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Άνδρες του Μη
χανοκινήτου Τάγμα
τος Χωρ]κής διέρ
χονται τόν όρμητι- 
κόν ποταμόν ’Αώον 
κατά τό ’Αλβανικό 
έπος. (Πίναξ ιστο
ρικού Μουσείου Χω
ροφυλακής).

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

-X- Σε λ ίγ ε ς  ήμε'ρες 
μας θά πλετ) στά 

ματα της Ε θ ν ικ ή ς

ολόκληρη η 
γαλανόλευκα 

Υπερηφάνειας

χώρα
χρώ-

^ . Στον ορ ίζοντα  τής ισ το ρ ικ ή ς  μνή- 
^  μης προβάλλει, τοϋτες τ ί'ς  ώρες το 
γλαυκό φως της Μεγάλης ’Ε π ε τ ε ίο υ :Τής 
28ης ’Οκτωβρίου 1940.

J L - ’H Ε π ο π ο ιία  τοϋ ’4ο ε χ ε ί  μ ε ίν ε ι  
^  βαθείά  χαραγμε'νη στην μνήμη τοϋ 

' Ελληνίκοϋ Λαοϋ. Γ ια τ ί κα ί τ ό τ ε ,  ο’πως 
κάθε φορά που η ’Εθνική όμονοία οδη
γ ε ί  τά βήματά τ ο υ ,ε δ ε ίζ ε  στην έντρο 
μη άνθρωπο'τητα την μεγαλωσϋνητου ποϊί 
αληθινά  μετρήθηκε "με' της καρδιάς το 
πυρωμα κα ί με το α ίμ α ” .

JL, Το' Σώμα της Χωρ/κής δ ια τη ρ ε ί πολ- 
^  λε'ς αναμνήσεις άπο το μεγάλο αύ- 
το' Έ π ο ς . ’Απο' τμς πρώτες ώρες τοϋ 
πολε'μου βρε'θηκε συμπαραστάτης το ϋ Έ λ - 
ληνίκοϋ λαοϋ, προστατευτική' ασπίδα ασ
φαλείας τοϋ μετώπου,άλλάκαί στην πρώ
τη γραμμή τοϋ πυρος όπως δ ε ίχ ν ε ι  καί 
το' εξώφυλλο τοϋ π ερ ίοδ ίκοΰ  ποϋ άνα- 
παρίστα άπο' ζωγραφικό' π ίνακα την δ ιά  
βασί τοΰ ορμητίκοϋ ποταμοΰ Αώου απο 
Μηχανοκίνητο Τμήμα τη ς .

■JL· * Η "ΕΠ.Χ." σ ’αύτο' το' τεΰχος άφυε- 
^  ρώνεί ενα 14σε'λίδο γ ίά  τη'ν μ εγά 
λη Έ π ε τε ίο ,σ ά ν  μικρή προσφορά κα ί μ ε
γάλη εύ κ α ίρ ία  γ ίά  την άναπολησί τής 
μνήμης στί'ς ενδοξες αύτε'ς στίγμε 'ςτοϋ  

Ε λλη ν ίκ οϋ  Έ θ ν ο υ ς .-

* Η Έ π ιθεώ ρησ ις Χωροφυλακής

Ε Τ Η Σ Ι Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α !
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Δέν είναι περιαυτολογία καί καύ
χημα νά είπωθή δτι τρεις χιλιάδες 
τώρα χρόνια ό κόσμος ζεϊ καί 
άνδρώνεται κάτω από τό Φως τής 
ιστορίας μας καί του Πολιτισμού 
μας. Οί καιροί περνούν. Ό  «παν- 
δαμάτωρ χρόνος» καταλύει τις 
ημέρες καί τά έργα των ανθρώπων. 
Ή  μνήμη δέν διασώζει παρά ώχρά 
σκέλεθρα άπό τά ιστορικά γεγο
νότα. "Ο,τι απομένει άπό τήν ιστο
ρία τών λαών είναι τό δίδαγμα. 
Καί τό αιώνιον δίδαγμα τού κό
σμου λέγεται ΕΛΛΑΣ

—Ελλάς καί Πνεύμα: Ελλάς 
καί αγών : Ελλάς καί Θυσία :

Είναι άδύνατον νά διαχωρίσει 
κανείς αυτές τις τρεις έννοιες. Είναι 
άδύνατο νά εννοήσει τόν κόσμο 
καί τόν πολιτισμό χωρίς τήν Ε λ 
λάδα, καί τόν Ελληνισμόν νά μήν 
αγωνίζεται γιά τήν άνθρωπότητα 
'Η μοίρα τού Έθνους μας συνέδε
σε πάντοτε τήν λέξιν Ελλάς μέ 
τούς αγώνες της γιά τήν άνθρωπό
τητα.

’Αλύγιστος καί θαρραλέος άντι- 
μετώπισεν ό Ελληνισμός άπό τήν 
άρχή τής ιστορίας του τά άγρια καί 
πολυάριθμα στίφη τών βαρβάρων 
καί τών επιδρομέων. Σέ άνισους 
συντριπτικά αγώνες εΐχεν απί
θανες καί μυθικές νίκες, όπου ή 
ύπερψυχία κατερράκωσε τήν υπε
ροπλία. ’Ανάγκασε τούς χαλύβδι
νους χειμάρρους νά συγκομίσουν 
τούς πικρότατους καρπούς τού θρά
σους των. Δέν θά άναφερθοΰμε 
στις μεγάλες καί πανανθρώπινες 
στιγμές τής ιστορίας μας. Γιά τήν 
παγκόσμια καταξίωσι τών άγώνων 
μας καί γιά τό παναθρώπινο νόη
μά τους φθάνει μόνον αυτή ή 
φράσις τού φιλοσόφου Πλάτωνος:

—«Πρέπει νά γνωρίζει καθένας, 
λέει, ποιά ήταν ή άρετή έκείνων 
πού άπέκρουσαν στόν Μαραθώνα 
τήν δύναμι τών βαρβάρων καί 
έταπείνωσαν τήν υπερηφάνεια ολό
κληρης τής ’Ασίας. Γιατί λέω 
πώς έκεϊνοι οί άνδρες πού τόσον 
όλίγοι έπολέμησαν μέ τόσο πλή
θος βαρβάρων, δέν είναι μόνον 
ίδικοί μας πρόγονοι, άλλά διδά
σκαλοι καί όδηγηταί γιά τούς 
άλλους, καί δημιουργοί καί τής 
ίδικής μας ’Ελευθερίας καί δλων 
τών άνθρώπων τής ήπείρου μας».

Νά άπό πού ξεκινάει ή δική μας 
ιστορική καταβολή. Τίποτα δέν 
υπάρχει υψηλότερο σάν δίδαγμα 
καί ούσιαστικώτερο σάν παγκό
σμια προσφορά άπό αύτό πού 
άναφέρει ό Πλάτων. "Οταν ή ώρα
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«Κρατεί ή 'Ελλάδα δάφνη 

μά ξέρει νά σπέρνη κεραυνούς

μέ τ' άλλο χέρι».

τοΰ κινδύνου παίρνει παγκόσμια 
προέκτασι, όταν δέν ελπίζεις παρά 
στό θάνατο, νά στέκεις έκεΐ, ορθός 
στις επάλξεις τοΰ παναθρώπινου 
Χρέους. Καί όσοι δέν ήμποροϋν 
καί δέν τολμούν νά σταθούν σέ 
παρόμοιες επάλξεις, είναι άνάξιοι 
νά ζοΰν σάν λαοί καί χάνονται. 
Σ’ εμάς όμως τούς μικρούς, τούς 
άδύναμους καί τούς παραγκωνισμέ
νους συχνά, αυτή είναι άπό τά βά
θη των αιώνων ή άδιάλακτη στά
σις μας. Τήν κάθε θυσία μας, τήν 
κάθε έκατόμβη, τήν κάθε σταγό
να τοΰ αίματός μας τήν βλέπομε 
πάντοτε σάν πράξι τιμής καί σάν 
χρέος πού πρέπει έμεΐς νά τό εξοφλή
σομε άπέναντι τής ιστορίας καί 
τής άνθρωπότητος. Αιώνες αι
ώνων έχομε κριθή εν «πυρί ώς 
χρυσός εν χωνευτηρίφ». Αιώνες 
αιώνων λέμε τό ΟΧΙ εναντίον τών 
βαρβάρων. Καί όλη μας ή μακραίω
νη ιστορία είναι μιά δέσμη άπό 
παρόμοιες άρνήσεις. ’Αλλά ποτέ 
καί σέ καμμιά περίπτωσι δέν άρνη- 
θήκαμε εναντίον τοΰ παγκοσμίου 
χρέους μας. "Ολα μας τά ΟΧΙ, άπό 
τόν Μαραθώνα καί τις Θερμοπύλες, 
ώς στό Βυζάντιο καί στό Μεσολόγ
γι, καί ώς τήν 28η ’Οκτωβρίου 
τοΰ 1940 είναι συνυφασμένα μέ 
τό Μεγάλο Παρόν πού δίνει ή 
Φυλή μας στους ιερούς άγώνες 
τής ’Ελευθερίας.

—Μή φοβάστε λαοί. ’Εδώ τσα
κίζονται οί βάρβαροι. «Μικρή είναι 
ή γή μας, όση καί μιά άσπίδα, 
γιά τάφος όμως τών εχθρών της 
φθάνει».

"Οταν ξημέρωσεν ή 28η ’Οκτω
βρίου τοΰ 1940 καί όταν άντήχη- 
σε στούς σκοτεινούς αιθέρες τοΰ 
κόσμου τό 'Ελληνικόν ΟΧΙ, ή 
άρχαία Ελλάς εύρισκε τόν σύν
δεσμό της μέ τή νέα, καί έδειχνε 
στήν άνθρωπότητα ότι ό λαός 
μας ήταν, είναι καί θά είναι ό 
μοιραίος καί ώρισμένος άπό τό 
Θεό διαφεντευτής τής παγκόσμιας 
’Ελευθερίας.

Τριάντα αιώνων Ελληνική ιστο
ρία μιλούσε έκείνη τήν ήμέρα 
μέ τό στόμα τών ήγετών τής 'Ελλά
δος καί μέ τήν άπόφασι τοΰ λαοΰ 
της. Μερικοί είπαν ότι πρόκειται 
γιά ήρωϊκή έξαρσι σέ ώρα παρα
φροσύνης ένός λαοΰ πού είχε χάσει 
τήν ικανότητα νά συσχετίζει τούς 
όγκους καί τούς άριθμούς. ’Ακρι
βώς τήν ίδια φράσι είχε πει καί 
ό Ξέρξης πριν άπό τή μάχη τών 
Θερμοπυλών : «Είναι τρελλοί».
Καί τήν ίδια είπαν πολύ άργό-
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τέρα καί γιά τούς πολέμαρχους 
τοΰ 1821, όπως καί γιά τούς μα
χητές τού 1912—1913. Αύτή όμως 
ή τρέλλα αποδείχθηκε οίστρος 
ήρωϊσμοΰ καί πάθος έλευθερίας.

—Δέν έχετε δοκιμάσει έσεΐς τήν 
ελευθερία, νά δείτε τί γλυκειά πού 
είναι.—λένε κάποιοι Έλληνες σ’ 
ένα Πέρση αξιωματικό, πού τούς 
συμβουλεύει νά παραδοθοϋν πριν 
από τή Μάχη τοΰ Μαραθώνα. 
"Αν τήν είχατε δοκιμάσει, θά μας 
λέγατε οί ίδιοι νά πολεμήσωμε 
όχι μονάχα μέ τ’ άκόντια, αλλά 
άκόμα καί μέ τά δόντια.

"Αν αύτή μονάχα τήν φράσι του 
Ηροδότου τήν είχε διαβάσει ό 
πανίσχυρος καί ύπερόπτης δικτά- 
τωρ τής Ρώμης, δέν θ’ άποτολμοΰ- 
σε νά καυχηθή ότι θά κατακτήσει 
τήν Ελλάδα μόνο μ’ ένα περίπα
το τών σιδηροφράκτων λεγεώνων 
του. Μέσα στήν παθολογική μεγα
λομανία του, μέσα στή ψευτιά 
πού είχεν εξαναγκάσει τό λαό τοι 
νά ζεΐ, δέν μπορούσε ούτε άπό τήν 
ιστορία ν’ άντλήσει διδάγματα, 
ούτε καν νά κοιτάξει τό χάρτη 
ποιά χώρα είναι εκείνη πού θέλησε 
νά ύποδουλώσει.

’Αλλά επάνω στήν τραχειά πέτρα 
τής Ελλάδος τό μεγάλο ψέμμα 
άρχισε ξαφνικά νά ξεφτά.

Καί είδε κατάπληκτος ό κόσμος 
μιά πανίσχυρη αύτοκρατορία, πού 
ξεκίνησε μέ όκτώ έκατομμύρια 
λόγχες γιά νά ύποτάξει ένα βαλκα
νικό κράτος δέκα φορές μικρότερο 
άπ’ αύτήν, τήν είδε νά παραπαίει 
στό χείλος τής πιό φοβερής κα
ταστροφής πού γνώρισε ποτέ ή 
ιστορία της. Καί όχι μονάχα τό 
δέος, άλλά καί ό θάνατος άρχισε 
ν’ άπλώνεται σάν ένα βαρύ μαϋρο 
σύννεφο άπάνω άπό τά θεατρικά 
κεφάλια τών δικτατόρων της.

Μιά όπερα έπαιζεν είκοσι πε
ρίπου χρόνια ό μεγαλόστομος 
Ντοΰτσε είς βάρος τοΰ θεατρόφι
λου καί φιλόμουσου Ίταλικοΰ λα- 
οΰ. Μέ στολές όπερας, μέ χειρονο
μίες όπερας, μέ στόμφο καί φρασεο
λογία όπερας, τον έκανε νά ζεΐ σέ 
μιά παραίσθησι, πού τήν πλήρωσεν 
—άλλοίμονο—πολύ άκριβά, όταν ή 
μεγαλαυχία καί ό τυχοδιωκτισμός 
τοΰ πρωταγωνιστή της Μπενίτο

Πολεμικές σκηνές άπό τήν έποποιΐα 
τοδ 40. Ή  άπαράμιλλος μαχητικότης 
καί τό ακατάβλητο σθένος τοΟ "Ελληνος 
στρατιώτου έθριάμβευσαν έπΐ τής λογι
κής τών άριθμών.
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Μουσολίνι τον έφερε αντιμέτωπο 
μέ τή σκληρή πραγματικότητα 
στά βουνά τής Ελληνικής Βορείου 
Ηπείρου. Δέν εύχηθήκαμε έμεΐς 
αύτό τό τραγικό τέλος στό γειτο
νικό μας λαό. Δέν τοϋ είχαμε μίσος, 
γιά νά χαροΰμε τή συμφορά του.

Τό έπος τοϋ 1940 έγινε Χθές, 
αλλά αναζητεί άντισταθίσμα- 
τα άπό τό Σήμερα. "Αν όμως νο
μίζομε ότι, γιά νά δείξωμεν πάλιν 
«άκάματον ενέργειαν καί υψη
λήν φύσιν» όπως τότε, καί γιά νά 
κατορθώσωμε κάτι μεγάλο χρειά
ζεται ένας έκτακτος κίνδυνος, ας 
άντιληφθοϋμε σοβαρά ότι ό κίν
δυνος είναι ή ίδια ή ιστορία καί οί 
αξιώσεις της. "Οταν δέν νιώθει τό 
ιστορικό του χρέος ένας λαός, 
αυτός είναι ό κίνδυνος. 'Υπάρχει 
λοιπόν πάντοτε χώρος γιά υψηλές 
πράξεις. Υπάρχει στάδιο γιά 
άθλήματα.

«Έργφ τάς τιμάς». —Μέ πρά
ξεις πρέπει ν' άποδίδωμε τίς τι
μές, όπως είπε ό Περικλής στον 
«’Επιτάφιό» του. Αύτό περιμένουν 
άπό μας καί οί ήρωες τοϋ 1940—41. 
"Ας όδεύσωμε νοερά πρός τούς 
τάφους των, γιά νά γευθοΰμε τό 
αιώνιο πνεύμα τους. Καί ας δι
δαχθούμε άπό αύτούς. Οί νεκροί 
μπορούν νά διδάξουν. Είναι σο
φοί μέσα στήν άσώπαστη σιω
πή τους. Έχουν τελειώσει ό,τι δέν 
έχει τελειώσει κανένας μας: Τό 
έργο τους μέ τό θάνατό τους.

«Εις έκεΐνο γάρ τό έργον άπο- 
βλέψαντες καί τάς υστέρας μά- 
χας έτόλμησαν διακινδυνεύειν όπέρ 
τής σωτηρίας τής πατρίδος, ήγε- 
μόνες καί διδάσκαλοι τοΐς άλλοις 
γενόμενοι», όπως λέγει ό Περικλής.

Αύτό είναι τό δίδαγμα των ήρώων 
τοϋ Σαράντα. Ό χ ι ό λόγος καί ή 
καύχησις γιά κείνους, αλλά ή 
Πραξις. Γιατί διαφορετικά όλο τό 
μεγάλο νόημα τής θυσίας τους 
ήμπορεΐ νά ξεπέσει σέ φλυαρία καί 
μάταιο λιβανωτό. Τιμή των υψη
λών έργων είναι ν’ άνταποκριθεΐς 
σ’ αύτά μέ τά δικά σου έργα, κι 
όχι μονάχα νά τά εξυμνείς καί νά 
έπαίρεσαι γι’ αυτά. Νά άντιτάξεις 
σ’ έκεΐνα μιάν ισοδύναμη καί ισόρ
ροπη πράξι.

Καί αύτή τήν πράξι —τιμή τήν 
άντέταξαν οί "Ελληνες όταν καί 
ένας άλλος κίνδυνος άπείλησε ν’ 
άφανίσει τήν Ελλάδα: Ό  Κόκ
κινος φασισμός ό χείμαρρος τής 
Στέππας. ’Αλλά υπάρχει καί ό Θεός 
τής Ελλάδος πού τήν σκέπει. 
'Υπάρχει καί ό εκλεκτός άνθος τοϋ

"Εθνους, πού πάντα τό προστα
τεύει άπό κάθε απειλή. "Ολα τά 
στρατευμένα παιδιά τής Ελλάδος... 
'Η αληθινή καί προαιώνια ψυχή 
τής πατρίδος. Ή  ελπίδα της σέ 
κάθε απελπισία. Ή  μόνη της 
απαντοχή σέ κάθε άνεπάντεχο... 
Οί ίδιες θείες ψυχές τών Ελλήνων 
πού δείχνουν πάντοτε στούς με
γάλους κινδύνους «άκάματον ενέρ
γειαν καί ύψηλήν φύσιν». Οί συ- 
νεχισταί τών τροπαίων τοϋ 1940— 
1941 στό Γράμμο καί στό Βίτσι καί 
οί Έθνεγέρται τής 21ης ’Απριλίου 
1967.

Πάλιν οί ολίγοι. Οί «επ’ αρετή 
καί άνδρείαάθλήσαντεςκαίάθλοΰν- 
τες, οί ύπέρ βωμών καί έστιών άγω- 
νισάμενοι καί άγωνιζόμενοι».

Καί αν ή μνήμη τοϋ 1940 ση
μαίνει γιά μας τούς "Ελληνες 
προσκύνημα, θαυμασμό καί καύ
χημα, σημαίνει άκόμα ότι ό Ελλη
νικός λαός δημιουργήθηκε γιά νά 
ρυθμίζεν^ΰς σχέσεις τών ανθρώπων 
καί νά τούς βγάζει άπό τό αδιέ
ξοδο.

Μπορεί νά φαντασθεΐ κανείς τί 
θά ήταν σήμερα ό κόσμος αν ή 
Ελλάς δέν έλεγε τό ΟΧΙ της 
έκεΐνο τό φθινοπωρινό πρωινό τοϋ 
’Οκτωβρίου πριν άπό τριάντα τρία 
χρόνια. Μπορεί νά συλλάβει κα
νείς ποιά θά ήταν σήμερα ή όψις 
τοϋ κόσμου άν ή Ελλάς δέν είχε 
πει τό ΟΧΙ της τόσες φορές στή 
μακρόχονή της ιστορία. Νά για
τί πρέπει νά βλέπουμε τήν 28η 
’Οκτωβρίου τοϋ 1940, όχι μονάχα 
σάν μιά μεγάλη καί ιστορική επέ
τειο τοϋ "Εθνους μας, αντάξια ένός 
Μαραθώνα, άλλά καί σάν ένα με
γάλο δίδαγμα πρός τήν άνθρωπό- 
τητα, ένα δίδαγμα πού θά διαιωνίζει 
τήν καταπληκτική ζωντάνια τής 
Ελληνικής φυλής, τό άδάμαστο 
σθένος της, τό άκατάλυτο πνεΰμα 
της, τήν άπαραίτητη παρουσία της 
μέσα στήν άνθρωπότητα, πού άπό 
καιρό σέ καιρό χάνει τήν ισορρο
πία της καί ή έλληνική φυλή τής 
τήν ξαναδίνει.

Τό ότι ένας λαός, τόσο όλιγά- 
ριθμος όπως ό Ελληνικός, άλλά μέ 
τέτοια μεγαλωσύνη ψυχής, αντιμε
τώπισε μέσα σέ έξη μήνες δυό πα
νίσχυρες δυνάμεις, ξαναφέρνοντας 
στον ορθό δρόμο τήν ξεστρατισμέ- 
νη ιστορία, φανερώνει καί βεβαιώ
νει τήν άνωτερότητα καί τή θέλη- 
σί του νά στέκεται κάθε φορά άντι- 
μέτωπος - έστω καί μόνος - στήν 
απάνθρωπη βία.

Κρατεί ή Ελλάδα δάφνη ελιάς, μά
ξέρει

νά σπέρνει κεραυνούς μέ τ’ άλλο
χέρι.

λέει ό ποιητής. Καί έτσι είναι. Ή  
Ελλάς συμβολίζει τήν κιβωτό τοϋ 
Νώε. Τήν ελπίδα ότι δέν πρόκειται 
νά σβύσουν τά προαιώνια ιδανικά 
τοϋ άνθρώπου. Συμβολίζει άκόμα 
καί τό περιστέρι, πού φεύγοντας 
ύστερ’ άπό τον κατακλυσμό άπό 
τήν κιβωτό, ξαναγύρισε κι έφερε 
στό ράμφος του ένα κλωνάρι ελιάς, 
προμήνυμα στόν απελπισμένο άν
θρωπο, ότι ή Ειρήνη δέ θά τόν έγ- 
καταλείψει καί ότι οί δοκιμασίες 
του πρέπει νά τόν εμψυχώσουν καί 
νά τόν χαλυβδώνουν γιά τά ιδανι
κά πού αυτός εκπροσωπεί.

Αύτά τά ύψηλά διδάγματα, πε
ρίεργα ίσως γιά άλλους λαούς, άλ
λά φυσικά γιά τόν Ελληνικό, μιά 
καί αποτελούν τό ιστορικό καί βιο
λογικό κύτταρό του, είναι ή αιτία 
πού τόν ώδήγησε στήν 28η ’Οκτω
βρίου τοϋ 1940.

Αύτή ή ήμέρα - πού δέν είναι μο
νάχα ήμέρα έλληνική, άλλά καί ή
μέρα τοϋ κόσμου, άπεκάλυψε γιά 
μιά άκόμα φορά τούς θησαυρούς 
τής αλκής, τής εύψυχίας, τής άρε- 
τής καί τής γενναιότητας τών 'Ελ
λήνων. Κανένα δέν πτόησε τό πλή
θος καί ή πανοπλία τών εχθρών. 
Κανένα δέν λύγισε ή απειλή τών 
όκτώ έκατομμυρίων λογχών. Αύ- 
τός ό λαός δέν έμαθε νά παραδίδε- 
ται ποτέ αμαχητί στούς έχθρούς 
του. Δέν έδωσε ποτέ στούς πρε- 
σβευτάς των «γήν καί ύδωρ». Κρά
τησε πάντοτε ψηλά τήν τιμή του, 
ψηλά τ’ όνομά του καί πρώτος 
πότισε τό δρόμο τής Ελευθε
ρίας μέ τό αίμα του, πρώτος τόν έσ
τρωσε μέ τά κορμιά του καί άπό τά 
πανάρχαια χρόνια σέ τούτη τήν 
Έλληνική γή ξεθάβουμε κόκκαλα 
καί σπαθιά σπασμένα πλάι στ’ ά- 
λέτρια.

«Έργ<» τάς τιμάς» άς άποδώσου- 
με λοιπόν σ’ έκείνους πού δώσανε 
τή ζωή τους γιά νά ζοϋμε έμεΐς ε
λεύθεροι, πού χάσανε τά μάτια τους 
γιά νά βλέπουμε έμεΐς, πού τσάκι
σαν τά χέρια καί τά πόδια τους γιά 
νά στέκεται πάντοτε ή Ελλάς όρθή 
καί περήφανη μπροστά στόν κό
σμο, μπροστά στήν άνθρωπότητα 
καί μπροστά στήν ιστορία.
'Η Ελλάς πού είναι ΙΔΕΑ, ΠΝΕΥ
ΜΑ ΚΑΙ ΦΩΣ.
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Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α  ΘΕΜΑΤΑ

Ε Π Α Ν Ο Δ Ο Σ  
ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΖΟΥΓΚΛΑΝ;
Α Χ Ι Λ Α Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η  

Άντιστρατήγου έ . ά . 
Προέδρου Παν]μίου Πατρών

5Αφ’ δτου δ άνθρωπος ήρχισε νά 
σκέπτεται, κατενόησεν δτι τό μέ
γιστο ν κοινωνικόν και προσωπικόν 
αγαθόν είναι ή έλενθέρα διαβίωσές 
τον. ’Ενώ οι διανοηταί καθορίζουν 
την ακριβή έννοιαν τής ελευθερίας 
καί τάς έξοχους συνέπειας τής άσκή- 
σεώς της, οι εφαρμοστοί ταυτής 
έκαπήλενον, κατά ποικίλον ποσο- 
στόν, πλειστάκις μέγιστον, τον θαυ
μαστόν τούτον θεσμόν, δίδοντες εις 
αυτόν περιεχόμενον μή άφιστάμε- 
νον τής ασυδοσίας καί τής αναρχίας. 
Πολιτιστικοί διεργασίαι χιλιετιών 
δεν έπεισαν τάς κοινωνίας περί τής 
πλάνης των ταύτης. Οντως ή πρα
γματική ελευθερία μετεβλήθη εις 
προσωπεΐον προς κάλνψιν πάσης 
ατομικής καί κοινωνικής επιδιώ
ξεως, έξυπηρετούσης τό συμφέρον 
—εις βάρος τής όλότητος—τοϋ φέ
ροντας τό προσωπεΐον τούτο. "Απόν
τες κόπτονται διά την ελευθερίαν, 
ενώ συγχρόνως την καταπατούν άσν- 
δότως. Έ ν  όνόματι τής ελευθερίας, 
οίασδήποτε μορφής προκνπτούσης 
έκ τοϋ τομέως εφαρμογής της, δια- 
πράττονται πραγματικά εγκλήματα.
’Εάν αυτή είχεν υλικήν νπόστασιν 
θά προετίμα νά αύτοχειριασθή προ 
τής συστηματικής ταύτης καπηλεύ- 
σεώς της. ’Αγαθοποιόν έπίδρασιν 
εις τον κοινωνικόν βίον καί εις τάς 
εύγενεϊς προσωπικός επιδιώξεις παν
τός έμβιου λογικού δντος έχει ή έλεν- 
θερία, έφ’ δσον είναι λελογισμένη 
καί αντοπειθαρχουμένη καί ενρίσκε- 
ται έν αρμονία με τάς λογικός έπι- 
διώξεις τής όλότητος.

Πάσα πράξις τής Φύσεως, λέ
γουν οι σοφοί, πρέπει νά είναι πολύ
τιμος οδηγός εις τον άνθρωπον. Έ -  
δόθη εις τούτον τό λογικόν, ϊνα τό 
χρησιμοποιή βάσει τής έννοιας τής 
ορθής έλευθερίας. Παραλλήλως ό 
φορεύς τοϋ λογικού τούτου αποτελεί 
πρότυπον ύ π ο τ ε τ α γ μ έ ν ο υ  εις 
τάς φυσικός έπιταγάς. Χαρακτηρι
στικοί τοιαϋται έπιταγάί είναι αί 
σχετικαί με τήν αύτοσυντήρησιν 
( διατροφή, ύπνος, αυτοπροστασία 
έκ κινδύνων κλπ.) καί με τήν ανα
παραγωγήν ( τυφλή έξυπηρέτ ησις 
τών γενετησίων παρορμήσεων πλει- 
στάκις έκτος πάσης λογικής καί 
αξιοπρέπειας, στοργή μέχρις αυτο
θυσίας προς τά τέκνα κλπ.). Ούδείς 
απολύτως, υγιής καί φυσιολογικός 
άνθρωπος, κατώρθωσε νά απαλλα
γή τών δεσμών διά τήν έκπλήρωσιν

τών προαναφερθεισών φυσικών έπι- 
ταγών. Πας άνθρωπος αγωνίζεται, 
άνευ διακοπής, καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής ζωής του διά τήν έκπλή- 
ρωσιν τών ώς άνω αναντίρρητων 
έπιταγών, ουδέποτε δέ έσκέφθη νά 
έλευθερωθή έκ τούτων, αλλά άντι- 
θέτως περιέβαλε ταύτας με τον φω
τοστέφανον τοϋ Καθήκοντος. Ούδείς 
σοφός διανοητής, μέγας ύπέρμαχος 
τής έλευθερίας, έσκέφθη ούδ’ έπί 
στιγμήν νά άποστή τών δουλειών του 
έκ τοϋ Καθήκοντος τούτου. ' Υπάρ
χει έλάχιστον ποσοστόν έξαιρέσεων, 
εις τό όποιον έντάσσονται οι αλλο
τριωμένοι, λόγω άφοσιώσεώς των 
εις ιδεολογικούς θεσμούς (ώς οι Θρη
σκευτικοί άναχωρηταί, αλλά μεταξύ 
αυτών υπάρχουν πολλοί παραβάται 
τής άλλοτριώσεως) καί οί μειωμέ
νης φυσικής καταστάσεως, οί όποιοι 
φθάνουν πέραν παντός ορίου, εις πολ- 
λάς περιπτώσεις, διά καταργήσεως 
ούχί μόνον τών φυσικών δουλειών, 
αλλά καί αυτής ταύτης τής ύπάρ- 
ξεώς των, μέσω τοϋ αυτοχειριασμού 
των.

Κατά συνέπειαν, κατ’ αναλογίαν 
προς τήν φυσικήν έλευθερίαν, ύπο- 
κειμένην εις τάς ώς άνω δουλείας, 
αναγκαίας διά τήν έπιβίωσιν, καί ή 
κοινωνική καί ή προσωπική έλευ-
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θεριά, διά νά είναι γόνιμος και άπο- 
δοτικώς ’ άρμονική, επιβάλλεται ό
πως υπάγεται εις κανόνας αύτοπε- 
ριορισμών και πειθαρχήσεως, αλ
λέως μαθηματ ικώς έκτρέπετ αι εις 
αναρχίαν, ασυδοσίαν, αναίδειαν, οκ
νηρίαν κλπ.

'Ο αιών μας ιδίως, 6 αιών τής 
τεχνολογικής φρενίτιδος, τοϋ υπερ
πληθυσμού, τής θεοποιήσεως τοϋ 
συμφέροντος και τής ακρας επιθε
τικότητας αποτελεί κακόν πρότυπον 
εποχής, καθ’ ήν γίνεται συστηματι
κή καπήλευσις των έξοχων Άξιων 
τοϋ πολιτισμού—μεταξύ των όποιων 
πρωτεύουσαν θέσιν έχει ή ελευθε
ρία—αι όποΐαι κατερρίφθησαν άπό 
τα βάθρα των, όπου τάς έστησαν οι 
παρωχημένοι αιώνες και ποδοπα- 
τοϋνται άπό τούς καπηλευτάς. Οί 
ίδιοι αυτοί καπηλευταί καί άρνη- 
ταί τών Άξιων, άποτελοϋν τούς 
βοώντας συνηγόρους των, εις ήν 
περίπτωσιν νγιά κοινωνικά στοι
χεία επιχειρούν την έξνγίανσιν τών 
μολυνθέντων άξιογενών θεσμών, ώς 
τούτο συμβαίνει διά τών εξυγιαν
τικών επαναστάσεων (μέ πρότυ
πον τοιαντην την Γαλλικήν έπανά- 
στασιν τοϋ ΙΗ ’ αίώνος).

Ά λ λ ’ αι άτέλειαι τοϋ ανθρώπου, 
ιδίως τοϋ συγχρόνου, συνθέτουν κομ- 
βο λόγιαν δυσειδών ανομημάτων αρ
κετού μήκους. Πέραν τών καπηλεύ- 
σεων τών Άξιω ν ό άνθρωπος άπο- 
δεικνύει τον υψηλόν βαθμόν τής 
παραφροσύνης του διά τών συνεχών 
πολέμων. "Οταν μετά πάροδον χι
λιετιών καταπαύσουν όριστικώς οϋ- 
τοι, οί μετέπειτα μελετηταϊ τής πο
λεμικής ιστορίας τής άνθρωπότη- 
τος θά έκπλήσσωνται άπό τό άπί- 
θανον μέγεθος τής παραφροσύνης 
της, τής έκδηλωθείσης κατά τό 
άπώτατον, διά τότε, παρελθόν, διά 
τών συνεχών καί άφανιστικώς κατα
στροφικών πολεμικά)» συρράξεων, 
τάς όποιας ούδεμία λογική υπαγο
ρεύει.

'Ετέρα έκδήλωσις συλλογικής άν- 
θρωπίνης παρανοίας, εις την όποιαν 
περισσότερον θά έταίριαζεν ό τί
τλος τής άμετρου εύηθείας, είναι ό 
καλούμενος έκμοντερνιστικός «συρ
μός» (μόδα) εις την έμφάνισιν καί 
εις την νοοτροπίαν τών άνθρώπων, 
κυρίως, άλλά καί εις ποικίλα υλικά 
μέσα, τά όποια ούτοι χρησιμοποιούν 
διά την διαβίωσίν των. "Εν περίερ
γον «άμόκ» ύπακοής εις τάς έπι- 
ταγάς τοϋ «συρμού» συγκλονίζει 
τάς στρατιάς τών πιστών τον, συν
τριπτικόν ποσοστόν τών οποίων 
έπανδροΰται άπό την άνήσνχον καί 
τά πάντα άμφισβητώσαν, λόγιο τής 
άπειρίας της, νεολαίαν. Δ ιατάσσει 
ό παρανοϊκός «συρμός» τούς παρα
νοϊκούς οπαδούς του νά μεταβάλλουν 
τάς κεφαλάς των εις κεφαλάς άγριων, 
«στολιζομένας» διά τών προϊόντων 
άφθονου τριχοφυΐας. ”Απαντες οί 
πιστοί μετά θρησκευτικής εύλα- 
βείας τον ύπακούουν, με εκπληκτι
κήν άνελεύθερον δουλικότητα. Έ ν  
τώ μεταξύ οί ίδιοι αυτοί παρανοϊκοί 
πιστοί φωνασκοϋν υπέρ τής ελευ
θερίας, τής όποιας όμως άγνοοϋν 
παντελώς τήν έννοιαν καί τήν εύγε- 
νή άποστολήν. Δ ιατάσσει δ παρα
νοϊκός «συρμός» νά ένδύωνται οί 
πιστοί του διά τετριμμένων καί βρω
μερών ενδυμάτων, παραδόξων σχη
μάτων καί χρωμάτων. "Απαντες 
οί πιστοί ούτοι τον ύπακούουν τυ- 
φλώς. Δ ιατάσσει ό παρανοϊκός «συρ
μός» έκχυδαϊσμόν, μέχρις άποκτη- 
νώσεως τοϋ σέξ, κτηνώδη δια- 
βίωσιν, ύποδούλωσιν εις τά ναρ
κωτικά, βορβορώδη συμπεριφοράν. 
"Απασα ή στρατιά τών πιστών τον, 
ιδίως ή «εϋελπις» νεολαία, ούδεμίαν 
άντίρρησιν φέρει εις τάς σαφώς πα- 
ρανοϊκάς ταντας έπιταγάς.

Άντιθέτως. Παρακαλοϋν οί υπεύ

θυνοι κοινωνικοί ταγοί ( γονείς, όι- 
δάσκαλοι, λειτουργοί τής θρησκείας, 
κρατικοί λ.ειτουργοί κλπ.) δι εφαρ
μογήν υγιών κανόνων λογικής καί 
αρμονικής διαβιώσεως. Σχεδόν ον- 
δεις τούς άκούει, ιδίως εκ τής νεο
λαίας ή τούς υπακούει κατ’ άνάγκην 
ή δι έξνπηρέτησιν τοϋ ταπεινού 
προσωπικού συμφέροντος. Οντω: 
'Η  οικογένεια είναι υπό διάλυσιν, ή 
θρησκεία λοιδωρεϊται, τό κράτος 
θεωρείται τύραννος. ’Εάν οί ώς άνω 
όρθολ,ογισταί ταγοί διέτασσον τήν 
εφαρμογήν τών παραλογισμών τοϋ 
«συρμοϋ», τότε οί διατασσόμενοι 
θά τούς ένέκλειαν αυθωρεί εις ψυ
χιατρεία. Τήν Α. Μ. όμως τον «συρ
μόν» ούδείς ποτέ τον άπηρνήθη ή 
τον κατηγόρησεν. "Ας άποκαλυ- 
φθώμεν προ τής ισχύος του.

Διερωτάταί τις, μετά τήν διατύ- 
πωσιν τών άνωτέρω, εάν ό σύγχρο
νος άνθρωπος, ιδίως όπως κατήν- 
τησε μετά τήν χολερικήν επιδρομήν 
τής τεχνολογικής φρενίτ ιδος, είναι 
άξιος διά τά άγλαά δώρα τοϋ πνευ
ματικού πολιτισμού, μεταξύ τών 
οποίων πρωτεύουσαν θέσιν κατέχουν 
αί υψηλαί Άξία ι, διά τά δώρα ταϋ- 
τα, τά όποια δεν κατανοεί ή τά με
ταμορφώνει δι έξυπηρέτησιν τοϋ 
ταπεινού του συμφέροντος. 'Η  ζουγ- 
κλοειδής έμφάνισις τοϋ συγχρόνου 
νέου ανθρώπου καθορίζει καί πού 
εύρίσκεται ή φυσική θέσις τούτου. 
Ά λλω ς τε τά πρόσφατα όζοντα 
«μουσικά προϊόντα» τής συγχρόνου 
καταρρακτώδους μπουζουκοπαρα
γωγής διαλαλοϋν τάς διακαείς επι
θυμίας τοϋ νέου ανθρώπου, τάς σχε- 
τικάς μέ τήν ζουγκλολατρείαν. ( «Θά 
πάω στή ζούγκλα μέ τον Ταρζάν, 
νά τήν περνάω φίνα. . . «κλπ.). Μία 
πραγματικφς πολιτισμένη κοινω
νία τήν οποίαν, άλλως τε, οϋτος 
πεισμόνως άπαρνειται, δέν είναι 
δυνατόν νά άποτελή τήν φυσικήν θέ
σιν του. Αϋτη πρέπει νά είναι,σα
φώς, ή ζούγκλ~.α, ή όποια τον καλει 
διά νά τον μεταβάλη εις σαρκοβό- 
ρον τρωγλοδίαιτον τής λίθινης επο
χής. ’Εκτός εάν ό «συρμός» από
κτηση λογικήν καί επιβάλλει εις 
τούς πιστούς του λογικός έκδηλ.ώ- 
σεις. "Ας τό έλπίσωμεν.

’Ιδού πού κατήντησεν ό «πολι
τισμένος» άνθρωπος τής τεχνολο
γικής εποχής. Καί ακόμη είναι ή 
αρχή τοϋ έκτροχιασμού του.
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Τό μαρτύριο  ένός λαού
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Στον μακρύ καί (ατέλειωτο κατάλογο των κομμου
νιστικών εγκλημάτων, ή τραγική «Πηγάδα» τοϋ ηρωι
κού Μελιγαλα, άποτελεΐ το άποκορύφωμα τοϋ οργίου 
αίματος των ερυθρών κακούργων. 'Υπήρξεν ένα ομα
δικό έγκλημα, πρωτοφανές γιά τα Ελληνικά χρονικά, 
έγκλημα πού γέμισε μέ φρίκη καί άποτροπιασμό τήν 
ψυχή τοϋ ’Έθνους.

'Η  μαύρη κατοχή, έδωσε τήν εύκαιρία στήν ώργα- 
νωμένη συμμορία τοϋ Κ.Κ.Ε., νά έξαπολύση τήν κατε- 
γίδα τής οργής. Μετά τήν διάλυσι τής συμμαχίας 
Χίτλερ—Στάλιν καί τον διαμελισμό τής Εύρώπης με
ταξύ τών συνεταίρων κομμουνιστικής Ρωσίας καί 
Έθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας, οί πράκτορες τής 
Μόσχας, πού χειροκροτούσαν τις ναζιστικές φάλαγγες, 
ξύπνησαν άναδρομικά καί θυμήθηκαν. Θυμήθηκαν δτι 
υπάρχει Ευρώπη, ελευθερία, έπιδρομέας καί γενοκτο
νία. Καί τότε κάλεσαν τον Λαόν μας νά πυκνώση τις 
τάξεις των. Μέ τήν προσωπίδα τοϋ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ, μέ 
βροντερά συνθήματα καί Δουρείους 'Ίππους, παγίδεψαν 
άρκετούς καί τούς παρέσυραν στήν έγκληματική καμό- 
ρα τών μετωπικών τους οργανώσεων. "Ομως πίσω άπό 
αύτές μέσα στά σκοτεινά γραφεία τών Μοσχοβιτών 
καθοδηγητών, κρύβονταν τά γαμψά νύχια τοϋ κόκκινου 
Φασισμού καί ή πρόθεσί του νά κλέψη τήν κληρονο
μιά τών Ελλήνων. Καί φάνηκε ολοκάθαρος ό «σκοπός 
τού άγώνα» μέ τήν έξοντωτική έπίθεσι τών έρυθρών 
ληστάρχων, κατά τής πραγματικής Εθνικής ’Αντι
στάσεως καί τήν άναδρη δολοφονία τών Έθνικοφρόνων 
άνταρτών Πελοποννήσου, Ρούμελης καί Μακεδονίας. 
'Η  έν ψυχρώ σφαγή τών πατριωτικών ομάδων Θεο- 
χαροπούλου, Καραχάλιου, Βρεττάκου, Βαζαίου, Ψαρ- 
ροΰ κ.λ.π. είναι ένα ελάχιστο δείγμα καί άναφορά λί
γων τραγικών περιπτώσεων.

Στήν ήμερησία διάταξι οί έπιθέσεις τού «άπελευθε- 
ρωτικοΰ» ΕΛΑΣ κατά τού ΕΔΕΣ καί τοϋ Τσαούς 
Άντών. Βρωμερές συμμαχίες μέ Γερμανούς, Βουλγά
ρους, ’Αρβανίτες. Σύμφωνα μέ τούς κατακτητάς γιά 
τον άκρωτηριασμό τής Ελλάδος. Ευλογίες τού ΕΑΜ 
στά τσακάλια τών κομιτατζήδων τού Κάλτσεφ. Αύτή 
υπήρξε ή κατοχική «Δράση» τών Ελληνοφώνων κα
θαρμάτων τοϋ Κ.Κ.Ε. "Αφησε τήν αιματηρή σφραγίδα 
της σέ κάθε γωνιά καί περιοχή, τής διπλά σκλαβωμέ
νης χώρας. Μιά κόλασι τρόμου καί φρίκης. Ποτάμι τό 
αίμα τών άθώων, πού έσφαξε ό δολοφόνος τής«ΟΠΛΑ» 
κομμουνιστής. Δεκάδες χιλιάδες κορμιά πατριωτών μο
νάχα γιατί δέν συμφωνούσαν μέ τις προδοτικές έπιδιώ-

Θ Α Ν Ο Υ  Κ Α Ρ Β Ε Λ Λ Α  
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

Οί τάφοι τών νεκρών τοΰ πρωτοφανούς άνουσιουρ- 
γήματος είς τόν μαρτυρικόν τόπον τοϋ Μελιγαλα μέ 
τήν δεσπόζουσαν δψιν τού ύπερμεγέθους Σταυροί) τοΰ 
μαρτυρίου θά διδάσκουν έσαεϊ τούς Έλληνας τούς τρό
πους καί τάς μεθόδους τών έρυθρών προδοτών διά τήν 
έπιβολήν τής στυγνής κομμουνιστικής τυραννίας.
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ξεις τοϋ Κ.Κ.Ε. βασανίστηκαν καννιβαλικά καί ρίχτη
καν άπάνθρωπα σέ παγίδες, βάραθρα των Στρατοπέ
δων τής κολάσεως, άπό τις ύαινες καί τίγρεις τής «Μαρ- 
ξισ τικής σοσιαλιστικής παναθρώπινης λευτεριάς».

