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Τά νέα τηλέφωνα 
όδικής βοήθειας κα
τά μήκος των έθνι
κών όδών παρέχουν 
πολύτιμον συνδρο
μήν εις τούς ταξιδεύ
οντας.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

-J Παλαμότερα άπό την μδμα στήλη εμ- 
^  χοψε ΰπογραμμόσεμ δτμ 0μ έπμστο- 
λε'ς των αναγνωστών άναφορμκά με την 
εκδοσμ της " ΕΠ.Χ." ένμσχυουν σημαν - 
τμκά τός προσπάθεμές μας.

-JL· Δόγες ημέρες πρόν γράφουν αύτε'ς 
™  ομ γραμμές,άφμερώσαμε εμδμκό χρό
νο γμά νά μελετησωμε συλλογμχά τόν όγ
κο των επμστολών που πήραμε τό τελευ- 
ταΰο τρόμηνο.

.JL· * Η απασχόλησής μας αΰτη,όσο καό αν 
^  υπήρξε πολύωρη καό άφαμρετμκη γμά 
τός τρέχουσες συντακτμκές ΰποχρεώσεμς 
μας, μας αποζημίωσε δίπλα. Γματό την 
συγκόνησμ που δοκμμάσαμε,δέν μας την 
χάρμσαν μόνο τά έγκωμμαστμκά σχόλμα 
αλλά χαό οι. ύποδεόξεμς, πολλές από τός 
όπομες ήταν άρμστα τοποθετημένες.

.JL. Τό τελευταμο αυτό μας δημμουργεΰ 
^  την υποχρέωσε νά άναγγεμλωμε επμ- 
σημως οτμ υμοθετοΰμε απόλυτα τός σω- 
στές ΰποδεόξεμς που μας εγμναν.Γμά νά 
τός ύλοπομήσωμε, θά περμμε'νωμε μέχρμ 
τέλους’Οχτωβρόου καό άλλες γνώμες άπό 
αναγνώστες που έδόσταζαν ή ανέβαλλαν 
κάθε φορά νά τός δματυπώσουν.

Α Ή  παραπάνω ήμερομηνόα δεν άποκλεό· 
^  εμ βεβαόως κάθε μεταγενέστερη ύπό 
δεμξμ.'Απλώς δμαγράφεμ τά χρονμκά 
πλαόσμα τοΰ κυρόου μέρους της συνεργα- 
σόας μεταξύ συντάξεως καό αναγνωστών.

'Η ’Επμθεώρησμς Χωροφυλακής
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Οί δυό μεγάλες έννοιες, τό πνεΰμα καί ή άνδρεία 
συνυπάρχουν στον δρο τόν αιώνιο τής άρετήςποϋ 
προβάλλει σάν έθνικό εύσημο τοΰ λαοΰ τών Ε λ 
λήνων. Πιστός στις έπιταγές τής ιστορίας, ό έλληνι- 
κός άνθρωπος, διαβαίνει μέσα στους καιρούς, έπι- 
βλητικός, γιομάτος έμφυτη καλωσύνη, άλλά καί έτοι
μος νά προάσπιση τις ζωτικές του άξιες μέ κάθε κίνδυ
νο καί θυσία. Δέν έχει πάθη,δέν βυσοδομεΐ, δέν μισα- 
λοδοξεϊ, άλλά καί δέν φοβάται. Δέν διστάζει νά άντι- 
τάξη τις ψυχικές καί σωματικές του δυνάμεις σέ κάθε 
έπιβουλή δσο κι’ αν είναι μεγάλη, άπό δπου κι’ άν 
προέρχεται. Τό στιβαρό αύτό άντίκρυσμα τοΰ χρόνου, 
είναι πανάρχαιο βίωμα τής φυλής. Είναι συνείδησι 
έλευθερίας, είναι τό στέρεο βήμα στά κράσπεδα τής 
ιστορίας πού τής εξασφάλισε τήν είσοδο στήν κα
τάφωτη πύλη τής άθανασίας.

Είναι ή εθνική άρετή τών Ελλήνων, ή έξοχη αότή 
ψυχική λειτουργία τοΰ Γένους πού παρουσιάζεται 
πάντα μέ δυό έκφράσεις τό ίδιο άξιες: τήν σωματική 
καί πνευματική καταβολή καί μεγαλωσύνη.

Καλότυχος ό λαός, πού άπό μιά ρωμαλέα ρίζα 
φέρνει μέσα του τή μυθική δύναμη νά παλεύει μέ τήν 
ιστορική μοίρα καί νά κερδίζη τή μάχη τής φθοράς. 
Καί διπλά καλότυχος δταν τόσο άπό τόν επίγονο, 
δσο καί τις προγονικές πηγές δέν άναβλύζει τό μίσος, 
ό βάρβαρος φανατισμός, ή πρωτόγονη κι’ άτιθάσευτη 
παρόρμησι τών ένστικτων, άλλά ή γενναιοφροσύνη, 
ή συνείδησι τής άνθρωπιάς, ή ιστορική ευπρέπεια 
καί ή βαθειά πίστι στή δύναμι τών ωραίων ιδανικών 
πού αυτά καί μόνα δικαιώνουν τή ζωή καί τόν άνθρω
πο.
"Ενας τέτοιος, διπλά καλότυχος λαός, είναι οί "Ελ

ληνες. Πραγματικά ζωντανοί, έξοχα άγρυπνοι, σπιν- 
θηροβόλα φωτισμένοι δέν έταύτισαν ποτέ τήν ιερή 
έννοια τοΰ αγώνα μέ τή βία. Δέν έξίσωσαν ποτέ τή 
νίκη μέ τό μίσος καί τόν δλεθρο. ’Αντίθετα σέ κάθε 
καιρό καίσ’αύτυύς άκόμα τής σκληρότερης ιστορι
κής τους δοκιμασίας στάθηκαν άξιοι άπόγονοι, ώ- 
ραίων προγόνων στις έπάλξεις τοΰ χρόνου καί μετά 
τή μάχη ξαναγύρισαν στήν ειρήνη μέ τά ίδια ιδανικά.

Οί διαπιστώσεις αυτές βγαίνουν άναμφισβήτητες 
άπό τά άμέτρητα κείμενα τών Ελλήνων, γιά νά φανε
ρώσουν δίπλα στή χιλιάκριβη πολεμική ’Αρετή τους 
καί μιά έξ ίσου βαρύτιμη πνευματική άρετή, πού τής 
άξίζει κάθε θαυμασμός καί άναστροφή στή μνήμη 
τοΰ "Εθνους.

'Ενα έκατομμύριο Πέρσες έφτασαν πριν δυόμισυ 
χιλιάδες χρόνια στήν Ελλάδα. "Οπου πέρασαν ρίμα- 
ξαν, έξανδραπόδισαν, έκαψαν, κατέστρεψαν, έξαφά- 
νισαν άπό προσώπου γής τόν άνθρωπο. Τέλος ή πα
νίσχυρη αυτή στρατιά σκορπίστηκε στόν άνεμο μπρο
στά σ’ αύτή τήν ’Εθνική ’Αρετή τών Ελλήνων μέ 
τά στοιχειακό δυϊσμό τής άνδρειας καί τής πνευματι
κής έντιμότητος. Μέ δλο τό ξεθεμέλιωμα τής γής 
τους άπό τούς Πέρσες, δέ θά βρήτε ούτε μιά σελίδα 
μίσους μέσα σ’ άτέλειωτα κείμενα τοΰ Γένους πού 
περιγράφουν καί τόν δλεθρο άλλά καί τόν θρίαμβο 
τών έλληνικών δπλων. ’Αντίθετα, μέ ξεχωριστό 
αίσθημα ευθύνης, οί Έλληνες συγγραφείς καί ποιη- 
ταί έννοοΰν σέ κάθε περίστασι νά στερεώσουν τά 
κείμενά τους μέσα στό χρόνο μέ δσο τό δυνατό με
γαλύτερη άντικειμενικότητα, φωτίζοντας καί κάθε

(Συνέχεια είς τήν σελίδα 484)
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« Επ' εύκαίρια τού έορτασμοϋ τής 
πολεμικής αρετής, τού έφέδρου 
πολεμιστοϋ καί τής συντριβής τών 
συμμοριτών είς Γρόμμον - Βίτσι».
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καλή πλευρά τοΰ αντιπάλου. Μιά χαρακτηριστική 
τέτοια μαρτυρία μάς παρέχει ό πατέρας τής ιστορίας 
Ηρόδοτος μιλώντας γιά τις πρώτες μάχες στις Θερμο
πύλες καί τό Αρτεμίσιο, μεταξύ Ελλήνων καί Περ- 
σών. Περιγράφει μέ συγκινητική άντικειμενικότητα 
τήν αιχμαλωσία ένός πλοίου Ελληνικού καί τήν 
αψογη συμπεριφορά τών εχθρών σ’ ένα ηρώα:

«Ή σύλληψις τοΰ πλοίου τών Αίγινιτών-γράφει 
ό Ηρόδοτος—τού οποίου πλοίαρχος ήταν ό Άσω- 
νίδης, δέν έγινε χωρίς κάποια δυσκολία γιά τούς 
Πέρσες. Αιτία υπήρξε ένας πεζοναύτης, ό Πυθέας, 
γιος τοΰ Ίσχενόου, πού εκείνη τήν ήμέρα έφάνη 
ήρωϊκώτατος. Αυτός, όταν τό πλοΐον ήχμαλωτίζετο, 
έξηκολούθησε νά μάχεται ώσπου τόν κατακρεούργη
σαν. Ό ταν όμως έπεσε όχι νεκρός, άλλά ζωντανός 
άκόμα, οί Πέρσαι πεζοναΰται τών πλοίων, εξ αιτίας 
τής πολεμικής του άρετής τοΰ παρέσχο ν έξαιρετικά με
γάλες περιποιήσεις. Γιά νά τόν θεραπεύσουν άλειψαν 
τά τραύματά του μέ σμύρναν καί τά περιετύλιξαν μέ 
έπιδέσμους άπό σινδόνια έκ βύσσου. Κι’ όταν γύρι
σαν πίσω στο στρατόπεδό τους τόν έπεδείκνυαν μέ 
θαυμασμό σ’ ολόκληρη τήν στρατιά καί τοΰ έκαναν 
μεγάλες τιμές».

Ό  υψηλός αυτός καί άντικειμενικός λόγος τοΰ 
Ηροδότου σχετικά μέ τούς άντιπάλους, πού τόσα 
δεινά έπεσώρευσαν στήν πατρίδα, είναι ικανός νά 
μάς δώση μιά πρώτη αΐσθησι τής έθνικής άρετής τών 
Ελλήνων μέ τή συνύπαρξι τής άνδρειοσύνης καί τής 
πνευματικής έντιμότητος.

Μιά άλλη δυνατή επίσης γεΰσι τής ’Αρετής αύτής 
τόν ίδιο καιρό καί στόν ίδιο ιστορικό χώρο, θά μάς 
δώση τό έξοχο δραματικό όσο καί σεμνό επίγραμμα 
τοΰ Σιμωνίδη στις Θερμοπύλες:

«ΤΩ ξεΐν άγγέλειν Λακεδαιμονίοις δτι τήδε 
κείμεθα τοϊς κείνων ρήμασι πειθόμενοι»

(Ξένε στήν Σπάρτη πού θά πάς, τό μήνυμα τής δίνεις 
πώς όλοι έδώ βρισκόμαστε πιστοί στό λόγο 
εκείνης).
’Από τήν άνεπανάληπτη έκείνη ήθική άντίστασι 

τών Ελλήνων περίσσεψε ένας άνεπανάληπτος λόγος, 
πού σημάδεψε τούς αιώνες. Τό πνεΰμα δίπλα στόν 
ήρωϊσμό, ή λύρα δίπλα στόν δόρυ. Δεν είναι μίσος, 
δέν είναι παράπονο, δέν είναι λύπη γιά τόν άδικο 
χαμό τών παλληκαριών δέν είναι καν ένα μοιρολόι. 
Είναι ή ήθική καί πνευματική έξαρσι τής ψυχής, πού 
μέ άπλά καί τρυφερά λόγια λέει στή μάνα πατρίδα 
πώς άν χρειαστεί, ώ πονεμένη μητέρα Σπάρτη, θά 
ξαναπεθάνουμε γιά σένα, πιστοί στό λόγο σου θά τό 
πράξουμε. Αυτή είναι ή έθνική αρετή τών Ελλήνων, 
πού δέν χαμήλωσε τό φώς της σέ καμμιά περίοδο τής 
ζωής τοΰ Έθνους. Ό  μέγας Αισχύλος γράφει μιά 
όλόκληρη τραγωδία μέ τόν τίτλο «Πέρσες» όχι γιά 
νά έκφράση τόν άποτροπιασμό του στους βαρβάρους, 
πού κατέκλυσαν τόν τόπο τοΰτο καί τούς όποιους 
πολέμησε κι’ αύτός σάν ένας ήρωϊκός Σαλαμινομά- 
χος. Ό χ ι γιά νά διατρανώση τό μίσος του οΰτε καί 
τήν ίκανοποίησί του άκόμα γιά τή μεγάλη κι’ άπο- 
φασιστική νίκη τής Σαλαμίνας. Γράφει τούς «Πέρ
σες» γιά νάάφήση στό χρόνο τόν πόνο καί τή δρα
ματική ουσία τής ώρας καί τής ψυχής τών νικημένων 
άντιπάλων. Γιά νάάφήση μιά άνθρώπινη οίμωγή γιά 
λογαριασμό τους. Καί μέσα στόν έξοχο λόγο του
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μάς δίνει άπλά καί χωρίς πάθος καί φανατισμό, 
μέ τριάντα μόλις στίχους όλόκληρη τή θαυμάσια * 
έκείνη θαλασσινή έποποιΐα.

«Σεμνό παιάνα οΐ 'Έλληνες αρχίσανε νά ψέλνουν 
στή μάχη όρμώντας μέ ψυχή καί θάρρος 
κι δλα στης σάλπιγγας τόν ήχο φλογίστηκαν.
Καί τά παφλαστικά κουπιά μαζί βουτώντας 
μέ πρόσταγμα χτυπούσαν τή βαθειά άρμη 
κι ευθύς στά μάτια μας οί εχθροί φανήκαν

δ λ ο ι ...........
.........κι όμαδικό τραγούδι άκουγες γύρω
μεγάλο: « ’Εμπρός Ε λλήνω ν τέκνα,
έμπρός γιά τήν πατρίδα , λευτερώστε
παιδιά , γυναίκες , γονικούς θεούς καί τάφους ,
’Εμπρός τώρα ό άγώνας ύπέρ πάντω ν».

ι
Οί άνθρωποι, οί καιροί καί τά κείμενα επαναλαμ

βάνονται στή γή τών Ελλήνων. Τοΰτο θά μάς τό 
φανερώσουν δυο σελίδες βαρύτιμες άπό τήν έθνική 
μας Παλλιγγενεσία, όπως διασώζονται στά ’Απομνη
μονεύματα τών ’Αγωνιστών της. 'Η μιά άνήκει στό 
γέρο τοΰ Μωριά Θεόδωρο Κολο<:οτρώνη όπως 
υπαγόρευσε στόν Τερτσέτη. Καί ή άλλη στό Γεώργιο 
Καραϊσκάκη, όπως τήν άποθησαυρίζει ό Αινιάνας.
Μέ λόγια άπλά, χωρίς κομπασμούς, φανατισμό καί . |  
άμετροέπεια ό έξοχος πολέμαρχος τής Πελοποννή-  ̂
σου περιγράφει τό περίφημο στρατηγικό του τέχνα
σμα στά Δερβενάκια, σέ μιά άπό τις άποφασιστικώ- 
τερες μάχες τοΰ ’Αγώνα τής έλευθερίας.



«’Εγώ, πηγαννάμενος εις τό Δερβενάκι- διηγείται 
ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης—έκλεξα όχτακοσίους 
στρατιώτας εις τό γελέκι και τούς έκαμα τέσσαρας 
κολώνας καί τούς έκατέβασα κάτω από κείνο τό πό
στο, όπου έκρατοΰσαν είς τήν ράχην, καί ό Άντώνης 
έκρατοϋσε τό κεφάλι, ήχον όμπροστά. Καί οί Τούρ
κοι έβγαίνανε άπό τό κάστρο καί οί μπροστινοί έκαρ- 
τεροϋσαν νά συναχθοϋν όλοι. "Ωσπου νά συναχθοϋν 
οί Τούρκοι έβαλα τές σημαίες καί τά ζώα καί καπότες 
τά έβαλα δλα είς μίαν ράχη διά νά νομίσουν δτι έκεϊ 
είναι οί πολλοί στρατιώτες καί νά κάμουν κάτω καί 
νά μήν έρθουν επάνω μας...» Κανένας λόγος μίσους 
μέσα στό άπέριττο κείμενο τού γέρου χοΰΜωριά, καμ- 
μιά έχθροπάθεια, κάνένας κομπασμός γιά τή μεγάλη 
του νίκη.

'Η άλλη σελίδα άνήκει στον θρυλικό πολέμαρχο 
τών Ελλήνων, τόν στρατάρχη τής Ρούμελης Γεώρ
γιο Καραϊσκάκη. Είναι ένα δείγμα υψηλού κι’ αύτή 
πατριωτισμού. Είναι τά τελευταία λίγια τού Καραϊ- 
σκάκη στό επιθανάτιο κρεββάτι του:

«’Αδελφοί—είπε στό ύστατο αύτό χαιρετισμό του 
ό άπελευθερωτής τής ’Αθήνας-συστρατηγοί καί 
στρατιώται. ’Εγώ άποθνήσκω εύχαριστημένος διότι 
έπλήρωσα τά πρός τήν πατρίδα χρέη μου, καθ’ δσον 
αί φυσικαί δυνάμεις μέ έσυγχώρεσαν, συμβουλεύω 
καί σάς νά άγαπάτε τήν Πατρίδα. 'Ο θάνατός μου δέν 
πρέπει νά σάς δειλιάση, μάλιστα νά σάς δείξη τρομε
ρούς πρός τούς εχθρούς.Μή φοβήσθε τούς Τούρκους, 
αύτοί βλέποντές σας τρέμουν, δταν μάλιστα μυρίζον
ται τήν όμόνοιάν σας δέν τολμούν νά πλησιάσουν. 
Μή λυπήσθε "Ελληνεςδιά τόν θάνατό μου, ή τιμή καί 
τό καύχημα τών παλληκαριών είναι νά τά κράξουν 
σφαχτάρια καί δχι ψοφήμια, δέν έχετε χρείαν ξένων 
οδηγιών διά τόν άγώνα σας. Ό  πόλεμος, τόν όποιον 
κάμνωμε είναι δίκαιος, είν’ άναγκαΐος, τό άνίκητον 
δπλον τής ελευθερίας είναι ή καταφρόνησις τού θα
νάτου καί μάλιστα δταν οδηγείται άπό τήν πολεμικήν 
έμπειρίαν σας καί γνωστήν σας άνδρείαν. Συγχωρήτε 
με, αδελφοί, καθώς καί εγώ, συγχωρώ ύμάς δλους, 
μικρούς καί μεγάλους. Ό  Θεός θέλ’ είναι πάντοτε 
μαζί σας, δταν εσείς συμφώνως έπικαλείσθε χό δνομά 
του διά τό καλόν τής Πατρίδος. 'Υγιαίνετε άξια παλ- 
ληκάρια καί πολυπαθέστατοι σύντροφοι».

Καί στον συγκινητικό αύτό λόγο τού μεγάλου πο
λεμιστή τής Ρούμελης κανένας επίσης λόγος μίσους 
καμμιά έμπάθεια.

Αύτή είναι ή εθνική άρετή τών Ελλήνων: Ή  παλ- 
ληκαριά καί τό πνεύμα σέ μιά καρδιά καί μιά δύναμι 
σ’ έναν ώραΐο καί ένιαΐο άνθρωπιστικό όραματισμό.

Λαοί, πού δέν πόνεσαν, δέν μεγαλουργούν καί λαοί 
πού δέν άντικρύζουν τό χρόνο μέ τήν εύπρέπεια καί 
τή σοβαρότητα μιάς άνθρωπιστικής παγκοσμιότητας, 
δέν έπιζοΰν μέσα στούς λαβυρίνθους τής ιστορίας. 
Καί στούς δυο αύτούς τομείς οί Έλληνες έτέλεσαν 
πάντοτε μιά ίερή λειτουργία στον βωμό τού εθνικού 
καθήκοντος, μιά λειτουργία άρετής καί άνθρωπι- 
σμού, πού τούς κατέταξε στήν πρώτη γραμμή τών 
φορέων τού πολιτισμού τής άνθρωπότητος.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Κατά μήκος τής ’Εθνικής όδοΰ ’Αθηνών—Κόριν
θου—Πατρών έτοποθετν,θησαν προσφάτως καί ήρχισαν 
ήδη λε.ιτουργοΰντα έξήκοντα (60) τηλέφωνα βοήθειας 
όδικών ατυχημάτων. Τά τηλέφωνα ταϋτα, τά όποια έτο- 
ποθετήθησαν δαπάναις τού Υπουργείου Δημοσίων 
Έργων, λίαν καλαίσθητα είς τήν έμφάνισιν, εύρίσκον- 
ται είς έπίκαιρα σημεία τής ’Εθνικής όδοϋ, έτοιμα νά 
προσφέρουν πολύτιμον συνδρομήν εις πάντα εχοντα 
άνάγκην βοήθειας είτε έκ τροχαίου άτυχήματος, είτε 
έκ μηχανικής ή άλλης βλάβης τοϋ αύτοκινήτου του.

Λειτουργούν βάσει άπλουστάτου χειρισμού καί 
συμφώνως μέ τάς όδηγίας, αί όποΐαι είναι άναγεγραμ- 
μέναι είς έμφανές μέρος τού τηλεφωνικού στυλίσκου.

Οί στυλίσκοι συνδέονται μέ τέσσαρας Σταθμούς 
έποπτείας, οί όποιοι εύρίσκονται είς τά Κέντρα ’Αμέ
σου Έπεμβάσεως ’Αμαρουσίου, Κορίνθου, Αίγιου καί 
Πατρών άναλόγως τής περιοχής είς τήν όποιαν εύρί- 
σκεται ή τηλεφωνική έγκατάστασις. Όταν τό τηλέ- 
φωνον τεθή είς λειτουργίαν ύπό τού έχοντος άνάγκην 
βοήθειας, είς τόν Αντίστοιχον Σταθμόν τίθεται είς 
λειτουργίαν φωτεινόν καί ήχητικόν σήμα καί ό χει
ριστής τού Σταθμού άπαντά άμέσως είς τόν καλούντο, 
έκτος έάν ύπάρχουν πολλαί ταύτόχρονοι κλήσεις, όπό- 
τε ό καλών όφείλει νά άναμείνη έπ’ όλίγον. Ό  χειρι
στής τού Κέντρου ’Αμέσου Έπεμβάσεως Χωροφυλα
κής, άναλόγως τής Ανάγκης, θά είδοποιήση διά τήν 
παροχήν τής ένδεδειγμένης βοήθειας είς τόν καλούντο. 
Διά τών τηλεφώνων όδικής βοήθειας, βασίμως πιστεύε
ται, ότι αϋτη θά παρέχεται άμέσως, ή έντός έλαχί- 
στου χρόνου είς πάντα έχοντα άνάγκην, δι’ δ καί έκθύ- 
μως συνιστάται ή χρήσις αύτών ύπό τι* ν πολιτών είς 
πάσαν ένδεδειγμένην περίπτωσιν.
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Τόν Σεπτέμβριο δλοι οι δρόμοι όδηγοΰν στήν 
Θεσσαλονίκη , τήν μεγαλούπολι του 'Ελληνικού  
βορρά. 'Η  πόλις τού Α γ ίο υ  Δημητρίου δπου ό ρυ
θμός άναπτύξεω ς, έχει λάβει τά τελευταία  χρόνια  
εκτασιν οργασμού σ’ δλους τούς τομείς τής άν~ 
θρωπίνης δραστηριότητος περιμένει νά καλοσω-  
ρίση καί νά φ ιλοξενήση τις μυριάδες τω ν έπ ισκε-  
π τώ ν τής Διεθνούς της Έ κ θ έσ εω ς. ’Εκεί στήν 
όλόφ ω τη π όλι τώ ν είκοσι ημερώ ν, πού γιά  38η 
φορά άνοιξε τις πύλες της έφ έτος (2α Σεπτεμ
β ρ ίο υ ), οί έπισκέπτες της χαίρονται καί θαυμά
ζουν τά έπιτεύγματα τού άνθρώ που. ’Εκτός δμως 
άπό τόν χώρο τής Έ κθέσεω ς ή πόλις τού Α γ ίο υ

Δημητρίου είναι άληθινός μαγνή τη ς. Τά άρχαία  
καί βυζαντινά  μνημεία της φέρουν στήν μνήμη 
ιστορίες , θρύλους καί παραδόσεις δεμένους μέ τήν  
ΰπαρξι τής Φ υλής, ένώ  ή καινούργια Θεσ)κη  
μέ τις ωραίες πολυώ ροφες οικοδομές, τις φαρδιές 
λεω φόρους καί τόν έντονο ρυθμό τής ζω ής μαρ
τυρούν τήν πρόοδο πού σ υ ντελεΐτα ι. Ή  Χ ω ροφ υ
λακή πού έχει τήν εύθύνη άστυνομεύσεω ς αύτής 
τής μεγαλουπόλεω ς καταβάλλει κάθε προσπά
θεια νά διατηρήση τήν τάξι σέ έπίπεδα ζηλευτά  
καί κατά κοινήν τώ ν κατοίκων καί τώ ν έπισκε- 
πτώ ν της όμολογίας τό έχει έπ ιτύχει ά π όλ υ τα .
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29η Αύγούστου 1949. Όσίφουνας της μάχης συγ
κλονίζει άπ’ άκρου εις ακρον τό μέτωπον τοΰ Γράμ- 
μου. Οί γιγαντομάχοι τοϋ Έθνικοϋ μας Στρατού, κα
ταδιώκουν κατά πόδας τά υπολείμματα των πανικο- 
βλήτων ξενοκίνητων κομμουνιστοσυμμοριτών. 'Ορ
γανωμένη άντίστασις δέν ύφίσταται πλέον. Τά τελευ
ταία όχυρά τής κόκκινης προδοσίας καταρρέουν. Ή  
ήρωϊκή ’Αεροπορία μας, από κοινοϋ μέ τό ένδοξο πυ
ροβολικό, σφυροκοποϋν συνεχώς τάς όδούς διαφυγής 
των ληστοσυμμοριτών πρός τήν ’Αλβανίαν. ’Εν τώ 
μεταξύ τό Πεζικό μας εκκαθαρίζει τις τελευταίες συμ- 
μοριακές φωληές. Μονάδες τής 74ης καί 75ης Τα
ξιαρχίας καταδιώκουσαι τόν εχθρό από τής 3ης νυκ
τερινής, καταλαμβάνουν τά υψώματα «Θεοτόκος» καί 
«Προφήτης Ήλίας Όξυας». Κατά τήν αύτήν χρονι
κήν περίοδον τμήματα τής 21ης Ταξιαρχίας συναντή- 
σαντα μερικήν άντίστασιν έκ μέρους των κομμουνι- 
στοσυμμοριτών, άνέτρεψαν ταύτην καί κατέλαβον 
ώσαύτως τά ύψώματα 2169 καί 1985. ’Άνδρες τέλος 
τής τρίτης Μοίρας των ήρωϊκών ΛΟΚ, κινηθέντες 
πρός τά ύψώματα Πλικάτη καί Όρλάν, έγένοντο κύ
ριοι τούτων τήν 12ην μεσημβρινήν, προελαύνοντες 
δέ έν συνεχεία πρός τό ορεινόν οχυρόν ΛΙΟΚΟΥ,

29 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ 1949

Γ Ρ Λ Μ Μ Ο Μ
ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ  

Δημοσιογράφου

" Υ Ψ £ 1Μ A 2520 ,,

συνεδέθησαν μετά τοΰ 575 τάγματος Πεζικού τής 15ης 
Μεραρχίας, τό όποιον έπεδίδετο εις τήν περισυλλο
γήν των έγκαταλελειμμένων συμμοριακών υλικών. 
Παντού υπάρχουν σκέπαστρα, πολυβολεία, χαρακώ
ματα, ναρκοπέδια, σωροί χειροβομβίδων καί χιλιά
δες κιβώτια γεμάτα σφαίρες καί πυρομαχικά. Βρί
σκονται έκεΐ, άπλωμένα σ’ ατελείωτες σειρές, γιά 
νά θυμίζουν τό μέγεθος τής προδοσίας τών πρακτό
ρων τοΰ κομμουνισμοΰ. Οί απώλειες τών κομμου- 
νιστοσυμμοριτών στό Γράμμο, ύπήρξαν τρομακτικές. 
922 συμμορίτες νεκροί, 765 συλληφθέντες καί 179 πα- 
ραδοθέντες, χωρίς νά ληφθή ύπ’ όψιν ό άριθμός τών 
τραυματιών πού κατώρθωσαν νά διαφύγουν στό ’Αλ
βανικό έδαφος. "Οσο διά τό συγκεντρωθέν ύπό τοΰ 
’Εθνικού μας Στρατοΰ πολεμικόν ύλικόν, αυτό άνήλ- 
θεν εις 17 όρειβατικά πυροβόλα, 15 αντιαεροπορικά, 
28 άντιαρματικά, 670 πολυβόλα καί όπλοπολυβόλα, 
257 αύτόματα άτομικά όπλα, 110 όλμους τών 120 χι
λιοστών, 2600 τυφέκια, 261 όλμους διαφόρου διαμε
τρήματος, 4 μυδράλια καί παντοειδή άλλα πυρομαχι
κά. Οί απώλειες τοΰ ’Εθνικού μας Στρατοΰ άνήλθον 
εις 15 νεκρούς ’Αξιωματικούς καί 107 τραυματίες, 
όπλίτας δέ νεκρούς καί τραυματίες 1345.
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Κοντεύει νά γύρη ό ήλιος. Στήν κορυφή τού υψώ
ματος 2520 επικρατεί ήσυχία. Καί όμως μέσα σ’ αυ
τή τήν ήσυχία, ξεχωρίζουν κάποιες άνθρώπινες σκιές 
Είναι μιά ομάδα από Στρατιώτες πού κουβαλώντας 
στή ράχη τους πέτρες, χτίζουν στό πιο ψηλό μέρος 
ένα μικρό εικονοστάσι. 'Απλό, άπέριττο, στέκεται έ- 
κεΐ γιά νά θυμίζη στους περαστικούς τήν εύγνωμοσύ- 
νη τών ’Εθνικών μας αγωνιστών πρός τόν Θεό, γιά 
τήν μεγάλη νίκη πού χάρισε στήν Ελλάδα. ’Από δώ 
πάνω, μπορεί νά διακρίνη κανείς μιά θάλασσα άπό 
γαλανόλευκες σημαίες πού κυματίζουν περήφανες 
στις κορυφές τών λευτερωμένων βουνών μας. Ξάφνου 
ή ήσυχία κομματιάζεται άπό ένα παρατεταμένο ή
χο. Πέρα στό βάθος, μιά σάλπιγγα σημαίνει σιωπη
τήριο. Οι γιγαντομάχοι ύπερασπισταί τής Ελληνικής 
φυλής πού πέσαν στις μάχες, κοιμούνται τόν αιώ
νιο ύπνο τής ’Αθανασίας, υπερήφανοι, γιατί έπετέλε- 
σαν μέχρι κεραίας τό ϋψιστο πρός τήν Πατρίδα καθή
κον. Πίσω άπό τά σύνορα απλώνεται σκοτάδι ζωφε- 
ρό. Καί όμως μέσα σ’ αυτό τό άτελείωτο σκοτάδι ό 
εχθρός καιροφυλακτεΐ, έτοιμος πάντα νά σπείρη και
νούργιες συμφορές. Οί γιγαντομάχοι τού ’Εθνικού 
μας Στρατού, έτσάκισαν, τήν σπονδυλικήν τους στή

λη. Χρέος ’Εθνικό τής σημερινής νεολαίας είναι νά 
έξουδετερώση στά μετόπισθεν τό Μαρξιστικό δηλη
τήριο. 'Η ’Εθνική μας Κυβέρνησις άγρυπνα στό πλευ
ρό της. Ό  έργάτης, ό άγρότης, ό υπάλληλος, ό βιο- 
τέχνης, πρέπει νά γαλβανώσουν τις καρδιές των στά 
ιερά νάματα τού έθνικισμοΰ. Έχουν ίερόν καθήκον 
άπέναντι όλων αυτών πού θυσιάσθηκαν γιά νά ζήση 
τό Έθνος μας ελεύθερο .
29η Αύγούστου 1949.7 ή ώρα βράδυ. Τά πρώτα σκοτά

δια άγκαλιάζουνάπ’άκρη σ’άκρη τά άγρια βουνά τής 
βορεινής Ελλάδος. Ό  Γράμμος είναι έλεύθερος. 
Μάρτυρας άδιάψευστος, οί πολύχρωμες τροχιοδει
κτικές πού υφαίνουν κατά χιλιάδας—πανώρια δαντέλ- 
λα—τό φόντο τού άστρόφωτου ουρανού. Οί ήρωϊκοί 
άξιωματικοί, άγκαλιασμένοι μέ τούς φαντάρους μας, 
πανηγυρίζουν τήν μεγάλη Νίκη. Οί κάτοικοι τών 
άκριτικών μας χωριών, χορεύουν ελεύθεροι, ευτυχι
σμένοι, στούς δρόμους καί στις πλατείες. 'Ολόκληρη 
ή Ελλάδα γιορτάζει. Ή  άθάνατη Δόξα τού Γράμμου 
είναι πιά κτήμα μας παντοτεινό.

Τιμή καί δόξα στούς ήρωϊκούς μας πολεμιστάς.
'Η 'Ελληνική Πατρίς δέν πρόκειται νά τούς ξεχά- 

ση ποτέ.
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Τό Φεστιβάλ Έπιδαύρου έληξε!
Χιλιάδες Ελλήνων καί πρό παντός ξένων τουρι

στών έπεσκέφθησαν τό μοναδικό γιά τήν ακουστική 
του άρχαϊο θέατρο τής Έπιδαύρου όπου οί ήθοποιοί 
τής Κρατικής μας Σκηνής ζωντάνεψαν τά άρχαΐα 
δράματα.

Δέν θά ασχοληθούμε όμως μέ τόν «Όρέστη» καί τά 
άλλα κλασσικά άριστουργήματα πού έμφανίστηκαν 
στο υπαίθριο θέατρο κατά τά Έπιδαύρια.

Δέν θά μας άπασχολήσουν οί έλληνικές όμορφιές 
πού τόσο θαύμασαν οί ξένοι μας καθώς διέσχιζαν τις 
όδικές άρτηρίες ή έπλεαν πρός τήν Νέα Επίδαυρο 
άπό τόν Πειραιά.

Δέν θά σταθούμε στις όμορφες παραλίες, όπως τής 
Κινέττας στις ακτές τήςΜεγαρίδος, ή τής 'Ωραίας 
Ελένης μετά τις Κεχρεές. ’Ακόμη δέν θά δείξουμε 
ένδιαφέρον γιά τά μνημεία, τά κατάλοιπα τού άρχαιο- 
λογικοϋ πνεύματος καί τού πολιτισμού όπως είναι τό 
Άσκληπιεϊον στήν ’Επίδαυρο ή τά αλλα στή διαδρο
μή...

Θά δούμε σήμερα μέ τό μάτι τού έρευνητοΰ μιά 
λεπτομέρεια τής όλης διοργανώσεως τού Φεστιβάλ 
τής Έπιδαύρου, άπό τήν όποιαν όμως έξαρτάται τό 
μέγιστο τής έπιτυχίας, τής όργανώσεως.

Αύτή ή λεπτομέρεια δέν έχει βέβαια σχέσι μέ τήν 
παράστασι. Δέν είναι μυστικό των παρασκηνίων. 
Δέν άφορά τό «μακιγιάζ» των ύποκριτών ή τή μετά- 
φρασι, τήν σκηνοθεσία ή τόν τρόπο έρμηνείας.

Είναι όμως δυνατό, χωρίς αυτήν νά μάς χαλάση 
όλη ή διάθεσι καί ή άρχαία τραγωδία νά μάς φανή 
άνούσια, καί ή ερμηνεία βλακώδης καί οί ήθοποιοί 
σάν... ψάρια έξω άπό τό νερό.

Μιλάμε γιά τήν προσπάθεια τής Ελληνικής Χωρο
φυλακής καί γιά τά μέτρα πού έλαβε ώστε ή προσπέ- 
λασις των αυτοκινήτων πρός Λιγουριό καί ’Επίδαυρο 
νά γίνεται ομαλά. Νά σταθμεύουν έπίσης ομαλά τά 
διάφορα όχήματα καί ή άναχώρησις νά γίνεται, έπί
σης χωρίς εκνευρισμούς—όταν τελειώνει ή παρά-
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στασι—καί οί θεαταί βιάζονται νά ξεκινήσουν.
Οί αξιωματικοί, οί βαθμοφόροι καί οί άνδρες τής 

Χωροφυλακής έχουν νά κάνουν ένα τεράστιο έργο. 
Χρειάζεται επιτελική όργάνωσις διά τήν άνετο 
κυκλοφορία.

Καί εις αυτό ή Χωροφυλακή μας παρέκαμψε τάς 
δυσχερείας καί άντιμετώπισε κατά τό δυνατόν έπιτυ- 
χώς όλα τά εμπόδια

Εκατοντάδες πούλμαν, αυτοκινήτων Ι.Χ., μοτο- 
συκλεττών άκόμη καί φορτηγών καί ήμιφορτηγών 
κινούνται εις τήν έθνικήν όδόν τήν άγουσαν εκ Ναυ
πλίου πρός Επίδαυρον καί άλλαι χιλιάδες άπό τάς 
όδούς εξ ’Αθηνών καί Κορίνθου (Παλαιάν καί Νέαν) 
μέ κατεύθυνσιν τό άρχαϊον θέατρον.
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Αότοκίνητα, χιλιάδες συγκεντροϋνται καί δταν κι
νούνται πρός Λιγουριό ή συμφόρησις έπαυξάνει.

Οί ψυχροί αριθμοί άποδεικνύουν τό βάσιμον του 
ισχυρισμού μας.

Τήν 30 ’Ιουνίου 1973 εφθασαν εις ’Επίδαυρον 1.500 
αυτοκίνητα παντός τύπου.

Τήν 7 ’Ιουλίου τά αυτοκίνητα εφθασαν τά 1.650.
Μεγαλύτερος ήτο ό άριθμός τήν έπομένην. 1.700 

αότοκίνητα εφθασαν στάς 8 ’Ιουλίου .
Τό επόμενον Σάββατον 14 ’Ιουλίου 1570 αότοκίνη

τα έστάθμευσαν εις τούς χώρους πρό τοϋ ’Αρχαίου 
Θεάτρου, διά νά αύξηθοΰν εις 1800 τήν έπομένην 
(15 ’Ιουλίου).

Τό Σάββατον 21 ’Ιουλίου 2.800 αυτοκίνητα έξυπη- 
ρετήθησαν ενώ τήν Κυριακή 22-7-73 ό αριθμός των 
όπερέβη τά 4.000 οχήματα.

Συνολικώς δηλ. εις 7 παραστάσεις έξυπηρετήθη- 
σαν 15.020 πάσης κατηγορίας αότοκίνητα.

'Η Άνωτέρα Διοίκησις Χωρ]κής Πελοποννήσου 
προέβλεπε διά τάς μετά τό Δημοψήφισμα παραστά
σεις (ώς γνωστόν τήν 28ην κα.ί 29ην ’Ιουλίου 1973 
δέν έγένετο έρμηνεία ’Αρχαίου δράματος) άριθμόν 
οχημάτων πολύ μεγαλύτερον. Πιθανώς άνώτερον τών 
13.000 αύτοκινήτων καί τρικύκλων.

Καθ’ δλον αυτό τό χρονικόν διάστημα οί άνδρες 
της Χωροφυλακής οί τεταγμένοι εις τόν τομέα αυτόν 
καθώς καί οί έπικουρικώς άποστελλόμενοι εις περιο
χήν Έπιδαύρου καταβάλλουν ύπερανθρώπους δυνά
μεις καί χάρις εις τήν πίστιν καί τόν ένθουσιασμόν 
των έπιτυγχάνουν.

Εις τήν προσπάθειάν των αυτήν συνεπικουροϋνται 
άπό διάφορα σύγχρονα βοηθήματα καί τεχνικά μέσα. 
Δέν άναφερόμεθα μόνον εις τά τηλεπικοινωνιακά 
μέσα πού έπιτρέπουν έκ τοΰ μακρόθεν τήν συνεννόη- 
σιν τών έπί κεφαλής άξιωματικών μέ τά δργανα. Πέ
ραν αύτών οί τροχονόμοι έχουν έφοδιασθή μέ είδικάς 
ζώνας φωσφοριζούσας ή έχούσας φωτεινά λαμπιόνια 
ώστε νά διακρίνωνται τήν νύκτα άπό τούς όδηγούς. 
Έφωδιάσθησαν έπίσης μέ φωτεινούς δείκτας κυκλο
φορίας δπως οί τροχονόμοι τών Ευρωπαϊκών χωρών.

Έτσι ή νυκτερινή κυκλοφορία διά τούς προσεκτι
κούς όδηγούς γίνεται μιά εόχάριστος διαδρομή χάρις 
στους τροχονόμους τής Ελληνικής Χωροφυλακής.

“Ας έπανέλθωμεν δμως εις τήν ’Επίδαυρον. ’Εκεί 
υπάρχει πλήρης όργάνωσις τής κινήσεως.

Τά αυτοκίνητα Ι.Χ. , τά πούλμαν καί όλο. τά όχή- 
ματα τοποθετούνται εις έκτεταμένο χώρο σταθμεύ- 
σεως. Εις τό,«Πάρκιγκ» αυτό αποβιβάζονται οί έπι- 
βαίνοντες θεαταί τών «Έπιδαυρίων» καί όδεύουν 
πρός τό Θέατρον. Εις τό Ιδιο σημείο έπιβιβάζονται 
μετά τήν παράστασιν καί ύπό τάς όδηγίας τών ακού
ραστων τροχονόμων θά άναχωρήσουν.

’Εδώ είναι τό συμπέρασμα, ή λεπτομέρεια πού τονί
σαμε έν άρχή.

"Οταν οί θεαταί—Έλληνες καί ξένοι—φθάσουν 
άνετα καί χαροΰν τό θέαμα τής Έπιδαύρου, δταν 
άναχωρήσουν έξ Ισου άκόπως καί δέν ταλαιπωρηθούν 
κατά τήν έπιστροφήν, θά έκφράσουν κάθε ένθουσια- 
σμό καί θά προπαγανδίζουν τήν Ελλάδα.

Μιά μικρή λεπτομέρεια λοιπόν, ό αφανής ένθου- 
σιώδης καί άκούραστος τροχονόμος τής Χωροφυ
λακής συμβάλλει μεγάλως στον τουρισμό μας. Πολ
λά τοΰ όφείλουμε καί σ’ αύτό τό πεδίο.
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Έτος 2.000.
Μέ ταχύν ρυθμόν όδεύομεν εις 

μίαν νέαν φάσιν τής ανθρώπι
νης ιστορίας, τήν «τεχνοτρονι- 
νήν» (Τέχνη - ήλεκτρονική) ε
ποχήν, είς τήν οποίαν αί κοινω- 
νίαι μας θά διαμορφώνονται πο- 
λιτιστικώς, ψυχολογικώς, κοι- 
νωνικώς καί οίκονομικώς άπό 
τήν δρασιν κυρίως των ήλεκτρο- 
νικών εγκεφάλων.

Έν τή φανταστική αυτή κοινω
νία ή ανθρώπινη συμπεριφορά 
θά γίνη όλιγώτερον αυθόρμητος 
καί μυστηριώδης, περισσότερον 
δέ καθωρισμένη καί ύποκειμένη 
εις επιθυμητόν προγραμματισμόν

Μέ τάς τόλμηράς αυτάς διαι
σθήσεις αυτομάτως εμφανίζον
ται τά ερωτήματα : Ή  ευτυχία 
είναι νοητή είς τήν «τεχνοτρονι- 
κήν» έποχήν ; Καί εάν δεν ύπάρ- 
χη πρός τί άναγκαιοΐ ή ζωή ; Διά 
τίνα σκοπόν ή δράσις, ή ελευθε
ρία ; Κι εγώ ό νέος άνθρωπος τί 
κάμνω εδώ ; Ποια ή έννοια τοϋ κό
σμου ;

Ή  νεολαία δυσφορεΐ, διότι ά- 
δυνατεΐ νά άντιληφθή πότε, πώς 
καί ποϊαι θά ήσαν αί συνθήκαι 
τής ζωής καί ή άγωνία τοϋ αν
θρώπου, εν τή κοινωνία τής άφθο- 
νίας, τής παραγωγής καί τής κα- 
ταναλώσεως. 'Η δυσφορία τής ση
μερινής νεολαίας είς τί συνίστα- 
ται ; Πολλοί λέγουν ή νεολαία έ- 
παναστατεΐ εναντίον τής τύχης, 
ή όποια επιφυλάσσεται είς τόν 
άνθρωπον, είς τόν έπωνομασμέ- 
νον «σύγχρονον» κόσμο μας.

Τό άτομον έμπλακέν είς τόν ά- 
μείλικτον μηχανισμόν μιας κοι
νωνίας, έστραμμένης άποκλειστι- 
κώς πρός τήν παραγωγήν καί κα- 
τανάλωσιν υλικών άγαθών, παρα
τηρεί νά άπογυμνώνεται άπό τήν 
προσωπικότητά του, όπως είναι 
αιχμάλωτον καταναγκασμών, τό
σον βαρυτέρων, όσον δεν τούς συν
ειδητοποιεί καί δυσφορεΐ ένεκεν 
τοΰ άδυνάτου νά ίκανοποιήση 
τά φυσικά του ένστικτα καί τάς 
θεμελιώδεις άνάγκας του.

Αί εξεγέρσεις τών νέων καί ιδί
ως τών σπουδαστών, όσον καί άν 
είναι παράλογοι καί τρομακτικοί 
ενίοτε, είναι μία άντίδρασις εναν
τίον ενός άπροσώπου κόσμου, 6- 
στις συνθλίβει τό άτομον.

Ό  κόσμος τής σήμερον είναι 
άρα γε, κόσμος τής άπαλλοτριώ- 
σεως ή τής άποξενώσεως, έκ τοϋ 
οποίου δέν ήδύνατο ούδείς νά έ-

Σύγχρονα Θέματα
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ξέλθη παρά μόνον απαλλασσόμε
νος διά τής καταστροφής παντός 
πλαισίου κοινωνικού, οικογενεια
κού, θρησκευτικού, κρατικού, 
τούτέστιν καταστρέφων τό παν; 
Πρό στιγμήν επικρατεί τό φλογε
ρόν σύνθημα «Νά καταστρέψης. 
Τί νά καταστρέψης» ; Οΰτω γεν- 
νάται άπό μίαν φιλοσοφίαν τής 
άπαισιοδοξίας, ένα είδος πίστε- 
ως εις τήν δύναμιν τής καταστρο
φής, εκ τής όποιας, φανταστικώς 
πλέον, δύναται νά προέλθη ένας 
καλλίτερος κόσμος, κόσμος έν 
τώ συνόλω του, διότι δέν προτεί
νουν ούδέ μίαν κοινωνικήν όργά- 
νωσιν, εις οίονδήποτε επίπεδον οι
κογένειαν, σχολεΐον, κράτος κ.λ.π.

