Accidents.
Vehicles involved w ith:
Total
Private owned vehicles
Public vehicles
Private owned trucks
Public trucks
Busses
Motocycles
Motobicycles
Bicycles
A g ricu ltu ra l vehicles
Railway vehicles
Other vehicles

1971
24431
9917
1840
2889
1904
1123
1207
4269
229
568
53
432

1972
26790
10930
2228
3380
2082
1147
1165
4552
228
627
39
412

Increase
9,66
10,21
21,09
17,00
9,35
2,14
—

Decrease
—
—
—
—
—
—

3,48

6,63

—

—

—

10,39
—
—

—

26,42
4,63

Kind of Accidents
KIND OF A C C ID ENTS
Total
C ollision w ith:
Pedestrian
Other vehicle
Anim al
A parked vehicle
Fixed object
Running off the roadway
Overturned
Falling from a vehicle
O ther cases

1971
19105

1972
21274

Increase
11,35

34111
10432
189
805
712
1913
1198
194
251

3483
11845
155
840
852
2381
1230
216
272

2,11
13,54

1971
DRIVERS' V IO LA T IO N S
Total
16715
Speeding
4223
Im proper passing
1166
Im proper use of lights
199
Failed to yield the right of way
3223
1454
Not keeping safety distance
Driving under the influence of alcohol 169
Failed to signal intention
440
Not keeping to the right
1367
Reckless driving
232
Lack or im proper use o f lights
130
Carelessness
1284
Failed to obey tra ffic signs
796
Faulty evasive action
847
Other violations
1185

1972
18513
4900
1240
71
4218
1863
137
365
1078
166
91
1005
825
787
1767

—

4,35
19,66
24,46
2,67
11,34
8,37

Increase
10,76
16,03
6,35
—

30,87
28,13
—
—
—
—
—
—

Decrease
—

____
—

17,99
—
—
—
—
—
—

Decrease
—
—
—

64,32
—
—

18,93
17,05
21,14
28,45
30,00
21,73 r

3,64

—

—

7,08

49,11

—
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Pedestrians Violations Resulted in Accidents.
PEDESTRIAN V IO LA T IO N S
Total
Failed to obey a traffic signal
Not walking on the roadway
Not walking on the sidewalk
Crossing diagonally the roadway
Standing undecisively on radway
W alking in between moving vehicles
W alking in roadway recklessly
Playing or working in roadway
Lying in roadway
Running behing moving vehicles
Other violations

1971
1891
58
254
163
198
156
52
864
38
2
4
102

1972
2120
43
3Q9
232
229
101
47
1024
51
1
6
77

Increase
12,11

Decrease

—

25,86

—

21,65
42,33
15,66
—
—

—

y

«

The Hellenic citizenry is fully aware of
the excellent performance of the Traffic
Officers and for this reason each year
recognizing this great offer rewards re
presentatives of the traffic Services. In the
photo the President of the Athens Aca
demy awarding the medal for meritorious
acts to a Gendarmery traffic officer.

—
—

35,26
9,62

18,52
34,21

—

—

—

—

—

—

—

24,50

A Two Year Comparison of Hours
of Work of the Traffic Services’ Personnel.
1971
TYPE OF SERVICE
Total of work hours
5439445
Regulation of Traffic
1130818
Traffic Control
3090423
A ccident investigation
185686
O ffice W ork
630268
Attendance in Courts
42409
T raffic education
8319
V.I.P.'S escort
149673
raffic regulation during festivals
27063
Traffic regulation during festivities
and parades
60491
Other activities
114295

1972
5636257
1088251
3240249
196178
638774
59827
8750
154679
25010
44872
137171

Increase
3,62
—

4,85
5,65
1,35
41,07
5,18
3,34
—
—

20,02

Decrease
____

3,76
____
____
____
____
____
—

7,45
25,82
—

Η. E. the Minister of Communication
Mr O. YIAKAS awarding medals to
distiuguished for their outstanding per
formance Gendarrmery Traffic officers.
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Unique ambition of a Gendarmery Woman officer is to offer her protection and smile to everyone in need and espe
cially to the young people.