'Ο Μωρηάς, προπύργιο τής Έθνικοφροσύνης, καρ
διά τής Φυλής, πλήρωσε το βαρύτερο τίμημα τής πα
τριωτικής του συνειδήσεως καί τής φλογερής του πί- 
στεως εις τά Πάτρια. Το τέρας του ΕΛΑΣ "Αρης Βε- 
λουχιώτης, πέρνει εντολή άπό τον τρισάθλιο τότε ’Αρ
χηγό του Κ.Κ.Ε. Γιώργη Σιάντον νά κατέβη στον Μω- 
ρηά καί νά «στρώση τον δρόμο του μέ κορμιά». Καί κεί
νος, ό παρανοϊκός μακελάρης, έκτελεΐ στο άκέραιο τήν 
έντολή. 'Η  κάθοδός του στην άκατάβλητη - παρ’ δλο 
τό όργιο αίματος - Πελοπόννησο, άκολουθεΐται άπό 
τήν καταστροφική μανία τής Έαμικής μαφίας. Τά κέν
τρα άντιστάσεως των Έθνικοφρόνων, πνίγονται στο 
αίμα τους. Κόρινθος, Βαλτέτσι, Δημητσάνα, Καλαμά
τα. Μέρες άνείπωπτης ’Εθνικής τραγωδίας. Νύχτες 
κολασμένες, οδύνης, τρόμου, άγωνίας. Οί Γερμανοί έ
χουν αποχωρήσει άνενόχλητοι άπό τον «ΕΛΑΣ», πού 
σέ άντάλλαγμα πήρε βαρύ ναζιστικό οπλισμό. Τον στρέ
φει τώρα κατά των Κάστρων τής Έθνικοφροσύνης. 
Είναι ό άλησμόνητος Σεπτέμβριος 1944. Κυρίαρχη ή 
Έαμική ιερά έξέτασις, σέ όλη τήν ύπαιθρο. Ά γρια 
κραυγή μίσους ξεσκίζει τά ειδυλλιακά Μεσσηνιακά το- 
πεΐα.

'Η  άνάσα τού Σατανά καί τό σαρδόνιο γέλιο του, So-· 
νεΐ τήν πνιγερή άτμόσφαιρα. Μονάχα ή καρδιά τοϋ θρυ
λικού Μελιγαλά, χτυπάει σέ ’Εθνικούς παλμούς. Ε κεί 
συγκεντρώθηκαν οί πιστοί των Ελληνοχριστιανικών 
ιδανικών. Ξεχασμένοι άπό φίλους, ύβρισμένοι άπό άνά- 
ξιους πολ.ιτικούς ήγέτες, σταυροφόροι τής πίστεως, όρ
θωσαν τά σώματά τους κυματοθραύστη τής νέας βαρ- 
βαρότητος. Γνώριζαν τον θανάσιμο κίνδυνο. Δέν δεί
λιασαν γιατί είχαν ψυχική δύναμη. Γιατί ήξεραν τι προ
ασπίζουν. Τις χιλιάδες γυναικόπαιδα, πούείχανβρή κα
ταφύγιο σωτηρίας στήν ’Εθνική φωληά τής άνυπότα- 
κτης κωμοπόλεως. Τριγύρω οί ύαινες τοϋ Κ.Κ.Ε. ζη
τούν τον θάνατο τών αθώων. Γιά νά λείψη καί τό τε
λευταίο κάστρο τής Ρωμηοσύνης. Απειλούν, ύπόσχον- 
ται. ρίχνουν άδελφικά συνθήματα καί ύστερα ό συρφε
τός τών πολιτικών οργανώσεων, κραυγάζει τό «άρον, 
άρον σταύρωσον αύτούς».

'Η έπιχείρησις τοϋ «ΕΛΑΣ» κατά τής Ελλάδος, 
άρχίζει μέ τις 4000 πάνοπλων άνταρτών του, πού έχουν 
βαρείς όλμους, Γερμανικά μυδράλια, άπειρα αυτόματα, 
ως καί δύο πεδινά πυροβόλα τών 0,75 . Οί άμυνόμενοι, 
600 περίπου ένοπλοι Έθνικισταί, δέν έχουν βαρύ οπλι
σμό. Κρατοΰν λιανοντούφεκα καί τήν πολεμική τους α
ρετή. "Εχουν όχυρωθή άριστα κατά πεδία βολής, δια
τηρούν παρατηρητήρια στήν Πανηγυρίστρα, Προφήτη 
Ή λία καί ώρισμένα ναρκοπέδια στις προφυλακές τους. 
Ά πό τις 12 Σεπτεμβρίου 1944, άντέχουν στις λυσσα
σμένες επιθέσεις τών κομμουνιστών. Πρώτος στήν μά
χη ό άείμνηστος Ταγ]ρχης Διονύσιος Παπαδόπουλος, 
έκφράζει τήν κοινή άπόφαση όλων άνεξαιρέτως τών πο- 
λιορκημένων, νά πέσουν ώς τον τελευταίο, γιά τήν τιμή 
τού ’Έθνους. "Ενας νέος Μαραθώνας ξαναγράφεται : 
Θερίζονται τά λεφούσια τών έρυθρών επιδρομέων. Σκυ- 
λιάζει ό παρανοϊκός Άρης Βελουχιώτης. Φέρνει δέ άλ
λες ένισχύσεις γιά ν’ άφανίση τό φρούριο τού Μελιγαλά.

Καί εις τον άθάνατο Μελιγαλά, ή φούχτα τών γεν

ναίων τρία ήμερόνυχτα πολεμάει άσταμάτητα τις ορδές 
τού νεωτέρου Ξέρξη. Οί ώρες καυτές, φουντώνουν τις 
ατσάλινες καρδιές τών Μωραϊτών, πού ζωντανεύουν τό 
καινούργιο Μανιάκι τής λεβεντογέννας Μεσσηνίας. Λί
γο άκόμα καί θά ύποχωροΰσε ή ορδή τού κόκκινου Φα
σισμού. 'Όμως άδικη γιά τούς γενναίους, μοίρα, έφερε 
το τραγικό τέλος καί τον άφανισμό τών άξέχαστων πο
λεμιστών τού Μελ.ιγαλά. Άπό κάποιο πέρασμα διάβη- 
καν τό μεσημέρι τής 15ης Σεπτεμβρίου 1944 τά κτήνη 
τού Κ.Κ.Ε. 'Η  φωτιά καί ό τρόμος άκολούθησαν μέ τις 
εύλογίες τού Βουλγάρου Πολιτικού καθοδηγητή Κ.Κ.Ε. 
Πελοποννήσου Ταξιάρχου Πόπωφ. Ό  Μελιγαλάς σω
ριάζεται σέ έρείπια πού καπνίζουν. Οί τραυματίες ο
πλίτες τών Έθνικοφρόνων, 41 άνάπηροι, σφάζονται 
πάνω στά κρεββάτια τού πρόχειρου Νοσοκομείου. Ό  
όχλος τών δολοφόνων, έξορμά μέ τις προτροπές τών 
Έαμικών χωνιών : - «Σφάχτε τούς εχθρούς». Κι’ εί
ναι οί εχθροί γέροντες, νήπια, βυζανιάρικα μωρά, γριές 
σερνάμενες στή γή. 'Ολόκληρες οικογένειες σφάζονται 
ό ένας μπρος στά μάτια τού άλλου. Ό  κάθε άντάρτης, 
έχει δικαίωμα νά έκτελή όποιον γνώριμό του βρίσκει. 
Γεμίζουν οί δρόμοι πτώματα, τά αύλάκια τών πεζο
δρομίων πυχτό αίμα. Κραυγές οδύνης τών μαρτύρων, 
ύψώνονται ώς τον ούρανό. 'Όλα ντύνονται στά μαύρα 
πέπλα τού άδυσώπητου ολέθρου. ’Ατέλειωτες ώρες γε
νικής σφαγής. Καί τ’ άγρίμια τού λόγγου κρύβονται, 
μπροστά στά άνθρώπινα άγρίμια τού ΕΑΜ - ΚΚΕ. 
’Ακόμα δέν χόρτασαν τήν δίψα τους γιά αίμα. Μέ μα
χαίρια, τσαπιά, πριόνια, ξεσκίζουν τά κορμιά τών δύ
στυχων αιχμαλώτων. Τό δράμα δέν έχει τέλος. Δέν 
μπορεί νά περιγραφή μέ λόγια. Ό  Σατανάς τού κομ
μουνισμού, σχεδιάζει τό τρομερό, τό μεγάλο του κα
κούργημα. Στον στενό χώρο πού ονομάζεται «Μπεζε- 
στένι», κρατάει γυμνούς νηστικούς καί τρομαγμένους, 
δύο χιλιάδες άνδρες. ’Έχουν γλυτώσει άπό τήν πρώτη 
σφαγή. Ό  Άρης Βελουχιώτης διατάζει : «Νά μή μεί- 
νη κανείς ζωντανός...»Τά καραβάνια τών Εθνομαρτύ
ρων δένονται κατά έξάδες μέ άγκαθερά σύρματα. Συνο
δεία τού άφιονισμένου όχλου, οδηγούνται στον τόπο 
τού Γολγοθά. Δύο χιλιόμετρα ώς τήν τραγική «Πηγά
δα», ένά παληό έργο γιά τήν ύδρευση τής κωμοπόλεως, 
πού ό ερυθρός Μολώχ, μετέτρεψε σέ νεκροταφείο ά- 
θώων άδελφών. Έκεΐ, στο στόμιο τής «Πηγάδας», πα- 
ρατέταγμένοι οί έκτελεσταί περιμένουν τά άνυπεράσπι- 
στα θύματά τους. "Οσοι φθάσουν ζωντανοί, γιατί στήν 
πορεία τοϋ μαρτυρίου, ό όχλος δολοφονεί άσταμάτητα, 
στρώνει άγκάθια, φραγκοσυκιές πού πληγιάζουν τό σώ
μα τών «έχθρών», θά δεχτούν τό τελειωτικό χτύπημα 
άπό τά καμάρια τής «σοσιαλιστικής κοινωνίας».

Δύο χίλιάδες έκατόν "Ελληνες άγρότες, έργάτες καί 
50χωροφύλακες, κατακρεούργησαν οί κομμουνισταί άπό 
τής 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 1944 εις τον άγιο χώ
ρο τού Μελιγαλά. "Ενα κακούργημα πού συγκλόνισε 
τήν Εθνική ψυχή. Πού έκανε ιόν λαό. μας νά φρικιάση 
άπό δέος. Τού έδωσε όμως τήν δύναμη νά άντισταθή. 
Νά άνεβή στο Γράμμο καί στο Βίτσι καί νά φέρη τήν 
Εθνοσωτήριο άλλαγή τής 21ης ’Απριλίου 1967. Στο 
αίμα τών μαρτύρων του, ώρκίστηκαν οί νεώτεροι μαχη- 
ταί τής Ελληνικής τιμής καί ύπεσχέθησαν στις σεπτές 
του Σκιές : «Ό  κόκκινος φασισμός καί οί σύμμαχοί 
του, δέν θά γυρίσουν ποτέ...».
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Η Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  
Τ Ι Μ Α

ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ
Τήν 9ην Σεπτεμβρίου 1973 ύπό τής Ένώσεως ’Αξιωματικών 

Χωροφυλακής Σχολικής περιόδου 1943—1944 καί ύπό τήν αι
γίδα τού ’Αρχηγείου Χωροφυλακής, έτελέσθη είς τόν 'Ιερόν 
Ναόν τών Ταξιαρχών τών Σχολών Χωροφυλακής ’Αρχιερατι
κόν Μνημόσυνον, προεξάρχοντος τού Μητροπολίτου Συνό
δων Γερμανού, υπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών έν τή έκτελέ- 
σει τού καθήκοντος, ήρωϊκώς πεσόντων ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής Σχολικής Περιόδου 1943—1944.

Παρέστησαν ό Αρχηγός Χωρ]κής, ’Αντιστράτηγος κ. Χρί
στος ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ συνοδευόμενος ύπό τής συζύγου του, oi Α' 
καί Β’ Ύπαρχηγοί Χωρ]κής, 'Υποστράτηγοι κ.κ. ΖΑΦΕΙΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ καί ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ό Α' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής, Υ 
ποστράτηγος κ. ΚΩΒΑΙΟΣ, οι Διοικηταί τών Σχολών, Ταξίαρ-

Άνω: Ό  ’Αρχηγός Χωρ]κής Άντ]γος κ. Καρα- 
βίτης καταθέτων στέφανον δάφνης εις 
τό μνημεϊον τών πεσόντων.

Κάτω: Οί προσκεκλημένοι είς τήν έκδήλωσιν 
έπίσημοι.

χοι κ.κ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ κ«ί ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, οίΤαξίαρ- 
χοι κ.κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΟΥΣΗΣ, ΠΑΠΑ 
ΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ καί άντιπροσωπεία πολ
λών άλλων ’Αξιωματικών.

'Ομοίως, παρέστη ό Πρόεδρος τής Ένώσεως, ’Αντιστράτη
γος έ.ά. κ. ΜΑΛΛΙΟΣ, μετά τών μελών τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, ό τέως ’Αρχηγός Χωρ]κής, κ. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ, ό έ.ά. 
Αντιστράτηγος Χωροφυλακής κ. ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, οί έν 
ένεργείμ καί άποστρατείμ ’Αξιωματικοί τής Σχολικής περιόδου 
1943—1944, μετά τών οικογενειών των καί πλήθος κόσμου.

Μετά τό τέλος τού Μνημοσύνου, ώμίλησε δι’ όλίγων ό κ. 
’Αρχηγός τού Σώματος ό όποιος, άφοΰ ηύχαρίστησε τούς 
παρισταμένους κ. Γεώργιον ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΝ, τέως ’Αρχη
γόν Χωρικής καί τόν έ.ά. Άντ]γον κ. ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΝ 
διότι έτίμησαν διά τής παρουσίας των τήν τελετήν, καί μετέ
φερε μήνυμα τού Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βασιλείου 
ΤΣΟΥΜΠΑ, δστις λόγω κωλύματος δέν ήδυνήθη νά παραστή, 
είπε μεταξύ άλλων, τά έξής: «Ή σημερινή ’Επιμνημόσυνος 
Τελετή, περί τού νοήματος τής όποιας θά όμιλήση έντός όλί- 
γου ό τέως συνέδεφλος καί διαπρεπής Δικηγόρος ’Αθηνών κ. 
Βασίλειος ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι έκδήλωσις τιμής 
καί εύγνωμοσύνης τών έπιζώντων πρός τούς συνταξιώτας μας 
Αξιωματικούς τής Σχολικής περιόδου 1943—1944, οΐτινες 
ήγωνίσθησαν γενναίως καί έθυσιάσθησαν ύπέρ τής Πατρίδος.
'Ως ’Αρχηγός τού Σώματος τής Ελληνικής Χωροφυλακής 
σεμνύνομαι καί αισθάνομαι λίαν ύπερήφανος διότι άνήκω είς 
τήν τάξιν 1943—1944, ή όποια είναι ή πολυπληθεστέρα καί 
έκείνη ή όποια προσέφερε τά περισσότερα θύματα, τόσον 
κατά τήν κατοχήν, όσον καί κατά τήν διάρκειαν τού συμμο- 
ριτοπολέμου. Κατά τήν κατοχήν οί ’Αξιωματικοί τής τάξεως 
ταύτης έπήνδρωσαν τάς περισσοτέρας καί πλέον έπικινδύνους 
ύπηρεσίας τής Χωροφυλακής καί προσέφερον ύψίστας ύπη- 
ρεσίας πρός τήν Πατρίδα καί τό Έθνος, κατά δέ τόν συμμο
ριτοπόλεμον άπετέλεσεν τούς Διοικητάς όλων σχεδόν τών 
Μεταβατικών ’Αποσπασμάτων Χωροφυλακής καί τών άκραί- 
ων καί έπικινδυνωδεστέρων έξ έποψεως τάξεως καί ασφα
λείας 'Υπηρεσιών Χωρ]κής. Ούτω, έπολέμησαν μόνοι κατ’ 
άρχάς κατά τών έχθρών τής Πατρίδος, βραδύτερον δέ όμοΰ 
μετά τού Εθνικού μας Στρατού, δι’ δ καί ή τάξις τής περιόδου 
1943—1944 έσχε τάς περισσοτέρας απώλειας καί προσέφερεν 
ύπέρ τής Πατρίδος τά περισσότερα θύματα, τήν μνήμην τών »
όποιων τιμώμεν ήμείς οί συνταξιώται διά τής σημερινής τε
λετής».

'Ακολούθως, ώμίλησεν ώς έκπρόσωπος τών ’Αξιωματικών 
τής προαναφερθείσης περιόδου, ό συνταξιώτης καί διαπρεπής 
Δικηγόρος τών ’Αθηνών κ. Βασίλειος ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ό όποιος άνεφέρθη είς τούς άγώνας καί τάς θυσίας τών ’Αξιω
ματικών τής τάξεως ταύτης κατά τών κατακτητών καί κατά τήν 
διάρκειαν τού κομμουνιστοσυμμοριτισμοΰ.

Έπηκολούθησεν Επιμνημόσυνος Δέησις είς τό Μνημεϊον 
τών πεσόντων τών Σχολών Χωρ]κής, μετά τό πέρας τής όποιας 
ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Χρίστος ΚΑ- 
ΡΑΒΙΤΗΣ, τιμών τήν μνήμην τών ύπέρ Πατρίδος ήρωϊκώς 
άγωνισθέντων καί πεσόντων ’Αξιωματικών τής περιόδου 
1943—1944, κατέθεσεν έκ μέρους τού Σώματος τής Χωρ]κής 
Στέφανον έκ δάφνης. Επίσης, στέφανον κατέθεσεν έκ μέ
ρους τής Ένώσεως, ό Πρόεδρος αύτής, Άντισ]γος έ.ά. Πανα
γιώτης Μάλλιος.
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1 - 10- 1861 : Κυκλοφορία τώ ν π ρώ τω ν Ε λ λ η ν ικ ώ ν  γραμματοσήμω ν φερόντων 
παράστασιν τη ς κεφαλής τοϋ Έ ρ μ ο υ .

2 - 10- 1953 : Έ ή φ ισ ις  νόμου περ ί διανομής τώ ν  γα ιώ ν τή ς  Κ ω παίδος.

3 - 10- 1946 : Ά πόκ ρ ουσ ις  ύπό δυνάμεων Χ ωροφυλακής πολυαρίθμων κα ί βα- 
ρέως ώ πλισμένω ν κομμουνιστοσυμμοριτώ ν ένεργησάντων έπ ιθέ- 
σεις κατά  τή ς Τ . X . Κ ηπουργίου Γρεβενών κ α ι Σ . X . Π ενταλόφου 
Κ οζάνης.

4- 10- 1955 : Θ άνατος τοϋ Σ τρατάρχου ’Αλεξάνδρου Π α πά γου .

5- 10- 1933 : Σ ύσ τασ ις ’Ενεχυροδανειστηρίου είς ’Αθήνας.

6- 10- 1912 : Ά πελευθέρω σ ις τής Έ λασσόνος ύπό τοϋ Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Σ τρατοϋ.

7- 10- 1571 : Ν αυμαχία  τή ς Ν αυπάκτου καθ’ ήν 6 ύπό τόν Δόν Ζουάν τόν Αύ- 
στριακόν Χ ριστιανικός στόλος κατεναυμάχησε τήν Τ ουρκικήν άρμά- 
δα  τοϋ Χ αϊρεντίν Μ παρμπαρόσσα.

8- 10- 1827 : Ν αυμαχία  τοϋ Ναυαρίνου.

9- 10- 1912 : Μ άχη τοϋ Σαρανταπόρου.

10- 10- 1862 : Μ εταπολίτευσις τοϋ 1862: Κ ατάλυσις τή ς βασιλείας τοϋ "Οθωνος, 
κήρυξις ως έκ πτώ του  τοϋ οίκου τώ ν Β ιτελσβάχω ν καί σύγκλησις 
’Εθνικής Συνελεύσεως διά  τή ν  σύνταξιν νέου Σ υντά γμα τος .

11- 10- 787 : Ζ ' έν Ν ικαίςι Ο ικουμενική Σύνοδος. Κ αταδίκη  εικονολατρών καί 
είκονομάχων.

12- 10- 1944 : Ά πελευ θέρ ω σ ις  τώ ν ’Α θηνών έκ τή ς Γερμανικής Κ ατοχής.

13- 10- 1906 : Η ρ ω ικ ό ς  θάνατος τοϋ Μ ακεδονομάχου Ά νθυπολοχα γοΰ  Π εΓικοΰ 
Π αύλου Μ ελά κα τά  γενομένην μετά  τώ ν Τούρκων συμπλοκήν είς 
Σ ιά τισ τα ν  Κ αστορίας.

14- 10- 1912 : Νικηφόρος προέλασις τοϋ ’Ελληνικού Σ τρα τοϋ  πρός Βέροιαν.

15- 10- 1912 : Ά πελευ θέρ ω σ ις  ύπό τοϋ ’Ελληνικού Σ τρα τοϋ  τή ς Κ ατερίνης.

16- 10- 1834 : "Ιδρυσις τώ ν π ρώ τω ν Δ ικαστηρίω ν είς τή ν  ’Ελλάδα.

17- 10- 1954 : Ε γ κ α ίν ια  ύδροηλεκτρικοΰ σταθμού Ά γ ρ α  Ισχύος 50 .000  κιλοβάτ.

18- 10- 1948 : Κ ατάληψις τή ς κορυφής τοϋ Β ίτσ ι ύπό Λ όχω ν ’Ο ρεινών Κ αταδρο
μών.

19- 10- 1912 : Μ άχη τώ ν  Γ ιαννιτσώ ν. Π αράδοσις τή ς πόλεω ς ύπό τώ ν Τούρκων 
είς τόν 'Ελληνικόν Στρατόν.

20- 10- 1888 : ’Ε γκ α ίν ια  τοϋ Ζ α ππείου  Μ εγάρου.

21- 10- 1947 : Π ρώ τη  έπ ίθεσ ις τώ ν κομμουνιστοσυμμοριτώ ν κατά  τή ς Ζ αχάρω ς. 
Ά π όκ ρ ουσ ις  αύτών ύπό δυνάμεων Χ ωροφυλακής κα ί Μ .Α .Υ .

22- 10- 1897 : Συνθήκη είρήνης Κ ω νσταντινουπόλεως δι’ ής έτερματίσθη ό άτυ- 
χή ς  δ ιά  τήν Ε λ λ ά δ α  Ε λληνοτουρκ ικός πόλεμος.

23- 10- 1839 : Σ ύσ τασ ις τή ς Ίο ν ικ ή ς  Τ ραπέζης.

24- 10- 1947 : Ά πόκ ρ ουσ ις  ύπό δυνάμεων Χ ωροφυλακής πολυαρίθμω ν καί βα- 
ρέως ώ πλισμένω ν κομμουνιστοσυμμοριτώ ν ένεργησάντων έπίθεσιν 
<ατά τοϋ Σ . X . Κ ά τω  Κ λεινών Φ λωρίνης.

25- 10- 1822 : Έ ν α ρ ξ ις  τή ς Π ρ ώ τη ς πολιορκίας τοϋ Μ εσολογγίου.

26- 10- 1912 : Ά πελευ θέρ ω σ ις  τή ς Θ εσσαλονίκης ύπό τοϋ ’Ελληνικού Σ τρατοϋ.

27- 10- 1960 : ’Ε γκ α ίν ια  Α '.  Μονάδος τοϋ θερμοηλεκτρικού έργοστασίου Π τολε- 
μαΐδος Ισχύος 70 .000 κιλοβάτ.

28- 10- 1940 : Ή  ή μέρα τοϋ Ιστορικού Ο Χ Ι.

29- 10- 1864 : Θάνατος τοϋ ένδόξου Υ δρ α ίου  ναυμάχου τοϋ Ά γ ώ ν ο ς  Γεω ργίου 
Σ α χίνη .

30- 10- 1960 : ’Ε γκ α ίν ια  τοϋ ύδροηλεκτρικοΰ έργοστασίου "Ταυρωποϋ (Μ έγδοβα) 
ίσχύος 80 .000  κιλοβάτ.

31- 10- 1940 : Τό μοναδικόν είς τήν Ιστορίαν τή ς  Π ολεμ ικής Α ερ οπ ορ ία ς  κατόρ
θω μ α: Ό  έκ  Μεσσηνίας άνθυποσμηναγός Μ αρίνος Μ ητραλέξης 
κα ταρρ ίπτε ι παρά τόν Λ αγκαδά  ’Ιτα λ ικόν βομβαρδιστικόν δ ι’ 
έ μ β ο λ ι σ μ ο ϋ ,  μεθ’ δ ριφθείς δ ι’ ά λεξ ιπτώ του  έπ έτυχε  νά συλ- 
λάβη άπαντας τούς ’Ιταλούς Α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς , οί όποιο ι μετά  τήν 
κατάρριψ ιν τοϋ άεροπλάνου των ε ΐχον  κατέλθη είς τό έδαφος κα τά  
τόν ίδιον τρόπον.

Σ Υ Ν Ε Β Η Σ Α Ν  

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ

Ή  ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου (8-10-1827), κατά 
τήν όποιαν κατεστράφη όλοσχερώς ό ήνωμένος 
Τουρκοαιγυπτιακός στόλος, άπετέλεσε τήν έπι- 
βράβευσι των άγώνων καί τών θυσιών τών 'Ελ
λήνων έπϊ μίαν όλόκληρον έπταετίαν διά τήν 
άπόκτησιν τών έθνικών των δικαίων.
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ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΑΙ

Ό  φακός των «Μεγεθύνσεων» καί πάλι στήν Θεσσαλο
νίκη. . . Καθαρή σύμπτωσι άλλα καί συνάμα άνταπόκρισις 
καί μάλιστα λίγο καθυστερημένη στήν έπιθυμία άναγνώστου 
μας δικηγόρου τής συμπρωτευούσης νά άφιερώσωμε λίγες 
γραμμές γιά τήν δραστηριότητα του Τμήματος Κοινωνικής 
’Αγωγής καί Προστασίας Γυναικών—’Ανηλίκων τής Διευθύν- 
σεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης πού ταυτόχρονα σημαίνει 
καί μιά πρωτοποριακή καινοτομία άστυνομεύσεως άπό τό Σώ
μα τής Χωροφυλακής. Ή  εύκαιρία δόθηκε όταν ένα άπό τά 
μέλη τής Συντάξεως τής «Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής» βρέ
θηκε στήν Θεσσαλονίκη κατά τήν τέλεσι τών έγκαινίων τής 
Διεθνούς Έκθέσεως. "Οταν όμως ζήτησε άπό ένα στέλεχος τής 
Υπηρεσίας αύτής νά τονίση μέ δυό λόγια τήν δράσι της, έκεΐ- 
νος τού άπήντησε μέ μετριοφροσύνη. «Γράψε μόνο τόν τίτλο 
τήν Διεύθυνσι καί τόν σκοπό τής 'Υπηρεσίας γιά νά γνωρίζη 
ό κόσμος πού θά μας βρή άν μάς χρειαστή. Δέν είναι άπαραί- 
τητη ή προβολή τής δράσεώς μας γιατί άπλώς κάνομε τό κα
θήκον μας. ..». Ό  συντάκτης όμως έπέμενε. Ήθελε νά γυρίση 
στήν ’Αθήνα μέ κάποιο ντοκουμέντο. ’Επιθυμούσε ένα άπο- 
καλυπτικό ρεπορτάζ. Τήν ώρα πού βρισκόταν άμήχανος στους 
διαδρόμους τής Γενικής ’Ασφαλείας, κάτι πήρε τό μάτι του. 
Μία γυναίκα Υπενωμοτάρχης φάνηκε στό άνοιγμα τού άσαν- 
σέρ νά συνοδεύη ένα μικρό κορίτσι. Δέν χρειάστηκε περισσό
τερα γιά νά καταλάβη. Τηλεφώνησε στό Ξενοδοχείο πού έμε
ναν τά μέλη τού τηλεοπτικού καί φωτογραφικού Συνεργείου 
τού ’Αρχηγείου, καί σέ λίγα λεπτά άποτυπωνόταν έκ τού φυ
σικού τό υπηρεσιακό στιγμιότυπο τής δημοσιευομένης φωτο
γραφίας, μέ λεζάντα τό δράμα τής Ε.Π. ήλικίας μόλις 13 έτών. 
Ή  σύνταξις τού περιοδικού προβληματίστηκε μέ τό άν θά 
έπρεπε νά δημοσιευθή ή φωτογραφία αύτή. Τελικά έπεκράτησε 
ή γνώμη ένός άπό τά βασικά στελέχη της πού πάντα έπανα- 
λαμβάνει τό δικό του άξίωμα:'«Μέ τόν έντατικό ρυθμό πού 
έπικρατεϊ στήν σύχρονη ζωή καί τήν πληθώρα τών έντύπων, 
οί άνθρωποι έχουν συνηθίσει νά διαβάζουν μέ τις φωτογρα
φίες. . .». Ό  ίδιος πάλι προέβαλε ώς έπιχείρημα τό γεγονός 
ότι ή φωτογραφία δέν άποκαλύπτει τό πρόσωπο τής είκονιζο- 
μένης. Ή  Ε.Π. πριν άπό 5 χρόνια σέ ήλικία 8 έτών πού όλα 
τά παιδιά άπολαμβάνουν άνέμελα τήν οικογενειακή θαλπωρή, 
βρέθηκε στό μέσον τής άβύσσου πού χώριζε τούς γονείς της. 
Δηλαδή στήν άχαρη θέσι τού παιδιού τών γονέων «έν διαστά- 
σει» όπως άποκαλείται ή έρμαφρόδιτη αύτή οικογενειακή 
κατάστασι πού ταύτόχρονα σημαίνει καί ζωντανή όρφάνεια 
γιά τά δυστυχισμένα παιδιά, πού μόνο τις νύχτες στά όνειρά 
τους βρίσκουν τήν στοργή άπό άληθινούς τάχα γονείς όπως 
τούς είδαν τήν ήμέρα μέ βουρκωμένα μάτια στό Πάρκο τήν

«Παιδική Χαρά» ή τήν Σχολική γιορτή όπου μέ άδεια χέρια 
περίμεναν καί έκεϊνα τό πατέρα ή τήν μητέρα πού δέν έρχόταν 
όμως ποτέ.. .  . Γιατί; άναρωτιέται σέ τούτες τις θλιβερές ίστο- 
ρίες ή τραυματισμένη παιδική ψυχή καί άπορεΐ πώς καί τά 
σκυλάκια άκόμη στούς δρόμους, έχουν κι’ έκεϊνα τό στοργικό 
τους χάδι. . . Τό ίδιο ίσως νά ρωτούσε καί ή Ε.Π. όταν τό 
ρεύμα τής οικογενειακής θύελλας τήν όδηγούσε όλο καί πιό 
μακρυά άπό τό σπίτι, στήν άσκοπη περιπλάνησι. Στήν σίγουρη 
καταστροφή. Ένα παιδί στόν δρόμο.. . .  Τί τό φυσιολογικώ- 
τερο θά έλεγε κανείς, όταν μάλιστα δέν είναι δικό του ή δέν 
μπορεί νά ξέρη άν βρέθηκε έκεϊ γιατί ξέφυγε προσωρινά άπό 
τήνέπιτήρησι τών γονέων ή οί γονείς έχουν ,ξεφύγει άπό τόν 
ρόλο τους καί τό χειρότερο άκόμη άπό τήν στέγη τής οικογε
νειακής συνυπάρξεως. Ή  άτυχη Ε.Π. άνήκε στήν δεύτερη κα
τηγορία. Σήμερα όμως χάρις στήν πατρική στοργή τού Τμήμα
τος Κοινωνικής ’Αγωγής καί Προστασίας ’Ανηλίκων, μπορεί νά 
άντιμετωπίζη μέ σιγουριά τήν ζωή. Πόσα όμως παιδιά σέρνουν 
στούς άδύνατους ώμους τους τά δεινά τών οικογενειακών δρα
μάτων; Ό  άριθμός άντιστοιχεΐ μέ τόν άριθμό τών δραμάτων 
περισσότερα άπό τά όποια άργούν νά ξεσπάσουν. Ή  ’Αστυ
νομία, όπως καί οί άρμόδιες 'Υπηρεσίες Προστασίας ’Ανηλί
κων άναλαμβάνει τήν προστασία τους όταν ή ήθική έκτροπή

είναι γεγονός άναμφισβήτητο καί τετελεσμένο. Δέν είναι όμως 
ώφελιμώτερο νά έπεμβαίνη πριν ή έκτροπή πάρη διαστάσεις; 
Ά ν  είναι δυνατόν στήν γένεσί της; Ή  Άστυνόμευσι όμως τού 
οικιακού χώρου, όπου τοποθετείται πάντα ή άφετηρία τού κα
κού είναι άδύνατη άλλά καί άδιανόητη. Πίσω όμως άπό τά 
κλειστά παράθυρα τών σπιτιών τά βουβά οικογενειακά δράμα
τα συνεχίζονται.. . . Ποιός θά όδηγήση μέχρι έκεϊ τήν ’Αστυ
νομία τήν κατάλληλη στιγμή; Ή  άπάντησι δέν είναι δύσκολη. 
Ό  οποιοσδήποτε. Κάθε άνθρωπος, άφοΰ προηγουμένως έ- 
ξαντλήση τά συναισθήματα τής άγάπης του είτε σάν συγγενής 
είτε σάν καλοπροαίρετος κοινωνικός συμπαραστάτης. Ή  είδο- 
ποίησι τών ’Αρχών είναι ή έσχατη λύσι. Γιατί όπως προαναφέ- 
ρεται ή οικογένεια δέν είναι ούτε μπορεί νά γίνη άντικείμενο 
Άστυνομεύσεως. Είναι αυτοσκοπός καί όχι μέσον γιά τήν 
έξυπηρέτησι όποιουδήποτε άλλου σκοπού.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ

Εις τό τεύχος Μαίου έ.έ., ή στήλη είχε άσχοληθή μέ μιά 
ένδιαφέρουσα έκδήλωσι τής Τροχαίας Θεσσαλονίκης πού 
σκοπό είχε τήν κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγησι τών χιλιάδων 
μαθητών τής πόλεως. Είχαμε γράψει τότε ότι ή 'Υπηρεσία 
αύτή μεταξύ τών άλλων, διένειμε 60.000 πολύπτυχα διαφωτι- 
στικά έντυπα σέ σχήμα ένός καλαισθήτου φακέλλου μέ έξω- 
τερική παράστασι -γραμματόσημο καί τήν ένδειξι «Ένα γράμ
μα τού τροχονόμου γιά όλα τά παιδιά». Τήν όλη αύτή προσπά-
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θεία είχαμε χαρακτηρίσει ώς πρωτότυπη, ψυχολογημένη, απο
δοτική, καί ταύτόχρονα ένα άποφασιστικό βήμα γιά τήν σω
στή κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγησι των μαθητών. Σήμερα 
διαπιστώνομε μέ ίκανοποίησι ότι ή διαφωτιστική αυτή έκστρα- 
τεία απέδωσε τούς καρπούς της.

Εις τό συμπέρασμα αύτό μάς όδηγοΰν οί ποικίλες έπιδοκι- 
μαστικές αντιδράσεις τής κοινής γνώμης, καθώς καί ένα πρό
σφατο δ ιμοσίευμα ήμερησίας έφημερίδος τής Θεσσαλονίκης, 
πού ένθαρρύνει σημάντικά τήν προσπάθεια αυτή τής Τροχαίας. 
Έδώ πρέπει νά σημειωθή ότι γιά τήν εύόδωσι αυτής τής προ
σπάθειας σημαντικό ρόλο έπαιξαν τά κατά καιρούς ένημερω- 
τικά δημοσιεύματα τού ήμερησίου τύπου τής συμπρωτευούσης 
ό όποΓ ς—χωρίς δόσι υπερβολής ή κολακευτικής σκοπιμό- 
τητος—κατά έναν όμολογουμένως άξιοθαύμαστο, διακριτικό 
καί καλοπροαίρετο τρόπο παρακολουθεί άπό κοντά καί ύπο- 
βοηθεΐ σημαντικά τό έργο τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης. Φυσικά ό χαρακτηρισμός αύτός γίνεται OCASI- 
ΟΝΕ DATA. Γιατί άν γράφαμε γενικά γιά τις πολύτιμες 
προσφορές τού τύπου πρός τό Σώμα τής Χωροφυλακής σέ 
πανελλήνια κλίμακα, τότε, θά χρειαζόταν τουλάχιστον ένα 
τεύχος τής «Έπιθεωρήσεως Χωροφυλακής». Κλείνομε τήν 
παρένθεσι γιά νά έπανέλθωμε στό θέμα. Ή  έφημερίδα λοιπόν 
τής Θεσσαλονίκης διαπιστώνει ότι ή προσπάθεια τής Τρο
χαίας βρήκε άνταπόκρισι, μέ άποτέλεσμα τούς τελευταίους 
μήνες, νά μειωθούν αισθητά τά τροχαία άτυχήματα μέ θύματα 
άνύποπτα παιδιά. Καί τό σπουδαιότερο: Στήν συμπρωτεύουσα 
έχει ήδη θεμελιωθή άποτελεσματική συνεργασία μεταξύ 
Σχολείου, Οικογένειας καί ’Αστυνομίας.

’Επισημαίνει έπίσης τό γεγονός ότι τό «γράμμα τού τρο
χονόμου» βρήκε συγκινητική άνταπόκρισι. Πράγματι στήν 
'Υποδιεύθυνσι Τροχαίας Θεσσαλονίκης τόν τελευταίο καιρό 
καταφθάνουν καθημερινώς δεκάδες γράμματα άπό παιδιά πρός 
τόν άνώνυμο τροχονόμο. Λόγω έλλείψεως χώρου παραθέτομε 
ώρισμένα άποσπάσματα άπό γράμματα πού έστειλαν μαθηταί 
Δημοτικού Σχολείου:

«.. . .Τό γράμμα σου τό διάβασα μέ θρησκευτική εύλά- 
βεια. Κάθε του λέξι μοΰ δημιούργησε ένα σκίρτημα 
στήν καρδιά, καί τά μάτια μου βούρκωσαν όταν σέ έβλε
πα μπροστά μου σάν έναν άγγελο μέ άνοιγμένα τά φτε
ρά νά ένδιαφέρεσαι γιά τά ξένα άλλά δικά σου παιδιά 
καί νά τά προστατεύης άπό κάθε κακίας ώρας συμφο
ρά. ’Αλήθεια μεγάλο καί βαρύ τό έργο πού άνέλαβες... 
—Κανέλλα Σιτσάνη ΣΤ' Τάξις.

«. .. .Τήν στιγμή πού όποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος 
θά μπορούσε νά καθήση σπίτι του καί νά άπολαύση 
τήν ζεστασιά, έσεϊς άψηφώντας τόν ίδιο σας τόν έαυτό, 
καί κινδυνεύοντας καί ή ίδια σας υγεία, θυσιάζεστε γιά 
τούς συνανθρώπους σας. ’Εμείς τά παιδιά παρακαλοΰμε 
τόν Θεό νά σάς έχη καλά καί νά μπορήτε κάθε μέρα νά 
προσφέρετε περισσότερα στήν κοινωνία. . . .
—Μαρία Γκιουλμιχαλάκη ΣΤ' Τάξις.
«. . . .Κύριε τροχονόμε, ξέρω ότι είσαι ό καλύτερος 
φίλος τών παιδιών γι’ αύτό σ’ άγαπώ πολύ, όπως καί 
όλα τά άλλα παιδιά.. . .

—’Αγγελική Ρούτση Α' Τάξις».
«.. . .’Από μικρό παιδί τούς τροχονόμους τούς θεω
ρούσα σάν ένα στολίδι μόνο τής πόλεώς μας. Τώρα βλέ
πω ότι-έσεϊς κάνετε ένα έργο ώραίο καί δύσκολο.. ..».
—Νικόλαος Καραμάνος ΣΤ' Τάξις.

Πριν κλείσωμε τό σημείωμα, κρίνομε σκόπιμο νά ύπενθυ- 
μίσωμε σέ όποιονδήποτε έχει τήν ευθύνη, άλλά καί τό άνθρω- 
πιστικό χρέος νά προστατεύση τά παιδιά άπό τροχαία άλλά καί 
κάθε άλλου είδους άτυχήματα, ότι αυτήν ιδιαίτερα τήν έπο- 
χή πού συμπίπτει μέ τήν έναρξι τού νέου Σχολικού έτους, ή 
προσοχή πρέπει νά ένταθή. Χρειάζεται δηλαδή έπιμελημένη 
προσπάθεια ώστε τό παιδί νά συνειδητοποιήση φυσιολογικά 
τό καινούργιο περιβάλλον πού ξαναβρίσκει ύστερα άπό τήν 
τρίμηνη Σχολική άποχή. Νά καταλάβη δηλαδή ότι ό δρόμος 
άπό τό σπίτι μέχρι τό Σχολείο, δέν προσφέρει τήν ίδια άκίν- 
δυνη κυκλοφορία μέ τόν μέχρι χθές άνέμελο χώρο τής έξοχής 
ή τής κατασκηνώσεως.. . .  "Οτι ό ένθουσιασμός άπό τήν πρώτη 
έπαφή μέ τούς συμμαθητές του δέν πρέπει νά συνοδεύεται άπό 
έπικίνδυνα παιγνίδια στό προαύλιο τού Σχολείου ή μέ κυνη
γητό σ’ ένα πολυσύχναστο δρόμο.. . .

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Α

Πολλά έχουν γραφή, καί άρκετά περισσότερα λεχθή γιά 
τό ποδόσφαιρο. Άλλοι τό έχουν χαρακτηρίσει «Βασιλέα τών 
σπόρ» καί άλλοι σάν ένα σκληρό ομαδικό παιγνίδι πού έπισή- 
μως ξεκίνησε άπό τήν ’Αγγλία στις 26 ’Οκτωβρίου 1863 γιά νά 
καθιερωθή καί στήν Ελλάδα σάν έπίσημο άθλημα άπό τις 12 
’Ιανουάριου 1899. Αυτά σάν εισαγωγή έν όψει τού πρωταθλή
ματος Α'. καί Β'. ’Εθνικής Κατηγορίας πού άνοιξε ήδη τήν 
αυλαία του γιά τήν πείοδο 1973—1974. Εισαγωγή άλλά συγ
χρόνως καί κατηγορηματική διαβεβαίωσι ότι ή στήλη κάθε 
άλλο παρά άντιπαθεΐ τό ποδόσφαιρο. Άντιθέτως τό συμπαθεί 
τόσο πολύ όσο άκριβώς άπαγοήτεύεται άπό τις έντός καί έκτος 
γηπέδου άσχημίες τών όλίγων έκείνων οί όποιοι, άκούσια τις 
περισσότερες φορές, διασύρουν τήν ομορφιά καί τή χάρι του. 
Ά ν ρίξωμε μιά σύντομη ματιά στόν πίνακα —όχι τόν βαθμο
λογικό άλλά τόν μορφολογικό—τών άντιστοίχων περισυνών 
’Εθνικών πρωταθλημάτων, θά διαπιστώσωμε ώρισμένες παρεκ
τροπές. Δράστες: Ένας περιορισμένος άριθμός άπό παίκτες, 
φιλάθλους καί σπανιώτερα παράγοντες όμάδων. Ό  διαχωρι
σμός όλων αύτών σέ «πράσινους» καί «βένετους» —έπιβε- 
βλημένος έκ τών πραγμάτων—πολλές φορές είχε σάν άποτέ
λεσμα βαρειές άλληλοκατηγορϊες, μικροσυμπλοκές, θορυ
βώδεις* έπινείκιες έκδηλώσεις καί όχι σπάνια καί καταλήξεις 
σέ Νοσοκομεία ή Δικαστήρια ώρισμένων πού ήθελαν νά έπι- 
βάλλουν μέ δυναμικό τρόπο τις ποδοσφαιρικές τους δοξασίες.