Ποία είναι ή στάσις τής προη" 
γουμένης κοινωνίας μας ενώπιον 
άνθρώπων, οί όποιοι, άμφισβη- 
τούντες καί αΰτάς άκόμη τάς βά
σεις τού πολιτισμού μας, άναζητοΰν 
τάς ελπίδας των εις ένα είδος επισ
τροφής εις τήν φυσικήν κατάστασιν 
καί τούς ήρωάς των εις χώρας, εις 
άς ή βιομηχανική έπανάστασις μό
λις έχει άρχίσει τό έργον της. Ή 
νοσταλγία αυτή, διά μίαν φυσι
κήν κοινωνίαν, εις ήν όλα προσ- 
φέρονται χωρίς εργασίαν, ένθα ό 
καθείς θά δύναται νά συλλέγη 
τούς καρπούς χωρίς νά καλλιερ- 
γή τήν γήν, τί άλλο είναι παρά ή 
νοσταλγία τού χαμένου παραδεί
σου, τής Έδέμ, τόν όποιον έστε- 
ρήθη καί αυτός ό Άδάμ.

Δέν υπάρχει βεβαίως δικαίωμα 
νά εΐπωμεν, ότι παν άνικανοποίη- 
τον σημαίνει καί κλήσιν πρός τήν 
υπερβατικότητα. Οί Χριστιανοί 
ύπενθυμίζουν εις τούς συνανθρώ
πους των, ότι ό Θεός δέν θέλει νά 
θεμελιώση τήν νίκην του έπί τής 
ήττης τού άνθρώπους. Είναι άναμ- 
φισβήτητος πραγματικότης διά 
τόν χριστιανόν καί μή, ότι ό άν
θρωπος είναι καταδικασμένος νά 
έργάζηται καί έκεΐνοι οί όποιοι 
ζοΰν, χωρίς νά έργάζωνται, δηλα
δή οί χίππις καί πλεΐστοι όμοφρο- 
νούντες, τό κατορθώνουν χάρις 
εις τό προϊόν τής εργασίας των 
άλλων, δι’ όν λόγον σκοπός μας 
δέν δύναται νά είναι ή άρνησις τής 
έργασίας, άλλά τό πώς νά δοθή 
εις αύτήν ένα νόημα.

"Αληθές είναι, ότι ζώμεν εις 
μίαν περίοδον έξαιρετικής άστα- 
θείας καί άβεβαιότητος, ή όποια 
κατατρύχει ιδία τούς νέους. Είναι 
μία κατάστασις, ή όποια ήρχισε 
τόν 18ον αιώνα καί πρός στιγμήν

συνεχίζεται έτι καί νΰν. Αιτία τής 
καταστάσεως αύτής είναι ή τεχνο
λογική πρόοδος. Μοχλός διά τού 
όποιου αΰτη μάς άναστατώνει, εί
ναι ή όρμητικώς αύξανομένη πα- 
ραγωγικότης τής έργασίας. Άπό 
έκεϊ κατά βάθος άπορρέουν τά πάν
τα.

Ή  ταχεία μετακίνησις τών ερ
γαζομένων έκ τής γεωργίας εις τήν 
βιομηχανίαν καί έντός τών κόλ
πων πάλιν τής βιομηχανίας εις 
νέους διαρκώς διαμορφωμένους 
κλάδους της, αί οικονομικοί κρί
σεις, οί πληθωρισμοί, ή άνεργία 
όλαι έν γένει αί μάστιγες άπό τάς 
όποιας ύποφέρει ή άνθρωπότης 
καί ιδία ή νεολαία.

Μέσα εις τόν κόσμον αύτόν, τόν 
όποιον διατρέχουν βαθέα καί σκο
τεινά πάσης μορφής ρεύματα, έν
θα τά πάντα άλλάζουν κάθε στι
γμήν, ένθα διαλύονται τά έκ πα- 
ραδόσεως οικογενειακά κύτταρα 
ένθα έκλονίσθησαν αί προγονικοί 
πεποιθήσεις, ένθα ή άλήθεια φαί
νεται νά είναι παντού καί πουθε
νά' ή νεολαία αισθάνεται, ότι έ
χασε τόν προσανατολισμόν της 
καί κατεχομένη άπό άπληστίαν 
νά έπωφεληθή τού παρόντος, ένώ 
άνησυχεϊ διά τό μέλλον, κλυδω
νίζεται μεταξύ τής όρέξεως τών 
άπολαύσεων καί τής άπαισιοδο- 
ξίας.

Καί τώρα προβάλλει τό ερώ
τημα : Εϊμεθα λοιπόν σήμερον
ενώπιον ένός «επαναστατικού κι
νήματος» ή μιας οίασδήποτε «νό
σου τού αίώνος».

Άναμφισβήτήτως συντρέχει ή 
περίπτωσις τής «νόσου τού αίώνος» 
διά τήν νεολαίαν.

Ή  κριτική τής νεολαίας παραμέ" 
νει άρνητική, εις σημεΐον ώστε νά 
όδηγή εις τό μηδέν. Ούτως έκδηλώ- 
νονται συνεχώς ένέργειαι καταστρο
φής ή αύτοκαταστροφής·, ώς ή αυ
τοκτονία, ή τό έγκλημα διά'τό 
έγκλημα ή τό όνειρον διά τό ναρ
κωτικόν. Δέν είναι άληθή αύτά τά 
όποια βλέπομεν: "Έναντι τών άντι- 
κειμενικών τούτων φαινομένων, άρ- 
κεϊ νά άναπτύξωμεν τόν άγώνα 
κατά τών ναρκωτικών; Νά παρα- 
κολουθώμεν συνεχώς τάς συγκεν
τρώσεις τών χίππις καί άλλων έκ- 
τρεπομένων; Τέλος νά άφίσωμεν νά 
παρέλθη καί ή γενεά αύτή άνενό- 
χλητος, έφ’ όσον πιστεύει, ότι 
«έγεννήθη πολύ άργά εις ένα πα
λαιόν κόσμον» καί νά έλπίσωμεν, 
ότι θά τήν διαδεχθή έτέρα περισ

σότερον ρωμαλέα καί καλλίτερον 
ισορροπημένη;

Δέν είναι καί αύτό αληθές.
Γεγονός είναι, ότι υπάρχει έν 

σοβαρόν πρόβλημα.
"Εάν έπρόκειτο άπλώς περί μιας 

κρίσεως τής νεολαίας θά ήτο άρ- 
κετόν νά άφεθή νά πράξη τό έργον 
της ή ώρίμανσις τών νέων.

Τό σοβαρόν εις τήν κρίσιν αύτήν 
τής νεολαίας είναι ότι τήν αισθά
νονται οί ενήλικοι, ώς κρίσιν τού 
πολιτισμού, λησμονοΰντες νά διε- 
ρωτηθώσι πρός ποιας όχθας τούς 
παρασύρει ή καλουμένη πρόοδος.

Ή  γνωριμία μεταξύ νεολαίας καί 
ένηλίκων θά έπέλθη άσφαλώς διά 
τής γνώσεως τών τριών βασικών 
άνθρωπίνων νόμων, τούτέστιν τού 
νόμου τού αίτιατοΰ, τού νόμου τής 
συμπτώσεως καί τού νόμου τού 
αύθορμήτου.

"Επιτακτικόν καθήκον ένώπιον 
τής δυσφορίας αύτής, ήτις έκφρά- 
ζει ενίοτε, τόσον κακώς τήν συμπε
ριφοράν τής σημερινής νεολαίας, 
είναι νά άποφασίσωμεν χριστιανι- 
κώς εις τό παρόν, καί νά διερωτη- 
θώμεν έπί τού μέλλοντος. Πρέπει 
νά δώσωμεν μίαν έννοιαν εις τόν 
πολιτισμόν, άστικόν καί τεχνικόν, 
μέ τόν όποιον εϊμεθα άρρήκτως 
συνδεδεμένοι.

Όφείλομεν νά προτείνωμεν ιδεώ
δη τά όποια νά τόν στηρίζουν καί 
νά τόν μεγαλύνουν. Έχομεν περισ
σότερον άνάγκην κ ο ι ν ο τ ι κ ο ύ  
π ν ε ύ μ α τ ο ς  π α ρ ά  ά τ ο μ ι -  
κοΰ,  έ λ π ί δ ο ς π α ρ ά  ά ρ ν ή -  

σ ε ω ς , π ί σ τ ε ω ς  π α ρ ά  λ ο 
γ ι κ ή ς .  Τό  μ ε γ α λ ε ϊ ο ν  
έ χ ε ι  ά ν ά γ κ η ν  μ υ σ τ η ρ ί ο υ .  
Δέν άρκεΐ νά είναι παλαιά μία φι
λοσοφία διά νά καταδικασθή.

Δέν άρκεΐ νά τήν καταδικάση τις 
άπαντών ότι υπάρχει φιλοσοφία, 
ή όποια προκαλεΐ τήν έπιθυμίαν 
νά περιπατήση τις μέ τά τέσσαρα. 
Καί ή μέν φιλοσοφία στηρίζεται 
κυρίως εις τήν διαίσθησιν, ή δέ 
έπιστήμη εις τό πείραμα.

Οί νέοι διψούν διά τήν ζωήν καί 
γοητεύονται, άν δέν παραληρούν, 
άπό τά έπιτεύγματα τής τεχνοτρο- 
νικής έποχής. Ή  οργανωμένη κοι
νωνία όφείλει νά έπωφεληθή τής 
ζωτικότητος τών νέων καί νά τούς 
κατευθύνει εις τόν δρόμον τής 
άρετής καί τής άγάπης, τής προό
δου καί εύημερίας, ώς τούτον διε- 
μόρφωσε τό άθάνατον έλληνικόν 
πνεύμα καί ό σύγχρονος έλληνο- 
χριστιανικός πολιτισμός.
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Επ' εύκαιρΐα τού έορτα- 

σμού τής συντριβής τού 

συμμοριτισμού εις Γρόμ- 

μον καί Βίτσι

Τό Σώμα τής Χωροφυλακής τοΰ 
οποίου ή ένδοξος Ιστορία αρχίζει 
μέ τά πρώτα σχεδόν βήματα του 
ελευθέρου Ελληνικού Κράτους έ
δωσε πάντοτε τό παρόν εις τούς 
εθνικούς άγώνας τό δέ αίμα τών 
άνδρών της έπότισεν άφειδώς τό 
δένδρον τοΰ εθνικής άνεξαρτησίας. 
Έκεΐ όμως όπου οί άνδρες τής 
Χωρ]κής έθαυμάσθησαν καί άπέ- 
σπασαν τόν ομόφωνο έπαινο διά 
τήν ανδρείαν καί τό ύψος τής ε
θελοθυσίας των ήτο ό συμμοριτο
πόλεμος. "Οταν αί κομμουνιστικοί 
όρδαί τών ερυθρών άνδραπόδων 
ύψωσαν τά όπλα κατά τής Ελλη
νικής πατρίδος, ή όποια καθημα- 
γμένη έκ τών τραυμάτων τοΰ πολέ
μου έφρόντιζε διά τήν άνασυγκρό- 
τησίν της, μέ σκοπόν νά τήν κατα
στήσουν δορυφόρον τής έρυθρας 
τυραννίας οί άνδρες τής Χωρ]κής 
πρώτοι απ’ όλους ύψωσαν τό άνά- 
στημά τους καί είπαν «ΟΧΙ» εις 
τόν ΰπουλον έπιδρομέα.

Μέ τήν εύκαιρία τοΰ εορτασμού 
τής Πολεμικής ’Αρετής τών Ε λ 
λήνων, είναι έπίκαιρο νά ύπενθυ- 
μίσωμε τούς άγώνας καί τις θυσίες 
τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής 
κατά τόν άντισυμμοριακόν αγώνα. 
Ό  συμμοριτισμός κατεστάλη τελι- 
κώς άπό τόν Εθνικόν μας Στρατόν 
εις ΓΡΑΜΜΟΝ καί ΒΙΤΣΙ, τόν 
Αύγουστον τοΰ 1949. Μέχρις δτου, 
όμως φθάσωμεν εις τό σημείον αυ
τό, ή Χωροφυλακή εΐχεν έπωμισθή 
άπό τοΰ 1946, μόνη σχεδόν, τό βά
ρος τής άντιμετωπίσεως τών συμ
μοριτών εις ολόκληρον τήν ύπαι
θρον.

Τό ήρώον τών πεσόντων κατά τήν διά 
ρκειαν τού συμμοριτοπολέμου άνδρών 
Χωροφυλακής εις τόν Νομόν Σερρών.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΒΗΝ 

ΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ
Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Ν  

' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ίΐ*ι 0* «ΛΟΜΜ#· iWUHCHt y
CP·* MMflM *
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Μέ τήν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν 
των πρώτων συγκροτηθέντων συμ- 
μοριακών τμημάτων εις τόν Στα
θμόν Χωρ]κής Λιτοχώρου, τόν 
Μάρτιον τοΰ 1946 έγινε ή έναρξις 
τοΰ συμμοριτοπολέμου. ’Εννέα (9) 
Χωρ]κες νεκροί, άπό τό σύνολον 
τών δέκα όκτώ ύπερασπιστών, υ
πήρξαν τά πρώτα θύματα τής κομ
μουνιστικής έπιθέσεως. Καί δέν 
είναι ίσως καθόλου τυχαΐον τό 
ότι οί κομμουνισταί έπέλεξαν ώς 
σημεΐον καί στόχον τής πρώτης 
των έπιθέσεως, διά τήν έναρξιν τοΰ 
δευτέρου γύρου, τήν δύναμιν τοΰ 
Σ.Χ. Λιτοχώρου. Έκτοτε ή Χωρο
φυλακή άπεδύθη εις ένα άνευ προη
γουμένου άγώνα, μέ ελλιπή δύνα- 
μιν άνδρών καί μέ περισσότερον 
ελλιπή μέσα καί οπλισμόν.

— Δεκάδες κινητών άποσπα- 
σμάτων καί Μηχανοκινήτων τμη
μάτων είχον άναλάβει έπί μίαν ο
λόκληρον τριετίαν τό βάρος τών 
επιχειρήσεων κατά τών συμμορι
τών.

— Έξ άλλου κάθε Σταθμός καί 
κάθε 'Υπηρεσία Χωρ]κής τής υ
παίθρου άποτελοΰσε καί τόν μονα
δικόν στόχον τών συμμοριακών 
συγκροτημάτων. Καί είναι γνω
στόν τό μένος, μέ τό όποιον τότε 
(όπως καί πάντοτε) οί κομμουνι- 
σταί συμμορΐται έπετίθεντο κατά 
τών δυνάμεων τής Χωρ]κής. Δεκά
δες Σταθμών Χωρ]κής έπυρπολή- 
θησαν, ενώ οί άνδρες των έπολέ- 
μησαν γενναίως καί ή ένίκησαν 
τάς συντριπτικώς ύπερτέρας έχρι- 
κάς δυνάμεις ή έπεσαν μέχρις ενός 
ύπέρ τής Πατρίδος ή καί έκάησαν 
ζωντανοί όπως είς τόν Σταθμόν 
Χωρ]κής Νυμφαίου, τόν ’Απρίλιο 
τοΰ 1947. Δέν υπάρχει ούδεμία πε- 
ρίπτωσις λιποψυχίας τών πολε
μιστών τής Χωρ]κής, κατά τήν διά
ρκειαν αύτοΰ τοΰ άγώνος. Πράξεις 
ήρωϊσμοΰ καί άπαραμίλλου αυτο
θυσίας άναφέρονται μόνον καί στο
λίζουν τάς ένδοξους σελίδας τοΰ 
Σώματος τής Χωρ]κής, τοΰ οποί
ου οί άνδρες άποδεικνύονται διά 
μίαν άκόμη φοράν συνεχισταί τών 
προγονικών παραδόσεων καί τών 
ήρωϊσμών τών Θερμοπυλών, τοΰ 
1912 καί τοΰ 1940. Ή  συνέχεια καί 
ή φλόγα τής πολεμικής άρετής τών 
Ελλήνων καίει μέσα είς τό αίμα 
τών άνδρών τής Χωροφυλακής.

— 'Εκατοντάδες είναι αί μάχαι 
καί αί συγκρούσεις τών τμημάτων 
Χωρ]κής κατά τόν συμμοριτοπό
λεμον καί έθαυμάσθη τότε Πανελ-
Συνέχεια είς τήν έπομ. σελίδα

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΡΕΤΗ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ 2*1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Περιλάμπρως πανηγυρίζομεν σήμερον, ί ν  έλευθερία , ευημερία , 
καί ’Εθνική συμ π νοία , τήν ημέραν τής Π ολεμικής ’Αρετής τώ ν Ε λ 
λ ή ν ω ν , τήν Ε ο ρ τή ν τοΰ ’Εφέδρου Πολεμιστοΰ καί τήν έπέτειον τής 
συντριβής τοΰ έπαισχύντου καί ξενοκινήτου κομ)σμοΰ είς Βίτσι καί 
Γράμμον τό 1949.

Τ ιμώ μεν εύλαβώ ς καί μ εγα λύνομ εν , τούς απανταχού τής 'Ελ
λάδος είς τούς Ιερούς ’Εθνικούς ήμών άγώ νας π εσόντα ς, οί όπ οιοι, 
έμπνεόμενοι ΰπό τής πίστεω ς πρός τό Θ ειον, τής άγάπης καί ά φ ο -  
σιώσεως πρός τήν Πατρίδα καί τού πρός τήν ’Ελευθερίαν έρω τος, 
ήγλάϊσαν διά τής ανδρείας καί αυτοθυσίας τω ν τήν ύπερτρισχιλιετή  
ιστορίαν μ α ς .

Καί όντω ς τά στοιχεία  ταϋτα συνθέτουν τήν Π ολεμικήν ’Αρετήν 
τοΰ Έ λλη νος  μαχητοϋ καί συνιστοΰν τάς άκαταβλήτους ήθικάς δυ
νάμεις τ ο υ , αί όποΐαι έξισορρόπησαν τήν ύλικήν τώ ν αντιπάλω ν του  
υπεροχήν καί έξησφάλισαν τήν έπιβίω σιν άλλά καί τήν μεγαλειώδη  
πορείαν τής φ υλή ς μας διά μέσου τώ ν α ιώ νω ν .

Ή  ’Εποποιία τοΰ Μαραθώνος καί τώ ν Θ ερμοπυλώ ν, τό ολο
καύτωμα τοΰ Μ εσολογγίου καί τοΰ Ά ρ κ α δ ίου , τό θαΰμα τοΰ 1940 
είς τάς άπορρώγας κλιτΰς τώ ν όρέων τής μαρτυρικής Βορείου ’Η πεί
ρου καί ό θρίαμβος, έπ ’ έσχάτω ν , είς τό Βίτσι καί τόν Γράμμον κατά 
τής έξυφανθείσης έκεΐθεν τώ ν Ε θ ν ικ ώ ν συνόρων έρυθράς συνω μο
σίας αποτελούν σταθμούς διά τήν ’Εθνικήν μας άλλά καί τήν παγκό
σμιον ιστορίαν καί άνεδεικνύουν τόν "Ελληνα μαχητήν είς παγκόσμιον  
σύμβολον ήθικής δυνά μ εω ς.

Τό ηθικόν μεγαλεϊον τοΰ "Ελληνος καταφαίνεται έκ τοΰ γεγο
νότος ότι ουδέποτε ύπήρξε κατακτητής. Π άντοτε είς τήν μίαν χεϊρα  
έκράτει τήν σπάθην της μάχης καί είς τήν έτέραν τήν σκαπάνην τοΰ  
π ο λιτ ισ μ ο ύ . Ποτέ δέν έζήλω σε δόξαν βανδάλου , άλλά πάντοτε έπ ε-  
ζήτησε τό μεγαλεϊον τοΰ οικοδόμου . Ουδέποτε έταπείνω σε τόν ήττη - 
μένον , άλλά πάντοτε ύπήρξεν ύπερασπιστής τώ ν άνθρω πίνω ν ιδεω
δ ώ ν, τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης.

'Υ πήρξαν, ά τυ χώ ς, περίοδοι τής ιστορίας μας κατά τάς όποιας  
ή Ε θνικ ή  δ ιχόνοια , ή κληρονομική αΰτη νόσος μ α ς , έξουδετέρω σε , 
πρός σ τ ιγμ ή ν, τάς άρετάς τής Φυλής καί ήμαύρωσε τήν δόξαν μ α ς . 
Αί περίοδοι αύται πρέπει νά άποτελέσουν πηγήν Έ θνικοΰ φ ρ ονιμ α -  
τισμοΰ διά τό μ έλ λον , διότι μάς παρέχουν τό μέγα δίδαγμα τής φθο
ράς τήν όποιαν δύναται νά προκαλέση ή άδελφοκτόνος δ ια μ ά χη .

Τό ένδοξον Σώ μα τής Χ ω ροφ υλακής, άπό τής συστάσεώς του  
ύπήρξε πρωτοπόρου εις τούς ’Εθνικούς ά γώ να ς. Τό άποκορύφω μα  
τής δόξης του όμως ύπήρξεν ή περίοδος τώ ν Δεκεμβριανώ ν καί τοΰ  
Σ υμμοριτισμού, δτε καί έκέρδισε τήν αίω νίαν εύγνω μοσύνην τοΰ  
•Έ θνους.

’Α ξιω ματικοί, Ά ν θ )σ τ α ί, 'Ο πλΐται καί Πολιτικοί 'Υ π ά λλη λο ι, 
καλώ υμάς ό π ω ς, άναμιμνησκόμενοι τώ ν ύπ ερόχω ν α γώ νω ν καί 
θυσιών τώ ν συναδέλφ ω ν μ α ς , διαφ υλάξω μεν άλω βήτους τάς κ λη -  
ροδοτηθείσας ίεράς αύτώ ν παρακαταθήκας, καί έργασθώμεν άόκνως 
διά τήν πραγμάτω σιν τής σφυρηλατουμένης ύπό τής Νέας 'Ε λληνι
κής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ’Εθνικής ένότητος, ή οποία έγγυάται ού μόνον 
τήν άξιοποίησιν τής πολεμικής άρετής τώ ν 'Ε λλήνω ν άλλά καί έν 
καλύτερον μέλλον διά τό Έ θνος μ α ς .

Ζ Η Τ Ω  Τ Ο  Ε Θ Ν Ο Σ  
'Ο ’Α ρχηγός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ  
’Α ντιστράτηγος
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Άνω: Χωροφύλαξ μαχόμενος έναν-
τίον συμμοριτών είς τήν πε
ριοχήν Κερδυλλίων τής Μα
κεδονίας

Κάτω: Μαχηταϊ τής Χωροφυλακής
κατά μίαν ήρωϊκήν έξόρμη- 
σιν πρός κατάληψιν έχθρι- 
κών θέσεων.

ληνίως ή Πολεμική αρετή καί ή 
γενναιότης τοϋ Έλληνος Χωρο- 
φύλακος.

— Ό  άπολογισμός των άπωλειών
τής Χωρ]κής κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ σκληρού αύτοΰ άγώνος είναι: 
Νεκροί: ’Αξιωματικοί 85, 'Οπλΐται 
1692. Τραυματίαι: ’Αξιωματικοί
104, όπλΐται 2135 καί 159 άγνοού- 
μενοι ’Αξιωματικοί καί όπλΐται. 
Ή τοι σύνολον άπωλειών 4.175 
άνδρες. 'Ο άριθμός αύτός σημαίνει, 
ότι συγκριτικώς μέ τήν όπάρχου- 
σαν τότε δύναμιν τής Χωρ]κής> 
τό Σώμα προσέφερεν είς τόν άγώνα 
τό 1]4 τής Δυνάμεώς του. Καί δέν 
υπάρχει είς τήν Ελληνικήν ιστο
ρίαν, άλλά καί των άλλων Κρατών 
παρόμοιον παράδειγμα ενόπλου ά
γώνος καί πολεμικής δράσεως ’Α
στυνομικού Σώματος.

— Διά τής πολεμικής αύτής δρά
στη ριότητος, τών ήρωϊκών πρά
ξεων καί τών θυμάτων του, τό Σώ
μα τής Χωροφυλακής, προελείανε 
τό έδαφος καί συνέβαλεν άποδε- 
δειγμένως είς τάς μετέπειτα, κατά 
τό 1949, γενικός επιχειρήσεις τοΰ 
Στρατού διά τήν τελικήν συν
τριβήν τοΰ επαράτου συμμο- 
ριτισμοΰ. Διεκδικεΐ συνεπώς ή Χω
ροφυλακή σημαντικόν μερίδιον α
πό τήν περιφανή Νίκην τών ’Εθνι
κών Δυνάμεων είς ΓΡΑΜΜΟΝ καί 
ΒΙΤΣΙ.

—Ή  Πατρίς άποτίει έκάστοτε 
τόν όφειλόμενον φόρον τιμής είς 
τά θύματα τής Χωροφυλακής, άνα- 
γνωρίζουσα δέ τήν συμβολήν της 
είς τούς ένοπλους άγώνας τοΰ Έ 
θνους άπένειμεν είς τό Σώμα τήν 
Πολεμικήν Σημαίαν. Ούδέν έτερον 
’Αστυνομικόν Σώμα είς τόν κόσμον 
διαθέτει Πολεμικήν Σημαίαν. Ή  
τιμή αύτή άνήκει μόνον είς τήν 
Ελληνικήν Χωροφυλακήν.
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ΤΟ Π Λ I A I 

Κ Α Ι

Η Α Ν Α Γ Κ Η  

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΟΣ

Α Ρ .  Α . Α Σ Π Ι Ω Τ Η
Ψ υ χ ι ά τ ρ ο υ

Δ ]ντο ΰ  Ιν σ τ ιτ ο ύ τ ο υ  Ια τρ ικ ή ς Ψ υ
χολογία ς καί Ψ υχικής 'Υ γιεινής

' Επ ι στημον ι κά  Θέματα

Π αρά τάς το σας επιστημονικάς προόδους τής επο
χής μας ένα γενικόν παράπονον ύψοϋται από επι
στήμονας και από απλούς ανθρώπους τής καθη
μερινής ζωής : ότι 6 άνθρωπος είναι μόνος, δεν 

συναντά τον συνάνθρωπόν του δεν γνωρίζει να 
συνεργάζεται. Τοϋ λείπει ή αληθής κοινωνικότης.

’Άλλοι έχουν υψώσει ενα τείχος γύρω από τον εαυ
τόν των και έχουν περιμανδρωθή εις μίαν παθητικήν 
μόνωσιν, τόσον έγωϊστικήν όσον καί άρρωστημένην. 
Α λλά , όταν συναντώνται, ομιλούν διά τάς επιχειρή
σεις των καί τίποτε περισσότερον, άλλοι είναι δειλοί 
καί τούς παρεξηγοϋν, ή ίσως υπερευαίσθητοι καί κα- 
χύποπτοι. Παρά τήν πείραν τοϋ παρελθόντος καί τήν 
ΰποτιθεμένην ευεργετικήν έπίδρασιν μιας φιλελεύθε
ρος αγωγής, ένας μεγάλος αριθμός άνδρών καί γυναι
κών υστερούν πολύ εις τήν φυσιολογικήν κοινωνικήν 
προσαρμογήν. Διά νά μή ομιλήσω μεν διά τάς σοβα- 
ρωτέρας περιπτώσεις κακής κοινωνικής προσαρμο
γής, όταν τό ατομον άνταποκρίνεται κατά τρόπον 
προς τον όποιον άντιτίθεται ολόκληρος ή κοινωνία.

'Ομιλούν οί ψυχίατροι διά τήν μόνωσιν τοϋ σημε
ρινού άνθρώπου. Ναι, παρά τήν κίνησιν, τον θόρυβον, 
τήν πολυκοσμίαν, τον έντονον ρυθμόν τής ζωής, ό 
άνθρωπος σήμερον αισθάνεται μόνος. Ζώμεν εις επο
χήν κατά τήν όποιαν ή άπόστασις μεταξύ των άνθρώ- 
πων είναι μεγάλη, διότι ή κοινωνικοποίησις είναι πα- 
ρεξηγημένη.

Άφυπνιζόμεθα μόνον όταν βλέπωμεν τήν εγκλη
ματικότητα ή τάς άντικοινωνικάς στάσεις των παι
διών καί τών νέων καί τότε. . . καλοϋμεν τήν αστυ
νομίαν. Α λλά  δεν ήμποροϋμεν ν’ άντιμετωπίζωμεν 
έτσι τά πράγματα, ούτε αυτά τακτοποιούνται από 
τής μιας ημέρας εις τήν άλλην. Τό έργον τής διαπαι- 
δαγωγήσεως είναι έργον μακράς πνοής καί ή κοινω
νικοποίησή τοϋ παιδιού έχει εκεί μεγάλην θέσιν.

'Ο άνθρωπος είναι άναντιρρήτως κοινωνικόν δν, 
ακόμη καί όταν δεν έχη πάντοτε ευκολον επαφήν μέ 
τούς όμοιους του. Πρέπει νά συνδέεται μέ τούς άλ
λους διά νά ίκανοποιή άνάγκας έκτος τών άλλων, 
συναισθηματικάς καί πνευματικός.

Έ ν  τούτοις ή κοινωνική ζωή τοϋ παιδιού είναι
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Τό παιδί δίψα γιά 
κοινωνικότητα. Ή  
κοινωνική άνάπτυ- 
ξίς του δέν πρέπει 
νά σταματά μόνον 
εις τό στενόν περι
βάλλον τής οικογέ
νειας η εις τήν έπα- 
φήν μέ τάς οικογέ
νειας τής γειτονιάς. 
Πρέπει νά έπεκτείνε- 
ται εις τήν γνωριμίαν 
τοϋ παιδιού μέ τόν 
κόσμον. Ή  πείρα δι
δάσκει ότι ή κοινω
νική προσαρμογή ιού 
παιδιού γίνεται άπό 
τήν ίδια τήν ζωή 
καί μέσα στό κόσμο 
πού άποτελεΐ τό εύρύ 
κοινωνικό περιβάλ
λον.

θέμα αρκετά παρημελημένον έως τώρα άπό μίαν 'ψυ
χολογίαν ή όποια ένδιεφέρετο κυρίως διά τό ατομον. 
Μόλις προσφάτως ή νέα άγωγή άνεκάλνψε τήν παι
δαγωγικήν σημασίαν τής κοινωνικής ζωής και σπεύ
δει νά συμπλήρωσή τά κενά.

Ή  παιδική κοινωνιολογία είναι τελείως νέος κλά
δος. "Ενα πεδίον δτΐον μόνον εις τάς ημέρας μας, μέ 
τήν κοινωνιομετρίαν τοϋ MORENO καί των συνερ
γατών του, άρχίζει νά είσχωρή ή καταμέτρησις καί 
ή στατιστική.

Τούς ειδικούς άρχίζουν ν’ άπασχολοϋν θέματα ό
πως π.χ. : Τό σχολεϊον ώς κοινωνικόν Ιδρυμα. Τό 
παιδί καί τό κοινωνικόν του ύπόβαθρον. Ή  σημασία 
διά τό παιδί τοϋ νά άποτελή μέλος τής όμάδος. Α ί 
επιδράσεις τα>ν ομάδων εις τά άτομα καί των άτό- 
μων εις τάς ομάδας. Α ί άλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
ομάδων. Α ί κοινωνικοί δυνάμεις αί όποίαι ενεργούν 
εις τάς οικογένειας, τά σχολεία, τάς λέσχας. Τά απο
τελέσματα των διαφορετικών τύπων κοινωνικού κλί
ματος καί άτμοσφαίρας τών ομάδων επί τής συμπε
ριφοράς τών παιδιών εις τό σχολεϊον καί τό σπίτι. 
’Η  θεραπεία διά τής όμάδος.

"Ολα αυτά είναι δροι διά τήν μελέτην τής μεγά
λης ποικιλίας τής άνθρωπίνης φύσεως, διά τήν περι
γραφήν τής όποιας οί παλαιότεροι άτομικιστικοί όροι 
φαίνονται σήμερον άνεπαρκείς.

’Αρκετά βιβλία έχουν γραφή μέ σκοπόν νά βοηθή
σουν τα άτομα νά βελτιώσουν τήν προσωπικότητά 
των, και αυτό φαίνεται νά σημαίνη τήν κοινωνικήν 
των άποδοχήν ή τήν κοινωνικήν των έπίδρασιν. Είναι 
αμφίβολον δμως εάν κάποιος ήμπορει νά γίνη κοινω- 
νικώς άποδεκτός άπό ένα βιβλίον περισσότερον άπό 
δ,τι ήμπορει νά μάθη κολύμπι ή νά όμιλή μίαν ξένην 
γλώσσαν.

Ή  πείρα φανερώνει δτι ή κοινωνική προσαρμογή 
διδάσκεται μάλλον άπό τήν ίδιαν τήν ζωήν. Χρειά

ζεται τό παιδί νά ζήση εις έλευθέραν επικοινωνίαν 
μέ τούς συνομιλίκους καί τούς μεγαλύτερους του, νά 
πειραματισθή τί ήμπορει καί τί δέν ήμπορει νά κάνη 
καί νά άνακαλύψη τάς άντιδράσεις εις τούς διαφόρους 
τύπους συμπεριφοράς. Μόνον κατ' αυτόν τόν τρόπον 
αυξάνει ή εμπειρία καί ή γνώσις τών άνθρώπων καί 
τής συμπεριφοράς των καί ή έπιδεξιότης του νά χρη- 
σιμοποιή αυτήν τήν γνώσιν.

Σήμερον ή κοινωνική άνάπτυξις δέν ήμπορει νά 
σταματά εις τήν επαφήν μέ τάς οικογένειας τής συν
οικίας. Σημαίνει τήν γνωριμίαν τοϋ παιδιού μέ τόν 
κόσμον. "Αλλοτε τό παιδί άπετέλει άπλώς μέρος μιάς 
απομονωμένης κοινότητος καί ένα μικρόν ταξεϊδι ά- 
πετέλει γεγονός. Σήμερον ήμπορει νά γυρίση τό κουμ
πί τοϋ ραδιοφώνου καί νά πληροφορήται τά παγκό
σμια γεγονότα τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν συμβαί
νουν, νά ταξιδεύη εις μεγάλας άποστάσεις μέ σχετι
κήν ευκολίαν καί νά βλέπη εις τόν κινηματογράφον 
πολλά άκόμη θαυμάσια πράγματα.

Σήμερον έχομεν πολύ μεγαλυτέρας άξιώσεις άπό 
τό παιδί, άπό τό όποιον περιμένομεν νά γίνη δχι μόνον 
ένας καλός σύντροφος τοϋ παιγνιδιού μέ τούς συνο
μηλίκους του, άλλ’ άργότερον ένας καλός πολίτης 
διά τόν μικρόν του τόπον, διά τήν πατρίδα του, ένα 
καλό μέλος τής άνθρωπίνης κοινότητος.

'Ο άνθρωπος δέν είναι πλασμένος διά νά ζή μόνος. 
'Η  εν μονώσει άνάπτυξις τοϋ παιδιού ύπό τό πρό
σχημα δτι κατ’ αυτόν τόν τρόπον εξασφαλίζεται καλυ- 
τέρα άγωγή είναι μεγάλο σφάλμα. Αυτού τοϋ είδους 
ή άγωγή άφήνει κενά τά όποια βλέπομεν άργότερον 
εις τήν ενήλικον ζωήν. Είναι γνωστόν δτι πολλαί 
νευρωτικαί καταστάσεις καί πολλαί δυσκολίαι εις τήν 
εν γένει προσαρμογήν εις τήν ζωήν οφείλονται εις τό 
γεγονός, δτι τό άτομον δέν έχει λύσει ίκανοποιητι- 
κώς τό πρόβλημα τής κοινωνικής ζωής. Γνωρίζω 
νέους άνδρας ενηλίκους, οί όποιοι συναντούν δυσκο-
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λίας εις τό επάγγελμά των, διότι έσννήθισαν νά θεω
ρούν τον εαυτόν των αυτάρκη. Αεν δέχονται άπό κα
νένα συμβουλήν, αποδέχονται μόνον αυτό το οποίον 
θεωρούν οι ’ίδιοι ορθόν. Άλ?.’ αυτή ή ναρκισσιστική 
κατάστασις αύτοθαυμασμοϋ ασφαλώς δεν βοηθεί εις 
τήν επαγγελματικήν έξέλιξιν, όπως δεν βοηθεί εις 
κανένα άλλον τομέα τής ζωής. Γνωρίζω άνδρας και 
γυναίκας οι όποιοι διά τον Ιδιον λόγον συναντούν δυσ
κολίας ε’ις τήν έγγαμον ζωήν των. Πώς νά μή συναν
τούν, όταν δεν έχουν άσκηθή εις κανενός είδους συν
εργασίαν καί δταν δεν έχουν συνηθίσει νά καταβάλ
λουν τήν έλαχίστην προσπάθειαν διά νά προσέχουν 
καί νά κατανοούν τον άλλον ;

Είναι άξιοσημείωτον δτι δλαι αί ψυχολογικοί σχο
λά! δέχονται τήν ανάγκην τής κοινωνικοποιήσεως τού 
ατόμου ώς βασικήν διά τήν ψυχικήν υγείαν. Διάση
μοι ψυχίατροι .εξ άλλου αποδίδουν τόσην σημασίαν 
εις τήν κοινωνικήν ζωήν, ώστε νά προσπαθούν νά θε
ραπεύσουν ανωμάλους„* καταστάσεις διά τής βελτιώ- 
σεως τής κοινωνικής προσαρμογής.

Εις το βασικόν του έργον «Γνώσις καί βασικοί 
γραμμαί τής ανθρώπινης ύπάρξεως» υπογραμμίζει 
6 BINSWANGER τήν ανάγκην νά συναντήση ό 
άνθρωπος τον συνάνθρωπόν του εις μίαν πράγματι 
άνθρωπίνην συνάντησιν. Υπάρχουν άνθρωποι πού δεν έ
χουν «συναντηθή» ποτέ, αν καί βλέπωνται πολύ συχνά, 
ζοϋν ίσως κάτω άπό τήν ιδίαν στέγην.

Δύσκολος νπόθεσις ή κοινωνικοποίησή, άν λάβω- 
μεν ύπ δψιν τά εμπόδια τά όποια εξ αρχής εμφανί
ζονται. Τό παιδί γεννάται μέσα εις μίαν ανταγωνιστι
κήν κοινωνίαν. 'Ο ανταγωνισμός καί δχι ή συνεργα- 
γασία κυριαρχούν εις τάς σχέσεις μεταξύ τών μεγά
λων, εις τάς σχέσεις μεταξύ μεγάλων καί παιδιών, 
εις τάς σχέσεις τών παιδιών μεταξύ των. «'Ο άνθρω
πος διά τον άνθρωπον είναι λύκος». Διερωτάται κα
νείς πότε καί πώς θά φθάσωμεν εις μίαν αληθώς άν
θρωπίνην κοινωνίαν.

Καί άλλο βασικόν έμπόδιον : Τό παιδί ζή εις κοι
νωνικόν περιβάλλον τό όποιον ύποχρεωτικώς τού επι
βάλλεται. Τό πρώτον οικογενειακόν περιβάλλον, τό 
σχολικόν κατόπιν, τών συντρόφων τού παιγνιδιού . . . 
θ’ άργήση πολύ μέχρις δτου κατορθώσει τό παιδί 
ν’ άποκτήση περιβάλλον τής ιδικής του έλευθέρας ε
κλογής, καί αυτό δχι άπολύτως. ’Έχει εν τούτοις ιδιαι
τέραν σημασίαν νά ζή κανείς εις περιβάλλον τό οποίον 
ό ίδιος έξέλεξεν, δπου νά αισθάνεται Ασφάλειαν, άνε- 
σιν, εύχαρίστησιν.

Τονίζομεν τά εμπόδια, διά νά καταλήξωμεν εις τό 
συμπέρασμα, δτι ή κοινωνικοποίησή τού παιδιού εί
ναι έργον τόσον δύσκολον δσον καί ουσιώδες, καί διά 
νά σκεφθώμεν μήπως πρέπη νά άναζητήσωμεν νέα 
σχήματα άγωγής διά ν’ άναπτύσσωνται εις ύγιεστέ- 
ραν κοινωνίαν τά παιδιά.

Τό μικρό παιδί ικανοποιεί ευκόλως τάς πρώτας του 
βιολογικός άνάγκας, διότι μηχανισμοί, έτοιμοι εκ τών 
προτέρων ή οι οποίοι όργανοϋνται καθώς αύταί αί 
άνάγκαι εμφανίζονται, εξασφαλίζουν τήν ίκανοποίη- 
σίν των. Δεν χρειάζεται νά διδαχθή πώς νά φάγη ή 
νά κοιμηθή. Μανθάνει βεβαίως νά βαδίζη, άλλ’ ό ορ
γανισμός του γνωρίζει τάς κινήσεις αι όποϊαι πρέπει 
νά γίνουν διά νά βαδίση. Μανθάνει νά πιάνη ένα άντι- 
'κείμενον μεταξύ τού άντίχειρος καί τού δείκτου, αλλά 
σειρά κινήσεων αί όποϊαι εξασφαλίζουν διαρκώς άκρι-

βεστέραν καί εύκολωτέραν σύλληψιν τό οδηγεί όμα- 
λώς, χωρίς διαστροφάς ή διαταραχάς, εις τήν άρμό- 
ζουσαν συμπεριφοράν.

"Οσον τό μικρό παιδί ζή μίαν ζωήν αύστηρώς Ατο
μικήν, δσον έχει νά κάνη με τό σώμα του, ή με αντι
κείμενα, τά όποια γενικώς έχουν έκλεγή κατά τρό
πον πού νά ήμπορή νά ίκανοποιή ευκόλως άνάγκας 
τάς οποίας αυτά προκαλούν, δεν συναντά καθόλου 
δυσκολίας.

Α ί δυσκολίαι αρχίζουν πράγματι με τήν έμφάνισιν 
τού άλλου, αλλά κυρίως με τάς πρώτας κοινωνικός 
έπαφάς με τον άλλον, καί κυρίως, δταν αυτός ό άλλος 
δεν είναι πλέον οι γονείς, αλλά τά συνομήλικό του 
παιδιά τά οποία έως τώρα είχαν, δπως αυτό, τήν ιδίαν 
στάσιν Απέναντι τών Αντικειμένων, μίαν Ατομικήν δη
λαδή στάσιν. Πώς θά συμπεριφερθούν τό ένα Απέναν
τι τού άλλου δύο ή περισσότερα άτομα, δταν καθένα 
Από αυτά διά πρώτην φοράν συναντά αυτό τό νέον Αν- 
τικείμενον, αυτό τό δν, τον άλλον, τό όποιον είναι συγ
χρόνως γνωστόν καί άγνωστον ;

Τά πράγματα τού φυσικού περιβάλλοντος προς τό 
όποια τό παιδί οφείλει νά προσαρμοσθή σχετικώς 
είναι στατικά. Τό είδος τής συμπεριφοράς τό όποιον 
τού έπέτρεψε χθες ν’ άναρριχηθή εις ένα δένδρον έχει 
πολλάς πιθανότητας νά τό βοηθήση νά έκτελέση τον 
’ίδιον σκοπόν σήμερον. Αυτή ή στατικότης τών όρων 
προσαρμογής είναι έξαίρεσις μάλλον παρά κανό)ν διά 
τάς περισσοτέρας τών Αντιδράσεων τού παιδιού εις 
τάς σχέσεις του με τά άλλα παιδιά καί τούς μεγάλους. 
Έ φ ’ δσον ή Ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ρευστή καί 
δυναμική, τό παιδί Αντιμετωπίζει διαρκΰίς μεταβαλ
λόμενος καταστάσεις εις τήν κοινωνικήν προσαρμο
γήν με τούς άλλους. Ή  δυσκολία γίνεται μεγαλύτε
ρα δταν τό παιδί έχη νά προσαρμοσθή δχι μέ ένα, 
Αλλά μέ πολλά διαφορετικά πρόσωπα.

’Ιδού τώρα δύο Αντίθετα προβλήματα προς λύσιν. 
’Από τό ένα μέρος τό παιδί οφείλει, βιολογικώς, νά 
ίκανοποιήση τήν Ανάγκην τής κοινωνικοποιήσεως τής 
όποιας αισθάνεται τάς πρώτας έπιταγάς, Από τό άλλο, 
οφείλει νά ίκανοποιήση τήν άλλην Αρχαιοτέραν ανάγ
κην, επίσης επιτακτικήν, Αντιτιθεμένην, τουλάχιστον 
κατ’ Αρχάς, τήν Ανάγκην νά έξελιχθή ώς άτομον, δια- 
κρινόμενον Από τά άλλα, τήν επίσης βιολογικήν Ανάγ- 
γκην, δπως άπέδειξεν ό GESELL, νά υπεράσπιση 
τήν Ατομικότητά του, ή όποια εις ώρισμένον βαθμόν 
είναι κάτι τό μοναδικόν. Πώς νά είναι συγχρόνως ένα 
άτομον καί ένα SOCIUS ( κοινωνικόν δν) ; ’Ασφα
λώς δεν είναι άλυτον τό πρόβλημα, διότι θά έλθη μία 
ηλικία κατά τήν όποιαν αί δύο εξελίξεις θά προσδιο- 
ρίζωνται ή μία Από τήν άλλην, κατά τήν οποίαν τό 
άτομον, ενώ θ’ Αναπτύσσεται ώς άτομον, θά φέρη εις 
τήν ζωήν καί εις τήν άνάπτυξιν τής όμάδος τήν συμ
μετοχήν του, διά τήν όποιαν ή όμάς θά τού Αποδίδη 
τό Αντίτιμον, βοηθούσα τήν Ατομικήν Ανάπτυξιν, μία 
ηλικία κατά τήν οποίαν τό άτομον δεν θά είναι δυνα
τόν νά γίνη π ρ ό σ ω π ο ν  παρά διά τής κοινωνικο- 
ποιήσεως. Καί ιδού ή μεγίστη Ανάγκη τής ύποβοηθή- 
σεως τού νέου Ανθρώπου μέσω τού έργον μιάς Αξίας 
Αγωγής.