Comments and Conclusions on the Statistics on Traffic Accidents.
1. There was an overall increase in the roadway accidents recorded in 1972 in relation to those of 1972 (1910521274 or +11,35%). This comparison actually does not offer the real picture of road accidents because it must
be taken into consideration that there was an increase in the number of vehicles during the year 1972 (90.580)
and besides this, in the total number of vehicles are not included those belonging to the Hellenic Arm ed Forces,
to Law Enforcement Agencies, and also to the Foreign M issions stationed in Greece, and of course those of
the increased number of Tourists who flooded into our Country in 1972 (2.731.577).
2. There was, also, an overall increase in the number of tra ffic violations recorded, in 1972 in com parison with
those of 1971 (389130-384284 or +26,50%).
3. The leading rate among the vehicles involved in road accidents hold the Public Use Trucks followed by the
private owned ones. It is w orthw hile to be mentioned here that there was a decrease in the number of Motocycles
and A gricultural vehicles involved in accidents.
4. As far as the type of road accidents is concerned, running off the roadway comes in the firs t place followed
by collision with fixed object.
5. Speeding, also, comes in the firs t place of violations resulted in accidents, followed by not yielding of the
right of way, while there was a decrease in the number of violations pertaining to im proper use of lights, lack
or misuse of them, reckless driving.
6. Pedestrians not walking in the pedestrian crossings are on the top of the list of violations resulted in a cdents.
7. The group age of 45-60 comes firs t in the list of drivers involved in accidents, followed by the ones of 15-25
years of age.
8. Most of the road accidents take place during the Hours 2400-0700 and th is is due to the fact that during these
hours there is not full traffic control, and morever, to drivers’ farigue, use of alcohol etc.
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blue sea, the Hellenes themselves
provide the indispensable element
of what has made Greece so popu
lar. Warmherated, vital and passio
nately interested in their fellow
men, they will make the visitor
feel at home and help him to enjoy
his holidays and the Hellenic way
of life-a rewarding experience and
not easily forgotten.
The Gendarmery being aware of
this great responsibility, has al
ways paid particular attention and
interst in organising its 63 Tourist
units, which are staffed with the
most qualified and foreing lan
guage speaking officers and it suc
ceeded in proving that it is carry
ing out these so important duties
very effectively.
The ever-growing streamlike flow
of over 2.731.587 tourists into
our Country each year imposes
to the Gendarmery a great deal
of new responsibilities and duties.

GENDARMERY TOURIST SERVICES

The role which the Hellenic Gendarmery plays in the general governemental program for the touristic
development of our Country is,
undoubtedly not only most im
portant but very decisive because
the Gendarmery Officers is the
first Greek to say «Wellcome» to
our visitors and the one to wish
«happy return home» on leaving
our Country. This duty is very
important and for this reason the
Gendarmery has organised special
Tourist Police Services all over the
Country, manned with specifically
selected and trained and foreign
language speaking Officers who are
at the disposal of our visitors 24
hours a day all during the year.
The services which offer these
Men cannot be presented by num
bers because they cover every de
tail and facet of the visitor’s stay
in our Country. But the most im
portant service offered to them is,
to remind to the ever-growing num
ber of visitors that «XENIUS
ZEUS» was born in this Country
and that with him was also born
the traditional «Hellenic Hospita
lity.
As it is known, and as statistics
and international comments indi
cate, Greece has gained the first
place in the international Tourist
firmaments because apart from the
wonderful historical remains of
its glorious past the vibrant co
lours of the Hellenic landscape
and the sunny islands in a‘ light

L is t o f L a n g u a g e s S p o k e n by G e n d a rm e ry
O ffic e rs .
2459 F o re ig n L a n g u a g e S p e a k in g G e n d a rm e ry
O ffic e rs A r e 24 H o u rs a D ay, 365 D a y s a Y e a r
P r o m p tly R eady to R e n d e r a ll K in d o f S e rv ic e s
to o u r F rie n d s th e F o re ig n V is ito r s .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

English
Albanian
A rabic
Bulgarian
French
German
Yugoslavian

1558
28
11
31
230
159
25

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Japan
Spanish
Italian
Rumanian
Russian
Tsechoslovaquian
Turkish

1
2
161
3
13
4
233.

A 10 Y e a r C o m p a ris o n T a b le o f T o u r is t A r r iv a ls to G re e c e . 1960-1972
I960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

343.913
494.191
597.924
741.193
754.495
846.974
997.628
848.985
1.017.621
1.038.951
1.609.210
2.257.994
2.731.587

1960-1972: INCREASE 694,27%
1971-1972: INCREASE 20,97%
1967-1972: INCREASE 221,75%
T his great increase in the number of T o u rist during the period 19601972, i.e. (694,27%) means fo r the Gendarmery greater responsibilities
and many more duties, w hich it carried out most successfully as it is
shown from comments from all over the world and home.
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Besides their main police duties the Gendermery Officers have another great
responsibility, and that is, to remind to the visitors of Country that «XENIUS ZEUS»
was born is the motherland of the hospitabiiity.

This can be seen from the cited
here below 13 year Comparison
Table of Tourist arrivals to Greece
that is, from 1960- 1972 :
With this part of our article we
tried to give a picture of the acti
vities of the Gendarmery in her
important mission, which consti
tutes the greatest part of her re
sponsibilities.
However, to measure the success
of any law enforcement agency by
a numerical or statistical break
down would be both impossible
and impractical — There is no way
of recording the number of crimes
prevented by an alert and vigi
lant police force nor can you sum
marize the amount of crime and
road accidents by the educational
efforts of the Gendarmery. The
same would hold true for the pre
vention of an violation of the laws.
Nor can one measure the efforts
and effectiveness in other fields of
the Gendarmery activity by figures
alone.
We do hope, however, that the
reader even with this very brief
account of the main mission of
the Gendarmery with be able to
formulate an idea about the im
portance and the effectiveness of
the Gendarmery.
In our next issue we shall try
to give you a brief outline of the
other activities of the Gendarmery
in the fields of Organisation and
administration which are equally
important.

TO BE CONTINUED
IN THE N EXT ISSUE

8

4