Αιτία όλων αυτών τών έντός καί έκτος γηπέδων έπεισοδιακών 
φάσεων είναι ό φανατισμός, Τό πυρετικό αύτό κύμα τής όμα- 
δικής ψυχώσεως πού πλαναται συνήθως στό ποδοσφαιρικό 
στερέωμα μέ έπιδοκιμαστικές ή καί άπειλητικές άκόμη δια
θέσεις γιά κάθε φίλαθλο άντιπάλου όμάδος, έγνωσμένης σκλη- 
ρότητος παίκτη ή μειωμένης άμεροληψίας διαιτητή. "Ετσι 
παρατηρεΐται συχνά άνθρωποι καί μάλιστα σέ ώριμη ήλικία 
καί χωρίς άντικοινωνικά προηγούμενα, νά πρωταγωνιστούν 
όμηρικών έπεισοδίων στήν έξέδρα. Τό γεγονός αύτό μεταφρά
ζεται σέ στιγμιαία έλλειψι αύτοκυριαρχίας καί άλληλοσεβα- 
σμοΰ. Βεβαίως οί άντιδράσεις τής έξέδρας δέν είναι δυνατόν 
νά είναι ήπιες. Πρέπει όμως νά έχουν συγχρόνως καί πολυτι- 
σμένο χρώμα. Γιά νά διαπιστώση κανείς τήν όχι εύχάριστη 
πραγματικότητα άρκεί νά λάβη ύπ’ όψιν ένα άναμφισβήτητο 
δεδομένο. Δηλαδή ότι κανείς δέν άποτολμά νά παρακολουθήση 
οΐκογενειακώς ένα ποδοσφαιρικό μάτς. Αιτία είναι πάντα οί 
άσχημίες καί οί άκατανόμαστες φράσεις άπό ώρισμένους φι
λάθλους, πού πολλές φορές φαίνονται καί άκούγονται άπό τήν 
ραδιοφωνική ή τηλεοπτική μετάδοσι τών άγώνων. Οί «φίλα
θλοι» αύτοί είναι λίγοι άλλά δυστυχώς μέ τήν άνεπίτρεπτη 
συμπεριφορά τους προκαλοΰν τούς πολλούς καί ζημιώνουν 
τούς Συλλόγους. Κάτι άνάλογο συμβαίνει καί μέ ώρισμένους 
θερμόαιμους παίκτες, οί όποιοι μέ τήν έριστική παρουσία τους 
στόν άγωνιστικό χώρο ή μέ τις έμπρηστικές δηλώσεις τους 
πρός έχθρούς καί φίλους, όχι μόνο ύποβιβάζουν τήν στάθμη 
τού ποδοσφαίρου άλλά καί ήλεκτρίζουν τήν άτμόσφαιρα μέ 
έπίλογο πάντα τις γνωστές άντεγκλήσεις ή συμπλοκές τών 
φιλάθλων. Ή  Αστυνομία βεβαίως μέ προληπτικά καί καταστα
λτικά μέσα καταβάλλει ύπεράνθρωπες προσπάθειες γιά νά 
έξασφαλίση τήν τάξι. Ποτέ όμως δέν θά έπιτύχη τό άπόλυτο, 
ποτέ δέν θά άπολαύσουν οί φίλαθλοι σωστό ποδόσφαιρο έάν 
δέν έκλείψουν ό παροξυσμός τού φανατισμού—κατευθυνό- 
μενος ώρισμένες φορές—οί έγωπάθειες καί γενικά κάθε ένέρ- 
γεια πού μαρτυρεί έλλειψι αυτοκυριαρχίας καί άλληλοσε- 
βασμοΰ. . . .
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Ή  νήσος Σαμοθράκη δεσπόζει 
στό βορειοανατολικό τμήμα τοϋ 
Αιγαίου πρός βορραν των νήσων 
Λήμνου καί Ίμβρου, νοτιοδυτικά 
των έκβολών τοϋ "Εβρου καί τής 
Άλεξανδρουπόλεως καί σέ άπό- 
στασι 24 μιλλίων περίπου από 
αυτήν.

'Η εκτασί της είναι περίου 180 
τ. χιλ.

Επιβλητική, μεγαλόπρεπη, αρ
χοντική, μέ τή φανταχτερή της 
δψι καί μέ πλούσια ιστορική κλη
ρονομιά, προβάλλει σάν πανάρ- 
χαια πυραμίδα άπό τή θάλασσα μέ 
τή περίφημη κορυφή της τό «Φεγ
γάρι» (ύψ. 1.600 μ.) ένα άπό τά ψη
λότερα βουνά τοϋ Αιγαίου μετά 
τόν Άθω καί τήν Ίδη, άπ’ όπου ό 
Ποσειδώνας, κατά τόν "Ομηρο, 
παρακολούθησε τόν Τρωικό πό
λεμο.

Μέχρι τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1900 
οί κάτοικοι τής νήσου δέν ξεπερ- 
νοΰσαν τούς 2500 εις αριθμόν. 
Άπό τό 1923 καί μετά σχεδόν δι
πλασιάσθηκαν μέ τήν έγκατάστα- 
σι προσφύγων.

"Ετσι, στήν άπογραφή τοϋ 1951 
οί κάτοικοι είναι 4.258 καί στήν 
άπογραφή τοϋ 1961, 3.830.

Άποτελεΐται άπό μιά Κοινότητα 
μέ έδρα τή Σαμοθράκη, κοινώς
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Όμορφες άκρογιαλιές, αρχαιολογικοί θησαυροί, ειδυλλιακά τοπεϊα καί φι
λόξενοι άνθρωποι, αποτελούν τις ιδανικές προϋποθέσεις τής Σαμοθράκης γιά τήν 
τουριστική της άνάπτυξι.

Χώρα δπου υπάρχουν 1) πλήρες 
Γυμνάσιον, 2) ’Αστυνομικόν Τμή
μα, 3) Ταχυδρομεϊον, ΟΤΕ,
4) Δημοτικόν Σχολεΐον, 5) Υγειο
νομικός Σταθμός κ.λ.π.

Έχει άρκετά χωριά τά κυριώτε- 
ρα των όποιων είναι τά Αλώνια, ό 
Ξηροπόταμος, ή Παλαιόπολις, ό 
Προφήτης Ήλίας, τό Λάκκωμα, 
ή Μακρυλιές, ή Καμαριώτισσα 
καί τά Θερμά—Λουτρά.

Διοικητικώς υπάγεται στόν Νο
μό "Εβρου, τοϋ οποίου άποτελεϊ 
Επαρχία.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Ή  επωνυμία της έπεκράτησε 
άπό τόν 5ον π.Χ. αιώνα μέχρι σή
μερα άφοϋ πέρασε άπό πολλά άλ
λα ονόματα.

Κατά τόν 'Ηρόδοτο (Β.51) πρώ
τοι κάτοικοί της ήσαν οί Πελασ
γοί, μετά τούς οποίους έγκατεστά- 
θησαν "Ιωνες άπό τή Σάμο γύρω 
στά 1.100 π.Χ. οπότε ό Λεωγόρας, 
γιός τοϋ Πρόκλου κατέλαβε τή 
Νήσο τήν όποιαν μετωνόμασε άπό 
Δαρδανίαν σέ Σάμον Θράκιαν.

Γύρω στή χρονική αύτή περίο
δο οί Σαμοθρακες δημιουργούν 
στά άπέναντι Θρακικά παράλια 
τήν άποικία τους άνεγείροντες «Τά 
Σαμοθρηίκια τείχεα» (Ήρόδοτ. 
VII, 108) μέ σύνορα περίπου άπό 
τήν Άλεξανδρούπολι μέχρι τή 
Μεσημβρία. Περίπου κατά τόν 
11 ον αιώνα π.Χ. είσήγαγον οί Πε
λασγοί τή λατρεία τών Καβειρίων 
Μυστηρίων ('Ηρόδ. 11,51) τά όποια 
ήκμασαν καί άπελάμβανον πολύ 
μεγάλου σεβασμού.

Πολλοί ήσαν οί μεμυημένοι 
άπό τούς τιτλούχους τής ’Εποχής.

Ή  Σαμοθράκη παρείχε άσυλία 
κι’ έτσι έκεϊ κατέφυγαν πολλοί 
εστεμμένοι καί διάσημες προσω
πικότητες τής άρχαιότητος, όπως 
λ.χ. ή ’Αρσινόη, ό Περσεύς Β' Βα- 
σιληας τής Μακεδονίας κ.ά.

Σ’ αύτή βρήκε άσυλο ή ’Αρσινόη 
σύζυγος τοϋ Πτολεμαίου Φιλα- 
δέλφου.

Τό 1463 ύπετάγη στούς Τούρ
κους όπως όλη ή Ελλάδα.

Στήν Έπανάστασι τοϋ 1821 έγι
νε ή μεγάλη σφαγή τοϋ άρρενος 
πληθυσμοϋ της άπό τούς Τούρκους, 
τά δέ γυναικόπαιδα έπωλήθησαν 
στις άγορές τής Κωνσταντινουπό
λεως καί Σμύρνης.

Μετά τήν άπελευθέρωσι τής Ε λ 
λάδος έπανήλθαν σιγά—σιγά μέχρι 
τής άπελευθερώσεώς των τήν 19ην 
’Οκτωβρίου 1912.

Τά άρχαιολογικά ευρήματα τής 
Σαμοθράκης σώζονται στά έρείπια 
τής ’Αρχαίας πόλεως της: Τής 
Παληαπόλεως, έκεϊ οπού βρίσκε
ται καί τό Κρατικό Μουσείο, τά 
κυριώτερα τής όποιας είναι τά εξής: 

α) 'Ο Ναός τών Κάβειρων 
ό όποιος κτίσθηκε ίσως άπό τόν 
Πτολεμαίον Β’ Βασιλέα τής Αί- 
γύπτου (285—245 π.Χ.) γιά τή τέ- 
λεσι τών Καβειρίων Μυστηρίων.

β) Τό Άρσινόειον , κυκλικόν κτί- 
ριον άφιέρωμα τοϋ Βασιλέα τής 
Θράκης Λυσιμάχου στή σύζυγό του 
’Αρσινόη (323—281 π.Χ.).

γ) Τό Κολοσσιαΐον τείχος
πού άναρριχαται μέχρι τό βουνό. 
Στό δυτικό του άκρο σώζονται άκό- 
μα δύο Πύργοι άπό τό Κάστρο τών 
Γατελούζων μέ εμβλήματα τοϋ οί
κου των.

δ) Γύψινο ομοίωμα τοϋ αγάλ
ματος τής Νίκης τής Σαμοθρά
κης άφιέρωμα κατά τινας Δημη- 
τρίου τοϋ Πολιορκητοΰ—τό όποιο 
άπό τό 1863 κοσμεί καί λαμπρύνει 
τό Μουσείο τοϋ Δούβρου τών Πα- 
ρισίων.

ε) Πάρα πολλές έπιγραφές τών 
Μακεδονικών καί Ρωμαϊκών χρό
νων άπό τις όποιες διαφωτιζόμαστε 
γιά τις έτήσιες γιορτές τών Κα
βειρίων Μυστηρίων.
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’Ιδιαίτερη αξία προσέδωσαν στή 
Σαμοθράκη τά περίφημα Καβείρια 
Μυστήριό της τά όποια τήν άνέ- 
δειξαν σέ μεγάλο Κέντρο Λατρείας 
τής άρχαιότητος συγκρινόμενα μό
νο μέ τά Έλευσίνια.

’Ακόμα καί σήμερα δέν έχει 
διευκρινισθή ό μύστηριακός τους 
χαρακτήρας ούτε ή καταγωγή και 
ή αληθής φύσις των Μεγάλων 
Θεών. Στό τέλος τοϋ καλοκαιριού 
έγίνοντο οί Μεγάλες Γιορτές καί 
οί μυήσεις. Είχαν δέ Διεθνή χα
ρακτήρα θρησκευτικό καί καλλιτε
χνικό.

Τότε κατέκλυζαν τή Σαμοθράκη 
άντιπρόσωποι άπό όλα τά έθνη τής 
εποχής όπου έδίδετο ή ευκαιρία 
σέ διεθνείς συγκεντρώσεις καί έπα- 
φές. Ήταν τέτοια ή διεθνής άκτι- 
νοβολία τους ώστε ύπήρχε καί 
δίγλωσσος κατάλογος Μυστών καί 
δίγλωσσος ιερός Νόμος.

Ή  φήμη τοϋ ίεροΰ κράτησε ώς 
τά τελευταία χρόνια τής άρχαιό
τητος.

Οί Ναοί, τά ιερά καί οί λαμπρές 
οικοδομές φαίνεται έμειναν γιά 
ένα διάστημα όρθιες όσπου γύρω 
στον 6ο μ.Χ. αιώνα οί φοβεροί 
σεισμοί προκάλεσαν τή καταστρο
φή τους.

Άπό τότε ή Σαμοθράκη περιέρ
χεται στήν ιστορική άφάνεια μέ- 
χρις ότου ή αρχαιολογική σκαπά
νη άρχίζει νά τήν άνασύρη άπό 
τή λήθη αποκαλύπτοντας τήν ιστο
ρία της τή θρησκεία καί τά έργα 
τέχνης τών κατοίκων της.

Πέραν τής μεγάλης ιστορικής 
της σημασίας ή Σαμοθράκη διαθέ
τει αξιόλογες ύδροθειοϋχες ’Ιαμα
τικές πηγές τών όποιων οί θερα
πευτικές ένδείξεις άφοροϋν δερ
ματοπάθειες, χρόνια έκζέματα, δο
θιήνες, ρευματοπάθειες καί άρθρι- 
τοπάθειες παντός βαθμού, παθή
σεις ήπατος—χολής, παθήσεις ο
στών καί άρθρώσεων.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα έχα- 
ρακτηρίσθησαν ώς Πηγαί τοπικής 
μόνο σημασίας καίτοι ή αξία τους 
άνεγνωρίσθη άπό τούς πάσχοντας 
πού κάθε χρόνο συρρέουν καί 
περισσότεροι άπό όλα τά μέρη 
τής Ελλάδος γιά νά ώφεληθοϋν 
άπό τις θεραπευτικές τους ιδιό
τητες.

’Εκεί όμως όπου ή Σαμοθράκη 
διαθέτει τουριστικό πλούτο είναι 
ή φυσική της όμορφιά συνδυάζον
τας μέ χάρη τό επιβλητικό βουνό 
μέ μιά πεντακάθαρη θάλασσα.

Παρά τό ότι πέρασε περιόδους

Τό περίφημο άγαλμα τής νίκης τής 
Σαμοθράκης πού δυστυχώς κοσμεί κά
ποια άπό τις αίθουσες τοϋ Μουσείου τοϋ 
Λούβρου στό Παρίσι.

άπογυμνώσεως τών δασών της άπό 
τούς ντόπιους υλοτόμους έν τού- 
τοις έχει βλάστησι οργιώδη, δέν
τρα πανύψηλα, έπιβλητικά, πλα
τάνια, βελανιδιές, πρίνους, καρυ
διές, καστανιές, άγριες καί ήμερες 
έληές, άμυγδαλιές καί άλλα όπω- 
ροφόρα καθώς έπίσης θάμνους 
καί άρωματικά φυτά σάν τις κου
μαριές, ροδοδάφνες, θυμάρι κ.ά.

Τά καλοκαίρια στή Σαμοθράκη 
κάνει δροσιά καί ή ατμόσφαιρα 
δέν έχει ύγρασία.

Τούς χειμώνες στά Ν.Δ. όπου 
ύπάρχουν καί οί έλαιώνες της καί 
τά δημητριακά, τό κλίμα της είναι 
ήπιο καί οί χιονοπτώσεις σπάνιες 
έν σχέσει μέ τά βορεινά της.

Περίφημα παραμένουν τά αιγο
πρόβατα καθώς καί τά νοστιμό
τατα κατσίκια της. Άλλοτε υπήρ
χαν καί αγριοκάτσικα τά όποια 
τώρα σχεδόν έξέλιπαν.

'Η υπέροχη μυζήθρα της καί τό 
άγνό μυρωδάτο μέλι της αποτε
λούν παροιμιώδες έδεσμα.

Κυνήγι διαθέτει άφθονο, πέρ
δικας, λαγού, όρτυκιοΰ, μπεκάτσας, 
τριγωνιοΰ κ.ά.

’Εκεί πού πραγματικά υπερέχει 
είναι τά άλιεύματά της με μιά 
μεγάλη ποικιλία ψαριών λ.χ. συ
ναγρίδας, ροφοΰ, τσιπούρας, μπαρ 
μπουνιών κ.ά.

Τό καλοκαίρι δέ πού τά γραφικά 
Γρί—Γρί τήν κατακλύζουν γιά 
τή πλούσια καί μεγάλη σαρδέλλα 
της, τά βράδυα φαίνεται φαντα
σμαγορική μέ τά μικρά, διακριτικά 
«πυροφάνια τους» στό πέλαγος 
σάν φωτοστόλιστες γιρλάντες, δί
νοντας έορταστικό τόνο στή γα
λήνια Σαμοθρακίτικη νύχτα.

'Η Σαμοθράκη κατακλύζεται άπό 
κρύα γάργαρα νερά σέ πηγές, ρυά
κια, χειμμάρους καί μικρούς κα
ταρράκτες ιδιαίτερα στά βορεινά 
της.

Προσφέρεται περίφημα γιά ορει
βασία άπό πραγματικά άπάτητες

περιοχές πρός τό ψηλότερο βουνό 
της τό Φεγγάρι, άπ’ όπου ή θέα 
δεσπόζει πρός κάθε κατεύθυνσι 
τής περιοχής.

Γοητευτικό κι’ άνυπέρβλητο σέ 
μεγαλείο προβάλλει τό τοπίο άπό 
κεΐ πάνω ιδιαίτερα στό γλυκοχά
ραμα τής αυγής.

Γιά όσους λατρεύουν τό βουνό 
καί τή θάλασσα άποτελεΐ μονα
δικό θέρετρο έκλογής.

Κατά γενική ομολογία ή Σαμο
θράκη διαθέτει πλούσια ιστορία, 
σπάνιο άρχαιολογικό πλούτο, άξιό- 
λογες ’Ιαματικές πηγές καί υπέρο
χες φυσικές καλλονές πού πραγμα
τικά γοητεύουν τόν έπισκέπτη.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΡΟΛΗ
Λογοτέχνου

Ή  28η ’Οκτωβρίου μένει στή μνήμη τοΰ έλληνικοΰ λάοΰ 
σάν μέρα συναγερμού καί συγκεντρώσεως τών δυνάμεων του 
γιά ν’ άντιμετωπίση μιά έπίθεση, πού παρόμοια δέν είχε δει τδ 
έθνος στή μακραίωνη πορεία του.

Δέν τρόμαξε ό λαός έκ ιΐνο τό τρομερό πρωινό τοΰ Όκτώ- 
βρη, όταν ακούσε τις καμπάνες, τά κανόνια καί τίς σειρήνες, 
γιατί σχεδόν ήξερε, ήταν βέβαιο πώς τά σύννεφα τοΰ πολέμου, 
πού σκέπαζαν κάμποσο καιρό τόν ειρηνικό ούρανό, θά ξεσποΰ- 
σαν σέ μπόρα. Τά σημάδια της κιόλας είχαν φανεί μέ τό χτύ
πημα τό ΰπουλο τής «'Έλλης» στό λιμάνι τής Τήνου.

Δέν ύπήρξε ποτέ πολεμοχαρής ό λαός μας, ύπήρξε δμως 
πάντα γενναίος κι’ όρθιος γιά νά χτυπήσει τό άδικο καί νά στε
ρεώσει τό δίκαιο. Γι’ αυτό καί σηκώθηκε μέ τό όπλο στό χέρι, 
φρουρός καί ύπερασπιστής τής γής πού τήν δόξασαν τά σπαθιά 
καί τά καρυοφίλια τοΰ ’21.

Ό  πόλεμος μ’ ένα μεγάλο άντίπαλο ήταν άνισος, άλλ’ αυ
τό δέν ένδιαφέρει τούς πολεμιστές τοΰ ’40. Ή  νίκη έχει όλά- 
νοιχτα τά φτερά της κι’ ή πύρινη ρομφαία της έδειξε τό δρόμο.

Μά ό δειλός μισεί τόν γενναίο. ’Άλλος έπιδρομέας ρίχνεται 
πάνω στό λαό. Είναι σιδερόφρακτος τούτη τή φορά καί χτυ
πάει πισόπλατα τόν ήρωΐκό λαό μας, πού στάθηκε πιά άδύνατο 
νά τόν άντιμετωπίσει.

Μά ό αδούλωτος έλληνικός λαός δέν γονατίζει μέσα σέ κεί- 
νη τή μεγάλη συμφορά. 'Οραματίζεται μιά καινούργια άνά- 
στασι. ’Αψηφώντας τό βάρβαρο κατακτητή, τήν πείνα, τόν 
θάνατο, σηκώνεται πάλι μέ τό όπλο στό χέρι γιά νά βροντο- 
φωνάξει πάλι έκείνο τό : « ’Ελευθερία ή θάνατος» καί νά συνε
χίσει τά ματωμένα καί ηρωικά βήματα τών προγόνων του τοΰ 
21, γράφοντας γιά μιά άκόμη φορά σελίδες άφθαστες δόξας 
καί ήρωϊσμοΰ.

ι τ - ^ γ ^ · π ο λ ε μ ή ο α μ ε

"Ό #

Θά νικήσω μεν!
Άλλα διά τούς "Ελληνας 
υπέρ τήν νίκην 
ή Δόξα.
I . Μ Ε Τ Α Ξ Α Σ
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’Από τής χαραυγής τής 28ης ’Οκτω
βρίου 1940, όταν αντήχησαν αί σειρήνες 
τοϋ πολεμικού συναγερμού καί τό 'Εθνος 
έτέθη εις κατάστασιν πολέμου, τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής εύρέθη έπί ποδός 
ώς καί σύμπας ό Λαός, πρός ΰπεράσπισιν 
τού πατρίου έδάφους από τόν εισβολέα.

Ευθύς αμέσως οί άνά τήν ’Επικράτειαν 
άνδρες τής Χωροφυλακής, ώς εις άνθρω
πος, εσπευσαν καί έκοινοποίησαν εις όλό- 
κληρον τήν χώραν τό Διάταγμα τής Έπι- 
στρατεύσεως καί άνέλαβον τό έργον τής 
έπιστρατεύσεως καί γενικής κινητοποιή- 
σεως. Πρός τούτο έδέχοντο, ιδίως εις τάς 
άπομεμακρυσμένας περιοχάς, τούς έπι- 
στρατευομένους, παρεϊχον εις αύτούς 
καταστάσεις έπιβιβάσεως μεθ’ όλων των 
σχετικών όδηγιών καί έξεύρισκον μέσα 
αμέσου καί ταχείας μεταβιβάσεώς των είς 
τά κέντρα έπιστρατεύσεως καί συγκρο- 
τήσεως Μονάδων.

ΕΙδικώς οί έφεδροι τής Χωροφυλακής 
έτέλουν έν πλήρει έτοιμότητι. Οΰτω, 
κατ’ αύτήν τήν ήμέραν τής 28ης ’Οκτω
βρίου, προσήλθον είς τό όρισθέν ώς κέν- 
τρον έπιστρατεύσεως Χωροφυλακής Στρα- 
τόπεδον Μακρυγιάννη 3.760 έφεδροι χω
ροφύλακες καί 330 ύπαξιωματικοί. Έκ 
τής έπιλογής τών έφέδρων συνεκροτήθη 
άνευ χρονοτριβής Τάγμα Χωροφυλακής, 
δυνάμεως 22 λόχων, τού όποιου ή έκγύ- 
μνασις είς τά νέα πολεμικά όπλα, ιδίως 
τά όπλοπολυβόλα, ήρχισεν άμέσως έντα- 
τική καί έπερατώθη έντός όλίγων ήμε- 
ρών. ’Επίσης καί είς τά δύο άλλα κέντρα 
έπιστρατεύσεως έφέδρων Χωροφυλακής, 
Θεσσαλονίκης καί Λαρίσης, ή προσέ- 
λευσις άπό τών πρώτων ώρών ύπήρξεν 
άθρόα, καί τών όποιων ό συνολικός άρι- 
θμός έφθασε περί τάς δεκαπέντε χιλιάδας 
(15.000).

Συνεκροτήθησαν ύπό τού ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής έκ τών έφέδρων τού Σώ
ματος μέ καταπληκτικήν ταχύτητα Στρα- 
τονομικά ’Αποσπάσματα, κατηρτίσθη- 
σαν ύπηρεσίαι έπιβλέψεως μεταφορών 
τροφίμων καί πολεμικών έφοδίων, έπι- 
τάξεως κτηνών, παθητικής άεραμύνης 
κλπ. Αί Ύπηρεσίαι αύται ήσαν άπολύτου 
άνάγκης διά τήν διεξαγωγήν τού πολέ
μου.

Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η  
ΤΟ ΕΠΟΣ 

Τ
Φ.

Η X 
ΕΙΣ
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Οί άνδρες τής Χωροφυλακής κατέβα- 
λον ύπερανθρώπους προσπάθειας διά τάς 
έπιτάξεις, συγκεντρώσεις καί μεταφοράς 
κτηνών, όχημάτων καί ζωοτροφών, άνευ 
τών όποιων δέν ήτο δυνατόν νά κινηθούν 
πρός πολεμικός έπιχειρήσεις στρατιωτι
κοί μονάδες.

Τέλος ή Χωροφυλακή, ένέτεινε τά έπι- 
βαλλόμενα έκ τών περιστάσεων μέτρα 
τής καθαρός άστυνομεύσεως, ώς ή φρού- 
ρησις τών έργων κοινής ώφελείας καί 
βιομηχανικών έγκαταστάσεων πολεμι
κής παραγωγής, τών γεφυρών καί συγ
κοινωνιακών κόμβων πρός άποσόβησιν 
σαμποτάζ καί τής έπαρκείας τροφίμων 
μετ’ αυστηρός τιμωρίας έκείνων, οί 
όποιοι θά άπέβλεπον εις κερδοσκοπίαν δι’ 
άποκρύψεως ή ύπερτιμήσεως τροφίμων. 
Οΰτω, ούδείς πανικός ή άλλη τις, συνή
θης εις τάς περιστάσεις άνωμαλία ωής 
έσημειώθη.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑ
ΝΟΚΙΝΗΤΟΥ

Έπί πλέον συνεστήθη Μηχανοκίνη
τον Τμήμα Χωροφυλακής, ένσωματωθέν 
είς Τάγμα (καί έν συνεχείς! Σύνταγμα 
Μακρυγιάννη), όπερ τήν έπομένην τής 
κη ρΰξεως τού πολέμου έλαβε διαταγήν 
νά έκκινήση πρός τό μέτωπον. Ά φ’ οΰ 
παρήλασεν, έν πολεμική παρατάξει καί 
έξαρτήσει, διά τών όδών τής πρωτευού- 
σης, όπου έπευφημήθη ένθουσιωδώς καί 
άπεχαιρετίσθη μετά συγκινητικών έκδη- 
λώσεων τού ’Αθηναϊκού λαού έφθασε μέ 
έκπληκτικήν ταχύτητα (έντός εικοσιτε
τραώρου) είς τάς παραμεθορίους πόλεις 
τής ’Ηπείρου καί τής Μακεδονίας καί 
έξώρμησεν είς τάς πρώτας γραμμάς τού 
πυράς. Κατενεμήθη είς τάς πολεμικός

μονάδας καί ένετάχθη είς τά Στρατονο- 
μικά ’Αποσπάσματα Χωροφυλακής. Οί 
μοτοσυκλετισταί χωροφύλακες προσέ- 
φερον άνεκτιμήτους ύπηρεσίας κατά τήν 
διάρκειαν τών έπιχειρήσεων χρησιμεύ- 
οντες ώς σύνδεσμοι τών πολεμικών μο
νάδων. Μοτοσυκλετισταί χωροφύλακες, 
είχον τεθή είς τήν διάθεσιν τού Γενικού 
Στρατηγείου, τών Σωμάτων Στρατού, τών 
Μεραρχιών καί τών μικροτέρων δρών- 
των άνεξαρτήτως, Τμημάτων Στρατού. 
'Ως τά πλέον εόέλικτα μηχανοκίνητα, 
έπετύγχανον ταχύτατα τάς έπαφάς μετα
ξύ τών μονάδων, άκόμη καί είς πολύ άπο- 
μεμακρυσμένας αποστάσεις, πολλάκις κι
νούμενα διά μέσου δυσβάτων καί πετρω
δών άτραπών, έν τώ μέσω μυρίων κινδύ
νων, διά νά μεταφέρουν έντολάς, όδηγίας 
καί πληροφορίας, άπαραιτήτους διά τήν 
διεξαγωγήν τών έπιχειρήσεων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΜΙ- 

ΚΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

’Από τών πρώτων στιγμών τής ιταλικής 
εισβολής οί χωροφύλακες τών παραμε
θορίων Σταθμών Χωρ]κής εύρέθησαν είς 
τάξιν μάχης, ώς πολεμικά πλέον σώματα 
καί παρά τό πλευράν τών παρά τήν συνο
ριακήν γραμμήν όλιγαρίθμων έλληνικών 
στρατιωτικών δυνάμεων. Ή  έν Ίωαννί- 
νοις Άνωτέρα Διοίκησις Χωροφυλακής 
’Ηπείρου είχεν ήδη ειδοποιήσει τάς παρα
μεθορίους 'Υποδιοικήσεις καί δι’ αύτών 
τούς άκραίους Σταθμούς όπως είς περί- 
πτωσιν αιφνιδιαστικής- εισβολής ιταλι
κών δυνάμεων, έπ’ οόδενί λόγω νά παρα- 
δοθοΰν είς αύτάς, άλλά νά άντιτάξουν ό- 
μού μετά τού έλληνικοΰ στρατού ένοπλον 
άμυναν. ’Εάν αί 'Ελληνικοί στρατιωτικοί

Τό ήθικόν τών άνδρών καί ή όργάνωσις τού Σώματος, άλίγον πριν άπό τόν πό
λεμον ήτο άριστον άπό πόσης άπόψεως. Είς τήν φωτογραφίαν μοτοσυκλετισταί 
Χωροφύλακες κατά μίαν έπίσημον έμφάνισιν είς ’Αθήνας τόν Μάρτιον τού 1940.

δυνάμεις, λόγω τού ύπερτέρου άριθμοΰ 
τών έχθρικών δυνάμεων, άπεφάσιζον σύμ
πτυξης νά τεθούν ύπό τάς διαταγάς τού 
διοικητού τού πλησιεστέρου έλληνικοΰ 
στρατιωτικού τμήματος καί νά συμπτυ- 
χθοΰν άπό κοινού μετ’ αύτοΰ είς άλλας 
άσφαλεΐς θέσεις, έπιβραδύνοντες, κατά 
τό δυνατόν τήν έχθρικήν εισβολήν έως 
ότου καταφθάσουν αί 'Ελληνικοί ένισχύ- 
σεις

Τούτα άκριβώς καί έγένοντο. Ά λλ’ 
έγένοντο μέ τάξιν, ψυχραιμίαν καί γεν- 
ναιοψυχίαν, αί όποΐαι έξαίρονται είς τάς 
πρώτας έκθέσεις τών πολεμικών έπιχει
ρήσεων. ’Ιδιαιτέρως, ή πρώτη ύποστάσά 
τήν ιταλικήν εισβολήν δύναμις προκε- 
χωρημένων Σταθμών τής Ύπσδιοική- 
σεως Χωροφυλακής Πυρσογιάννης, ύπό 
τόν υπομοίραρχον Χριστ. Ζερβόν, άπήν- 
τησε γενναίως είς τά πυρά τών ’Ιταλών 
καί καθυστέρησεν έπ’ όλίγον διάστημα 
τήν πρός τά πρόσω πορείαν των, έως δ- 
του έδόθη καιρός είς τούς χωροφύλακας 
μετά τών ΰπαξιωματικών καί αξιωματι
κών των νά ένταχθοΰν είς τά συμπτυσσό
μενα μικρά στρατιωτικά τμήματα τών 
συνόρων καί νά ύπερασπίσουν βήμα πρός 
βήμα τό προσκαίρως έγκαταλειπόμενον 
έλληνικόν έδαφος. Τό αυτό έπραξεν ή 
ύπό τόν μοίραρχον Γεώργ. Στρατιδάκην 
δύναμις 'Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής 
Πωγωνίου, ευθύ; ώς ύπέστη τήν προσβο
λήν. Ό  διοικητής τών παραμεθορίων έλ
ληνικών δυνάμεων άντισυνταγματάρχης 
Δαβάκης ένέταξεν ώς μαχητικήν δύνα- 
μιν τούς άξιωματικούς καί όπλίτας Χω
ροφυλακής, μετασχόντας μετά τού αύτοΰ 
ήρωϊσμοΰ τής θρυλικής άμύνης σπιθα
μήν πρός σπιθαμήν διά τήν ύπεράσπισιν 
τού πατρίου έδάφους, χάρις είς τήν ό
ποιαν άνεκόπη ή ιταλική προέλασις έως 
ότου κατέφθασαν αί έλληνικαί στρατιω
τικοί ένισχύσεις. Πολλοί μάλιστα χωρο
φύλακες1 έχρησιμοποιήθησαν καί διά τάς 
έπί τών ώμων των μεταφοράς έφοδίων 
διά τάς μαχομένας κρατερώς έπί τών όρο. 
σειρών τής Πίνδου έλληνικάς μονάδας

’Ιδιαιτέρως, έπίσης, έξαίρεται ό ήρωϊ- 
σμός καί ή εύψυχία τής ύπό τόν μοίραρ
χον Μ. Τόμπρον δυνάμεως Χωροφυλακής
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Τό μηχανοκίνητον Τάγμα Χωροφυλακής ΰπό τάς φρενήρεις ζητωκραυγάς τοϋ 
λαοϋ των ’Αθηνών κατέρχεται τήν όδόν Σταδίου διά νά μεταβή είς τό μέτωπον 
αμέσως μετά τήν εναρξιν του πολέμου.

Ύποδιοικήσεως Χωροφυλακής Κονίτσης. 
"Οταν τό στρατιωτικόν τμήμα, συμπτυσ- 
σόμενον έγκατέλειψε τήν πόλιν, ή δύνα- 
μις Χωροφυλακής παρέμεινεν είς τήν 
Κόνιτσαν έπί εν είσέτι εικοσιτετράωρον 
συγκεντρώσασα πρός ένίσχυσίν της άγρο- 
φύλακας, έπιστρατευθέντας έθελοντικώς, 
έντοπίους καί τινας εύρεθέντας έκεϊ έφέ- 
δρους αξιωματικούς. Οί ’Ιταλοί, άκούον- 
τες συνεχώς άπό Κονίτσης έναντίον των 
πυροβολισμούς, έφαντάσθησαν ότι πρό
κειται περί ισχυρών στρατιωτικών δυνά
μεων καί δέν άπετόλμησαν άμ'εσον έπί- 
θεσιν, έως ότου λάβουν ένισχύσεις. Οϋ- 
τω έδόθη καιρός είς τό τμήμα Χωροφυ
λακής νά καταστρέψη τάς στρατιωτικός 
εγκαταστάσεις καί τό παραμεϊναν πολε
μικόν ύλικόν, έν ώ συγχρόνως έδωσε τόν 
άπαραίτητον καιρόν είς τό Τάγμα Κονί
τσης νά συμπτυχθή κανονικώς είς Βρυ- 
σοχώρι. Μόλις τό απόγευμα τής 30 ’Οκ
τωβρίου ή δύναμις Χωροφυλακής μετά 
τών όπ’ αύτής έπιστρατευθέντων έγκα- 
τέλειψε τήν Κόνιτσαν καί μαχομένη άδια- 
κόπως έν κανονική υποχωρήσει, έφθασεν 
είς Βρυσοχώρι. ’Εκεί έν άρχή, ώς οργα
νικόν τμήμα τοϋ στρατού έρρίφθη είς τόν 
άγώνα, έως ότου τήν 17 Νοεμβρίου έπαν- 
ήλθον μετά τού στρατού είς τήν άπελευ- 
θερωθεΐσαν Κόνιτσαν. Πρέπει, τέλος, νά 
σημειωθή ότι οί ύπηρετούντες άπό μα- 
κρού είς τάς περιοχάς αύτάς άνδρες τής 
Χωροφυλακής έγνώριζον καλώς τάς διά 
μέσου όρέων καί χαραδρών διόδους καί 
υπήρξαν οί καλύτεροι οδηγοί τού έλλη- 
νικοΰ στρατού, ιδίως κατά τάς πρώτας 
ήμέρας τής έξορμήσεως.

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΟ- 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ

Διά τά Στρατονομικά ’Αποσπάσματα 
τών πολεμικών μονάδων, διετέθησαν συν- 
ολικώς, έκ τής δυνάμεως τής Χωροφυ

λακής, 59 αξιωματικοί, 24 ρεζοί ύπαξιω- 
ματικοί, 302 πεζοί χωροφύλακες, 36 έφιπ
ποι ύπαξιωματικοί καί 222 έφιπποι χω
ροφύλακες. Αί ύπηρεσίαι τάς οποίας 
προσέφερον τά Στρατονομικά ’Αποσπά
σματα Χωροφυλακής κατά τήν διάρκειαν 
τών πολεμικών έπιχειρήσεων ύπήρξαν 
σημαντικαί. Πάντες οί ίστορήσαντες τά 
γεγονότα τού έλληνοϊταλικοϋ πολέμου, 
καί ιδιαιτέρως οί έκ τούτων στρατιωτικοί 
μετασχόντες τών έπιχειρήσεων καί μάρ
τυρες αΰτόπται, έξαίρουν τήν συμβολήν 
τών Στρατονομικών ’Αποσπασμάτων Χω
ροφυλακής. Αί έκθέσεις τών Σωματαρ
χών καί λοιπών Διοικητών Μονάδων

άναφέρονται μετ’ έπαίνων, είς τήν άνά 
τό μέτωπον κατά τήν διάρκειαν τών πο
λεμικών έπιχειρήσεων δράσιν τών άξιω- 
ματικών καί οπλιτών τής στρατονομίας, 
οί όποιοι μετεΐχον τών ταλαιπωριών καί 
κινδύνων τού Στρατού διά νά έκτελέσουν 
τά καθήκοντά των μέ γενναιοψυχίαν, καρ
τερίαν καί θέτοντες άνά πάσαν στιγμήν 
είς κίνδυνον τήν ζωήν των. Πολλοί έξ 
αυτών έφονεύθησαν ή έτραυματίσθησαν, 
καί αρκετοί, ύποχρεωμένοι νά βαδίζουν 
διά μέσου τών χιόνων ή νά κοιμώνται είς 
τό ύπαιθρον ύπό δριμύτατον ψύχος, ύπέ- 
στησαν κρυοπαγήματα.
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Τό έργον τής Χωροφυλακής, εις τά 
καταληφθέντα ύπό τοϋ έλληνικοΰ στρα
τού έδάφη, ήτο πολυσχιδές καί βαρύτα- 
τον. Έν πρώτοις, ώφειλε νά έπιβάλη τήν 
τάξιν έν πνεύματι δικαιοσύνης, συμφώ- 
νως πρός τάς διατάξεις τών έλληνικών 
νόμων καί μετ’ άπολύτου ίσότητος, άνευ 
διακρίσεως έθνικότητος καί θρησκείας. 
Οΰτω καί μόνον οί πληθυσμοί θά άπέ- 
κτων έμπιστοσύνην διά τήν έλληνικήν 
διοίκησιν καί θά έδέχοντο προθύμως τήν 
ελληνικήν κυριαρχίαν. ’Επειδή δέ δέν 
είχον προλάβει νά έγκαθιδρυθοϋν όργα
να έλληνικής δικαιοσύνης, εις πολλάς 
περιπτώσεις ή Χωροφυλακή έξεδίκαζε 
τά μικροαδικήματα ή έλυε τάς μικροαστι
κός διαφοράς.

Σοβαρόν, έπίσης, υπήρξε τό εργον τής 
Χωροφυλακής διά τόν έπισιτισμόν τοϋ 
πληθυσμού. Μέ τήν βοήθειαν τών έλλη- 
νικών στρατιωτικών μονάδων οί Διοικη- 
ταί τών Διοικήσεων καί 'Υποδιοικήσεων 
Χωροφυλακής έπετύγχανον νά συγκεν
τρώσουν τρόφιμα καί έν γένει είδη πρώ
της ανάγκης, τά όποια διένειμον εις τόν 
πληθυσμόν. Διένειμον δέ ταΰτα μέ άμε- 
ροληψίαν καί δικαιοσύνην, ανεξαρτήτως 
άν έπρόκειτο περί Ελλήνων ή ’Αλβανών, 
Χριστιανών ή Μουσουλμάνων. Ή  ίση 
αυτή μεταχείρισις καί μάλιστα έπί θεμά
των έπισιτισμοΰ καί έπιβιώσεως, άπέσ 
πασε τήν ευγνωμοσύνην όλων έν γένε 
τών κατοίκων τών περιοχών αύτών και 
τήν έμπιστοσύνην εις τήν Έλληνικήν 
Διοίκησιν.

Παραλλήλως εις πολλάς περιπτώσεις 
οί άνδρες τής Χωροφυλακής έλάμβανον 
μέρος εις τάς συγκρούσεις, μαχόμενοι 
μετά τών άκραίων μονάδων τού έλληνι- 
κοΰ στρατού, άλλοτε δέ πάλιν διήνοι- 
γον όδούς, πρός διέλευσιν μεταγωγικών 
μέ πολεμικά καί έπισιτιστικά είδη, διά 
τά μαχόμενα τμήματα τού στρατού.

Οΰτω, ή Ελληνική Χωροφυλακή, κα
τά τήν διάρκειαν τοϋ Έλληνοϊταλικοΰ 
πολέμου, εύρέθη καί πάλιν, όπως εις ό
λους τούς προηγουμένους έθνικούς πολε
μικούς άγώνας, πρώτη καί παρούσα εις 
τό έθνικόν προσκλητήριον, μέ ένθουσια- 
σμόν καί άκρατον πατριωτισμόν. ’Αψη
φώντας τούς κινδύνους, μέ μόχθους, στε
ρήσεις καί θυσίας πολλών άνδρών της, 
συνέδραμεν ούσιωδώς τόν Ελληνικόν 
στρατόν, άλλά καί εις τά άπελευθερω- 
θέντα ύπό τού στρατού έδάφη τής Ελλη
νικής Βορείου ’Ηπείρου, έπετέλεσεν έρ- 
γον μεγάλης έθνικής σημασίας. Ένώ 
τά πυροβόλα ήχουν πανταχόθεν καί οί 
βόμβοι τών έχθρικών άεροπλάνων έτά- 
ρασσον τόν όρίζοντα, αί δέ βόμβαι των 
έσκόρπιζαν παντού τήν καταστροφήν 
καί τόν θάνατον, τά όργανα τής Χωρο
φυλακής, μέ όσα μέσα είχον τεθή εις τήν 
διάθεσίν των, συμμετεΐχον εις τάς μάχας, 
παρά τό πλευράν τού έθνικού μας στρα
τού εις τήν πρώτην γραμμήν, άλλά παραλ 
λήλως περισυνέλεγον τραυματίας, περι- 
έθαλπον γυναικόπαιδα καί ώργάνωναν 
συνεργεία κατασβέσεως πυρκαϊών καί 
έπισκευής κατοικιών. Έχρησιμοποίουν 
οίαδήποτε έπιτασσόμενα ΰποζύγια καί

Ό  αείμνηστος μητροπολίτης Άργυροκάστρου Παντελεήμων έν μέσφ ’Αξιω
ματικών Χωρ]κής μετά τήν άπελευθέρωσιν τής πόλεως.

’Ιταλοί στρατιώται, αιχμάλωτοι πολέιιου. όδηγούνται ύπό άνδρών τής Χωρο
φυλακής εις είδικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

παν άλλο μεταφορικόν μέσον, πρός προ
μήθειαν τροφίμων άπό μακρυνάς άποστά- 
σεις, συχνάκις καί άπό τήν Γιουγκο- 
σλαυϊκήν μεθόριον διά τόν έπισιτισμόν 
τού πληθυσμού, έκτεθειμένοι κατά τάς 
μεταφοράς εις έξ ένέδρας έπιθέσεις 
θυσιάζοντες πολλάκις τήν ζωήν των έκεϊ 
όπου τό καθήκον τούς έτασσε.