«Περιοδικόν ((ΑΚΤΙΝΕΣ» ’Οκτώβριος 1962»
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ΘΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
' 1

Τόν περασμένο μήνα, στον Πειραιά, ένας νέος ηλικίας 25 ε
τών βρέθηκε νεκρός ύστερα άπό ύπερβολική χρήσι ναρκωτικών 
’Από αύτό εύκολα μπορεί νά συμπεράνη κανείς ότι ό νέος αυτός 
σκοτώθηκε άπό τό ίδιο του τό πάθος πού τού έδημιούργησαν 
προηγουμένως οί κακές συναναστροφές καί κάποιος ή κάποιοι 
άπό τούς σατανικούς εμπόρους τοϋ άργοΰ θανάτου. "Ετσι περί
που άρχίζει καί τελειώνει τό άχαρο πέρασμα άπό τήν ζωή όλων 
έκείνων πού γυρεύουν τις «απόκοσμες χαρές» μέ τά γυάλινα μά- 
άπό τήν άρρωστη έπιθυμία τής «δόσεως» καί τήν μακέττα άπό 
τήν σφραγίδα του θανάτου άποτυπωμένη στό χλωρό τους πρό
σωπο. Τό περιστατικό αύτό δέν θά είχε καμμιά ιδιαίτερη σημα
σία άν συνέβαινε στις άνεκτικές εκείνες κοινωνίες οπού τά ναρ
κωτικά καί κάθε άλλη επικίνδυνη έξις, άργά άλλά σταθερά σκά
βουν τά θεμέλιά τους. Τό ευτύχημα είναι ότι στήν Χώρα μας τά 
κρούσματα αύτά είναι σπάνια γιατί οί αρμόδιες 'Υπηρεσίες δια- 
τηροϋν τόν έλεγχο τών ναρκωτικών. Μέαύτόδμως δένσημαίνει 
ότι πρέπει νά μένωμε άπλώς ικανοποιημένοι ή τό χειρότερο α
διάφοροι. Χρειάζεται έντονη έπαγρύπνησις καί άπό τήν πλευρά 
τής οικογένειας. Γιατί ή οικογένεια μπορεί περισσό
τερο άπό κάθε κρατική 'Υπηρεσία νά έλέγξη τήν συμπε
ριφορά τών νέων. Ή Αστυνομία έπί παραδείγματι εκτός 
άπό τις περιπτώσεις πού ορίζει ό νόμος, δέν μπορεί νά τοποθε- 
τήση φραγμούς στις κινήσεις τών νέων. Ή  οικογένεια όμως 
μπορεί καί οφείλει νά γνωρίζη πάντα πού, μέ ποιούς, καί πώς ό 
νεαρός βλαστός τής περνά τις έλεύθερες ώρες του. Γ ιατί άλλα
ξε ξαφνικά τρόπους συμπεριφοράς καί έμφανίσεως. Γ ιατί τό 
μέχρι χθές ευχάριστο νεανικό σύνολο πήρε τήν πανάθλια μορ
φή τών Χίππυς, τό όμορφο πάρτυ τών γενεθλίων ή τής ονομα
στικής έορτής έγινε θορυβώδης άσχημία μέ ετερόκλητους συν- 
δαιτημόνες, ό Κυριακάτικος έκκλησιασμός κάποια μακρυνή 
έκδρομή—άν είναι πάντα έκδρομή—σέ άγνωστη κατεύθυνσι μέ 
άγνώστους, ό βραδυνός συνοικιακός περίπατος παρατεταμένο 
ξενύχτι κλπ κλπ. Φυσικά όλα αύτά τά «γιατί» δέν έχουν ύπο- 
χρεωτική σχέσι μέ τά ναρκωτικά. Κάπως έτσι όμως άρχίζουν 
οί νέοι καί χειρότερα συνεχίζουν άν κάποιο χέρι δέν τούς συγ- 
κρατήση έγκαίρως. Κάπως έτσι άρχισε καί ό νέος τού Πειραιά 
πού χάθηκε τόσο μόνος, τόσο αβοήθητος.....................

Δέν ύπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι ή έπιθυμία άποκτήσεως 
ιδιοκτήτου μεταφορικού μέσου, βρίσκεται πάντα στό έπίκεντρο 
τών βιοτικών άναζητήσεων τών Νεοελλήνων. Ή  προτίμησι εί
ναι άνάλογη μέ τήν ήλικία καί κυρίως μέ τήν οικονομική έπι- 
φάνεια τών ύποψηφίων άγοραστών. Δίκυκλο όνειρεύονται νά 
νά άποκτήσουν κάποτε οί νέοι, καί αυτοκίνητο οί μεγαλυτέρας 
ήλικίας . Ωστόσο όμως, δέν άπολείπουν καί «ορισμένες έξαιρέ- 
σεις άπό τόν γενικό αυτόν κανόνα, όπότε σημειώνονται διάφο
ρες άνακατατάξεις στήν σειρά προτιμήσειος. Τό σπουδαίο πάν
τως είναι ότι «ορισμένοι - καί δέν είναι λίγοι - δέν διστάζουν νά 
παραμερίσουν κάθε άλλη σοβαρή βιοτική άνάγκη καί άδιαφο- 
ροΰν γιά τις συνέπειες, στήν έπιθυμία τους νά πάρουν συντομώ- 
τερον δυνατόν τό χρίσμα τού «γιωταχή» δικύκλου, ή τρικύκλου, 
ή αύτοκινήτου. ’Από τό άδυσώπητο αύτό κυνήγι τοϋ ιδιοκτή
του τροχού προήλθαν τά έν παρατάξει παρκαρισμένα κάθε φο
ρά σέ διάφορες «μάντρες» αυτοκίνητα εΰκαιρίας. Δηλαδή με
ταχειρισμένα αυτοκίνητα πού πωλοΰνται σέ σχετικά χαμηλές 
τιμές. Δύο είναι οί βασικές αιτίες πού όδηγοΰν ένα αύτοκίνητο 
στόν ύπαίθριο χώρο τών «Πωλήσεων-’Ανταλλαγών». Ή  πρώτη
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δημιουργεϊται άπό τήν άδυναμία τοϋ κατόχου του νά διατήρη
ση, καί ή δεύτερη άπό τήν έπιθυμία του νά τό άντικαταστήση 
μέ κάποιο άλλο καινούργιο. Τό σπουδαίο είναι ότι οί άγορα- 
σταί μεταχειρισμένων αύτοκινήτων διατρέχουν δύο κινδύνους: 
Νά βρεθούν στην άνάγκη νά τό πουλήσουν σέ τιμή εύκαιρίας 
άν δέν Εχουν τήν οικονομική εύχέρεια νά τό διατηρήσουν, ή πο
λύ σύντομα νά μείνουν χωρίς αυτοκίνητο έάν δέν έχουν τήν δυ
νατότητα καί τήν ύπομονή νά τό Επισκευάζουν συνεχώς. Δη- 
μιουργεΐται δηλαδή ένα κύκλωμα άγοραπωλησιών μέ άποτέλε- 
σμα ή ευκαιρία» νά άλλόζη συνεχώς κατόχους. Ώρισμένοι πά
λι άναζητοϋν τήν ευκαιρία σέ αύτοκίνητα πού κάποιος μετα
νάστης έφερε ή έχει τήν δυνατότητα νά φέρη άπό τό Εξωτερικό, 
μέ άποτέλεσμα όχι σπάνια νά δοκιμάζουν τήν πικρή γεϋσι τής 
άπαγοητεύσεως. Τελευταίως, ή Ύποδιεύθυνσις ’Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης Επέτυχε νά Εξάρθρωση μία πολυμελή 
σπείρα άπό Έλληνες καί άλλοδαπούς πού πωλοΰσε αύτοκίνητα 
κλεμμένα άπό διάφορες Εόρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. Περισσό
τερα άπό πενήντα - γιά τήν ακρίβεια 56 - πολυτελή αυτοκίνητα 
κατεσχέθησαν άπό Ισαρίθμους κατόχους. "Ολοι αύτοίύπήρξαν» 
θύματα τής σπείρας ή όποια είχε πλαστογραφήσει τούς άριθμούς 
πλαισίου - κινητήρος, καθώς καί διάφορα πωλητήρια έγγραφα. 
Ύστερα άπό όλα αυτά προκύπτει χωρίς άμφιβολία ότι ή άγορά 
Ενός αυτοκινήτου δέν είναι μόνο θέμα μελετημένου οίκονομι 
κού προϋπολογισμού άλλά καί σωστής Εκλογής. 'Αλλά καί ή 
Επιτυχημένη άγορά Ενός αύτοκινήτου παύει νά έχη σημασία ά
πό τήν στιγμή nqp ό κάτοχος δέν φροντίζει γιά τήν καλή συντή- 
ρησί του άλλά καί τήν προσωπική του άσφάλεια τήν ώρα πού 
παραδίνεται στόν ίλιγγο τής ταχύτητος καί τήν νάρκη τής άδια- 
φορίας γιά τούς κανόνες κυκλοφορίας. Πόσοι άνθρωποι άλή- 
θεια πριν άκόμη δοκιμάσουν τήν χαρά Ενός καινούργιου αύτο- 
κινήτου πού μέ τόσες θυσίες άγόρασαν δέν βγήκαν νεκροί ή σο
βαρά τραυματισμένοι άπό άμορφο όγκο σιδερικών ;

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αύτές τις ήμέρες, οί Σχολικές αίθουσες θά πλημμυρίσουν καί 
πάλι άπό χαρούμενα παιδικά πρόσωπα. Πρώτοι οί μαθηταί τών 
Δημοτικών Σχολείων, άφοϋ άποχαιρέτησαν τήν ξεγνοιασιά τού 
καλοκαιριού Ετοιμάζονται νά ξαναγυρίσουν στά θρανία. Ένα 
καινούργιο Σχολικό έτος άνοίγει άργά τήν αύλαία του γιά νά 
παρουσιάση τό γνώριμο σκηνικό : Καινούργιες τσάντες, χα
ρούμενα ξεφωνητά στόν δρόμο, άτσαλάκωτες ποδιές, στίβες 
άπό έγγραφα τετράδια καί άδιάβαστα βιβλία, μολύβια, κασσετί- 
νες, ζωγραφιές, χαρά τού «άριστα» λύπη τής πρώτης τιμωρίας 
καί κάποιες παραστάσεις άπό μιά έξοχή πού σβύνουν σιγά-σιγά 
μεταξύ διαλείμματος, κυνηγητού στό προαύλιο καί διδασκαλίας 
Εφέτος οίλιλλιπούτειοι μαθηταί τών δύο πρώτων τάξεων,δηλα
δή οί «νεοφώτιστοι» τής πρώτης καί οί «προκεχωρημένοι» τής 
δευτέρας, μαζί μέ τήν ’Ανάγνωση τήν ’Αριθμητική καί τήν Πα
τριδογνωσία, θά διδαχθούν καί τό μάθημα τής Κυκλοφοριακής 
’Αγωγής πού άναμένεται νά συγκεντρώση τό Ενδιαφέρον τους 
μιά καί άπό τούς πρώτους μήνες τής’νηπιακής ήλικίας τά τρο
χοφόρα παιχνίδια βρίσκονται πάντα στήν πρώτη σειρά τού Εν
διαφέροντος τό μάθημα αύτό καθιερώνεται έπισήμως γιά πρώ
τη φορά στήν χώρα μας μέ προοπτική νά έπεκταθή καί στις ά- 
νώτερες τάξεις τού Δημοτικού Σχολείου. Περιττόν νά διευκρι- 
νισθή ότι ή καινοτομία αύτή έπρεπε νά άρχίση έφαρμοζομένη 
«έκ τών κάτω» όπως καί κάθε τι πού θεμελιώνεται σωστά. Ή 
ταν καιρός ή κυκλοφοριακή άγωγή νά καθιερωθή σάν Επίσημο 
σχολικό μάθημα-πού θά πρέπει νά γίνη καί Γυμνασακό ν-,άν 
λάβωμε ύπ’ δψιν ότι κάθε χρόνο στήν Ελλάδα 200-300 παιδιά 
χάνουν τήν ζωή τους, Ενώ χιλιάδες άλλα τραυματίζονται άπό 
τροχαία άτυχήματα. Επομένως μέ τήν Σχολική κυκλοφοριακή 
διαπαιδαγώγησι όχι μόνο περιορίζονται τά τροχαία άτυχήματα 
μέ θύματα άνύποπτα παιδιά, άλλά καί οί σημερινοί μαθηταί γί
νονται αύριανοί προσεκτικοί όδηγοί καί πεζοί. Ύστερα άπό 
αύτό δέν άπομένει παρά νά ύποδεχθόήμε μέ Ενθουσιασμό τις 
ιστορικές αύτές διά τήν Ελληνική Παιδεία προσπάθειες τών 
άρμοδίων Υπουργείων πού σύν τοϊς άλλοις Ενισχύουν σημαν
τικά τό έργο τής κυκλοφοριακής διαφωτίσεως τών Υπηρεσιών 
Χωροφυλακής. ’Επίσης νά συγχαρούμε τούς ’Αξιωματικούς 
Εκείνους τού Σώματος οί όποιοι μέ τήν πολύτιμη πείρα τους 
συνέβαλαν στήν συγγραφή τής «Κυκλοφοριακής ’Αγωγής». 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Δέν είναι μόνο τά τροχαία, άλλά καί τά Εργατικά άτυχή
ματα πού αυτήν ιδιαίτερα τήν Εποχή έχουν μεγαλύτερη συχνό
τητα. "Ετσι διαβάζομε στις Εφημερίδες γιά Εργάτες πού 
πολτοποιήθηκαν οίκτρά, έτάφησαν κάτω άπό χωμάτινο,υς 
όγκους, άκρωτηριάστηκαν άπό κακό χειρισμό κάποιου μη
χανήματος κ.λ.π. κ.λ.π. ”Αν μελετήση κανείς σχολαστικά 
τις συνθήκες πού μεσολαβούν κάθε φορά, θά διαπιστώση 
ότι κανένα Εργατικό άτύχημα δέν είναι τυχαίο. Όλα έχουν άφε- 
τηρία κάποια παράλειψη πού θά μπορούσε όμως νά έξαλειφθή 
Εγκαίρως καί πριν δημιουργήση μοιραία άποτέσματα. Προα- 
νεφέρθη ότι αύτήν ιδίως τήν Εποχή τά Εργατικά άτυχήματα 
σημειώνουν έξαρση Ίσως αύτό νά συμβαίνη γιατί οί καιρικές

’Αξιωματικός Χωρ[κής Ενημερώνει Εργαζομένους είς 
βιομηχανίαν Επί τού κινδύνου έκ τών άτυχημάτων.

συνθήκες δημιουργούν εύκολα σωματική χαλάρωσι καί πρό
ωρη ύπερκόπωσι όταν μάλιστα ό χώρος Εργασίας είναι άπόλυ- 
τα Εκτεθειμένος στις κάθετες ήλιακές ακτίνες ή δέν έχει 
Επαρκή άερισμό. ’Επίσης ό περιωρισμένος ύπνος, όταν μάλι
στα έχει σχέσι μέ κάποια όλονύκτια διασκέδαση καθώς καί 
ή ύπεραπασχόληση Επιταχύνουν τήν σωματική χαλάρωσι 
καί γενικά άτονοΰν τό συναίσθημα τής αυτοπροστασίας τού 
Εργαζομένου. Πολλοί υπαίθριοι Εργάτες, ιδιαίτερα οί Εκπρό
σωποι τής μέσης καί παρωχημένης ήλικίας, είτε άπό στερεό
τυπη συνήθεια, είτε άπό Εσφαλμένη γνώμη ότι ή κατανάλωσι 
τού οινοπνεύματος σέ ώρα Εργασίας Εξαφανίζει τήν κόπωση 
στήν μεσημεριανή διακοπή ή καί ένωρίτερον, φτάνουν στά 
όρια τής έλαφρής μέθης μέ άποτέλεσμα νά δημιουργούν 
άκούσια τις πιθανότητες Ενός άτυχήματος. Παντού παραμο
νεύει ό κίνδυνος. Στις οικοδομές όταν τά ξύλινα ικριώματα 
έχουν κακή στήριξη έλλειψι χειρολαβών άσφαλείας ή όλι- 
σθηρότητα, καί τά Εργαλεία— ιδιαίτερα τά ήλεκτροκίνητα— 
μ έ κ α κ ό  χειρισμό ή Ελαττωματική λειτουργία καί συντή-
Ρησι.......  Στά διάφορα Εργοστάσια καί βιοτεχνίες όταν
άνειδίκευτοι Εργάτες χρησιμοποιούνται σάν χειρισταί μηχα
νών καί οί τελευταίες δέν διαθέτουν πλαίσια άσφαλείας 
ώστε νά άποτρέπουν άπρόσεκτες καί Επικίνδυνες προσεγγί
σεις τών Εργαζομένων. Τά τελευταία χρόνια ή Χώρα μας 
έχει μεταβληθή σ’ ένα άπέραντο Εργοτάξιο πού απορροφά 
χιλιάδες Εργαζομένους, ειδικευμένους καί μή. Τά σύγχρονα 
καί πολύπλοκα μηχανήματα χρειάζονται πεπειραμένο προσω- 
πικό. Καί Εδώ ή Χωροφυλακή σέ συνεργασία μέ άρμόδιες 
Κρατικές Υπηρεσίες έχει έπιφορτισθή τήν πρόληψι τών 
Εργατικών άτυχημάτων. Δέν μπορεί όμως νά μηδένιση τόν 
κίνδυνο τήν στιγμή πού είναι πρακτικώς άδύνατο νά παρακο- 
λουθή άπό κοντά όλόκληρο τό ώράριο κάθε Εργαζομένου. 
Αύτό είναι δυνατόν νά γίνη άπό τήν πλευρά τών ύποχρέων 
πού δέν πρέπει μόνο νά παρακολουθούν τήν άπόδοσι άλλά 
καί τόν τρόπο έκτελέσεως τής Εργασίας ώστε νά είναι άκίνδυ- 
νοι_. Η προανάκρισις γιά κάθε Εργατικό άτύχημα έχει πάντα 
τό ίδιο πόρισμα: Αμέλεια. ’Αμέλεια ύστερα άπό μιά άπαρά- 
δεκτη έξοικείωσι μέ τήν ύπερυψωμένη Δαμόκλειο σπάθη τού 
κινδύνου. Είναι καιρός νά συνειδητοποιήσαμε όλοι ότι τε
χνολογική έπανάστασις πρέπει νά σημαίνη καί Εκστρατεία 
γιά τήν πρόληψι τών Εργατικών άτυχημάτων. Διαφορετικά 
δημιουργούμε άδικαιολόγητα όλόκληρες στρατιές άπό νε
κρούς καί άναπήρους τής τάξεως Ενός καταστροφικού πολέμου.
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'Ο τουρισμός αποτελεί, εις τήν εποχήν μας, παγ
κόσμιον φαινόμενον, τό όποιον αναπτύσσεται καί 
έξαπλοΰται άλματωδώς. Οι κυριώτεροι παράγοντες 
τής τεράστιας άναπτύξεως τοϋ τουρισμού, κατά τά 
μεταπολεμικά έτη υπήρξαν οί έξής: ή αΰξησις των 
άτομικών εισοδημάτων, ή σημαντική βελτίωσις 
των όρων εργασίας καί αμοιβής των έργαζομένων, 
ή έπικράτησις, έν πολλοΐς, κλίματος διεθνούς ειρή
νης καί οικονομικής σταθερότητος, ή άνοδος τού 
μορφωτικού επιπέδου των λαών καί ή άπλούστευσις 
τών διατυπώσεων, διά τήν μετακίνησιν των τουρι
στών.

Τό ΐσοζύγιον έξωτερικών πληρωμών, τό εθνικόν 
είσόδημα, ή εργατική άπασχόλησις, ή επιχειρημα
τική δράστηριότης καί τό πολιτιστικόν καί μορφω
τικόν έπίπεδον, είναι μερικά άπό τά μεγέθη τά όποια 
Ιδιαιτέρως έπηρεάξει.

Ό  τουρισμός, διά τήν Χώραν μας, έχει δλως ιδιαι
τέραν σημασίαν, διά τήν οικονομικήν της άνάπτυ- 
ξιν. Αί κυριώτεραι κοινωνικοοικονομικοί έπιδρά- 
σεις τού τουρισμού, εις τήν Ελληνικήν Οικονομίαν, 
δύνανται νά συνοψισθοΰν ενς τό είσαγόμενον του
ριστικόν συνάλλαγμα, τό όποιον κατά τό έτος 1972 
ύπερέβη τά 390 έκατομμύρια δολλάρια εις παρε- 
χομένας ευκαιρίας άπασχολήσεως άργοΰντος, ή 
ύποαπασχολουμένου έργατικοΰ δυναμικού, εις τήν 
μείωσιν τής μεταναστεύσεως, εις τήν άμβλυνσιν 
τών εισοδηματικών διαφορών, μεταξύ τών κατοί
κων τών διαφόρων περιοχών τής Χώρας, εις τήν 
άνάπτυξιν τού περιφερειακού χώρου καί εις τήν δρα- 
στηριοποίησιν τών άπασχολουμένων, μέ τον του
ρισμόν, έπαγγελμάτων. Ή  έξέλιξις τής ξένης του
ριστικής κινήσεως εις τήν Ελλάδα υπήρξε, κατά 
τήν τελευταίαν πενταετίαν, ιδιαιτέρως άνοδική— 
συγκεκριμένως, ένώ κατά τό έτος 1967 έπεσκέφθη- 
σαν τήν Χώραν 848.985 άλλοδαποί τουρίσται, ό 
άριθμός τούτων άνήλθεν τό 1972 εις 2.731.587— 
χάρις εις τήν προγραμματισμένην ρεαλιστικήν πο
λιτικήν τής Εθνικής Κυβερνήσεως, εις τόν τομέα 
τής προσελκύσεως τού διεθνούς τουριστικού πλήθους, 
αί δέ προοπτικοί, διά τό μέλλον τού Ελληνικού 
τουρισμού, είναι έξαιρετικώς ευοίωνοι. Εις τήν δλην 
προσπάθειαν τής τουριστικής άναπτύξεως, σπου- 
δαιότατον ρόλον διαδραματίζουν οί διατηροΰντες 
Τουριστικά Γραφεία, τουριστικοί έπιχειρηματίαι.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ ΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Περί τής συστάσεως καί λειτουργίας, τών Τουρι
στικών καί Ταξειδιωτικών Γραφείων, προβλέπει, 
παρ’ ήμΐν ό Α.Ν. 864] 1937, ώς έτροποποιήθη μετα- 
γενεστέρως. Διά τήν λειτουργίαν τουριστικού Γρα
φείου άπαιτεΐται είδική άδεια λειτουργίας, χορηγου- 
μένη υπό τού Γενικού Γραμματέως τού Ε.Ο.Τ.

Ή  έν λόγφ άδεια χορηγείται, μετ’ αυστηρόν έλεγ
χον, εις Έλληνας πολίτας ένηλίκους, έκπληρώ- 
σαντας τήν στρατιωτικήν των ύποχρέωσιν ή νομί-

Η Σ Υ ΜΒ ΟΛΗ  

ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ω Ν

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Γ Α Ρ Ν Ε Λ Η  
Τ“ γμ)ΡΧ°« Χ ω ρ)κής
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F- ΑΝΑΤΤΤ ΥΞΙ Ν  

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

μως άπαλλαγέντας ταύτης καί έχοντας έλευθέραν 
τήν διαχείρισιν τής περιουσίας των, έφ’ δσον 
ούτοι, κατά τήν κρίσιν τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως τοΰ 
Ε.Ο.Τ., συγκεντροϋν διά τήν ένέργειαν τουριστικών 
πράξεων καί έργασιών, τάς άπαιτουμένας ήθικάς 
εγγυήσεις. Δέν δύνανται νά τύχουν τοιαύτης άδειας 
οί καταδικασθέντες εις έγκληματικήν ποινήν ή 
είς φυλάκισιν πλέον των τριών μηνών διά παραβά
σεις τοΰ άρθρου 22 τοΰ παλαιοΰ Ποινικοΰ Νόμου 
(κλοπήν, ύπεξαίρεσιν, άπάτην, παραποίησιν, ψευδή 
διά χειραψίας ύπόσχεσιν ένώπιον δικαστηρίου, 
ψευδορκίαν, ψευδή καταμήνυσιν ή συκοφαντίαν 
καί τά πλημμελήματα τά άφορώντα τό νόμισμα ή 
τάς περί ήθών παραβάσεις). Πέραν τούτων ό Ε.Ο.Τ. 
άπαιτεΐ δπως ό ενδιαφερόμενος συγκεντροΐ ώρισμέ- 
να ουσιαστικά προσόντα προκειμένου νά τύχη τής 
σχετικής άδειας, Τά εν λόγω προσόντα άναφέρονται 
είς τήν κατεχομένην ύπό τοΰ ένδιαφερομένου του
ριστικήν πείραν, γλωσσομάθειαν καί γραμματικός 
γνώσεις. Τά προσόντα ταΰτα άποτελοΰν έχέγγυα 
διά τήν όμαλήν λειτουργίαν τοΰ Τουριστικοΰ Γρα
φείου, πρός τό συμφέρον τών έξυπηρετουμένων 
ύπό τούτου, ήμεδαπών καί άλλοδαπών τουριστών, 
είναι δέ ταΰτα σύμφωνα πρός τό πνεΰμα τοΰ νομοθέ- 
του. Τήν αυτήν σειράν προϋποθέσεων καθώρισεν 
ό νομοθέτης καί διά τον διορισμόν τών κατά τόπους 
άντιπροσώπων τών έν λόγω Γραφείων, οΐτινες ένερ- 
γοΰν ύπό τήν πλήρη καί άμεσον ευθύνην τοΰ έχον- 
τος τήν άδειαν προσώπου. Ή  άδεια ισχύει διά δύο 
έτη καί είναι προσωπική, συνεπαγομένη τούτέστιν, 
ύποχρέωσιν τοΰ άδειούχου πρός άμεσον, ύπό τού
του, διεύθυνσιν τοΰ Γραφείου του, δημιουργουμένου 
έν εναντία περιπτώσει, λόγου άνακλήσεως ταύτης. 
“Ηδη, ή σχετική με τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν 
τών Τουριστικών Γραφείων Νομοθεσία, εύρίσκεται 
είς τό στάδιον τοΰ έκσυγχρονισμοΰ, προκειμένου 
νά έξυπηρετήση τάς σημερινός άπαιτήσεις τοΰ 
τουρισμοΰ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υπολογίζεται δτι είς τήν Χώραν μας πλέον τοΰ 
70ο]ο τών άφικνουμένων άλλοδαπών τουριστών, 
διακινοΰνται μέσιρ τών Γραφείων Γενικοΰ Τουρι- 
σμοΰ.

"Οπως ό έμπορος είναι ό άναγκαΐος ενδιάμεσος, 
μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως, ούτω καί 
τά Τουριστικά Γραφεία είναι οί ένδιάμεσοι παρά
γοντες, μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως τουριστι
κών ύπηρεσιών. Ταΰτα, διά τής ιδίας αύτών, ή τής 
μεσολαβητικής των δράστηριότητος, συντελοΰν, 
κατά μέγιστον βαθμόν, είς τήν όλοκλήρωσιν τοΰ 
κύκλου τής τουριστικής έργασίας καί κατ’ άκολου- 
θίαν είς τήν τουριστικήν άνάπτυξιν τής Χώρας.

Κυρία άπασχόλησις τών Γραφείων Τουρισμοΰ 
καί Ταξειδίων είναι ό προγραμματισμός άτομικών 
καί ομαδικών ταξειδίων καί ή όργάνωσις καί ή 
πραγματοποίησις αύτών πρός ίδιον αύτών δφελος. 
Ό  προγραμματισμός, ή όργάνωσις καί ή έκτέλεσις 
τουριστικών ταξειδίων, άποτελεΐ άποφασιστικόν 
παράγοντα διά τήν άνάπτυξιν τοΰ τουρισμοΰ διότι 
δΓ αύτής τό τουριστικόν ταξείδιον καθίσταται
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προσιτόν και ευχερές καί είς τόν πλέον άνίδεον, 
άρκεΐ ό ένδιαφερόμενος νά έχη τήν διάθεσιν, ή τήν 
άνάγκην καί τά οικονομικά μέσα διά μίαν τοιαύτην 
μετακίνησιν.

Τά τουριστικά Γραφεία έκδίδουν, συνήθως, λε
πτομερειακά προγράμματα όμαδικών μετακινήσεων, 
ατινα γνωστοποιούν εις τούς υποψηφίους τουρίστας 
διά τής διαφημίσεως. Τά έν λόγφ προγράμματα 
άναφέρονται είς τό ταξείδιον, τά καταλύματα, τήν 
τροφήν, τήν ξενάγησιν, τήν ψυχαγωγίαν καί τάς 
λοιπάς παροχάς καί έξυπηρετήσεις. Έκ παραλλή
λου, καθορίζουν έπακριβώς τήν χρονικήν διάρκειαν 
πραγματοποιτισεώς των, ώς καί τό ύψος τής δαπά
νης τής προγραμματισμένης έκδρομής. Οϋτω ό 
προτιθέμενος νά πραγματοποιήση έν τουριστικόν 
ταξείδιον, μερίμνη τουριστικού τινός Γραφείου, 
διαλέγει μόνος τόν χρόνον πραγματοποιήσεώς του, 
άναλόγως των οικονομικών του δυνατοτήτων καί 
τού διαθεσίμου χρόνου του.

Ούτος δύναται νά προκαταβάλη τήν δλην δαπά
νην είς τό νόμισμα τής Χώρας του, είτε έφ’ άπαξ, 
είτε είς δόσεις. Τοιουτοτρόπως άπαλλάσσεται τής 
φροντίδος νά φέρη μεθ’ έαυτού χρήματα καί νά 
μετατρέπη ταύτα είς ξένον συνάλλαγμα.

Διά τών προγραμματισμένων ταξειδίων τών Του
ριστικών Γραφείων, επιτυγχάνεται, διά τόν μετα- 
κινούμενον τουρίσταν, ή μεγαλυτέρα τουριστική 
άπόλαυσις είς τόν συντομώτερον δυνατόν χρόνον 
καί ύπό τήν μικροτέραν δυνατήν δαπάνην. Έπί 
πλέον, ό κατ’ αυτόν τόν τρόπον, πραγματοποιών 
τουριστικόν ταξείδιον τουρίστας, είς ούδέν έτερον 
έχει νά άπασχοληθή πέραν τής ψυχαγωγίας του, 
διότι τά πάντα είναι μελετημένα καί προκαθωρισμέ- 
να καί καθοδηγούνται ύπ’ εύθύνη τού πεπειραμένου 
υπηρεσιακού άρχηγοΰ τής ταξειδευούσης όμάδος, 
υπαλλήλου τού άναλαβόντος τήν έκδρομήν Γραφείου.

Πέραν τών άνωτέρω έξυπηρετήσεων, τά (οργανω
μένα Τουριστικά Γραφεία, άναλόγως τής έκτάσεως 
τού κύκλου έργασιών των, άναλαμβάνουν τήν άπο- 
στολήν, έπί προμήθεια, είς δλον τόν κόσμον, ειδών 
άγοραζομένων ύπό τών τουριστών πελατών των καί 
τήν έκδοσιν άσφαλιστικών συμβολαίων διά λογαρια
σμόν τών πελατών των, μετά συμβεβλημένων, μετ’ 
αυτών, ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών.

Τά Τουριστικά καί Ταξειδιωτικά Γραφεία διά τήν 
έκτέλεσιν τού δλου έργου των, εύρίσκονται είς στε- 
νωτάτην έπαφήν καί συνεργασίαν μετά τών ’Επιχει
ρήσεων Μεταφορών καί τών κατά τόπους Ξενοδο
χείων.

'Ως πρός τάς μεταφοράς, ή σχετική συνεργασία 
δύναται νά συνίσταται:

Είς τήν έκδοσιν, έπί προμηθείμ, εισιτηρίων, είς 
τήν πρακτορείαν τών διαφόρων έπιχειρήσεων μετα
φορών, είς τήν ένοικίασιν μεταφορικών μέσων καί 
είς κάλυψιν ώρισμένου ή κατά προσέγγισιν είς 
ώρισμένην έποχήν, άριθμοΰ θέσεων διαφόρων μετα
φορικών μέσων. 'Η τοιαύτη δραστηριότης τών Του
ριστικών Γραφείων είναι σπουδαιοτάτης σημασίας 
διά τάς έπιχειρήσεις μεταφορών διότι αυξάνει τήν 
έργασίαν των. Πολλάκις τά Τουριστικά Γραφεία 
διαθέτουν, διά τάς άνωτέρω δράστη ριότητάς των, ίδια 
μεταφορικά μέσα (ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία, 
έκδρομικά πλοιάρια κ.λ.π.).

'Ως πρός τά Ξενοδοχεία, ή συνεργασία των δια- 
κρίνεται, είς τήν έπί προμηθείμ κράτησιν δωματίων, 
μετά ή άνευ διατροφής, διά λογαριασμόν τών πελα
τών των, είς τήν τοιαύτην κράτησιν έπί προκατα
βολή, τής σχετικής δαπάνης άποδιδομένης έκ τών 
υστέρων είς τό Ξενοδοχεΐον είς κράτησιν δωματίων, 
καθ’ ήν ό πελάτης προκαταβάλλει έναντι τής παρ’ 
αύτοΰ προϋπολογησθησομένης δαπάνης έν ώρισμέ- 
νονχρηματικόνποσόν (PLAFOND), διακανονιζόμε- 
νον, όμοίως, έκ τών ύστέρων πρός τό Ξενοδοχεΐον 
καί τόν πελάτην, άναλόγως τής διάρκειας διαμονής 
καί τής παρ’ αύτοΰ γενομένης καταναλώσεως, καί 
είς τήν κατ’άποκοπήν (A FORFAIT) κράτησιν δω
ματίων, διά τήν έξυπηρέτησιν τής διακινουμένης 
πελατείας των, άναλόγως τών παρ’ αυτών προγραμ- 
ματισθέντων τουριστικών ταξειδίων.

"Οθεν καί ώς πρός τήν χρησιμοποίησιν τών ξενο
δοχείων, ή συμβολή τών Τουριστικών Γραφείων 
τυγχάνει κεφαλαιώδους σημασίας, διότι ταύτα διά 
τής μεσολαβητικής ή τής κατ’ ευθείαν δράστηριό- 
τητός των, συμβάλλουν τά μέγιστα είς τήν έξασφά- 
λισιν τής μεγαλυτέρας δυνατής πληρότητος είς 
τάς κατά τόπους Ξενοδοχειακός μονάδας.

Πέραν τών άνωτέρω, τά Τουριστικά Γραφεία, 
έν τή προσπαθείμ των όπως προσελκύσουν μεγαλυ- 
τέραν, κατά τό δυνατόν, πελατείαν πρός αΰξησιν 
τών κερδών των, έργάζονται, παραλλήλως, ώς όργα
να τουριστικής προπαγάνδας καί ώς όργανα δωρεάν 
παροχής ήλεγμένων καί υπευθύνων πληροφοριών, 
τουριστικής φύσεως.

Πρός τόν σκοπόν τούτον κυκλοφορούν περιοδι- 
κώς πληροφοριακάς έκδόσεις καί διάφορα διαφημι
στικά έντυπα (PROSPECTUS), ώς καί προγράμματα 
τουριστικών μετακινήσεων καί μεσολαβούν διά τήν 
διάθεσιν πρός τήν τουριστικήν πελατείαν παντός 
είδους διαφημιστικού υλικού ξενοδοχείων, μεταφο
ρικών μέσων, καλλιτεχνικών έκδηλώσεων κ.λ.π. 
Οΰτω, τά έν λόγω Γραφεία, άσχέτως τού έπιδιωκο- 
μένου παρ’ αυτών υλικού κέρδους, δέν παύουν νά 
άποτελοΰν καί όργανα γενικωτέρας τουριστικής 
προπαγάνδας, έθνικώς καί διεθνώς, τό δέ έξ αυτής 
όφελος διοχετεύεται, κατά φυσικήν άναγκαιότητα, 
καί πρός άπαντας τούς λοιπούς φορείς τής τουρι
στικής κινήσεως καί έργασίας.

Ή  δραστηριότης τών Τουριστικών καί Ταξειδιω- 
τικών Γ ραφείων ηύξήθη σημαντικώς μετά τόν Β' Πα
γκόσμιον Πόλεμον, ήδη δέ έλαβε καταπληκτικήν 
έκτασιν είς όγκον καί ρυθμόν έργασιών. Ή  Χώρα 
μας συναγωνισθεΐσα, μετά πείσματος, κατά τά τε
λευταία έτη, είς τήν Τουριστικήν προσπάθειαν, δια
θέτει σήμερον σημαντικά είς άριθμόν καί έκτασιν 
έργασιών, Τουριστικά Γραφεία. Τό Κράτος διά 
τού Ε.Ο.Τ. καί τής Τουριστικής ’Αστυνομίας έλέγχει 
καί έποπτεύει τήν δλην δραστηριότητά των καί λαμ
βάνει μέτρα καλλιτέρας όργανώσεώς των, έπ’ ώφε- 
λείμ τών έν λόγω έπιχειρήσεων καί τού Ελληνικού 
Τουρισμού. Τοιαύτη τυγχάνει, έν όλίγοις, ή συμβολή 
τών Τουριστικών Γραφείων είς τήν Τουριστικήν 
άνάπτυξιν.

504



1-9-1949 . Κ α τα δίω ξ ις  υπό τοϋ ’Εθνικού Σ τρα τού  9 .000  κα μ μουνι- 
* στοσυμμοριτώ ν έκ  Β ίτσ ι—Γράμμου, κ α ί ά τα κτος  φυγή  

τω ν  τελευτα ίω ν πρός ’Α λβανίαν—Γιουγκοσλαβίαν.

2-9-31 π . Χ . : Ν α υ μ α χ ία  τοϋ Ά κ τ ίο υ .

3-9-1843 . Έ π α νά σ τα σ ις  τη ς Γ ' Σ επ τεμ βρ ίου  έξ  ής ό ά πολυτα ρχικώ ς 
* βασιλεύων "Ο θων ύπεχρεώ θη  είς παρα χώ ρη σ ιν  συντα

γμ α τικ ο ύ  π ολ ιτεύμα τος.

4-9-1640 . Κ αταστροφ ή έκ π υρ κα ϊάς  τή ς Μ ονής τοϋ Μ εγάλου Σ π η -  
* λαίου ής ή άνοικοδόμησις έγένετο  τό  έπόμενον ?τος.

5-9-1946 . Ά π ό κ ρ ο υ σ ις  υπό δυνάμεων Χ ωροφυλακής πολυαρίθμω ν 
* κ α ι βαρέω ς έξω πλ ισ μένω ν κομ μουνιστοσυμμοριτώ ν ένερ- 

γη σ ά ντω ν έπ ιθέσ εις  είς Κ ανάλια Βόλου, Σ υκ ιά ν  Έ λ α σ σ ό - 
νος, Μ αρμάριανην Ά γ υ ιά ς ,  Μ ακρυχώ ριον Λ αρίσης κα ί 
Π ισσάνην Σ ουφ λίου.

6-9-1955 . Π ρω τοφ α νείς  άνθελληνικαί β ια ιότητες τω ν  Τούρκω ν είς 
Κ ω νσ τα ντινούπ ολή  κ α ί Σμύρνην.

7-9-1863 .  Κ ήρυξις υπό τή ς  Ίο ν ίο υ  Βουλής τή ς  Έ ν ώ σ ε ω ς  μετά  τή ς  
* 'Ε λλά δος.

8-9-1944 . Έ κ τέλ εσ ις  υπό τω ν Γ ερμανώ ν είς τό  Δ αφνί τή ς  ή ρω ίδος 
* Λ έλας Κ αραγιάννη.

9-9-1944 • ’Έ να ρ ξ ις  θηριω διώ ν ύπό τώ ν  είσελθόντων είς Κ α λα μά τα ν 
Έ λ α σ ιτώ ν .

10-9-1953 .  Κ α τα σ τρ επ τ ικ ο ί σεισμοί είς Κ ύπρον.

11-9-1866 . ’Έ να ρ ξ ις  φοβερών καταστροφώ ν είς περ ιοχή ν Χ ανίω ν ύπό 
τώ ν Τ ούρκω ν κα τά  τώ ν έπ α νασ τατησάντω ν κατο ίκω ν .

12-9-490 π .X . • Μ άχη τοϋ Μ αραθώνος.

13-9-1944 • Ε ίσ οδος  τώ ν Έ λ α σ ιτ ώ ν  είς τήν μαρτυρικήν Κ ω μόπολιν 
Μ ελιγαλά  σφαγιασθέντω ν 1800 άτόμω ν, έξ  ών π λ ε ϊσ το ι 
έρρίφθησαν είς τή ν  φοβερήν «Π η γά δ α ν» .

14-9-1943 . Β ύθ ισ ις  υποβρυχίου «Λ ά μπ ρος Κ ατσώ νης» π αρ ά  τήν 
Σ κιάθον.

15-9-1936 . Θ άνατος είς  ’Α θήνας τοϋ ’Α λεξάνδρου Ζ α 'μ η  είς ηλικίαν 
82 έτώ ν.

16-9-1464 • Κ ατάληψ ις τή ς  Μ ονεμβασίας ύπό τώ ν Ε ν ε τ ώ ν .

17-9-1912 : Κ ήρυξις είς Ε λ λ ά δ α  γεν ική ς έπ ισ τρα τεύσ εω ς έν δψ εΐ 
* τοϋ Α ' Β αλκανικού Π ολέμου.

18-9-1834 . Μ εταφορά δ ιά  δ ια τά γμ α το ς  τή ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Π ρωτευού- 
σης ά πό  τοϋ Ν αυπλίου είς ’Α θήνας.

19-9-465 : Κ αταστροφ ή συνεπεία π υρ κα ϊά ς  όκτώ  συνοικιών τής 
Κ ω νσταντινουπόλεω ς.

20-9-1949 . 'Ο λοκ λη ρω τικ ή  έκκαθάρισις τοϋ Β ίτσ ι έξ  υπολειμμ άτω ν 
* τώ ν  κομ μουνισ τοσ υμμ οριτώ ν.

21-9-1944 :  Ε ίσοδος είς Ρ ίμ ιν ι τή ς  3ης ’Ελληνικής ’Ο ρεινής Τ α ξ ια ρ
χ ία ς  κα τόπ ιν  σκληρδς μ ά χη ς μ ετά  τώ ν  Γερμανώ ν.

22-9-480 π . Χ . :  Ν α υμ α χία  τ ή ς  Σ α λα μ ϊνος.

23-9-1821 : Ά λ ω σ ις  τή ς Τ ρ ιπ όλεω ς.

24-9-1824 • Ν α υμα χία  τή ς  Λέσβου—Ν ίκη τοϋ ύπό τοϋ Μ ιαούλη Ε λ 
ληνικού στόλου.

25- 9-1849

26- 9-1687

1 Θ άνατος είς Π ειρα ιά  τοϋ όπλαρχηγοϋ τή ς  Έ π α να σ τά σ εω ς  
Ν ικ ή τα  Σταματελοπούλου (Ν ικ η τα ρ ά ) είς ήλικ ίαν 68 
έτώ ν.

• Κ α τα σ τρεπτικός  βομβαρδισμός τοϋ Π αρθενώνος ύπό τοϋ 
’Ε νετού ’Α ρχισ τρα τή γου  Φ ραγκίσκου Μ οροζίνη.

27-9-1831 • Δολοφονία τοϋ Ίω ά ννο υ  Κ αποδίστρια .

28-9-1941 :  Σ φ α γα ί ύπό  τώ ν Βουλγάρων είς Δ ράμαν, Δ οξάτον, Χ ω 
ριστήν κα ί άλλαχοϋ τοϋ Ν ομού.

29- 9-1947

30- 9-406 π .X .

; Ά π ό κ ρ ο υ σ ις  ύπό δυνάμεων Χ ω ροφυλακής πολυαρίθμω ν 
κα ί βαρέως έξω πλισμένω ν κομμουνιστοσυμμοριτώ ν ενερ-
γη σά ντω ν έπ ιθέσεις είς Κολινδρόν Π ιερ ίας κα ί Δυρράχιον 
’Α ρκα δία ς.

; Ν α υμα χία  τώ ν Ά ρ γινου σ ώ ν.

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ

Ή  ναυμαχία τής Σαλαμϊνος (Σεπτέμβριος 480 
π. X.) ύπήρξεν ενα από τά σπουδαιότερα πολε
μικά γεγονότα τοΟ άρχαίου κόσμου, εις τό όποιον 
έθαυμάσθη τό στρατηγικόν δαιμόνιον τοϋ Θεμι
στοκλέους καί ή πατροπαράδοτος πολεμική άρε- 
τή τού Έλληνος. (Λεπτομέρεια πίνακος τού 
αειμνήστου ζωγράφου Κ. Βολονάκη).
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Α Π Ο  ΤΟ  ΒΙΒΛΙΟ  Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Ω Ν

ΑΕΤΟΝΥΧΗ ( Ζ)ΑΧΑΡΕΜΠΟΡΟΥ ΕΠΙΝΟΗΣΙΣ

«. . . Ένα χαμόγελο γλυκό σάν ζάχαρη» 
ήταν ό τίτλος ένός παληοϋ έλαφροΰ 
τραγουδιού πού άρεσε σέ πολλούς. Δέν 
ξέρομε άν μεταξύ αυτών συμπεριλαμβα- 
νόταν τότε καί ό έμπορος τής Καλαμάτας 
Π.Π. ό όποιος τώρα κάθε άλλο παρά διά- 
θεσι γιά χαμόγελα θά έχη, καθώς βρί
σκεται έρημος βαρύς καί μόνος στην φυ
λακή. Ό  Π.Π. κατεδικάσθη άπό τό αύτό- 
φωρο Πλημ]κείο σέ φυλάκισι 17 μηνών 
χωρίς δικαίωμα έξαγοράς ή άνασταλτικό 
άποτέλεσμα, έπειδή είχε κρύψει 35 περί

που τόννους ζάχαρη γιά νά δημιουργήση 
τεχνητή έλλειψι καί φυσικά ιδανική εύ- 
καιρία ταχυρρύθμου όσο καί παρανόμου 
αύξήσεως τών εισοδημάτων του. Μέ άλ
λα λόγια δηλαδή σκάρωσε ένα άσχημο 
παιγνίδι γιά τούς «έκλεκτούς» πελάτες 
του, οί όποιοι πριν θά μπορούσαν νά πά
ρουν όρκο πώς ήταν γλυκύτερος καί άπό 
τή ζάχαρη πού μέ δήθεν «θυσίες» τής 
έπιχειρήσεως· κ.λ.π. κ.λ.π. μοσχοπου- 
λούσε καί μάλιστα, όπως συνηθίζουν 
ώρισμένοι—λίγοι ευτυχώς—ασυνείδητοι

κερδοσκόποι, σέ μικρές ποσότητες έτσι 
γιά νά πάρουν όλοι καί νά μή μείνη κανείς 
παραπονούμενος. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 
είχε ώργανώσει μιά όμορφη ληστεία σέ 
ρυθμό «ρελαντί» σκεπασμένη μέ ένα κά
ποιο έπαγγελματικό χαμόγελο καί κλει
δωμένη στον σκοτεινό χώρο μιάς άπό- 
μερης άποθήκης. Κατά τά άλλα ό Π.Π. 
ήταν «έντιμος» έμπορος ύψηλοΰ κοινω
νικού άναστήματος πού έχαιρε γενικής 
έκτιμήσεως άλλά καί χαιρόταν «κατ’ ι
δίαν» στήν σκέψι ότι «δούλευε» τήν κοι
νωνία. Δέν ρωτήσαμε νά μάθωμε πώς έ
φτασε ή ’Αγορανομία μέχρι τήν αποθήκη 
όπου ό άνεκδιήγητος αυτός έμπορος είχε 
φυλακίσει τήν αίσχοκέρδεια γιά νά τήν 
άφήνη νά βγαίνη «κατά κιλόν» καί μέ 
διαφορετικό κάθε φορά τίμημα. "Αν πάν
τως έμεσολάβησαν καταγγελίες τού κατα
ναλωτικού κοινού, τότε, πέρα άπό τήν 
διαπίστωσι ότι καθημερινώς ξεφτίζουν 
οί άσύστολοι κερδοσκόποι, δικαιώνεται 
γιά μιά άκόμη φορά ή παροιμιώδης όξυ- 
δέρκεια τών κατοίκων τής συμπαθεστάτης 
αυτής Μεσσηνιακής μεγαλουπόλεως. "Ο
σο γιά τόν φυλακισμένο έμπορο, γιά νά 
έξιλεωθή θά πρέπει νά παίρνη τόν καφφέ 
του «πολλά σκέτον» δηλαδή χωρίς ζά
χαρη, έφ’ όρου ζωής. Ό χ ι γιά αύτοτι- 
μωρία, άλλά άπλώς γιά νά θυμάται τήν 
τεχνητή έλλειψι πού θέλησε νά δημιουρ- 
γήση, καθώς καί τήν φυλακή όπου σή
μερα κατά τό κοινώς λεγόμενο «πίνει τόν 
καφφέ του». . . .

Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  « Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ »

Τΐ είναι οί έκπτώσεις; Άπλούστατα 
είναι μιά έμπορική «φιέστα» σέ δύο πρά
ξεις—χειμερινή καί θερινή—πού άνεβαί- 
νει στό καταναλωτικό προσκήνιο μέ μει
ωμένες πάντα τιμές. Στό διάστημα αυτό 
οί μέν έπιχειρηματίες βρίσκουν τήν εύ- 
καιρία γιά ξεπούλημα, οί δέ σύζυγοι τόν... 
μπελά τους γιατί «έκόντες άκοντες» κατα
θέτουν τό περιεχόμενο τού πορτοφολιού 
τους στό έτερον ήμισυ. Οί γυναίκες περι
μένουν κάθε φορά μέ άδημονία τόν έρχο- 
μό τού ευκαιριακού ’Ιωβηλαίου τών έκ- 
πτώσεων γιά νά κουβαλήσουν στό σπίτι 
ένα σωρό χρήσιμα καί άχρηστα πράγμα
τα. 'Ωστόσο όμως υπάρχουν καί ώρισμέ-

νες πού δέν έννοοΰν νά πετάξουν τά λε
φτά τους, καί έτσι καθημερινώς διανύουν 
όλόκληρα χιλιόμετρα γιά νά βροΰν τήν 
μεγάλη ευκαιρία. Όπως μάς πληροφορεί 
τό Βιβλίον Συμβάντων άπό τήν. Θεσσα
λονίκη, δύο «κυρίες» ή Ε.Λ. καί ή Α.Ν 
ηλικίας άνω τών 40 Μαιών, μέ τις έκπτώ- 
σεις τού περασμένου Αύγουστου, άνα- 
ζητούσαν μέ ύπομονή καί έπιμονή τήν 
μεγάλη εύκαιρία. Τελικά τήν βρήκαν σέ 
τέσσερις....... δόσεις στόν χώρο ισα
ρίθμων καταστημάτων νεωτερισμών τής 
συμπρωτευούσης. Άπό έκεϊ βγήκαν φορ
τωμένες μέ γυναικεία καί παιδικά είδη. 
Τό περίεργο όμως είναι ότι κάθε φορά......

ξεχνούσαν νά περάσουν άπό τό ταμείο 
καί γίνονταν άφαντες μόλις εΰρισκαν 
τήν κατάλληλη εύκαιρία. ’Επειδή όμως 
παρά τόν γενικό κανόνα δέν πληρώ
νονταν μόνο τά σπασμένα άλλά καί τά 
κλεμμένα, δέν άργησαν νά πέσουν στά 
χέρια τής ’Αστυνομίας ή όποια άφοΰ τούς 
θύμησε τούς άνεξόφλητους λογαρια
σμούς τις παρέπεμψε στήν Δικαιοσύνη. 
Ό  άρμόδιος Είσαγγελεύς τούς έκανε τήν 
....έκπτωσι νά παραπεμφθοΰν σέ τακτική 
δίκη χωρίς προφυλάκισι. Τώρα δέν μένει 
παρά νά ύπολογίζουν καί κάποια και
νούργια έκπτωσι άναφορικά μέ τήν έπι- 
μέτρησι τής ποινής. Δέν άποκλείεται επί
σης νά έπιτύχουν καί καμμιά άναστολή 
έάν βέβαια δέν έχουν «προϋπηρεσία» καί 
συγχρόνως πείσουν τό Δικαστήριο ότι 
θά άναστείλουν καί αύτές μέ τήν σειρά 
τους κάθε παρόμοια δραστηριότητα στό 
μέλλον. Έτσι οί έκπτώσεις έκτος τού 
ότι ντύνουν, στολίζουν καί νοικοκυρεύ
ουν, καμμιά φορά δημιουργούν καί ασύμ
φορες καταστάσεις. Γιατί ώρισμένες— 
εύτυχώς λίγες—γυναίκες ψωνίζουν χω
ρίς νά πληρώνουν οπότε άν πιαστούν 
καταβάλλουν τά διπλάσια, ένώ πολλές 
άλλες, άμύητες στά μυστικά τού γυναι
κείου ....’Αλμανάκ, πληρώνουν, χωρίς 
ούσιαστικά νά ψωνίζουν....
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ΟΠΟΙΟΣ ΒΙΑΖΕΤΑΙ

Δέν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια γιά 
νά συμπλήρωσή κανείς πώς όποιος βιά
ζεται σκοντάφτει, παραπατάει, ξαπλώ
νεται φαρδύς πλατύς, άνασηκώνεται άγα- 
νακτισμένος, ξεσκονίζεται ή ξελασπώ
νεται, καί άν δέν έχει πάθει κανένα κά
ταγμα ή έξάρθρωμα συνεχίζει τόν δρόμο 
του περισσότερο προσεκτικός. Κάτι άνά- 
λογο συνέβη καί μέ ένα νεαρό τής Μυτι

λήνης, ό όποιος όπως θά ίδούμε στην συ
νέχεια, ήταν μοιραίο νά έμπλακή στά 
προαναφερόμενα άνώμαλα ρήματα, καί 
σήμερα νά άναρωτιέται πώς τήν έπαθε 
αύτός «παιδί πρδμμα» καθώς ήταν. ’Αλλά 
άς πάρωμε τά πράγματα μέ τήν σειράν. 
Κατ’ άρχήν ή Μυτιλήνη δέν έξακολουθεϊ 
νά είναι, όπως ύποστηρίζει τό παληό το
πικό τραγούδι, «ενα τρανό χωριό», άλλά

μΐά μεγαλούπολις μέ ώραίους δρόμους 
πού προσφέρουν κυκλοφοριακή άνεσι. 
Συμβαίνει όμως οί δρόμοι αύτοϊ νά έχουν 
καί θαυμάσια καταστήματα, όπότε δέν εί
ναι άπίθανο νά παραπατήση κανείς χαζεύ
οντας μέ τις βιτρίνες. 'Ωπως μάς πληρο
φορεί τό έκεί Βιβλίον Συμβάντων, ό προ- 
αναφερόμενος νεαρός τήν έπαθε άπό κα
τάστημα, καί συγκεκριμένα άπό ένα κεν
τρικό Καφενείο. Στήν άρχή άρκέστηκε 
νά χαζεύη τις βιτρίνες του, ύστερα τούς 
θαμώνες πού έπαιζαν ξερή καί τάβλι, καί 
στό τέλος τό ταμείο. Μόλις βεβαιώθηκε 
πώς οί εισπράξεις του ήταν γενναίες, πή
ρε καί αύτός τήν ήρωϊκή άπόφασι νά τό 
διαρρήξη. "Ετσι λοιπόν όταν βρήκε τήν 
κατάλληλη εύκαιρία «μέσα στής νύκτας 
τή σιγαλιά», διέρρηξε τό καφενείον καί 
βγήκε τρέχοντος σέ μιά πάροδο κρατών
τας τά συρτάρια τού ταμείου στήν.......
άγκαλιά.. Βιαστικός όμως καθώς ήταν δέν 
πρόσεξε καί σκόνταψε σέ μιά ’Αστυνο
μική περίπολο, ή όποια άφοΰ τόν ύποδέ-
χθηκε μέ....... άνοικτές άγκάλες, τόν ώδή-
γησαν στό Τμήμα μέ τήν λεία του καί όλα 
τά σύνεργα τής δουλειάς του «διά τά πε
ραιτέρω» ........

Ο «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

Λ /  \

Δέν πρόκειται γιά καμμιά άπομίμησι 
τού γνωστού τηλεοπτικού σήριαλ, άλλά 
γιά ένα μεμονωμένο έκτος όθόνης «έπει- 
σόδιο» πού κατέγραψε πρόσφατα τό Βι- 
βλίον Συμβάντων τού Ζ' ’Αστυνομικού 
Τμήματος Θεσσαλονίκης. Προηγουμένως 
βέβαια άπό τά «ψιλά» τών έφημερίδων 
είχαμε πληροφορηθή ότι στήν Θεσσαλο
νίκη οί Ιδιοκτήτες τών Γραφείων—Τελε
τών—πρώην κηδειών (οί τίτλοι άλλάζουν 
σάν τά άγγελτήρια τής κηδείας άλλά ή 
ούσία παραμένει), είχαν άναπτύξει έντο
νη συνδικαλιστική δραστηριότητα μέ 
σκοπό τήν λειτουργία τους «ύπό ένιαιον 
φορέα». (Σημείωσις: Οί φορείς τών φερέ- 
τρων σήμερα λέγονται νεκροπομποί ή 
«κοράκια» καί ύπερβαίνουν τούς τέσσερις 
πού ξέραμε). ’Αποτέλεσμα τών προσπα
θειών αύτών ήταν ή ίδρυσις τής φίρμας:
Ηνωμένα Γραφεία Τελετών—Ε.Π.Ε.».
Ο όρος «περιωρισμένες εύθύνες» μάλλον 

θά πρέπει νά άναφέρεται σέ έταιρικές 
Υποχρεώσεις πρός τρίτους, άφοΰ ή μονα
δική εύθύνη ένός Γραφείου Τελετών εί

ναι νά τηρηθή τό «πρόγραμμα» άπό άρ 
χής μέχρι τέλους έκτός βεβαίως έάν οί 
καιρικές συνθήκες δέν τό έπιτρέψουν ό
πότε δέν ισχύει τό «έλπίζοβε μιά άλλη 
φορά νά είναι καλύτερα» άφοΰ κάθε νε
κρός άπέρχεται έν πομπή όριστικώς κάί 
άμετακλήτως. ’Εν πάση περιπτώσει μετά 
τήν ΐδρυσι τής Εταιρείας αύτής ξέσπασε 
ένας άδυσώπητος άνταγωνισμός σέ στύλ 
’Αγνώστου Πολέμου μεταξύ «Ηνωμένων» 
καί «Ανεξαρτήτων^ Γραφείων. ’Ιδού ώ- 
ρισμένα έπί μέρους «έπεισόδια»: Ό  έπί 
τών Δημοσίων Σχέσεων τών «"Ηνωμένων» 
άνέφερε έμπιστευτικά: «..Σήμερα μάς έφα
γαν πέντε νεκρούς οί τάδε καί οί τάδε
«’Ανεξάρτητοι»__ Έτσι όπως πάμε δέν
μάς μένει παρά νά περιμένωμε ποιός θά 
πεθάνη άπό έμάς γιά νά τόν θάψωμε σέ 
τιμή κόστους...» Ερχόταν ύστερα ό βήτα 
άνθοπώλης πού έπαιζε τόν ρόλο τού«δι- 
πλοΰ πράκτορος» καί έλεγε:«.... ό Άλφα 
«’Ανεξάρτητος» έχει «τζίρο» τόσα στε
φάνια τήν ήμέρα.... Πάτε.... Σάς έθαψε 
ζωντανούς...... Τόν άνθοπώλη διαδεχόταν

ό Φερετροποιός πού έκμυστηρευόταν: 
«...όΓάμα «’Ανεξάρτητος» μοΰ άγοράζει 
όσο" όσο τά φέρετρα, άρκεί νά μή δίνω σ’ 
έσάς.... Φτάνει μόνο νά σάς πώ ότι πήρε 
σέ διπλάσια τιμή καί έκείνο τό φτηνό πού 
φύλαγα γιά τήν πεθερά μου καί τώρα μέ 
τις άύπνίες πού έχει ποιός τής ξαναπαίρ
νει μέτρα...... Αύτά καί τόσα άλλα μετέ
διδαν κάθε φορά οί μυστικοί πράκτορες, 
μέχρι πού ό Άγνωστος Πόλεμος τών Γρα
φείων πήρε τήν μορφή τής άνοιχτής δυνα
μικής άναμετρήσεως, μέ γενικό σύνθημα: 
«Ό  θάνατός σου ή ζωή μου....» Δηλαδή 
ό οικονομικός θάνατος άφοΰ ή ζωή ένός 
Γραφείου Τελετών έξαρτάται άπό τήν 
συχνότητα τών θανάτων. Ά ς είναι καλά 
οί νεκροί ή μάλλον οί έν τή ζωή συγγενείς 
τους, μιά καί οί πρώτοι βρίσκονται στήν 
μειονεκτική θέσι τού «όριζοντίως». Ή  
πρώτη έπιθετική ένέργεια έξεδηλώθη 
άπό τήν πλευρά έξη τόν άριθμόν «Ηνω
μένων» οί όποιοι είσώρμησαν στό Γρα
φείο τών Θ.Α., Σ.Λ. καί Τ.Μ. καί κατά 
τούς Ισχυρισμούς τών τελευταίων έζή- 
τησαν άναγκαστική προσχώρησι στήν 
Εταιρία. Στήν άρχή έξεδηλώθησαν άν- 
τιρρήσεις, ύστερα άκούστηκαν άπειλές, 
ένώ στό τέλος άρχισαν νά έκσφενδονί- 
ζωνται διάφορα άντικείμενα άπό τό δια- 
κοσμητικό νεκρώσιμο «σέτ» δηλαδή τρα
πεζάκια, κηροπήγια, γλάστρες, καθώς καί 
ό,τιδήποτε άλλο βρισκόταν πρόχειρο. 
’Αποτέλεσμα: Δύο «Ανεξάρτητοι» κατέ
ληξαν στό Νοσοκομείο, ένώ όλοι οί άλ
λοι βρέθηκαν μωλωπισμένοι. Ό σο γιά 
τό Γραφείο Τελετών, τούλάχιστον γιά 
μιά ήμέρα θά πρέπει νά έβαλϋε τήν έπι- 
γραφή: «Κλειστόν λόγιρ έπισκέυών προ
σωπικού καί έπίπλων». "Ως γνωστόν, οί 
προστριβές μεταξύ «Ηνωμένων» καί 
«Ανεξαρτήτων» χρονολογούνται άπό 
τις άρχές τού καλοκαιριού. Εύχής έργον 
θά είναι έπομένως νά τερματισθοΰν κά
ποτε. Διαφορετικά οί άνταγωνιζόμενοι 
δέν άποκλείεται νά άφήσουν τό «κου
μάντο» τών νεκρών καί νά γίνουν.... Κομ- 
μάντος κάποιας όργανώσεως μέ τίτλο 
«Μαύρος Αύγουστος» ή καί «Μαύρο Φέ
ρετρο» τό πιθανώτερο.
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Σ το προηγούμενο άρθρο μου ασχολήθηκα μέ τά 
θαλάσσια λουτρά καί τήν ήλιοθεραπεία καί άνέ- 
πτυξα πώς θά μπορέσετε νά έπωφεληθήτε κα
λύτερα κατά τήν περίοδο του καλοκαιριού άπό 

τό έξαίσιο αύτό σπόρ, πού άρέσει σέ κάθε γυναίκα.
Θεωρώ όμως σκόπιμο νά σάς κατατοπίσω πώς 

μπορείτε κατά τήν ίδια περίοδο νά φαίνεσθε αισθη
τικά ώραιώτερες καί πώς θά λάβετε ώρισμένα προ- 
φυλακτικά μέτρα γιά τά επί μέρους διάφορα μέρη 
τού σώματος.

"Οταν λοιπόν έρχεσθε σέ επαφή μέ τον ήλιο θά πρέ
πει νά προσέχετε τό πρόσωπό σας καί τον λαιμό, τον 
μεγάλο αύτό προδότη τής ήλικίας σας. Κατά τήν διάρ
κεια τών θαλασσινών λουτρών καί ήλιοθεραπείας 
είναι ύποχρεωτικό νά κάνετε γενικό καθαρισμό τού 
προσώπου καί τού λαιμού σας καθημερινά κάθε πρωί 
καί κάθε βράδυ. Νά κάνετε έλαφρές μαλάξεις κατά τήν 
φορά τών μυών καί νά δίδετε στο δέρμα σας μιά φορά 
τήν ήμέρα θρεπτική κρέμα σύμφωνα μέ τάς υποδείξεις 
πάντοτε τής Αισθητικού σας. Πρόσθετα μέ τήν περι- 
ποίησι αύτή, θά πρέπει ιδιαίτερα γιά τό λαιμό νά τού 
κάνετε ώρισμένες γυμναστικές άσκήσεις γιατί ως 
γνωστό είναι ή βάσι τής ομορφιάς τής γυναίκας και 
δέν πρέπει νά παραμελήτε τό καλοκαίρι. ’Ακόμη 
πρέπει νά τον κρατάτε ψηλά καί νά μή σκύβετε τό 
πρόσωπο, γιά νά είναι καλύτερη ή αισθητική σας 
έμφάνισι. ’Έπειτα καί οί ώμοι σας, παίζουν σπουδαίο 
ρόλο στήν δλη σας έμφάνισι. Γι’ αύτό πρέπει νά τούς 
κρατάτε ψηλά καί νά μή κυρτώνετε καί δείχνετε δτι 
είσθε μεγαλυτέρας ήλικίας άπό τήν πραγματική σας. 
Επίσης τό στήθος πρέπει νά τό προσέχετε γιατί αύτό 
σχηματίζει ένα ωραίο γυναικείο σύνολο καί καθορίζει 
γενικά τήν σιλουέτα σας καί τήν κάνει νεανική. Έ πω- 
φεληθήτε τά θαλάσσια λουτρά πού τούς κάνουν πάρα 
πολύ καλό.

Στή συνέχεια έ'ρχεται ή μέση καί ή περιφέρεια. 
Μιά καλή μέση καί μιά συμμετρική περιφέρεια όπως 
πολύ καλά ξέρετε προσδίδουν ένα ωραίο σύνολο στη 
γυναίκα, ιδιαίτερα κατά τό καλοκαίρι μέ τά μπάνιά 
καί τά λεπτά φορέματα, γι’ αύτό θά πρεπει τα σημεία 
αυτά νά τραβάνε ιδιαίτερα τό ένδιαφέρον σας καί οί 
φροντίδες νά είναι επίμονες καί συνεχείς. Θά πρεπει 
δηλαδή νά κάνετε συνεχώς γυμναστικές άσκήσεις 
καί διάφορες μαλάξεις μέχρις δτου άποκτήσετε μιά 
τέλεια μέση καί συμμετρική περιφέρεια, πού θά σάς 
δείχνουν κομψές καί θά σάς παρέχουν τήν έλευθερία 
κινήσεως γενικά.

Γιά τήν κοιλιά είναι περιττό νά τονίσω δτι δέν 
πρέπει νά ύπάρχη καθόλου στή γυναίκα πού θέλει να 
είναι κομψή. Συνεχείς γυμναστικές άσκήσεις μαλά
ξεις καί αποφυγή τής καθιστικής ζωής, θά σάς έξασφα- 
λίση μαζί μέ τό κολύμπι καί τό γρήγορο βηματισμό, 
τήν εύχαρίστησι νά μήν έχετε κοιλιά.

’Επίσης πρέπει νά προσέξετε τήν έπιγονατίδα σας 
καί τις γάμπες. "Οταν οί έπιγονατίδες μαζέψουν 
λίπος, δείχνουν τήν γυναίκα άσχημη καί τήν σιλουέτ- 
τα γέρικη. "Οταν οί γάμπες παχύνουν καί γίνουν πλα
δαρές, άσχημαίνουν τό σύνολο τής γυναίκας. Καί στή 
περίπτωσι αύτή χρειάζονται γυμναστικές άσκήσεις 
ποδηλατοδρομίας καί μαλάξεις πού θά κάνετε μόνες 
σας, έκτος άν υποφέρετε άπό φλεβίτη καί κακή κυκλο
φορία τού αίματος, οπότε πρέπει νά συμβουλευθήτε 
άμέσως τον γιατρό σας ή άλλον ειδικό γιά τήν κάθε 
περίπτωσι.

ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ Ι Υ Ν Ι Σ Τ Δ

Ο ΗΛΙΟΣ 

ΚΑΙ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ
Β' μέρος
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Στην σειρά μας έρχονται οί άστράγαλοι στους 
οποίους κάνετε μόνες σας διάφορες μαλάξεις ως και 
γυμναστικές άσκήσεις καθημερινά μέ ένα σχοινακι 
καί πηδήματα έπί τόπου πολλές φορές, όπως παίζατε 
μικρά παιδιά καί βαδίζετε στά δάκτυλα κατά τό διά
στημα πού βρισκόσαστε στη θάλασσα επί αρκετή 
ώρα. Αύτή είναι μιά ωραία άσκησι γιά τούς άστρα- 
γάλους.

Τελικά γιά τά πόδια πρέπει νά ξέρετε ότι είναι 
τά πιο κουρασμένα μέρη του σώματος, γιατί βαστά
ζουν όλο το σώμα καί γι’ αύτό πρέπει νά τά περιποιή- 
σθε, όπως καί εκείνα θά σάς άμοίβουν μέ το ωραίο 
βάδισμά τους, όταν είναι ξεκούραστα καί περιποιη- 
μένα.

Ά πό τά μέρη του σώματος μάς έμειναν τώρα τά 
χέρια πού όπως ξέρετε δείχνουν καί την λεπτότητα 
τής γυναίκας καί τά μαλλιά. Κατ’ άρχήν πρέπει νά 
προσέχετε τά μπράτσα σας. Πρέπει νά έχουν λεπτή 
γραμμή καί σ’ αύτό φυσικά θά συμβάλλουν καί αί μαλά
ξεις πού θά φροντίζετε νά κάνετε μόνες σας είτε μέ 
τήν βοήθεια τής αισθητικού σας, άλλά καί ή δίαιτα 
πού άκολουθεϊτε γιά νά μή παχαίνουν. Μεγάλη σημα
σία γιά τά χέρια έχουν επίσης καί τά νύχια τά όποια 
πρέπει νά είναι πάντοτε καθαρά καί καλοβαμένα μέ 
τό χρώμα τής άρεσκείας σας καί πού σάς ταιριάζει 
καλύτερα, γιά νά σάς δείχνουν νέα, ωραία καί πολιτι
σμένη.

Πέραν όμως όλων των περιποιήσεων πού άναφέ- 
ραμε, θά πρέπει νά σάς συστήσω νά μεταχειρίζεσθε 
μονοκόματο λαστέξ γιά νά κάνετε ωραιότερη σιλουέττα 
καί νά προσέχετε περισσότερο τήν δίαιτά σας, γιατί 
μέ τά καλοκαιρινά μπάνια άνοίγει περισσότερο ή 
όρεξι γιά φαγητό καί άλοίμονο στή γυναίκα πού δέν 
θά προσέξη. ’Ό χι μονάχα θά παχύνη κατά τήν περίοδο 
αύτή, άλλά δέν θά μπορέση νά κάνη καί τήν άποτοξΚ 
νωσι πού τής χρειάζεται. Καί μιά καί μιλάμε γιά άπο- 
τοξίνωσι θά ήθ?λα νά σάς τονίσω ότι στή περίπτωσι 
αύτή πολύ θά σάς βοηθήση καί ό καλός ύπνος τον όποιο 
πρέπει νά κάνετε. 'Όταν πάτε γιά ύπνο δέν πρεπει 
νά σκέπτεσθε τίποτε άλλο, παρά πώς θά τον άπολαύ- 
σετε καλύτερα καί συνεχώς έπί οκτώ ώρες, γιατί όταν 
ό ύπνος σας δέν είναι ομαλός ξυπνάτε περισσότερο 
κουρασμένη. Πρέπει κατά τον ύπνο νά ξεκουράζεται 
τό σώμα καί τό μυαλό καί νά μή δημιουργή δηλητήρια 
λόγω συσπάσεων τού νευρικού συστήματος.

Τελειώνω μέ λίγα λόγια γιά τήν περιποίησι τών 
μαλλιών. Τά μαλλιά μέ τά θαλασσινά λουτρά, τον 
ήλιο καί τον άέρα, παθαίνουν διάφορες άνωμαλίες, 
τις όποιες πρέπει νά προσέξετε καί νά προλάβετε.

Κατά τήν περίοδο αύτή πρέπει νά ξεκουρασθοΰν 
καί τά μαλλιά. Νά παύσετε τά μισαμπλί καί τά πολλά 
βουρτσίσματα. Νά τά κτενίζετε άπλά, μετά άπό τήν 
θάλασσα καί νά κάνετε ένα ντούς. Νά τά λούζετε μέ 
σαμπουάν κάθε εβδομάδα γιά τό γενικό καθαρισμό 
τού τριχωτού τής κεφαλής καί νά παύσετε κατά τό 
διάστημα τού καλοκαιριού νά τά ραντίζετε με λακ. 
Επίσης πρέπει νά άποφεύγετε τις διάφορες βαφές 

V καί όταν είδήτε ότι άρχισαν νά πέφτουν νά ζητήσετε 
τήν συνδρομή τού γιατρού γιά μιά θεραπεία εξωτερική 
καί εσωτερική τού οργανισμού γιατί ενδεχομένως νά 
οφείλεται τό γεγονός αύτό σέ άδυναμία ή έλλειψι 
βιταμινών.
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ΠΤΩΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Προϋποθέσεις γιά πτώματα σέ τιμή ευκαιρίας, δη
μιουργούν ώς γνωστόν ανέκαθεν οί γκάγκστερς όταν 
θέλουν νά βγάλουν κάποιον άπό τή μέση. Συγκεκρι
μένα, όσοι άπό αυτούς έχουν προγράψει εκείνον πού 
ζημιώνει τις «έπιχειρήσεις» τους, δίνουν τήν έντο- 
λή σ’ ένα άπό τούς μισθοφόρους τής «έκτελεστικής 
έξουσϊας» τοΰ ύποκόσμου—κοινώς πληρωμένους φω- 
νηαδες—, όπότε ή μεταμόρφωσι τοΰ αντιπάλου σέ πτώ 
μα, είναι ζήτημα ήμερων ή καί ώρών άκόμη. ’Αντί
θετα άπό αύτούς, οί βέβηλοι τυμβωρύχοι, έχουν δια
φορετικό σύστημα έργασίας. Δηλαδή δέν δημιουργούν 
άλλά άναζητοΰν πτώματα εύκαιρίας. Μιά πρωτοφανή 
περϊπτωσι τυμβωρυχίας μέ συμπληρωματικές μακά
βριες προεκτάσεις, άπεκάλυψε πρόσφατα ή Άστυνο- 
νομία στήν πρωτεύουσα τής Παραγουάης, όταν 
συνέλαβε δύο άτομα μέ τήν κατηγορία ότι άνοιγαν 
τάφους καί έκαναν πτωματική έρευνα νεκρών «ύ- 
ψηλοΰ εισοδήματος» (έν ζωή βέβαια). Στήν συνέ
χεια άφοΰ άφαιροΰσαν τά διάφορα «περιττά» 
άντικείμενα, πουλούσαν τά πτώματα σέ τιμή εύ
καιρίας. Βέβαια δέν έβγαιναν στούς δρόμους νά 
διαλαλήσουν:«αύτό τό πτώμα ποιος θά τό πάρη», 
άλλά μέ μυστικότητα. . . .τάφου τά προωθούσαν 
κάθε φορά σέ διάφορους μεσίτες οί όποιοι μέ τή 
σειρά τους τά μοσχοπουλοΰσαν— μέ τήν βοήθεια 
τής ψύξεως έννοεϊται— σέ νεκροτομεία καί ’Ιατρι
κές Σχολές τοΰ Πανεπιστημίου τής ’Αργεντινής 
καί άλλων χωρών. Δέν έγνώσθησαν λεπτομέρειες 
γιά τόν τρόπο μεταφοράς καί έξαγωγής τών πτω
μάτων άπό τά σύνορα τής Παραγουάης. 'Υποθε
τικά μόνο μπορούμε νά συμπεράνωμε ότι οί προα- 
ναφερόμενοι άρουραΐοι τών νεκροταφείων, θά γί
νονταν κάθε φορά. . . πτώματα άπό τήν κούρασι 
καί τήν άγωνία, μέχρι νά μεταφέρουν στόν προο
ρισμό του τό μακάβριο φορτίο τους. Κατά τά άλλα 
στήν μακρυνή αύτή χώρα τής Λατινικής ’Αμερικής, 
ό τάφος έξακολουθεΐ νά θεωρείται σάν ή «τελευταία 
κατοικία» τοΰ νεκρού. . . . .

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ

"Οπως είναι γνωστό, στήν Βραζιλία τό ποδόσφαιρι 
όκμάζει καί συναρπάζει. Τά περισσότερα άπό τά 
μεγάλα όνόματα τών παικτών καί τεχνικών τοΰ 
παγκοσμίου ποδοσφαίρου μεσουρανούν στήν χώ
ρα αύτή, μέ άποτέλεσμα κάθε όμάδα νά διαθέτη 
σημαντικά ποσά γιά τήν άπόκτησι καί διατήρησί 
τους. Τελευταία, ό μεγάλος σύλλογος τοΰ Ρίο,Βάσκο 
ντέ Γκάμα, διέθεσε άρκετά χρήματα γιά νά κρατήση 
στίς τάξεις του κάποιον Έντουάρντο Σαντάνα, μά
γο τοΰ ποδοσφαίρου μέ τό γράμμα καί πνεΰμα τής 
λέξεως, μιά καί όπως έπιμένει ό ίδιος είναι δυνα
μικός έκπρόσωπος τής αίρέσεως μαύρης μαγείας 
«Μπουντού».
Τί σχέσι έχει ό σατανικός . . . Σαντάνα μέ τό πο
δόσφαιρο; Άπλούστατα. Ό  άετονύχης αύτός Βρα
ζιλιάνος έχει πείσει τό Διοικητικό Συμβούλιο τοΰ 
προαναφερομένου συλλόγου ότι χάρις στίς έπικλή- 
σεις του σ’, ένα πνεΰμα— τό έχει βαφτίσει κιόλας 
Καμπόκλα Γιουράμα—, τό 1970 ώδήγησε τήν Βάσκο 
στήν κατάκτησι τοΰ κυπέλλου Βραζιλίας. Πριν άπό 
δύο περίπου μήνες ή Βάσκο, στό τεράστιο γήπεδο 
τοΰ Ρίο «Μαρακάνα» έδινε άγώνα ντέρμπυ 
μέ τήν περίφημη Φλαμέγκο. Ό  πανοΰργος Σαν
τάνα δέν έχασε τήν εύκαιρία· ’Από τό πρωί κλεί
στηκε στά άποδυτήρια καί άφοΰ τά καθάρισε μέ. . . 
άλάτι, άρχισε τά ξόρκια καί τούς άναθεματισμούς 
Ή  Βάσκο νίκησε μέ 2—1 καί ό «μάγος» άποθεώθηκε 
"Οταν μετά τρεις ήμέρες ή όμάδα του έπαιζε μέ τήν 
«Φλουμενένσε» καί ή ’Αστυνομία δέν τοΰ έπέτρεψε 
νά μπή στά άποδυτήρια, ή Βάσκο έχασε μέ 1—0. 
'Ο Σαντάνα , βρήκε τότε τήν εύκαιρία γιά νά πεϊση 
τούς πάντας ότι έκεϊνη τήν ήμέρα λόγιο τής άρνήσεως
τής ’Αστυνομίας, τά πνεύματα έκαναν...............
άπεργία διαμαρτυρίας. Έτσι ό πανούργος αύτός
χρησμοδότης μέ τις έπικλήσεις του στόν............
άέρα καί τά . . . . άλατίσματα στόν χώρο τών ά- 
ποδυτηρίων, έχει έξασφαλίσει . . . .  άλμυρές ά- 
ποδοχές. Καί κάτι άκόμα: Ένας άλλος «μάγοςχ 
όνόματιΜισκόϊτο, πού δουλεύει γιά λογαριασμό τής 
Φλουμινένσε, έσπευσε νά διατυμπανίση ότι ή νίκη 
τής όμάδος του έπί τής Βάσκο, ήταν άποτέλεσμα 
τής δικής του μαγικής άκτινοβολίας έκτος γηπέδου 
καί μάλιστα χωρίς τήν βοήθεια μαγειρικού άλατος. 
Δηλαδή φαύλος κύκλος στήν κυριολεξία. ’Ανεξάρτη
τα όμως άπό αύτό, γεγονός είναι ότι οί προαναφερό- 
μενοι «μάγοι» έχουν δημιουργήσει γύρω τους 
στενό κύκλο θαυμασμού καί έμπιστοσύνης χάρις 
στήν αΐρεσι «Μπουντού» καί τούς . . . «μπουντα
λάδες» παίκτες, παράγοντες καί φιλάθλους πού έκ- 
μεταλλεύονται άγρίως . . . .
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«ΝΟΝΟΙ» ΤΕΩΣ, ΕΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στήν σύγχρονη εποχή των πάσης φύσεως πολέμων, 
δπως, τοΰ ψυχροΰ(άγοράς ψυγείων μέ δόσεις), τοϋ 
κακοΰ γιά τό τίποτε (καλλιστείων), τοΰ άνάποδου 
(καρκίνου), τοΰ άγνωστου ( τηλεοπτικοΰ ), τοΰ γνω- 
στοΰ (τηλεοπτικοΰ -κινηματογραφικού—θεατρικού), 
καί τοΰ τής έξευρέσεως εισιτηρίων γιά ένα ποδο
σφαιρικό «ντέρμπυ», ένας άλλος σκληρός καί άδυσώ- 
πητος πόλεμος έχει ξεσπάσει στόν χώρο δράσεως 
των «Νονών», όπως άποκαλοΰνται τελευταία οί ά- 
πανταχοΰ «μαιτρ» τοΰ (οργανωμένου εγκλήματος. Ό  
πόλεμος αυτός άλλοτε έχει τήν κλασσική μορφή 
του καί διεξάγεται μεταξύ ’Αστυνομίας καί 
κακοποιών καί άλλοτε τήν μορφή τοΰ «άλ- 
ληλοφαγώματος» τών τελευταίων, όταν ό κα
θένας άπό αυτούς έπιδιώκει νά άποκτήση τό μονο
πώλιο τής παρανομίας. Έτσι άπό μιά άνακεφαλαί- 
ωσι τοΰ τελευταίου παγκοσμίου Άστυνομικοΰ ρε
πορτάζ προκύπτουν τά άκόλουθα: Στήν Αίγυπτο 
«ό βασιλεύς τοΰ χασίς» (ή ’Αστυνομία τοΰ Καΐρου 
δέν άπεκάλυψε τό όνομα του) είναι πλέον οριστικά 
«τέως» γιατί έπεσε διάτρητος άπό τις σφαίρες τής 
’Αστυνομίας, άφήνοντας πίσω του χιλιάδες θύματα 
τοΰ άργοΰ θανάτου καί κολοσσιαία περιουσία 
πού θά δημευθή. Στήν Γαλλία τήν ίδια τύχη είχε 
καί ό Ζάν Ώγκ, πρύτανις τών Γάλλων «Νονών», μέ 
τήν διαφορά ότι αυτός μπήκε στήν χορεία τών 
νεκρών άπό «ώ ργισμένους» συναδέλφους του. 
Στήν ’Ιταλία ό Φράνκ Κομπόλα, άρχηγός τής έκεΐ 
Μαφίας μέ άνώτερες . . . σπουδές στήν ’Αμερική, 
συνελήφθη καί βρίσκεται στις φυλακές τοΰ Παλέρμο 
μέ τόν άχαρο τίτλο τοΰ «έν άδρανεία» καί φάκελλο 
κατηγορητηρίου διαστάσεων . . . τηλεφωνικοΰ κα
ταλόγου. Στήν Νέα Ύόρκη, τά πράγματα είναι εντε
λώς διαφορετικά. Έκεΐ δύο άπό τά μεγάλα όνόματα 
τής Μαφίας βρίσκονται «έν ένεργεία» μέ προοπτική 
ό ένας νά άντιμετωπίζη τό πέρασμα στήν κατηγορία 
τών υπό τό έδαφος «τέως» κοντά στούς «μεγάλους 
νεκρούς» τοΰ συνδικάτου τοΰ εγκλήματος "Αλ Κα- 
πόνε, Λάκυ Λουτσιάνο, Βίτο Τζενοβέζε, Άλμπέρτο 
Άναστάζιο, Φράνκ Κοστέλλο, Σάμ Τζανκάνα, 
Στέφανο Μαγκαντίνο καί πολλούς άλλους πού τρο
μοκράτησαν έπί δεκαετίες τήν ’Αμερική. Πρόκειται 
γιά τούς Κάρλο Γκαμπίνο, «άρχηγοΰ τών άρχηγών» 
τήςΜαφίας καί τόν Τζότζεφ Μποννάνο, τέως «ντόν» 
πού διετέλεσε τρίτος στήν έπετηρίδα τοΰ συνδικά
του μετά τούς Γκαμπίνο καί Τζενοβέζε.Ό Μποννάνο, 
μέχρι χθές άποδιοπομπαΐος τής Μαφίας, σήμερα,με
τά τόν πρόσφατο θάνατο τοΰ μπάρμπα—Φράνκ,-ό 
πως άποκαλοΰσαν τόν Κοστέλλο- έπιμένει νά έμ- 
φανίζεται σάν ό έπίδοξος «σοΰπερ ντόν». Γιά νά 
κατακτήση τόν έπίζηλο αύτό τίτλο, καραδοκεί νά 
δολοφονήση τόν Γ καμπίνο, πού φρουρεΐται όμως 
στενά άπό άφοσιωμένους σωματοφύλακες ώπλι- 
σμένους σάν τούς άστακούς μέσα σέ μιά άεικίνητη 

ρ άστραφτερή μαύρη «Μέρκιουρυ» μέ πινακίδα κυκλο
φορίας Ν. Υ. - S.G. 124. Έν τώ μεταξύ ή «Επιτροπή» 
δηλαδή τό άνώτατο Διοικητικό όραγανο τήςΜαφίας 
πού άποτελεΐται άπό τούς «ντόν» ολοκλήρου τής ’Α
μερικής,άρνήθηκε στό παρελθόν νά δώση στόν Γκα

μπίνο τό «ό-κέϋ» γιά νά βγάλη άπό τή μέση τόν Μπον" 
νάνο. 'Η ίδια «Επιτροπή» γιά όλα αύτά τηρεί σήμερα 
αινιγματική σιωπή, ένώ άπό τούς Νεοϋρκέζους 
άξιωματούχους τοΰ συνδικάτου, μόνο ό Νατάλε 
Έβολε ένθαρρύνει τόν φιλόδοξο Μποννάνο. Ποιά 
θά είναι ή έξέλιξι; Καθόλου άπίθανο ένα νέο λουτρό 
αίματος μεταξύ τών «φαμιλιών» τήςΜαφίας, τής υ
περτροφικής αύτής Λερναίας "Υδρας τοΰ ώργανω- 
μένου εγκλήματος στήν ’Αμερική.

Κ Υ Ν Ι Κ Ο Ι  Δ Ρ Α Σ Τ Α Ι

«Κυνικοί δρασται»λε^>νται στήν 'Αστυνομική διά
λεκτο όσοι άπό τούς κακοποιούς είναι άδίστακτοι 
καί άμετανόητοι. "Ενα κακοποιό τής κατηγορίας αύ
τής άντιμετώπισε πρόσφατα ή ’Αστυνομία τής πό- 
λεως Αΐμιντοβιλ τής Πενσυλβανίας τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών τόν όποιον συνέλαβε μέ τήν κατηγορία 
τής διαρρήξεως καί κλοπής χρήσεως. Συγκεκριμένα 
ό δράστης παρεβίασε τήν πόρτα ενός εστιατορίου, 
μπήκε στήν κουζίνα καί κατεβρόχθισε έπί τόπου 
12 κιλά ψητό μοσχάρι καί 4 πίττες. "Οπως κάθε σε
σημασμένος έφωτογραφήθη «άνφάς» καί «προφίλ» 
μέ τόν άρθμό 331—369, άλλά δέ ν έπεξε . . . πιάνο 
όπως λένε οί κακοποιοί στήν γλώσσα τους. Δηλαδή 
δέν τοΰ πήραν τά δακτυλικά άποτυπώματα.
Τοΰ πήραν όμως λουρί καί φίμωτρο, γιατί άπλούστα- 
τα ό πειναλέος αυτός διαρρήκτης δέν ήταν άλλος πα
ρά ένας . . . σκύλος ράτσας 'Αγίου Βερνάρδου, ή- 
λικίας 6 μηνών καί βάρους 145 κιλών πού παραδόθη
κε στήν Εταιρεία Προστασίας Ζώων μέ τόν χαρα
κτηρισμό «έπικίνδυνος υποτροπής». Στήν ’Αμερική 
πάλι, στήν πόλι τοΰΜαϊάμι ένας άλλος δράστης τής 
αύτής ζωολογικής ομοταξίας, συνελήφθη υστέρα 
άπό ομηρικές προσπάθειες τής Αστυνομίας μέ τήν 
κατηγορίαν τής . . . πειρατείας. Συγκεκοιμένα ό 
τετράποδος αυτός ταραξίας σέ μιά στιγμή πού 
ήταν έκτεθειμένος στά ρεύματα μιας ξαφνικής 
κακοκαιρίας, . . . σκύλιασε άπό τό κακό του καί μέ 
ένα θεαματικό πήδημα βρέθηκε γαυγίζοντας άπει- 
λητικά στό εσωτερικό ενός σταθμευμένου λεωφο
ρείου μέ 25έπιβάτες. Οί τελευταίοι μαζί μέ τόν οδηγό 
βρέθηκαν έντρομοι στόν δρόμο, ένώ ό σκύλος κά- 
θησε θριαμβευτικά στήν θέσι τοΰ βολάν δείχνοντας 
μέ θυμό τά δόντια του στούς ’Αστυνομικούς, τούς 
όποιους καί κράτησε σέ άπόστασι έπί μισή ώρα. Μέ
χρι πού έφτασαν κάποτε τά άφεντικά -ρου καί τόν έπει
σαν νά άλλάξη γνώμη καί έτσι ή πειρατεία πήρε 
«χάππυ έντ». "Υστερα άπό αύτό καί άνεξάρ- 
τητα έάν στήν Αμερική είναι γνωστή ή όχι ή πα- 
ροιμιώδης φράσι «είσέλθετε κύνες, άλέσατε καί μή 
καταβάλλετε άλεστικά δικαιώματα», γεγονός εί
ναι ότι ή ’Αστυνομία είναι υποχρεωμένη καμμιά φο
ρά όχι μόνο νά στέλνη τούς κακοποιούς στις φυ
λακές, άλλά καί νά προβληματίζεται μέ τών σκύλων 
τις ιδιοτροπίες καί τις υλακές. . . .
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30 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ  1948

Η ^  
ΜΑ Χ Η 

Τ Η !
Α Η Μ Η Τ Σ Α Ν Η Σ

ΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Λ ογοτέχνου

Κατά τήν απαίσιας μνήμης πε
ρίοδον τής Κατοχής, κατά τήν οποί
αν ό πανσλαυισμός προσεπάθη κα
ταχθονίους νά κυρνεύση τήν χώραν 
μας, ή Δημητσάνα, ή πόλις άπό τήν 
οποίαν πηγάζει τό πνεΰμα τής φι
λοπατρίας και τοϋ εθνικού φρονη- 
ματισμοΰ καί ή οποία πάντοτε προ
βάλλεται ώς πρότυπον Έθνικοϋ 
βίου καί κοιτίς ενδόξου παρελθόν
τος, εύρέθη άντιμέτωπος μέ τούς 
κομμουνιστάς, οί όποιοι μέ τό πρό
σχημα τής Εθνικής άντιστάσεως, 
έβεβήλωσαν βωμούς, έσώρευσαν 
ερείπια, ήνοιξαν τάφους καί έπλη- 
ξαν χωρίς οίκτον, χωρίς ίχνος με
τάνοιας, δ, τι άγιώτερον καί τιμιώ- 
τερον ύπάρχει ώς άνεκτίμητος θη
σαυρός τής άνθρωπότητος. Τήν 
Ελληνικήν Πατρίδα.

Ή  Δημητσάνα, ή όποια μέ τήν 
πάροδον τοϋ χρόνου, έχει προσλάβη 
διαστάσεις ’Εθνικού Ναοϋ, έζησεν 
τότε ήμέρας άπιθάνου μαρτυρίου 
καί δραματικής άγωνίας.

Κατώρθωσεν δμως νά παραμείνη, 
άτρωτος μέσα εις τήν θαμβωτικήν 
άνταύγειαν των θρύλλων της καί 
άμόλυντος άπό τό σλαυικόν μίασμα.

Περιέσωσεν τήν ’Εθνικήν της 
συνείδησιν, άσχέτως εάν έπλήρωσε 
είς τούς προδότας τοϋ Έθνους, πο
λύ άκριβά τόν φόρον τοϋ αίματος 
μέ τήν ζωήν 11 έπιλέκτων τέκνων 
της καί μέ γενικωτέραν καταστρο
φήν έργων, πού έδημιούργησεν 
εύγενής άμιλλα πολλών έτών καί 
πολλών μόχθων.

’Ολίγον άργότερον, όταν ή προ
δοτική άνταρσία, έθεσεν μέ άπύ- 
θμενον θρασύτητα, διά τρίτην ήδη 
φοράν υπό τά θεμέλια τής Ελλάδος 
τήν θρυαλλίδα τής καταστροφής 
καί τοϋ ολέθρου, ή Δημητσάνα 
έδωσε πρώτη τό παρόν είς τόν ιερόν 
άγώνα πού άνέλαβεν τό Έθνος 
εναντίον τοϋ Συμμοριτισμοϋ.

Τήν εποχήν έκείνην κατά τήν 
όποιαν ή Ελλάς, ή Χώρα τοϋ πνεύ
ματος καί τής ’Ελευθερίας κατέστη 
διά μίαν είσέτι, δυστυχώς, φοράν τό 
τραγικόν θϋμα τών νοσηρών θεω
ριών τοϋ κομμουνισμού, ή Δημη
τσάνα έστάθη άκλόνητος επί τών 
εθνικών έπάλξεων, μέ άποκορύφω- 
σιν τοϋ ήθικοΰ της μεγαλείου, τήν 
νικηφόρον Μάχην τής 30ής Αύ- 
γούστου 1948.

Είναι γνωστόν δτι κατά τήν έπο- 
χήν έκείνην τοϋ συμμοριτισμού, 
διεκυβεύθη ολόκληρος ή ’Εθνική, 
Θρησκευτική καί Βιολογική ΰπαρ- 
ξις τής Χώρας, οί τάφοι τής χθές 
καί τά λίκνα τής αυριον.