Τά άνωτέρω άποτελοΰν μίαν άπλήν 
σκιαγραφίαν τών όσων προσέφερε τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής εις τόν τιτάνειον 
έκεϊνον άγώνα. Τό παρόν σημείωμα έχει 
σκοπόν νά ρίψη όλίγον φώς εις τήν ιστο
ρίαν αύτού τού πολέμου καί νά καταστή-

ση γνωστήν έστω καί μέ άδράς γραμμάς, 
τήν συμβολήν καί τήν συμμετοχήν τής 
Χωροφυλακής, ή όποια δικαίως διεκδι- 
κεϊ τό μερίδιόν της άπό τήν έποποιΐαν 
τού 40. Δέν θά ήτο δέ ύπερβολή έάν, έπί 
τή εύκαιρίμ, άναφέρωμεν καί ύπομνή- 
σωμεν, ότι δέν ύπάρχει εις τόν κόσμον 
όλόκληρον ’Αστυνομικόν Σώμα, τό ό
ποιον εις τούς έθνικούς άγώνας συμμετέ- 
σχεν ένόπλως καί προσέφερε τόσα πολ
λά, μαχόμενον έγγύς καί παρά τό πλευ
ράν τού υπέρ Πατρίδος μαχομένου Στρα
τού. Ή  τιιιή αύτή άνήκει μόνον εις τήν 
Έλληνικήν Χωροφυλακήν.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΕΙΣ Β . ΗΠΕΙΡΟΝ

557



ME TO ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ

«Μέ τό χαμόγελο στά χείλη» ξεκίνησαν οί φαντάροι μας γιά 
το μέτωπο τό πρωινό της 28ης ’Οκτωβρίου τοϋ 1940. “Ενα 
χαμόγελο, πού έδειχνε την απόφασή τους γιά  Νίκη καί γιά  
Θάνατο' ένα χαμόγελο πού συνοδευόταν άπό τραγούδια — 
παιάνες, τραγούδια πού άποτελοϋσαν μιά νέα, σύγχρονη, 
άπόδοση τού παμπάλαιου εκείνου «Παίδες Ελλήνων ϊτε . . ..»

Καί αυτό τό χαμόγελο —τραγούδι —παιάνα τό είχε στήν 
έκφρασή του κι όλος ό Ελληνικός Λαός, όλοι οΐ άστράτευτοι, 
οί άμαχοι. ΚΓ όταν οί νίκες άρχισαν νά έρχωνται ή μία ύστερα 
άπό τήν άλλη τότε τό χαμόγελο έγινε κέφι, ειρωνεία καυτερή., 
ειρωνεία πού εξευτελίζει, πού «τσακίζει κόκκαλα». Τά κόκκαλα 
—στήν περίπτωση αύτή— τοϋ μεγάλου καί δυνατού πού θέ
λησε νά κάνει τον «παλληκαρά» στον μικρότερόν του. Κάτι 
πού κανένας "Ελληνας δεν τό άνέχτηκε ποτέ του. Γιά τούτο, 
άνέκδοτα, γελοιογραφίες, σατυρικές έκδόσεις, θεατρικές έπιθεωρή- 
σεις, διαδηλώσεις ένθουσιασμού στούς δρόμους, εύθυμα καί 
σατυρικά τραγούδια, γέμιζαν καθημερινά τήν άτμόσφάιρα 
των πόλεων κατά τό δοξασμένο έκεϊνο έξάμηνο της 'Ελληνικής 
Νίκης. Τής Νίκης πού άφησε κατάπληκτη ολόκληρη τήν 
άνθρωπότητα.

(Ά πό τό βιβλίον τοϋ Λογοτέχνου Δημήτρη Λαζο- 
γιώργου — Ελληνικού « Κ Ο Ρ Ο Ι Δ Ο  ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ».)
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Πολεμικοί

δ ι ά λ ο γ ο ι
Μία άπό τις προσφιλέστε

ρες επιδόσεις των ’Ελλήνων 
τις αξέχαστες εκείνες ημέρες 
τον ’40 ήσαν και οι εύθυμοι 
διάλογοι. Σταχυολογοϋμε τους 
άπολανστικώτερονς.

*

—Τό ’Αργυρόκαστρο πέ
φτει.

—Και οι ’Ιταλοί;
—·Ν έ φ τ  ι !

*

—Πώς βλέπετε μετά τον 
βομβαρδισμόν τό Τουρϊνον;

—Μέ ένα ΚΑ μπροστά!...
*

—Διατϊ ό Μπαντόλιο πα- 
ρητήθη;

—Διότι π α ρ α η τ τ ή θ η !  
*

—Ό  αγών μας προς την 
’Ιταλίαν είναι ανισος;

—Δ ω δ ε κ ά ν ι σ ο ς  !
*

—Πώς θά γράφεται εντός 
ολίγου ή ’Ιταλία;

— Η τ τ α - λ ί α  !
*

—Νομίζω δτι ό Μπενϊτο...
—Τό. . . Μισολννει!

Ή χρήσις τής... χειροβομβίς

.ΤΙΣ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ έκεΐνες ημέρες τοϋ 40 είδαν τό φως τής δημοσιότητος καί 
πολλά χρονογραφήματα, οίστρηλατημένα όλα άπό τις έλληνικές νίκες στήν ’Αλβα
νία. Ένα άπό αύτά, μέ τήν υπογραφή τοΰ χιουμορίστα Άλέκου Σακελλαρίου, ύπό 
τόν τίτλο «’Ανέκδοτα» περιελάμβανε καί τήν κάτωθι άμίμητη άφήγησι ένός λε
βέντη λοχία τών Εύζώνων, ό όποιος, άφοϋ μάζεψε γύρω του τούς τσολιάδες, τούς 
μάθαινε τόν τρόπο χρήσεως τής χειροβομβίδας ώς έξής:

«Τήν χειροβομβίς τήν 
μεταχειριζούμαστε ίδιους 
κατά τήν έπίθεσιν. Τήν 
βουταμ’ διά τοΰ δεξιού οΰτω 
πώς καί τήν άμολάμε ’σά 
πέρα μέ οϋλη μας τήν δύναμι 
Μόλις έκραγή, κάνουμε 
δυού - τρία άλματα έναντίον 
τοϋ έχθροΰ καί άμολάμε τήν 
δεύτερη. "Οταν έκραγή καί 
ή δεύτερη, κάνουμε πάλι

μερικά άλματα, πέφτουμε 
πρηδνηόν, άμολάμε τήν τρί
τη καί όρμάμε άκάθιχτοι κι’ 
ύφ’ όπλου λόγχη έναντίον 
τοϋ άπέναντι χαρακώματος. 
Αύτό, προκειμένου περί οί- 
ουδήποτε ΐχθροΰ. Προκει
μένου περί ’Ιταλών, πιτάμε 
τήν μιά χειροβομβίς καί 
τούς πλακώνουμε στά χα
στούκια!

Κορότδο
Μουσσολίνι

Ό  Μουσσολίνι είναι κα
κέκτυπο τοϋ Αντοκράτορος 
τής Αιθιοπίας: Ό  ένας είναι 
Χαϊλέ και Ράς. Ό  άλλος Xά
λες και μασκαοάς!

*

Τηλεγράφημα τον Καμ- 
παλλέρο προς τόν Ντοντσε: 
«’Έκαμα πενήντα επιθέσεις. 
ΣΤΟΠ. ’Έφαγα παρά μία 
τεσσαράκοντα. ΣΤΟΠ».

*
’Από πολεμικόν ανακοινω

θέν: «Σννελάβαμεν 9 αξιωμα
τικούς, 153 οπλίτες και 100 
ζώα. Τό δλον 262 κτήνη»!

*
Τηλεφώνημα τον Πράσκα 

στον Μουσσολίνι: «Τούς δώ
σαμε και καταλάβανε. . . τή 
μίση ’Αλβανία».

*

Συνομιλία τον στρατηγού 
Πράσκα μέ τόν Μονσολίνι: 
«Δυστυχώς, Ντοϋτσε μου, μάς 
πήρανε τούς Άγιους Σαράντα» 
Και ό Μουσσολίνι: «"Οπως 
πάνε, αδελφέ μου, θά μάς πά
ρουν καί τούςΆγίονς Πάντες». 

*
"Ομως εκτός άπό τούς 

"Ελληνες, καί οι ξένοι δέν χά
νουν τήν ευκαιρία πού νά μή 
διακωμωδούν τά ιταλικά πα
θήματα καί τήν τρεχάλα τών 
’Ιταλών προς τά αλβανικά 
παράλια. ’Έτσι, στις 5 Δε
κεμβρίου 1940, ό ραδιοφωνι
κός σταθμός τής Βοστώνης 
μετέδωσε τά έξής:

«Εις τό Αλβανικόν Μέτω- 
πον ή προέλασις τών Ε λλή 
νων υπήρξε τοιαύτη, ώστε ή- 
νάγκασε τούς Γάλλους στρα
τιώτες τής ϊταλογαλλικής με
θορίου νά άναρτήσονν τήν επι
γραφή: «"Ελληνες στρατιώ
τες, σταματήστε! ’Εδώ Γαλ.- 
λία»!. . .
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Σ’ ένα μεγαλοπρεπέστατο κομ
μάτι τοΰ νοτίου κλάδου των Ίου- 
λιανών "Αλπεων, αύτό πού εισχω
ρεί στην Ελλάδα - στην Πίνδο - 
παίχθηκε καί κερδήθηκε ή λευτε
ριά τής Ευρώπης, αν δχι καί δλων 
των λαών τής Γής.

Ή  ιστορία τοΰ δευτέρου αύτοϋ 
παγκοσμίου πολέμου, πού τέλειωσε 
μέ τη συνθηκολόγηση τής ’Ιαπω
νίας, δέν έχει ούτε σκιτσαρισθεΐ ά- 
κόμα. ’Εκείνος δμως, πού θά θελή
σει αύριο, άφοΰ μελετήσει βαθιά τά 
γεγονότα, νά δώσει μίαν ολοκλη
ρωμένη, σφαιρικήν εικόνα τοΰ με
γάλου αγώνα τής λευτεριάς, εναν
τίον των δυνάμεων τοΰ σκοταδιοΰ, 
θά ύποχρεωθεΐ νά βάλει τήν Ελλά
δα κεντρική μορφή στην παγκό
σμια τραγωδία, καταματωμένη οδη
γήτριά της, σέ μιά περίλαμπρη κά
θαρση.

Σκηνογραφία στό άποφασιστικό 
αύτό καί υπέροχο επεισόδιο τοΰ 
δράματος στάθηκε τό άγριο, σκυ
θρωπό καί χιονοσκέπαστο κομμά
τι των Ίουλιανών 'Αλπεων, δυό ψη
λά κι’ απόκρημνα βουνά : Ό  Γράμ- 
μος καί ό Σμόλικας, πού τινάζουν 
τίς κορυφές τους στά σύγνεφα 2520 
έως 2636 μέτρα ύψος — δυό βου
νά γεμάτα τεράστιες σπαθιές τι
τάνων, γκρεμούς, αβύσσους, βαθύ
τατες δασωμένες χαράδρες, άντάρ- 
τες, και δπου σκαρφαλώνουν, μέ 
στροφές ιλίγγου, φοβερές γιδό
στρατες.

’Εκεί πάνω, μεταξύ ούρανοΰ καί 
γής, αντιπροσώπευσαν τον άγώνα 
τής άνθρωπότητος γιά τη λευτεριά 
καί δλες τις ελπίδες της, όχτώ Ε λ 
ληνικοί λόχοι, μέ κουρελιασμένες 
στολές, σκισμένες άρβύλες (βλέπε 
άναφορές τοΰ διοικητή αποσπά
σματος Πίνδου), μ’ ελάχιστα πυρο- 
μαχικά, μέ λίγη γαλέτα καί ψωμο
τύρι στό σακκίδιο, άλλά γεμάτοι ψυ
χή. ’Οχτώ λόχοι, μέ τή σκληρότα
τη έντολή νά έπιτελέσουν άθλο ά- 
πίθανο : Νά κάμουν απαραβίαστο 
ένα έδαφος 70 χιλιομέτρων μάκρος 
καί 10 έως 15 βάθος .....

Πάνω στό άχανές αύτό έδαφος 
έπρεπε ν’ αντιμετωπίσουν καί νά νι
κήσουν ό κάθε λόχος άπό ένα καί 
πλέον ’Ιταλικό τάγμα, γερά όπλι- 
σμένο μέ δλμους μέ βαριά καί πυκ
νά πολυβόλα ύποστηριγμένο μέ πυ
ροβολικό καί άεροπλάνα, χωρίς αυ
τοί νά διαθέτουν παρά 6 έως 8 κανο
νάκια - καί γιά τούς όχτώ λόχους - 
κι’ έλάχιστα πολυβόλα. Έπρεπε νά 
κάμουν αύτό τό θαύμα, γιατί ένοιω
θαν, δτι, διαφορετικά, ό έχθρός, άν

Λογοτεχνικές σελίδες

Η Δ 0 1 A 
Τ Ο Υ  40

Σ Π Υ Ρ Ο  
Ά  κ α 8 η

τούς νικσΰσε,Άά Έκοβε ιό στρατό 
τής Μακεδονίας άπό τό στρατό 
’Ηπείρου, θά εισχωρούσε βαθ 
στό έδαφος μας, θά ,έιιπόδιζβ-τήν 
έπιστράτευσή pcPfjcai ό πόλεμος θά 
χανότανε. Κι’ άν αύτο~7 τνότανε 
στιγμή εκείνη, κανείς δέ μπορούσε 
νά ξέρει ποιά θάτανε σήμερα ή ό
ψη τοΰ κόσμου.

Ό  αύριανός καί όριστικός ιστο
ρικός τοΰ δευτέρου αύτοΰ παγκο
σμίου πολέμου, είναι ύποχρεωμέ- 
νος νά όμολογήσει, δτι, πάνω στούς 
όρεινούς όγκους τοΰ Γράμμου καί 
τοΰ Σμόλικα, κερδήθηκε άπό τούς 
όχτώ αύτούς Ελληνικούς λόχους, 
ή μάχη τής άνθρωπότητος άπό τίς 
28 Όχτώβρη έως τίς πρώτες ήμέρες 
τοΰ Νοέμβρη τοΰ 1940. ’Αλλά δέν 
είναι μονάχα γιά τίς συνέπειές του 
τεράστιος ό άθλος αύτός. Είναι σάν 
πολεμικό γεγονός, μοναδικό στήν 
ιστορία τοΰ κόσμου. Καί σ’ αύτή 
τήν Ελληνική άκόμα πού είναι γε
μάτη άπό άφθαστες σελίδες. Μά
ταια θά ζητήσει ό ιστορικός, σ’ ό
λα τά μέτωπα τοΰ παγκοσμίου πο-

λέμου,κάτι πού νάγιπορέ 
ί μ  αύτό τόκατό^ 

μίθεων τής . Πίνδο
Ένας άνθυπασπιστής, ό Καφαν- 

τάρηιςΤΐι’ ενα λοχία, τό Σκυλογιάν- 
νη, μέ μιά διμοιρία, έπί ήμέρες ά- 
πομονωμένοι, άΰπνοι, νηστικοί, χω
ρίς νά μπορούν νά^ουν μιά έπαφή, 
μιά έγκαρδίωση, καθηλωμένοι στήν 
κορυφογραμμή τής Κιάφας 2398 μ. 
ύψος - δπου είχε στρωθεί τό χιόνι 
πάνω άπό μισό μέτρο, άναχαίτιζαν 
τίς λυσσασμένες έπιθέσεις τών ’Ι
ταλών. "Οταν τ’ άλλα τμήματα μπό
ρεσαν, τέλος, νά έπικοινωνήσουν, 
βρήκαν τόν άνθυπασπιστή, τό λο- 
χία καί άρκετούς άντρες, άναίσθη- 
τους, έπάνω στά χιόνια, παγωμέ
νους, ξυλιασμένους, καί τούς κα
τέβασαν μέ φορεία.

Αύτό, τό έλάχισ ο, άπό τ’ άπειρα 
έπεισόδια τής έποποιΐας τής Πίν
δου, δείχνει τό άθάνατο πνεύμα πού 
τήν έμψύχωνε. Είναι δμως τόσα καί 
τόσο πυκνά, πού μόνο σ’ ένα μεγά
λο έργο συνθέσεως, θά μπορούσαν 
νά βροΰν τή θέση τους.

560



'Από τόν πόλεμο τοΰ 40

ΤΟ ΧΡ Ο ΝΙ Κ Ο  
Τ Ο Υ  40

Οί "Ελληνες κάνανε πολλούς πολέμους καί πολλές έ- 
παναστάσεις ώσπου τέλος κουράστηκαν, μάζεψαν στα 
σύνορά τους άπ’ τήν Άσία κι’ άπο άλλα μέρη δσους πί
στευαν στον ΐδιο Θεό μέ κείνους κι’ είπανε πιά νά ησυ
χάσουνε. Ζοϋσαν τήν ταπεινή καί δύσκολη ζωή των 
βουνών καί των θαλασσών τους, άρχοντες καί λαοί θέ
λανε πολύ τήν ειρήνη κι’ οί γραμματιζούμενοι γράφανε 
βιβλία πού λέγανε γιά τά άγαθά της ειρήνης.

Τότε έ'τυχε καί μπήκαν τά μεγάλα ’Έθνη του κόσμου 
πάλι σέ θανάσιμο πόλεμο. Οί "Ελληνες όταν τό μάθανε 
είπανε : ’Εμείς δεν έχουμε νά μοιράσουμε μέ κανένα 
γείτονά μας γη, ή θάλασσα θά μείνουμε σέ ειρήνη. Κι’ 
έμειναν κάμποσο καιρό σέ ειρήνη. ’Αλλά επειδή είχαν 
πολλά λιμάνια καί θάλασσες πού ήσαν περάσματα τών 
καραβιών, ένας μεγάλος γείτονάς τους άρχισε πολύ νά 
τούς πειράζει μέ λόγια καί μέ έργα. ’Ανήμερα τής Πα
ναγίας, Αύγούστου 15, ό λαός τών βουνών καί τών ψα
ράδων τής Ελλάδας πήγε μέ πολλά καράβια νά προ
σκυνήσει τή Μητέρα τοΰ Θεοϋ σ’ ένα νησί τοΰ Άρχιπε- 
λάγου. Πίταν συνήθεια νά πηγαίνει στο νησί μαζί μέ τά 
καράβια κι’ ένα πολεμικό. ’Έφτασε στο νησί τό καράβι 
έρριξε άγκυρα. Τότε ό κακός γείτονας πού ήθελε νά βά
λει σέ μπελά τούς 'Έλληνες κρυμμένος μές στή θάλασ
σα σκότωσε κάμποσους κι’ άπ’ τούς ναύτες. ’Έρριξε καί 
στά καράβια τών προσκυνητών καί πολύς θρήνος θά γι
νότανε ανάμεσα σέ γυναίκες καί παιδιά άν δέν τύχαινε 
ένας μώλος τού λιμανιού όπου πήγαν καί σκάσαν οί τορ
πίλες. Τότε ό λαός τών Ελλήνων πολύ θύμωσε, θύμω
σε κι’ ή Παναγία άλλά είπαν άς κάνουμε πώς δέν βλέ

πουμε τίποτα, νά μείνουμε σέ ειρήνη. "Οταν, ύστερα ά- 
πό λίγο άνθρωπος σταλμένος άπ’ τόν κακό γείτονα πή
γε περασμένα μεσάνυκτα καί ξύπνησε τόν γέροντα 
προεστό τών Ελλήνων καί τού είπε : α'Ο στρατός μας 
θά μπει σέ τρεις ώρες στή χώρα σας νά πάρει ό,τιθέλει 
από γή κι’ άπό θάλασσα καί νά μήν κάνετε τίποτα για
τί άλλιώς θά σάς κάνουμε γής μαδιάμ, έθνος τόσο μεγά
λο πολύ αίμοβόρο καί παλληκαρίσιο πού είμαστε». Τό
τε ό γέροντας προεστός Θυμήθηκε τήν παληά ιστορία 
τής μικρής του χώρας, θυμήθηκε πόσες φορές τά βάλα
νε οί "Ελληνες μέ τούς βαρβάρους κάθε φορά πού κιν
δύνευε ή λευτεριά τους καί είπε όπως πάντα είπαν οί 
"Ελληνες : «Ελάτε νά τά πάρετε» θά πολεμήσουμε. 
Καί έδωσε εντολή νά διαλαλήσουνε σ’ όλη τή χώρα 
οί μπουροΰδες πού είχαν στά κεραμίδια τών σπιτιών, 
νά διαλαλήσουνε πώς ό τόπος κινδυνεύει καί θά κάνου
με πόλεμο.

Τό τί έγινε τότε μέ τό'ξημέρωμα δέν λέγεται ....Οί 
μπουροΰδες μουγκρίζανε όμοια μέ ζωντανά πού τά 
σφάζουν, οί άνθρωποι στις πολιτείες τρέχανε, πήραν τό 
μήνυμα στά βουνά οί βοσκοί κι’ οί ψαράδες στις θάλασ
σες, όλα τά πλεούμενα γύρισαν πλώρη κι’ όλοι οί βο
σκοί τρέχανε νά πάρουν τ’ άρματα. Στο μεταξύ ό κακός 
γείτονας έστειλε σιδερένια πουλιά στο γαλανό ουρανό 
τών 'Ελλήνων καί ρίχνανε μπόμπες καί σκοτώνανε γυ
ναίκες καί παιδιά. «’Ά , λέγανε οί ξένοι άνθρωποι πού 
βλέπανε τά γινόμενα, τί θά κάνει τόσο μικρός λαός μέ 
τόσο μεγάλο γείτονα. Θά γονατίσει σέ μιά μέρα». Μά 
ό λαός πίστευε πώς θά τόν βοηθήσει ή προσβλημένη 
Παναγία «Καλά, περιμένετε νά δείτε. Περιμένετε μετά 
ένα μήνα, τά είσόδια τής Θεοτόκου». Οί μητέρες στέλ
νανε τά άγόρια τους νά πολεμήσουνε καί λέγανε : νά μή 
γυρίσετε άν δέν ρίξετε τόν άντίχριστο στή θάλασσα. Οί 
προύχοντες άνοιξαν τά πουγκιά τους καί δίνανε χρήμα, 
οί Εκκλησίες δώσανε τά αναθήματα τών πιστών, χρυ
σά καραβάκια καί άγγέλους καί άσημένια χέρια, κι’ οί 
γραμματιζούμενοι πού γράφανε πριν βιβλία γιά τά δει
νά τού πολέμου στείλανε μήνυμα στις άλλες χώρες καί 
είπανε πώς τέτοιο άδικο δέν ξαναστάθηκε, λοιπόν θά υ
περασπίσουμε τή γή μας καί τήν ελευθερία. Πέρασε μιά 
μέρα καί οί βάρβαροι πού λέγανε πώς μέ τά φουσάτα τους 
θά πατήσουν τήν χώρα δέν μπόρεσαν νά μποΰν, έπειδή 
στά περάσματα τών βουνών είχαν φτάσει οί "Ελληνες 
καί τούς πολεμούσαν. Πέρασαν πολλές μέρες καί ό λαός 
έβλεπε οράματα μέ άρχαγγέλους καί μαυροντυμένες γυ
ναίκες κι’ έλεγε : «Περιμένετε τά είσόδια τής Θεοτό
κου». Καί όταν ήλθε ή μέρα αύτή μεγάλη χαρά ήρθε 
στούς 'Έλληνες. ’Ήρθε μήνυμα πώς οί βοσκοί καί οί νη
σιώτες πού ξεσηκώθησαν νά σταματήσουν τούς βαρβά
ρους, τούς κυνήγησαν μές στή χώρα τους καί τούς πή
ραν πολλά λάφυρα, άρματα καί φυσέκια καί μιά μεγάλη 
πολιτεία, τήν Κορυτσά. Οί γυναίκες καί τά παιδιά πού 
κατοικούσαν στά βουνά τών συνόρων κουβαλούσαν στούς 
"Ελληνες βόλια καί τροφές καί κατρακυλούσαν πέτρες 
πάνω στούς έχθρούς καί τούς σκότωναν. "Οσοι εχτροί 
γλύτωσαν πήραν τ’ άγρια καί τούς φάγανε οί λύκοι.

Τότε έγινε μεγάλος έορτασμός στή χώρα τών Ε λ 
λήνων. Οί καμπάνες τών έκκλησιών χτυπούσαν χαρμό
συνα τρεις μέρες καί τά σπίτια βάλανε σημαίες καί ό 
’Αρχιεπίσκοπος φόρεσε άμφια καμωμένα μέ άσήμι καί 
γύρω του έβαλε μαυροφορεμένους άρχιμανδρίτες καί 
δοξάσανε τόν Θεό. Ό  λαός έψελνε «τή ΰπερμάχω 
Στρατηγώ» καί οί γυναίκες κλάψανε σιωπηλά όταν 
μνημόνευσαν τούς σκοτωμένους πολεμιστές.....



« . . . Ο  'Αγών τής Ελλά
δος, τά κατορδώματά της 
δημιουργούν δ ι’ αύτήν δι
καιώματα άναμφισβήτητα».

(Στρατηγός ΝτέΓκώλ)

«. . .  ”Αν τό άποτυχόν χάρις είς τήν νικηφόρον άντίστασιν τής 
'Ελλάδος μεσογειακόν σχέδιον τού ΧΙτλερ έπετύγχανεν, ή έττίδεσις 
τής Γερμανίας εναντίον τής Ρωσίας, δά είχεν όλως διάφορα άπο- 
τελέσματα. ΟΙ ήρωες πού έχουν βάψει μέ τό αίμα τους τήν Ιεράν 
γήν τής Βορείου ’Ηπείρου, οΙ μαχηταΙ τής Πίνδου καί oi άλλοι, δά 
είναι όδηγοΙ μαζί μέ τούς Μαραδωνομάχους, δά φωτίζουν άνά 
τούς αίώνας τήν ΟΙκουμένην»,

ΓΑντονυ τΗντεν, τότε ύπουργός 
τών ’Εξωτερικών τής Μεγάλης Βρεταννίας)

«Ή ’ Ιταλία εύρε τάς άπειλάς τού έκ- 
φοβίσμού άνωφελείς έναντι τού ήρέμου 
δάρρους σας. Κατέφυγεν έπομένως είς 
άπρόκλητον έπίδεσιν έναντίον τής Πα- 
τρίδος σας, άναζητοϋσα είς άστηρί- 
κτους κατηγορίας δικαιολογίαν τής αι
σχρός της έπιδέσεως.

Ό  τρόπος μέ τόν όποιον ό'Ελληνικός 
λαός ύπό τήν άξίαν έμπιστοσύνης ηγε
σίαν σας άντιμετώπισε τούς κινδύνους 
καί τάς προκλήσεις τών τελευταίων μη
νών, κατέκτησε τόν δαυμασμόν τού Βρε- 
ταννικοϋ λαού διά τήν 'Ελλάδα. Α'ι άρε- 
ταΙ αύται δά ένισχύσουν τόν'Ελληνικόν 
λαόν καί κατά τήν παρούσαν στιγμήν 
τής δοκιμασίας. Θά σάς παράσχωμεν τήν 
δυνατήν βοήδειαν μαχόμενοι έναντίον 
κοινού έχδρού καί δά μοιρασδώμεν τήν 
κοινήν νίκην.

Ούΐνστων Τσώρτσιλ»

«Έπολεμήσατε άοπλοι έναντίον πάνοπλων καί ένι
κήσατε. Μικροί έναντίον μεγάλων καί έπικρατήσατε- 
Δέν είναι δυνατόν νά γίνη άλλως, διότι είσδε ΕΛΛΗ
ΝΕΣ. Έκερδίσαμεν χρόνον διά νά άμυνδώμεν. Ώ ς Ρώσ- 
σοι καί ώς άνδρωποι σάς εύγνωμονούμεν».

(Ραδ. Σταδμός ΜΟΣΧΑΣ)

«Ή χώρα μας, είς τήν όποιαν ιδιαιτέρως τιμάται ή 
’Ανδρεία, παρακολουδεΤ μέ δαυμασμόν τόν άγώνα τών 
ΕΛΛΗΝΩΝ είς ’Αλβανίαν ό όποίος μάς συγκινεί τόσον 
ώστε, παραμερίζοντες πρός στιγμήν πάν άλλο αϊσδη 
μα: άναφωνούμεν «Ζήτω ή Ελλάς».

(’Ιαπωνικοί έφημερίδες κατά Δεκέμ. 1940)
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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ν

Τ Ο Ϊ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ
“οχι„

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α
' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Ήσυχα ξύπνησε ή ’Αθήνα έκεϊνο τό 
πρωινό, τυλιγμένη μέσα στό γκρίζο πέ
πλο τής φθινοπωρινής μελαγχολίας. 
Στούς κήπους θρασομανοΰσαν τά χρυ
σάνθεμα καί οΐ ντάλιες, ένώ στά πάρκα 
τά μισόγυμνα κλαδιά όμοια μέάπλωμένά 
χέρια ικεσίας, έστελναν τήν μεταθανάτια 
σπονδή τής φυλλοροής στό νοτισμένο 
χώμα. "Ενας χλωμός ήλιος Αγωνιζόταν νά 
φωτίση τό πρόσωπο τής ήμέρας τό μελαγ
χολικό άπό τοϋ χειμώνα τήν προσμονή 
καί τις ανήσυχες, τις περισσότερο κρύες 
άπό χτές πνοές, πού κατηφόριζαν άπό τήν 
Πάρνηθα, τόν Υμηττό καί τήν Πεντέλη. 
Ήταν Κυριακή 27 ’Οκτωβρίου 1940. . . . 
Μιά Κυριακή πού έμελλε νά είναι καί 
ή τελευταία τής χρονιάς χωρίς τά μαύρα 
σύννεφα τού πολέμου καθώς ό Ανεμο
στρόβιλος τής ’Αξονικής θύελλας τά έ
σπρωχνε παντού: ’Από τούς παγωμένους 
δρυμούς τής Πολωνίας καί τά φιόρδ τής 
Νορβηγίας, μέχρι τούς Φλαμανδικούς 
κάμπους, τήν καρβουνιασμένη Δουνκέρ- 
κη, τά οροπέδια τής Αιθιοπίας, καί τούς 
Αμμόλοφους τού Σίντι Μπαράνι, τής Βεγ
γάζης καί τής Μάρσα Ματρούχ. Άπό τις 
πρωινές ώρες οί Αθηναίοι κολλημένοι 
στά ραδιόφωνα καί τις έφημερίδες, μα
θαίνουν τά νέα τής ήμέρας: Τήν έπομένη 
ό Χίτλερ άπό τό βήμα τής έγωλατρείας 
τού Ράϊχσταγ, ένισχυμένος καί άπό τις 
συναντήσεις του μέ τόν Φράνκο καί τόν 
Πεταίν, θά άναγγείλη στήν Ανθρωπότητα 
τό Καισαρικό του σχέδιο «περί τής νέας 
τάξεως πραγμάτων στήν Ευρώπη». . . 
Ή  Αμερική έπισημαίνει τις τάσεις τού 
Αξονικού μαζοχισμού καί προειδοποι
ε ί . . .  . Ή  Αγγλία Αντιμετωπίζει τις Αερο
πορικές έπιθέσεις 500 Αεροπλάνων τής 
«Λουφτβάφφε» πού γίνονται κατά κύματα 
όλο τό είκοσιτετράωρο.. . .  Ή  ΡΑΦ γιά 
Αντιπερισπασμό έξαπολύει αιφνιδιαστι
κές Αντεπιθέσεις στά λιμάνια τής Γερμα
νίας. . . Ένα Αγγλικό υπερωκεάνιο, ή 
«Αύτοκράτειρα τών ’Ινδιών», ένώ πλέει 
Ανύποπτο στά Ανοικτά τής ’Ιρλανδίας, 
χάνεται στόν ύγρό τάφο άπό τις βόμβες 
τών Γερμανικών καταδιωκτικών Αερο
πλάνων. . . . Στήν Θεσσαλονίκη τήν προ- 
ηγουμένη ήμέρα γιορτάστηκε μέ ιδιαί
τερη λαμπρότητα ή έπέτειος άπελευθε- 
ρώσεως τής πόλεως. . . . Τό ’Ιταλικό Πρα
κτορείο Ειδήσεων «Στέφανι» έξακολου- 
θεΐ νά στραγγαλίζη τήν Αλήθεια καί νά 
προκαλή τούς Έλληνες. Τό προηγού
μενο βράδυ άνέφερε γιά πυροβολισμούς 
στήν μεθοριακή γραμμή καί έκρήξεις 
βομβών στό έσωτερικό τής Αλβανίας, 
δήθεν άπό Ελληνική υπαιτιότητα. . . . 
Ή  κοινή γνώμη περιμένει μέ Αδημονία 
καί άγανάκτησι τά Αποτελέσματα άπό 
τήν Απογευματινή μεθοριακή συνάντησι 
Έλληνοϊταλικής Αντιπροσωπείας Αξιω
ματικών. Παρά τις θεαματικές αΰτές προ
φάσεις Από τήν Ιταλία, κατά τήν προ
σφιλή έκφρασι τού Ντοΰτσε, είχε«ριφθή 
ό κύβος». Ό  Τσιάνο άπό τις 22 ’Οκτω
βρίου είχε Αρχίσει νά συντάσση τό Ανεκ
διήγητο τελεσίγραφο τών έπτά δακτυ
λογραφημένων σελίδων, μέ σκοπό νά έπι- 
δοθή στήν Ελληνική Κυβέρνηση μετά 
τά μεσάνυχτα τής Κυριακής. Τό ίδιο πρω
ινό, ’Ιταλικά όπλιταγωγά συγκεντρωμένα 
στά λιμάνια τού Τάραντα καί τού Πρίν- 
τεζι, έτοιμάζονται νά άποπλεύσουν μαζί 
μέ τήν ώπλισμένη σάν Αστακό Μεραρχία 
«Μπάρι» πού προορίζεται γιά τήν κατά- 
ληψι τής Κερκύρας. Ή  ξαφνική όμως 
κακοκαιρία, Αναβάλλει τό ξεκίνημα γιά 
τρεις ήμέρες. Αργότερα, ή άναβολή αυ

τή θά γίνη οριστική. Ή  Μεραρχία «Μπά
ρι» θά σπεύση στήν Αλβανία γιά νά 
καλύψη τίς τεράστιες Απώλειες τού ’Ιτα
λικού μετώπου.. .  "Ολα αύτά τά γνωρί
ζει ή Ελληνική Κυβέρνησις καί προ
ετοιμάζεται ψύχραιμα. Οί θεατρινισμοί 
τού ’Ιταλού πρεσβευτή Γκράτσι δέν τήν 
έξαπατοΰν. Πριν άπό δύο ήμέρες, ύστερα 
άπό πρωτοβουλία τού ’Ιταλού διπλωμάτη, 
δόθηκε στήν Λυρική σκηνή ή παράστασι 
τής έλαφράς όπερας τού Πουτσίνι «Μαν
τάμ Μπατερφλάϋ». Τήν παρακολούθησαν 
όλες οί Αρχές μαζί μέ τόν γιό τού μεγά
λου μουσουργού Άντόνιο, πού σκοπίμως 
είχε μετακληθή άπό τήν ’Ιταλία. Τό προ
ηγούμενο βράδυ στήν ’Ιταλική Πρεσβεία 
έγινε πρός τιμήν τού τελευταίου μεγάλη 
δεξίωσις μέ προσκεκλημένους μέλη τού 
Διπλωματικού Σώματος καί έκατοντάδες 
έκπροσώπους τής Αθηναϊκής κοινωνίας. 
Τά προκατασκευασμένα διπλωματικά χα
μόγελα, οί φιλοφρονήσεις καί ή συνύ- 
παρξι ’Ιταλικών καί Ελληνικών σημαιών 
στά τραπέζια, ήταν μία κακόγουστη έπί- 
δειξι καλής θελήσεως τών ’Ιταλών, έν 
όψει τής έπικειμένης έπιδόσεως τού τελε
σιγράφου 24 περίπου ώρες Αργότερα.. . 
"Οσο πέρνα ή ήμέρα τόσο κορυφώνεται 
τό ένδιαφέρον τής κοινής γνώμης γιά τό 
Αποτέλεσμα τής μεθοριακής Έλληνοϊτα- 
λικής συναντήσεως. "Ωσπου στις 9 τό 
βράδυ, τό Αθηναϊκόν Πρακτορεϊον Ει
δήσεων, πληροφορεί τά Διεθνή Πρακτο
ρεία ότι άνεβλήθη έπειδή οί ’Ιταλοί σέ 
συνάντησι έπιπέδου Διοικητών Τομέων 
έστειλαν μόνο έναν Άνθυπασπιστή(Ι). 
’Εδώ φάνηκε ή Αχαλίνωτη ’Ιταλική υπε
ροψία σέ πλήρη έξαρσι, άλλά καί ύπο- 
κρισία Αφού ή έπίθεσι κατά τής Ελλάδος 
είχε προγραμματισθή γιά τά χαράματα 
τής έπομένης. Περασμένες δέκα, ή κίνη-

σι στούς δρόμους είναι περιωρισμένη. 
Ή ’ Αθήνα τού μόχθου Αποταμιεύει δυ
νάμεις γιά τό πρωινό ξεκίνημα τής Δευτέ
ρας. Λίγοι Αθηναίοι Δημήτρηδες καί 
Δήμητρες, άποδεσμευμένοι άπό τίς οι
κιακές έπισκέψεις τής προηγουμένης 
ήμέρας, κάνουν τά μεθεόρτια σέ ταβέρνες 
καί μπυραρίες. ’Επίκεντρο τών ευωχιών 
είναι τό Κέντρο «Ελατός» στόν Σταθμό 
τού Λαυρίου, όπου οί περισσότερο γλεν
τζέδες θαμώνες τραγουδούν σέ σχετικά 
φάλτσο «άβόζο» τίς τελευταίες έπιτυχίες 
τού Άττίκ. "Εξω άπό τό «Βυζάντιο» μία 
παρέα άπό νεαρούς συζητάει μεγαλόφωνα 
γιά τήν Απογευματινή λαμπρή έμφάνισι 
τής Μικτής Αθηνών πού κατενίκησε τήν 
Αντίστοιχη όμάδα τού Βόλου μέ 6—0 γιά 
τό Κύπελλο Πόλεων 1940—1941. Ό  κα
θένας, Ανάλογα μέ τίς συλλογικές προ
τιμήσεις του, μιλάει γιά τά γκόλ πού πέ· 
τΟχαν ό Τζανετής, ό Μαρόπουλος, ό Ρί· 
μπας, ό Γάσπαρης καί ό Ζαρκάδης. Λίγο 
μετά τίς έντεκα, τελειώνουν καί τά προ
γράμματα τών Κινηματογράφων. Έξω 
άπό τό «Πάλλας» μία τεράστια άφίσσα 
Αναγγέλλει: «Αΰριον: Τό Λυκόφως τής 
Δόξης» μέ τόν Βίκτωρ Φρανσέ καί Λουΐ 
Ζουβέ.. . .

Τό Αληθινό όμως λυκόφως τής Δόξης 
θά Αγκάλιαζε τό σούρουπο τής αυριανής 
ήμέρας, τούς μαχητάς τής Πίνδου. . .  . 
Στά σπίτια όσοι δέν κοιμούνται, άκοΰνε 
μέχρι τίς 12 καί είκοσι εύχάριστη μου
σική άπό τό ραδιόφωνο. Ύστερα έρχον
ται οί ειδήσεις τής ήμέρας πού Αναφέ
ρουν τά Ακόλουθα:

Μαίνονται οί Αερομαχίες πάνω άπό 
τήν Μάγχη. . . . Κατά τίς τελευταίες 
συγκρούσεις οί Άγγλοι κατέρριψαν 8 
Γερμανικά «Μέσερμιτ» καί οί Γερμανοί 
6 ’Αγγλικά «Χαρικαίην».. . .  Ή  Ίαπω-

564



μούνται. Κάπου πρός τήν άρχή τής όδοϋ 
’Αχαρνών, ένα τρικούβερτο γλέντι έχει 
στηθή στήν άσβεστωμένη αυλή μιας 
συμπαθητικής ταβέρνας μέ χαμηλές κλη
ματαριές καί ένα σωρό άπό κρασοβάρελα 
πού κόβουν τό νυχτιάτικο άγιάζι. ’Εδώ 
διασκεδάζουν δυό οικογένειες γιά τά 
παιδιά τους πού πάντρεψαν τό ίδιο άπό- 
γευμα στόν Ά γιο Παντελεήμονα. . . Ό 
λοι εύχονται «καλή ζωή» στόν γαμπρό 
και τή νύφη πού σέρνουν λεβέντικα τόν 
Καλαματιανό. Καί οί δυό χαμογελούν 
ευτυχισμένα, άλλά τό πρωί θά τούς χω
ρίση ό πόλεμος ποιος ξέρει άν πρόσκαιρα 
ή παντοτεινά. . . . Ό  πόλεμος! Ή  έπά- 
ρατη αύτή άρρώστεια τής ιστορίας πού 
σέ λίγες ώρες θά βροντοχτυπήση τό 
κατώφλι τής γαλήνης τών άνθρώπων. Ή  
ώρα πλησιάζει. . . .  Τό χρονόμετρο τού 
πολεμικού βερμπαλισμού τής ’Ιταλίας 
είχε άρχίσει τήν αντίστροφη μέτρησι. 
Κάτι παρόμοιο κάνει λίγο αργότερα καί 
τό αύτοκίνητο τού ’Ιταλού πρεσβευτή κα
θώς καταβροχθίζει τά χιλιόμετρα άνε- 
βαίνοντας πρός τήν Κηφισιά. ’Εκεί, καί 
συγκεκριμένα στήν γωνία τών όδών Κέφαλ- 
ληνίας καί Δαγκλή στό άπέριττο σαλόνι 
μιας διώροφης βίλλας, στις 3 τό πρωί τής 
28ης ’Οκτωβρίου 1940, άρχισε ένας πό
λεμος άνεπιθύμητος καί όπως πάντα άνι- 
σος γιά τήν Ελλάδα. Ό  ’Ιωάννης Με- 
ταξάς, έντολοδόχος τής ένδοξης 'Ελλη
νικής Ιστορίας τών 3.000 έτών, άξιολό- 
γησε τήν ιταμή πρόκλησι τών ’Ιταλών μέ 
τά τρία τελευταία προαναφερόμενα ψη
φία, ένώ μέ τό πρώτο έδωσε τά τρία γράμ
ματα τού μεγάλου «ΟΧΙ» πού ταύτόχρονα 
σημαίνει καί τό ίερό τρίπτυχο τού "Ελ
ληνα μαχητή: Πατρίς—Θρησκεία—’Ελευ
θερία. . . .  Στις τρεις καί σαρανταπέντε 
τό μήνυμα έφτανε μέχρι τούς φύλακες 
τής Έλληνοαλβανικής μεθορίου πού 
άποβραδίς άγρυπνούσαν μέσα στή νύχτα. 
Μιά νύχτα γεμάτη άστραπές, βροντές καί 
ασταμάτητη βροχή πού κρουνέλιαζε στά 
άντίσκηνα καί τά χαρακώματα. Μέσα σέ 
τούτη τήν κοσμοχα-λασιά, οί στρατιώτες 
πλημμυρισμένοι άπό βροχή καί αδημονία 
νά τσακίσουν τούς είσβολεϊς, περιμένουν 
μέ τεντωμένες τις αισθήσεις. Μέ τό βλέμ
μα πασχίζουν νά τρυπήσουν τό πηχτό 
σκοτάδι καί μέ τήν ακοή νά ξεχωρίσουν 
τό άνθρώπινο περπάτημα άπό τό πλατά
γισμα τής βροχής καί τή βροντή τού κα
νονιού άπό τό μπουμπουνητό. "Ωσπου 
στις πέντε καί μισή μιά στριγγιά φωνή 
σκίζει τό σκοτάδι τής αναμονής: «Στά 
όπλα!». Μεμιάς ή νύχτα πλημμυρίζει άπό 
τόν όρυμαγδό τών όπλων, καί τό σφύρι
γμα τών όβίδων πού σκάζουν τριγύρω, 
τραντάζοντας συθέμελα τήν μαρτυρική 
Ηπειρωτική γή. ’Ηταν τό πρώτο δολο
φονικό χτύπημα.. . . Σέ λίγες ώρες άπό 
τούτα τά καταρράχια θά άκουστή ό νικη
φόρος παιάνας «’Αέρα!» καθώς οί Ιτα
λοί σάν κυνηγημένα αγρίμια θά πάρουν 
τό δρόμο τής φυγής. . . Χαμηλά στά Γιάν
νενα καί τά γυρωχώρια άκούγεται τό κα
νονίδι καί οί κάτοικοι προσεύχονται. . .  . 
Οί ’Αθηναίοι μαθαίνουν γιά τήν άνανδρη 
καί άναίτια ’Ιταλική έπίθεσι άπό τις άλε- 
πάλληλες έκδόσεις τών έφημερίδων καί 
τό ραδιόφωνο. Μεμιάς όλος αύτός ό φι
λήσυχος κόσμος πού μετά τήν ανάπαυλα 
τής Κυριακής κινούσε άνύποπτος γιά 
τήν καθημερινή δουλειά του θέριεψε. 
Μάνιασε άπό ’Εθνική άγανάκτησι καί 
βρέθηκε ξαφνικά διαδηλωτής, χείμαρρος 
έκδικήσεως καί πέλαγος ένθουσιασμού. 
Ό σοι δέν είχαν διαβάσει έφημερίδες ή

Ά ν ω : Ό  Πρωθυπουργός ’Ιωάννης Μεταξάς έπευφημεΐται υπό τού λαού
τών ‘Αθηνών καθώς μεταβαίνει πεζή είς τό γραφεΐον τήν 28-10-40.

Κάτω : Οί έπιστρατευθέντες έφεδροι μέ τό χαμόγελο στά χείλη καί τήν
φλόγα τής νίκης στήν καρδιά αναχωρούν γιά τό μέτωπο.

νική ’Αεροπορία ένεργεΐ σφοδρές έπι- 
θέσεις έπί τού Κινεζικού έδάφους. . . .  Ό  
Ειρηνικός 'Ωκεανός κατ’ ευφημισμόν 
διατηρεί τήν ονομασία του γιατί αύλα- 
κώνεται άπό Αξονικά υποβρύχια καί 
πολεμικά πλοία σέ σχηματισμούς μά
χης. . . .  Ή  Βαρσοβία διαμελίζεται άπό 
τούς Γερμανούς σέ τρεις ζώνες: Πολωνι
κή, Εβραϊκή καί Γερμανική. Ή  τελευ
ταία περιλαμβάνει τά ώραιότερα κτίσμα- 
τα τής πόλεως, ένώ ή Εβραϊκή παίρνει 
τήν μορφή τού «γκέττο» μέ 3.00.000 έγ- 
κλωβισμένους ανθρώπους στήν ούσία 
στόκ ζωντανής σάρκας γιά τά μελλοντικά 
άδηφάγα κρεματόρια τού Νταχάου καί

τού Άουσβιτς. Προθεσμία όλοκληρώ- 
σεως τού οικογενειακού έξανδραποδι- 
σμοΰ: Ή  31-10-1940.. . . Στό Λεοπόντβιλ 
τού Κογκό, ό ’Αρχηγός τών «’Ελευθέρων 
Γαλλικών Δυνάμεων» Στρατηγός Ντέ 
Γκώλ, άγανακτισμένος άπό τις συμβιβα
στικές προσεγγίσεις Πεταίν — Χίτλερ, 
βροντοφωνεϊ: «Γάλλοι ’Αξιωματικοί,
Γάλλοι στρατιώται, Γάλλοι πολϊται! ’Ο
λίγοι άνήθικοι πολιτικοί παραδίδουν τήν 
αυτοκρατορίαν τής Γαλλίας. . . .  Έτοι- 
μασθήτε!. . . . Χαλυβδώσατε τήν καρδίαν 
σας καί άρπάσατε τά όπλα σας!...» .

’Αφού τελειώνουν καί οί ειδήσεις, σβή
νουν τά φώτα καί οί γειτονιές άποκοι-
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άκούσει ραδιόφωνο, βρέθηκαν στοάς 
δρόμους υστέρα από τό παρατεταμένο συ- 
ριγμό των σειρήνων. Πυκνοί όμιλοι άρ
χισαν νά σχηματίζωνται στοάς δρόμους 
καί τις πλατείες. Γάρω στις 7 έμφανίζεται 
στό προαάλιο του Υπουργείου ’Εξωτε
ρικών ό ’Ιωάννης Μεταξάς. Οί έκεί συγ
κεντρωμένοι τόν άποθεώνουν.
’Από παντού άκούγονται ιαχές.
—Νά μας ζήσης άρχηγέ!.. .
-—Κάτω οί Φρατέλοι!.. . .

’Από τις συνοικίες πυκνές μάζες κατε
βαίνουν πρός τό κέντρο τής πόλεως. Σέ 
λίγη ώρα οί δρόμοι πλημμυρίζουν άπό 
ένθουσιασμό καί πάλλονται άπό ’Εθνική 
συγκίνησι. "Εξω άπό τό Πανεπιστήμιο 
έπικρατεΐ τό αδιαχώρητο.Οί φοιτηταί 
καί οί άλάτρωτοι Δωδεκανήσιοι άδελφοί 
πού κατοικούν στήν ’Αθήνα, πρωτοστα
τούν σέ ζητοκραυγές. ’Από παντού άκού- 
γονται συνθήματα.
—'Ελευθερία ή Θάνατος!.
—Στή θάλασσα οί Μακαρονάδες!.
—Άλλοι τό παίζουν τό σπαθί καί άλλοι 
τήν κιθάρα!. . . .

Ένας μεγάλος όγκος των διαδηλωτών 
κατευθύνεται πρός τό Σύνταγμα. Ή  νεα
νική όρμή έκδηλώνεται άμέσως. Κατα- 
στρέφονται τά Γραφεία τής ’Ιταλικής Α ε
ροπορικής Εταιρείας «Άλα Λιττόρια», 
ένώ τήν ίδια τύχη έχουν καί τά Γραφεία 
«Λόΰδ Τριεστϊνο» καί «Άσφάλειαι Τερ
γέστης». Στήν όδό Πατησίων ή «Κάζα 
ντ’ Ίτάλια» σώζεται τήν τελευταία στι
γμή άπό τήν Αστυνομία. Έξω άπό τήν 
’Ιταλική Πρεσβεία τό πλήθος σταματά. 
Κάποιος φωνάζει δυνατά!
—"Οχι τήν Πρεσβεία. . . . Αύτοί μπορεί 
νά είναι δολοφόνοι άλλά έμείς σεβόμεθα 
τούς πρέσβεις ώς ιερούς. Ό λοι ύπακού- 
ουν καί τρέχουν νά ένωθοΰν μέ άλλες όμά- 
δες διαδηλωτών πού άνεμίζουν σημαίες, 
πλακάτ καθώς καί άλλα αύτοσχέδια λά
βαρα. Σημαίες έπίσης ξεδιπλώνονται στά 
μπαλκόνια καί τά παράθυρα. Λές καί εί
ναι Εθνική γιορτή. . . .

Στις 10 άκριβώς μεταδίδεται άπό τό 
ραδιόφωνο τό πρώτο πολεμικό άνακοι- 
νωθέν πού άναφέρει τά έξής: «Αί Ίτα- 
λικαί Στρατιωτικοί δυνάμεις προσβάλ
λουν άπό τις 5.30' σήμερον τά ήμέτερα 
τμήματα προκαλύψεως τής Έλληνοαλβα- 
νικής μεθορίου. Αί ήμέτεραι δυνάμεις 
άμύνονται τού πατρίου έδάφους».

Τήν ίδια ώρα άκούγονται καί οί σει
ρήνες πού σημαίνουν συναγερμό. Στόν 
όρίζοντα, τόν σκεπασμένο άπό άπαλά 
φθινοπωρινά νέφη, άκούγεται ό βόμβος 
άπό τά ’Ιταλικά βομβαρδιστικά άεροπλά- 
να. Πλησιάζουν πρός τό άεροδρόμιο τού 
Τατοΐου καί ρίχνουν τις βόμβες στήν τύ
χη άπό μεγάλο ύψος. Τό άντιαεροπορικό 
πυροβολικό βάλλει έναντίον τους. 'Αφο
βα οί Αθηναίοι παρακολουθούν μέ περι
έργεια καί άγανάκτησι μαζί τήν ήλίθια 
αύτή έπίθεσι. Κάποιος άνεβασμένος σέ

μιά ταράτσα καθώς βλέπει τις πυκνές βο
λές τού πυροβολικού μας φωνάζει μέ 
ένθουσιασμό.
—Πάρτε κουφέτα άτιμοι. . . .

Τά ’Ιταλικά άεροπλάνα επιχειρούν νά 
βομβαρδίσουν τήν Ναυτική Βάση τού 
Σκαραμαγκά άλλά οί βόμβες φεύγουν μίλ- 
λια μακρυά καί σκοτώνουν τά . . . ψάρια. 
Οί περίοικοι γελούν μέ τήν καρδιά τους. 
Κάποιος χαρακτηρίζει τούς ’Ιταλούς πι
λότους δράστες. . . . λαθραλιείας. Α ρχί
ζουν νά κυκλοφορούν διάφορα εύθυμα 
εύφυολογήματα. ’Ενδεικτικοί είναι οί 
έπόμενοι αύτοσχέδιοι διάλογοι.
—Άλλαξε ό τρόπος γραφής τής λέξεως 
’Ιταλία;
—Ναι! Έγινε Ήττα—λία.
—Τί θά γίνη τώρα ή ’Ιταλία;
—Θά άνοιξη έργοστάσιο κατασκευής 
ήρώων καί π α ν ι κ ώ ν  ειδών.
—Πού εύρίσκονται οί ’Ιταλοί; Εις τήν 
Ρόδον;
—Ό χι εις τό πήδημα.
—Ή  στάσις τής ’Ιταλίας είναι φασιστική. 
—Καί τής Ελλάδος άπο—φασιστική.. .

Στούς δρόμους έχουν τοιχοκολληθή 
οί προκηρύξεις έπιστρατεύσεως μαζί μέ 
άνακοινώσεις τού 'Υπουργείου Στρατιω
τικών, τού Α'. Σώματος Στρατού καί τού 
Φρουραρχείου Αθηνών. Αρχίζουν οί 
έπιτάξεις αυτοκινήτων. Καί κάτι άνε- 
πανάληπτο καί συγκινητικό: Οί αύθόρ- 
μητες οικονομικές προσφορές γιά τήν 
ένίσχυσι τών Ενόπλων Δυνάμεων. Τά 
τράμ είναι κατάφορτα άπό έφέδρους πού 
σπεύδουν νά παρουσιασθοΰν στις Στρα
τιωτικές Μονάδες. Πολλοί άλλοι άκο- 
λουθούν πεζοπόροι. Ένας πατέρας, έφε
δρος μέ στολή Αξιωματικού, γεμάτος 
υπερηφάνεια όδηγεϊ τά δυό παιδιά του 
στις στρατώνες.Όσοι καταφέρνουν νά ντυ
θούν πρώτοι, βγαίνουν γιά λίγο καμαρω
τοί στούς δρόμους καί άναμιγνύονται μέ 
τό πλήθος πού τούς άποθεώνει. Ένας τέ
τοιος όμιλος κατευθύνεται πρός τό Σύν
ταγμα. Άπό τό Καφφενεΐο τού Ζαχαρά
του οί θαμώνες του (άπόστρατοι ’Αξιω
ματικοί οί περισσότεροι) δακρύζουν.
—Ούτε τό 1912 ήταν έτσι. . .  , παρατηρεί 
ένας λεβεντόκορμος όγδοντάρης Στρα
τηγός. Δίπλα ένας άπόστρατος Συντα
γματάρχης έκμυστηρεύεται τήν όδύνη 
του: Τού είπαν πώς δέν μπορεί νά έπα- 
νέλθη στήν ένεργό ύπηρεσία γιατί δύο 
μήνες πριν ή κλάση του είχε βγή άπό τήν 
έφεδρεία. Κατά τις τέσσερις τό άπόγευμα 
τά ’Ιταλικά άεροπλάνα κάνουν τήν τελευ
ταία άνόητη έμφάνισί τους. Τήν ίδια ώρα 
ό Χίτλερ καί ό Μουσσολίνι παρακά- 
θονται σέ έπίσημο γεύμα στό «Παλάτσο 
Ρικόρντι» τής Φλωρεντίας. Πριν άπό δύο 
ώρες είχαν τερματίσει τήν σύσκεψί τους 
στό «Παλάτσο Βέκιο». Στις 6 τό άπό
γευμα άποχωρίζονται, καί μέ κοινό άνα- 
κοινωθέν δηλώνουν ότι «έξητάσθησαν 
φλέγοντα ζητήματα τής παρούσης στι
γμής έντός τών πλαισίων τής μεταξύ τών 
δύο χωρών συμμαχίας εις έγκάρδιον τό
νον καί άπόλυτον ταύτότητα βλέψεων».

Έν τώ μεταξύ τό ’Ιταλικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων «Στέφανι» χαρακτηρίζει λακω
νικά τήν ’Ιταλική εισβολή «ώς νέαν κατά- 
στασιν έμφανιζομένην εις τάς μεταξύ 
’Ιταλίας καί Ελλάδος σχέσεις». Πού ή
ταν οί προηγούμενοι βερμπαλισμοί; Φαι
νόταν καθαρά πώς ή Ελληνική ήρωϊκή 
άντίστασι στήν Αλβανία είχε πανικο- 
βάλλει τούς πάντες.. .  . Στήν Αθήνα 
συνεχίζονταν οί ένθουσιώδεις έκδηλώ- 
σεις ένοπλων καί άμάχων. Ή  Αεράμυνα 
δίνει όδηγίες γιά τήν χρήσι τών καταφυ
γίων καί τήν κάλυψι τού φωτισμού τή 
νύχτα. Ή  Εταιρεία Ύδάτων συνιστά 
τήν συγκέντρωσι άποθεμάτων νερού γιά 
τό ένδεχόμενο βλάβης τού δικτύου ύδρεύ- 
σεως άπό βομβαρδισμούς. Μέχρι τις πρώ
τες βραδυνές ώρες οί στάμνες καί κάθε 
άλλο είδος ύδροδοχείου γίνονται άνάρ- 
παστα. . . .  Ή  Τηλεφωνική Εταιρεία 
συνιστά περικοπή τών τηλεφωνημάτων 
ώστε νά έξυπηρετοΰνται οί Δημόσιες 
Υπηρεσίες, ένώ τό Ύπουργεϊον Ναυτι
κών δίνει κατεπεΐγον ραδιογράφημα σέ 
όλα τά υπερπόντια Ελληνικά σκάφη νά 
προσεγγίζουν μόνον σέ ’Αμερικανικά καί 
Αγγλικά λιμάνια. Τά Δικαστήρια άπό τό 
άπόγευμα διακόπτουν τις συνεδριάσεις 
τους. . . . Αργά τό βράδυ βγαίνει τό δεύ
τερο πολεμικό άνακοινωθέν πού άναφέ- 
ρει τά έπόμενα: «Κατά τήν διάρκειαν τής 
ήμέρας Ίταλικαί δυνάμεις ποικίλης ισχύ
ος έξηκολούθησαν προσβάλλουσαι ήμε- 
τέρας δυνάμεις, άμυνομένας σθεναρώς. 
Αγών ένετοπίσθη έπί μεθορίου γραμμής. 
Παρά τής έχθρικής Αεροπορίας έβλή- 
θησαν στρατιωτικοί τινες στόχοι άνευ 
ζημιών. Βόμβαι ριφθεΐσαι έπί τής πόλεως 
Πατρών έσχον θύματα έκ τού άμάχου 
πληθυσμού. . . .».

Έν τφ μεταξύ, τό 'Υπουργεϊον Άσφα 
λείας άνακοινώνει ότι τά θύματα τών 
βομβαρδισμών ήσαν 50 νεκροί καί 100 
τραυματίαι. Αθώοι άνθρωποι πού δολο
φονήθηκαν έν ψυχρώ άπό τήν ’Ιταλική 
Αεροπορία. Ή  κοινή γνώμη όμως δέν 
πτοεϊται καθώς ύπελόγιζαν οί ’Ιταλοί. 
Αντίθετα ξεσηκώνεται καί ζητά έκδίκηση 
Κοντεύουν μεσάνυχτα. Ή  Αθήνα είναι 
βουτηγμένη στό βαθύ σκοτάδι, καί άπό 
ψηλά δίνει τήν εικόνα νεκρής πολιτείας. 
Κάτω όμως άπό τό σκοτεινό πέπλο τής 
νύχτας όλο καί φουντώνει ό πυρετός τού 
ξεσηκωμού. Τό ίδιο γίνεται στις άλλες 
πόλεις καί σ’ όλα τά χωριά. Ένα άνθρώ- 
πινο ποτάμι έχει ξεκινήσει άπό παντού. 
Κατεβαίνει σέ πεδιάδες, σκαρφαλώνει 
σέ βουνά, καί καλπάζει μέ όρμή σέ μιά 
κατεύθυνσι: Τά σύνορα τής Αλβανίας.. . 
Σέ λίγες ήμέρες θά έχη ξεχυθή στις βα- 
θειές χαράδρες καί τά ψηλώματα τής 
Πίνδου, καί άπό έκεί, πέρα μακρυά στις 
ρυτιδωμένες πλαγιές τού Μοράβα, καί 
τής κακοτράχαλες άκρολιμνιές τού Πό- 
γραδετς, γιά νά παρασύρη στήν δίνη του 
τις σιδηρόφραχτες ’Ιταλικές Μεραρχίες, 
καί τήν Ελληνική άνδρεία στής Δόξας 
τόν άπόκοσμο χορό . . . .

ΤέΆος ιο ύ  άφιερώμαΐος
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Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ
'Απαραίτητος παράγων όναπτύξεως τοϋ Ελληνικού Τουρισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ 
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

Τό θέμα της τουριστικής συνειδήσεως έχει καταστή 
εις την έποχήν μας τής μόδας. Καθημερινώς άκούομεν 
νά λέγεται : πρέπει οί άσχολούμενοι μέ τον Τουρισμόν 
νά αποκτήσουν τουριστικήν συνείδησιν. Ό  λαός τοϋ τά
δε κράτους έχει τουριστικήν συνείδησιν. 'Ολόκληρος ό 
λαός πρέπει νά άποκτήση τουριστικήν συνείδησιν διά 
νά προοδεύση ό τουρισμός κλπ. κλπ.

Τό θέμα είναι λίαν επίκαιρον καί συνδυάζεται άπο- 
λύτως μέ τήν καταβαλλομένην εις την χώραν μας έντο
νον προσπάθειαν διά τήν τουριστικήν της άνάπτυξιν. 
Έ κ τοϋ γεγονότος τούτου δικαιολογείται καί ή εμφα- 
νισις άνησυχίας των άρμοδίων παραγόντων οί οποίοι 
διαβλέπουν ότι ένώ εις τον τομέα τής δημιουργίας των 
άναγκαίων υλικών προϋποθέσεων προς άντιμετώπισιν 
τών τουριστικών άναγκών, πραγματοποιοϋνται αλμα- 
τα, είς τον τοιοϋτον τής έξοικονομήσεως άνθρωπίνου 
δυναμικοΰ ή άνάπτυξις δεν είναι άνάλογος.

Έν προκειμένω είναι άνάγκη νά άναλύσωμεν τί είναι 
ή τουριστική συνείδησις καί ποιον πρέπει νά είναι το 
περιεχόμενον αύτής.

Γενικώς, όμιλοΰντες περί συνειδήσεως μιας πράξεως, 
άναφερόμεθα άφ’ ένός μέν εις τον βαθμόν γνώσεως τοϋ 
περιεχομένου αύτής καί άφ’ ετέρου είς τήν έπίγνωσιν 
τών υποχρεώσεων καί εύθυνών αί όποΐαι προκύπτουν 
έκ τής έκτελέσεως ταύτης.

Τοιουτοτρόπως δταν λέγωμεν δτι κάποιος είναι ευ
συνείδητος είς τήν έργασίαν του ή δτι άσκεΐ μέ ευσυνει
δησίαν τό επάγγελμά του έννοοΰμεν δτι ούτος γνωρίζει 
καλώς τον τρόπον άσκήσεως αύτοΰ άλλά καί επιδιώκει 
τήν παραγωγήν άγαθοποιοΰ άποτελέσματος.

"Ωστε ή εύσυνειδησία διαλαμβάνει δύο στοιχεία, ή
τοι τήν πλήρη γνώσιν τής ένεργείας καί τήν έπίγνωσιν 
τών έξ αύτής έπιπτώσεων.

Μεταφερόμενοι είς τον Τουριστικόν τομέα, συμφώ
νους προς τά άνωτέρω έκτεθέντα, ή τουριστική συνείδη- 
σις περιλαμβάνει τήν γνώσιν τοϋ τρόπου καλής έκτε
λέσεως τοϋ τουριστικού έργου καί τής τουριστικής συμ
περιφοράς καί τήν έπίγνωσιν τών άγαθοποιών ή μη ε
πιπτώσεων τών άνωτέρω ένεργειών έπί τοϋ Τουρισμού.

'Η  άπόκτησις δθεν τουριστικής συνειδήσεως δέν εΐ-
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β) ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙ
ΦΟΡΑΣ:

ναι άπλοϋν πράγμα άλλα άίίαιτεΐται μία σειρά διαδικα
σιών αί όποΐαι μάλιστα θά πρέπει νά αρχίζουν έκ μι- 
κράς ηλικίας, διότι καί δι’ αύτήν ταύτην την τουριστι
κήν άνάπτυξιν, άλλά καί διά τούς λοιπούς λόγους τούς 
οποίους θά άναφέρωμεν κατωτέρω, ή τουριστική συνεί- 
δησις πρέπει νά καταστή κτήμα ολοκλήρου τοϋ λαού 
ασχέτως άπασχολήσεως ή μή εις τουριστικά έπαγγέλ- 
ματα.

Τήν τουριστικήν συνείδησιν, προς διευκόλυνσιν τής 
άναλύσεως τοΰ όλου θέματος, θά διαιρέσωμεν εις τούς 
έξής τομείς : α) συνείδησις τοϋ τρόπου έκτελέσεως τοϋ 
τουριστικοΰ έ'ργου, β) συνείδησις τουριστικής συμπερι
φοράς καί γ) συνείδησις των έκ τοΰ τουρισμοΰ επι
πτώσεων.

α) ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

'Ως τουριστικόν εργον ένταΰθα έννοοΰμεν τό σύνολον 
των δραστηριοτήτων, αί όποΐαι περιλαμβάνουν, τήν 
τουριστικήν προβολήν μιας χώρας, τήν όργάνωσιν των 
μέσων διακινήσεως, υποδοχής, ψυχαγωγίας, τήν του
ριστικήν συμπεριφοράν κλπ. Πάντες οθεν οί άπασχο- 
λούμενοι εις τον άνωτέρω τομέα πρέπει νά κατέχουν 
τάς άπαραιτήτους γνώσεις, ώστε νά άνταποκρίνωνται 
απολύτως εις τάς άνάγκας τής έργασίας αύτών.

Προς τον σκοπόν αύτόν άπαιτεΐται ή ειδική έκά- 
στης κατηγορίας έκπαίδευσις εις είδικάς Σχολάς ή εις 
εΐδικώς λειτουργοΰντα σεμινάρια. Είναι άνεπίτρεπτον 
καί άντιτουριστικόν νά έπιχειρήται ή έκτέλεσις τουρί 
στικών εργασιών ύπό ατόμων άσχέτων καί άνειδι- 
κεύτων.

'Η  γνώσις τοΰ τρόπου τής έκτελέσεως μιας έργα
σίας προάγει ταύτην καί έξυψώνει τό επίπεδον τής 
παρεχομένης τουριστικής ύπηρεσίας.

'Η  τουριστική συμπεριφορά εχει πλέον καθιερωθή, 
ώς ιδιαίτερος τρόπος συμπεριφοράς, όστις έφαρμόζεται 
ή πρέπει νά έφαρμόζεται, κατά τάς σχέσεις μας μέ 
τουρίστας. Κατ’ άρχήν προς τήν συμπεριφοράν ταύτην 
πρέπει νά είναι προσηρμοσμένοι οί ασχολούμενοι μέ τον 
Τουρισμόν, εΐτε ούτοι άνήκουν εις τούς δημοσίους φο
ρείς τουριστικής άναπτύξεως εΐτε εις τούς ιδιωτικούς 
τοιούτους.

'Ο ίδιόρυθμος τρόπος τής τουριστικής συμπεριφοράς 
έπεβλήθη έκ τής άνάγκης των πραγμάτων καί έκ τής 
συμμετοχής εις τό τουριστικόν πλήθος άτόμων προερ- 
χομένων άπό χώρας των οποίων ό τρόπος ζωής καί 
συμπεριφοράς είναι διάφορος έκείνου τής χώρας τήν 
οποίαν έπισκέπτονται. Κατ’ αύτόν τον τρόπον τείνει 
νά διαμορφωθή έν διεθνές πρωτόκολλον τουριστικής 
συμπεριφοράς.

Ή  Τουριστική όμως συμπεριφορά έκδηλουμένη οχι 
ώς κοινώς παραδεδεγμένος τρόπος ένεργείας εις δεδο- 
μένην στιγμήν, άλλά ώς έκδήλωσις έκτιμήσεως προς 
τούς ξένους έπισκέπτας ίπποτισμοΰ καί ώς εκφρασις 
ύψηλών αισθημάτων φιλοξενίας καί φιλαλληλίας δύ- 
ναται νά έπεκταθή έπί τοΰ συνόλου τοΰ λαοΰ μιάς χώ
ρας ύπό τουριστικήν άνάπτυξιν.

Τά υπέροχα τοπεΐα, οί άνεπανάληπτοι Αρχαιολογικοί θη
σαυροί καί οί σύγχρονες έγκαταστάσεις πρέπει νά συμβαδίζουν 
μέ τήν άπόκτησι τουριστικής συνειδήσεως ύψηλής στάθμης 
διά τήν προσέλευσιν όλονέν μεγαλύτερου Αριθμού επισκεπτών 
εις τήν Ελλάδα.
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Εις τον τομέα τοϋτον άπαιτεΐται εξαιρετική προ
σοχή προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως και συγχύσεως 
μεταξύ τής καλώς έννοουμένης φιλοξενίας καί αισθη
μάτων φιλαλληλίας καί άνθρωπισμοϋ καί της δουλι- 
κότητος καί ύποτελείας. Τούτο είναι άπαραίτητον νά 
τονίζεται ιδιαιτέρως, διότι συνέβη άτομα προερχόμενα 
άπό χώρας μέ υψηλόν, υποτίθεται πολιτισμόν, πολλάκις 
έξ άγνοιας της Ελληνικής ψυχής καί τής μεγαλοσύνης 
τής Ελληνικής φυλής, παρεξήγησαν καί έξέλαβον τήν 
έ'κφρασιν των άνωτέρω φιλάνθρωπων καί πηγαίως 
ανθρωπιστικών αισθημάτων, ώς ραγιαδισμόν καί υπο
τελή συμπεριφοράν.

γ) ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ:

Βασικόν στοιχεΐον τής τουριστικής συνειδήσεως θά 
πρέπει νά θεωρηθή ή γνώσις τών επιπτώσεων έκ τού 
Τουρισμού έν γένει. Ή  συνειδητοποίησις τών έπιπτώ- 
σεων τούτων θά βοηθήση τά μέγιστα εις τήν άνάπτυξιν 
καί τών άλλων άνωτέρω άναφερθέντων τομέων ήτοι 
τής καλής έκτελέσεως τού τουριστικού έργου καί τής 
δημιουργίας τουριστικής συμπεριφοράς.

Κατ’ άρχήν ό Τουρισμός άντιμετωπίζεται ώς μέσον 
οικονομικής άναπτύξεως καί εύημερίας μιας κοινω
νίας. Τούτο είναι γεγονός καί δέν έπιτρέπεται νά άγνο- 
ήται παρ’ ούδενός. Πέραν όμως τών οικονομικών επι
πτώσεων ή τουριστική δραστηριότης, έπιδρά εΐτε άμέ- 
σως εΐτε έμμέσως καί έπί τών λοιπών τομέων τής κοι
νωνικής ζωής. Ουτω ύποβοηθεΐ τήν κοινωνικήν πρόο
δον, τήν πολιτιστικήν άνάπτυξιν, τήν διεύρυνσιν τών 
διεθνών σχέσεων, τήν έξομάλυνσιν τών πολιτικών σχέ
σεων μεταξύ τών λαών κ.λ.π.

"Ολαι αί άνωτέρω έπιδράσεις έμπερίκλείουν εύμενεϊς 
άλλά καί δυσμενείς έπιπτώσεις. ’Επί τού προκειμένου, 
έκεΐνο τό όποιον σχεδόν πάντοτε τονίζεται μέ ιδιαι
τέραν έμφασιν είναι αί ώφέλειαι. Ούδέποτε έπισημαί- 
νονται αί δυσμενείς επιπτώσεις. Τούτο συμβαίνει διό
τι αδται είναι κατά τό μάλλον καί ήττον άφανεΐς,

υποβόσκουν, δέν προκαλοΰν έντυπώσεις, δέν προκα- 
λοΰν τό ενδιαφέρον τών υπευθύνων οί όποιοι ώς προα- 
νεφέρθη έχουν άπορροφηθή άπό τό άγχος τής οικονο
μικής άναπτύξεως, Ινώ τό κακό βραδέως άλλά στα- 
θερώς έξαπλοΰται καί προσβάλλει τούς νεαρούς βλα
στούς καί τάς ρίζας τού Έθνους.

'Υπό τό πρόσχημα τών νεωτεριστικών καί προοδευ
τικών κινημάτων, έχουν δημιουργηθή εις τό έξωτερικόν 
διάφοροι άναρχικαί καί μηδενιστικαί οργανώσεις, αί 
όποΐαι διοχετεύουν τάς άρρωστημένας καί έκφυλι- 
σμένας ιδέας των, εις τά διάφορα κράτη μέσω τού 
Τουρισμού.

'Ο άτακτος βίος, ό τρωγλοδυτισμός, ή χρήσις ναρ
κωτικών ουσιών, ή άεργία, ή άντίθεσις προς πάσαν 
έννοιαν έννόμου τάξεως καί πολλάκις ή τέλεσις φρι- 
κωδών καί άποτροπαίων έγκλημάτων, άποτελούν τά 
κύρια χαρακτηριστικά τών οπαδών τών οργανώσεων 
τούτων.

Ουτω παρατηρεΐται καί εις τήν χώραν μας ή έπικρά- 
τησις ιδεών καί άρχών αί όποΐαι ούδεμίαν σχέσιν έχουν 
μέ τήν ύγειά Ελληνικήν παράδοσιν καί τον Ελληνι
κόν τρόπον τού σκέπτεσθαι καί ένεργεΐν.

Έ π ί τού σοβαρωτάτου αύτοΰ θέματος δπερ άποτελεΐ 
θανάσιμον κίνδυνον διά τήν Ελληνικήν κοινωνίαν καί 
τό Ελληνικόν Έθνος γενικώτερον, πρέπει νά κατα- 
βληθή ιδιαιτέρα προσπάθεια· ένημερώσεως τού Ελλη
νικού λαού καί κυρίως τής Ελληνικής νεολαίας, ή ο
ποία άνύποπτος καί παρασυρομένη άπό τον υλιστικόν 
τρόπον ζωής τών άσχημονούντων αυτών νέων τού 
έξωτερικοΰ, οδηγείται εις καταστροφήν καί άφανι- 
σμόν.

Κατόπιν τών όσων άνωτέρω έξεθέσαμεν, προκύπτει 
δτι ή τουριστική συνείδησις άποτελεΐ άνάγκην καί 
πρέπει νά δημιουργηθή μεταξύ ολοκλήρου τού Ελλη
νικού λαού άφ’ ενός διά τήν ορθήν καί ταχεΐαν του
ριστικήν άνάπτυξιν τής χώρας μας καί άφ’ έτέρου διά 
τήν άμυναν αυτής κατά τών έπιβλαβών έπιδράσεων αί 
όποΐαι άσκοΰνται έπί τής Ελληνικής κοινωνίας διά 
μέσου τού Τουρισμού.
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ΣΚΩΤΛΛΝΤ - ΓΥΑΡΝΤ

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΤΟΥ ΑΟΝΛΙΝΟΥ

Ι Ω A N N O Y  Τ Ρ Υ Π Η  Τ α γμ )ρ χου  Χ ω ρ)κής

Η ,
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

Τ Ι Σ
Μ Ε Γ Α Λ Η Σ  

8 Ρ Ε Τ Τ Α Ν Ι Α Σ

ΟΡΓΑΝΩΖΙΖ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ

Ή  Μητροπολιτική ’Αστυνο
μία, έδημιουργήθη ύπό τοϋ Ρόμ- 
περτ Πήλ το έτος 1829 καί 
έχρειάσθη πλέον των 100 έτών, 
ϊνα λάβη τήν σημερινήν μορφήν της, 
άφοϋ διήλθε πολλά στάδια έξελίξεως 
καί κατώρθωσε νά όπερκεράση πλεϊ- 
στα δσα έμπόδια καί άντιδράσεις.

Σταθμός διά τά ’Αστυνομικά χρο
νικά υπήρξε τό έτος 1901 κατά τό 
όποιον ό 'Υποδιευθυντής της Μη- 
τροπολιτικής ’Αστυνομίας κ. ΧΕΝ- 
ΡΥ είσήγαγε τό σύστημα της χρη- 
σιμοποιήσεως των δακτυλικών άπο- 
τυπωμάτων, ώς μέσον άποδείξεως 
της ταύτότητος των έγκληματιών, 
πράγμα τό όποιον έγένετο μάλιστα 
άποδεκτόν καί ΰπό των Δικαστικών 
’Αρχών κατά τό έτος 1905.

Τό γεγονός τοϋτο συνετέλεσεν 
ώστε ή Μητροπολιτική ’Αστυνομία 
ν’ άποκτήση διεθνή φήμην καί τοϋτο 
οφείλεται κυρίως εις τήν άνωτέρω 
έπιτυχίαν τοϋ Χένρι, ό όποιος μάλι
στα άπό τοϋ έτους 1903 διηύθυνε τό 
Σώμα επί μίαν Ιδετίαν κατά τήν
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οποίαν άνήγαγε το γόητρον είς 
θέσιν περιοπής. 'Η  περιοχή άρμο- 
διότητος της Μητροπολιτικής ’Α
στυνομίας έχει έκτασιν πλέον των. 
750 τετραγωνικών μιλλίων και πλη
θυσμόν 12.000.000 κατοίκων. Ή  
δικαιοδοσία της εκτείνεται έξ A 
προς Δ άπό τό DAGENHAM μέχρι 
τό UXBRIDGE καί άπό Β προς Ν 
άπό τό ST. ALBANS μέχρι τό 
REIGATE.

Ή  οργανωτική διάρθρωσίς της 
έχει ώς άκολούθως:

Διαιρείται είς 4 περιόχάς, έκά- 
στη των όποιων διοικεϊται ύφ’ ένός 
COMMANDER (Συνταγματάρ
χου )·

Έκάστη περιοχή υποδιαιρείται 
είς 5-6 Διοικήσεις (DIVISIONS) 
διοικουμένης ύπό Άντισυνταγματάρ- 
χου (CHIEFSUPERINTEDENT) 
ήτοι έν συνόλω υπάρχουν 23 Διοι
κήσεις.

Έκάστη Διοίκησις υποδιαιρείται 
είς 'Υποδιοικήσεις διοικουμένας ύ
πό Ταγματάρχου (SUPERINTE- 
DENT) καί έκάστη 'Υποδιοί- 
κησις υποδιαιρείται εις Τμήμα
τα καί Σταθμούς διοικούμενα άντι- 
στοίχως ύπό Μοιράρχων (CHIEF 
INSPECTORS) καί 'Υπαξιωμα- 
τικών.

'Η  σημερινή δύναμίς της άνέρχε- 
ται είς 22.000 περίπου άνδρας, έκ 
των οποίων 1800 περίτρου είναι έν 
πολιτική περιβολή καί ύπηρετοΰν 
είς τήν Διεύθυνσιν Έγκληματολο-

γικών 'Υπηρεσιών (C. I. D.) καί 
600 περίπου γυναίκες ’Αστυνομικοί.

Ή  άναλογία ’Αστυνομικών προς 
τούς κατοίκους τής ’Αγγλίας είναι 
σήμερον περίπου 1 ’Αστυνομικός 
προς 550 κατοίκους (94.700 άνδρες 
καί 4000 γυναίκες ’Αστυνομικοί έν 
τώ συνόλφ).

Κατά τό 1947 ή άναλογία αυτή 
ήτο ή έξης:

'Η  ήγεσία τής Μητροπολιτικής 
’Αστυνομίας είναι ή έξής: 1 ’Αρχη
γός (Κομίσσιονερ), 1 'Υπαρχηγός, 
4 βοηθοί ’Αρχηγού, 15 βοηθοί 'Υ- 
παρχηγών καί 54 Διοικηταί (COM
MANDERS) Συνταγματάρχαι.

Τό Άρχηγεΐον τής Μητροπολι- 
τικής ’Αστυνομίας έχει τήν κάτωθι 
οργανωτικήν διάρθρωσιν:

1) Α .’ Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ ΙΣ  Δ ΙΟ ΙΚ Η - 
ΣΕΩ Σ Κ Α Ι Ε Π ΙΧ Ε ΙΡΗ Σ Ε Ω Ν

Προϊστάμενος ταύτης είναι βοη
θός ’Αρχηγού. 'Η  Διεύθυνσις αυτή 
έχει 6 Τμήματα, ήτοι: Στοιχημά
των, έξαφανισθέντων προσώπων, 
καθηκόντων Διοικήσεων, ’Ασφα
λείας τής Βασιλικής οικογένειας, 
προαγωγών, πειθαρχίας, γυναικείας 
’Αστυνομίας, παιγνίων καί Λεσχών, 
Έφιππου ’Αστυνομίας καί Ειδι
κών Κόνσταμπελ.

2 ) Β /  ΔΙΕ Υ Θ Υ Ν ΣΙΣ Τ ΡΟ 
Χ Α ΙΑ Σ  Κ Α Ι Μ ΕΤΑΦΟΡΩΝ

Προϊστάμενος ταύτης είς βοη

θός ’Αρχηγού. ’Έχει 8 Τμήματα 
άσχολούμενα μέ τά έξής θέματα: 
'Οδικής άσφαλείας, Νομοθεσίας 
περί Τροχαίας, διαβάσεων πεζών, 
Σωμάτων Τροχαίας, μεταφοράς τοϋ 
κοινού, ’Αστυνομικών μεταφορών* 
άπολεσθέντων άντικειμένων καί Σχο
λής οδηγών ’Αστυνομικών.

3) Γ .'  ΔΙΕ Υ Θ Υ Ν ΣΙΣ ΕΓΚ Λ Η 
Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΩ Ν  ΕΡΕΥΝΩ Ν

Προϊστάμενος ταύτης είς βοη
θός ’Αρχηγού. Ή  Διεύθυνσις αυτή 
έχει αρμοδιότητα έφ’ δλων τών θε
μάτων διώξεως τοϋ εγκλήματος, 
μεταξύ τών οποίων λίαν γνωστά εί
ναι ό Ειδικός Κλάδος, τό Έγκλη- 
ματολογικόν Άρχεΐον, τό Άρχεΐον 
δακτυλικών άποτυπωμάτων, τήν Μο
νάδα άμέσου έπεμβάσεως, τό Έ γ- 
κληματολογικόν έργαστήριον κλπ.

4 ) Α '.  ΔΙΕ Υ Θ Υ Ν ΣΙΣ Ο ΡΓΑ- 
Ν Ω ΣΕΩ Σ Κ Α Ι Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ -

ΣΕΩ Σ

Προϊστάμενος ταύτης είναι είς 
βοηθός ’Αρχηγού. Ή  Διεύθυνσις 
αύτη έχει 9 Τμήματα, ήτοι, έφο- 
δίων, κτιρίων, Σχολείων, έπικοινω- 
νιών, Γραφεϊον Πληροφοριών, Στρα-

Άστυνομικός της ’Αγγλικής πρωτευ- 
ούσης συζητά φιλικά μέ νέους τά προ- 
βλήματά τους.
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τολογίας, Πολίτικης Άμύνης, ’Αλ
λοδαπών, Διοικητικής Μερίμνης, 
'Υγειονομικής περιθάλψεως καί ’Α
στυνομικών Κυνών.

5) Ε ' . ΔΙΕΥ Θ Υ Ν ΕΙΣ ΓΡΑ Μ 
Μ ΑΤΕΙΑΣ

Προϊστάμενος ταύτης είναι ό 
Γραμματεύς. Εις ταύτην υπάγον
ται τα Τμήματα Πολιτικών υπαλ
λήλων, έπερωτήσεων Βουλής, οπλι
σμού, Στατιστικής, Αιθούσης χαρ
τών, μισθοδοσίας, συντάξεων, ’Α
στυνομικών Κανονισμών, Τύπου καί 
πληροφοριών.

6) ΔΙΕΥ Θ Υ Ν ΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ό  Νομικός Σύμβουλος τής Μη- 
τροπολιτικής ’Αστυνομίας προΐστα- 
ται τής Διευθύνσεως ταύτης καί εί
ναι ό Δημόσιος Κατήγορος εις τά 
Δικαστήρια τής Κομητείας Λον
δίνου, Μίντλασεξ καί Σάρρεϋ.

'Η  μεγαλυτέρα Διεύθυνσις είναι 
ή Διεύθυνσις Έγκληματολογικών 
'Υπηρεσιών (C. I. D .) ή οποία συνε- 
στήθη τό 1878 καί ή οποία είναι 
πλαισιωμένη άπό 1800 - 2000 ά- 
δρας έν πολιτική περιβολή. Είναι 
μία άπό τάς καλύτερον ώργανωμέ- 
νας υπηρεσίας διώξεως τοϋ έγκλή- 
ματος τοϋ κόσμου. 'Η  'Υπηρεσία 
αυτή παρέχει τάς υπηρεσίας εις 
δλας τάς λοιπάς ’Αστυνομίας τής 
Βρεττανίας, καθ’ όσον έκτος τοϋ 
έξειδικευμένου προσωπικού της δια
θέτει πλεΐστα όσα σύγχρονα τεχνι
κά ·καί έπιστημονικά μέσα, άτινα 
δεν είναι δυνατόν νά υπάρχουν εις 
τά μικρότερα ’Αστυνομικά Σώματα. 
’Εκτός τούτου διαθέτει τό Κεντρι
κόν Άρχεΐον ’Εγκληματιών, έπι
στημονικά εργαστήρια κ.λ.π.

'Η  Μητροπολιτική ’Αστυνομία 
διαθέτει καί σήμερον είσέτι Τμήμα 
’Εφίππου ’Αστυνομίας άποτελού- 
μενον έξ 200 ίππων καί 220 άνδρών, 
οί όποιοι έκπαιδεύονται εις την Σχο
λήν τοϋ "Ιμπερ Κώρτ τοϋ Σάρρεϋ.

Λίαν έντυπωσιακαί είναι έπίσης 
αί έπιτυχίαι τής Μητροπολιτικής

Άνω: ’Αξιωματικοί τής Σκώτλαντ—Γυ- 
άρντ, έλέγχουν πληροφορίες διά 
τήν άνακάλυψιν τοϋ δράστου κά
ποιου έγκλήματος.

Κάτω: Τό χημικό έργαστήριο των Έγκλη- 
ματολογικών Υπηρεσιών τής 
Σκώτλαντ—Γυάρντ, τό όποιον θε
ωρείται ένα άπό τά καλύτερα τοϋ 
κόσμου είς τό είδος του.
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Αστυνομίας αί όφειλόμεναι εις τήν 
χρησιμοποίησήν περίπου 180 - 200 
’Αστυνομικών κυνών, τούς όποιους 
έκπαιδεύουν είδικώς εις τήν Σχο
λήν τοϋ Κένεστον, εις τό Κέντ.

ΔΙΟ ΙΚ Η Σ ΙΣ  ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ  

ΤΑΜ ΕΣΕΩΣ

Ή  Διοίκησις αύτη υπάγεται εις 
τήν Μητροπολιτικήν ’Αστυνομίαν 
καί έχει πέντε Σταθμούς κατά μή
κος τοϋ ποταμού, εις μήκος 36 μιλ- 
λίων. 'Η  δύναμις ανέρχεται είς 250 
άνδρας περίπου καί διαθέτει 35 ’Α
στυνομικά πλοιάρια καί 3 μεγαλυτε- 
ρας βενζινακάτους, τά όποια περι- 
πολοϋν καί έλέγχουν τήν περιοχήν 
τοϋ Ταμέσεως.

Υ Π Η ΡΕ ΣΙΑ  ΑΜΕΣΟΥ  
ΕΠΕΜ ΒΑΣΕΩΣ

'Η  'Υπηρεσία αυτή κατευθύνε- 
ται άπό τήν αίθουσαν πληροφοριών 
τής Μητροπολιτικής ’Αστυνομίας, 
είς τήν οποίαν ύπάρχει Ραδιοτηλε- 
πικοινωνιακόν Κέντρον δεχόμενον 
τάς πάσης φύσεως κλήσεις μέ τον 
άριθμόν 999. Τό Κέντρον τούτο κα
τευθύνει όλα τά οχήματα καί βενζι
νακάτους έν ύπηρεσία καθ’ δλον 
τό 24ωρον. Τό ένσύρματον τηλε
φωνικόν Κέντρον συνδέεται μεθ’ 
όλων τών 'Υπηρεσιών (4 περιοχάς, 
23 Διοικήσεις, 77 'Υποδιοικήσεις). 
Έκτος τούτου τό Άρχηγεΐον συν
δέεται τηλεφωνικώς μεθ’ όλων τών 
υφισταμένων 'Υπηρεσιών.