"Ο,τι υψηλόν καί ώραΐον καί δί
καιον καί εύγενές, άπέμεινεν είς τήν 
εθνικήν μας κιβωτόν, έκινδύνευσεν 
τότε νά μεταβληθή είς σποδόν καί 
αιθάλην, υπό εμπρηστών, σφαγέων 
καί έκδορέων.

Καί ή Δημητσάνα, ή όποια διά 
τών έθνικών θυσιών της, άνήλθεν 
είς τόν Ουρανόν τής ’Αθανασίας, 
διέτρεξεν τόν έσχατον κίνδυνον 
τής ολοκληρωτικής καταστροφής 
της.

Ή  ώραία αύτή κωμόπολις τής 
’Αρκαδίας, πού σκαρφαλωμένη πά
νω στις χιλιοτραγουδισμένες βου
νοκορφές τοϋ θρυλικοϋ Μαινάλου, 
άναπνέει άπό μιας χιλιετή ρίδος 
τόν άέρα τής έλευθερίας, όλίγον 
έλλειψε νά ύποδουλωθή είς τάς 
δυνάμεις τοϋ σκότους καί τής τυ
ραννίας.

Πράγματι, τό έτος 1948, δτε ό 
άγών τοϋ Έθνους εναντίον τής ξε- 
νοκινήτου άνταρσίας, εύρίσκετο 
είς μίαν άπό τάς πλέον κρίσιμους 
στιγμάς τής πολυμόχθου δράσεώς 
του, τό Στρατηγεΐον Συμμοριτών 
Πελοποννήσου, άπεφάσισεν τήν 
μεγαλυτέραν του έπίθεσιν διά τήν 
κατάληψιν τής Δημητσάνης.

Είς τήν έπίθεσιν έκείνην, πού 
άπεφασίσθη νά γίνη τήν 5ην πρωι
νήν ώραν τής 30ής Αύγούστου, 
θά έλάμβανον μέρος 3.000 συμμο- 
ρΐται είτε έπιτιθέμενοι, είτε φρου-

ροϋντες συγχρόνως τάς προς Δη- 
μητσάναν δδούς προς παρεμπό- 
δισιν τυχόν ένισχύσεως ή διαφυ
γής τών κατοίκων της καί τών υπε
ρασπιστών της.

Τήν παραμονήν τής έπιθέσεως, 
ολόκληρος ή δύναμις τών συμμο
ριτών πού θά έλάμβανεν μέρος είς 
τήν έπίθεσιν τής Δημητσάνης, συν- 
εκεντρώθη είς μίαν δασώδη βου
νοπλαγιάν τοϋ Μαινάλου. Όμι- 
λών πρός αύτούς ό Άρχισυμμορί- 
της Πελοποννήσου Γκιουζέλης εί
πε χαρακτηριστικώς:

. . .Είμαστε τό λιγώτερο πέντε 
φορές περισσότεροι άπό τούς φα
σίστες τής Δημητσάνης καί έχου
με καί τό νέο δπλο τις μπαζοϋκες.

. . . Αύριο τό πρωί μέσα σέ λί
γες ώρες ή άντιδραστική Δημη
τσάνα θά πέση στά χέρια μας. Καί 
ή πτώσις της θά άλλάξη γιά τόν 
Δημοκρατικό Στρατό, τήν στρα
τιωτική κατάστασι δχι μόνον στό 
Μόριά άλλά καί γενικώτερα. . .

Έτσι ή μεγάλη στιγμή τήν όποι
αν άνέμενεν ή Δημητσάνα διά νά 
συνδέση διά μίαν είσέτι φοράν, 
τήν τύχην της καί τά πεπρωμένα 
της, μέ τήν πρόσφατον ιστορίαν 
τοϋ Έθνους είς τόν άγώνα τοϋ Συμ
μοριτισμού, μοιραίως είχε φθάση

Διότι ή Δημητσάνα, είχε πάντο
τε τήν άνησυχίαν μιας αιφνιδια
στικής έπιδρομής τών συμμορι-

512



Τό ήρφον τών πεσόντων κατά τήν Μάχην άνδρών Χωρ]κής καί ιδιωτών είς 
τήν πλατείαν τής ιστορικής κωμοπόλεως.

των καί πολλάκις ό νυκτερινός άνε
μος έφερνε τις απειλητικές φωνές 
του κομμουνιστικού τηλεβόα από 
τά γύρω υψώματα μέχρι της μι- 
κρας πλατείας, όπου οί κάτοικοι 
άνέμενον έτοιμοι μέ τον δάκτυλον 
εις τήν σκανδάλην, νά είσέλθουν, 
έκ νέου είς τό πεδίον τής Μάχης διά 
νά υπερασπίσουν τήν βαρυτάτην 
έθνικήν κληρονομιάν των.

Τό γλυκοχάραμα τής 30ής Αυ- 
γούστου 1948, τήν μαγική εκείνη 
ώρα κατά τήν όποιαν ή νύχτα αντα
μώνει μέ τήν ήμέρα καί οί ορίζον
τες φωτίζονται άπό θεϊκά χρώματα, 
μία ώραιοτάτη Θεά, ή Αθάνατος 
Ελληνική Δόξα, παλαιά γνώριμος 
τής Δημητσάνης, ήλθε τυλιγμένη 
μέσα σέ ένα νέον θρύλον καί έστά- 
θη πάνω άπό τήν πόλιν, τήν στι
γμήν ακριβώς κατά τήν όποιαν έλ- 
λοχεύοντες συμμορΐται έπετέθη- 
σαν νά μολύνουν τόν ιερόν αυτόν 
χώρον, αίφνιδιάζοντες τήν ήρωϊ- 
κήν φρουράν τών ακραίων φυλα
κίων τής πόλεως.

Ό  αγών πού έπηκολούθησεν 
ήτο αγών ύπέρ βωμών καί Εστιών 
καί ώς έκ τούτου ύπήρξεν άμείλι- 
κτος καί σκληρός.

Τήν όλην άσφάλειαν τής πό
λεως είχον έπωμισθή: μία διλοχία 
τοϋ Μηχανοκινήτου Τάγμ. Χω
ροφυλακής, 45 έπίσης άνδρες τής 
Ύποδ]σεως Χωρ]κής Δημητσάνης,

ύπό τόν ήρωϊκόν 'Υπομοίραρχον 
Χρ. Σεγκούναν καί τόν άποσπα- 
σματάρχην Άθ. Ντοροβίτσαν καί 
90 περίπου ένοπλοι Δημητσανΐται.

’Ασύγκριτος καί άπαράμιλλος 
ύπήρξεν ό ήρωϊσμός καί ή αυτο
θυσία τών υπερασπιστών τής Δη
μητσάνης, άποτέλεσμα τών όποι
ων ύπήρξεν ή συντριβή έντός 10 
ώρών τής καλώς ώργανωμένης καί 
έπί πολύν χρόνον προετοιμαζο- 
μένης έπιθέσεως τών συμμοριτών.

Κατά τήν Μάχην έκείνην, τά 
πυρά τών πολεμιστών τής Δημη
τσάνης, κατηύθηνεν μία εύγενής 
φιλοδοξία καί ένας κοινός πόθος: 
Νά ταφούν απαντες ύπό τά έρεί- 
πια τών πολυβολείων των, παρά 
νά έπιτρέψουν είς τά ευτελή ανδρά
ποδα τής βίας καί τής βαρβαρό- 
τητος, νά μολύνουν τόν σεπτόν χώ
ρον τοϋ Έθνομάρτυρος Γρηγορίου 
τού Ε', τοϋ Μαρτυρικού Πατριάρ- 
χου τοϋ όποιου ή 'Αγία Σκιά, ΐστα- 
το ύψηλά καί ώς ζείδωρος πνοή, 
είσήρχετο είς τάς ψυχάς τών Μα
χητών καί τάς έχαλύβδωνε νά άντι- 
στοΰν κατά τών μανιακών κυμά
των τής έρυθρας λαίλαπος.

Καί ό ήρωϊσμός αυτός πού έπε- 
δείχθη έκ μέρους τών ύπερασπι- 
στών τής Δημητσάνης, δέν έγεν- 
νήθη κατά τάς κρίσιμους έκείνας 
στιγμάς τοϋ κινδύνου, ώς φυσικόν 
αίσθημα άντιδράσεως καί άμύ- 
νης.

Μία ένδοξος χιλιετής ιστορία, 
έχει τοποθετήση μιά γιά πάντα 
τούς ήρωϊκούς κατοίκους τής Δη
μητσάνης, είς τήν πρώτην γραμ
μήν κάθε έθνικοΰ άγώνος, ώστε είς 
τήν ιερή αύτή γή νά μήν ύπάρχη 
θέσις διά τούς προδότας τοϋ Έ 
θνους.

'Η τοιαύτη ιδεολογική τοποθέ- 
τησις τών Δημητσανιτών, τήν ό
ποιαν άριστα έγνώριζον οί λεοντό- 
θυμοι άνδρες τής Έλλην. Χωρ]κής 
πού είχον άναλάβη τήν ύπεράσπι- 
σιν τής πόλεως, άποτελοϋσε δι’ 
αύτούς μέγαν παράγοντα αισιοδο
ξίας.

Δι’ αύτό κατά τήν άναμέτρησιν 
έκείνην μέ τούς συμμορίτας, έπέ- 
δειξαν συγκινητικήν αυτοθυσίαν, 
μαχόμενοι χωρίς δισταγμόν, χωρίς 
όρια πάθους, διά τήν σωτηρίαν 
τής Δημητσάνης.

Τά 14 έν όλφ φυλάκια τά όποια 
περιέκλειον τήν όλην περίμετρον 
τής πόλεως καί έπί τών όποιων 
είχε μετά πολλής περισκέψεως κα- 
τανεμηθή ή δύναμις τής Χωρ]κής, 
κατέστησαν όχυρά άπόρθητα πού 
έσωσαν τήν ιστορικήν Δημητσάνα.

Κάθε φυλάκιον τής πόλεως αυ
τής, κρύβει καί μίαν θυσίαν ένός 
παλληκαριοϋ τής Χωρ]κής πού μέ 
τό αίμα του καί τούς τελευταίους 
άναστεναγμούς του έκέρδισεν τήν 
έλευθερίαν τής Δημητσάνης.

Τό κέρδος τής Μάχης τής Δημη
τσάνης ύπήρξεν μέγα διά τόν άγώ- 
να νοΰ Έθνους έναντίον τών συμ
μοριτών.

Πανεθνικός άνήκει ό στέφανος 
τής εύγνωμοσύνης καί άστείρευ- 
τος ό θαυμασμός καί ή λατρεία 
τοϋ Έλληνικοΰ Λαοΰ, πρός τό 
ένδοξον καί ύπερήφανον Σώμα τής 
Χωρ]κής καί τούς γενναίους ήγή- 
τορας αύτής, οί όποιοι μέ άξιοθαύ- 
μαστον ήρωϊκόν σθένος ώδήγησαν 
τούς όλίγους άλλ’ άπαραμίλλους 
είς μαχητικόν πείσμα άνδρας των, 
είς μίαν επικήν πάλην, διά τήν έξόν- 
τωσιν τής ξενοκινήτου άνταρσίας.

Τό Σώμα τής Χωρ]κής, δονού- 
μενον άπό έθνικόν παλμόν καί ύ
ψηλά ιδανικά καί όδηγούμενον άπό 
τό όραμα μιας μεγάλης καί έλευ- 
θέρας Ελλάδος, έπέδειξεν έν και- 
ρώ πολέμου πολεμικήν αρετήν 
άξιοθαύμαστον όπως καί έν καιρώ 
ειρήνης μέ τήν φιλότιμον προσ- 
πάθειάν του έξασφαλίζει τήν τάξιν 
καί τήν άσφάλειαν τής Χώρας, 
δικαίως θεωρούμενον σήμερον ώς 
άσπίς τής Πολιτείας.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
έπιθεΰρηαι

Όπως είχαμε προβλέψει εις τό προη
γούμενο τεύχος τής «Έπιθεωρήσεως Χω
ροφυλακής», ή μάχη γιά τά πρωτεία τής 
32ας Βαλκανιάδος στίβου, θά ήταν απο
κλειστική ύπόθεσις μεταξύ 'Ελλάδος καί 
Ρουμανίας. Τελικά, άπό τήν άδυσώπητη 
αυτή μονομαχία, ή Ρουμανία έπεκράτησε 
τής Ελλάδος μέ διαφορά 12 βαθμών, ένώ 
ή Γιουγκοσλαβία καί Βουλγαρία κατέ
λαβαν άντιστοίχως τήν τρίτη καί τήν 4η 
θέσι. ’Αλλά ας δούμε τό φίλμ τής μεγάλης 
αυτής αθλητικής διοργανώσεως άπό τήν 
αρχή. ’Εντυπωσιακή όσο καί ευνοϊκή 
υπήρξε γιά τήν Ελληνική όμάδα ή πρώ
τη ημέρα τών άγώνων. ’Απολογισμός: 42 
βαθμοί, 4 πρώτες νίκες καί δύο πανελλή
νια ρεκόρ. Τό πρώτο στό ϋψος άπό τόν 
ιπτάμενο Παπαδημητρίου μέ 2,21 μ. πού εί
ναι βαλκανικό ρεκόρ καθώς καί μία άπό τις 
καλύτερες έφετεινές έπιδόσεις στήν Εύ- 
ρώπη, καί τό δεύτερο άπό τήνΜαρούλα 
Λάμπρου στό μήκος γυναικών 6.26μ. Ή  
τελευταία κατέλαβε τήν 2η θέσι στά 
100 μ. καί τήν 3η στά 200 μ. ’Εδώ πρέπει 
νά σημειωθή ότι στήν ιστορία τών Βαλ
κανικών άγώνων όλων τών εποχών ή 
Λάμπρου είναι ή πρώτη Έλληνίδα άθλή- 
τρια άτομικού άγωνίσματος πού ανεβαί
νει στό βάθρο τών νικητριών. Μαζί μέ 
τόν Παπαδημητρίου, άπό ένα χρυσό με
τάλλιο κατέκτησαν έπίσης καί οί Παπα- 
γεωργόπουλος (100μ.) σημειώνοντας έτσι 
θριαμβευτική έπιστροφή στούς στίβους, 
Τζωρτζής (400 μ. έμπ.) καί Μπαμπανιώ- 
της (σφύρα). ’Ανέλπιστες όπως θά έλεγε 
κανείς δεύτερες θέσεις κατεκτήσαν μέ

τις φιλότιμες προσπάθειές τους οί Μου- 
ταφτσίδης (σφύρα) καί Μιχαηλίδης (100 
μ.) ένφ ό νεαρός Πατρώνης στό ϋψος, κα- 
τέκτησε τήν 3η θέσι μέ 2.15μ. βελτιώ
νοντας κατά ένα έκατοστό τό ατομικό 
του ρεκόρ. ’Αλλά έκεΐνο πού συνεκλό- 
νισε στήν κυριολεξία τούς πάντες, ήταν 
ή σπάνια στά αθλητικά χρονικά άτυχία 
πού έπληξε τόν πρωταθλητή μας τών 800 
μ. Σταύρο Μερμίγκη.Μόλις 7 μέτρα πρό 
τού τέρματος καί ένώ προηγείτο καθαρά 
τού Γιουγκοσλάβου Σούσανι, έχασε τόν

βηματισμό του καί μαζί ένα χρυσό μετάλ
λιο, καθώς καί ένα σίγουρο πανελλήνιο 
καί Βαλκανικό ρεκόρ. Τό δεύτερο συγ
κλονιστικό γεγονός τής πρώτης ήμέρας, 
ήταν ή συντριβή τού παγκοσμίου ρεκόρ 
τών 800 μ. γυναικών άπό τήν Βουλγάρα 
Σλάτεβα μέ τήν έκπληκτική έπίδοσι Γ57" 
48 (παλαιό Γερμανίδος Φόλκ Γ58'5). 
’Εντυπωσιακή έπίσης υπήρξε καί ή έπί
δοσι στήν δισκοβολία (66.82 μ.) τής Ρου
μάνας Άρζεντίνας Μένις ή όποια παράλ
ληλα έκανε καί έπίδειξι τεχνικής στό 
δυναμικό αυτό άθλημα. Ή  δεύτερη ήμέρα 
ύπήρξε ώς συνήθως άρκετά δύσκολη γιά 
τήν όμάδα μας. ’Απολογισμός: 43 βα
θμοί, μία πρώτη νίκη μία ίσοφάρισι πα
νελληνίου ρεκόρ καί δύο νέα. Τό πρώτο 
άπό τόν Καθηνιώτη στό μήκος μέ 7.78 μ. 
καί τό δεύτερο άπό τόν Λουκά στήν σφαί
ρα (19,29 μ.) ό όποιος έκέρδισε καί τήν 
δεύτερη θέσι ύστερα άπό τόν πρώτο 
Βούλγαρο Στόεφ (19.62 μ.) καί πριν άπό 
τό φαβορί τού άγωνίσματος Γιουγκο
σλάβο Ίβανσις πού έπέτυχε μόνο 19.02 μ. 
Ή  ίσοφάρισι τού πανελληνίου ρεκόρ 
(40".2) ήρθε στήν σκυταλοδρομία 4X100 
άπό τό δυναμικό κουαρτέττο Παπαγεωρ- 
γοπούλου—Άρνέ/ λου — Μιχαηλίδη — 
Τζωρτζή πού έδαισε καί τήν μοναδική πρώ
τη νίκη. Πλήγμα γιά τήν όμάδα μας ύ
πήρξε ή δεύτερη θέσι τού Κοντοσώρου 
στά 3.000 μ. στήπλ καί ή 3η τού Ζαχα- 
ροπούλου στά 1.500 μ. Καί οί δύο αν 
άκολουθοΰσαν σωστή άγωνιστική τακτι
κή θά μπορούσαν νά κερδίσουν άπό ένα 
χρυσό μετάλλιο. Μέ ισοπαλία 83-83 βα
θμών μεταξύ Ελλάδος καί Ρουμανίας 
έληξε ή δεύτερη ήμέρα. Ή  τρίτη καί τε
λευταία ήμέρα πού ήταν δραματική γιά 
τήν 'Ελληνική όμάδα, τήν έζησαν λε
πτό σέ λεπτό οί 40.000 θεαταί τού στα
δίου Καραϊσκάκη άλλά καί έκατομμύρια 
άλλοι άπό τούς τηλεοπτικούς δέκτες.

Τό φάσμα τής δευτέρας θέσεως άρχισε 
νά πλανάται άπό τό άγώνισμα τής δισκο
βολίας. Ό  πρωταθλητής μας Νίκος Τσιά- 
ρας μέ τήν μέτρια βολή τών 55.98 μ. 
έτερμάτισε μόλις 6ος, ένώ στήν συνέ
χεια τό φαβορί τών 200 μ. Παπαγεωργό- 
πουλος 4ος καί ό Όνησιφόρου στά 400 μ. 
3ος μετά τούς πεπειραμένους Γιουγκο
σλάβους Σούσανι καί Άλεμπιτς. Μιά 
κάποια άνακούφισι έδωσε ή 2η θέσι τού 
Τζωρτζή στά 200 μ. πού ένισχύθηκε ση
μαντικά άπό τήν κατάκτησι τής πρώτης 
θέσεως στό τριπλοϋν άπό τόν Καθηνιώτη.

Ό  μαχητικός πρωταθλητής μας ξεσήκωσε 
γιά μιά άκόμη φορά τήν έξέδρα όταν κα- 
τέρριψε τό πανελλήνιο ρεκόρ μέ 16.38 μ. 
Τό ίδιο συνέβη καί όταν ή Τρίμη κατέ- 
ριψε τό πανελλήνιο ρεκόρ τού ΰψους γυ
ναικών 1.73 μ. ’Απόμεναν ό δρόμος 110 μ. 
μετ’ έμποδίων, τά 5.000 μ., ή μεγάλη σκυ
ταλοδρομία καί τό άλμα έπί κοντώ. Ή  
άπουσία τού Βασιλείου στά έμπόδια, 
έδωσε τήν πρωτοπορία στούς Ρουμάνους 
πού κατέκτησαν τις δύο πρώτες θέσεις καί

’Απόστολος Καθηνιώτης : Ή  'Ελληνι
κή μορφή τής Βαλκανιάδος μέ δύο Πανελ
λήνια ρεκόρ εις τό μήκος άπλούν καί τρι- 
πλούν.

Η ΒΑΛΚΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΙΩΝ
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Μέ διοργανώτρια τήν ’Αστυνομία Πόλεων, διεξήχθη μέ έπι- 
τυχία άπό 18-22 ’Ιουλίου στήν Πάτρα τό έτήσιο πρωτάθλημα 
μπάσκετ μπώλ μεταξύ ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας. Ή  όμάδα τού Σώματος, ύστερα άπό μιά έκπληκτική έμ- 
φάνισι πού χειροκροτήθηκε θερμά άπό τούς Πατρινούς φιλά
θλους, έτερμάτισε τούς άγώνες της άήττητη καί έστέφθη πανη- 
γυρικώς πρωταθλήτρια. ’Εδώ πρέπει νά σημειωθή ότι ή έπιτυ- 
χία τής όμάδος μας ήταν άποτέλεσμα τής έντατικής προετοιμα
σίας της μέ τήν συμπαράστασι τής Υ.Φ.Α.Α. τού Σώματος καί 
τοϋ προπονητή κ. Γεωργίου Ζάνου, καθώς καί τής.σωστής τα- 
κτικής τών παικτών στό τερραίν, όπου άντιμετώπισαν άντιπά- 
λους μεγάλης αγωνιστικής κλάσεως. ’Αποφασιστικές γιά τήν 
όμάδα μας ύπήρξαν οΐ συναντήσεις της μέ τά πανίσχυρα συγ
κροτήματα του Στρατού, Ναυτικού καί ’Αστυνομίας Πόλεων 
πού ένίκησε μέ αντίστοιχα σκόρ 78—75, 58—51 καί 74—73, έ- 
•'ώ χωρίς νά «φορτσάρη» κατέβαλε τις όμάδες τής ’Αεροπορίας 
(91—70) καί τού Λιμενικού Σώματος (74—55). Στήν γενική κα- 
τάταξι μετά τήν Χωροφυλακή πού συνεκέντρωσε 10 βαθμούς, 
τήν 2η θέσι κατέλαβε ή ’Αστυνομία Πόλεων μέ 9 βαθμούς. Τό 
Ναυτικό, ό Στρατός καί τό Λιμενικό Σώμα λόγω ίσοβαθμήσεως 
(7 β.) καί διαφοράς καλαθιών «πλασαρίσθηκαν» άντιστοίχως 
στήν 3η, 4η καί 5η θέσι, ένώ τήν 6η καί τελευταία κατέλαβε ή 
Αεροπορία μέ 5 β. Μέ τήν όμάδα τού Σώματος είς τήν όποιαν 

άπενεμήθη βαρύτιμο κύπελλο τού Α.Σ.Α.Ε.Δ., άγωνίσθηκαν 
καί διεκρίθησαν οί μπασκετμπωλίστες Χωροφύλακες Τσοσκού- 
νογλου, Μπογατσιώτης, Γιαννουζάκος, Ραφτόπουλος, Τσάντα- 
λης, Λαρέτζάκης, Ίορδανίδης, Πάσσαρης, Ζέρβας, Κοσένας, 
Νάνος καί Παπαδόπουλος.

Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Ε. Δ.  

ΚΑΙ Σ . Α . ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ή  πρωταθλήτρια όμάς Χωροφυλακής τών αγώνων 
μπάσκετ—μπώλ ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
’Ασφαλείας,

11 πολυτίμους βαθμούς. Ή  μεγάλη κούρ
σα τών 5.000 μ. όπου οί Ζαχαρόπουλος— 
Κοντοσώρος πήραν τήν 3η καί 4η θέσι 
δέν άλλαξε τήν γενική βαθμολογική σει
ρά γιατί στήν 2η καί 5η θέσι πλασσαρί- 
στηκαν οί Ρουμάνοι. Τό ίδιο συνέβη καί 
στήν μεγάλη σκυταλοδρομία όπου ή ό
μάδα μας κατέλαβε τήν 2η θέσι καί ή 
Ρουμανία τήν 3η. Άπόμενε τό άλμα έπί 
κοντώ, τό κατ’ έξοχήν έλληνικό άγώνι- 
σμα, πού θά μπορούσε νά μάς δώση του
λάχιστον ισοπαλία βαθμών μέ τήν Ρουμα
νία. ’Αλλά ό Χρήστος Παπανικολάου γιά 
μιά άκόμη φορά ύπήρξε ό μοιραίος άθλη- 
τής μας, σέ μεγάλη άθλητική συνάντησι. 
Ό  τραυματισμός του σ’ ένα άπό τά δοκι
μαστικά του άλματα, δέν τού έπέτρεψε νά 
κάνη ούτε μιά προσπάθεια. ’Αντίθετα ό 
φιλότιμος Τόγκας παρά τόν ψυχολογικό 
έπηρεασμό του άπό τήν έριστική παρου
σία τού Παπανικολάου καί τις ενοχλήσεις 
καί στά δύο πόδια άπό τήν άρχή τού άγω- 
νίσματος, πάλαιψε σκληρά, όπως πριν καί 
οί Κούρελλος, Σεβαστής καί Μερμίγκης 
πού ώς γνωστόν άγωνίστηκαν τραυματι
σμένοι, καί κατέλαβε τήν 3η θέσι. Έτσι 
μέ τό άπροσδόκητο αύτό χάντικαπ τού τε
λευταίου άγωνίσματος καί τις προαναφε- 
ρόμενες άτυχίες τής τρίτης ήμέρας, βρε
θήκαμε στήν δεύτερη θέσι μέ διαφορά 12 
βαθμών άπό τούς πρώτους Ρουμάνους οί 
όποιοι πρέπει νά σημειωθή άπό τήν δεύ
τερη ήμέρα άντέταξαν πείσμα καί σωστή 
άγωνιστική τακτική. Τώρα δέν άπομένει 
παρά νά έλπίζωμε γιά μιά θριαμβευτική 
ρεβάνς στήν έπόμενη συνάντησι πού θά 
γίνη στήν Σόφια άπό 2-4 Αύγούστου 1974. 
’Αναμφισβήτητα ή χρονική διάρκεια πού 
μάς χωρίζει μέχρι τήν έπόμενη Βαλκανιά- 
δα είναι άρκετά μεγάλη. Ωστόσο όμως εί
ναι άπόλυτα αναγκαία γιά νά συνειδητο- 
ποιήσωμε τά έφετεινά λάθη καί νά άποδυ- 
θούμε σέ μιά έπίπονη άλλά σωστή προε
τοιμασία.
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ Ε . Δ .  ΚΑΙ Σ. Α.

Μέ διοργανώτρια τήν ’Αεροπορία, διεξήχθη μέ έπιτυχία άπό 
10-12 Αύγούστου στήν Λάρισα τό έτήσιο πρωτάθλημα πυγμα
χίας μεταξύ τών ’Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων ’Ασφαλείας. 
Ή  Χωροφυλακή έλαβε μέρος στις 6 άπό τις 11 κατηγορίες μέ 
τις άκόλουθες κατατάξεις τών πυγμάχων της : Κατηγορίαι 51 
κιλών Χωρ. Σπυρ. Φωτόπουλος (1ος), 54 κ. Χωρ. Άθαν. Χου
λιάρας (1ος), 57 κ. Χωρ. Χαρ. Λιντζόπουλος (2ος), 60 κ. Χωρ. 
Δημ. Μαυροδάκος (3ος), 67 κ. Χωρ. ’Ιωάν. Παπαϊωσήφ (2ος). 
71 κ. Χωρ. Άπ. Γασπαρίδης (2ος).
Στήν γενική βαθμολογία τήν 1η θέσι κατέλαβε ό Στρατός μέ 21 
βαθμούς, ένώ τις έπόμενες θέσεις τό Ναυτικόν (15 β.), Χωροφυ
λακή (13 β.) ’Αεροπορία (12 β.),’Αστυνομία Πόλεων (7 β.) και 
Λιμενικόν Σώμα 3 β.)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΫ ΜΠΟΛ ΕΝΟΠΛΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

’Από 19-23 Σεπτεμβρίου διεξάγεται εις τό ’Εθνικόν Γυμνά" 
στήριον Ρόδου τό έτήσιο πρωτάθλημα βόλλεϋ μπώλ μεταξύ τών 
όμάδων τών’Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων’Ασφαλείας. Τήν 
διοργάνωσι τοϋ πρωταθλήματος έχει άναλάβει τό Άρχηγεΐον 
Χωροφυλακής πού ήδη ώλοκλήρωσε μέ σχολαστικότητα τις 
σχετικές προετοιμασίες. Παράλληλα ή όμάδα τοϋ Σώματος μέ 
τήν έπίβλεψι τοϋ προπονητοϋ Χωρ]κος Παναγιώτη Άποστο- 
λοπούλου, προπονείται έντατικά καί φιλοδοξεί νά διατηρήση- 
τόν τίτλο τής πρωταθλητρίας πού ώς γνωστόν κατέκτησε άήτ
τητη στήν άν στοιχη περισυνή διοργάνωσι. Τήν όμάδα άπο- 
τελοϋν οί Χωροφύλακες Δερμάτης, Γεωργαντύς, Πολύζος, Κου- 
μπέτης, Παπαδόπουλος, Κολιόπουλος, Πάσσαρης και Συρί- 
βλης. Άπό τούς προαναφερόμενους οί πρώτοι έξη είναι βασι
κά στελέχη τής ’Εθνικής όμάδος. Τέλος πρέπει νά σημειωθή ό
τι ή άρτια όργανωτική προετοιμασία καί ή δυναμικότης τών ό
μάδων είναι τά στοιχεία έκεϊνα πού προεξοφλούν τήν έπιτυχία 
τών άγώνων.
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Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η  Ταγμ)ρχου Χωρ)κής

'Ο ’Αστυνομικός θεσμός τής Μεγάλης Βρεττα- 
νίας έχει μεγάλην σπουδαιότητα, διότι Θεωρείται 
ένας από τούς παλαιοτέρους, άν οχι ό αρχαιότερος, εις 
τον Ευρωπαϊκόν χώρον καί τούς πλέον επιτυχημένους 
Θεσμούς τοΰ είδους. 'Ο τρόπος όργανώσεως, έκπαι- 
δεύσεως καί δράσεως των ’Αστυνομικών τής Βρετ- 
τανικής Κοινοπολιτείας έπηρέασε πάρα πολύ τούς 
άντιστοίχους Θεσμούς τών Εύρωπαϊκών κρατών άλλα 
καί ολοκλήρου τής ύδρογείου. Κατά τον περασμένον 
καί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος , δταν ή Βρεττα- 
νία ήτο πρώτη παγκόσμιος δύναμις, μετεφύτευσε εις 
τάς άποικίας καί τάς κτήσεις της τούς άστυνομικούς 
θεσμούς τής χώρας μέ άρκετήν πάντοτε έπιτυχίαν.

Η
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

Τ ΗΣ
Μ Ε Γ Α Α Η Σ

Β Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Α Σ

Γ#

Ε Κ Π Α Ι  Α Ε Υ Ζ Ι Σ  

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι  

Ε Ξ Ε Α Ι Ξ Ι Σ

Α νεφέρΘησαν εις τά δύο προη
γούμενα μέρη τοΰ παρόντος 
άρθρου γενικαί πληροφορίαι 
περί τής έξελίξεως τοΰ ’Αστυ

νομικού θεσμού έν Μ. Βρετ- 
τανία ώς καί τής σημερινής όργα
νώσεως καί μορφής τούτου.

’Ήδη άφοΰ συμπληρώσωμεν γενι- 
κάς τινας πληροφορίας ώς π.χ. περί 
τής έκπαιδεύσεως τών ’Αστυνομι
κών, τής βαθμολογικής έξελίξεως 
καί συνθηκών έργασίας των, θά 
έπιχειρήσωμεν να σκιαγραφήσω- 
μεν, έν γενικαΐς βεβαίως γραμμαΐς, 
τήν όργάνωσιν ώρισμένων άντιπρο- 
σωπευτικών ’Αστυνομικών Σωμά
των τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου, ίνα 
σχηματίση ό άναγνώστης μίαν 
γενικήν εικόνα περί αύτών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ

Τό θέμα τής έκπαιδεύσεως είναι 
πρωταρχικής σημασίαςδιάτήν Βρετ-

516



τανικήν ’Αστυνομίαν. Δι’ αύτον ακρι
βώς τον λόγον ή έκπαίδευσις των 
’Αστυνομικών έν Μ. Βρεττανία, 
καίτοι υπάρχουν περίπου 70 άνε- 
ξάρτητα ’Αστυνομικά Σώματα μέ 
δύναμιν 106.100 άνδρών καί 4.500 
Γυναικών (τό 1939 ύπήρχον 183 
τοιαϋτα, τά όποια συνεχωνεύθησαν), 
άνήκει εις τό 'Υπουργεΐον τών Ε σω 
τερικών καί τοΰτο άφ’ ένός μέν ίνα 
δίδεται ένιαία κατεύθυνσις καί νοο
τροπία εις τούς ’Αστυνομικούς, άφ’ 
ετέρου δέ καί διά λόγους οικονομι
κούς καθ’ όσον ή έκπαίδευσις είναι 
οχι μόνον εν σοβαρόν θέμα, άλλά 
καί λίαν δαπανηρόν διά τό Κράτος.

'Η  βασική έκπαίδευσις πρα
γματοποιείται έν ’Αγγλία καί Ούα- 
λία εις οκτώ κέντρα βασικής έκ- 
παιδεύσεως, εις δύο κέντρα τής 
Σκωτίας, εις έν κέντρον τής Β. 
’Ιρλανδίας του Ένισκίλεν καί εις 
δύο κέντρα τής Μητροπολιτικής 
’Αστυνομίας (εις τό PEEL HOUSE 
καί τό HENDON).

'Η  διάρκεια τής βασικής έκπαι- 
δεύσεως είναι 13 έβδομάδων κατά 
τάς όποιας παρέχεται εις τούς δο
κίμους ’Αστυνομικούς μία γενική 
εΐκών τής άστυνομικής υπηρεσίας 
καί μία γενική βασική γνώσις τών 
’Αστυνομικών Κανονισμών καί 
Νόμων ώς καί γενικαί πληροφορίαι 
περί τής όργανώσεως καί λειτουρ
γίας τών Βρεττανικών Δικαστη
ρίων.

Μετά τό πέρας τής βασικής ταύ- 
της έκπαιδεύσεως ό Δόκιμος ’Αστυ
νομικός τοποθετείται εις τινα 'Υπη
ρεσίαν διά περαιτέρω πρακτικήν 
έκπαίδευσιν έν ύπηρεσία έπί δύο 
έτη. Κατά τήν διετή ταύτην δοκι
μαστικήν περίοδον παρέχεται έν τή 
πράξει γενικωτέρα έκπαίδευσις βά
σει έπισταμένως έκπονηθέντος προ
γράμματος, έφαρμοζομένου αύστη- 
ρότατα καί λίαν έπιμελώς ύπό τήν 
έποπτείαν ειδικών ’Αξιωματικών. 
Κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου 
ταύτης οί Δόκιμοι έπιστρέφουν δίς 
εις Κέντρον βασικής έκπαιδεύσεως 
καί παραμένουν έν αύτώ έπί δύο 
έβδομάδας καθ’ έκαστον. Κατ’ αύ- 
τάς παρέχεται εις αύτούς συμπλη
ρωματική έκπαίδευσις καί ύφίσταν-

Ή  έκπαίδευσις τών Βρεττανών ’Αστυ
νομικών είναι σύγχρονος καί μεθοδική, 
άποσκοπεϊ δέ εϋ, τό νά καταστήση τούς 
νεαρούς Δοκίμους άριστά κατηρτισμέ- 
νους έπαγγελματίας ’Αστυνομικούς.
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ται τάς τελικάς εξετάσεις προκει- 
μένου νά όνομασθοΰν μόνιμοι. ’Αστυ
νομικοί.

Δέον νά σημειωθή έν προκειμένω, 
ότι ό ’Αρχηγός δύναται τόσον κοιτά 
την διάρκειαν της βασικής έκπαι- 
δεύσεως, όσον και κατά την δοκι
μαστικήν περίοδον, ν’ άπολύση ενα 
δόκιμον διά τον όποιον ήθελε σχη
ματίσει τήν γνώμην, οτι δεν παρέ
χει έγγυήσεις ή καί ενδείξεις άκόμη, 
ότι θά γίνη καλός ’Αστυνομικόν.

Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Α Ι  

Ε Ξ Ε Λ I Ξ I Σ

'Η  περαιτέρω έξέλιξις έ'ν τινι 
Άστυνομικώ Σώματι δύναται νά 
γίνη ώς έξης:

’Απαιτείται τούλάχιστον 2 έτών 
υπηρεσία έν τώ βαθμώ του Κόν- 
σταμπελ (Χωροφύλακος) προκειμέ- 
νου νά συμμετάσχη του προαγωγι- 
κοϋ βαθμού διά τον βαθμόν του 
Σιάρτζεντ (Ενωμοτάρχου).

Άφοϋ έπιτύχη εις τον έν λόγω 
διαγωνισμόν, ό υποψήφιος δύναται 
κατόπιν ειδικής επιλογής ν’ άποστα- 
λή εις έν Μπράμσχιλ, πλησίον τοϋ 
Χάρτλεϋ—Γουίτνεϋ τής Κομητείας 
Χαμ—πσιαϊρ, ’Αστυνομικόν Κολλέ- 
γιον, εις τό όποιον θά παρακολού
θηση μαθήματα έπί 23 εβδομάδας.

Η Σχολή αότη λειτουργεί δύο 
φοράς κατ’ έτος. Έκάστη σχο
λική περίοδος διαιρείται είς τρία 
τμήματα, ήτοι: Διδασκαλίας των 
Ποινικών Νόμων, τής Ποινικής 
Δικονομίας καί των ελευθέρων σπου
δών.

:·ά

Ή  άγάπη τοΰ παιδιοΟ διά τό άστυνομικό έπάγγελμα άποκταται έξ απαλών όνύ- 
χων κατά τήν προσχολικήν άκόμη ήλικίαν.

Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Π I Ν Α Ξ

Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Α Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο Υ Σ

’Αστυνομία Δύναμις Πληθυσμός ’Αναλογία 1 ’Αστυνομικού

Μ. Βρεττανία 72.437 43.859.000 1 προς 605 κατοίκους
’Αγγλία—Ούαλία 65.137 39.111.000 1 προς 600 »
Σκωτία 7.300 4.748.000 1 πρός 650 ))
Αονδΐνον 20.598 8.360.500 1 πρός 405 ))
Λίβερπουλ 1.660 855.500 1 πρός 515 ))
Μπίρμινχαμ 1.432 1.002.000 1 πρός 706 »
Μάντσεστερ 1.221 706.000 1 πρός 627 ))
Λήντς 620 482.800 1 πρός 778 ))
Γκλασκώβη 2.364 1.088.500 1 πρός 460 ))
’Έντιμπουργκ 798 43.900 1 πρός 550 ))
Σοβιετική "Ενωσις 700.000 175.000.000 1 πρός 25 ))

Σ η μ ε ί ω σ ι ς: Τά άνωτέρω στοίχεϊα έδημοσιεύθησαν ύπό τής ' Αγγλικής έφημερίδος DAILT
TELEGRAPH τήν 5-8-1946.
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Οί άποφοιτήσαντες της Σχολής 
ταύτης επανέρχονται εις τάς Υ πη
ρεσίας των καί έφ’ δσον υπάρχουν 
κεναί θέσεις προάγονται εις τον 
βαθμόν τοϋ Σιάρτζεντ (Ενωμοτάρ
χου). Διά την προαγωγήν των 
Σιάρτζεντ (Ενωμοταρχών) εις τον 
βαθμόν τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου
(TEMPORARY INSPECTOR)
οφείλουν να έχουν υπηρεσίαν δύο 
έτών καί ηλικίαν μέχρι καί 30 έτών. 
’Από τοϋ έτους 1962 έδόθη τό 
δικαίωμα καί εις τούς έχοντας τα 
άπαραίτητα προσόντα καί ικανότη
τας Κόνσταμπελς (Χωροφύλακας) 
να μετέχουν τοϋ διαγωνισμοΰ διά 
τον βαθμόν τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου 
καί την εισαγωγήν των εις τό 
’Αστυνομικόν Κολλέγιον. Οί τελευ
ταίοι κατά τήν διάρκειαν τής διε- 
τοΰς έκπαιδεύσεως εις τό έν λόγω 
Κολλέγιον ονομάζονται προσωρινοί 
Ένωμοτάρχαι. Μετά τό πέρας τής 
έκπαιδεύσεώς των ονομάζονται Σιάρ 
τζιεντς (Ένωμοτάρχαι), έπιστρέ- 
φουν εις τάς 'Υπηρεσίας των καί 
έφ’ όσον υπάρχουν κεναί θέσεις 
προάγονται εις τόν βαθμόν τοϋ ’Αν
θυπομοιράρχου (TEMPORARY 
INSPECTOR).

Εις τό ’Αστυνομικόν Κολλέγιον 
δύνανται επομένως νά είσέρχωνται 
τρεις κατηγορίαι, ήτοι:

α) ’Αστυνομικοί έπιτυχόντες είς 
τόν σχετικόν διαγωνισμόν, 

β) Πτυχιοΰχοι Πανεπιστημίου ή 
έπιτυχόντες εις τινα άνώτερον 
Κυβερνητικόν διαγωνισμόν, 

γ) Ένωμοτάρχαι ή Χωροφύλακες 
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνο
μίας κρινόμενοι κατάλληλοι καί 
ικανοί προς προαγωγήν.
Πλέον τούτου τό ’Αστυνομικόν 

Κολλέγιον παρέχει έπίσης διάφορα 
έπιμορφωτικά προγράμματα, ήτοι: 
α) Πρόγραμμα διάρκειας 4 μηνών 

μετεκπαιδεύσεως τών 'Υπομοι
ράρχων, οί όποιοι δέν έχουν πα
ρακολουθήσει διόλου μαθήματα 
είς τήν έν λόγω Σχολήν. Διά 
τήν εισαγωγήν είς τήν Σχολήν 
ταύτην δέν ύφίσταται δριον ηλικί
ας, πλήν δμως συνήθως άποστέλ- 
λονται οί νεοπροαχθέντες είς 
τόν βαθμόν τοϋτον. 

β) Πρόγραμμα διάρκειας 4 μηνών 
διά τούς υποψηφίους νά προα- 
χθοΰν είς τόν βαθμόν τοϋ Τα
γματάρχου, Μοιράρχους καί διά 
τούς νεοπροαχθέντας είς τόν 
βαθμόν τοϋ Μοιράρχου καί μή 
φοιτήσαντας είς τό ’Αστυνο
μικόν Κολλέγιον.

γ) Πρόγραμμα διάρκειας 4 μηνών 
διά τούς ’Αξιωματικούς άπό 
τοϋ βαθμοΰ Μοιράρχου καί άνω, 
κατά τό όποιον διδάσκονται 
γενικά έπιμορφωτικά θέματα.

Έκτος τών ως άνω έκπαιδευτι- 
κών προγραμμάτων ύπάρχουν καί 
άλλαι σχολαί ειδικοτήτων ώς π.χ. 
Ντιτέκτιβ, φωτογράφων, οδηγών, 
δακτυλοσκοπίας κ.λ.π.

Τοιαΰτα ειδικά προγράμματα 
παρέχονται έκτος τοϋ Άστυνομικοΰ 
Κολλεγίου καί είς άλλα μεγάλα 
έκπαιδευτικά κέντρα ώς π.χ. τοϋ 
Λάγκασιαϊρ, τοϋ Κέντ, τοϋ Γουέσ- 
τραϊντιν, τοϋ Γιορκσιαϊρ κ.λ.π.

Αί προαγωγαί μετά τόν βαθμόν 
τοϋ ’Ανθυπομοιράρχου γίνονται κατ’ 
έκλογήν καί άναλόγως τών ύπαρ- 
χουσών κενών θέσεων, κυρίως μετα
ξύ έκείνων οί όποιοι έχουν παρακο
λουθήσει τό ειδικόν πρόγραμμα διάρ
κειας 11 εβδομάδων, τοϋ ’Αστυνο
μικού Κολλεγίου, τό όποιον άναφέ- 
ρεται κυρίως είς γενικά διοικητικά 
καί έγκυκλοπαιδικά θέματα.

’Από καιροΰ είς καιρόν όργα- 
νοϋνται διάφορα βραχύχρονα έπι
μορφωτικά προγράμματα δι’ Άνω- 
τέρους ’Αξιωματικούς τόσον τών 
’Αγγλικών ’Αστυνομιών, δσον καί 
άλλων χωρών τοϋ 'Ηνωμένου Βασι
λείου, έπί ειδικών θεμάτων, διάρ
κειας 3—4 έβδομάδων κατά τά 
όποια άνταλλάσσουν άπόψεις έπ’ 
αύτών καί ένημεροΰνται έπί δια
φόρων συγχρόνων θεμάτων.

Ή  έκπαίδευσις έν Μ. Βρεττανία 
είναι κατά τό δυνατόν πρακτική 
καί ούχί θεωρητική.

Προσδίδεται ιδιαιτέρα σημασία 
είς τήν πρακτικήν έξάσκησιν τών 
έκπαιδευομένων διά τήν άντιμετώ- 
πισιν προ τών πραγματικών καταστά
σεων τών οποίων ήθελεν εύρεθή 
καί τών προβλημάτων τά όποια 
καλείται νά έπιλύση ό ’Αστυνομι
κός κατά τήν έκτέλεσιν τών καθη
κόντων του.

'Η  κατάρτισις τών διαφόρων 
προγραμμάτων γίνεται μετά μεγί
στης προσοχής, ίνα μή οί άνδρες 
καταπονούνται άσκόπως είς μή α
παραίτητα κατ’ άρχήν, θέματα, τά 
όποια διδάσκονται έκ τών ύστέρων 
έν ύπηρεσία, καθ’ δσον ή έκπαίδευ- 
σις είναι μία συνεχής διαδικασία

Ό  Αθλητισμός καί ή έπίδοσις είς τά 
σπόρ Αποτελούν Αναπόσπαστο μέρος τής 
έκπαιδεύσεως, Αλλά καί τής ζωής τών 
Βρεττανών ’Αστυνομικών.