ΓΥΝΑΙΚ ΕΙΟ Ν ΤΜΗΜΑ

Τοΰτο ώργανώθη τό πρώτον τό 
έτος 1917, καίτοι γυναίκες έχρη- 
σιμοποιοϋντο ύπό τής Μητροπολι- 
τικής ’Αστυνομίας άπό τοϋ έτους 
1907, καί ιδία κατά τήν διάρκειαν 
τοϋ Α'. Παγκοσμίου Πολέμου.

’Από τοϋ έτους 1923 αί γυναίκες 
’Αστυνομικοί άπέκτησαν τά αύτά 
δικαιώματα καί υποχρεώσεις μετά 
τών συναδέλφων των άνδρών, χρη- 
σιμοποιούμεναι ήδη είς παντός εί
δους καθήκοντα προσιδιάζοντα είς 
τήν φύσιν των, ώς π. χ. Προστα
σίας άνηλίκων, Τροχαίας, συνοδείας 
γυναικών κ.λ.π.

’Επειδή ούτε ό χώρος ούτε ό χρό
νος μάς έπιτρέπει νά έπεκταθοΰμε 
είς λεπτομέρειας περί τοϋ τρόπου 
λειτουργίας καί έργασίας τών διαφό

ρων 'Υπηρεσιών τής Μητροπολιτι- 
κής ’Αστυνομίας θά άναφερθώμεν 
είς τούς γενικούς ορούς έργασίας 
τών άνδρών τής ’Αστυνομίας ταύτης.

ΣΤΡΑΤΟ ΛΟ ΓΙΑ — ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΩ Ν

1. 'Ηλικία: Άρρενες Ά γγλοι
ύπήκοοι ήλικίας 19 - 30 έτών καί 
(40 έτών προϋπηρετήσαντες είς 
τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, άλλην ’Α
στυνομίαν καί ’Εμπορικόν Ναυτικόν

Γυναίκες: 19-35 έτών καί 40. 
έτών διά τάς προϋπηρετησάσας είς 
τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις ή είς άλ
λην ’Αστυνομίαν.

2. ’Ανάστημα: ; Άνδρες 5 ϊντσ 
καί 8 πόδας, γυναίκες 5 ίντσες καί 
4 πόδας.

3. Γραμματικαί γνώσεις:’Ενδει
κτικόν στοιχειώδους ή Μέσης έκ- 
παιδεύσεως καί έπιτυχίαν είς σχε
τικόν διαγωνισμόν καί τέστ.

4: 'Υγειονομική κατάστασις: Άρί- 
στη.

•5. Χαρακτήρ: ’Άμεμπτος άπό 
πάσης πλευράς.

Ή  έκπαίδευσις καί ή έξέλιξις τών 
άνδρών τής Μητροπολιτικής Α 
στυνομίας έξετέθησαν άνωτέρω.

Ω ΡΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑΣ

"Ολοι ο'ι άνδρες άπό τοϋ βαθμοΰ 
τοϋ Χωροφύλακος μέχρι καί τοϋ 
Μοιράρχου έργάζονται έπί 8 ώρας 
ήμερησίως (μέ 45' λεπτών άνάπαυ- 
σιν) έπί 5 ήμέρας έβδομαδιαίως καί 
δικαιούνται 8 ήμέρας άναπαύσεως 
κατά μήνα. Κάθε ύπερωριακή έργα- 
σία, ή έργασία κατά τήν ήμέραν τής 
άναπαύσεως ή άργίας πληρώνεται 
ή άντ’ αύτοΰ χορηγείται άντίστοιχος 
χρόνος άναπαύσεως.

Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α

Έάν δεν παραχωρηθή δωρεάν 
κατοικία, τότε χορηγείται έπίδομα 
κατοικίας άπηλλαγμένον φόρου άνερ- 
χόμενον άπό 260 μέχρι 520 λίρας 
έτησίως διά τούς έγγάμους, άνα- 
λόγως τής περιοχής, καί τό ήμισυ 
τοϋ άνωτέρω ποσοΰ διά τούς άγά- 
μους άνδρας καί γυναίκας.

Ε Τ Ε ΡΑ  ΕΠΙΔΟΜ ΑΤΑ

Ή  στολή καί τ’ άλλα έφόδια χο
ρηγούνται δωρεάν. ’Επίδομα ύπο-

δύσεως άνερχόμενον είς 12 λίρας 
έτησίως. Έπίδομα πολιτικής ένδυ- 
μασίας, δι’ όσους κατόπιν διατα
γής έκτελοΰν ύπηρεσίαν έν πολιτική 
περιβολή. Έπίδομα ντιτέκτιβ είς 
τούς άνδρας τών 'Υπηρεσιών Α 
σφαλείας. Έπίδομα έκτάκτων υπηρε
σιών. Έπίδομα χρησιμοποιήσεως 
ιδιωτικής γραφομηχανής. Έπίδομα 
έκπαιδεύσεως διά τούς φοιτοΰντας 
είς Πανεπιστήμια. Έπίδομα ειδικών 
περιοχών καί συνθηκών έργασίας.

Α Δ Ε Ι Α

—Χωροφύλαξ μέ ΙΟετή ύπηρε
σίαν δικαιούται 18 ήμέρας, μέ ύπη
ρεσίαν 10 - 17 έτών 21 ήμέρας καί 
ύπηρεσίαν άνω τών 17 έτών 23 ήμέ
ρας κατ’ έτος.

—Ενωμοτάρχης δικαιούται άντι- 
στοίχως 22 καί 25 ήμέρας.

—Ανθυπομοίραρχος καί 'Υπο
μοίραρχος άντιστοίχως 22 καί 25 
ήμέρας. ̂

—Μοίραρχος, άντιστοίχως 26 καί 
29 ήμέρας.

—Ταγματάρχης, άντιστοίχως 42 
καί 48 ήμέρας.

'Όλοι οί άλλοι βαθμοφόροι δικαι
ούνται άντιστοίχως 42 καί48ήμέρας.

Έάν Αστυνομικός δέν λάβη άδει
αν κατά τήν διάρκειαν τού έτους 
ένεκα ύπηρεσιακών λόγων, δύναται 
νά λάβη κατά τό έπόμενον έτος 
έπιπροσθέτως τής δικαιουμένης τοι- 
αύτης καί άλλας 6 ήμέρας.

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Σ

Έάν τις άποχωρήση τού Σώμα
τος είς ήλικίαν 50 έτών καί έχη 
25ετή ύπηρεσίαν λαμβάνει σύντα
ξιν τό ήμισυ τού έν ένεργεία μισθού 
τού βαθμοΰ του. Έάν άποχωρήση 
τής υπηρεσίας μέ ύπηρεσίαν 30 έτών 
λαμβάνει ώς σύνταξιν τά 2]3 τού 
έν ένεργεία μισθού τού βαθμοΰ του.

"Ο,τι ισχύει διά τήν Μητροπολι- 
τικήν Άστυνρμίαν, ισχύει καί διά 
τάς λοιπάς Αστυνομίας τού 'Ηνω
μένου Βασιλείου μέ έλαχίστας δια
φοράς, είς δ,τι άφορα κυρίως τάς 
άποδοχάς καί τά διάφορα έπιδόμα- 
τα.

Χαρακτηριστικόν τής Μητροπο- 
λιτικής Αστυνομίας είναι, ότι τά 
καθήκοντά της περιορίζονται άπο- 
κλειστικώς καί μόνον είς τά καθα- 
ρώς Αστυνομικά τοιαϋτα, ήτοι Τά- 
ξιν, Ασφάλειαν, "Εγκλημα καί Τρο
χαίαν, καί δέν έπεκτείνονται είς άλ
λους τομείς τής Δημοσίας Διοι- 
κήσεως, διά τούς οποίους ύφίσταν- 
ται είδικαί 'Υπηρεσίαι.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

Α Ν Δ ΡΩ Ν  ΣΥΖΥΓΩΝ ΒΙΟΙ Π ΑΡΑΛΛΗΛΟΙ . .  
ΑΒΙΩ ΤΟ Ι

’Από τό Τσάρλεστον των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται ή εϊ- 
δησι. Μία 'Αμερικανίδα, τήν ώρα πού μιλούσε άπό τηλεφώνου 
μέ τόν νυχτοφύλακα σέ έργοστάσιο σύζυγό της, ξαφνικά άπό 
τήν άλλη άκρη τού σύρματος άκουσε έναν αναστεναγμό καί 
στην συνέχεια τόν γδούπο άπό σώμα πού έπεφτε. Έντρομη κα- 
λοΰσε τόν άνδρα της, άλλα ή ξαφνική αυτή σιωπή παρατεινό-
ταν. « ....... Κλασσική περίπτωσι δολοφονίας ή σοβαρής αδια
θεσίας ...........» είπε μέσα της καί ειδοποίησε αμέσως τήν 'Ασ
τυνομία. "Υστερα άπό λίγης ώρας έφιαλτική άναμονή, άπό τό 
πλήρωμα ένός περιπολικού έπαιρνε τήν ακόλουθη λακωνική
άπάντησι :« ....... Κυρία μου ό σύζυγός σας είναι μιά χαρά στήν
υγεία του. "Οσο γιά τήν ξαφνική διακοπή τού τηλεφωνήματος 
μήν πάη ό νοΰς σας στό κακό...........Απλώς έκεΐ πού μιλούσα
τε, .......... άποκοιμήθηκε καί αύτό ήταν όλο ........». Ά π’ όλα
αύτά εύκολα μπορεί νά συμπεράνη κανείς τό «ένδιαφέρον μέ τό 
όποιον ό νυχτοφύλακας παρακολουθούσε τό έργοστάσιο, άλλά 
καί τήν λαλίστατη σύζυγό του άπό τό τηλέφωνο. Πολλές έκ- 
δοχές μπορούν νά διατυπωθούν γιά τό πρωτοφανές αύτό περι
στατικό. Σάν πιό έπικρατέστερη πρέπει νά θεωρηθή ή έξής :
Ό  σύζυγος, βαρυεστημένος άπό τήν άδιάκοπη έσπ ;ρινή.......
κρεββατομουρμούρα, γιά νά άπαλλαγή, διάλεξε τό έπάγγελμα 
τού νυχτοφύλακα. Φαίνεται όμως ότι τό κακό συνεχιζόταν κά
θε βράδυ άπό τηλεφώνου. Έτσι ό άνθρωπος αύτός έχοντας πρός 
στιγμήν ψευδαίσθησι ότι βρισκόταν στήν κρεββατοκάμαρά 
του έν ώρμ άναγκαστικής συζυγικής....... ψαλμωδίας, ώς συνή
θως γίνεται, προτίμησε τόν ύπνο σάν άναγκαστική λύτρωσι. 
Ένα άνεπανάληπτο έπίσης περιστατικό συνέβη τις ίδιες ήμέ- 
ρες στό Λός "Αντζελες. 'Εκεί σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τής 
’Αστυνομίας, κάποιος όνόματι Στήβ Γουίλκινς έπειδή γύρισε
άργά στό σπίτι του καί είχε κλείσει ή ....... Πύλη, άπεφάσισε
νά μπή άπό τήν καπνοδόχοι!) έλπίζοντας ότι μέ αυτόν τόν τρό
πο θά γλύτωνε άπό τις πρώτες έντονες συζυγικές έκρήξεις. Άμ’ 
έπος καί άμ’ έργον λοιπόν άνέβηκε στήν στέγη, γλύστρησε α
νάλαφρα στό έσωτερικό τής καμινάδας καί άρχισε νά παίρνη 
κάθετη προσγείωσι πρός τήν σκληρή πραγματικότητα πού τόν 
περίμενε. Πριν όμως έγγίσουν τά πόδια του στό πάτωμα, ό εΰ- 
τραφής ώς φαίνεται Γουίλκινς σφηνώθηκε λίγο πιό πάνω άπό 
τό τζάκι όπου καί άκινητοποιήθηκε. Έπί μισή ώρα ζητούσε 
βοήθεια άπό τήν σύζυγο, άλλά έκείνη όπως ίσχυρίσθηκε άργό- 
τερα δέν μπορούσε νά έντοπίση τό σημείο άπό όπου έρχονταν

οί φωνές. Δέν άποκλείεται νά είναι άληθινός ό ισχυρισμός της 
αυτός γιατί ένδέχεται νά είχε άφαιρέσει όριστικώς τόν λόγο 
άπό τόν σύζυγό της, όπότε έπόμενο ήταν νά μήν ξεχωρίζει τή
φωνή του .......... Έν πάσή περιπτώσει ό καθυστερημένος καί
μετέωρος σύζυγος απελευθερώθηκε άπό συνεργείο τής Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας. Πολύπλοκο όσο καί έπικίνδυνο τρόπο
διάλεξε γιά νά βγή....... ασπροπρόσωπος χωρίς όμως τελικά νά
τά καταφέρη. Τελικά όμως βγήκε έτσι άπό τήν μπανιέρα μέ τήν 
βοήθεια κάποιου ισχυρού άπορρυπαντικοΰ γιά σωματικούς καί 
μή λεκέδες, τά πλεονεκτήματα τού όποιου ασφαλώς καί θά ξέ- 
ρη κάποια παντογνώστρια «θεία Μάργκαρετ» ή κάπως άλλοιώς
τής βιομηχανίας παραγωγής του....... "Υστερα άπό αυτό δέν
άπομένει παρά νά κυκλοφορήσουν ταύτοχρόνως στήν ’Αμερική 
τά έξής σλόγκαν FOR MARRIEDS ΜΕΝ : «Άν άργής τά 
βράδυα καί φοβάσαι τήν γυναίκα σου φτιάξε μιά ευρύχωρη κα
μινάδα : Μπορείς !». "Αν πάλι νομίζης ότι άρκοΰν τά άντικλεί- 
δια καί οί πρόχειρες δικαιολογίες πάρτο άπόφασι άπό τώρα : 
ΔΕΝ μπορείς !... ..».

ΚΛΕΦ ΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Όπως είναι αύτονόητο, τό δίπτυχο «Κλέφτες καί ’Αστυνό
μοι» σημαίνει ισάριθμες κατηγορίες άνθρώπων μέ άντίθετα 
ένδιαφέροντα πού πρωταγωνιστούν στό άδυσώπητο «θρίλλερ» 
τού νόμου έναντίον τής παρανομίας. Καμμιά φορά όμως μπο
ρεί νά έχη καί τήν έννοια τού όμωνύμου παιδικού παιχνιδιού 
πού τόσες συγκινήσεις άλλά καί έπεισοδιακές άντεγκλήσεις 
προσφέρει στούς λιλλιπούτειους «Μάνιξ», «Σέρλοκ Χόλμς», 
«Άρσέν Λουπέν» καί πολλούς άλλους δικαίους καί άδικους 
έκπροσώπους τού ’Αστυνομικού μυθιστορήματος. Τελευταία 
στό προσκήνιο τής δημοσιογραφικής έπικαιρότητος ήρθε ένα 
περιστατικό μέ πρωταγωνιστάς κλέφτες καί ’Αστυνόμους. Ά- 
φαλώς δέν θά είχε Ιδιαίτερη σημασία έάν δέν συνέβαινε οί προ
στάτες τού Νόμου νά είναι συγχρόνως καί θύματα κλοπής. Πιό 
συγκεκριμένα : Στήν Φινλανδική πόλι Ριϊκάμη, άγνωστοι έπέ- 
δραμαν στό «πάρκινγκ» τού ’Αρχηγείου τής ’Αστυνομίας, έκλε
ψαν άπό τά σταθμευμένα αύτοκίνητα χειροπέδες, γκλόμπς καί 
έντυπα κλήσεων τής Τροχαίας, καί άπεχώρησαν άνενόχλητοι 
καί παραιρορτωμένοι. Τά θύματα τής κλοπής ’Αστυνομικοί κα
τήγγειλαν τό γεγονός στήν .......... ’Αστυνομία, ή ήγεσία τής
όποιας άφού τούς έψαλλε τά έξ’ άμάξης (περιπολικώς μέ ρα
διοτηλέφωνο), διέταξε γενικές άναζητήσεις. Πάλι καλά πού 
δέν έκλεψαν τό πορτοφόλι τού Διευθυντοΰ τής ’Αστυνομίας ή
τά έπιπλα τού Γραφείου του..........  Αύτό δέν άποκλείεται νά
τό άνέβαλαν γιά άλλη φορά. ’Εκείνο πάντως πού προέχει στήν 
προκειμένη περίπτωσι είναι ή μακαριστής τών ’Αστυνομικών, 
οί όποιοι μετά τό πάθημά τους αύτό, χωρίς άμφιβολία έμπί- 
πτουν στις κατηγορίες τού γνωστού λαϊκού άποφθέγματος πού
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αναφέρει έπιγραμματικά τά τής άπωλείας τών αυγών καί τών 
καλαθιών ή τοΰ θυμίζοντος τό περπάτημα τών νηπίων προσα- 
νατολισμοΟ στην κοινή όνομασία του. Κατά τά άλλα, στήν μα- 
κρυνή αυτή χώρα τής Βορείου Ευρώπης, ισχύει τό σλόγκαν 
τής αύτοπεποιθήσεως πού διαβεβαιώνει χωρίς όμως πάντα νά 
έπιβεβαιώνη ότι «έχουν γνώσιν οί Φύλακες................ ».

'Ως γνωστόν, ή φρασι «άπορία ψάλτου βήξ» χρησιμοποιεί
ται γιά νά χαρακτηρίση τήν άνίσχυρη πρόφασι μιας κάποιας 
παραβάσεως ή παραλείψεως. Στήν περίπτωσι όμως τής φοιτή
τριας Γκερμάνια Χέρραν, ή άπορία μεταφράζεται σέ πανικό 
ένώ ό βήχας δέν προέρχεται άπό τήν ίδια, άλλά άπό κάποιον 
άλλον όνόματι Χοσέ Τζίλλι. Άλλά άς δώσωμε τόν λόγο σέ μιά 
απίθανη όμολογουμένως εϊδησι πού έρχεται άπό τό Κουΐτο, 
τήν μακρυνή αύτή πόλι καί πρωτεύουσα του ’Ισημερινού. Στό 
Νεκροτομείο τής πόλεως αύτής άνέμενε έπί 24 ώρες τό πτώμα 
(τί άλλο μπορούσε νά κάνη ;) τοΰ έργάτη Χοσέ Τζίλλι, γιά νά 
όλοκληρωθοΰν οί διαδικασίες τής ταφής του. "Οπως είναι πα
σίγνωστο, γιά νά πάρη ένα πτώμα τό «ό—κέϋ», καί νά ξεκινή- 
ση (τρόπος τοΰ λέγειν) γιά τήν τελευταία κατοικία του, πρέπει 
ύποχρεωτικά νά προηγηθή ή σύνταξι πρωτοκόλλου ήττας τής 
’Επιστήμης άπό τήν κοινή άνθρώπινη μοίρα. Μέ άλλα λόγια 
δηλαδή νά συνταγή τό πιστοποιητικό τοΰ θανάτου. Παρασταιι- 
κά τό τέλος τοΰ δραματικού αύτοΰ άγώνος (οί λέξεις δανείστη
καν άπό τήν ποδοσφαιρική όρολογία), έχει ώς έξής : Ε1—Ε2 
4—0. Όπου Ε1 Εύθανασία, Ε2 ’Επιστήμη, 4 οί ισάριθμοι φο
ρείς τοΰ νεκροΰ καί 0 ή περί έξασφαλίσεως τής άνθρώπινης 
’Αθανασίας Επιστημονική ούτοπία. Έπανερχόμεθα καί πάλι 
στήν εϊδησι. Πριν άπό τήν σύνταξι τοΰ πιστοποιητικού θανά
του τοΰ Χοσέ Τζίλλι, έκλήθη ή φοιτήτρια τής ’Ιατρικής Γκερ
μάνια Χέρραν, νά ένεργήση νεκροτομή καί νεκροψία τοΰ πτώ
ματος. Τήν ώρα όμως πού ή τελευταία έτοιμαζόταν νά χρησι- 
μοποιήση τό νυστέρι, πάγωσε άπό τόν τρόμο. Ό  υποτιθέμενος 
«νεκρός».......... έβηξε έλαφρώς άνοίγοντας συγχρόνως τά μά
τια του. Περιττόν νά σημειωθή ότι ή φοιτήτρια άπό τό «γκράν 
γκινιόλ» αυτό θέαμα, άπό λίγο νά πάρη αύτή τήν θέσι τοΰ νε
κροΰ. Τί είχε συμβή ; Άπλούστατα ό έργάτης Τζίλλι, ό όποιος 
βρισκόταν σέ κατάστασι νεκροφάνειάς, άκύρωσε τήν τελευταία 
στιγμή τό εισιτήριό του γιά τό Υπερπέραν χάρις στόν σωτή
ριο βήχα του πού ήρθε τήν κατάλληλη στιγμή πριν τοΰ τόν....
κόψη όριστικά καί ταύτόχρονα μέ τό νήμα τής ζωής του τό 
ιατρικό νυστέρι. "Ετσι, έστω καί σέ σχήμα όξύμωρο ή ιατρική 
έπέμβασι άπεδείχθη σωτήρια. Τό άντίθετο άκριβώς θά ύποστή- 
ριζε έάν διάβαζε τήν εϊδησι αύτή μία νοικοκυρά τής Βαρκελώ
νης ή όποια διεκδικεΐ άπό τούς γιατρούς της 3.500 στερλίνες 
γιά φοβερές παραλείψεις τους σέ μιά έγχείρισι πού τής έκα
ναν. Συγκεκριμένα ή γυναίκα αύτή ύποστηρίζει ότι οί γιατροί 
λησμόνησαν στήν κοιλιά της μία. . . . . .  .λαβίδα» ή όποια παρέ-
μεινε σ’ αύτήν τήν θέσι όσο άκριβώς διαρκεϊ μιά φυσιολογική 
κυοφορία. Δηλαδή 9 όλόκληρους μήνες (!). Τό σπουδαιότερο 
είναι ότι στό διάστημα αύτό, παρά τις διαμαρτυρίες της ότι δέν 
αισθάνεται καλά, οί ίδιοι γιατροί τήν καθησύχασαν λέγοντας
ότι ή κατάστασίς της δέν ............. έγκυμονεί κινδύνους. Καί
όμως ή άφηρημάδα τών γιατρών είχε κάνει τό θαΰμα της.......
Τώρα δέν άπομένει παρά νά έξαχθή ή ξεχασμένη λαβίδα, καί 
ταύτόχρονα νά άνοιξη μιά άλλη : Ή  λαβίδα τής ’Αστυνομίας 
γιά τούς ένόχους.................

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Π ΡΩ ΤΟ Υ

Είτε τό θέλομε είτε όχι, ή προσωνυμία «άστέρι» ή «στάρ» 
έχει κατακλύσει τήν σημερινή ζωή. Μέ τήν όνομασία τοΰ δια- 
στημικοΰ αύτοΰ σώματος, έχουν περιβληθή πολλά πρόσωπα 
καί πράγματα. Άπό τό κονιάκ, τά κουπόνια ώρισμένων άπορ- 
ρυπαντικών, τις φίρμες πολλών ούσιωδών ή έπουσιωδών βιο
μηχανικών καί μή ειδών μέχρι τούς ποδοσφαιριστάς, τούς καλ
λιτέχνες, καί άκόμη τις πρωταθλήτριες τών καλλιστείων. Έτσι 
τόν τίτλο «στάρ» ή «σοΰπερ—στάρ» είναι δυνατόν νά έχουν 
ή μηχανή, τό άκριβό άρωμα, ό φτασμένος καλλιτέχνης τοΰ 
θεάτρου τοΰ κινηματογράφου ή τοΰ πενταγράμμου, ένας τύπος 
παρκετίνης, πινέζας, έντομοκτόνου, κονσέρβας, συρματόσχοι
νου κ.λ.π. κ.λ.π. Γιάνάπάρωμε όμως μιά καλύτερη εικόνα άπό 
τήν άστρική αύτή συνομοταξία, άς έξετάσωμε ένα άπό τά έμψυ
χα φερώνυμά της. Ά ς πούμε έναν ήθοποιό τοΰ κινηματογρά
φου. 'Ως γνωστόν, οί «στάρ» τής κατηγορίας αύτής στήν άρχή 
έκαναν τήν έμφάνισί τους ώς «βεντέττες» τοΰ βωβοΰ, καί στήν 
συνέχεια τοΰ όμιλοΰντος άσπρόμαυρου, έγχρώμου, σινεραμικοΰ 
κ.λ.π. κινηματογράφου. Ανεξάρτητα έάν ό όρος «βεντέττα», 
σημαίνει μιά μορφή δολοφονίας, αυτό δέν έχει καμμιά άπολύ-
τως σημασία γιατί ή 7η τέχνη ( ....... «έφτάψυχη» γάρ) έχει ά-
ποδείξει πώς άντέχει στά πλήγματα έστω καί άν αύτά προέρχον
ται άπό τούς κακούς έρμηνευτάς της, τούς όχι άντικειμενικούς
κριτικούς ή τήν ........Τηλεόρασι όπως τούλάχιστον ύποστη-
ρίζεται τελευταίως σέ όλους τούς τόνους άπό κορυφαίους παρά
γοντες τοΰ κινηματογράφου. Ά ς είναι....... Οί άστέρες λοιπόν
τοΰ κινηματογράφου έχουν πολλά κοινά σημεία μέ τούς έπου- 
ράνιους. Όπως π.χ. οί αύτόφωτοι (ταλαντοΰχοι) έτερόφωτοι 
(ήμεροκαματοΰχοι), πλανήτες (σκανδαλωδώς κινούμενοι), 
άπλανείς (ματαιόδοξοι), δορυφόροι (δεμένοι μέ συμβόλαια), 
διάττοντες (μέ σύντομη καρριέρα) κ.λ.π. Αύτά σάν σχοινοτενή 
πρόλογο γιά νά περάσωμε στήν περίπτωσι πού μάς ένδιαφέρει 
άμεσα καί είναι δεμένο (μέ όσο σχοινί περίσσεψε άπό τόν πρό
λογο) μέ τόν τίτλο. Μάρκ Φρέσετ είναι ό κινηματογραφικός 
«στάρ» τής μικρής μας ιστορίας, καί μάλιστα «διάττων» άφοΰ 
διέγραψε σύντομη καρριέρα στό καλλιτεχνικό στερέωμα, καί 
ήδη άρχίζει μιά νέα ζωή πίσω άπό τά σίδερα τής φυλακής. Σέ 
ήλικία 25 έτών ό Φρέσετ πρωταγωνιστοΰσε στήν ταινία «Ζαμ- 
πρίνσκυ Πόϊντ» τοΰ διάσημου ’Ιταλού σκηνοθέτου Μικελάν- 
τζελο Άντονιόνι, τά έξωτερικά τής όποιας γυρίζονταν σέ μιά 
κατάλληλη περιοχή τής Βοστώνης. "Ολα πήγαιναν καλά μέ
χρι τήν στιγμή πού ό πρωταγωνιστής καί τρεις άλλοι ένοπλοι, 
μπήκαν στήν Τράπεζα «Μέρτσανς Νάσιοναλ» μέ σκοπό τήν 
ληστεία. Γιά κακή τους όμως τύχη, ένας ύπάλληλος πρόλαβε 
χωρίς νά γίνη άντιληπτός, νά δώση έγκαίρως τό σήμα τοΰ κιν
δύνου. Αποτέλεσμα : Ό  Φρέσετ μέ ένα άκόμη ληστή συνε- 
λήφθησαν τήν ώρα πού άδειαζαν τό χρηματοκιβώτιο τής Τρα- 
πέζης. Άπό τούς ύπολοίπους, ό ένας Εξουδετερώθηκε άπό τά 
πυρά τής Αστυνομίας, καί ό άλλος έξηφανίσθη μαζί μέ τό αυ
τοκίνητο πού προοριζόταν γιά τήν μεταφορά τοΰ προϊόντος 
τής ληστείας. Ό  πρωταγωνιστής τοΰ Άντονιόνι ίσχυρίσθη 
ότι είναι άθώος. Πάλι καλά πού δέν ύπεστήριζε ότι γύριζε κά
ποια κινηματογραφική σκηνή έκ τοΰ φυσικού.......... ’Επειδή
όμως όλα αύτά συμβαίνουν στόν κινηματογράφο, ό άνακριτής
διέταξε νά όδηγηθή ό Φρέσετ στό.......... φρέσκο. Ό σο γιά
τόν Άντονιόνι, έπεσε άπό τά σύννεφα γιατί ποτέ δέν μπορούσε 
νά φανταστή ότι ό «στάρ» τής ταινίας του δέν άνήκε στόν γα
λαξία τοΰ κινηματογραφικού έπαγγελματισμοΰ άλλά στό συν
δικάτο τοΰ γκαγκστερισμού.............
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Ν Ο Μ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Τ Η Σ  ΚΛΟΠΗΣ 

ΚΑΙ  01 Α Ν Η Λ Ι Κ Ο Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗ 
Δ ι κ η γ ό ρ ο υ

1.— 'Η περί τοΰ θέματος σπουδή.

Είναι πλέον ή βέβαιον δτι προ 
τής ήβης οί παΐδες κατευθύνονται 
μάλλον ύπδ τοΰ ενστίκτου. Βεβαίως 
διακρίνουσι τδ θεμιτόν τοΰ άθεμίτου. 
'Η αιτία δμως καί ό πειρασμός τοΰ 
έγκλήματος είναι ισχυρότερος. Στε
ρούνται ιδίων χρημάτων. Ά ρα δεν 
δύνανται να ικανοποιήσουν τάς ορέ
ξεις των. ’Επιθυμούν τα πάντα. Ε ί
ναι εύμετάβολοι πάντοτε προς τάς 
έπιθυμίας. Δέν γνωρίζουν τί θέλουν 
καί παραπαίουν. Εκείνο μάλιστα 
τό όποιον σφόδρα έπιθυμοϋσιν άργό- 
τερον δέν τούς είναι άρεστόν (1).

Κατά τήν ήβην τά άτομα έχουσιν 
άστάθειαν τής ψυχικής ισορροπίας 
καί πληθύν ψυχικών παρορμήσεων 
(2). 'Η  άνάπτυξις των σωματικών

δυνάμεων προκαλεϊ ροπήν προς δρά- 
σιν καί τάσιν άκαταμάχητον προς 
έπιβολήν αύτοϋ (3), υπεροψίαν καί 
ροπήν προς τήν άνταρσίαν. 'Ο έφη
βος ομοίως ύπόκειται εύχερώς εις 
τήν υποβολήν. Στερείται έγκρα- 
τείας. Έν ώ μάλιστα εύρίσκεται σω- 
ματικώς καί ψυχικώς έν μια τρικυ- 
μιώδει καταστάσει ύφίσταται καί 
τήν έπίδρασιν τής άφυπνιζομένης 
γενετησίου ορμής. Λόγω τοΰ δτι 
μάλιστα είναι ήθικώς άνώριμος καί 
άτομον μέ ούχί πείραν (4) είναι εΰ- 
κολον νά παρεκτραπή καί κατολι- 
σθήση εις τήν άντικοινωνικήν συμ
περιφοράν, εις τό έγκλημα, εις τήν 
κλοπήν (5). ’Άρα ή ροπή τών νέων 
εις τάς παρεκτροπάς οφείλεται εις 
τούς νόμους τής φύσεως ως υποστη
ρίζει ό HOEGEL (6).

2.— Εί καί τελοϋσιν ύπό τήν δι
ηνεκή έπίδρασιν τοΰ σχολείου 
καί τών γονέων οί άνήλικοι μο
λαταύτα ή κλοπή αποτελεί τό 
κύριον στέλεχος τής έγκλημα- 
τικότητος αυτών .

'Η  μέση καί άνωτέρα παιδεία εί
ναι πλέον ή βέβαιον δτι συντελεί έπί 
τήν ήθικήν άνάπτυξιν τοΰ άτόμου. 
Άναπτύσει τήν διάνοιαν, έπομένως 
δύναται τό άτομον νά διακρίνη κάλ
λιαν τό άληθές, τό φρόνιμον, τό έπι- 
βλαβές, καί δύναται νά ρυθμίζη τάς 
ορέξεις καί τάς πράξεις του κατά 
τον ορθόν λόγον (7).

'Η  παιδεία ήμερώνει τούς χαρα
κτήρας. ’Αμβλύνει τήν κτηνώδη 
σκαιότητα ήτις πολλάκις, συνοδεύει 
τήν άμάθειαν. Μετριάζει τήν βιαιό-
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τητα των παθών. Διαφωτίζει, τον 
άνθρωπον έπί των καθηκόντων του. 
Εκλεπτύνει καί καταπνίγει τα έλατ- 
τώματα.

Καί ή στοιχειώδης ετι παιδεία 
άποβαίνει ώφελιμωτάτη. Διά τής 
μελέτης δύναται καί ό εργάτης έ'τι 
άναγιγνώσκων σπουδαία βιβλία ν’ 
άναπτυχθή σοβαρώς. Βέβαια δεν 
έφοίτησεν ούτος εις Πανεπιστήμια. 
"Ομως οΐ μϋσται της έπιστήμης 
συνομιλοΰσι μετ’ αύτοϋ νοερώς.

Δύναται να παρατηρηθή μάλιστα 
ότι καί άλλη άμεσωτέρα ωφέλεια 
δύναται να προκύψη έκ τής μελέτης. 
Ό  εργάτης έχων ένασχόλησιν έν τή 
μελέτη κατά τάς ώρας τής σχόλης 
του καί τής άναπαύσεώς του άπέχει 
των άλλων έπιβλαβών ενασχολή
σεων (πότου, κυβείας, άναφροδια- 
σμοϋ). Δι’ αυτόν άκριβώς, άλλωστε 
τον λόγον πλεΐστοι έξώκειλον αιτία 
τούτων είς την αντικοινωνικήν συμ
περιφοράν, εις τό έ'γκλημα, είς την

καταστροφήν. ’Άρα έ'ργον σωφρο
νιστικής πολιτικής κατά του εγκλή
ματος είναι ή ιδρυσις καί δημιουρ
γία εύπροσίτων λαϊκών βιβλιοθηκών, 
πεπροικισμένων διά πλειάδος ωφε
λίμων βιβλίων δι’ έκάστην τάξιν 
καί ήλικίαν.

Είς τό έ'ργον δ’ άλλωστε τής παι
δείας οί άρχαΐοι "Ελληνες άπέδιδον 
μεγίστην άξίαν. Δι’ αύτόν άκριβώς 
τον λόγον παρήγαγον πολιτισμόν 
άξιον θαυμασμού καί σήμερον.

Θ Ε Μ Α Τ Α  Β Ι ΒΛΙ ΟΓ ΡΑΦΙ Α
ΠΡΟΣ Δ Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Ν

1. Ή  περί του θέματος σπουδή.
2. Εί καί τελοϋσιν ΰπό την διηνεκή έπίδρασιν του 

σχολείου καί τών γονέων οί άνήλικοι ουτοι (παΐδες καί 
έφηβοι) μολαταύτα ή κλοπή άποτελεΐ τό κύριον στέ
λεχος τής έγκληματικότητος αυτών.

3. Δυσχερέστερον τών ενηλίκων δύνανται νά αύτο- 
κυριαρχήσωσιν καί συγκρατήσωσιν εαυτούς ούτοι.

4. Αί πράξεις αύτών τελούνται στιγμιαίως άνευ 
περισκέψεως, ύπόκεινται δέ ίσχυρώς είς την υποβο
λήν.

5. Αί πράξεις αύτών είναι προϊόν προσωπικότητος 
κοχλαζούσης καί ταραχώδους δι’ ό καί εύχερώς άπο- 
τολμούν καί τά βαρύτατα εγχειρήματα.

6. Κατά τήν ώριμον ήλικίαν τό άτομον ένεργεί πεφυ- 
λαγμένο^ς καί περιεσκεμμένως.

7. Πρωϊαίτερον άνελίσσεται ή προς τήν κλοπήν ρο
πή αύτών.

8. Οί έχοντες προδιάθεσιν είς τό έγκλημα λίαν ενω
ρίς άρχονται τής τελέσεως αυτού.

9. Τό συχνότερου έγκλημα τών παίδιυν καί εφήβων 
είναι ή κλοπή.

10. Ή  κατά τήν σύγχρονον εποχήν πρωϊαιτέρα 
είσοδος τών νεαρών άτόμων είς τον κοινωνικόν καί 
έπαγγελματικόν βίον δεν έπήνεγκεν πραγματικήν άνά- 
πτυξιν τής όξυνοίας καί κρίσεως αύτών.

11; Ό  άνήλικος ύφίσταται όξυτέραν ή ό ενήλικος 
τήν έπίδρασιν τού κακού παραδείγματος καί τού διε
φθαρμένου περιβάλλοντος.

12. Μετά τον β' παγκόσμιον πόλεμον ή έγκληματι- 
κότης τών άνηλίκων ύπέστη μεγίστην αύξησιν.

13. Ή  διαβίωσις τού άνηλίκου ύπό άνωμάλους οι
κογενειακούς όρους (νόθοι, ορφανοί, τέκνα διαζευγμέ
νων ή έν διαστάσει β'ούντων άτόμων) προσδίδει υψη
λήν άναλογίαν είς τό έγκλημα τής κλοπής.

14. Ή  πρόγνωσις περί τού βελτιώσιμου καί τού 
μέλλοντος τού νεαρού άτόμου είναι μάλλον εύοίωνος.

15. Ή  διά τής στατιστικής διερεύνησιςτοΰ θέμα
τος.
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Ή  Ελληνική φυλή διέγνωσε τήν 
δύναμιν τής παιδεύσεως τοϋ άτόμου. 
Καί λαμβάνει ανάλογα μέτρα. 'Ο 
Άχιλλεύς άναγνωρίζει δτι εις τήν 
άνάπτυξίν του συνετέλεσεν ό παιδα
γωγός του Φοίνιξ (8). 'Ο δέ Μέγας 
’Αλέξανδρος διεκήρυττεν εύγνωμό- 
νως δτι ή παίδευσίς του ώφείλετο εις 
τον Σταγειρίτην φιλόσοφον. Δι’ δ 
καί έν τη κυριολεξία δεν κατέκτησε 
τούς βαρβάρους. Άλλ’ έδίδαξεν αύ- 
τούς να γεωργοϋσιν, ούχί κτηνωδώς 
άλλα νομίμως να τελώσι τούς γά- 
μους των. Να μή νυμφεύωνται άλ
λα να σέβωνται τάς μητέρας. Νά 
θάπτωσι καί νά μή κατεσθίωσι τούς 
άποθνήσκοντας γονείς. Κατά δέ τον 
Πλάτωνα «ούκ έστι, θειότερον, περί 
δτου αν άνθρωπος βουλεύσαιτο ή 
περί παιδείας καί έαυτοϋ καί των 
έαυτοϋ οικείων».(9).

Οό μόνον λοιπόν συλλήβδην, ού- 
τοι σήμερον τελοϋσίν ύπό τήν διη
νεκή έπίδρασιν τοϋ σχολείου περί- 
εγράφη δ’ άλλωστε καί ή έπίδρασις 
έπ’ αύτοΰ τής παιδείας. ’Αλλά άκο- 
λουθοΰνται άνά παν βήμα καί παρά 
των γονέων αυτών καί γαλουχοϋνται 
προς τό καλόν πάντοτε. Μολαταύτα 
έξωκείλουν εις τήν άντικοινωνικήν 
συμπεριφοράν εις τό έγκλημα, εις 
τήν κλοπήν. Έν τω έγκλήματι μά
λιστα τής κλοπής προβαδίζει τοϋ 
ενήλικος οδτος(ΙΟ).

Ά ρα μεγίστη μέριμνα καί φραν- 
τίς συναπαιτεΐται δι’ αυτούς. Έν

δψει μάλιστα τοϋ δτι ή σύζυγος σή
μερον ακολουθεί τον σύζυγον εις 
τήν εργασίαν του καί άφίνει τούτον 
άνεπιτήρητον (11).

3.— Δυσχερέστερον των ένηλί- 
κων δύνανται ν’ αύτοκυριαρχή- 
σωσιν καί συγκρατήσωσιν εαυ
τούς ούτοι.

Είναι έκτος πάσης άμφιβολίας 
δτι τά έγκλήματα είναι άνάλογα 
προς τήν εις έκάστην ήλικίαν άντι- 
στοιχοΰσαν σωματικήν καί διανοη
τικήν άνέλιξιν, τήν έ'ντασιν των όρ
μων, άκόμη τήν ήθικήν ωριμότητα 
καί τέλος τούς διαφόρους δρους τής 
ζωής τοϋ άτόμου (12).
Μοιραίαν έπίδρασιν άσκεΐ ή κακή 
διατροφή καί άγωγή τοϋ βρέφους, 
τοϋ νηπίου καί τοϋ παιδιού είτε λό
γω τής οικονομικής άνεχείας είτε 
λόγω τής οικονομικής ύπερεπαρ- 
κείας, καθ’ ήν είτε πρωίμως άπο- 
θηλάζουσιν ή καί μηδόλως θηλά- 
ζουσι «μοντέρναι» μητέρες τά βρέ
φη των άλλά καί έπαφίουσι τήν δ- 
λην φροντίδα εις τήν τροφόν. ’Αλλά 
καί ό βραδύς άπογαλακτισμός ή καί 
ό πρώϊμος τοιοΰτος καί ούτος άσκών 
τήν έπίδρασιν του ώς καί ή γέννησις 
μικροτέρου άδελφοΰ προς δν στρέ
φονται αί φροντίδες τής μητρός κα
θιστά τό παιδίον πεϊσμον (13).

Οί δύο ούτοι παράγοντες μολο
νότι έχουσι διάφορον τήν άφετηρίαν 
ό μέν τήν δυστυχίαν ό δέ τήν ήθικήν 
άνεπάρκειαν καί πόρωσιν, συντε- 
λοΰσι τά μέγιστα εις τήν πλημμελή 
άγωγήν καί συναντώνται έπί τω αύ- 
τώ εις τήν άλητείαν, τήν άντικοι- 
νωνικήν συμπεριφοράν, εις τό έγκλη
μα (14).

Καί ή έπιθυμία τής άμφιέσεως 
καί τής χλιδής ήτις παρατηρεΐται 
άτυχώς έν τω αίώνι μας καί ό συνα
γωνισμός παρά τη νεαρά θηλεία 
δπως μή ύστερήση τής συνομιλή- 
κου της άδιαφόρως κοινωνικής τά- 
ξεώς της, μοιραίως οδηγεί εις τήν 
πορνείαν, τήν κλοπήν καί τήν άντι- 
κοινωνικήν συμπεριφοράν έν γένει, 
προς έξεύρεσιν των οικονομικών 
μέσων (15).

Αί διασκεδάσεις, τά σημερινά πάρ- 
τυ τών νέων καί ταϋτα όδηγοΰν εις 
τήν έκφύλισιν τών ήθών ένίοτε. Οί 
νέοι δι’ αύτών έθίζονται εις τό πότον, 
τήν τρυφήν τοϋ βίου, τήν άργοσχο- 
λίαν καί τάς έπιθυμίας άπό τάς ο
ποίας άνδρούμενοι ύστερον δέν δύ- 
νανται ν’ άποκολληθώσιν (16).

Αί πράξεις τών νέων κατά κανόνα 
είναι άδολοι καί προϊόν ένθουσια- 
σμοΰ έκ τής ζωής (17).

Ούτοι ώς άωροι καί μή έ'χοντες 
πείραν εις τήν ζωήν εύχερώς καί εις 
τήν πρώτην άντιξοότητα καί τήν 
δυσκολίαν τής ζωής δύνανται νά 
παρεκτραπώσιν καί κατολισθήσωσιν 
εις τήν κλοπήν, τήν άντικοινωνικήν 
συμπεριφοράν, τό έγκλημα (18). 
Δέν δύνανται νά αύτοκυριαρχήσωσιν 
καί συγκρατήσωσιν έαυτούς έν ταΐς 
έπιθυμίαις (19).

4 .— Αί πράξεις αύτών τελούν
ται στιγμιαίως άνευ περισκέ- 
ψεως ύπόκειται δέ ίσχυρώς εις 
τήν ύποβολήν.

Αί πράξεις τών νέων κατά κανόνα 
είναι άπερίσκεπτοι. Συλλαμβάνον- 
ται τά σχέδια καί αύτοστιγμί έκτε- 
λοΰνται. Ούτοι έν διαπράξει έγκλή- 
ματος, έξερχόμενοι τής φυλακής 
ευκόλως έγκληματοΰσιν, είτε έκ τής 
κτηθείσης έν τη φυλακή έξεως είτε 
έκ τής άδυναμίας έξευρέσεως έργα- 
σίας άτενίζουν τό έγκλημα ώς πρό
χειρον μέσον βιοπορισμού, ώς έπάγ- 
γελμα (20).

Ό  παΐς κατά τό στάδιον τής 
άναπτύξεώς του κατά τά έπιστη- 
μονικώς δεδομένα, πλημμυρεΐται ά
πό ορμήν προς μίμησιν καί δράσιν. 
«Οί νέοι εΐσίν διάθερμοι ύπό τής 
φύσεως». "Ο,τι προσπέσει εις τήν 
άμεσον αύτοϋ άντίληψιν, παραμένει 
ώς έντύπωσις ζωηρά καί άνεξίτηλος.

Τό κακόν παράδειγμα καί αί σκη- 
ναί τοϋ διεφθαρμένου περιβάλλοντος 
άποτυποΰται κάλλιον εις τήν μνή
μην του. Λόγω τοϋ δτι δέ παραμένει 
άνεπιτήρητός έν τη όδώ άφοΰ οί 
γονείς τρέπονται είς τήν έργασίαν, 
ευρίσκει τήν εύκαιρίαν νά συνανα- 
στραφή άλλους άργόσχολους καί 
έγκαταλελειμένους συνομηλίκους του.

'Η  μήτηρ δπως συ^δράμη καί 
βοηθήση τον άναξιοπαθοΰντα σύ
ζυγον έξέρχεται τοϋ οίκου. Ούτος 
θά συναγελάζεται μετά συνομηλίκων 
του άγυιοπαίδων. Άρχεταιάλώμενος, 
έπαιτών καί εϊτα κλέπτων. ’Απου
σιάζει τοϋ σχολείου παραμελεί τά 
σχολικά του καθήκοντα. Παραμένει 
ουτω άναλφάβητος καί καθηλοΰται 
εις τά κατώτερα στρώματα τά μεί- 
ζονα έγκληματικά (21).

Οί νέοι λοιπόν λίαν εύχερώς ύπό- 
κεινται εις τήν ύποβολήν καί αί πρά
ξεις των τελούνται άνευ περισκέ- 
ψεως (22). Περίσσεια άρα δέον νά 
καταβάληται φροντίς προς περι- 
φρούρησίν των άφοϋ καί ή έξις καί 
αί συνήθειαι καθίστανται δευτέρα 
φύσις (23). Άφοΰ άλλωστε λόγω 
τής εύπλαστότητός των, (ώς τό 
δενδρί ή ό κηρός) δύνανται νά δίπλα -
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σθοϋν έπί fa  βελτίω κατά τήν ηλι
κίαν ταύτην (24).

5 Αί πράξεις των νέων είναι 
προϊόν προσωπικότητος κοχλα- 
ζούσης και ταραχώδους δι’ δ 
καί εύχερώς άποτολμοϋν καί τά 
βαρύτατα έπιχειρήματα.

Είναι αληθές δτι οί νέοι είναι ά
πειροι των άναγκαίων. Αί πράξεις 
των δέ είναι προϊόν προσωπικότητος 
καχλαζούσης καί ταραχώδους (25). 
Ούτοι είναι θυμώδεις άλλά καί ευ-

έλπιδες. Καί τοΰτο διότι μηδόλως 
φοβούνται. Πράττουσι δέ τά πάντα 
θρασέως. Άγαποϋσιν υπερβολικά. 
’Αλλά καί μισοϋσι θανασίμως. Έ πι- 
μένουσι δτι γνωρίζουσι τά πάντα 
(26). Δέν έπιδέχονται συστάσεις 
οΰτε παρά τοϋ πατρός οΰτε παρά 
του διδασκάλου.

Εύχερώς άρα άποτολμοϋν καί τά 
βαρύτατα έγχειρήματα. Εις επανα
στάσεις καί ταραχάς έξάπτεται ή 
φαντασία των. Έ π ί πλέον αί περι- 
γραφαί καί διαφημίσεις πολεμικών 
γεγονότων, άνατινάξεων γεφυρών,

ναρκών κ.λ.π. έξάπτουσι τήν φαντα
σίαν τών νέων σοβαρώς καί όδηγοϋ- 
σιν εις τήν βαναυσότητα (27).

'Η  μεταπολεμική ροπή καί διά- 
θεσις τοϋ άνηλίκου εις τό έγκλημα 
άποδίδεται εις τήν άδυναμίαν άντι- 
στάσεώς του κατά τών δυσκολιών 
τής ζωής, αιτία τής κακής άγωγής, 
τής παραμελήσεως καί τής κακής 
διατροφής κατά τήν πολεμικήν περί
οδον (28).
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έγκληματικότης έν ’ Εγκλη ματολογ ικώ '■ 
Τσήτσουρα 1958 Τόμ. Α' σελ. 186 καί έπ>

(18) «Ού κακοήθεις, άλλ’ εύήθεις διά τό 
μήπω τεθεωρηκέναι πολλάς πονηριάς καί

εύπιστοι διά τό μή πολλά έξαπατήσθαι» 
(Άριστ. Ρητ. τέχν. Β' XII 1389 α 20).

(19) CASCHAFFENBURG: DAS
VERBRECHEN UND SEINE ΒΕΚΑ- 
MPFUNG 1933 σελ. 162 καί έπ. Ν. 
’Ε ξ α ρ χ ο π ο ύ λ ο υ  : Ή  σωματική έξέ- 
λιξις τοϋ παιδός σελ. 27 καί έπ.

(20) Μ. Μ π α κ α τ σ ο ύ λ α : Οί φυ
γόπονοι έπαιται καί άλήται 1940 σελ. 17 
καί έπ.

(21) «Ούτοι διαφυγόντες τήν παιδείαν 
ούτως άτέρμονα καί σκληράν τήν φύσιν έ- 
χουσιν ώστε είς πάσαν κακίαν φέρονται» 
(Πλάτωνος Νόμοι 880 Δ).

(22) Α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ ο υ  : ’Υποβο
λή - Υπνωτισμός 1930 σελ. 21 καί έπ.

(23) «Καί γάρ τό είθισμένον, ώσπερ πε- 
φυκός ήδη γίγνεται, όμοιον γάρ τι τό έθος 
τή φύσει, έγγύς τώ πολλάκις τώ άεί, έστι 
δή μέν φύσις τοϋ άεί τό δέ έθος του πολλά
κις» (Άριστ. Ρητ. τέχν. Β XII 1389 α 20).

(24) Δ. Κ α ρ α ν ί κ α  : Οί έπικίνδυνοι 
άνήλικοι 1949 σελ.

(25) «’Ώσπερ οί οίνώμενοι, οΰτω διά— 
θερμοί οί νέοι είσίν ύπό τής φύσεως, άμα 
δέ καί διά τό μή πολλά άποτετυχηκέναι» 
(Άριστ. Ρητ. τέχ. Β12 1389).

(26) «Θυμώδεις καί εύέλπιδες, ών τό 
μέν μή φοβεΐσθαι τό δέ θαρρεΐν ποιεΐν πάν
τα γάρ άγαν πράττωσι, φιλοΰσι γάρ άγαν 
καί μισοϋσιν άγαν καί τ ’ άλλα πάντα ομοί
ως καί είδέναι άπαντα οίονται καί διϊσχυ- 
ρίζονται» Άριστ. Ρητ. Τέχν. Β' 12 1390).

(27) Ε. Κ ο κ ο λ ά κ η :  Ή  μεταπο
λεμική έμφάνισις τής έγκληματικότητος 
τών άνηλίκων έν Άρχ. Νομολ. 1957 Τόμ. 
Η' σελ. 68 καί έπ.

28) Δ. Καρ αν ί κα :  ΟΙ έπικίνδυνοι 
άνήλικοι 1949 σελ. 17 καί έπ. D. Α- 
BRACHAMSEN: CRIME AND THE 
WUMAN MIND 1944 σελ. 27 καί έπ.
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Α Π Ο  Τ Ο  ΒΙΒΛΙΟ Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Ω Ν

Μ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Λ Ε Φ Τ Η  . . . .

Οί διαρρήκτες έχουν καί έκείνοι πολλά προβλήματα καί πε
ρισσότερες «ατυχίες». Αυτά τουλάχιστον αναφέρουν δύο πρό
σφατες εγγραφές του Βιβλίου Συμβάντων τής Γενικής ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης. Στήν πρώτη, άναφέρετατ ή περίπτωσι τού 
Γ.Γ. ό όποιος ξεκίνησε μέν έλπιδοφόρα σάν διαρρήκτης, πλήν 
όμως δέν διέθετε «κεφάλαια» νά άποκτήση καί έκείνος μερικά 
έργαλεϊα τής προκοπής. "Ετσι κατάντησε νά κάνη ξαφνικές 
«μπούκες» (εισόδους) άπό άνοιχτές πόρτες καί παράθυρα. Τά 
αποτελέσματα άπό τις ήριοϊκές αύτές έξορμήσεις του ήσαν ικα
νοποιητικά μέχρι μέτρια. "Ωσπου ήρθε ή ήμέρ α πού άρχισε νά 
γίνεται έκλεκτικός. Άπεφάσισε λοιπόν νά «χτυπήση» (ορισμέ
να καταστήματα πού όπωσδήποτε θά του άπέφεραν σίγουρα 
κέρδη. Ύστερα άπό σχετική αυτοψία, διάλεξε γιά στόχο μεγά
λα καταστήματα, καθώς καί Κεντρικά Συνεργεία Επισκευής 
αύτοκινήτων. Μέ τήν ίδια μεθοδικότητα διάλεγε καί τις ώρες 
«έργασίας». ’Αφού παρακολούθησε τίς κινήσεις τού προσω
πικού τών καταστημάτων—στόχων, άπεφάνθη ότι οί ιδεώδεις 
ώρες «δράσεως» ήταν οί μεσημεριανές πού άπουσίαζαν οί ίδιο,- 
κτήτες καί τό προσωπικό. Προηγουμένως φρόντιζε νά έντοπίζη 
κάποιο παράθυρο ή πόρτα πού άνοιγαν άπό τό πρωί λόγω ζέ
στης, καί τό μεσημέρι μέ τήν βεβιασμένη άποχώρησι τού προ
σωπικού δέν έκλειναν. "Ετσι ό «μπουκαδόρος τού μεσημεριού» 
γέμιζε τίς τσέπες του μέ εύκολία. Μεθυσμένος καθώς ήταν άπό 
τίς διαδοχικές έπιτυχίες του, ματαίωσε τήν προγραμματισμένη 
άγορά διαρρηκτικών έργαλείων άφοΰ χωρίς νά καταβάλη ιδιαί
τερη προσπάθεια ή νά έκτεθή σέ νυχτερινούς κινδύνους «έξοι- 
κονομούσε» τά πρός τό ζήν. Έπεσε όμως σ’ ένα βασικό σφάλμα. 
Ή μεγάλη ζωή πού έκανε στά Κέντρα τής Θεσσαλονίκης κίνη
σε τίς ύποψίες τής ’Ασφαλείας ή όποια δέν άργησε νά τόν βάλη 
στό χέρι.

Στήν δεύτερη έγγραφή τού Βιβλίου άναφέρεται ή περίπτωσι 
τού Α.Κ., σεσημασμένου διαρρήκτη, ό όποιος, σέ διάστημα 
δύο περίπου μηνών είχε λεηλατήση πολλά καταστήματα τής 
συμπρωτευούσης. Γιά τόν Α.Κ. δέν ύπήρχαν εύκολες καί δύ
σκολες κλειδαριές. Όλες τίς έξι υδετέρωνε μέ ευκολία γιατί 
διέθετε ένα πλήρες «σέτ» άπό τέλεια διαρρηκτικά έργαλεϊα, (ο
ρισμένα άπό τά όποια ήσαν δικής του έπινοήσεως, καί κατα
σκευής. Τίποτε δέν μπορούσε νά τού άντισταθή. 'Ατσάλινα 
λουκέττα έσπαζαν σάν καρύδια, άπαραβίαστα συρτάρια τσα
λακώνονταν σάν κόλλες άπό χαρτί, ένώ σιδερένια κιγκλιδώ
ματα λύγιζαν μέ τήν ευχέρεια πού λυγίζει ένα κερί. Είχε τόση 
έμπιστοσύνη στά χέρια του ό Α.Κ. ώστε έσχεδίαζε νά διαρρήξη

μία άπό τίς Τράπεζες τής Θεσσαλονίκης. Οί «δουλειές» του 
πήγαιναν περίφημα. Δεκατέσσερα μεγάλα καταστήματα δέχθη
καν τίς ξαφνικές νυχτερινές έπισκέψεις του πού τού άπέφεραν 
συνολικά κέρδη 75.000 δραχμές. ’Επειδή όμως συμβαίνει νά 
μήν πληρώνονται μόνο τά σπασμένα αλλά καί τά κλεμμένα, δέν 
άργησε νά πέση σε μιά άπό τίς πολλές ’Αστυνομικές ένέδρες 
πού κάθε βράδυ στήνονταν αθόρυβα στήν κάθε γωνιά τής πό- 
λεως. Τά ξημερώματα μιας Τρίτης—δέν ήταν φαίνεται προλη
πτικός—τήν ώρα πού προσπαθούσε νά διαρρήξη ένα κατάστη
μα, σέ σχετικά μικρή άπόστασι είδε κάποιον νά πλησιάζη μέ 
άκανόνιστα βήματα μεθυσμένου. Δέν ανησύχησε καθόλου. 
Μέχρι νά προσπερ λση ό ένοχλητικός αύτός διαβάτης, άναψε 
ένα τσιγάρο καί παρίστανε τόν αμέριμνο. Σέ ένα—δυό λεπτά ό 
άγνωστος έπλησίασε καί μέ τό πρόσχημα τής προσφοράς φω
τιάς γιά ένα τσιγάρο πού κρεμόταν στά χείλη του τόν είχε άκι- 
νητοποιήσει ένώ δύο άλλοι «περαστικοί»—όλοι Χωροφύλακες- 
ξεφύτρωναν άπό δίπλα καί τού περνούσαν τίς χειροπέδες. Αυ
τό ήταν. Ολα έγιναν μεθοδικά καί άθόρυβα χωρίς καταδίωξι 
καί πυροβολισμούς. ’Από έκείνη τήν στιγμή ή μεγάλη άνθρώ- 
πινη οικογένεια πού κοιμόταν ήσυχη ύστερα άπό τόν τίμιο 
μόχθο τής ήμέρας, είχε άπαλλαγή άπό ένα έπικίνδυνο μέλος 
της................

ΑΠΑΤΕΩΝΟΣ ΑΥΤΑΠΑΤΑΙ

Όταν έβγαινε πριν άπό 6 μήνες άπό τίς Φυλακές τού Ναυ
πλίου ό σεσημασμένος κακοποιός Χ.Σ., τό τελευταίο πράγμα 
πού μπορούσε νά σκεφθή ήταν ή τίμια έργασία. Στήν συνέχεια, 
καθώς περνούσε μέ τό λεωφορείο άπό τούς δρόμους τού Άργο- 
λικού κάμπου καί έβλεπε τήν άνθρωτοκυψέλη τού μόχθου, ί
σως καί νά μονολογούσε κάπως έτσι :«. . . .  ’Αφού όλοι αυτοί
καί χιλιάδες άλλοι δουλεύουν, είναι περιττό νά δουλέψω καί 
έγώ.... ’Αλλοίμονο τώρα τόσος κόσμος νά μή μπορεί νά
συντηρήση έμενα...... Τό κύμα τής άσκοπης περιπλα-
νήσεως έφερε τόν φυγόπονο «σπουργίτη» Χ.Σ. στήν Ζάκυνθο. 
Εκεί δέν άργησε νά έξαπατήση δύο σερβιτόρους Ξενοδοχείου, 
άπό τούς όποιους άπέσπασε συνολικά 11.000 δραχμές. Ύστερά 
άπό δυο μήνες βρέθηκε στήν Θεσσαλονίκη. Μέ μία έπίσκεψι 
πού έκανε στό σπίτι τής Ε.Σ. τήν έπεισε ότι ήταν ένας ευκατά
στατος έμπορος πού έμενε μονίμως στήν Στοκχόλμη, άλλά βή
ματα νοσταλγίας τόν έφεραν προσκυνητή στήν Πατρίδα. Μέ 
τήν ύπόσχεσι τού γάμου άπέσπασε άπό τήν Ε.Σ. 64.000 δραχμές. 
Ένα μέρος άπό τό ποσόν αύτό κατασπατάλησε στις διασκεδά
σεις καί τόν έμπλουτισμό τής γκαρνταρόμπας του μέ άκριβά 
είδη. Έν τφ μεταξύ έπειδή ύστερα άπό άλεπάλληλα προηγού
μενα «κατορθώματα» τού είχε άπαγορευθή ή άποδημία, άπεφά- 
σισε νά έξοικονομήση ένα ξένο διαβατήριο μέ σκοπό τήν πλα- 
στογράφησί του. Σάν άπό μηχανής θεός βρέθηκε τήν κατάλλη
λη στιγμή ό Γ.Τ. παληός γνώριμος άπό τίς Φυλακές καί «είδή- 
μων» σ' αύτές τίς υποθέσεις. Ό  τελευταίος, μέ τό αζημίωτο 
πάντα, τόν έφερε σέ έπαφή μέ κάποιον Μ.Α., ό όποιος δέν είχε 
άντίρρησι, νά τού προμηθεύση τό δικό του διαβατήριο στήν 
ευκαιριακή τιμή τών 15.000—20.000 δραχμών. Ή  τύχη άρχισε 
νά χαμογελά στόν Χ.Σ.. ό όποιος έβλεπε τώρα νά άνοίγωνται 
«χρυσές δουλειές» στό έξωτερικό. Ό λα τά είχε υπολογίσει μέ 
λεπτομέρεια έκτος άπό ένα : Ό  τι ήταν παληός «γνώριμος» τής 
’Ασφαλείας, ή όποια είχε έπισημάνει τήν άφιξί του καί παρα
κολουθούσε τά πάντα. Όταν ό Χ.Σ. άρχισε νά κάνη τήν μεγάλη 
ζωή χωρίς καν νά έργάζεται, τότε τά πράγματα πήραν άσχημη 
τροπή. Συνελήφθη ευτυχώς πριν έξανεμίση τίς οικονομίες τής 
Ε.Σ. τό μεγαλύτερο μέρος τών όποιων τής παρέδωσε ή ’Ασφά
λεια. Τώρα μιά καινούργια φυλακή περιμένει καί πάλι τόν Χ.Σ. 
Όταν κάποτε άποφυλακισθή ή κοινωνία θά τόν δεχθή χωρίς 
ενδοιασμούς ή περιορισμούς στούς κόλπους της. Ό  Χ.Σ. είναι 
σήμερα 31 ετών. Βρίσκεται δηλαδή σέ μιά ήλικία πού μπορεί 
νά έργασθή έντιμα. Δύο δρόμοι άνοίγονται τώρα μπροστά του. 
Ό  ένας όδηγεϊ στήν φυλακή, καί ό άλλος στήν έλεύθερη καί 
πολιτισμένη διαβίωσι. Δέν έχει παρά νά διαλέξη.............
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ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΤΙΜ ΙΑΣ

Λένε πώς τό Ρωμέϊκο φιλότιμο κάνει πάντα θαύματα. Πρά
γματι. Αυτός είναι ό γενικός κανόνας, ό όποιος όμως σύμφωνα 
μέ τό γνωστό όσο καί αναμφισβήτητο αξίωμα, δέν μπορεί παρά 
νά έχη έστω καί τις ελάχιστες έξαιρέσεις του. ’Αλλά πάνω σ’ 
αύτό ας δώσωμε καλύτερα τόν λόγο εις τό Βιβλίον Συμβάντων 
τού Βόλου πού μας πληροφορεί αμέσως τά έξης : Σ’ ένα από τά 
περίχωρα τής πόλεως οί αδελφοί Σ.Π. καί Γ.Π. μαζί μέ τόν κοι
νό φίλο τους Γ.Α. διασκέδαζαν σέ κάποια ταβέρνα. Νέοι άν
θρωποι καί οί τρεις απολάμβαναν μέ ξεχωριστό κέφι τήν συ- 
νάντησί τους αύτή ύστερα μάλιστα άπό τήν ρουτίνα τού καθη
μερινού μόχθου. Ό λα πήγαιναν καλά μέχρι τήν στιγμή τής 
πληρωμής τού λογαριασμού. Στήν αρχή ό καθένα; μέ τόν δικό 
του τρόπο προσπαθούσε νά πείση τόν άλλον ότι αυτός έπρεπε 
νά έπιβαρυνθή τά έξοδα τού φιλικού συμποσίου. "Ετσι έπακο- 
κολούθησαν επίμονες φράσεις, ύστερα άλλες βαρύτερες μετα
ξύ προσβολής καί απειλής, καί στό τέλος έκδηλώθηκε μιά συμ
πλοκή πού είχε αποτέλεσμα τόν έλαφρό τραυματισμό καί των 
τριών, οί όποιοι καί άλληλοεμηνύθησαν. ’Αρκετά θλιβερή ή 
κατάληξι τής φιλικής αύτής διασκεδάσεως. Πρώτα οί φιλοφρο
νήσεις ύστερα οί αντιρρήσεις καί στό τέλος ό άγριος ξυλοδαρ
μός. Αιτία μία χωρίς ιδιαίτερη σημασία προσβολή—αν είναι 
δυνατόν νά θεωρηθή έτσι — τού φιλότιμου γιά τό ποιος θά πλή
ρωσή ένα «κέρασμα»..........  Αιώνιοι "Ελληνες μέ τήν ευαί
σθητη ψχή σας.............

ΜΟΥΣΙΚΗ Π ΑΡΑΚ ΡΟ ΥΣΙΣ

Στήν αρχαιότητα, τήν Τέχνη τής Μουσικής τήν άποκαλοΰ- 
σαν καί «θειον δώρον». Στήν έποχή μας όμως τά μουσικά πρά

γματα είναι διαφορετικά. 'Υπάρχουνπολλοί μουσικοί καί λίγη 
α λ η θ ιν ή  μουσική. Υπάρχουν τελειοπημένα μουσικά όργανα 
τα οποία μέ τήν βοήθεια ένισχυτών καί μικροφωνικών εγκα
ταστάσεων γίνονται «κύμβαλα aw.»:ΐόΓοντα» στά χέρια δια
φόρων εμπόρων μέ......νότες. Μαζί μέ όλα αυτα ;,„/,ηγει Kaj
ή «ώργισμένη » μουσική σέ παραλλαγές «πόπ», «σόουλ» «ρόκ», 
«αντεργκράουντ», «ήλεκτρονική» κ.λ.π. ή οποία μέ ήχεϊα με
γάφωνα, «στέρεο», τάμ—τάμ ήλεκτρικές κιθάρες καί υστερι
κούς βρυχηθμούς, έχει βαλθή νά έκτοπίση τόν ’Απόλλωνα άπό 
τόν θρόνο του καί νά παραδώση τό σκήπτρο τής άληθινής με
λωδίας σέ κάποιον χίππυ ρακένδυτο γενειοφόρο, μονίμως ρυ
παρό ια  συγχρόνως μαέστρο τού μηδενισμού τών πάντων. Ό  
ανεκδιήγητος αύτός Μεσσία; τής σύγχρονης μουσικής έχει τά 
ακαταμάχητα «προσόντα» του. Ιδού μερικά άπό αύτά : Πέντε 
έως έξη μουσικές τερατουργίες σέ ύπαίθρια φεστιβάλ οργίων 
τύπου «Γοϋντστοκ», τρεις καταδίκες γιά ναρκωτικά, δύο έως 
τρία ταξίδια στό Κατμαντοΰ τής Ινδίας γιά άνεφοδιασμό μέ 
ικανές δόσεις τού αργού θανάτου, καί αρκετές ψυχεδελικές 
έμπειρίες πού συγκλίνουν σέ μιά κατεύθυνσι : Τόν κοινωνικό 
παρασιτισμό, τόν ένταφιασμό κάίε ωραίου ιδανικού, καί τήν 
δηλητηρίασι τής νεανικής ψυχής μεταξύ μουσικής, υπερβατι
κού διαλογισμού, καί άποχαυνώσεως. Κατά τά άλλα, ή έξεζη- 
τημένη μουσική ακολουθεί σωστούς δρόμους καί όλοι όσοι 
έχουν ψυχικά κενά σπεύδουν νά τήν χειροκροτήσουν. Καμμιά 
φορά ενθουσιώδεις «τηνέητζερς» γίνονται καί οί φορείς μιας 
κάποιας ήλικίας. Είναι κανόνας απαράβατος : Γιά τήν άπό- 
κτησι τής ληξιαρχικής πράξεω; βαπτίσεως στά νάματα τού 
σούπερ—μοντερνισμού, άπαιτεϊται πληθωρικός έτσιθελισμός, 
άδιαμαρτύρητος πηθικισμός, άδιαφορία γιά τά πάντα, καί γε
νικά κάθε πιστή άπομίμησι τών μορφολογικών έκείνων γνω
ρισμάτων πού συνθέτουν έναν τέλειο τύπο «μπλαζέ» ή «σνόμπ».

"Ας μή ξεχνάμε όμως ότι γράφομε «Βιβλίο Συμβάντων....... »,
Καί όμως τό Βιβλίο αύτό πού τόσες άγνωστες πτυχές τής καθη- 
μερινότητος καταγράφει, κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει σο
βαρές ανθρώπινες παρεκτροπές πού άφετηρία είχαν κάποτε κοι
νωνική παράκρουσι καί μέ τήν ύπόκρουσι τής προαναφερομέ- 
νης μουσικής, ένόνόματιτοΰ αχαλίνωτου μοντερνισμού. Ήταν 
απαραίτητος λοιπόν ό μεγάλος αύτός πρόλογος γιά νά τονισθή 
στήν συνέχεια ό έπίλογος τής προόδου - είθε προσωρινός-τεσ- 
σάρων νέων τής θεσσαλ]κης. ΓΙρίνάπό καιρό, οί Γ.Α. καί Κ.Α. 
ήσαν έπιμελεΐς μαθηταί, καί ό Κ.Σ. καί Δ.Κ. τακτικοί σπουδα- 
σταί Τεχνικής Σχολής. Ώσπου κάποια ήμερα μαγεμένοι άπό 
τις έντυπωσιακές «πόζες» τών μουσικών ειδώλων τους σέ τε
ράστια «πόστερς» στό πάλκο κάποιου κλάμπ, καθώς καί άπό 
πολλές άλλες «προσλαμβανούσας παραστάσεις» άναφορικά μέ 
τήν δόξα καί τό μεγαλείο τών ξένων νεανικών μουσικών συγ
κροτημάτων, πήραν τήν μεγάλη άπόφασι : Σπουδές τέλος. Θά 
σταδιοδρομούσαν ώς μουσικοί.. Χρειάζονταν μόνο τά άπαραί- 
τητα όργανα τά όποια δέν άργησαν νά άποκτήσουν καί μάλιστα 
χωρίς λεφτά, άφοΰ ή κλοπή σ’ ένα σπίτι έπαγγελματιών μου
σικών απέδωσε τούς άναμενομένους καρπούς της : "Ενα πλή
ρες «σέτ» άπό μουσικά όργανα καί διάφορα μηχανήματα. "Υ
στερα άρχισαν οί έντατικές πρόβες. Έπρεπε όμως νά βρεθούν 
καί χρήματα γιά νά καλύψουν τις πρώτες ανάγκες τού έκκολα- 
πτομένου νεανικού μουσικού συγκροτήματος. Δεκατέσσερις 
κλοπές στάθηκαν ικανές γιά νά τις καλύψουν καί μαζί νά δη
μιουργήσουν στήν νεανική ψυχή τό πρώτο έπίστρωμα μέ πό- 
ρωσι. Ώσπου ήρθε ή ώρα τού Νόμου. Χαμηλωμένα κεφάλια, 
άχτένιστα μακρυά μαλλιά, χλωμά πρόσωπα, χαμένα βλέμματα 
άπό φόβο καί άπόγνωσι καί ή μορφή τής τραγικής ειρωνείας 
άπό τά πλουμιστά, γιά τήν άκρίβεμϊ παρδαλά ρούχα πού έμοια
ζαν σάν νά κάγχαζαν γιά τό νεανικό δράμα πού σερνόταν βου
βά στούς διαδρόμους τής Γενικής ’Ασφαλείας. Καί τό καθιερω
μένο «φλάς—μπάκ» στις παρόμοιες περιπτώσεις : Οί γονείς !.. 
Οί Κορυφαίοι αυτοί κήνσορες τής παιδικής αγωγής μέ τό όψι
μο ένδιαφέρον, τό άμήχανο βλέμμα τις σπαστικές θά έλεγε κα
νείς κινήσεις, καί κάποιο φευγαλέο δάκρυ άπό τις τύψεις ή τήν
άναπάντεχη «προσβολή». Οί γονείς..........  ’Αλήθεια, γιατί
μαθαίνουν τελευταίοι τό κατρακύλισμα τών παιδιών τους ; Πολ
λοί γονείς άδιαφοροΰν συστηματικά γιά τήν σωστή ήθικοκοι- 
νωνική προσαρμογή τους. Τόση μεγάλη είναι ή άδιαφορία τους 
όση ήταν κάποτε ή λαχτάρα τους, όταν σέ κάποιον προθάλαμο 
ή αίθουσα τοκετών μαιευτηρίου, περίμεναν τόν έρχομό τους 
στήν ζωή, ή άργότερα μέ τήν ίδια άδημονία ήθελαν νά ίδούν τά 
πρώτα τους βήματα. Δέν είναι λοιπόν έγκληματική άδιαφορία 
νά μήν δείχνουν τήν ίδια στοργή όταν οί νεαροί βλαστοί τους 
άρχίζουν τά πρώτα τους βήματα στον χώρο τής κοινωνικής 
ζωής ;
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Α ΡΧ ΙΣΑ Ν  ΤΑ «ΔΗ Μ Η Τ ΡΙΑ »  

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά τήν Διεθνή "Εκθεσι, μία άκόμη έκδήλωσι μέ Πανελ
λήνια άπήχησι έγκαινιάσθηκε στην συμπρωτεύουσα. Είναι 
τά «Η' Δημήτρια» πού άρχισαν πανηγυρικά στις 24 Σεπτεμ
βρίου. Τά «Δημήτρια» είναι ένας Καλλιτεχνικός—Πολιτι
στικός θεσμός πού ξεκίνησε έπίσημα τό 1966 ύστερα άπό πρω
τοβουλία τοϋ Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού, μέ σκοπό 
τήν άναβίωσι τής Βυζαντινής Εποχής, πού κάθε ’Οκτώβριο 
ή Θεσσαλονίκη τιμούσε μέ διάφορες λαμπρές εκδηλώσεις 
τόν πολιούχο της "Αγιο Δημήτριο. Τύ πρόγραμμα τών «Δη- 
μητρίων» πού άρχισε μέ έμφανίσεις τής Δημοτικής χορωδίας 
καί Φιλαρμονικής καθώς καί τής Φόλκς "Οπερας τής Βιέννης, 
προβλέπει άκόμη καί τις ακόλουθες έκδηλώσεις: Στις 17, 18 
καί 19 ’Οκτωβρίου, ή Όπερα τής Μπρατισλάβας θά παρου- 
σιάση τήν «Πουλημένη μνηστή» τού Σμέτανα. Στις 20 θά 
δώση συναυλία ή Συμφωνική ’Ορχήστρα τής ίδιας "Οπερας, 
ένφ στις 21, 22 καί 23, τά μπαλλέτα της θά παρουσιάσουν τήν 
«Ωραία Κοιμωμένη» τού Τσαϊκόφσκυ. Στις 24 καί 25, τό 
«Νέο Γαλλικό ’Εθνικό Θέατρο» θά παρουσίαση τήν κωμωδία 
τού Μολιέρου «Γαμπρός μέ τό στανιό». Στις 27, ή ’Ορχήστρα 
Δωματίου «Πρό "Αρτε Άνσάμπλ» θά δώση μία συναυλία μέ 
έργα Προκλασσικής ’Εποχής, ένφ στις 28 ή Βυζαντινή Χορω
δία «Ιωάννης Δαμασκηνός» θά άποδώση διαφόρους έκκλη- 
σιαστικούς ύμνους. Τέλος στις 29 ’Οκτωβρίου, ό Μάνος 
Χατζηδάκης μέ τόν έαυτόν του στό πιάνο καί σολίστ τήν Κική 
Μορφονιού καί τόν Σπύρο Σακκά θά παρουσιάση καινούργιες 
καί έντυπωσιακές όπως φημολογεΐται συνθέσεις του.

IRM0I ΟΕΙΣΑΑΟΝΙΚΗΪ

i^ftHMHTPIJ η:
* ·_ ·»  * ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1973
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t a A S M s

m m

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Π Ρ Ο Σ  Τ Ι Μ Η Ν

ΤΟΥ ΗΛ I A ΒΕΝΕΖΗ

Μέ τήν συμπλήρωσι 40 ήμερων άπό τόν θάνατο τού άει- 
μνήσου συγγραφέως καί ’Ακαδημαϊκού Ήλία Βενέζη, στις 8 
Σεπτεμβρίου έτελέσθη στήν Έφταλοΰ Μυτιλήνης ’Αρχιε
ρατικό μνημόσυνο μέ συμμετοχή τών τοπικών ’Αρχών καί πλή
θους κόσμου. Μετά τήν τελετή, ό Σεβασμιώτατος Μητροπο- 
λίνης Μηθύμνης κ. ’Ιάκωβος, πού έχοραστάτησε τού μνημο
σύνου, μέ έμπνευσμένο λόγο του έσκιαγράφησε τόν άνθρωπο 
καί συγγραφέα Βενέζη, ό όποιος όπως είπε μεταξύ άλλων 
«. . . . ήγάπησε τόν άνθρωπον, διό καί αφιέρωσε όλην αυτού 
τήν ζωήν καί έδαπάνησε όλόκληρον τόν πνευματικόν αύτοΰ 
πλούτον διά νά φωτίση καί στήριξή, διά νά προσανατολίση 
καί κατευθύνη, διά νά παρηγορήση καί ένισχύση τόν σύγχρο
νόν του, αλλά καί τόν μετ’ αυτόν έρχόμενον άνθρωπον. . ..». 
Καί μία συγκινητική λεπτομέρεια: Μετά τήν τελετή, ή οικο
γένεια τοϋ αειμνήστου Ακαδημαϊκού έτοποθέτησε στόν απέ
ριττο τάφο του λίγο χώμα άπό τό Άϊβαλί, τόν τόπο όπου γεν
νήθηκε καί αγάπησε μέ πάθος ό συγγραφέας τής «Αιολικής 
γής».

Στήν Άγιάσσο τής Μυτιλήνης ύστερα άπό πρωτοβουλία 
τοϋ «’Αναγνωστηρίου» έγινε φιλολογικό μνημόσυνο γιά τόν 
Ήλία Βενέζη μέ κύριο ομιλητή τόν Καθηγητή κ. Β. Κωζαΐτη. 
Εν τώ μεταξύ στήν ιδιαιτέρα πατρίδα τού συγγραφέως, λίγες 

ήμερες μετά τόν θάνατόν του έγινε φιλολογική συγκέντρωσι 
μέ όμιλητάς τόν Κωνστ. Βαλέτα καί τούς Τούρκους Νεοελλη- 
νιστάς Άχμέτ Γιουρουλμάς καί Άχμέτ Άνκίν. Ό  τελευταίος

έδημοσίευσε σχετική νεκρολογία στήν έφημερίδα τής Πόλης 
«Γενί Όρτάμ», ένφ ό Γιουρουλμας σημείωμα στό λογοτεχνικό 
περιοδικό «Βαρλίκ».

* * *
Ή « Εστία Νέας Σμύρνης», τό πολυσύνθετο αύτό Πνευμα

τικό "Ιδρυμα μέ τις ανεκτίμητες προσφορές γιά τήν διατή- 
ρησι τών πολιτιστικών παραδόσεων τών Ελληνικών πατρίδων 
τής Μικράς ’Ασίας, έτίμησε τήν μνήμη τού Ήλία Βενέζη μέ 
τήν καθιέρωσι δύο έτησίων χρηματικών έπάθλων. Συγκεκρι
μένα ύστερα άπό άπόφασι τού Διοικητικού Συμβουλίου, θά 
βραβεύεται κάθε χρόνο ένας μαθητής καί μία μαθήτρια τού 
Ημερησίου Γυμνασίου της, πού θά διακρίνεται γιά τήν έπί- 

δοσί του στήν Λογοτεχνία, καθώς καί ένα βιβλίο πού θά άνα- 
φέρεται στήν ιστορία καί τόν πολιτισμόν τών χαμένων Μικρα
σιατικών πατρίδων.

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι

Ή Ένωσις Ελλήνων Συγγραφέων καί Δημοσιογράφων 
Τουρισμού προκηρύσσει τόν 8ο έτήσιο τουριστικό διαγωνισμό 
της γιά τήν βράβευσι: α) τής καλυτέρας περιοχής τής ’Ελλά
δος, κατά προτίμησι αγνώστου καί μέ προσόντα τουριστικής 
άναπτύξεως. β) τής άρτιωτέρας μελέτης ή άρθρου μέ αντικεί
μενο τήν έρευνα τών προβλημάτων τού ’Ελληνικού τουρισμού 
(οικονομικών, όργανωτικών, συγκοινωνιακών, ξενοδοχειακών 
κ.λ.π.). Τά έργα πρέπει νά έχουν έκδοθή σέ βιβλία ή νά έχουν 
δημοσιευθή σέ έφημερίδες καί περιοδικά κατά τό 1973. Ό  
διαγωνισμός προβλέπει 4 χρηματικά βραβεία (δύο πρώτα καί 
δύο δεύτερα) καθώς καί 4 έπαίνους μέ τιμητικές διακρίσεις. 
Τά έργα μέ τρία αντίτυπα τού βιβλίου τοϋ περιοδικού ή τής 
έφημερίδος, πρέπει νά άποσταλοΰν μέχρι 15 Ίανουαρίου 1974 
στήν Ένωσι (Κολοκοτρώνη 25—'Αθήνας —Τ.Τ. 125).
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T O  B' Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο Ν  

Π ΕΡΙ Α ΡΧ Α ΙΑ Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τόν περασμένο μήνα, έληξε τό Β' Συμπόσιον περί τής 
Αρχαίας Μακεδονίας πού (οργάνωσε τό Ι.Μ.Χ.Α.καί παρη- 

κολούθησαν διαπρεπείς καθηγηταί καί αρχαιολόγοι από όλον 
τόν κόσμο. Κατά τό διάστημα τών έργασιών του τόσον άπό 
τήν πλευρά των Ελλήνων, όσον καί άπό τήν πλευρά τών ξένων 
επιστημόνων, έγιναν έξαιρετικά ένδιαφέρουσες ανακοινώσεις 
οί όποιες έκτος τοϋ ότι βοηθούν σημαντικά τήν ιστορική γνώ- 
σι. παράλληλα δίνουν σωστές κατευθύνσεις στήν καθημερινή 
έρευνα. Άπό τις βαρυσήμαντες αυτές ανακοινώσεις γενική 
υπήρξε ή πεποίθησι ότι πολύ σύντομα θά έρθουν στό φως πολύ
τιμοι άρχαιολογικοί θησαυροί πού αιώνες τώρα κρύβει στά 
σπλάχνα της σάν πολύτιμο έθνικό κειμήλιο ή γή τη; Μακε
δονίας. Ά ν μέχρι σήμερα ή αρχαιολογική σκαπάνη δέν έχει 
έπεκταθή σέ ολόκληρη τήν Μακεδονία, αύτό όφείλεται περισ
σότερο στήν όχι συστηματική καί έπαγωγική μελέτη τών δια- 
φόρων αρχαιολογικών αντικειμένων, τά όττοΐα πρέπει νά ογ|- 
μειωθή ότι τις περισσότερες φορές βρέθηκαν χωρίς συνδυα
σμένη όσο καί έπισταμένη άναζήτησι ή τό σπουδαιότερο χω
ρίς νά τοποθετηθούν στό πεδίο τής συλλογικής έρεύνης. Γε
νικά τό Β’ Συμπόσιο περί τής Αρχαίας Μακεδονίας ήταν μιά 
συντονισμένη έπιστημονική προσπάθεια ή όποια έπραγματο- 
ποίησε τέλεια ζεϋξι γεφύρας μεταξύ θεωρίας καί πράξεως, άπ' 
όπου μέ πολλά «έξ άντικειμένου» δεδομένα θά περάση ή έρευ
να γιά νά άποκαλύψη τόν άρχαϊο Μακεδονικό πολιτισμό άπό 
τήν Προϊστορία μέχρι τούς Ελληνιστικούς χρόνους, καθώς 
καί τις προεκτάσεις του στήν εποχή τής ακμής του καί σήμερα. 
Δικαιολογημένα έπομένως οί ξένοι έπιστήμονες έχειροκρό- 
τησαν θερμά τήν έκδήλωσι αυτή όταν ό Πρόεδρος τοϋ Ι.Μ.Χ.Α. 
καθηγητής κ. Χρηστός Φραγκίστας μετά τήν λήξι της, τούς 
προσεκάλεσε νά συμμετάσχουν στό Γ' Συμπόσιο τό 1976 κα
θώς καί στό Διεθνές Συνέδριον πού οργανώνεται τό 1974 στήν 
Νάουσα, μέ θέματα σχετιζόμενα μέ τήν λαογραφία καί τήν 
Ιστορία τής περιοχής.

ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΑΙ ΕΚ ΔΗ Λ Ω ΣΕΙΣ  

Ε ΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΛΦ ΟΥΣ

3

Στις 23 Σεπτεμβρίου στό άρχαϊο θέατρο τών Δελφών έπρα- 
γματοποιήθη ειδική πνευματική έκδήλωσι άπό τόν Σύλλογο 
τών «Δελφικών Άμφικτυονιών». Συγκεκριμένα, ό Πρόεδρος 
τοϋ Συλλόγου λογοτέχνης κ. Χρήστος Σολομωνίδης ώμίλησε 
μέ θέμα «Ή Δελφική Ιδέα». Στήν συνέχεια έπακολούθησε ή 
άπονομή βραβείων καί έπαίνων τού προκηρυχθέντος ποιητι
κού διαγωνισμού εις μνήμην τού ποιητοΰ Στέλιου Σπεράντσα, 
καθώς καί άπάγγελία στίχων τού τελευταίου άπό τούς καλλι
τέχνες Όλγα Κοντέλη καί Γ. Μετσόλη.

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Στις 29 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιον τού Εθνικού Θεάτρου άνε- 

χώρησε μέ προορισμό τήν Πολωνία, Ουγγαρία καί Βουλγα
ρία, όπου θά παρουσιάση τήν τριλογία τού Αισχύλου «Όρέ-

μέ τό έργο τού Ούΐλλιαμ "Ινγκ «Γύρνα πίσω μικρούλα Σίμπα». 
Ό  συγγραφέας, πού σημειωτέου βρήκε τραγικό τέλος σέ ήλι- 
κία 60 έτών ύστερα άπό αύτοκτονία τόν περασμένο ’Ιούνιο, 
είναι γνωστός και άπό &χ\η κονα του πού παίχθηκαν κατά και
ρούς στήν ’Αθήνα. Όπως ή «Στάσι λεωφυμοίονη, άπό τό «Θέα
τρο Τέχνης» καί τό «Πίκ—νίκ» άπό τό «Γκλόρια». 1 ια ,4 
δεύτερο αυτό έργο του ό Ίνγκ έχει τιμηθή μέ τό φημισμένο 
βραβείο «Πούλιτζερ». Τό «Γύραν πίσω μικρούλα Σίμπα» ήταν 
νά παρουσιασθή άπό τήν Κεντρική Σκηνή στις άρχές τού 
περασμένου Μαΐου. Η έπιτυχία όμως τού «Γαλιλαίου» καί 
τό τέλος τής σαιζόν έν όψει τών Φεστιβάλ άρχαίου δράματος 
καί κωμωδίας, άνέβαλαν τήν παράστασί του. Όπως μάς είχε 
πληροφορήσει τότε ό μεταφραστή τού έργου κ. Στάθης Σπη- 
λιωτόπουλος, « . . . τό έργο είναι έκεϊνο πού χάρισε στόν Ίνγκ 
τή συγγραφική φήμη. Είναι ένα οικογενειακό δράμα πού ξετυ
λίγεται σέ μιά ξεπεσμένη γειτονιά μιας Μεσοδυτικής Πόλης 
στις Η.Π.Α. Ή Σίμπα, πού δίνει τό όνομά της στό έργο, είναι 
ένα μικρό σκυλάκι τό όποιο δέν θά τό δή ό θεατής στήν σκηνή. 
Θά καταλάβη όμως πώς είναι ένα σύμβολο^ πού ευρύνει τό 
στενό οικογενειακό πλαίσιο τού έργου, καί δίνει σ αύτό πλα
τύτερο, μπορεί νά πή κανείς νόημα. . . . ».