καθ’ ολην τήν διάρκειαν της σταδιο
δρομίας των. Ό  ’Αστυνομικός μαν
θάνει, κατ’ αρχήν, τα πλέον απαραί
τητα πράγματα, τα όποια θά τον 
βοηθήσουν νά άνταποκριθή έπιτυ- 
χώς εις τά πρώτα βήματα τής επαγ
γελματικής του ζωής. Κατόπιν βά
σει είδικώς καί λίαν έπισταμένως 
καταρτιζόμενων προγραμμάτων συν
εχίζεται συστηματικώς ή τελειοποί
ησές του κατά την έκτέλεσιν τής 
υπηρεσίας παρά των παλαιοτέρων 
συναδέλφων του ύπό την συνεχή 
έπόπτείαν των 'Υπαξιωματικών καί 
’Αξιωματικών. 'Η  μορφή αΰτη τής 
έν τή πράξει έκπαιδεύσεως είναι 
λίαν σοβαρά καί πλέον αποτελεσμα
τική άπό την έν τοΐς θρανίοις τοιαύ- 
την, είς τά όποια μ,ανθάνει μόνον 
τάς βασικάς άρχάς καί τά πλέον 
άπαραίτητα πράγματα διά την απο
τελεσματικήν άσκησιν τών καθη
κόντων τοϋ δυσχερεστάτου τούτου 
λειτουργήματος. 'Η  κατά τά άνω- 
τέρω έκπαίδευσις ή καλύτερον, πρα
κτική έξάσκησις τών άνδρών ελέγ
χεται βάσει προγραμμάτων έξετα- 
στικών υπό τών προς τούτο υπευ
θύνων ’Αξιωματικών, ίνα έξασφαλί- 
ζεται ουτω ή επιτυχία της καί φυσικά 
καί αναπροσαρμόζεται άναλόγως 
τών περιστάσεων καί αναγκών. ’Α
ποτελεί άναντιρρήτως την σοβαρω- 
τέραν φάσιν τής τελειοποιήσεως 
ενός ’Αστυνομικού, έφ’ όσον βεβαί
ως πραγματοποιείται μέ την ένδε- 
δειγμένην προσοχήν, έπιμονήν καί 
συνέπειαν, προπάντων δέ βάσει έλεγ- 
χομένου συνεχώς προγράμματος.

Τόσον ή στρατολογία καί ή έκ- 
παίδευσις, οσον καί αί λοιπαί συν- 
θήκαι εργασίας τών ’Άγγλων ’Α
στυνομικών παρά τήν υπαρξιν πολ
λών άνεξαρτήτων ’Αστυνομικών 
Σωμάτων είναι ένιαΐαι, πράγμα τό 
όποιον καί άποτελεΐ μίαν ιδιορρυ
θμίαν τού Βρεττανικοΰ ’Αστυνομι
κού θεσμού, ό όποιος θεωρείται είς 
έκ τών πλέον έπιτυχεστέρων τού 
κόσμου.

Κατόπιν τών άνωτέρω θεωροΰμεν 
έπιβεβλημένον νά άναφέρωμεν τινα, 
έν συντομία βεβαίως, περί τών πλέον 
αντιπροσωπευτικών ’Αστυνομικών 
Σωμάτων τού 'Ηνωμένου Βασι
λείου, άρχίζοντας βεβαίως άπό τήν 
Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν, τήν 
γνωστοτάτην Σκότλαντ—Γιάρντ.

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

3 8 Η ΔΙΕΒΝΗΣ ΙΚΟΕΣΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1 0 7 3

—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 του 1.500.000 είσοδοι 
έπισκεπτών.

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

Προγραμματίσατε άπό σήμερα τό 
ταξίδι σας στήν Θεσσαλονίκη.

Γνωρίσατε τόν κόσμον τής αύριον, 
τό δικό σας κόσμο, μέσα στό χώρο 
τής Διεθνούς Έκθέσεως.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α

' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ΐ εβού

ε να

A I Η Γ Η Μ A

"Οταν ό Νίκος Μορφέσης άφηνε τήν 
αίθουσα καζίνου τοϋ ξενοδοχείου «Μόν 
Παρνές», Ενοιωθε σάν νά ξυπνούσε ύστε
ρα από κάποιο άσχημο όνειρο. Καί όμως. 
Ή  ώρα τής αδυσώπητης πραγματικότη- 
τος είχε σημάνει πιά γι’ αύτόν. Λίγα δευ
τερόλεπτα πριν, τά πάντα είχαν τελειώσει 
στό πράσινο τραπέζι τής ρουλέττας. Βγή
κε σάν υπνωτισμένος στον μακρύ διά
δρομο, καί μέ ακανόνιστα βήματα κατευ- 
θύνθηκε πρός τό μπάρ. ’Από τήν πόρτα 
πού άνοιγόκλεισε πίσω του, ακούστηκαν 
πιό έντονα οί ρυθμικές φωνές τών κρου
πιέρηδων, τό σούσουρο άπό τούς παίκτες, 
καί τό έλαφρό κροτάλισμα άπό τις μάρ
κες πού γλυστροϋσαν στά τραπέζια άστα- 
μάτητα. Τό χορευτικό σόλο τής τύχης 
συνεχιζόταν. . .

—"Ενα διπλό ούΐσκυ. . . είπε μέ άχρω
μη φωνή καθώς περνούσε μπροστά άπό 
τόν νυσταγμένο μπάρμαν. ’Αναμέρισε λί
γο ένα τραπέζι καί βαρυεστημένα σωριά
στηκε σέ μιά πολυθρόνα κοντά στήν με
γάλη τζαμαρία. Χαμηλά τά φώτα τής 
’Αθήνας τού φάνηκαν σάν άτελείωτες σει
ρές άπό κινούμενες φωτίτσες πού έρχον
ταν καταπάνω του. Κατέβασε τά μάτια 
του καί μηχανικά έβγαλε άπό τήν τσέπη 
κάποιο χιλιοτσαλακωμένο τηλεγράφημα. 
"Ενα πικρόγελο κρεμάστηκε άπό τά χείλη 
του στήν σκέψι ότι ήταν ανώφελο νά τό 
διαβάση άφοΰ ήξερε κιόλας απέξω τό πε
ριεχόμενό του. Μάταια προσπάθησε νά 
άποδιώξη τόν άχαρο συλλογισμό του 
μέ τό νά περιεργάζεται τήν μοντέρνα δια- 
κόσμησι τού μπάρ. Στό μυαλό του χορο
πηδούσαν οί λέξεις τού τηλεγραφήματος, 
λές καί έβγαιναν άπό τά πλήκτρα κά
ποιας άόρατης γραφομηχανής πού χτυ
πούσαν ανελέητα τούς φλογισμένους 
κροτάφους του. Κάποτε, όταν κατώρθω- 
σε νά βάλη τις λέξεις στήν κανονική τους 
στοίχισι, άρχισε νά διαβάζη νοερά. 
« .. .'Ερχομαι μεθαύριο άπό Ρόδο μέ άπο- 
γευματινή πτήσι ’Ολυμπιακής». Παρα
καλώ έν όψει προσεχών πληρωμών Ετοι
μάσατε γενικό ισολογισμό ταμείου. Κα
λή άντάμωσι—Χάγιος. . .». "Ενοιωσε νά 
τόν πλημμυρίζει κρύος ιδρώτας όταν άνα- 
λογίστηκε ότι μέσα σέ είκοσι ήμέρες — 
όσο άκριβώς έλλειπε γιά διακοπές ό βιο- 
μήχανος πλαστικών ειδών Άρίσταρχος
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Χάγιος—είχε καταχραστή πάνω άπό 200. 
000 δραχμές. Όλα ξεκίνησαν άπό τήν 
στιγμή πού βρέθηκε στό «γκούντ-μπάϋ» 
τού άεροδρομίου του 'Ελληνικού γιά νά 
άποχαιρετήση τόν βιομήχανο. Έκεϊ ή
ταν μοιραίο νά γνωρίση τήν Μαρίζα, 
μιά άληθινή καλλονή πού έργαζόταν αρ
τίστα στό πολυτελέστατο καμπαρέ τής 
Γλυφάδας «Χάϊ - Λάϊφ». Τά ύπόλοιπα 
ήταν ζήτημα ήμερων. ’Ακολούθησαν τά 
βαρύτιμα δώρα, οί όλονύχτιες διασκε
δάσεις σέ άκριβά κέντρα, καί τό χαρτο
παίγνιο στις «κρυφές» λέσχες. Ό  Νίκος 
Μορφέσης βούλιαζε σιγά - σιγά στό 
τέλμα τής αύτοκαταστροφής. Ώσπου 
έφτασε τό τηλεγράφημα πού τόν έκανε νά 
συνειδητοποιήση άπόλυτα τόν έπικίν- 
δυνο κατήφορο πού είχε πάρει. Τό ίδιο 
άπόγευμα είχε ξεσηκώσει άπό τό ταμείο 
τής έπιχειρήσεως άλλες πενήντα χιλιά
δες πού πριν άπό λίγο είχαν κάνει φτερά 
στό τραπέζι τής ρουλέττας. Κάθε έλπίδα 
γιά νά άποσβέση τήν κατάχρησι μέ τήν 
βοήθεια τής τύχης, είχε πιά χαθή όριστι- 
κά. «. . .  Δειλέ καταχραστή ύπαλληλί- 
σκο. ..»  μουρμούρισε άνάμεσα στά δόν
τια του ένώ έσκιζε τό τηλεγράφημα σέ 
χίλια κομμάτια. Δέν είχε όμως προλάβει 
νά πιή τό ούίσκυ του, όταν άκουσε άπό 
τήν πλευρά τού μπάρ νά άναγγέλλουν τό 
όνομά του.

—Ό  κύριος Μορφέσης στό τηλέφωνο..·
Παραξενεύτηκε νά τόν καλούν τέτοια 

ώρα καί μάλιστα έδώ πού δέν ήταν τό 
μόνιμο στέκι του. Πλησίασε καί σήκωσε 
νευρικά τό άκουστικό.

—Εμπρός. . .
—Ό  κύριος Μορφέσης; ρώτησε μιά 

άγνωστη άντρική φωνή.
—Ναι ό ίδιος.. .
—’Απόψε είχατε τρομερή γκίνια κύριε 

Μορφέση. . .
—Καί λοιπόν;
—Αύτό θά έλεγα καί έγώ άν τά λεφτά 

πού χάσατε δέν ήταν ξένα. . .
—Δέν. . . δέν σάς καταλαβαίνω κύριε. . . 

άρθρωσε μέ δυσκολία ό Μορφέσης προ
σπαθώντας νά σταθεροποιήση τό πη
γούνι του πού έτρεμε. Ποιός είστε καί τί 
θέλετε άπό έμένα;. . .

—Θά μάθετε άργότερα. Γιά τήν ώρα 
σάς διαβεβαιώ ότι γνωρίζω τά πάντα γύ
ρω άπό τό πρόσωπό σας.

—Δηλαδή μέ έκβιάζετε;
—Ό χ ι άκριβώς. 'Απλώς γνωστοποιώ 

ότι μπορώ νά σάς βγάλω άπό τό οικονο
μικό άδιέξοδο.

—Μέ τό άζημίωτο φυσικά. . .
—Βλέπω ότι εϊσαστε άληθινός σω- 

τήρας. . .
—Καί άν δέν δεχθώ;
—Τόσο τό χειρότερο γιά έσάς. Ό  βιο- 

μήχανος Χάγιος δέν θά άργήση νά έπι- 
στρέψη.

—Βλέπω πώς μαζί μέ τά λεφτά χάσατε 
καί τή φωνή σας κύριε Μορφέση. Θέλω 
νά πιστεύω καί εύχομαι γιά τό καλό σας 
πάντα, ότι πιθανόν νά δυσκολεύεστε νά 
μοΰ μιλήσετε άνοιχτά άπό τό χώρο ένός 
μπάρ. ’Επειδή μπορεί καί νά διστάζετε, 
σάς δίνω τήν ευκαιρία νά τό συζητήσω- 
με άλλοΰ. Σήμερα στις πέντε θά τηλεφω
νήσω στό σπίτι σας. . . 'Αν λείπετε άπό 
έκεΐ αύτό θά σημαίνη πώς προτιμάτε τήν 
φυλακή καί όχι τήν έξυπηρέτησι, συμ
πλήρωσε μέ σαρκασμό ή άγνωστη φωνή.

Όταν ό Νίκος Μορφέσης άφησε τό 
μπάρ τού ξενοδοχείου, ήταν σχεδόν με
θυσμένος. 'Οδηγώντας μέ κόπο τό αύτο-

κίνητό του έφτανε κατά τά ξημερώματα 
στό έργένικο διαμέρισμά του πού κρατού
σε στήνόδό Κραναοΰ στό Χαλάνδρι. Τό 
πρώτο πράγμα πού έκανε μπαίνοντας στό 
σπίτι του ήταν νά άπαλλαγή άπό τό σακ- 
κάκι καί τή γραβάτα πού τού φαίνονταν 
πώς τόν έπνιγαν. Τά πέταξε σέ μιά πολυ
θρόνα καί πήγε στό τηλέφωνο. Μέ χέ
ρια πού έτρεμαν σχημάτισε ένα νούμερο 
στό καντράν.

—Μαρίζα σέ ξύπνησα; Ό  Νίκος εί
μαι. . . ψιθύρισε βραχνά.

Άπό τήν άλλη άκρη τού σύρματος 
άκούστηκε ή νυσταγμένη φωνή τής άρτί- 
στας πού κάθε άλλο παρά συγκίνησι έδει
χνε γιά τήν ήθική καί οικονομική κατάρ- 
ρευσι τού μέχρι χθές μόνιμου συνοδού 
της.

—Άκουσε χρυσό μου. . . τού είπε σέ 
μιά στιγμή μέ κοκκετίστικη άναίδεια. 
Αύτά έχει ή ζωή. . . Καί νά μήν ξαναπής 
πώς έγώ έβαλα νά σού τηλεφωνήσουν 
στό «Μόν Παρνές». ’Εγώ δέν θέλω μπλε
ξίματα. Αρκετά μέ σκότισε άπόψε στό 
καμαρίνι μου ένας περίεργος τύπος τής 
Ασφαλείας πού ζητούσε σώνει καί καλά 
νά μάθη μέ ποιούς κάνω παρέα. . .

—Καί έσύ τί τού είπες; ρώτησε μέ άπό- 
γνωσι ό Μορφέσης.

—Αύτό έλλειπε τώρα νά δίνωμε άνα- 
φορά τί κάνομε καί πού πάμε. . . Ώρες 
είναι νά ζητήσουν καί τόν κηδεμόνα μας 
. . .Κοιμήσου ήσυχος χρυσό μου καί

άλλη φορά τά λέμε, συμπλήρωσε μέ ένα 
χασμουρητό, ένώ χωρίς άλλη προειδο- 
ποίησι έκλεισε τό τηλέφωνο.

Ό  Μορφέσης ένοιωθε σάν χαμένος. 
Μέ κόπο έσυρε τά βήματά του γιά νά κα- 
ταλήξη σ’ ένα καναπέ όπου έπεσε βαρύς 
σάν τό μολύβι. Σέ λίγα λεπτά είχε πέσει 
σ’ ένα βαθύ λήθαργο. "Οταν κάποτε ξύ
πνησε, τό θολό του βλέμμα έπεσε στό 
μεγάλο ρολόι τού τοίχου. Έδειχνε τέσ
σερις καί μισή άκριβώς. Στό μυαλό του 
ήρθε τότε τό νυχτερινό τηλεφώνημα«. . . 
Σέ μισή ώρα. . .» σιγοψιθύρισε καί άνα- 
τρίχιασε όλόκληρος. Ανακάθισε στόν 
καναπέ καί άναψε τσιγάρο, άλλά μέ τήν 
πρώτη ρουφηξιά τό έλυωσε μέσα σ’ ένα 
τασάκι. Μιά πικρή γεΰσι άνέβαινε άπό 
τό λαρύγγι του, ένώ τά μηνίγγια του 
σφυροκοποΰσαν άγρια. Έγειρε τις πλά
τες καί βάλθηκε νά ταξινομήση τις σκέ
ψεις του. Όταν κουδούνισε τό τηλέφωνο, 
τού φάνηκε πώς κάποιο σιδερένιο χέρι 
τού έσφιξε ξαφνικά τήν καρδιά. Πετάχ- 
τηκε σάν έλατήριο, καί άνασήκωσε τό 
άκουστικό.

—Εμπρός: είπε μέ λαχανιασμένη φω
νή, ένώ άπό τό μέτωπό του στάλαζαν 
κόμποι άπό ιδρώτα.

—Συγχαρητήρια κύριε Μορφέση. . . 
Βλέπω είστε σωστός Εγγλέζος στά ραν
τεβού σας. Λοιπόν τί άποφασίσατε; είπε 
κοροϊδευτικά ή γνωστή φωνή.

—Δέν άποφασίζω τίποτε άν δέν μοΰ 
πήτε ποιός είστε.

—Επιμένετε;
—Καί βεβαίως έπιμένω.
—Έχεις ταξιδέψει ποτέ στήν Αλγε

ρία; είπε σκληρά αύτή τή φορά ό άγνω
στος. Ό  Μορφέσης έμεινε μέ τά μάτια 
όρθάνοιχτα. Σέ μιά στιγμή τού φάνηκε 
πώς θά λιποθυμήση. Ωστόσο όμως βρήκε 
τό κουράγιο νά άντιδράση.

—Αύτά πού λέτε μοΰ είναι άκατανόη
τα. . . Ά ν  συνεχίσετε έτσι θά. . .

—Μαντεύω πώς τρέμεις αύτήν τήν 
ώρα, τόν διέκοψε άπότομα ό άλλος. Τό 
ξέρω πώς μέ λογάριαζες νεκρό έδώ καί 
είκοσι χρόνια. Νά όμως πού καί οί πε
θαμένοι ζωντανεύουν καμμιά φορά. . . Ό  
Κώστας Καρέτσος ή άν προτιμάς ό Κάρ- 
λο Μαρτινέζ δέν είναι όπως νόμιζες μιά 
χούφτα κόκκαλα...

—Αφήστε τις φάρσες κύριε. . . τραύ
λισε ό Μορφέσης.

—Νίκο Μορφέση! βρυχήθηκε ό άλλος. 
Κανονικά θά έπρεπε νά σέ είχα σκοτώσει 
άπό τήν ώρα πού πάτησα τό πόδι μου στήν 
Ελλάδα. Δέν τό έκανα όμως γιατί σέ 
χρειάζομαι άκόμη. Κατάλαβες παλιέ σύν
τροφε λεγεωνάριε;

—Γιά τό θεό σταματήστε. . . Τί είναι 
αύτά πού λέτε; Έγώ λεγεωνάριος στήν 
Αφρική; Ποιός σάς είπε αυτά τά παρα
μύθια; μπλοφάρισε ό Μορφέσης.
—Θυμήσου Μορφέση συνέχισε ό άλλος

σάν νά μονολογούσε. Θυμήσου στά 1958 
όταν πολεμούσαμε μέ τήν λεγεώνα τών 
ξένων τούς Βερβερίνους στήν έρημο 
τής Αλγερίας. ’Εκείνο τό Αύγουστιάτικο 
άπομεσήμερο στούς άμμόλοφους τού Ίν  
Σαλάχ. . . Μέ άφησες βαρειά πληγωμένο 
νά πεθάνω στόν ήλιο σάν τό σκυλί. Καί 
όλα αύτά γιά νά μοΰ κλέψης τρεις χιλιά
δες Γαλλικά φράγκα άθλιε. . . Γλύτωσα 
όμως άπό ένα περαστικό καραβάνι καί 
νάμαι τώρα. . .

Ό  Μορφέσης άκουγε λαχανιασμένος. 
—Ό λα ήρθαν όπως τά ύπολόγισα συνέ

χισε ό Καρέτσος. Πρώτα—πρώτα τσί
μπησες τό δόλωμα τής χορεύτριας τού 
καμπαρέ πού έγώ έρριξα έπίτηδες δίπλα 
σου. Σέ μάδησε σάν τό κοτόπουλο καί 
τώρα άντε νά βρής άκρη... Ά μ ’ τί θαρ
ρούσες; Πώς θά ρεφάριζες στις κρυφές λέ
σχες μέ τά σημαδεμένα χαρτιά ή τήν 
ρουλέττα; 'Υπολογίζω ότι έχεις σουφρώ
σει γύρω στά διακόσια χιλιάρικα άπό τό 
μπεζαχτά τού γέρο —Χάγιου. Ά ν  όμως 
φανής λογικός καί δεχτής νά δουλέψης 
μαζί μου θά τά έχης άπό έμένα καί ούτε 
γάτα ούτε ζημιά. Κατάλαβες τώρα παλιέ 
λεγεωνάριε Χουάν Καράμπας;
Ό  Μορφέσης άνατρίχιασε στό κάλεσι; 
αύτό. 3

—Άκοΰς Μορφέση;
—Μοΰ λές ψέμματα... ψέμματα! ....ούρ

λιαζε ό Μορφέσης. Ό  Κώστας Καρέτσος 
είναι νεκρός.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

j
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—Κοίταξε κάτω άπό τήν πόρτα σου καί 
θά βεβαιωθής είπε ό άλλος μέ σαρκα
στικό τόνο στή φωνή του.

Ό  Μορφέσης πρόσεξε τότε ένα διπλω
μένο χαρτί στό πάτωμα δίπλα ακριβώς 
άπό τή χαραμάδα τής πόρτας. Χωρίς νά 
σηκωθή άπλωσε τό χέρι του καί τό ξε
δίπλωσε. Στά δάχτυλά του γλύστρησε τό
τε ένα χρυσό δαχτυλίδι μέ σκαλιστό σκα
ραβαίο στήν κορυφή του. Τά μάτια του 
στρογγύλεψαν άπό τή φρίκη...

—Βεβαιώθηκες τώρα Μορφέση; κάγχα
σε ό άλλος. Είναι τό δαχτυλίδι πού μοϋ 
είχες χαρίσει τόν καιρό πού μεθοκοπού- 
άσαμε στά καπηλειά τής Κάσμπας. Ξέχα- 
σες νά μοΰ τό κλέψης τότε πού μέ άφησες 
νά πεθάνω στήν έρημο. Έγώ όμως τό 
κρατούσα όλα αύτά τά χρόνια γιά νά σου 
τό στείλω πεσκέσι σήμερα τό πρωί πού 
έσύ κοιμόσουν. Είναι τό μήνυμα γιά τήν 
προδοσία σου Νίκο Μορφέση . . .

—Είσαι ένας ζωντανός βρυκόλακας βόγ- 
γηξε μέ άπόγνωσι ό Μορφέσης.

—'Ασε τις κλάψες καί πές μου. Δέχεσαι 
νά συνεργασθής μαζί μου; Σκέψου πώς 
έτσι καί άλλοιώς είσαι χαμένος.

—Δέχομαι......είπε άψυχα ό Μορφέσης.
Φτάνει μόνο νά.....

—Κατάλαβα. Νάχης πρώτα τά λεφτά 
στό χέρι. Πόσα σοϋ λείπουν;

— Διακόσιες πενήντα χιλιάδες.
—Έ ν τάξει. Θά τάχης άμέσως μετά τή 

«δουλειά». ’Απόψε στις δώδεκα τά μεσά
νυχτα θά σέ περιμένουν οί άνθρωποί μου 
στό Κέντρο «Ξενύχτης» τού Αιγάλεω. 
"Οταν κάποιος άπό αυτούς θά σέ ρωτήση 
«μήπως ψάχνετε γιά τό ν κύριο Νικόδημο» 
θά τούς άκολουθήσης. Έγώ θά είμαι αλ
λού γιατί όπως βλέπεις καταζητούμαι 
άπό τις Ελληνικές άρχές. Θά έρθης μέ τό 
αυτοκίνητό σου καί θά κρατάς καί τά 
κλειδιά τού έργοστασίου . .

—Μά... τόλμησε νά πή ό Μορφέσης.
—Θά κάνης ότι σοΰ λέω πρόσταξε ό 

άλλος. Στό κάτω—κάτω άν φοβάσαι άφη
σε ένα γράμμα στό σπίτι σου πού πηγαί
νεις καί μέ ποιούς. Μέ συμφέρει έμένα νά 
πέση στά χέρια τής ’Αστυνομίας ένα τέ
τοιο γράμμα άν έσύ πάθης τίποτε;

-—"Οχι άλλα λέω γιά τό έργοστάσιο... 
—Τό έργοστάσιο δέν τό πειράζει κανείς. 

Άλλωστε μήν ξεχνάς ότι έχει καί φύλακα. 
Βλέπεις πόσο έντάξει είμαι; Τό νοΰ σου 
όμως μή μάς άνακατέψης μέ τίποτε 
Αστυνομίες γιατί δέν θά προλάβης νά 
ύποδεχτής τόν βιομήχανό σου μεθαύριο 
τό απόγευμα . .

—Καί αυτό τό ξέρετε; τραύλισε ό Μορ
φέσης.

—Έχομε καί έμείς τούς πράκτορές μας. 
Λοιπόν άπόψε στις δώδεκα, στόν «Ξενύ
χτη» μέ τά κλειδιά τού έργοστασίου. 
Έτσι;

—Έτσι.,άπάντησε σάν ήχώ ό Μορφέσης.
—Καλή άντάμωσι Χουάν Καράμπας......

χαχάνισε ό άλλος καί έκλεισε τό τη
λέφωνο.

Ό  Νίκος Μορφέσης ζωντανό ράκος 
έφτασε μέχρι τόν καναπέ. Κάθησε κοιτά
ζοντας άμίλητος τό χρυσό δαχτυλίδι, μέ 
τόν σκαραβαίο. Στό έσωτερικό του διά
βασε σέ κακογραμμένα Ελληνικά: «Νί
κος Μ. —Κώστας Κ. Κάσμπα 1956». 

'Η μνήμη του άμέσως κάλπασε στά πε
ισμένα. Καί τί δέν θυμήθηκε. Τά άνέ- 
•λα παιδικά χρόνια . . . Τόν πόλεμο στήν 

Αλβανία, τά κατοχικά χρόνια καί τήν 
συμμετοχή στήν άντίστασι κατά τών Γερ
μανών... τή σύλληψί του καί τά δύό μαρ
τυρικά χρόνια πού πέρασε κλεισμένος σ’

ένα Γερμανικό στρατόπεδο συγκεντρώ- 
σεως κοντά στήν Νυρεμβέργη... Ύστερα 
ήρθε ή άπελευθέρωσι. Ένα περαστικό 
τραίνο τόν έφερε στήν 'Ολλανδία. Εκεί 
είχε τήν άτυχία νά γνωρίση τόν Κώστα 
Καρέτσο. Στήν άρχή τού παρουσιάστηκε 
σάν αιχμάλωτος πολέμου καί τόν πίστε
ψε. Ύστερα τόν έξώθησε στήν παρανομία. 
Τόν καιρό πού φυλακίστηκαν μαζί γιά 
λαθρεμπόριο τού είπε πώς ήταν παλιός 
κακοποιός μέ πολλές καταδίκες στήν Ε λ
λάδα. Λίγο άργότερα όταν ύστερα άπό 
μιά άποτυχημένη ληστεία περνούσαν βια
στικά τά Γαλλικά σύνορα, τού άποκάλυ- 
ψε ολόκληρη τήν αλήθεια. Τού έξωμολο- 
γήθηκε ότι κατά τήν κατοχή ήταν συνερ
γάτης τών Γερμανών στήν κατεχομένη 
’Αθήνα καί οί Ελληνικές άρχές τόν κα
ταζητούσαν γιά δοσίλογο. Δέν είχε λόγους 
νά έπιστρέψη στήν Ελλάδα καί τού πρό- 
τεινε άν θέλη καί αυτός νά καταταγοΰν 
μαζί στήν λεγεώνα τών Ξένων. Δέν άργη
σαν νά μπούν στήν Όργάνωσι αυτή μιά 
καί ή κατάταξι άκόμη καί σήμερα γίνεται 
μέ ψευδώνυμο καί χωρίς προηγούμενο 
έλεγχο τού άληθινοϋ όνόματος καί τού 
ποινικού μητρώου τού νεοσύλλεκτου. 
ΓΓ αυτήν οί τυχοδιώκτες καί οί παληοί 
τρόφιμοι τών φυλακών θεωρούνται πάντα 
σπουδαίοι λεγεωνάριοι. Όταν βρέθηκαν

στό Σίντι—μπέλ—Άμπές τής ’Αλγερίας 
ήταν τότε τό Κέντρο έκπαιδεύσεως τής 
λεγεώνος—ό Καρέτσος λεγόταν Κάρλος 
Μαρτινέζ, καί ό Μορφέσης Χουάν Καρά
μπας. Επακολούθησε ή σκληρή έκπαί- 
δευσι μέ τά άπάνθρωπα βασανιστή ρια στήν 
καφτή έρημο καί τά κακοτράχαλα βουνά 
τής ’Αλγερίας. Ό  Μορφέσης έξουθενω- 
μένος άπό τήν αφόρητη ζωή τής λεωγεώ- 
νος γύρευε πάντα τήν εύκαιρία νά ξεφύγη. 
Όσπου τήν βρήκε άναπάντεχα στήν έρη
μο τού Ίν  Σαλάχ τόν καιρό πού μαινόταν 
ό πόλεμος στήν ’Αλγερία. Ένα πρωινό οί 
λεγεωνάριοι βρέθηκαν κύκλω ένοι άπό 
τούς έφιππους στρατιώτες τού «’Απελευ
θερωτικού στρατού» τής ’Αλγερίας, καί 
σκορπίστηκαν στήν έρημο σάν θηρία πού 
φεύγουν κυνηγημένα άπό κάποιο σαφάρι. 
Ύστερα ξεσηκώθηκε καί ό «σιμούν», ή 
σαρωτική άνεμοθύελλα τής Σαχάρας, καί 
τούς σκόρπισε άκόμη περισσότερο. Οί

Μαρίζα σέ ξύπνησα; Ό  Νίκος είμαι.....
ψιθύρισε βραχνά.
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δυό Έλληνες γλύτωσαν γιατί στάθηκαν 
στην άπανεμιά κάποιου άμμόλοφου. 
Όταν κόπασε ό άνεμος , ό Καρέτσος πού 
ήταν βαρειά πληγωμένος, μάταια τόν 
έκλιπαροϋσε νά τόν πάρη μαζί του. Ό  
Μορφέσης δοκίμασε τότε ψυχικό άνα- 
βρασμό στην σκέψι ότι ένας τιποτένιος 
κλέφτης καί δοσίλογος τόν είχε μετα
τρέψει σέ ναυάγιο τής ζωής. Θυμήθηκε 
καί τόν σύνδεμο του Καρέτσου στήν λε
γεώνα μέ παλαιούς έγκληματίες πολέμου 
καί πήρε τήν φοβερή άπόφασί του. Τόν 
άφησε μέ άκατάσχετη αιμορραγία νά ψυ- 
χοπαραδώση στήν έρημο μακρυά άπό τήν 
ώργανωμένη κοινωνία τών άνθρώπων. 
Πήρε καί τά λεφτά του, όλα—όλα 3.000 
Γαλλικά φράγκα πού τού χρειάζοταν γιά 
νά ξεφύγη στό έξωτερικό καί χάθηκε πίσω 
άπό τούς άμμόλοφους μέ μοναδικά έφό- 
δια λίγες σφαίρες καί μερικές σταγόνες 
νερό στό ίξάγοΰρι του. ’Αργότερα, όταν 
μέ χίλια βάσανα καί διατυπώσεις γύρισε 
στήν Ελλάδα καί ήρέμησε, ένοιωθε τύ
ψεις γι’ αυτό πού έκανε. Μά ήταν πιά άρ- 
γά. Καί σήμερα, πού τόν φανταζόταν 
ένα σωρό κόκκαλα μισοχωμένα στήν άμ
μο τού Ίν  Σαλάχ, παρουσιαζόταν μπρο
στά του όλοζώντανος καί τόν έξεβίαζε 
ποιός ξέρει γιά ποιά καινούργια παρα
νομία.

—Θά τόν σκοτώσω... είπε φωναχτά και 
πετάχτηκε άπό τόν καναπέ. Όταν ήρέ" 
μησε κάπως, σκέφτηκε νά είδοποιήση τήν 
’Αστυνομία. Ή  ιδέα όμως μιας καταδίκης 
μέ τήν κατηγορία τού καταχραστή τόν 
έκανε νά άλλάξη γνώμη.

Στις δώδεκα άκριβώς τά μεσάνυχτα 
βρισκόταν στό σημείο τού ραντεβού. Τήν 
ίδια ώρα ή άρτίσταΜαρίζα άπό τό «Χαϊ- 
Λάϊφ» μάταια τηλεφωνούσε απανωτά στό 
σπίτι του. Ήθελε νά τόν πληροφορήση 
ότι ό «περίεργος τύπος» τής ’Ασφαλείας 
—πού δέν ήταν άλλος άπό τόν 'Υπομοίραρ
χο Νέτα—,τής έκανε τις ίδιες έπίμονες 
έρωτήσεις. Ό  Μορφέσης είχε μισή ώρα 
πού περίμενε στόν «Ξενύχτη» άλλα κα
νείς δέν φαινόταν. Ώσπου σέ μιά στιγμή 
τόν κάλεσαν στό τηλέφωνο. ’Ηταν ό Κα
ρέτσος πού τόν πληροφορούσε ότι τό 
ραντεβού ματαιωνόταν γιά τήν έπομένη 
ή μεθεπομένη ήμέρα. Βαρυεστημένα πήρε 
τόν δρόμο τής έπιστροφής γιά τό Χαλάν
δρι. Όταν είχε περάσει τά σίδερα τής 
Φιλοθέης καί έστριβε σ’ ένα δρομάκι πού 
έβγαινε στό σπίτι του, ένα καμιόνι τού 
έκλεισε ξαφνικά τόν δρόμο. Ετοιμάστη
κε νά διαμαρτυρηθή άλλά τήν ίδια στιγμή 
ό όδηγός του πού κατέβηκε, τόν ρώτησε 
μέ κοφτή φωνή :

—Μήπως ψάχνετε γιά τόν κύριο Νικό
δημο;

Ήταν τό σύνθημα άναγνωρίσεως. Ό  
Μορφέσης κατάλαβε ότι οί άγνωστοι συνέ
νοχοί του τόν παρακολουθούσαν άπό 
ώρα γιά νά διαπιστώσουν άν είχε είδο
ποιήση τήν ’Αστυνομία. ’Από τό καμιόνι 
κατέβηκε καί ένας άλλος ψηλός μέ τε
τράγωνες πλάτες.

—Άραξε τό αυτοκίνητο κάπου δεξιά 
καί άκολούθησέ μας τόν πρόσταξε χωρίς 
άλλες περιστροφές. Ό  Μορφέσης συμ
μορφώθηκε άμέσως. Σέ λίγα δευτερόλεπτα 
είχε άνεβή στό καμιόνι.

—Κατά πού πέφτει τό έργοστάσιο; γρύλ- 
λισε ό ψηλός.

—Κοντά στόν Άσπρόπυργο ψιθύρισε ό 
Μορφέσης ένφ κάποιο κακό προαίσθημα 
άναδευόταν μέσα του.

—Γραμμή γιά έκεΐ... πρόσταξε μέ τόν 
ίδιο τόνο ό ψηλός καί τό καμιόνι χύμηξε

στήνάσφαλτο μέ ένα μουγκρητό. Στόν δρό
μο τού τά είπαν όλα καθαρά καί ξάστερα. 
Στό καμιόνι είχαν φορτώσει δυό χαρτοκι
βώτια μέ 50 κιλά χασίσι πού άνήκε στόν 
Καρέτj o  καί προοριζόταν γιά τήν Εύρώ- 
πη. Ό  ρόλος τού Μορφέση ήταν νά τό 
κρύψη γιά περισσότερη άσφάλεια άν 
ήταν δυνατό έστω καί σέ μιά ντουλάπα 
τού γραφείου του.

Στή συνέχεια θά τό περέδινε σέ ένα 
άπό τούς όδηγούς πού έκαναν τις με
ταφορές πλαστικών ειδών. Δέν τού είπαν 
τό όνομά του. Τού έδωσαν όμως ένα χαρ
τονόμισμα τών έκατό δραχμών σκισμένο 
στό σημείο πού έγραφε τόν γενικό άριθμό 
τής Τραπέζης. Ταυτόχρονα τού διευκρί
νισαν ότι θά παράδινε τό φορτίο σέ όποιον 
τού έφερνε τό υπόλοιπο κομμάτι καί μόνο 
άν τά δύο άποκόμματα ταίριαζαν μεταξύ- 
τους. Ό  Μορφέσης τά είχε κυριολεκτικά 
χαμένα. Ή  έκπληξί του μεγάλωσε όταν 
φτάνοντας στό έργοστάσιο διαπίστωσε 
ότι ό νυχτοφύλακας, ένας παμπόνηρος 
έπαρχιώτης πού ποτέ δέν είχε χωνέψει, 
ήταν καί αύτός ανακατεμένος στό «κόλπο» 
Ξεφόρτωσαν τά δυό χαρτοκιβώτια καί τά 
άνέβασαν βιαστικά στό έργοστάσιο. Ό  
κρυψώνας βρέθηκε σ’ ένα πατάρι ανά
μεσα σέ παληά λογιστικά βιβλία καί άχρη
στα τιμολόγια. Έδφ δέν έμπαινε κανείς 
άλλος έκτος άπό τόν Μορφέση. Ήταν τό 
έφεδρικό άρχεϊο τού Γραφείου του. Σάν

τελείωσε, ό ψηλός έβγαλε άπό ένα μικρό 
χαρτοφύλακα πέντε δεσμίδες τών πενήντα 
χιλιάδων.

—Πάρτα καί νά συχωράς τόν Καρέτσο 
τού είπε μέ μιά λοξή ματιά γεμάτη φαρ
μάκι. Άπό έδφ καί πέρα κάνεις έσύ κου
μάντο μέ τό «πράμμα». Καί άκουσε φίλε.. 
Έτσι καί σκεφτής νά ρίξης τό άφεντικό 
κάνε άπό τώρα τή διαθήκη σου...
Ό  Μορφέσης μέ κάποια άνακούφισι τά 

έβαλε βιαστικά στό χρηματοκιβώτιο τού 
Γραφείου του καί όλοι μαζί κατέβηκαν 
τίς σκάλες σιωπηλοί. Περασμένες δύο 
βρέθηκαν καί πάλι στό Χαλάνδρι.

—Τό άφεντικό παράγγειλε νά κόψης τίς 
καψοΰρες μέ τή χορεύτρια τού είπε ό ψη
λός τήν ώρα πού κατέβαινε άπό τό καμιό
νι. Μέχρι νά συναντηθήτε άν χρειαστής 
τίποτε τηλεφώνησε σέ τούτο τό νούμερο, 
συμπλήρωσε δίνοντάς του ένα μικρό 
χαρτάκι. Θά πής είμαι ό Άντρέας καί θέ
λω τόν Κυριάκο. Τίποτε άλλο. ’Εμείς θά 
μπούμε στό νόημα. Τράβα τώρα νά κρεβ- 
βατωθής καί όπως είπαμε. Πρόσεξε !.... 
πρόσεξε νά μήν κάνης καμιά κουταμάρα 
γιατί θά φάς τό κεφάλι σου...

Ό  Μορφέσης έμεινε καρφωμένος στό 
πεζοδρόμιο μέχρι πού τό καμιόνι χάθηκε 
στήν στροφή τού δρόμου. Όταν έφτασε 
στό σπίτι του δυσκολεύτηκε πολύ νά τόν 
πάρη ό ύπνος.Μέσα του ένοιωθε ένα πα
ράξενο συναίσθημα νά τόν πλημμυρίζη.

Δέν ήταν καί λίγο άπό τήν μιά στιγμή 
στήν άλλη νά γίνη ό παληός «έντιμος» 
προϊστάμενος λογιστηρίου τού έργοστα- 
σίου Χάγιου, άλλά καί ό συνένοχος μιάς 
σπείρας μέ ναρκωτικά. Ύστερα ήταν 
καί ό Καρέτσος. Κάτι τού έλεγε πώς δέν 
θά ξεμπέρδευε εύκολα μέ αύτόν. Τόν έτρω
γε ή άγωνία γιά τό πώς θά τόν υποδεχό
ταν στό αύριανό ή μεθαυριανό ραντεβού 
τους. Τί άλλο θά μπορούσε νά τού ζητή- 
ση άκόμη;Μέ τίς σκέψεις αυτές βυθίστη
κε σ’ έναν ύπνο γεμάτον έφιάλτες. Τό άλ
λο πρωί ένφ έτοιμαζόταν νά μπή στό αυ
τοκίνητό του, τόν πλησίασαν δύο καλο
ντυμένοι κύριοι.
—Είσθε ό κύριος Μορφέσης; ρώτησε ό 

ένας.
—Ν αίό ίδ ιος...Άλλά τί συμβαίνει; Ποιο1 
είσθε; συμπλήρωσε μέ φανερή άνησυχία- 

—Χωροφύλακες τής Ασφαλείας Προα
στίων είπε ό νεώτερος. Κύριε Μορφέση 
έχομε έντολή νά σάς συλλάβωμε μέ τήν 
κατηγορία τού σύνεργού έμπορίας ναρ
κωτικών. 'Ορίστε καί τό ένταλμα συλλή- 
ψεως...

Έγινε άσπρος σάν τό χαρτί.
—Μά δέν... Νά σάς έξηγήσω ένα λεπτό., 

τραύλισε στήν τύχη.
—Στήν Ασφάλεια μπορείτε νά δώσετε 

έξηγήσεις, τού είπε μέ σοβαρότητα στή 
φωνή του ό Χωροφύλαξ. Δέν μπορούσε 
νά κάνη διαφορετικά... Τούς άκολούθησέ

σάν ύπνωτισμένος μέχρι ένα γαλάζιο 
«Βώξολ» πού ξεκίνησε άμέσως μέ ταχύ
τητα.

Όταν έφτασαν στήν Ασφάλεια, στόν 
προθάλαμο ένός Γραφείου είδε μέ φρίκη 
τά δύο χαρτοκιβώτια άκουμπισμένα σ’ 
ένα τραπέζι. Ό  Υπομοίραρχος Νέτας 
τόν δέχτηκε καλόκαρδα.

— Μά έσεϊς δέν εϊσαστε χτές τό βράδυ 
στό μπάρ τού «Μον Παρνές»; σιγοψιθύρι
σε μέ έκπληξι ό Μορφέσης.

—Ή  ύπηρεσία βλέπετε.... άπάντησε 
έκεϊνος άτάραχος. Ά ν  ήμουν βέβαιος 
γιά τήν προέλευσι τών χρημάτων πού έχα
σες στό καζίνο, δέν θά σέ άφηνα νά παί- 
ξης. Μέ καθυστέρησε βλέπεις ή χορεύ
τρια...

Σέ μιά στιγμή ό Μορφέσης άναπήδησε 
άπό τήν καρέκλα όταν είδε νά μπαίνη ό 
βιομήχανος Χάγιος πού τόν συνώδευε 
ό Υπομοίραρχος Δανέζης.

—Γυρίσατε κιόλας άπό τό έργοστάσιο’ 
Καθήστε κύριε Χάγιο είπε ό Νέτας· 
Ό  βιομήχανος πριν καθήση, στάθηκε 
γιά λίγο μπροστά στόν μέχρι χθές άφο- 
σιωμένο υπάλληλό του.

—Λυπάμαι πολύ γιά σένα τού είπε μέ 
έναν κόμπο στήν ψονή του. Κρίμα καί σέ 
προώριζα γιά Διευθυντή τού έργοστασίου. 
Καί είπα κι’ έγώ τί συνέβη γιά νά μέ κα
λή ή Αστυνομία τά ξημερώματα κΓ έτσι 
νά φτάσω έπειγόντως στήν Αθήνα καί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Ρ α ν τ ε β ο ύ  
μ έ  έ ν α  ν ε κ ρ ό
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—Μά δέν σας τά είπα; Ήταν Ισοβίτης 
γιά φόνο καί γίναμε φιλαράκια...
Πριν τά τινάξη στην φυλακή είπε γιά τόν 
κύριο άπό έδώ πού τοΟ έκανε τά λεφτά 
άχταρμα στην έρημο τής Μπαρμπαριάς, 
είπε χαμογελώντας ήλίθια καθώς έδειχνε 
τόν Μορφέση.
—Κτήνος...βρυχήθηκε έκείνος καί έκανε 

νά σηκωθή. Έσύ μού παρίστανες στό 
τηλέφωνο τόν ζωντανό Καρέτσο;

—Φρόνιμα! είπε ήρεμα ό Νέτας καί τόν 
έβαλε νά καθήση πάλι στην καρέκλα

—Έσύ έβαλες καί μας πρόδωσαν.... είπε 
άγριεμένος τώρα ό Σκάγκας.

—Ή  μεγάλη σου έξυπνάδα σέ έφαγε— 
Άργύρη Σκάγκα ή όπως άλλοιώς σέ λένε 
είπε ό Νέτας. Τώρα έξηγοϋνται δλα όσα 
μάς είπες. Θέλησες δηλαδή νά Εκμεταλ
λευτής τόν θάνατο τοϋ Καρέτσου, τό 
δαχτυλίδι του πού μάλλον του έκλεψες 
καί τήν ιστορία τής ερήμου πού σοϋ διη- 
γήθηκε στήν φυλακή. 'Επειτα ήρθες στήν 
Ελλάδα. Πρώτη σου δουλειά ήταν νά 
έγκατασταθής στήν γειτονιά τοϋ Μορφέ
ση καί νά γνωριστής μαζί του.Μοϋ κάνει 
έντύπωσι πώς τόν ανακάλυψες. Ύστερα 
τοϋ ζήτησες καί έπιασες δουλειά σάν 
όδηγός στό Εργοστάσιο Χάγιου. Επειδή 
έβλεπες ότι μέ τήν ιστορία τής ’Αλγερίας 
δέν μποροϋσες νά τόν έκβιάσης, τήν κα
τάλληλη ώρα τοϋ κόλλησες δίπλα τήν 
χορεύτρια. Στάθηκες όμως άτυχος άπό 
τόν καιρό πού ή Ίντερπόλ μάς είπε γιά 
τά προηγούμενα κατορθώματά σου στήν 
Εύρώπη. Είπα νά σέ καλέσω τότε γιά νά 
σοϋ συστήσω νά μπής στόν ίσιο δρόμο, 
αλλά έσύ μέ πρόλαβες. Μέ έκεϊνα τά πή
γαινε —έλα στήν ’Ιταλία καί μέ κάτι μεγά
λες φιλίες σου μέ τούς έδώ περαστικούς 
Μεσανατολίτες πραματευτάδες τοϋ άργοϋ 
θανάτου, μέ έκανες νά αλλάξω γνώμη. 
Έτσι μπήκες κάτω άπό τήν στενή παρα- 
κολούθησι γιά νά καταλήξης σήμερα 
έδώ. Ήσουν στά άλήθεια σατανικός Άρ- 
γύρη Σκάγκα... Εκείνη τήν στιγμή μπήκε 
ένας Χωροφύλαξ μέ στολή.
— Ά π’ έξω έχομε τόν νυχτοφύλακα και 
δύο άλλους, είπε άφοϋ πρώτα χαιρέτισε 
άψογα.

—Νά περάσουν πρώτα γιά φαγητό καί 
ύστερα στά κρατητήρια ξεχωριστά ό 
καθένας τόν διέταξε ό Υπομοίραρχος 
Νέτας. Ό  άνθρωπος πού ώδηγοΰσε τό 
καμιόνι είναι άπό τώρα Ελεύθερος, συμ
πλήρωσε μέ σοβαρότητα στήν φωνή του.

Ό  Μορφέσης μέ τόν Σκάγκα άν κα 
Εχθροί άλληλοκοιτάχτηκαν.

—Παρέλειψα νά σάς διευκρινίσω— 
συνέχισε άτάραχος ό Νέτας—ότι ό όδη
γός δέν είναι άλλος παρά ό Ενωμοτάρ
χης Δαφνάς τοϋ Τμήματος ΔιώξεωςΝαρκω- 
τικών... Τώρα τό πώς άπέσπασε τήν έμ- 
στοσύνη σου Άργύρη Σκάγκα, αύτό είναι 
μιά άλλη ιστορία πού άν τήν ήξερες 
άπλούστατα αύτήν τήν στιγμή δέν θά 
ήσουν έδώ, συμπλήρωσε χαμογελώντας.

Ό  Νίκος Μορφέσης βγήκε τελευταίος 
καί κατέβηκε τήν σκάλα μέ σκυφτό τό 
κεφάλι. Στόν νοϋ του ήρθαν τότε τά λόγια
τοϋ βιομήχανου Χάγιου.«......Κρίμα πού
σέ προώριζα γιά Γενικό Διευθυντή τοϋ 
Εργοστασίου......».

—Καταραμένες συναναστροφές!... .μουρ
μούρισε μέ μιά έκφρασι όδύνης στό πρό
σωπό του....

Όταν έφτασε στό σπίτι του, μέσα του ένοιωθε ένα παράξενο συναίσθημα 
νά τόν πλημμυρίζη.

ύστερα γραμμή στό Εργοστάσιο νά ξεση
κώνω ναρκωτικά...

Ό  Μορφέσης είχε σκύψει τό κεφάλ1 
καί δέν μιλούσε. Εκείνη τήν στιγμή 
χτύπησε τό τηλέφωνο.

—Είναι γιά σάς είπε ό Νέτας στόν βιο- 
μήχανο.

—Μέ τήν άδειά σας πρέπει νά λείψω 
γιά λίγο είπε Εκείνος άφοϋ άντάλλαξε 
δυό—τρεις λέξεις στό άκουστικό.

—Μπορείτε νά λείψετε όσο θέλετε είπε 
μέ συγκατάβασι ό Νέτας. Θά σάς τηλεφω
νήσω όταν χρειαστή.

Ό  βιομήχανος χαιρέτισε καί βγήκε 
χωρίς νά κοιτάξη κάν τόν Μορφέση πού 
είχε κουβαριαστή στήν καρέκλα μέ τό 
κεφάλι του στά γόνατα. Ένας καινούργιος 
μπήκε σέ μιά στιγμή στό Γραφείο.Μόλις 
τόν είδε ό Μορφέσης πέτρωσε άπό τήν 
έκπληξι.

—Ό  ... ό ...Άργύρης Σκάγκας...Ό όδη
γός μας στό Εργοστάσιο καί γείτονας 
μου... κατώρθωσε μόνο νά ψιθυρίση.

—Ό  Άργύρης Σκάγκας ή Σεκλέτης ή 
Φλόκος ή Τερτίπης συμπλήρωσε ό 
'Υπομοίραρχος Δανέζης. Παληός διαρ
ρήκτης, διαρκώς ξέμπαρκος ναυτικός 
μέ άνώτερες σπουδές περί τό λαθρεμπόριο 
άνά τάς Εύρώπας, καί μέ έτη προϋπηρε
σίας δέκα σύν άλλα τρία πού έκανε ρεπό 
στις φυλακές τής Μασσαλίας γιά παζαρέ
ματα ήρωίνης μέ κάτι Κορσικανούς.

—Βλέπω πώς τό ξέρετε άπ’ έξω τό μάθη
μα είπε μέ άναίδεια ό Σκάγκας....

—Ά ς είναι καλά ή Ίντερπόλ, πού γρά
φει τούς βίους τών μεγάλων καί κοσμο- 
γυρισμένων άνδρών συνέχισε μέ ειρωνεία 
ό Δανέζης. Δέν μοΰ λές Σκάγκα στις φυ
λακές τής Μασσαλίας γνωρίστηκες μέ τόν 
Κώστα Καρέτσο;
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Πιό συγκεκριμμένα, ό Βενέζης αντιπροσωπεύει ένα φωτεινό 
Γαλαξία στό στερέωμα των Νεοελληνικών γραμμάτων. Είναι 
δηλαδή ό ιδιόμορφος έκεϊνος πεζογράφος μέ διαχυτικήν έπικο- 
λυρική διάθεσι καί ό άγέρωχος ραψωδός τού κατατρεγμένου 
Ελληνισμού τής Μικρασίας. Είναι σέ τελευταία άνάλυσι ό ό- 
ραματιστής μέ τό σπάνιο λογοτεχνικό ένστικτο πού μέ τρυφε
ρότητα, δύναμι καί άνθρωπιά, άνακαλύπτει καί ζωντανεύει 
εικόνες άπόκοσμης χαράς, μέ φόντο τή γαλάζια μαγεία τού Α- 
γαίου καί τις χαμένες 'Ελληνικές πατρίδες τής ’Ανατολής. Ό  
Βενέζης μπήκε στή λογοτεχνία κάτω άπό συνθήκες σκληρής 
ψυχικής δοκιμασίας πού τις μεταμόρφωσε όμως σέ νοσταλγι- 
κό τραγούδι, λύτρωσι καί παρηγοριά άπό τά πάθη καί τις αδυ
ναμίες, καί άκόμη παραπέρα: ύμνο τής ζωής....Κι.άς είδε τό 
φώς της στά μαρτυρικά χώματα τής Μικρασίας‘κι’ ας βρεθηκε 
στά πρώτα χρόνια τής νιότης του στόν άνεμοδαρμένο δρόμο 
τής προσφυγιάς καί στά τελευταία τής ζωής του στό κρεββάτι, 
τής φοβερής άρρώστειας πού νίκησε τό σώμα καί ποτέ τό πνεύ
μα του. ’Ακούραστος καθώς ήταν ό Βενέζης, έγραψε μέχρι τήν 
τελευταίαν πνοή του δημιουργώντας έτσι ένα έργο τόσο μεγάλο, 
όσο καί τό κενό πού άφησε φεύγοντας. Ένα έργο πού έχει τήν 
προσωπική του, τήν άνεξίτηλη σφραγίδα τής όμορφιάς δεμέ
νης μέ τήν γοητεία τού όνείρου. Τής όμορφιάς πού σφυρηλατή- 
θηκε στά άδυτα τής ψυχής του. ’Εκεί πού έσμιγαν κάθε φορά οί 
θηκε στά άδυτα τής ψυχής του. Εκεί πού έσμιγαν κάθε φορά οί 
προσωπικές του έμπειρίες άπό τήν ’Οδύσσεια τής χαμένηςΜι- 
κρασίας, τό φτερούγισμα τής έλπίδας, δ συμβολισμός τού μύ
θου καί ό λυρισμός τής άρμονίας άνάμεσα στόν Μεγάλο Δη
μιουργό, τή φύση καί τόν άνθρωπο. ’Από τόν πλούτο τής συγρα- 
φής τού Βενέζη—μυθιστορήματα, διηγήματα καί ταξιδιωτικές 
περιγραφές—τέσσερα έργα ήταν έκείνα πού τόν άνέβασαν ψη
λά καί σέ παγκόσμια κλίμακα. Τό «Νούμερο 31-328» είναι ένα 
καταστάλαγμα πίκρας άπό τήν όμηρία του στά χέρια τών Τούρ
κων, καί άκόμη, μήνυμα άνθρωπιστικό καί νοσταλγική όνειρο- 
πόλησι. Η «Γαλήνη» μέ τά μέτρα τού μυθιστορήματος άτμο- 
σφαίρας, πέρα άπό τά γλαφυρά περιγραφικά του στοιχεία, εί
ναι ταύτοχρονα ένα δοξαστικό στό μεγαλείο πού μπορεί νά σκο
πίση μιά παναθρώπινη άγάπη Η «Αιολική γή» πέρα άπό τις 
άξεπέραστες λογοτεχνικές άρετές της, δίνει άτόφια τήν ψυχι
κή ευαισθησία καί τά άνθρώπιστικά γενικά βιώματα τού δη
μιουργού της, άλλά καί άνάγλυφα τά συναισθήματα πού μπορεί 
νά δοκιμάση κάθε άνθρωπος όταν βρεθή στά τετρανέμια τής 
φυγής μακρυά άπό όσα άγάπησε. Τό τελευταίο αΰτό γνώρισμα 
δεσπόζει καί στά άλλα έργα του. Πολλοί είπαν πώς ό Βενέζης ή
ταν άποκλειστικά ό συγγραφέας τήςΜικρασίας. Ό  ίδιος όμως 
μέ τή συλλογή του άπό διηγήματα, πού φέρνει τόν τίτλο «Αι
γαίο» ‘ σέ συνδυασμό καί μέ τά παραπάνω, μάς δίνει νά καταλά- 
βωμε πώς τήν ίδια λαχτάρα δοκίμαζε όταν κάθε φορά άπό ένα 
ψήλωμα στόΜόλυβο τής Λέσβου, έπαιρνε τή μετάληψι τής έμ- 
πνεύσεως στό δισκοπότηρο τής ’Εθνικής περηφάνειας καθώς 
άπό τή μιά μεριά άγνάντευε τις χαμένες 'Ελληνικές πατρίδες ώς 
πέρα στά βουνά τού Άϊβαλί, καί άπό τήν άλλη τή γαλάζια Αί- 
γαιοπελαγίτικη μαγεία, πού μήνυμα θαρρείς παρηγοριάς τής 
Αιολικής γής, έστελνε μέ άνάλαφρα μαϊστράλια στήν άπέναντι 
σκλαβωμένη γή.’Από τό ψήλωμα τούτο πού σήμερα ζείδωρες 
τό χαϊδεύουν αύρες τού Αιγαίου ξεκίνησε ό Βενέζης γιά τά 
μεσούρανα τής δημιουργίας. Στόν ίδιο πάλι τόπο βρέθηκε κι' 
έφέτος πάνω στή χάση τού καλοκαιριού γαλήνιο σκήνωμα νε
κρού καί αιώνιο σύμβολο άνθρωπιστικοΰ μεγαλείου.

Η Λ ΙΛ Σ ΒΕΝΕΖΗΣ

Ό λ υ ρ ι κ ό ς  τ ή ς  

γ ε ν ι ά ς  τού  30

526



I Ή  τελευτοίο συνεργασία τού

ΗΛΙ Α  Β Ε Ν Ε Ζ Η

ΛΙΓΕΣ ώρες ύστερα άπό τήν άναγγέλία τού θανάτου του έφτασε στά 
γραφεία τής έφημερίδος μέ τήν οποίαν συνηργάζετο τό κείμενο τής τελευ
ταίας συνεργασίας τού ’Ηλία Βενέζη, μέ τόν τίτλο «Πώς συντηρείται καί 
συνεχίζεται ή παράδοσις αίώνων — σ’ ένα έλάχιστο κομμάτι τής όχθης τού 
Σηκουάνα». Μήνες άρρωστος 6 ακαδημαϊκός, συνέχιζε χωρίς διακοπή τή 
συνεργασία του. Ό  ευσυνείδητος έργάτης τής πέννας πρέπει νά τά έγραφε 
λίγες ώρες πριν άπό τόν θάνατό του. Δημοσιεύομε μέ συγκίνησι τήν τελευ
ταία συνεργασία τού διαλεκτού συγγραφέα πού χάθηκε, τελευταίο δείγμα 
τής δουλειάς του, άλλά καί ύπόδειγμα ευσυνείδητης προσηλώσεωςς ένός 
πνευματικού άνθρώπου στήν ’Αποστολή του.

«ΕΙΝΑΙ κοινοτοπία, άλλά άς τό ξανα- 
πούμε: ταξιδεύοντας αγγίζεις όχι μονάχα 
τήν καρδιά τού συνανθρώπου σου, άλλά 
άνακαλύπτεις καί τόν ίδιο τόν έαυτό σου. 
'Υπάρχουν τόσες Εύρώπες, τόσες Άμε- 
ρικές, όσοι είμαστε έμεΐς, ό καθένας μας 
χωριστά. Τήν Ευρώπη, τήν ’Αμερική πού 
είμαστε έτοιμοι νά βρούμε, αύτήν θά 
βρούμε ξεκινώντας γιά τό ταξίδι.

ΑΣ άναζητήσουμε σήμερα τό τοπίο 
τών άνθρώπων σέ μιά όχθη τού Σηκουάνα. 
Στήν άριστερή όχθη, κοντά στό PONT 
NEOF στήν είσοδο τοΰ Καρτιέ Αατέν, 
αύτό τό καλοκαιρινό πρωινό ή κίνηση 
είναι λίγη. Τό ύφος, ό ρυθμός τής μονα
δικής δχθης διατηρείται πάντα χωρίς κα
μιά διάσπαση, άναλλοίωτος: καθώς τόν 
καιρό τών ρωμαντικών, όπως μάς τόν 
περιγράφουν, καθώς τόν καιρό τών να- 
τουραλιστών, καθώς τόν καιρό τόν μύθικό 
τόν πρό τών παγκοσμίων πολέμων, καθώς 
τόν είδαν οί παλιοί ταξιδιώτες, οί παλιοί 
φοιτητές, όλος ό κόσμος. Ή  άριστερή 
όχθη. Τίποτα δέν έχει άλλάξει έκεΐ άπέ- 
ναντι άπ’ τό λίκνο τής Γαλλίας, άπέναντι 
άπ’ τή Σαίντ Σαπέλ καί τή Νότρ - Ντάμ. 
Δέν κατεβαίνουν μόνο πάντα μέ τόν ίδιο 
άργό ρυθμό τους τά νερά τοΰ Σηκουάνα. 
Πάνω άπ’ τά νερά, άραδιασμένα σ’ όλο 
τό μάκρος τής όχθης, δίνοντας κι’ αυτά 
μέ τόν τρόπο τους ένα παράξενο αίσθη
μα αιωνιότητας, είναι τά βιβλία, οί χάρ
τες, οί χαλκογραφίες, τά παλιά χειρό
γραφα, τά δεσίματα μέ τά χρυσά γράμμα
τα, οί ποιητές πού κάποτε ήτανε δόξα καί 
τ’ όνομά τους μέ μιά άφιέρωση μόλις ξε
χωρίζει, ύστερα άπό τόσον καιρό, στήν 
πρώτη σελίδα ένός βιβλίου τους. Τά βι
βλία, οί χάρτες, τά χειρόγραφα, είναι πάν
τα άραδιασμένα στά ύπαίθρια βιβλιο

πωλεία τής δχθης, στήν άκρη τού πεζο
δρομίου. Καί πλάι στά βιβλία, στους χάρ
τες, στά χειρόγραφα, πρόθυμοι, λίγο συλ
λογισμένοι, σκυμμένοι πάνω σ’ ένα βι
βλίο, σ ’ έναν χάρτη, σέ μιά μισοσβησμένη 
υπογραφή, μελετώντας τά περισπούδαστα, 
άποτιμώντας τα, χαϊδεύοντας τϊ> θησαυρό 
τους μέ τό μάτι, μέ τό χέρι — είναι οί ά- 
φέντες τοΰ θησαυρού: οί βιβλιοπώλες, οί 
παλαιοπώλες, θεματοφύλακες τής παρά
δοσης, πνεύμα τοΰ Παρισιού όλο προθυ
μία καί κατανόηση. Ό  ουρανός άπό πάνω 
τους άς είναι κατακάθαρος — σκεπάζεται 
άπό κείνη τήν άπροσδιόριστη γαλάζια 
όμίχλη, ένα πούσι φωτεινό πού δίνει μιάν 
αίσθηση άστάθειας, αυτήν τήν καθαρά 
άνθρώπινη αίσθηση τής μεταβολής. Καί 
οί περιπατητές, οί διαβάτες, οί πελάτες 
τών ύπαίθριων μαγαζιών τής τέχνης τού 
τυπωμένου χαρτιού καί τής ποίησης, δε
μένοι κι’ αύτοί μέ τό ύφος τού χώρου — 
φοιτητές, ταξιδιώτες, συγγραφείς, καλλι
τέχνες, θεατρίνοι, άνδρες, γυναίκες — ό
λοι, μ’ έναν άέρα περισυλλογής καί άνοι
ξης, φρεσκάδας καί χάρης. Στέκονται, 
φυλλομετρούν τά βιβλία, χαζεύουν, φι
λιούνται, κοιτάνε τό φώς στά νερά, κοι
τάνε έλάχιστα πλάι τους, ένδιαφέρονται 
έλάχιστα γιά τόν πλαϊνό τους καί, σ' έναν 
τόπο όρθολογιστικό, άγνοοΰν άπόλυτα 
τήν δημόσια κριτική, τήν έρευνα τού πλα" 
νοΰ τους. Μόνο αύτή ή άνεμελιά, ή έγκα- 
τάλειψη: νά άφήνεσαι στήν ώρα, νά σέ 
παρασύρη ή ώρα, τά φύλλα πού θροούν, 
τό ποτάμι πού δέν έχει ήχο, τά καμπανα
ριά τής Νότρ Ντάμ, ό θρύλος τής Ιστο
ρίας, ό θρύλος τής ποίησης, τό αίμα, τό 
πάθος, ή βασιλεία, ή ’Επανάσταση, ή 
Αύτοκρατορία, άνακατεμένα, ζύμη όλα, 
πολτός, κύτταρο τής διάρκειας.

Π Α Ι Δ Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ω Δ Ι Α

Στή Νοτρ - Ντάμ ήχησε τό μεγάλο 
όργανο. Ό  παιδικός χορός άρχισε νά 
ψέλνη. Μελωδία θεία, δέν διαχέεται στό 
μεγάλο χώρο, άνεβαίνει πρός τό ύψος, σά 
νά ύπακούη στό νόμο τής πέτρας πού έ
γινε έδώ κολόνες λιτές, κατακόρυφες, 
πανύψηλες, πού ύψώνονται σάν δάσος, 
σέρνοντας πρός τό ύψος τήν πίστη καί 
τήν αίσθηση. Έτσι ό ήχος καί ό ρυθμός 
τής πέτρας γίνονται ενα, ένότης μία. 
Πλάι στούς λευκούς πιστούς, μιά μικρή 
’Ινδή, μέ τή χαρακτηριστική κόκκινη 
βούλα στό μέτωπο, ντυμένη τή φορεσιά 
τής πατρίδος της, προσεύχεται γονατιστή 
μπροστά στό μαρμάρινο άγαλμα τής Δέ
σποινας τοΰ χώρου πού είναι σά νέο κο
ρίτσι μέ ένα παιδάκι στά χέρια της. Ένας 
λευκός μέ κατάμαυρα μαλλιά, τρομερά 
συγκεντρωμένος, προσεύχεται γονατιστός 
πλάι στήν Ινδή. Ό  χρυσοντυμένος γέ
ροντας κλητήρας τοΰ Ναού μέ τό μεγάλο 
ραβδί του γυρίζει, έπίσημος, άνάμεσα 
στούς πιστούς.

Μπροστά στον ξύλινο Χριστό τής ει
σόδου λίγα λόγια σέ μιά κορδέλλα μέ τά 
χρώματα τής Γαλλίας:

«Έδώ, στά πόδια τοΰ Εσταυρωμένου, 
θυμηθείτε τούς νεκρούς τοΰ πολέμου».

Λίγο πιό πέρα, κάτω άπ’ τά γιγάντεια 
χρωματιστά παράθυρα, ό λόγος τού Πίου 
τοΰ 12ου, παράκληση στήν Παναγία τών 
Παρισίων:

«Ή, έπουράνια μητέρα, Παναγία, έσύ 
πού έδωσες στή Γαλλία τόσα σημάδια 
τής εύνοιας σου, παρακάλεσε γιά κείνην 
τό θείο παιδί σου, ξαναοδήγησέ την στό 
πνευματικό λίκνο τοΰ παλαιού της μεγα
λείου. . .».

'Ολοένα υψώνεται μές στά γοτθικά 
τόξα τοΰ Ναού ή θεία παιδική μελωδία. 
Έξω τώρα τό φώς είναι πολύ. Τά νερά 
τοΰ ποταμού πλάι, ή αιωνιότητα, ό θρύλος. 
Ό  παλιός καιρός, ό καιρός ό χτεσινός. 
Πάνω σ’ ένα μαυρισμένο κτίριο τών βα
σιλέων τής Γαλλίας ή έντοιχισμένη πλά
κα γράφει τό όνομα ένός «GARDIEN 
DELA ΡΑΙΧ» πού σκοτώθηκε έκεΐ 
στά 1944. Καί λίγο παρακεϊ άλλη 
πλάκα: Έκεΐ, στήν ώρα τής μάχης τής 
άπελευθερώσεως, ό άπεσταλμένος τοΰ 
στρατηγού Λεκλέρ έφερε στούς πολίτες 
τοΰ Παρισιού τό μήνυμά του:

«Φτάνουμε. Κρατάτε γερά»!
Οί αιώνες, τό χτές, σέ έλάχιστον τόπο, 

στό λίκνο τής Γαλλίας.

έφημερΐς «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 
5 - 8 - 1 9 7 3
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Μι ά  Έλλη

Άσυρμο
ταξιδεύει, γράφει καί ζωγραφίζει

Α ρκ ετά  μεγάλος 6 παραπάνω τ ίτ λ ο ς , άλλα Οπωσδή
ποτε άπαραίτητος γιά  νά τονίση , δπω ς θά έλεγε κανείς 
«έκ προοιμίου» , τήν πολυσύνθετη προσωπικότητα της 
Ά ν ν ίτ α ς  Κ ω νσταντοπούλου, άναγνώστριας τής « Έ π ι-  
θεωρήσεως Χ ω ροφ υλακ ή ς» . ’Α λλά ας πάρωμε τά πρά
γματα μέ τήν σειρά . Κατ’ άρχήν , ή Ά ν ν ίτ α  Κωνσταντο
πούλου δέν άνήκει στήν κατηγορία τώ ν ραδιοερασιτε
χ ν ώ ν , δπως Ονομάζονται όλοι έκεϊνοι πού έχουν «χό μ π υ »  
νά άσχολοΰνται τις έλεύθερες ώρες τους μέ τά έρτζιανά  
κ ύ μ α τα . ’Α σχολεϊται έπαγγελματικά μέ τΙς συχνότητες  
καί τά μήκη τώ ν ραδιοκυμάτων μέ θέα πάντα τίς ά φ ρ ι-  
σμένες κορφές τώ ν θαλασσινών κυμμάτω ν σ’ δλα τά 
γεω γραφ ικά πλάτη καί μήκη τού ύγροΰ σ τ ο ιχε ίο υ . Μέ 
άλλα λόγια  δηλαδή , είναι ένα άπό τά συμπαθέστατα μέλη 
τής πολυάνθρωπης ναυτικής μας οικογένειας. Ταξιδεύει 
άσυρματίστρια μ ’ ένα ’Ελληνικό καράβι πού Οργώνει 
δλες τΙς θάλασσες τού πλανήτη μ α ς . ’Αξιω ματικός κατα
στρώματος ή (ΐμαρκόνισσα» ’Α ννίτα Κ ω νσταντοπούλου, 
παίρνει κάθε φορά «ρεπόρτο» άπό Μ ετεωρολογικές 
Υ π η ρ εσ ίες , παράκτιους σταθμούς άσυρμάτου καί περα
στικά βαπόρια , γιά άνέμ ους, μπω φόρ , βροχές καί καται
γίδες . . . ’Από τίς 'Ελληνικές θάλασσες καί τή Μεσό
γ ε ιο , μέχρι τή Ν αγκόγια , τό Τ αϊβάν, τή Β εγγά λη , τό 
Λορέντσο Μαρκές, τό Ρίο Ντέ Λά Π λάτα, τήν Ά ρ γ ε ν -  
τίνα καί τό Μέξικο . . . Καί δταν γαληνεύει ή θάλασσα, 
θυμάται τούς καϋμούς τής «λεβεντοπ νίχτρας»  καί ζω 
γρα φ ίζει ή γράφ ει μέ άξιώ σεις δπως θά δούμε παρακάτω . 
Ά π ό  μιά τέτοια άνάπαυλα, μάς έστειλε τούς θαλασσι
νούς—καθώς γράφ ει—χαιρετισμούς τ η ς , τόν θαυμασμό  
της γιά  τό περιοδικό μ α ς, καί ένα μεγάλο « ευχα ριστώ » 
« · . · γιά  τούς κ . κ . Διοικητάς καί Χ ω ροφ ύλακες ’Ι
τέα ς , Σ ύρου, Κ αλύμνου, Ύ δρ α ς, καί Λ έσβου , γιά  τήν 
έπιδειχθεΐσαν έξυπηρέτησιν εις τήν έρευνά μου π ροκει- 
μένου νά συντάξω μιά σειρά άρθρων μέ θέμα «Γ οργόνες» , 
τόν περασμένο ’Ιούλιο πού ξεμπαρκάρισα γιά  λ ίγο  . . .» .  
Μέ τό γράμμα της έστειλε καί τήν δημοσιευόμενη φ ω 
τογραφία της πού άφιερώ νει «στις Χ ω ροφ υλακίνες μέ 
ά γά π η » . "Οπως προαναφέρεται, ή Ά ν ν ίτ α  Κωνσταντο
πούλου γράφ ει μέ ά ξιώ σ εις . Πράγματι έχει ένα έμ φ υ
το ταλέντο στό γρά ψ ιμ ο, καί δν κρίνωμε δτι προσφιλή  
της θέματα είναι θαλασσινές ιστορίες, αύτό σημαίνει 
δτι είναι «δεμένη» μέ τή θάλασσα. Εύχαρίστω ς καί «διά  
τού λόγου τό άσφ αλές» δημοσιεύομε ένα κομμάτι άπό 
τό έργο της «Π ροαγγελία θυέλλη ς» , άφ οϋ προηγουμέ
νω ς εύχηθοΰμε στήν ίδια καί δλους τούς ναυτικούς μας 
καλά ταξίδια καί γρήγορο γυρισμό στήν άγαπημένη Πα
τρίδα .

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ  

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
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«Τό «Φλωρίτα» τό πήρα στό Μαντοΰδι 
(Κυμάσι Εύβοιας). Τό πρώτο πράγμα 
πού άντικρύσαμε κατηφορίζοντας τό 
χωματόδρομο γιά τόν άπλοϊκό ντόκο, 
ήτανε μιά θάλασσα ξοδιασμένη καί βουβή 
νά χολοσκά καί νά πλαντάζη κάτω άπό
ένα μολυβένιο ούρανό.......  Τό δεύτερο
πραγμα πού είδαμε ψάχνοντας γιά τό 
βαπόρι μας, ήτανε τό ναυαγισμένο σκαρί 
τοϋ «Άθήνενμπουργκ». Τό χάλασε ή
θύελλα μόλις πριν δυό μέρες....... Τελικά
τό βαποράκι μας τό πήραμε άπό τούς 
Ώραιούς, πού τώχε ξαποστείλει ό πιλό
τος λόγω καιρού. Τήν άλλη ήμέρα τό 
πρωί βάλαμε πλώρη γιά τό Μαντοΰδι....
Ξανάδαμε τό ναυαγισμένο σκαρί....... Τό
φιλούσαν τά κύματα καί τ’ άγκάλιαζαν 
σάν μιά μητέρα πού κανακεύει τό νεκρό
παιδί της....... Ή  μοιραία βάρκα κοίτον-
ταν μισό μίλι πιό πέρα στήν άμμουδιά.. .. 
Λείπανε ακόμη δυό άτομα, έδωσε τ’ άπό- 
γευμα ό SVA. Άμα λυσσάει ό καιρός, 
πρέπει νάσαι λέει «σταμπάϊ» 24 ώρες τό 
εικοσιτετράωρο καί νά τόν πολεμάς, 
σκορτσάρισμα θέλει: Μή τόν μπιστευ- 
τής δευτερόλεπτο καί φανείς μπόσικος, 
χάθηκες. Πόρτο—πελάγου σπιουνάριζέ 
τον καί τά μάτια σου τέσσερα- άμα λάχη 
βέβαια, κάντου καμμιά πολιτική καί 
τραβερσάρισε. Αύτό πού λέμε «απ’ όπου 
φυσάει ό άνεμος».

Κερδίζεις καί άπό τά χαμένα πού θυ
σιάζεις διπλά καί τρίδιπλα παραπάνω, 
λένε οί γραφές. Ό ,τι καί άν άποφασίσης 
όμως, ύπολόγισέ τον πάντα τόν καιρό, 
μή φύγη στιγμή άπ’ τόν νοΰ σου. Πώς 
θαρρείς άσπρίζουνε οί καπεταναίοι; Μέ 
τήν έγνοια τού καιρού καί τ’ άνέμου.

Ό  καπετάνιος ό δικός μας, είναι μόλις 
σαράντα χρονών καί τά μαλλιά του είναι 
κι’ όλας γκρίζα- γύρευε τί φουρτούνες
έχει περάσει....... Τού πήγα τό ρεπόρτο
κείνη τή μέρα- κρίσιμη στιγμή γιά μένα 
τούλάχιστον. Άπό μικρές λεπτομέρειες 
κρίνεις τόν άρχηγό σου καί τόν έμπι- 
στεύεσαι. Τό φορτίο μας άπό τό Μαντοΰδι 
ήτανε πυριτόχωμα γιά Βαλτιμόρη. Ξέρεις 
πώς κουνάει τό μινεράλλι ; Ρώτα 
έμένα νά σοΰ πώ μέ τό ΚΑΛΕ πού μάς 
βρήκε στόν Μπόννο.

—Ταξιδεύεται! είπε μόλις διάβασε 
τό ρεπόρτο ό καπτάν ’Αποστολής καί
μέ ρώτησε: «Σέ πίνει ή θάλασσα;»........
Δέν ξανάχε μαρκόνισσα καί δέν εΰρισκε 
τί νά μοΰ πή.

Μοΰ τάπε όμως μαζεμένα άργότερα, 
όταν άναγκάστηκε νά τραβερσώση. Είπε 
γιά τούς μαρκόνηδες πού τού κάθονται 
στόν λαιμό, είπε, είπε κι όταν τελικά 
ξεθύμανε μετά τό τραβέρσο, μέρεψε καί 
μούπε κι άλλα πιό όμορφα: γιά τήν 
Μπαρακίλια, τή Μποκοτά κι ένα σωρό 
παραδεισένιους τόπους στή ρότα ένός 
μπάρκου. Μήν άκοΰς. Μιά πλώρη έχουμε 
ό Θεός είναι μεγάλος. Θά μάς λυπηθή 
σίγουρα καί θά στείλη τό βαπόρι στή 
Μπαρακίλια. Ό  καπτάν Αποστολής 
στό φτερό κι ό Ά η —Νικόλας στήν τιμο- 
νιέρα θά φέρουν γραμμή τήν πλώρη μας 
Σαουθαμέρικα.......

Στό Μαντοΰδι μείναμε ένα βράδυ 
μόνο, φορτώσαμε στό πίτσι φυτίλι, 
καί τήν άλλη ήμέρα κοντά τό μεσημερά- 
κι, βίρα. Ό  καπτάν Γιώργης, ό πιλότος, 
μάς εΰχήθηκε νά πάμε μέ τό καλό καί 
μέ τό καλό νά ξαναρθοΰμε νά φορτώσου

με καί όσο χαμόγελο άφηναν τά μουστά
κια του, τόση ΰγρασία έκρυβαν τά ματό
φυλλά το υ .... Ό  Μπάρρυ, ό καραβόσκυ- 
λος, γαύγιζε τήν άντενα τού ραντάρ. 
«Κατάστασις!» θά συλλογιζόταν σίγου
ρα μέ τό σκυλίσιο μυαλό του. «Τί γυρνάει 
τώρα αύτό τό πράγμα πάνω άπ’ τά κεφά
λια μας!.......  Λές νά μάς κάνη κανένα
κακό καί νά πάθη τίποτε τό άφεντικό 
μου; Γιά στάσου νά γαυγίσω νά δούμε
σταματάει ή δέ σταματάει;....... ’Ορίστε
μας!.......  Γάβ—Γάβ!....... Γάβ— Γάβ..».

Μέ τό πού κατέβηκε ό πιλότος, λυθή
κανε θαρρείς, τά δεσίματα τά στεριανά. 
Όλες έκεϊνες οί γυναίκες, όλα έκεΐνα τά 
παιδιά πού ήρθαν τις λίγες αυτές ώρες στό 
βαπόρι, γύρισαν στις φωλιές τους, καί 
άπομείνανε μιά χούφτα καρδιές κλει
σμένες σ’ ένα σκαρί: Ποιός είσαι καί
ποιός είμαι.......  Ή  μηχανή χτύπησε
'τό ρυθμό της, πού μοΰ φάνηκε σάν μπόσ- 
σης νά χτυπά παλαμάκια, νά μαζέψη
τό τσούρμο του στή δουλειά..........
Ποιός είσαι καί ποιός είμαι.... Μιά μοίρα 
όλοι μας: Δευτέρα σούπα, Τετάρτη
ψάρι, Κυριακή Πρό—Π ό....Κ αί στή 
φωτιά καί στή φουρτούνα καί στό ναυά
γιο μαζί, καί στή χαρά.......

—Γραμμή!........
—Γραμμή!.......
’Αρχές Φλεβάρη, λέει, θά φτάσουμε 

Βαλτιμόρη.... Ό  πιλότος μέσ’ άπό 
τή λάντσα, μάς έγνεψε μέ τά δυό χέρια 
«στό καλό».

Σφυρίξαμε—  Ό  άντίλαλός μας γύρι
σε άπ’ άλαργινά, πέρ’ άπ’ τό ναυαγισμένο
σκαρί....... Χαιρέτισε, θαρρείς, κΓ έκεί-
νο ....... ».
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Σ

1. Κατώτεροι ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής—Έ χει πρω. 
τεύουσα τό Σαντιάγκο.

2. Κατηγορία ζωγράφων (αίτιατ.)
3. Μουσικό όργανο—Ξενική κατάφασις—’Απαραίτητο γιά 

Ενα καπνιστή (δημ.)
4. Συμπεραίνει—Ποταμός τής Σιβηρίας—Παράγωγα χημικής 

άντιδ ρύσεως.
5. Υποθετικόν—Είναι άπαράδεκτη ή τάσις αυτή γιά τόν έπαγ' 

γελματικό προσανατολισμό Ενός νέου—Πανάκριβη γούνα.
6. ’Επαναλαμβανόμενο σημαίνει Εκπληξι —’Ανορθόδοξα, 

ίδιοτελή—Πάντοτε υπάρχει καί μιά τέτοια πλευρά.
7. Μιά ξενόγλωσση ’Αθήνα—Βασάνισε πολύ τόν Δημοσθένη 

—Σημείων χαρακτηρισμός.
8. Είδος λόγου.
9. Χωρίς νεύρο, υποτονικός —Καθηγητής Πανεπιστημίου 

γνωστός άπό Εργασίες του μέ Λατινικά κείμενα.
10. ’Αρχαϊκό Επίρρημα—’Αραβική πρωτεύουσα-Θά τά βρού

με στόν νιπτήρα—Είναι άδύνατον νά γίνη στό νερό (κα- 
θαρ.).

11. Ένας. . .  άφωνος χαρακτηρισμός κομψότητος—Βουνό τής 
Εύβοιας (χωρίς τό τελευταίο γράμμα)—Μητέρα τού Οίδί- 
ποδος—Προτίθεται Γερμανικών προσφωνήσεων.

12. Τό άντικατέστησε τό τρόλλεΰ—'Υπάρχει καί Κύκνειο— 
Εύρωπαϊκό άεροδρόμιο—’Ιρλανδική διασημότης.

13. Όμοια ποιοτικά—Άρθρον—Ήταν ώρισμένοι χιτώνες τών 
προγόνων μας—Ένας γνωστός Λουδοβίκος.

14. Διαφημίζεται πολύ άπό τήν «Πιρέλλι»—’Αγγλική κτητική 
αντωνυμία.

15. Έγινε Πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας σέ ήλικία 24 Ετών— 
Έξετόπισε τις γυναικείες νάΰλον κάλτσες—’Εθνικό ποτό 
τών Μεξικανών.

16. "Ο,τι καί τό 5 όριζοντίως α '—Έτσι άποκαλοΰσαν τούς 
Γάλλους πατριώτες στήν κατοχή—Ή  άγέραστη Μάρλεν 
τής όθόνης.

17. Αισθητήριον όργανον (καθαρ.) —Μας είναι άχώριστος 
σύντροφος—Μέρος τού σπιτιού.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1. Πρόθεσις—Γίνονται συνήθως τά παραρτήματα τών Εφη
μερίδων—Τραγόμορφος Θεός τών ’Αρκάδων.

2. ’Επαναλαμβανόμενο μάς μεταφέρει στό Παρισινό «Φολί 
Μπερζέρ»—Μυθικός ήρωας τής Αευκάδος (αίτιατ.).

3. Τό Εβλεπαν οί αρχαίοι—Ιστορική περιοχή τής "Αρτης— 
Ένα άπό τά άστυνομικά Τμήματα τής Θεσ]νίκης.

4. Είναι άθληταί αντοχής —Μουσική νότα.
5. Ειδικός σύνδεσμος—Κατέρρευσε μαζί μέ τόν Χίτλερ-Μυ- 

θικοί βασιλείς τής Νοτίου ’Αμερικής.
6. Βρίσκεται σέ ώρισμένο ύψος άπό τή γή—Κτύπημα ώρο- 

λογίου.
7. Τροφοδοτούν τήν κοίτη Ενός ποταμού—Μία άπό τις Ε λ

ληνικές πόλεις τής ’Αλβανίας.
8. Ξενική μονάδα Επιφάνειας—"Εχουν Ενα μεγάλο Ελάττωμα 

(αίτιατ.).
9. ’Αφρικανός τιτλούχος —Είναι μεταλλικός καί αιχμηρός 

(καθαρ.) —’Απαραίτητο γιά τις σκαλωσιές.
10. Υποτονικά κατά μία Εννοια—Χαϊδευτικό γυναικείου όνό- 

ματος (μέ άρθρο) .
11. "Ο,τι καί τό 13β όριζοντίως—. . . καί τό 4β καθέτως—Πε

ρικλείει θερμική Ενέργεια—Ταινία μικρού μήκους (ξεν.).
12. Πόλις τής Εύβοιας—Γνωστός ’Ιταλός πολιτικός.
13. Λέξις άπό γνωστό Σπαρτιατικό ρητό—Πρόθεσις πρίν 

άπό άπόστροφο—Πρωτεύουσα Επαρχίας τού Νομού Ρε- 
θύμνης—’Αγγλικό σύμφωνο.

14. ’Αργόσχολος (δημοτ.) —Γρυλλίζει άρχαιοπρεπώς—’Αγ
γλικό φιλί.

15. Συγκρινόμενες Εχουν τά ίδια προτερήματα —Νεκρική 
σπονδή τών ’Αρχαίων (άντιστ.)—Γνωστός Έλλην διαι
τητής (γεν.).

16. Χαρτοπαικτικός όρος—Χαρακτηρισμός τελειότητος (ξεν.).
17. Είδος ένεργείας—Έπρωτοστάτησε γιά τόν άποκεφαλισμό 

τού ’Ιωάννου τού Προδρόμου (αίτιατ.).

— Πώς μ-ιταίνετε έτσ ι, κύριε, στά ξένα 
■σττίτια;
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★ ο Τ Υ Φ Λ Ο Π Ο Ν Τ ΙΚ Α Σ  τρώει τή  
μέρα κα τά  μέσο δρο όκταπ λάσ ια  τροφή 
Από το  βάρος του.

★  Η Β IΟ Μ Η Χ Α Ν IA  . έτο ιμω ν ένδυ- 
μάτων Ανθεΐ έδώ και δύο περίπου αιώ 
νες. Το 1791 σ τδ  Π αρίσ ι υπήρχαν με
γ ά λ α  κ α τα σ τή μ α τα  που πουλούσαν αν
δρ ικά κά ί γυνα ικε ία  έτο ιμ α  ρούχα.

^  Ο Π Ε Ρ ΙΚ Λ Η Σ , όπως φα ίνετα ι σ έ 
ολα τά  α γά λ μ α τα  καί τ ις  προτομές του, 
φορούσε π άντα  κράνος. Α υτό  το  έκανε 
γ ια τ ί  ε ΐχ ε  άσχημο κεφάλι.

Ά" Σ Τ Η  Σ Ο Υ Η Δ ΙΑ  χρησιμοποιούν 
τή  ρ ίγανη στήν παρασκευή τής  μπύ- 
Ρ«ς γ ια  να γ ίνη  π ιο  π ικάντικη.

★  Ο Ι Μ ΙΚ Ρ Ο Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Ι που 
περ!έχονται σέ μ ια  κουτάλ ια  χώμα, Α
νέρχονται σέ 200  έκοτΓομμύρια π ερ ι
ττού!

★  Η Κ Ο Ν Σ Ε Ρ Β Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν  ΙΑ  
κα ί ή παρασκευή Αλλαντικών άρχ ισε το

800 μ.Χ.. περίπου. Πολλοί όμως άρχαΐο ι 
λαοί γνώριζαν τήν τέχνη της δ ιατηρή- 
σεως τών τροφίμων. ΟΙ "Ίνκα ς  λόγου 
χάρη διατηρούσαν δχι μόνο το  κρέας, 
ά λλα  κα ί τ ις  π α τά τες , πού άφού τ ις  
έψηναν κα τά  κάποιο τρόπο μέ τ ις  καυ
τές  Α κτίνες τού  ήλιου, τ ις  διατηρούσαν 
κατόπ ιν σέ ψυχρά μέρη.

★  Ε ΙΝ Α Ι πολύ σπάνιο ένας Αφρικα
νικός ελέφαντας νά ξαπλώση γ ιά  νά 
κοιμηθη, Αλλά δταν θέλη νά ξαπλώση, 
ψάχνει νά 6ρή κά τι το  όγκώδες γ ιά  νά 
Ακουμπήση τό  κεφάλι του, δηλαδή κά τι 
σάν μαξιλάρ ι.

★  ΤΟ  Λ Α Δ Ο Χ Α Ρ Τ Ο  που χρησιμο
ποιούν σήμερα οι μπακάληδες επινοήθη
κε Από τον "E vnaov.

★  ΤΟ  Π ΡΩ ΤΟ  ήλεκτρ ικό τράμ  κα
τασκευάστηκε σ το  Βερολίνο γ ιά  τήν 
έκθεση τού 1879.

★  Η Β Ε Ν Ε Τ ΙΑ  εΤναι χτισμένη Απά
νω σέ 25 0  νησάκια.

Ο ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α
ΟΣΜΗΜΑΤΑ

avizourin
ΣΤΑΔΙΟΥ 4 8  (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ Α Σ) Τ Η  A  3 2 1 8 - 3 3 9  
ΣΤΑΔΙΟΥ 3 9  (ΣΤΟ Α  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ )
ΣΟΦΟ ΚΛΕΟΥΣ 4 (Σ Τ Ο Α  ΑΘΗΝΩΝ ϊ  ΤΗΛ. 3 2 1 0 - 3 5 7  

Α Θ Η Ν Α  I

ΟΔΗΓΕΙΤΕ Σ Ω ΣΤ Α ;

1. Εις ποιον δχημα δίδει ό τρο
χονόμος δικαίωμα νά προχωρήση;

2. Έπί τοϋ άξονος τής όδοΟ ύ- 
πάρχει μία λευκή συνεχής γραμ
μή καί παραπλεύρως της μία δια
κεκομμένη. Δύναται τό έπιβατικόν 
νά πατήση έπί τών γραμμών καί νά 
προσπεράση τό ρυμουλκόν είς τήν 
εικόνα;

3. Ποίον δχημα έχει τήν προτε
ραιότητα είς τήν εικόνα;



ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

’Από 20—25ης Αύγούστου 1973 διε- 
νηργήθη εϊσιτήριος διαγωνισμός τών 
υποψηφίων έτους 1973 διά τήν Σ.Α.Χ., 
εις αίθούσας τοϋ έν Άθήναις ’Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ό  αριθμός τών 
είσαχθησομένων ώρίσθη εις (74) έν συ
νόλου ’Εκ τούτων οί (60) θά προέρχωνται 
έξ άνδρών ύπηρετούντων εις τό Σώμα καί 
οί ύπόλοιποι (14) έξ ιδιωτών όλων τών 
προβλεπομένων κατηγοριών ύπό τής 
Έγκλ. 420] 17-5-73 τού ’Αρχηγείου Χωρο
φυλακής.

Προετάθησαν ΐνα συμμετάσχουν τού 
εισιτηρίου διαγωνισμού (853) άνδρες—- 
άπόφοιτοι Γυμνασίου—ΰπηρετοΰντες ή
δη εις τό Σώμα καί (151) ίδιώται, ήτοι έν 
δλω (1004) υποψήφιοι.

Οί πρός τόν αυτόν σκοπόν κριθησό- 
μενοι άρμοδίως ικανοί πτυχιούχοι Άνω- 
τάτων Σχολών εΐσαχθήσονται άνευ έξε- 
τάσεων.

Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ι Α  1 9 7 3

Αί δοθείσαι παραστάσεις άρχαίας έλ- 
ληνικής τραγωδίας κατά τήν έφετεινήν 
θερινήν περίοδον εις τό άρχαΐον θέατρον 
τής Έπιδαύρου έσημείωσαν έξαιρετικήν 
έπιτυχίαν κατά κοινήν ομολογίαν. Τούτο 
βεβαίως έπετεύχθη χάρις εις τήν άρμο- 
νικήν καί προγραμματισμένην άπό κοι
νού συνεργασίαν τών άρμοδίων παρα
γόντων τού Ο.Κ.Θ.Ε., τού Ε.Ο.Τ. καί 
τών άρμοδίων πρός τούτο Υπηρεσιών 
Τροχαίας Τάξεως καί Τουρισμού Χωρ] 
κής. Οί άνδρες τής Ύποδ]νσεως Τρο
χαίας Προαστίων Πρωτευούσης καί Του
ρισμού, προσηνείς καί εύπροσήγοροι είς 
έκφρασιν καί συμπεριφοράν συνέβαλον 
άποφασιστικώς είς τήν έπιτυχίαν τών 
έκδηλώσεων. Διά τήν έξυπηρέτησιν τών 
διακινηθέντων πρός τό άρχαΐον θέατρον 
τής ’Επίδαυρου χιλιάδων αυτοκινητιστών 
πρός παρακολούθησιν παραστάσεων άρ- 
χαίου δράματος ή Ύποδ]νσις Τροχαίας 
Προαστίων, τή εύγενή συμβολή τού 
Ο.Κ.Θ.Ε. έξέδωσε καί διένειμε χιλιάδας 
καλαισθητικών τετραπτύχων είς τήν 'Ελ
ληνικήν καί τήν ’Αγγλικήν μέ όδηγίας 
καί συμβουλάς πρός τούς όδηγούς καθώς 
καί χάρτας καί σχεδιαγράμματα μέ τό 
άκολουθητέον πρός τό θέατρον δρομο- 
λόγιον καί τούς χώρους πάρκινγκ. Είς 
τήν φωτογραφίαν Τροχονόμος διανέμει 
πληροφοριακά τετράπτυχα είς όδηγούς 
αυτοκινήτων.

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  Ε Τ Ο Υ Σ  1 9 7 2

Λίαν εΰμενώς έσχολιάσθη ύπό τών έπισήμων, τού κοινού καί τών μέ
σων ένημερώσεως ή έφετεινή έπιτυχεστάτη έκδοσις τών ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΤΟΤΣ 1972. Είς τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής καταφθάνουν 
συνεχώς έπιστολαί κολακευτικού διά τό έντυπον περιεχομένου, άλλά καί 
άναγνωρίσεως τού προσφερομένου ύπό τών άνδρών τής Χωροφυλακής λαμ
πρού κοινωνικού έργου. Μία τοιαύτη έπιστολή έκτιμήσεως καί άναγνωρί
σεως τών ύπηρεσιών τάς όποιας τό Σώμα τής Χωρ]κής προσφέρει πρός τόν 
Ελληνικόν Λαόν άπέστειλεν είς τόν ’Αρχηγόν Χωρ]κής Άντισ]γον κ. 
Καραβίτην, ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ. Στυλιανός Παττακός, 
καί τήν όποιαν δημοσιεύομεν ώς έχει:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ κ υ β ε ρ ν η ς ε π ς  Έ ν  ’Α θ ή ν α ι ς  τ ?  1 7 .  7 .  1973

’Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ν  
η . Χρ. Κ α ρ α β ί τ η ν  
’ Αρχηγόν  Χωροφυλακής

’Ε ν τα ύ θ α

’ Εναργή  ε ι κ ό ν α  τ η ς  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ο ς ,  άλλά  κ α ί  τ η ς  έ π ι τ υ χ ο υ ς  
έκπληρώ σ εω ς  τ η ς  α π ο σ τ ο λ ή ς  τών α ξ ι ω μ α τ ικ ώ ν  κ α ί  άνδρώ ν  τ η ς  Χωροφυ
λ α κ ή ς ,  ε ί ς  τ ο ύ ς  τ ο μ ε ί ς  τ η ς  ά σ τ υ ν ο μ ε ύ σ ε ω ς ,  τ η ς  α σ φ α λ ε ί α ς ,  τ η ς  τ ά 
ξ ε ω ς  κ α ί  τ η ς  δ ιώ ξ ε ω ς  το υ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς ,  άλλά  κ α ί  τ ή ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς  π αρα-  
σ τ ά σ ε ω ς ,  μέ τ ρ ό π ο ν  δ ι α υ γ ή  κ α ί  ά ν ά γ λ υ φ ο ν ,  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  τ ό  ε κ δ ο θ έ ν  τ ε ύ 
χ ο ς  τ ή ς  έ τ η σ ί α ς  " ’Εκ θέ σ ε ω ς  Π επ ρ αγμ ένω ν  τ ο υ  έ τ ο υ ς  1 9 7 2 " .

Χ ρ ή σ ιμ ο ν  κ α ί  δ ι δ α κ τ ι κ ό ν  ε’ι ς  π ά ν τ α ς  τ ό  π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν ,  τ ή ς  ι δ ι 
α ι τ έ ρ ω ς  ε π ι τ υ χ ο ύ ς  κ α ί  ε π ι μ ε λ η μ έ ν η ς  έ κ δ ό σ ε ω ς .

Σ υ γ χ α ί ρ ω  ε ί λ ι κ ρ ι ν ώ ς  υ μ ά ς ,  τ ο ύ ς  ά μ έ σ ο υ ς  σ υ ν ε ρ γ ά τ α ς  σ α ς ,  τ ο ύ ς  
μ ε τ α σ χ ό ν τ α ς  ε ί ς  τ ή ν  σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ν  το υ  π ο λ υ τ ί μ ο υ  υ λ ι κ ο υ ,  το υ  δ ι α λ α μ -  
β α ν ο μ έ ν ο υ  ε ί ς  τ ό  ε κ δ ο θ έ ν  τ ε ύ χ ο ς ,  δ ι ά  τ ή ν  ά π ο σ τ ο λ ή ν  το υ  ο π ο ί ο υ  κ α ί  
σ α ς  ε υ χ α ρ ι σ τ ώ ,  ά λλά  κ α ί  α π α ν τ α ς  τ ο ύ ς  ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ ς  κ α ί  α ν δ ρ α ς  τή ς  
Χ ω ροφυλακής , δ ι ά  τ ή ν  υψηλήν ά π ό δ ο σ ιν  τ ή ς  ά ν ε π α ν α λ ή π τ ο υ  π ροσφοράς  
τ ω ν ,  ε ί ς  τ ό  " Ε θ ν ο ς ,  ε ι ς  τ ή ν  Ι Ι ο λ ι τ ε ί α ν  κ α ί  τ ό  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  σ ύ ν ο λ ο ν .
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ΕΙΣΙΤΗ ΡΙΟ Ι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ  
ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ

Άνεκοινώθησαν ήδη τά άποτελέσματα 
τών συμμετασχόντων άνδρών τοΟ Σώμα
τος καί ιδιωτών εις τόν διενεργηθέντα 
τήν 17-19]7]73 είσιτήριον διαγωνισμόν 
πρός εισαγωγήν είς τό II Τμήμα τής 
Σ.Ο.Χ. ώς Δοκίμων Ύμεπωμοταρχών.

Προετάθησαν (2121) υποψήφιοι ήτοι 
(1462) άπόφοιτοι Γυμνασίου Χωρ]κες, 
Δοκ. Χωρ]κες καί ίδιώται καί (659) μή 
άπόφοιτοι Γυμνασίου Χωρ]κες.

Έκ τών διαγωνισθέντων ύποψηφίων 
έπέτυχον (850) ήτοι (663) άπόφοιτοι 
Γυμνασίου Χωρ]κες, Δοκ. Χωρ]κες καί 
ίδιώται καί (187) μή άπόφοιτοι Γυμνα
σίου Χωρ]κες.

Έκ τών έπιτυχόντων έκλήθησαν πρός 
φοίτησιν (403) έκ τού οικείου πίνακος 
κατά σειράν έπιτυχίας, έξ όλων τών κατη
γοριών αύτών ήτοι (233) άπόφοιτοι Γυμνα
σίου Χωρ]κες, Δοκ. Χωρ]κες καί ίδιώται, 
(117) μή άπόφοιτοι Γυμνασίου Χωρ]κες 
καί (53) τοιούτοι ιατ’ έφαρμογήν τών 
τών ευεργετικών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 
1348]73 ήτοι (47 άπόφοιτοι Γυμνασίου 
καί (6) μή άπόφοιτοι Γυμνασίου =  53).

Ή  έκπαίδευσις τούτων είς τήν έν Άθή- 
ναις Σ.Ο.Χ. καί τό Π. Σ. Ο. X. Ρόδου (II 
Τμήμα) ήρξατο τήν 1-9-73.

Σχετική πρός τούτο ή ύπ’ άριθ. 422) 
2]34οη]8-8-73 Δ]γή ’Αρχηγείου Χωρ]κής 
πρός τάς Δ]σεις ’Αξιωματικών Χωρ]κής.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Α ΝΔΡΩ Ν  
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Προσέφερον άσμένως αίμα άλληλεγ- 
γύης καί φιλαλληλίας ένεκεν υπέρ νοση- 
λευομένων είς 'Ιδρύματα:

— Οί Δόκ. ’Αξιωματικοί τής Σ.Α.Χ. 
Παναγιώτης Συγγούνης καί Γεώργιος 
Σπηλιόπουλος (800) γραμμάρια αίματος 
είς τό έν Άθήναις Νοσοκομεΐον Παίδων 
«Άγια Σοφία».

— Ό  Δόκ. ’Αξιωματικός Θεόδωρος 
Βλάχος (400) γραμμάρια αίματος είς νο- 
σηλευομένην είς τό ένταύθα Δημοτικόν 
Νοσοκομεΐον «ΕΛΠΙΣ».

— Οί άνδρες τού Σ.Χ. Τσαγκαράδας 
Μαγνησίας πρός διάσωσιν βαρέως νοσή- 
σαντος ιδιώτου τής περιοχής των.

— Ό  Δόκ. Ύπεν]ρχης Κανάρης Κα- 
ρούμπαλης πρός διάσωσιν χειρ,ουργη- 
θείσης γυναικός είς τό Μαιευτήριον ’Α
θηνών «Μαρίκα Ήλιάδη».

’Επίσης προσέφερον προθύμως άνά 
(300) γραμμάρια αίματος, πρός διάσωσιν 
γυναικός νοσηλευθείσης είς τό ένταύθα 
θεραπευτήριον «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (16- 
7-73), οι κάτωθι:

— Ένωμ. ’Ιωάννης Μανασάκης, Ύπεν. 
Χρήστος Γιαννόπουλος, Χωρ. Σωτήριος 
Σωτηρόπουλος καί Χωρ. Μιχαήλ Πανα- 
γιωτόπουλος τής Σχολής 'Οδηγών Χωρ] 
κής Μακρυγιάννη, Ένωμ. Γεώργιος Ζαρ- 
τζετάκης καί Χωρ. ’Ιωάννης Ζαχαρό- 
πουλος τής Ύποδ]νσεως ’Αμέσου Έπεμ- 
βάσεως Δ.Α.Π.Π. καί οί Χωρ]κες τής 
Δ.Μ.Χ. ’Αθηνών Δημήτριος Ράβας καί 
’Ιωάννης Πετραλάκης.

Τούτου ένεκεν έξεφράσθη εύαρέσκεια 
τού κ. ’Αρχηγού Χωρ]κής καί ειλικρινείς 
εύχαριστίαι τού ένδιαφερομένου συζύ
γου τής άσθενησάσης γυναικός.

Φ Ι Λ Ο Τ Ε Λ Ι Κ Α  Ν Ε Α

Ν Ε Α Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ω Ν  

Υ Π Ο  Τ Ω Ν  Ε Λ . Τ . Α .

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο  Σ 

Π Α Π A Ν Ι -  

Κ Ο Λ Α  Ο Υ

Τά Ελληνικά Ταχυδρομεία έθεσαν είς κυκλοφορίαν μίαν έξαίρετον 
σειράν άναμνηστικών γραμματοσήμων. Μέ τήν σειράν αύτήν έτίμησαν-καί 
πολύ δικαίως—τήν μνήμην τού έπιφανούς Έλληνος ’Ιατρού, Καρκινολόγου, 
Γεωργίου Παπανικολάου. Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό ν :  Έγεννήθη είς Κόμην—Εύ
βοιας τό 1883. Άπεφοίτησε τής ’Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών (1905). Μεταβάς είς Γερμανίαν καί Γαλλίαν έσπούδασε Βιολογίαν καί 
Φιλοσοφίαν. Άναχωρήσας καί πάλιν έξ Ελλάδος μετέβη είς Λουξεμβοΰρ- 
γον όπου είργάσθη είς τό έκεΐσε 'Υδροβιολογικόν Έργαστήριον. Θερμός 
Έλλην πατριώτης ών ύπηρέτησεν ώς έφεδρος ’Ανθυπίατρος είς τούς Βαλ
κανικούς Πολέμους (1912). Μετέβη είς Η.Π.Α. τό 1914 πρός συνάντησιν τού 
διασήμου Ζωολόγου, ίδρυτοΰ τής Γενετικής (Βραβεΐον Νόμπελ) THOMAS 
MORCAN καί, κατόπιν πολλών δυσχερειών, διωρίσθη βοηθός είς τό Παθο
λογοανατομιών Έργαστήριον τού NEW YORK HOSPITAL, ένθα ήρχισε 
τάς πρωτοποριακός του έρεύνας. Συνεπείμ τούτων προήχθη είς Έκτακτον 
Καθηγητήν τής Κλινικής ’Ανατομίας τού Πανεπιστημίου Κορνέλλ (1917). 
Είς Ν. Ύόρκην συνεργασθείς μέ τό WOMAN HOSPITAL ήσχολήθη μέ 
τήν γυναικείαν Κυτταρολογίαν άνακαλύψας ιδιομορφίας κυτταρολογικάς τού 
γυναικείου γεννητικοΰ κύκλου. Αί πρωτότυποι αύται έρευναί του κατέστη
σαν δυνατήν τήν πρώιμον διάγνωσιν τού καρκίνου είς τά κυτταρολογικά 
εύρήματα καί τήν έγκαιρον θεραπευτικήν άγωγήν. Ή  άνιχνευτική του μέ
θοδος κατέστη γνωστή παγκοσμίως καί έσώθησαν έκατομμύρια άνθρώπων.

Η «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ 

1 5 0  Ε Τ Η

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

Επίσης μίαν άκόμη έκλεκτήν σειράν έκυκλοφόρησεν ή Υπηρεσία 
τών ΕΛΤΑ διά τήν «Μεγαλόχαρην τής Τήνου» έπ’ εύκαιρίςι τής συμπληρώ- 
σεως 150 έτών άπό τής άνευρέσεως τής είκόνος.

' Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν :  Ή  άνευρεθεϊσα είς τόν άγρόν Δοξαρά Τήνου τήν 30-1- 
1823 θαυματουργός είκών τού Εύαγγελισμού τής Θεοτόκου, κατόπιν άποκα- 
καλυπτικών όραμάτων καί συμφώνως πρός ύποδείξεις τής Θεομήτορος πρός 
τήν όσίαν Πελαγίαν, μοναχήν τής Ί. Μονής Κεχροβουνίου, ώνομάσθη ύπό 
τού λαού «ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ».Έκτοτε, καί έντός (8) έτών, είς τήν θέσιν εύρέ- 
σεως τής είκόνος, παρά τάς πολλαπλός δυσχερείας, άνηγέρθησαν ό καλλι
μάρμαρος Ί. Ναός τής Εύαγγελιστρίας Τήνου καί τό περί αύτόν κτιριακόν 
συγκρότημα τού Πανελληνίου Ιερού 'Ιδρύματος αύτής δπερ άσκεΐ ήδη έπί 
μίαν 150 ετίαν έξαίρετον έθνικο - θρησκευτικήν δρασιν καί έκπέμπει υπερε
θνικήν έκπολιτιστικήν άκτινοβολίαν. Ένεκα τών πολλαπλών θαυμάτων τής 
«Μεγαλόχαρης» ή νήσος Τήνος έχαρακτηρίσθη ώς ή «'Ιερουσαλήμ τής 
Ελλάδος», ώς νέα «κολυμβήθρα τού Σιλωάμ» καί, άποφάσει Συνοδική, ώς 
«Νήσος 'Ιερά».
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Μ Ι Κ Ρ Α

Α Λ Λ Α  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

Ε γγράφ ους εύχαριστίας έξέφρασαν

—Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού είς Άσπρόπυργον ’Ατ
τικής Συνεταιρισμού «ΑΣΠΡΟ» διά τήν συμβολήν τών άν
δρών τής Δ. Α. Π. Π. είς τήν καταστολήν καί κατάσβεσιν 
έκραγείσης πυρκαϊας είς τό έκείσε έργοστάσιόν του.

* * *

—Ή  Ένωσις Προσωπικού Λιγνυτωρυχείου ΔΕΗ Άλιβε- 
ρίου διά τήν συνδρομήν τών άνδρών τού A. Τ. Άλιβερίου πρός 
κατάσβεσιν τής είς περιοχήν Κύμης έγκαταστάσεις ΔΕΗ έκ
ραγείσης έσχάτως πυρκαϊας.

*  *  *

—Ή  Κοινότης Σκάλας Μεσσηνίας διά τήν άμεσον δρα- 
στηριοποίησιν καί συνδρομήν τών άνδρών τού Σ. X. Βαλύρα 
πρός περιστολήν καί κατάσβεσιν σημειωθείσης έσχάτως είς 
έλαιόφυτον περιοχήν Σκάλας πυρκαϊάς.

* * *

—Κάτοικοι Λουτρών Αιδηψού διά τήν ταχεΐαν ένέργειαν 
καί συνδρομήν τών άνδρών τού A. Τ. Αιδηψού πρός τούς πλη- 
γέντας έκ λαβούσης χώραν έσχάτως έκεϊσε πυρκαϊας έξ άνα- 
τροπής καί άναφλέξεως βυτιοφόρου όχήματος.

* *  *

—"Ο ένταΰθα Οίκοδομικός Συνεταιρισμός Μακεδόνων 
καί Θρακών « Η Μακεδονία» διά τήν δραστηριοποίησιν καί 
συνδρομήν τών άνδρών τού έκεϊσε Φυλακείου Χωρ]κής καί 
περιπολικού τού A. Τ. Άχαρνών πρός κατάσβεσιν έσχάτως 
έκραγείσης πυρκαϊας είς άποθήκην ύλικοΰ αύτοΰ είς τήν πλα
τείαν τού όμωνύμου έν ’Αττική Συνοικισμού των.

* *  *

—Τό Β'. Γυμνάσιον άρρένων Ρεθύμνου διά τήν παρά τού 
Π. Σ. Ο. X. Κρήτης διάθεσιν συσκευής μεγάφωνων κατά τήν 
τέλεσιν τών έφετεινών μαθητικών γυμναστικών έπιδείξεων.

* * *

—Ή  Διοικούσα ’Επιτροπή ’Εθνικού Σταδίου Κρύας Βρύ
σης διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν κλεπτών τών μεγάφω
νων τού Σταδίου της παρά τού Διοικητοΰ τού Σ. X. Κρύας 
Βρύσης Άνθ]στοΰ Μιχαήλ Ψυχογυιοΰ.

* * *
— Η Κα Λόϊς Ρόθ ύπάλληλος τής έν Θεσ]νίκη 'Αμερικανι

κή? Υπηρεσίας Πληροφοριών διά τήν ύπό τών άρμοδίων όρ- 
γάνων Χωρ]κής άνεύρεσιν καί έγκαιρον παράδοσιν τής έσχά
τως άπωλεσθείσης τσάντας της μετά πολυτίμων άντικειμένων

* * *

—Ή  Κα Μαρίνα Κονδύλη, κάτοικος Γαλαξειδίου Φθιώ- 
τιδος διά τήν ύπό τού Χωρ]κος τού Σ. X. Κυριακείου Θρασυ
βούλου Σουφλεροΰ άνεύρεσιν καί άπόδοσιν τού έκεϊσε άπω- 
λεσθέντος πορτοφολιού της μετά (18.000) δραχμών.

* * *

—’Εκπρόσωπος τής A. Ε. Ναυπηγείων Σύρου, Ιδιοκτησίας 
Γουλανδρή, διά τήν ψύχραιμον καί έπιτυχή άστυνομικήν ένέρ- 
γειαν τού όδηγού Χωρ]κος Στυλιανού Κατικάκη πρός διευθέ- 
τησιν σοβαρού έπεισοδίου σημειωθέντος έσχάτως μεταξύ πλη
ρωμάτων έμπορικών πλοίων έντός Κέντρου διασκεδάσεως 
έν Σύρω.

* * *
— Ο Σύλλογος Οίκιστών Νέας Λούτσας ’Αττικής διά τήν 

ταχίστην δραστηριοποίησιν τών άνδρών τού Σ. X. Σπάτων 
πρός άναζήτησιν έξαφανισθέντος προσφάτως νέου είς άκτήν 
«Μπαρμπαλιά» Λούτσας.

—Ό  Δόκτωρ τού Πανεπιστημίου Ν. Ύόρκης κ. THOMAS 
MCINTYRE διά τήν πρός αυτόν καί τούς φοιτητάς του εύγενή 
καί πρόθυμον έξυπηρέτησιν παρά τών άνδρών τής ’Αστυνο
μίας Τουρισμού Χωρ]κής Δελφών κατά τήν έκεϊσε πρόσφατον 
έπίσκεψιν καί διαμονήν των.

* * *

—Ή  Ελληνική Λέσχη Μηχανοκινήτου ’Αθλητισμού διά 
τήν συμβολήν τών άνδρών Χωρ]κής είς τήν έπιτυχίαν τών 
προσφάτως διεξαχθέντων άγώνων τού 21ου Ράλλυ «Άκρόπο- 
λις».

* *  *

—"Ο Αύτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών διά τήν συνδρο
μήν τών όργάνων τής Δ. X. Άχαΐας είς τήν έπιτυχίαν τού 
έσχάτως διεξαχθέντος αύτοκινητιστικοΰ άγώνος «AUTO 
SPRINT SLOLOM».

* * *

— Ό  στρατηγός Διοικητής τής ΥΙ Μεραρχίας διά τήν 
συνδρομήν τών άνδρών τής Α.Δ.Χ. Άνατ. Μακεδονίας κατά 
τήν πρόσφατον διεξαγωγήν τής Διασυμμαχικής Άσκήσεως 
«ALEXANDEP EXPRESS».

* * *

— Ή  Φιλοπρόοδος Ένωσις Μοσχάτου ’Αττικής διά τήν 
διάθεσιν όχήματος καί όδηγού Ύπαξίκοΰ πρός μετάβασιν καί 
διανομήν δεμάτων ύπό μελών της είς μαθητάς καί άκρίτας πε
ριοχής Γαλατείας Κοζάνης καί Καστοριάς.

* * *

— Καθηγηταί καί σπουδασταί τής Παιδαγωγικής ’Ακα
δημίας Φλωρίνης διά τήν ξενάγησίν των καί τάς παρασχε- 
θείσας διευκολύνσεις κατά τήν έφετεΐνήν μετάβασίν των είς 
Άχίλλειον καί Παλαιοκαστρίτσαν Κερκύρας παρά τού Χωρο- 
φύλακος τού Τμήματος Τουρισμού Προαστίων τής Δ.Χ. Κερ
κύρας Σωτηρίου Βασιλάκου.

* *  *

Ο Γυμνασιάρχης Δοξάτου Δράμας διά τήν έπιτυχίαν 
τών έσχάτως πραγματοίιοιηθεισών πρός μαθητάς καί μαθή
τριας τού Γυμνασίου του ύπό τού Κινηιιΐκού Συνεργείου )Α.Χ. 
προβολών μορφωτικής καί ένημερωτικής φύσεως έπί τής άπο- 
στολής καί τής δραστηριότητος τού Σώματος, καί τόν έκ τού
των προβληματισμόν τών μαθητριών έπί θεμάτων τού έπαγγελ- 
ματικοΰ των προσανατολισμού.

* * *

— Ό  κ. Γρηγόριος Κωνσταντόπουλος, Επιθεωρητής 
Περιφίκής Διοικήσεω; Άνατ. Μακεδονίας—Θράκης διά τήν 
ύπό τού Τροχονόμου Χωρ]κος συνδρομήν καί συμπαράστασιν 
κατά τό έπισυμβάν αύτώ έσχάτως είς περιοχήν Σταυρού— 
Χαλκιδικής τροχαΐον άτύχημα.

*  * *

— Ο ύπαρχηγός Ναυτικού 'Υποναύαρχος Πάτροκλος 
Κόνιαλης διά τάς παρασχεθείσας διευκολύνσεις ύπό τού Δ]τοΰ 
καί τών άνδρών τού Α.Τ. Θήρας πρός τούς ξένους έν Έλλάδι 
Στρατ]κούς, Ναυτικούς, καί Αεροπορικούς άκολούθους κατά τό 
θερινόν είς Σαντορίνην μετά τών οικογενειών των τουριστικόν 
ταξείδιόν των.

*  * *

Ο κ. WILLIAM ΡALMINI, ’Αστυνομικός έν Καλιφορνίςι 
Η.Π.Α.,διά τό (έντολή τού κ. ’Αρχηγού Χωρ]κής) άποσταλέν 
κράνος Ελληνος Τροχονόμου Χωρ]κος καί τά τεύχη τού περι
οδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» πρός έμπλου- 
τισμόν τής ιδιωτικής του συλλογής κρανών έκ τών άνά τήν 
ύδρόγειον ’Αστυνομιών.

* *  *

Η Κα Αύρα Αλεξ. Ύψηλάντη, ’Ιατρός, κάτοικος ’Α
θηνών, διά τήν πρόσφατον παρά τού ’Αρχηγείου Χωρ]κής 
έκδοσιν έγκυκλίου περί άναλήψεως ύπό τής Χωρ]κής σταυρο
φορίας πρός άνάπτυξιν έν τώ κοινφ αισθημάτων ζωοφιλίας 
και προστασίας τών ζώων.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ Δ . Α . Π . Π .

Κατά τόν μήνα ’Ιούλιον 1973 διεπί- 
στωσε (4.954) παραβάσεις (κακουργ. 1, 
Πλημ]τα 1086, Πταίσματα 3867) καί 
(1137) συμβάντα καί οικογενειακά έπει- 
σοδια. Συνέλαβε (70) καταδιωκομένους. 
Άνεύρε καί παρέδωσεν άρμοδίως (19) 
έξαφανισθέντας καί (14) ψυχοπαθείς, 
(29) κλαπέντα όχήματα καί (22) διάφορα 
έτερα άντικείμενα. Συνέλαβε (57) δράστας 
αύτοφώρων άδικημάτων. Συμμετέσχεν εις 
(97) περιπτώσεις κατασβέσεως πυρκαϊών. 
Συνέδραμε (167) κινδυνεύοντα καί χρή- 
ζοντα βοήθειας πρόσωπα. Έδέχθη 45.457 
τηλεφωνικάς κλήσεις έναντι (36.950) 
τοιούτων τού άντιστοίχου μηνός ’Ιου
λίου 1972.

Η ΧΩΡΟΦ ΥΛΑΚΗ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ  
ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Προσέφερον ευχαρίστως άλληλεγγύης 
καί συμπαραστάσεως ενεκεν:

— Τό Άρχηγεϊον Χωρ]κής (5.000) δρα- 
χμάς πρός άποπεράτωσιν του I. Ναού 
«Γενέσιον τής Θεοτόκου» Σύβρου— 
Λευκάδος.
— Ή  Α.Δ.Χ. Δυτικής 'Ελλάδος (35.000) 

δραχμάς πρός τήν άπορφανισθείσαν οι
κογένειαν (χήραν σύζυγον μετά δύο άνη- 
λίκων τέκνων) τού έσχάτως—λόγιο νοσή
ματος—άποβιώσαντος εις τό Γ.Σ.Ν. ’Αθη
νών Χωροφύλακος τού Σ. X. Γαστούνης 
’Ηλείας Ίωάννου Περράκη.

— Ή  Α.Δ.Χ. Στερεός Ελλάδος (5.609) 
δραχμάς πρός άποπεράτωσιν τού I. Ναού 
'Αγίου ’Αθανασίου Λαμίας.

— Ή  Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου (16.350) πρός 
δεινοπαθοΰσαν οικογένειαν, (κάτοικον 
Πρεβέζης) καταδίκου Φυλακών Κασσάν
δρας.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

1) Εις ούδέν
2) "Οχι
3) Τό δίκυκλον

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ Α Ρ . 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10 
1 1 
12
13
14
15
16 
17

/ ΗΊ Κ 77
L m A 1 ■
7 A 1 Aκ .
1 Ν 0 - ί A
□mL Νη

ra μγ·] [ιίπηηπ ηηητΜΜΐ

γ.. Π. Ρ .-Π ρέβεζαν Τό ποίημά σας «ό πιστός άδελφός Χωροφύλαξ» πρω
τόλειο μέ φανταστικές καί μετρικές έλλείψεις, άλλά χαρακτηριστικό τής ψυ
χικής εύαισθησίας καί άγάπης σας γιά τό Σώμα τής Χωροφυλακής. Συγχαί
ρομε τήν προσπάθεια σας αύτή καί εύχαριστοϋμε γιά τά καλά σας λόγια.

κ. Δ  Κ .-Μ εταμόρφω σιν Α ττ ικ ή ς . Τόίδιο έχομε νά παρατηρήσωμε καί 
γιά έσάς σχετικά μέ τά ποιήματά σας «πρός τό Σώμα τής Χωροφυλακής», 
«πρός τήν Πατρίδα μας 'Ελλάδα» καί «Έπος τού 1940». Είναι πρωτόλεια άλ
λά χαρακτηριστικά τού πατριωτικού παλμού σας.

κ. A .Κ .-" Α γιο ν  Δημήτριον ’Ηλείας. 'Η κατά τάάλλα άξιοπρόσεκτη 
μελέτη σας « ό Ά γιος ’Αθανάσιος καί ή ’Ανθρωπολογία αύτοΰ» ύστερεϊ άπό 
πλευράς νοηματικής άλληλουχίας. Αιτία ή συχνή παράθεσις άποσπασμάτων 
άπό διάφορα κείμενα καθώς καί ώρισμένες πολύλογες έκφραστικές άδυνα- 
μίες. ’Αναμφισβήτητα έχετε ικανότητα νά γράφετε καί γι’ αύτό περιμένουμε 
άπό έσάς κάτι τό περισσότερο προσεγμένο. Εύχαριστοϋμε γιά τά καλά σας 
λόγια.

κ .Σ . Κ .-Κ ά ρ π α θ ον. Ήδιάλεξις «Ή  συμβολή τής Κάσου εις τόν κατά 
θάλασσαν άγώνα καί τήν έπανάστασιν τού 1821» θά είχε άξιώσεις γιά δημο- 
σίευσι έάν είχε άποσταλή έγκαίρως καί άπό διάλεξις μέ ώρισμένες περικοπές 
έπαιρνε τήν μορφή τής συνεπτυγμένης μελέτης μέ βιβλιογραφικές παραπο
μπές κ.λ.π. Μέ τις προϋποθέσεις αύτές οί στήλες τής «ΕΠ.Χ.» είναι διαθέσι
μες γιά τήν φιλοξενία της εις τά τεύχη Μαρτίου ή ’Ιουνίου 1974. ’Αναμένομε 
λοιπόν άφοϋ παράλληλα ύπενθυμίσουμε ότι τά άποστελλόμενα δέν έπιστρέ- 
φονται.

κ. I. Μ. -  ’Ενταύθα. Ή  μελέτη σας «Ή συμβολή εις τήν ιστορίαν τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής» ένδιαφέρουσα άλλά όχι έμπεριστατωμένη. Γε
νικά ό τίτλος δέν άνταποκρίνεται πρός τό περιεχόμενο καί άντιστρόφως.

κ .Κ . Μ. - ’Ενταύθα. Ό  υπερβολικός ρεαλισμός μέ τις δυσαρμονικές 
έξάρσεις του καθώς καί οί έκφραστικές άτέλειες τού ιστορικού σας άφηγήμα- 
τος «Ή Πηγάδα τού Μελιγαλά», δημιουργούν άφαιρετικές έντυπώσεις στήν 
όλη άξιολόγησί του.

κ. I. Ρ . - ’Ενταύθα. Ή  έμπεριστατωμένη μελέτη σας «Τά χρονικά όρια 
τού αύτοφώρου» δέν θά δημοσιευθοΰν έπειδή τό θέμα είναι κοινό. ’Αναμένομε 
μία άνάλογη έργασία σας μέ όχι σύνηθες θέμα.

κ. Α. Κ. -  ’Ενταύθα. Ή  κατά τά άλλα έμπεριστατωμένη μελέτη σας 
«Κοινωνία καί ’Αστυνομία» εύρίσκεται έκτος τών μέτρων τής Ελληνικής 
πραγματικότ η τος.

κ. Ε .Κ . -  Θεσσαλονίκην. Ή  μελέτη σας «Τό έγκλημα τής κλοπής τε
λείται συχνότερον ύπό τών παίδων καί έφήβων ή ύπό ένηλίκων άτόμων» πή
ρε τήν σειρά της γιά δημοσίευσι.

Τό ίδιο έχομ ε νά  ά να γγείλω μ ε καί εις τούς κ.κ. Ν ..Κ .-  ’Ενταύθα καί 
Π .Φ .- Θ εσσαλονίκην γιά τις έργασίες τους «'Η Τουριστική συνείδησιςά- 
παραίτητος παράγων διά τήν Τουριστικήν άνάπτυξιν καί προστασίαν τής Ε λ
ληνικής Κοινωνίας» καί «Τό άστυ τής ’Αθήνας».

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Ά πό 1ης Σεπτεμβρίου ή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» στε
γάζεται είς τό Κεντρικόν κτίριον τού Αρχηγείου (Ίουλιανοΰ 36—Τηλ. 
813.236 καί 836.361 έσωτ. 99).

Τά διάφορα κείμενα τών μή μονίμων συνεργατών μας έφεξής θά άναγγέλ- 
λωνται κατά τόν προαναφερόμενον τρόπον.

Τά κείμενα-πλήν τών ειδήσεων-τών μή μονίμων συνεργατών μας τά 
όποια άναφέρονται είς 'Ιστορικάς ’Επετείους, μεγάλας έορτάς τού έτους, καί 
γενικώς έχουν έπίκαιρον χαρακτήρα, πρέπει νά εύρίσκωνται είς τά Γραφεία 
μας πρό 45 τουλάχιστον ήμερών ώστε νά έξασφαλίζωνται άσφαλή χρονικά 
όρια πρός δημοσίευσίν των.

Αί συνεργασίαι άξιολογούνται καί δημοσιεύονται κατά σειράν λήψεως.
Τέλος δ ιευκρινίζεται ότι μεταξύ δύο ή καί περισσοτέρων συνεργασιών 

ύπό τό αυτό θέμα, δημοσιεύεται έκείνη ή όποια είναι περισσότερον πρωτότυ
πος καί συνδεδεμένη μέ τήν 'Ελληνικήν πραγματικότητα.
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Δ ΙΤ Σ

ό  χάρτης
γιά τον
κρυμμένο θησαυρό

—  Π ΙΝ Α Ξ  Κ Ε Ρ Δ Ω Ν  - · ι  ■■■
Ε Κ Α Σ Τ Η Σ  Σ Ε ΙΡ Α Σ  :

ΛΑΪΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
Αος Λαχνός 300.000 Δρχ. 300.000
Βος » 100.000 » 100.000
Γος Μ 50.000 » 50.000
5 Λαχνοί 10.000 » 50.000
10 »» 5.000 » 50.000
20 Η 3000 Μ 60.000
30 » 2.000 Μ 60.000
50 Μ 1.000 Μ 50.000
8.000 » 40 >> 320.000

Κυκλοφορεί εις 64άδας 
Π Ρ Ω Τ Ο  Κ Ε Ρ Δ Ο Σ  6 4 ά δ ο ς4.800.000

ΙΑ ΑΙΠΑΑ ΛΑΧΕΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΑ 
1 Ο Λ Α  Α Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Η Τ Α

Π ΙΝ Α Ξ  Κ Ε Ρ Δ Ω Ν
Ε Κ Α Σ Τ Η Σ  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Σ :

ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
"Ενας λαχνός
2.000.000
"Επτά λαχνοί

1.000.000 έκαστος
καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί 

μέ σημαντικά ποσά

ΑΩΡΟΝ
5.000.000

Α . Ι Α -
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New and up - to date telephone instala- 
tion along the Greek highways help the 
drivers in cases of traffic accidents or 

in other traffic events.

IN THIS ISSUE
THE GENDARMERY ANNUAL REPORT OF 1972.

A brief outline of the Gendatmerv 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.
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INTRODUCTION

A N N U A L  R E P O R T  
O F  T H E

H E L L E N I C  G E N D A R M E R Y
TH IR D  PAR T  

By
JO H N  T R IP IS
Gendarmery Major

In our two previous parts of 
this article we tried to give a brief 
outline of the overall operational 
activities of the Hellenic Gendar
mery which undoubtedly are of a 
particular interest to the public 
that expects from our Agency re
sults and effectiveness in securing 
the so important to every one 
public order and peace.

As a conclusion it can certainly, 
be said that the Gendarmery, as 
always, was very successful in the 
performance of their duties and 
responsibilities which resulted in 
securing the order and peace pre
vailing nowadays throughout the 
Country, because this can be prov
ed not only by a numerical break
down of the various activities ex
plained in the 1972 Annual Report, 
but also, from comments both 
from abroad and home.

In this last part of our article, 
we shall try to give to our friends 
the Readers of the Gendarmery 
Review, a brief outline of the or
ganisational and administrative ac
tivities which, undoubledly, have 
contributed to the effective and 
successful performance of the ope
rational duties and responsibili
ties.

ORGANISATION AND 
ADMINISTRATION

The Gendarmery Leadership 
being aware of the importance of 
this field of their activities paid 
particular attention to the organi
sational and administrative proce
dures, because organisation and 
administration are the cornersto
nes of a Law Enforcement Agency 
such as the Hellenic Gendarmery 
which is responsible for keeping 
order and peace and enforcing 
the law throughout the country 
in the area under its jurisdiction 
with a population of over 7.000.000 
people.

In order to be successful in this 
field of their activities they have 
followed the ever-lasting axiom of 
our great Philosophe XENOPHON.

2



«The greatest thing is to learn how each one 
should work; if not, not, nothing can be done, 
even when one is industrious, unless he knows 
what he should know and how he should do the 
things he knows.«»

X E N O P H O N

who siad, pertaining to this matter, 
the following:

«The greatest thing is to learn 
how each one should work. Because, 
if not, nothing can be done, even 
when one is industrious, unless 
he knows what he should know

and how he should do the things 
he knows...»

The Gendarmery being one of 
the largest Public Agencies of our 
Country and having a multiform 
and so difficult mission wihch tou
ches every facet of the Public

Administratio . in a modern State, 
has a manpower of over 23.000 
men distributed to over 1825 Units 
which cover the 99 % of the total 
area of our Country.

Thus, the organisation and ad
ministration of an Agency of such 
an extent as the Hellenic Gen
darmery it is, undoubtedly, a job 
of great importance and for this 
reason most difficult. Being aware 
of this, the Gendarmery Leader
ship, during the year 1972, devoted 
every pain and effort in these two 
major and decisive fields of their 
activities and it can, surely, be 
said, that they were absolutely 
successful.

A professionally skilled staff 
trained and experienced in Public 
Administration and Organisation,

Computers are among the newest equipment of the Greek Gendarmery.
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has been assembled within the Gen- 
darmery’s Headquarters Divisions 
and have supported the efforts of 
our Leadership towards this end. 
Technically expert in their respec
tive functions, members of these 
Divisions have provided the Mana
gement Services essential to the

Leadership, for the successful di
scharge of their so important du
ties.

Working in close personal colla
boration with the Chief, his Assis
tants and the Directors of the 
Division have presided over the

germination of new ideas, the de
velopment of plans and the steps 
necessary for their implementa
tion.

The achievements of each Divi
sion are not easily identifiable but 
they are reflected in practically 
every aspect of the Gendarmery’s

Promotion—Refreshment and Specialisation Courses’.

In addition to the above mentioned regular training courses, the Gendarmery each year organises many 
training in-services, refreshment, promotion and specialisation courses, as follows:

A. A JOINT COURSE WITH THE CITY POLICE OFFICERS
1. A 5 months course for Captains 40
2. A 2 months traffic course for C.Os, N.C.Os and Gendarmes 280
3. A 6 months English language Course 47
4. A 2 months course on National Security and Intelligence 180
5. A 20 days course on Tourism 135
6. A 3 weeks course on Price Control 190
7. A 9 months promotion course for Warrant Officers 87
8. A 2 months course on Civil Defence 80

TOTAL 1019

B. GENDARMERY IN-SERVICE TRAINING ON VARIOUS SUBJECTS
1. A 6 months course on Foreign languages 186
2. A 3 weeks course on traffic 130
3. A 3 weeks course on Price control subjects 40
4. A 3 weeks course on Price control at the Head Quartres of

each Gendarmery command 140
5. An 1 month course on fingerprinting 24
6. A 3 months course on driving 117
7. A 3 weeks course on photography 63
8. A 3 weeks course on Aliens-Currency-Narcotics-etc. 81
9. A 3 months course on Printing 14

10. An 1 month course on vehicles engineering 50
11. A 3 weeks course on Staff-duties 72
12. A 3 months course on Computers 2

C. COURSES SPONSORED BY THE MINISTRY OF CIVILISATION
1. A 5 months course on foreign languages 71
2. A course on O-M. subjects 2
3. A course on Law-making and law coordination 1
4. A 4 months course on Public Relations 1

TOTAL 75

D. COURSES SPONSORED BY OTHER ORGANISATIONS
I. 149 Officers were sent to attend various training courses sponsored by other Public Agencies and Organisa
tions such as: Preventive preservation of technical equipment-Work Study-Software systems-Planning- 
organisation-Budgeting-Computers.-Mechanological organisation of work-Selection of personnel-Evalua- 
tion of personnel-Teletype, etc.
E. 144 also Officers were sent for training to various courses of the Armed Forces, such: Statistics-Selection- 
General education-Information-National Defence School, etc.

Finally we would like to mention here that the 1825 Services of the Gendarmery organised a 75 hours, yearly 
in-service training program throughout the Country which was attended by 11.000 Officers.
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THE GENDARMERY 
LEADERSHIP 

OF THE YEAR 
1972

I. Lt. General Mr. CHRISTOS KARAVITIS 
— CHIEF

2. Maj. General Mr. IOANNIS ZAFIROPOULOS 
-  FIRST DEPUTY CHIEF

4. Maj. General Mr. NIKITAS KOVAIOS 
-  FIRST INSPECTOR GENERAL

3. Maj. General Mt. XENOPHON TZAVARAS 
-  SECOND DEPUTY CHIEF

5. Maj. General Mr. CHRISTOS RALLiS 
— SECOND INSPECTOR GENERAL
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New and good-looking buildings all over the coutrv is among the first targets of the Gendarmery for her services.

improved operations and perform
ance. In large measure, these Di
visions made the improvements 
possible. Some indications of their 
contribution may be gleaned from 
the following general activities and 
successes.
' — They conducted researches and 
studies pertaining to the nature 
and extent of the Gendarmery 
mission and responsibilities under 
the prism of the today’s needs.

— They determined new con
crete and explicit goals and objec
tives for the immediate and fur
ther future.

— They defined, analyzed and 
studied the basic human, material 
and financial factors upon which 
will depend the implementation of 
the set goals and objectives.
. — They studied the probable fu
ture conditions and the probable 
difficulties which might influence 
the realisation of the above mention
ed goals and objectives and finally,

— They secured the prerequisi- 
ties necessary for the probable ne
cessity of readjustment of all these 
long-range future plans and pro
grams.

This brief account shows that 
the Hellenic Gendarmery, which did 
not miss any chance to participate 
in all National Struggles during 
their 139 years of their Glorious 
History, has succeeded once more
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to prove that it is a modern Law 
Enforcement Agency and gain the 
general approval and respect of 
the Hellenic citizenry.

We can say, that the year past 
was a year marked by revolutio
nary advances in every field oj 
our activities, both in the field of 
our main responsibilities for the 
preservation of public order and 
peace and in the most important 
also field of the renovation and 
further modernisation of our Agen
cy. During both the above mention
ed processes revolutionary enthu
siasm, insistence and perseverance 
prevailed among all our members 
and this exactly resulted in succe
eding in all set objectives, that is, 
on the one hand the modernisa
tion of our Agency and on the 
other, the motivation of the Gen
darmery Men to continue their 
efforts in keeping up with the fu
ture perspectives in order to cope 
with the problems arising fro ur
banisation and the ever-increasing 
touristic flow to our Country.

«Α NEW IMAGE AND A BET
TER PERFORMANCE...» was 
the predominant slogan of the 
year 1972 and this was the main 
and most decisive factor and mo
tive wich led the Gendarmery Men 
to the successful and effective per
formance of the duties and respon

sibilities which we have tried to 
outline in this article of ours.

Building respect for the Gendar
mery was the keystone of the of
ficers on the beat and everywhere 
because this is a necessary pre
requisite for developing regard for 
law and order in our Country. 
This has been one of the primary 
objectives toward which the Gen
darmery has been striving during 
the past year. Evidence of success 
in achieving this goal is apparent 
on several fronts. The combined 
efforts described in the 1972 Gen
darmery Annual Report, have, in 
fact, produced a NEW IMAGE 
for the Gendarmery Officer. In
creasingly, he has been winning 
the admiration and the respect 
of the Community which he serves 
for over 139 years now.

Much of this new-found reputa
tion stems from the improved ef
ficiency of the Gendarmery Men. 
The citizen in need of help is im
pressed by the speedy responce to 
calls for assistance and the more 
thorough follow-up of reported 
crimes. He recognizes the tre
mendous increase which has taken 
place in the blanket of patrol· that 
covers the cities and villages. And 
even those with only occasional 
contact with a Gendarmery Officer 
view, the modernized equipment



Table of Services Offered to Various Ministries.
MINISTRIES-KIND OF SERVICES 1971 1972 Increase Decrease
MINISTRY OF JUSTICE 
Handing of Judicial documents 2431189 2524274 3,82
Conducted preliminary investigations 70383 61161 — 13,10
Handing of other judicial documents 124576 137181 10,12 —
Escorting convicted persons 20156 44718 121,86 —
Hours of work 155481 348980 124,45 —
Attended Court sessions in cases 18049 21065 16,71 —
Hours spent 328126 38J454 18,08 —

PUBLIC PROSECUTORS OFFICES _ 521 _
Recorded cases — 268322 — ____

Judged cases in regular process — 259820 — —
Judged cases by preliminary process — 2390 — —

PRISONS GUARDS 23
Personnel of Prison Guards — 326 — ____

Custody of evidence items, money and 
jewerly - (cases) 2119 2045 3,50
Hours of work for the above activity 18926 17742 — 6,26

MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY 
Received food and other samples for laboratory 
control 50301 47635 5,30
Recorded Price Violations 20430 26312 28,79 —

MINISTRY OF FINANCE
Carried out Warrants 140969 124494 11,69
Carried out warrants by Gendarmes attached to 
the Finance Services 10473 6952 33,62
Recorded violations of smuggling 32 24 — 25,00
Recorded violations of Narcotics 96 97 ____ ____

Recorded violations of Currency 140 212 51,42 —
Confiscated foreign currency in drachmas — 3638387 — —
Confiscated Greek currency — 746772 — —

MINISTRIES-KIND OF SERVICES 1971 1972 Increase Decrease

MINISTRY OF TRADE
Licenced Premises 28618 26251 8,27
Issued licenses to retailers 14587 13587 — 6,86
Assigned personnel for the control of measures 
and weights 114
Work days for the control of measures and weights — 9275 — —

Controled premises and shops — 138526 — —

Sum of money collected from the above control — 6150160 — —

MINISTRY OF SOCIAL SERVICES 
Effected sanitation control of public places 459971 420974 — 8,48

MINISTRY OF COMMUNICATION
Issued vehicle licenses-bicycle and motobykes 101500 94440 6,69
Suspended drivers licenses 112726 97700 — 3,96
Suspended vehicles plates 91812 75171 — 18,13

MINISTRY OF LABOUR
Recorded labour violations 4301 4286 00,35



Every year thousands of 
Gendarmery officcers are 
graduating from various 
Schools of specalization. 
Such graduations are spown 

in the photografs.

and renovated facilities as a sym
bolic of a smoother functioning 
and more efficient Law Enforce
ment Agency.,

But more significant, the IMAGE 
of the Gendarmery is reflected in 
the attitude of the Gendarmery’s 
members toward their job. The 
theme, «Courtesy», Pride and De
pendability» has become a part of 
the Gendarmery long tradition. The 
Gendarmery members have recog
nised that they are part of a dyna
mic experience in· law enforcement. 
They are taking a more profession
al attitude toward their job, sup
porting higher standards of con
duct, and striving toward higher 
levels of performance.

The Gendarmery’s keynote is 
PROGRESS.

Complacency is the worst enemy 
of progress. We must not be con
tent with past achievements. There

are still difficult problems and tre
mendous challenges confronting 
Law Enforcement in our modern, 
complex and ever-changing society. 
Such problems will not remain 
burried under an avalanche of pla
titudes and pleasantries. We have 
not only to solve all, these pro
blems, but to solve them in the 
proper way, so that tomorrow 
our colleagues may apply also this 
knowledge to the further improv
ing of our profession for the bene
fit of our beloved Country.

We must continue our effoi 
in order to fulfil our responsib 
lities and support the attaingnment 
of the final goals according to the 
demands of the modern years.

WE cannot longer wait; tomor
row of last year is already upon us.