* * *

Τό ’Εθνικό Θέατρο, τήν παράστασί τών «Βατράχων» πού 
έδωσε μέ έπιτυχία στό Ήρώδειο στις 23 Σεπτεμβρίου, τήν 
άφιέρωσε στήν μνήμη τού άποβιώσαντος δημοσιογράφου, κρι
τικού καί θεατρικού συγγραφέως Αιμίλιου Χουρμούζιου. Τήν 
παράστασί έπρολόγισε ό σκηνοθέτης κ. Αλέξης Σολομός ό 
όποιος ύπεγράμμισε τήν δημιουργική θητεία τού τιμωμένου 
στόν θεατρικόν χώρο. Όπως είναι γνωστό, ό Αιμίλιος Χουρ- 
μούζιος υπήρξε Διευθυντής τού ’Εθνικού Θεάτρου κατά τήν 
περίοδο 1955—1964 καί ό πρώτος πού συμπεριέλαβε τήν ’Ατ
τική κωμωδία στό πρόγραμμα τών Φεστιβάλ Έπιδαύρου καί 
'Αθηνών.

Άπό τήν παράστασί τού έργου «Βάτραχοι».

Τό Εθνικόν Θέατρον, έν όψει τής χειμερινής περιόδου, θά 
παρουσιάση εϊς τό Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς μία σειρά 
έργων άπό τό πλούσιο δραματολόγιό του. Οί παραστάσεις 
θά γίνωνται ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τού σκηνοθέτου 
Άλέξη Σολομού καί τήν έκτακτη συμμετοχή τής Άννας Συνο- 
δινοϋ. Τό πρώτο έργο θά είναι ή κωμωδία τού Σαίξπηρ «Όπως 
σας άρέσει».

Κ ΡΑΤΙΚ Ο  ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟ Σ

Στό Κ.Θ.Β.Ε. έγινε ή άνάγνωσι τοϋ Σαιξπηρικού έργου 
«Κοριολανός» μέ τό όποιο θά άρχίση τις παραστάσεις της ή 
Κεντρική Σκηνή του. Ό  «Κοριολανός» θά άνεβή σέ μετάφρασι 
Βασίλη Ρώτα καί σκηνοθεσία Κωστή Μιχαηλίδη.

Ή  Νέα Σκηνή τοϋ ’Εθνικού Θεάτρου τό 3ο ΙΟήμερο τού 
’Οκτωβρίου, θά έγκαινιάση τήν χειμερινή περίοδο μέ τό έργο 
τού Παύλου Μάτεση «Τό φάντασμα τού κ. Ραμόν Νοβάρο» 
πού ώς γνωστόν είχε άνεβάσει μέ έπιτυχία τόν περασμένο 
Μάρτιο μέ σκηνοθεσία τού Κώστα Μπάκα καί σκηνογραφίες 
τού Διονύση Φωτόπουλου.

* * *
Ή Κεντρική Σκηνή τού ’Εθνικού Θεάτρου, θά έγκαινιάση 

'καί αύτή τήν χειμερινή περίοδο τό 3ο ΙΟήμερο ’Οκτωβρίου

*  *  *

Ή  Νέα Σκηνή τού Κ.Θ.Β.Ε. θά άρχίση τις παραστάσεις 
της μέ τό έργο τού Στανισλάβ Βίτκιεβιτς « Η μεταφυσική ένός 
μοσχαριού μέ δυό κεφάλια».

*  *  *

Ή  Κινητή Θεατρική Σκηνή τού Κ.Θ.Β.Ε. άρχισε τήν Φθι
νοπωρινή της περιοδεία μέ τό έργο τοϋ Μάρτιν Βάλζερ «Δρυς
καί κουνέλια άνκορά».
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
έπίθθώρησι

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α
73

ΒΟΛΕ Y -  ΜΠΩΛ

IS S' Ε . Δ .  ΚΑΙ  Σ . Α.

Ε Τ Ο Υ Σ  1973

Μέ τήν άρτια διοργάνωσι τοΰ Παραρτήματος Σχολής Οπλιτών 
Χωροφυλακής Ρόδου, διεξήχθη μέ έπιτυχία από 19—23 Σεπτεμβρίου 
στό στάδιο τής πόλεως «Διαγόρας», τό έτήσιο πρωτάθλημα βόλλεϋ 
μπώλ μεταξύ 'Ενόπλων Δυνάμεων,καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Ή  όμάδα 
τής Χωροφυλακής ύστερα άπό μία καταπληκτική έμφάνισι πού χει
ροκροτήθηκε θερμά από τούς Ροδίους φιλάθλους, έτερμάτισε αήττη
τη στούς αγώνες κατακτώντας έτσι πανηγυρικά τόν τίτλο τής Πρω- 
ταθλητρίας τοΰ έτους 1973. Γενική έντύπωσι προεκάλεσε τό ότι ή 
πρωταθλήτρια ένίκησε όλες τις άλλες όμάδες μέ σέτ 3—0 γεγονός πού 
συμβαίνει γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τής διοργανώσεως. Δικαιο
λογημένα λοιπόν άξίζει ένας μεγάλος έπαινος σέ όσους έμόχθησαν 
γιά τήν μεγάλη αυτή έπιτυχία καί είδικώτερα τούς Χωροφύλακες βολ- 
λεϋμπωλίστας Κουρμπέτην, Δερμάτην, Γεωργαντήν, Κολιόπουλον καί 
Πολύζον, οί όποιοι μέ τό έξοχο παιχνίδι τους απέδειξαν γιά μιά άκό- 
μη φορά ότι δικαίως έχουν κληθή καί αγωνίζονται μέ τά χρώματα τής 
Εθνικής Ομάδος. Μετά τήν Χωροφυλακή, ή όποια συνεκέντρωσε 10 
βαθμούς τήν 2η θέσι κατέλαβε τό Λιμενικόν μέ 9 β. τήν 3η, 4η καί 5η 
άντιστοίχως ό Στρατός, ή ’Αεροπορία καί τό Ναυτικόν μέ 7 β. καί τήν 
6η ή ’Αστυνομία Πόλεων μέ 5 β. Εις τήν όμάδα τής Χωροφυλακήε 
άπενεμήθη βαρύτιμο κύπελλο τοΰ Α.Σ.Α.Ε.Δ.

Η ΟΜΑΣ ΤΗ Σ ΧΩ ΡΟ Φ ΥΛΑΚ Η Σ  

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Τ Ρ Ι Α

Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Ε Σ

Ε ΙΣ  ΤΟΥΣ Π ΑΝΕΥΡΩ Π Α Ϊ ΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ  

Σ Τ Ι Β Ο Υ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τής Ευρω
παϊκής 'Ομοσπονδίας ’Αθλητισμού, ύστε
ρα άπό συνεδρίασί του στήν Γαλλική πά
λι Λυών, έλαβε διάφορες άποφάσεις άνα- 
φορικά μέ τήν διοργάνωσι τών Πανευρω
παϊκών άγώνων στίβου πού θά γίνουν στό 
’Ολυμπιακό στάδιο τής Ρώμης άπό 1—9 
Σεπτεμβρίου 1974. Οί αποφάσεις αυτές, 
πού άποτελοΰν καινοτομία γιά τόν θε
σμό, άναφέρονται κατ’ άρχήν στά όρια 
συμμετοχής σέ κάθε άγώνισμα. Οί άθλη- 
ταί γιά νά λάβουν μέρος, πρέπει άπό 1ης

’Απριλίου μέχρι 18 Αύγούστου 1974, νά 
έχουν σημειώσει τις άκόλουθες έπιδό- 
σεις : 100 μ. (10".3) 200 μ. (21". 1) 400 μ. 
(46".8) 800 μ. (1.47".8) 1.500 μ. (3'.41".0)
5.000 μ. (13 .45".0) 10.000 μ. (28\50".0)
3.000 μ. στήπλ (8 .38 .0) 110 μ. έμπόδια 
(14”.1) καί 400 μ. έμπόδια (51".2). Εις τά 
άλματα καί τις ρίψεις, τό όριο γιά τήν 
πρόκρισι στούς τελικούς, μπορεί νά είναι 
ίσο ή καί μικρότερο άπό τό όριο συμμετο
χής στούς άγώνες. Μέ βάσι αυτό ισχύουν 
τά άκόλουθα : Ύψος 2.14 μ. (πρόκρ. 2.14)

έπί κοντφ 5.10 μ. (πρόκρ. 5 μ.) μήκος 7.75 
μ. (πρόκρ. 7.70 μ.) τριπλοΟν 16.30 μ. (πρό- 
κρισις 16.20μ.) Δισκοβολία 59μ. (προκρ. 
58μ.) ’Ακοντισμός 79μ. (προκρ. 78μ.) 
Σφυροβολία 68μ. (πρόκρ. 68 μ.) καί 
Δέκαθλον 7.500 βαθμοί.

Στήν ίδια συνεδρίασί έγινε άποδεκτό 
ύστερα άπό σχετική πρότασι, τήν πρώτη 
ήμέρα τών άγώνων νά διεξάγεται μόνο ό 
δρόμος τών 20.000 μ. βάδην. Καθιερώθη
κε έπίσης ή 5η ήμέρα νά είναι «λευκή» 
άπό άγώνες γιά νά δοθή έτσι ή ευκαιρία 
τής άναπαύσεως στούς άθλητάς πού θά 
έχουν τις έπόμενες ήμέρες διπλές ή καί 
παραπάνω συμμετοχές. Τέλος πρέπει νά 
σημειωθή ότι γιά νά άποκτήσουν ισχύ οί 
δύο τελευταίες άποφάσεις πρέπει νά τις 
έπικυρώση ή Ε.Α.Α. άπό τήν όποιαν θά 
καθορισθή καί τό πρόγραμμα τών άγώ
νων.
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Πολλοί τούς έχαρακτήρισαν «Πανελ
ληνίους άγώνες αδιαφορίας» καί ίσως νά 
μήν έχουν άδικο. Γιατί παρά τό μεγάλο 
ένδιαφέρον τού ΣΕΓΑΣ, ή όλη διοργάνω- 
σι δέν κατώρθωσε νά ξεπεράση τήν εικό
να πού θά έδινε μία συνηθισμένη αθλη
τική ημερίδα. Βασική αιτία ύπήρξαν ή μή 
συμμετοχή πολλών άπό τά μεγάλα όνό- 
ματα τού 'Ελληνικού στίβου, καθώς καί 
ή τυπική όπως θά μπορούσε νά χαρακτη
ρίση κανείς παρουσία όσων αθλητών ά- 
γωνίσθηκαν. Χαρακτηριστικό τής «τυπι- 
κότητος» αυτής είναι τό γεγονός ότι οί 
άθληταί πού ανέβηκαν στό βάθρο τών νι
κητών έσημείωσαν μέτριες έπιδόσεις, ένώ 
πολλά φαβορί έχασαν άπό τά άουτσάϊντερ 
χωρίς βεβαίως οί τελευταίοι νά έντυπω- 
σιάσουν. Μοναδική έξαίρεσι άπετέλεσε 
ό Παρής ό όποιος μέ τό ικανοποιητικό 
51".7 πού έσημείωσε στά χαμηλά έμπό- 
δια πρέπει μάλλον νά έγκαταλείψει τά 400 
απλά καί νά άσχοληθή έντατικά μέ τά 
πρώτα, πού φαίνεται νά ταιριάζουν περισ

σότερο στά μέτρα του. Κατά σύμπτωσι 
ένας τέως Χωροφύλαξ (Μπαμπανιώτης) 
καί ένας έν ένεργεία (Κυτέας) έδωσαν δύο 
πανελλήνια ρεκόρ καί μαζί τήν μοναδική 
παρένθεσι χαράς στήν συνεχή άπαγοή- 
τευσι. Ό  πρώτος στήν σφυροβολία μέ 
70. ΙΟμ. καί ό δεύτερος στό άλμα έπί κοντώ 
μέ 5 μ. έπίδοσι πού είναι συγχρόνως καί 
Βαλκανικό ρεκόρ έφήβων. Οί Βαλκανικοί 
άγώνες καί γενικά οί άλλες άγωνιστικές 
υποχρεώσεις τής θερινής περιόδου, δέν 
πρέπει νά θεωρηθούν σάν σοβαρή αιτία 
γιά τήν μή συμμετοχή ή τήν κάμψι τών 
άθλητών. ’Αλλά καί στήν περίπτωσι πού 
θά ήσαν συζητήσιμες οί δύο τελευταίες 
εικασίες κανείς δέν μπορεί νά άμφισβη- 
τήση : Τήν όχι ύπερφόρτωσι τού θερινού 
άγωνιστικοΰ προγράμματος, τήν σωστή 
καί ψυχολογημένη συνδρομή τής ’Αθλη
τικής ήγεσίας, καί τήν σπουδαιότητα τών 
Πανελληνίων άγώνων. Ώρισμένοι ύπε- 
στήριξαν ότι μετά τήν άποτυχίαν τών 
Βαλκανικών έπόμενο ήταν οί Πανελλή
νιοι νά μήν έχουν ένδιαφέρον. Αυτό όμως

είναι λάθος. Γ ιατί ανεξάρτητα άν κερδί
ζομε ή χάνομε τούς Βαλκανικούς ή μετέ- 
πειτα προσπάθεια πρέπει νά είναι περισ
σότερο εντατική καί συγκεντρωτική έν- 
διαφέροντος. Μέ αυτόν τόν τρόπο προ
κύπτουν δύο σημαντικές ωφέλειες. ’Εάν 
έχομε χάσει τούς Βαλκανικούς έξασφαλί- 
ζομε άπό ένωρίς τις προϋποθέσεις νά τούς 
κερδίσωμε τόν έπόμενο χρόνο, ένώ έάν 
τούς έχομε κερδίσει νά πείσωμε ότι ή έ- 
πιτυχία μας δέν ήταν συμπτωματική καί 
ταύτόχρονα νά άνεβάσωμε τις έπιδόσεις 
μέ προοπτική τήν μόνιμη πρωτοπορία στά 
Βαλκάνια. Οί Βαλκανικές καί γενικά οί 
διεθνείς έπιτυχίες δέν δημιουργοΰνται 
άπό μεμονωμένες άγωνιστικές έξάρσεις 
άλλά άπό μακροχρόνια ψυχολογημένη 
καί ύπομονετική προετοιμασία. Ό  κλασ
σικός άθλητισμός ποτέ δέν χάνει τό έν
διαφέρον του. Δέν είναι ποδοσφαιρικό 
πρωτάθλημα όπου οί συναντήσεις αξιο
λογούνται άνάλογα μέ τήν βαθμολογική 
θέσι τών όμάδων. Μία ούραγός στό πρω
τάθλημα όμάδα γιά ένα χρόνο τουλά
χιστον δέν μπορεί νά διεκδικήση τήν 
πρωτοπορία στόν 'Ελληνικό καί τόν Διε
θνή ποδοσφαιρικό χώρο. Ένας αθλητής 
όμως τού στίβου πού άποτυγχάνει τήν μιά 
ήμέρα, άπό τήν έπομένη κιόλας σέ μιά μι
κρή ή μεγάλη συνάντησι ή έπίσημη ήμε- 
ρίδα μπορεί νά διεκδικήση τήν πρωτοπο
ρία άκόμη καί σέ παγκόσμια κλίμακα. 
Έτσι δημιουργοΰνται αξιόλογες έπιδό- 
σεις καί προσδοκίες γιά νέα ρεκόρ. Οί 
προσδοκίες αύτές πρέπει νά γίνωνται βίω
μα γιά κάθε φίλαθλο ή άθλητή. Ό  πρώ
τος νά ένισχύη τόν δεύτερο καί άντιστρό- 
φως. Οί Πανελλήνιοι άγώνες πού έγιναν 
έμπρός άπό τις άδειες έξέδρες τού σταδίου 
Καραϊσκάκη μέ τις αφετηρίες καί τών 
δρόμων καί τις βαλβίδες τών ρίψεων χω
ρίς έντονο άγωνιστικό παλμό καί τήν πα
ρουσία όλων τών άθλητών, ποιές άπό τις 
πολλές προσδοκίες θά μπορούσαν νά έν- 
σαρκώσουν;

Ό  Χωροφύλαξ Κυτέας ό όποιος κατέρριψε τό πανελλήνιον έφηβικόν ρεκόρ 
εις τό άλμα έπί κοντφ.

ΣΥ Ν ΕΒ Η ΣΑ Ν . . .  

Σ Υ Μ Β Α ΙΝ Ο Υ Ν ...

Θ Α  Σ Υ Μ Β Ο Υ Ν  

Κ Α Ι ΕΝΔΙΑΦ ΕΡΟΥΝ

Ό  Σ.Ε,Γ,Α.Σ. εις τά πλαίσια τής ’Ολυ
μπιακής προετοιμασίας, έχει έπιλέξει 
33 άθλητάς στίβου υποψηφίους γιά συμ
μετοχή στήν ’Ολυμπιάδα τού Μόντρεαλ 
τό 1976. Μεταξύ αύτών συγκαταλέγονται 
καί οί Χωροφύλακες άθληταί Μανδέλος 
(ΙΟΟμ. 110 μ. έμπόδια), Γασπαρινάτος 
(200 μ.), Σαμαράς (400 μ.), Γεωργακό- 
πουλος (1.500 μ.), Κούσης (10.000 μ), 
Καλκαβούρας (μήκος καί τριπλούν), 
Κυττέας (έπί κοντώ) καί Πατρώνης (ύψος) 
Ό  άριθμός τών άθλητών θά διαφοροποι- 
ηθή εις τό μέλλον άναλόγως τών έπιδό- 
σεων πού θά σημειωθούν άπό τούς ίδιους 
ή καί άλλους πού δέν περιλαμβάνονται 
στόν σημερινό πίνακα.

Ό  Γενικός Γραμματεύς τής Διεθνούς 
Ποδοσφαιρικής 'Ομοσπονδίας Χέλμουτ 
Κάϊζερ, κατά τήν διάσκεψι τύπου πού 
έγινε στήν Φραγκφούρτη, έπέδειξε πρός 
τούς δημοσιογράφοτς τό νέο Παγκόσμιο 
Κύπελλο, έργο τού γλύπτη Σύλβιο Γκα- 
τζανίγκο. Έχει κατασκευασθή άπό χρυ
σό καί μαλαχίτη, ζυγίζει 4 κιλά καί 170 
γραμμάρια, καί στοιχίζει 39.000 δολλά- 
ρια (1.170.000 δρχ.).

*

Κατά τούς διεξαχθέντας τήν 19-8-73 
εις Βόλον Γλ Διασυλλογικούς θερινούς 
άγώνες σκοποβολής, ό Μοίραρχος Κο- 
τρώνης Δημήτριος μεταξύ 35 σκοπευτών 
κατέλαβε τήν 1η θέσι μέ έπίδοσι 391] 
400 ή όποια άποτελεΐ νέο Πανελλήνιο 
ρεκόρ (παλαιό τού ίδιου μέ 388]400), καί 
ύπολείπεται κατά ένα βαθμό τού Παγκο
σμίου ρεκόρ (392]400).

*

Εις τούς Παγκοσμίους άγώνες άρσεως 
βαρών πού έγιναν στήν ’Αβάνα, ό Χωρο
φύλαξ Ελευθέριος Στεφανουδάκης κατέ
λαβε τήν 5η θέσι στήν κατηγορία τών 
67,5 κιλών. Οί ’Ιακώβου (82,5 κιλά) καί

Σπύρου (75 κιλά) κατέλαβαν άντιστοίχως 
τήν 9η καί 10η θέσι.

*

Νέα παγκόσμια ρεκόρ έσημείωσαν οί 
Γερμανίδες Πόλλακ καί Σλάσκ. Ή  πρώτη 
στό πένταθλο μέ 4.932 βαθμούς (παλαιό 
4.831 β.) καί ή δεύτερη στήν δισκοβολία- 
νεανίδων μέ 60 μ. (παλαιό 58.60 μ.).

*

Στις 17 ’Οκτωβρίου διεξάγεται ό ποδο
σφαιρικός άγών μεταξύ Γιουγκοσλαβίας 
Ελλάδος γιά τό κύπελλο Ελπίδων ΟΥ- 
ΕΦΑ. Μετά 4 ήμερες διεξάγεται ό άγών 
Γιουγκοσλαβίας—Ισπανίας (άνδρών) γιά 
τό Παγκόσμιο Κύπελλο. Τό μάτς αύτό 
μάς ένδιαφέρει άμεσα έπειδή μετέχομε 
στόν ίδιο Όμιλο.

*

Ένα άκόμη Παγκόσμιο ρεκόρ έχασε 
ή Αύστραλέζα κολυμβήτρια Σαίην 
Γκούλντ στά 1.500 μ. άπό τήν ’Αμερικα
νίδα Κήνα Ρόταμερ ή όποια έσημείωσε 
τόν έκπληκτικό χρόνο 16'.56".2. Ή  
Γκούλντ τόν περασμένο Μάρτιο είχε 
βελτιώσει τό παγκόσμιο ρεκόρ τών 1.500 
μ. (πού κατείχε άπότό 1971) μέ 16'. 56".9.
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Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Ν

1. Ή πόλις αύτή φέρει τό όνομα τού ίδρυτού της.
2. Όρος τής Όπερας — Άρθρον (πληθ.) — 'Εκχύλισμα 

(γεν.).
3. Προορίζονται γιά άποτσίγαρα (δημ.) — Πόλις τής Ιτα

λίας.
4. Δίφθογγος — Αίγυπτιακή θεότης — Είναι μικρή ή ήλι- 

κία της (δημ.) — Υποθετικός σύνδεσμος — Μία Είρή- 
νη . . .  .ξενόγλωσση.

5. Ποταμός τής Γαλλίας — Πτηνό μέ πολύχρωμα φτερά 
(καθ.) — Μεγάλος ξένος τραγουδιστής.

6. Δυστυχής (άρχ.) — Πνευματική άσκησις — Ό,τι καί τό 
2β’ δριζοντίως — ’Ατέλειωτος.. .  βήχας.

7. Δημιουργήματα τής πλάνης — Περιοχή τής Ελλάδος.
8. Προϋποθέτει μεγάλη σωματική καί ψυχική άντοχή — 

’Αγγλική διάζευξις — Μέτρο καί νόμισμα τής Κίνας — 
Σχετλιαστικόν έπιφώνημα.

9. Ό  ’Αμερικανός αυτός σκηνοθέτης είσήγαγε καινοτομίες 
στήν τεχνική τού Κινηματογράφου — Επαναλαμβανό
μενο θυμίζει πρωταγωνιστή γνωστού παιδικού «Κόμικς»— 
Γίνεται άπό Συνεργεία έπισκευής αύτοκινήτων.

10. ’Αρχαίος συγγραφεύς — Ένα άπό τά έπιθετικά άτοΰ τής 
Εθνικής όμάδος ποδοσφαίρου τής ’Ιταλίας — ’Από τούς 
’Αρχαίους είχε τήν προσωνυμία «νεφεληγηρέτης».

11. Ένας άπό τούς λόγους τού Δημοσθένους — Ά λλη όνο- 
μασία τής Αττικής.

12. Γαλλική πόλις —Αμερικανική βάσις πού παρεχωρήθη 
προσφάτως είς τάς Φιλιππίνας — Εκφράζει δισταγμό.

13 Κτητικόν (πληθ.) — Σώφρων, λογικός (καθ.) — Χαρακτη
ριστικό του είναι ή άπλότης.

14. Αθάνατη ποιητική δημιουργία — Νημάτιον (καθ.) — 
Πεύκη (καθ.).

15. Είναι δυνατόν νά γίνη σέ μιά προθεσμία — Άντρον ναρ
κομανών.

16. Μυθική χώρα — ’Ομαδική άπείθεια.
17. Τήν άντικατέστησε ή ’Ολυμπιακή Αεροπορία — Φιλο- 

τεχνεϊται άπό ένα καλλιτέχνη (αίτιατ.) — Φρούτα άκα- 
τάλληλα.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Ν

1. Συστηματική παράβασις νόμων.
2. Είναι καί ό κόλαξ — Προβλημάτων χαρακτηρισμός.
3. Ό ,τι καί τό 12α’ όριζοντίως — ’Ιατρικός όρος γιά τό βρέ

φος άνωμάλου τοκετού — Ποταμός τής Ελβετίας.
4. Γαιανθρακοφόρος περιοχή τής Εύρώπης — Είδος όρχήσ- 

τρας.
5. Γνωστός Ρωμαίος Τιμητής — Δημιουργεΐται άπό στάσιμα 

νερά.
6. Ένας Γάλλος φίλος— Άσθενείας χαρακτηρισμός (αίτιατ.) 

—Αρχικά ξένης χώρας.
7. Τοπικόν έπίρρημα — Ή  κάτοικος Εύρωπαϊκής χώρας 

(καθαρ.).
8. Ομοια σύμφωνα — Μέρος σκάφους (καθαρ.) — Απευ

θύνονται άπό προσευχομένους.
9. Φάρμακον — ’Εποχή (καθαρ.) — Συνετρίβη μαζί μέ τόν 

Χίτλερ.
10. Υποκαθιστούν τήν σφραγίδα εις τά άντίγραφα — Ή  ρυτι- 

δοφόρος (γεν.) — Τίτλος άπό γνωστό ποίημα τού Κί- 
πλινγκ.

11. Εγραψε τόν «Άρχισιδηρουργό» (ένάρθρως) — Αντικα
τέστησε τό κέρας τών άρχαίων — Σύμβολο έκρηκτικής 
ύλης τρομακτικής Ισχύος.

12. Είναι πάντα ή θέσι ένός νεκρού — Ό  ζωγράφος αυτός 
πέθανε πρό μηνών σέ μεγάλη ήλικία — Ιστορική περιοχή 
τής Άρτης.

13. Αρχικά Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσ]νίκης — Ξενικός 
τίτλος εύγενείας.

14. Μέλη μιας αίρέσεως τής Δυτικής Εκκλησίας — Είδος 
μαθημάτων.

15. Εκστομίζεται άπό άδικημένον — Τά συναντάμε σέ κάθε 
κατάστημα — Μουσείο τού Λονδίνου πού φιλοξενεί κέ
ρινα όμοιώματα προσωπικοτήτων.

16. Σταυρολεξολούλουδα — Άλλοτε έξημερώνει καί άλλοτε 
προστατεύει — Περιέχονται στήν λίρα.

17. Άκούγονται συνήθως άπό φλυάρους — Παρακελευστικόν 
—Όμοια ποιοτικά.

■ Ανοιξε ιήν πόρτα, Γιάννη, είναι ή μαμά!
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Τ Ε Σ Τ
ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

1. Ποιον όχημα πρέπει ν’ άναμεί- 
νη;
α. Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον 
β. Ή  μοτοσυκλέττα

2. Ό  Τροχονόμος είς ποιον όχημα 
δίδει τό δικαίωμα νά συνέχιση 
τήν πορείαν του;

α. Είς τό φορτηγόν 
β. Είς τήν μοτοσυκλέτταν 
γ. Είς άμφοτέρους 
δ. Είς οϋδένα

3. Ποιον όχημα έχει προτεραιό
τητα;
α. Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον 
β. Ή  μοτοσυκλέττα

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Τ Ι 

Κ Ο  Τ Η Τ Ο Σ

Υπάρχουν έδώ 28 σχήματα, 
τρίγωνα καί κύκλοι. Τό θέμα 
μας είναι νά συγκεντρωθούν αύ 
τά τά σχήματα άνά τέσσαρα 
μέ δάση ώρισμένες όμοιότη- 
τες. (π.χ. 4 σχήματα έχουν έ
να λατινικό Ερωτηματικό, 4 
έχουν ένα θαυμαστικό κ.ο.κ.). 
Τό κάθε σχήμα μπορεί ν' ά- 
νήκη σε διάφορες τετράδες.

Συνολικά μπορούν νά σχη- 
ματισθούν 14 τετράδες. Τις
δρίσκετε;

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  

Ε ίς τήν σ ε λ . 591

α ν τ ζ α υ π π
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  (ΕΝΤΟ Σ ΤΗ Σ ΣΤΟ Α Σ ) Τ Η Α .  3 2 1 8 - 2 3 9  
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  39  (Σ ΤΟ Α  Ο ΡΦ ΑΝΙΔΟ Υ )
Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  4 (Σ Τ Ο Α  ΑΘ ΗΝΟ Ν ι  Τ Η Λ .  3 2 1 0 -3 5 7  

Α Θ Η Ν Α  I



Είς τόν είσιτήριον διαγωνισμόν τής 
20-25]8]73 διά τήν Σ.Α.Χ., έπέτυχον (427) 
έκ τών λαβόντων μέρος άνδρών τοΰ Σώ
ματος, καί (66) τοιοΰτοι έκ των ιδιωτών 
υποψηφίων.

Έκ τούτων είσήχθησαν καί ήρχισαν 
έκπαιδευόμενοι οΐ κάτωθι (75) έβδομή- 
κοντα πέντε υποψήφιοι κατά τήν έν τώ 
οίκείω πίνακι σειράν έπιτυχίας των, ήτοι 
(50) πεντήκοντα έκ των άνδρών τοΰ Σώ
ματος καί (12) δώδεκα έκ τών ιδιωτών. 
’Επίσης είσάγονται (12) δώδεκα τοιούτοι 
ήτοι (10) δέκα καί (2) δύο άντιστοίχως έξ 
άμφοτέρων τών ώς άνω κατηγοριών ώς 
καί είς (1) ιδιώτης υποψήφιος, πτυχιοΰχος 
τής ΑΣΟΕΕ, συμφώνως πρός τάς διατά
ξεις τοΰ Ν.Δ. 1348]1973.

Άνδρες τοΰ Σώματος

1) ΤΣΙΟΔΡΑΣ Βασίλειος, 2) ΤΖΑΝΑ- 
ΚΟΣ Γεώργιος, 3) ΜΑΡΙΝΟΣ Δημήτριος, 
4) ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ζαχαρίας, 5) ΧΑΤΖΗ- 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Χρήστος, 6) ΕΥΘΥΜΟ
ΠΟ ΥΛΟΣ ’Αναγνώστης, 7) ΚΑΤΣΙΟΣ 
Θεοφάνης, 8) ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ’Ιωάννης, 
9) ΓΚΑΤΖΗΣ Θωμάς, 10) ΠΑΝΟΥΣΗΣ 
’Ιωάννης, 11) ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ’Ιωάννης, 
12) ΝΤΟΒΟΛΟΣ Βασίλειος, 13) ΘΑΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, 14) ΠΑΤΤΑΚΟΣ 
Γεώργιος, 15) ΝΙΚΟΛΟΣ ’Ιωάννης, 16) 
ΝΑΣΙΑΚΟΣ Φώτιος, 17) ΠΑΠΑΝΑ- 
ΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Εόάγγελος, 18) ΛΙΑ- 
ΚΟΓΚΟΝΑΣ ’Αθανάσιος, 19) ΔΙΟΝΥ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, 20) ΠΟΛΥΧΡΟ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ’Αθανάσιος, 21) ΧΑΜΑ- 
ΑΕΛΗΣ ’Αδαμάντιος, 22) ΚΟΥΣΚΟΥ- 
ΡΗΣ Εύάγγελος, 23) ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 
Σπυρίδων, 24) ΓΟΥΤΣΙΟΣ Ναπολέων, 
25) ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγε
λος, 26) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, 
27) ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος, 28) 
ΠΗΧΑΣ Κλέαρχος, 29) ΣΙΑΧΟΣ Άνδρέ- 
ας, 30) ΦΟΥΣΕΚΗΣ Βασίλειος,31) ΜΠΑ- 
ΣΙΟΥΚΑΣ Δημήτριος, 32) ΑΤΒΑΛΙΩ- 
ΤΗΣ Άνδρέας, 33) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ίάσων 
34) ΚΟΤΣΩΝΗΣ Εύστράτιος, 35) ΑΓΓΕ- 
ΛΗΣ Κων]νος, 36) ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Χρήστος 
37) ΑΓΒΑΤΖΙΔΗΣ ’Αντώνιος, 38) ΑΡ- 
ΜΟΥΤΙΔΗΣ Γεώργιος, 39) ΜΑΝΙΦΑ- 
ΒΑΣ Κων]νος, 40) ΓΚΙΤΣΑΣ ’Αθανά
σιος, 41) ΠΕΡΙΛΗΣ "Αγγελος, 42) ΑΛΕ- 
ΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Πρόδρομος, 43) ΧΡΙΣΤΟ- 
ΦΑΡΕΤΖΗΣ Χαράλαμπος, 44) ΒΛΑΧΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Ήλίας, 45) ΜΠΑΝΤΟΥΡΑ- 
ΚΗΣ Χαράλαμπος, 46) ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ 
Κων]νος, 47) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΑΟΣ 
’Ιωάννης, 48) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ή 
λιος, 49) ΘΕΜΕΛΗΣ Χριστόφορος, 50) 
ΧΑΡΤΟΥΜΠΕΚΗΣ Βασίλειος.

Ί δ ι ώ τ α ι

1) ΛΙΒΑΝΟΣ Χρήστος 2) ΑΛΕΞΙΟΥ 
’Ιωάννης, 3) ΦΕΝΕΚΟΣ ’Αθανάσιος, 4)

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Κων]νος, 5) ΜΑΤ- 
ΝΑΣ 'Ιωάννης, 6) ΔΟΥΚΑΣ Κων]νος, 7) 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος, 8) ΣΙ- 
ΜΟΓΛΟΥ Θεόδωρος, 9) ΞΩΝΑΣ ’Ιωάν
νης, 10) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, 
11) ΒΕΛΛΙΟΣ ’Απόστολος, 12) ΠΑΠΑ- 
ΊΏΑΝΝΟΥ ’Ιωάννης.
Ευεργετικών διατάξεων Ν .Δ . 1348J73 

Άνδρες Σώματος (10)

1) ΖΑΠΑΡΤΙΔΗΣ Νικόλαος, 2) ΖΑ- 
ΦΕΙΡΑΚΗΣ ’Ιωάννης, 3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Κων]νος, 4) ΤΣΟΥΦΗΣ Χρήστος, 5) 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ Εύστάθιος, 6) ΡΙΖΑΣ 
’Ιωάννης, 7) ΝΤΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος, 8) 
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Γεώργιος, 9) ΡΑΠΑΚΟΥ- 
ΣΙΟΣ ’Αντώνιος, 10) ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ Άν- 
δρέας.

Ί δ  ι ώ τ α  ι (2)

1) ΧΑΛΙΑΣΟΣ Διαμαντής καί
2) ΝΤΟΥΝΑΣ Κων]νος.

’Ιδιώτης Πτυχιοΰχος ΑΣΟΕΕ (1)

1) ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ ’Ιωάννης.

—’Αξιωματικοί κατώτεροι (40) είς θέ
ματα ’Αγορανομίας (20]9-30]10]73 Σ.Α.Χ.) 
καί ισάριθμοι τοιοΰτοι είς θέματα ’Εθνι
κής ’Ασφαλείας (3] 10-3] 12]73 Σ.Α.Α.Π.).

—’Αξιωματικοί κατώτεροι καί Άνθυ- 
πασπισταί Χωρ]κής (20) είς θέματα Πολι
τικής Άμύνης (1-27] 10J73) εις ΚΕΠΑ 
’Αττικής.

—Ύπαξιωματικοί (40) εις θέματα ’Εθνι
κής ’Ασφαλείας (20]9-10]11]73 καί ισά
ριθμοι τοιοΰτοι είς θέματα Τροχαίας 
(1-20] 10]73) είς Σ.Ο.Χ.

—Όπλΐται (4) είς τήν φωτογραφικήν 
τέχνην είς Δ.Ε.Υ. (1-20] 10]73)

—Ύπαξιωματικοί (48) καί Χωροφύ
λακες (102) εις θέματα ’Αγορανομίας 
(1-20]10]73) είς έδραν Περιφερειακών 
Διοικήσεων.

—Χωροφύλακες: Είς θέματα Τροχαίας 
(35) είς Σ.Α.Α.Π. (1]10-30]11]73). Ώς ό- 
δηγοί δικύκλων (50) άπό 10]9 έως 10] 11 ]73, 
ώς όδηγοί στρατιωτικού αυτοκινήτου (50) 
άπό 5]9 έως 10] 10]73 καί (55) τοιοΰτοι άπό 
11 ] 10]73 έως 11-1-74, είς Σχολήν 'Οδηγών

ΚΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ

Μέ άδιάπτωτον ένδιαφέρον συνεχίζουσα τήν συμπαράστασίν της πρός τούς 
άνδρας τοΰ Σώματος ή Κυρία Λουκία Καραβίτη, συνοδευομένη ΰπό τοΰ Ίερέως τών 
Σχολών Χωρ]κής ’Αρχιμανδρίτου κ. ’Αμβροσίου Λενή, έπεσκέφθη έσχάτως έκ 
νέου τούς νοσηλευομένους είς τό Γ.Σ.Ν. (30) άσθενεϊς ’Αξιωματικούς καί όπλΐτας 
μας. Κατά τήν έπίσκεψίν της ή Κα Καραβίτη έπεκοινώνησε μέ έναν έκαστον άσθε- 
νή προσωπικώς καί μέ μητρικήν στοργήν καί άγάπην ήρώτησε καί ήκουσε τά προ- 
βλήματά των καί διένειμεν εις αυτούς ισάριθμα δώρα. Οί άσθενεϊς κατά τήν άποχώ- 
ρησίν της έξέφρασαν μέ συγκίνησιν πηγαία αισθήματα σεβασμοΰ καί ευγνωμο
σύνης πρός τό πρόσωπόν της καί τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής διά τό έπιδεικνυόμενον 
πατρικόν ένδιαφέρον καί τήν συμπαράστασίν του πρός αυτούς.

Είς τήν φωτογραφίαν ή Κα Καραβίτη μετά τοΟΊερέως τοΰ Σώματος προσφέρει 
δώρον εις άσθενή κατά τήν διάρκειαν τής έπισκέψεώς της είς τό Γ.Σ. Νοσοκομεΐον 
’Αθηνών.
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Χωροφυλακής (Σύντ]γμα Μακρυγιάννη). 
’Επίσης (10) τοιοΰτοι δι’ όδήγησιν στρα
τιωτικού αυτοκινήτου εις ΚΕΕΜ Σπάρ
της καί έτεροι (8) τοιοΟτοι διά τόν αύτόν 
σκοπόν εις ΚΕΒΟΠ Χαϊδαρίου ’Αττικής 
έπί (10) έβδομάδας (Σεπτέμβριος—Νο
έμβριος 1973).

Σύνολον τών πρός έκπαίδευσιν (μετεκ- 
παίδευσιν ή έπιμόρφωσιν) Ανδρών (542) 
ήτοι: ’Αξιωματικοί καί Άνθ]σταί (100) 
καί Όπλΐται (442).

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΔΩΔΩΝΑΙΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

’Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσαν τά 
άθορύβως καί καταλλήλως έφαρμοσθέντα 
υποδειγματικά μέτρα τάξεως παρά των 
άρμοδίων οργάνων τής Δ.Χ. Ίωαννίνων 
εις τάς δοθείσας παραστάσεις άρχαίου 
Δράματος τήν 11 ην καί 12ην Αύγούστου 
1973 εις τό άρχαΐον Θέατρον ΔΩΔΩΝΗΣ 
Ίωαννίνων. Αί παραστάσεις αύται, ώς 
γνωστόν, έδόθησαν ύπό καλλιτεχνικού 
θιάσου τού έν Θεσ]νίκη Κρατικού Θε
άτρου Βορείου Ελλάδος, παρουσία έκ- 
προσώπων τού πνευματικού κόσμου τής 
χώρας, των τοπικών άρχών καί χιλιάδων 
θεατών έκ τού έσωτερικοΰ καί όμογενών 
μας έκ τής άλλοδαπής.

Ή  έπιτυχής αΰτη συμβολή τών αστυ
νομικών μας όργάνων ένεθουσίασε τήν 
κοινήν γνώμην καί συνετέλεσεν εις τήν 
έκφρασιν εύμενεστάτων ύπέρ τής Χωρ] 
κής σχολίων αυτής διά τού τύπου.

ΑΥΞΗΣΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Διά τής ύπ’ άριθ. 501]1]34α] 13-9-73 
Δ]γής τού Υ.Δ. Τάξεως (Δ]νσεως Οικο
νομικού) παρεσχέθησαν άναλυτικαϊ όδη- 
γίαι πρός τήν Διαχείρησιν Χρηματικού 
Χωρ]κής ώς πρός τόν τρόπον έφαρμογής 
τού Ν.Δ. 126]5-9-73 (Φ.Ε.Κ. τ. Α.' 200 
5-9-73) περί αύξήσεως τού μισθού τών 
Ανδρών Χωρ]κής άπό 1-8-1973. Οΰτω ή 
χορηγηθεϊσα αΰξησις Ανέρχεται εις τά 
εξής ποσοστά : Χωροφύλαξ -Μοίραρχος 
15%, Ταγματάρχης—Συντ]ρχης 12%καί 
οί ’Ανώτατοι ’Αξιωματικοί 10%.

Αύτη υπολογίζεται έπί τού βασικού 
μισθού καί τών δύο (2) έπιδομάτων εΰδο- 
κίμού παραμονής καί πολυετούς υπηρε
σίας.

’Επίσης έχορηγήθη εις τούς Άνθ]στάς 
καί Όπλΐτας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας— 
πλήν τής ώς άνω έκ 15%αόξήσεως—ει
δικόν έπίδομα διαρκούς έτοιμότητος καί 
δυσμενών συνθηκών έργασίας έκ δραχμών 
(1.000) κατά μήνα (Ν.Δ. 126]73 άρθρον 4). 
Τούτο έχορηγήθη πρός βελτίωσιν τών 
Αποδοχών των λόγψ τής ειδικής Αποστο
λής των, ής ενεκεν, τελούν έν διαρκή έ· 
τοιμότητι καθ’ δλον τό 24ωρον—καί δή 
εις ώρας Ακαθορίστους—κατΑ τΑς έργα- 
σίμους καί μή ήμέρας (έορτΑς—Αργίας) 
ύπό εύμενεϊς ή καί δυσμενείς ή έπικινδύ- 
νους συνθήκας Απασχολήσεως.

Η Π Α Τ Ρ Ι Ζ  Τ Ι Μ Α  Τ ΗΝ ΜΝ Η ΜΗ Ν  

Τ Ω Ν  Η Ρ Ω Ω Ν  Τ Ο Υ  Μ Ε Α Ι Γ Α Α Α

Εις ατμόσφαιραν εθνικής συγκινήσεως καί παρουσία άρχών καί λαού 
έτελέσθη τήν Κυριακήν 16-9-73 εις τήν μαρτυρικήν κωμόπολιν τού Μελι- 
γαλά—Μεσσηνίας τό έτήσιον μνημόσυνον τών σφαγιασθέντων τόν Σεπτέμ
βριον τού 1944 ύπό τών δημίων τού έρυθροΰ ολοκληρωτισμού ύπερδισχιλίων 
'Ελλήνων πατριωτών μέ μόνην κατηγορίαν τήν πίστιν των εις τήν 'Ελ
λάδα καί τήν άφοσίωσίν των εις τά έθνικά ιδεώδη. Εις τό μνημόσυνον. τού 
όποιου προέστη ό Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, παρέστησαν 
ό 'Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Λαδάς, ό Υφυπουργός Περ]κός 
Δ]τής Πελοποννήσου κ. Λέκκας, ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Άντισ]γος κ. Καραβί- 
της, ό Δ]τής τής 94 Σ.Δ.1. Ύποσ]γος κ. Ραψομανίκης, ό Α.Δ.Χ.Πελοποννήσου 
Συντ]ρχης κ. Ψάρρης, πολλοί Νομάρχαι καί Δήμαρχοι πόλεων τής Πελοπον
νήσου, αί άρχαί τής Μεσσηνίας άλλοι έπίσημοι καί χιλιάδες λαού. Εις τήν 
τελετήν ώμίλησε ό 'Υφυπουργός κ. Λέκκας, τήν ομιλίαν τού όποιου δημο- 
σιεύομεν εις τήν έπομένην σελίδα. Εις τάς φωτογραφίας άνω ό κ. Αρχηγός 
Χωρ]κής καταθετών στέφανον έκ δάφνης εις τόν τόπον τού μαρτυρίου καί 
κάτω άπονομή έπάθλων εις τούς νικητάς. τού διοργανωθέντος Αγωνίσματος 
δρόμου θυσίας.



Η Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΟΥ κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡ.  

Δ ) Τ Ο Υ  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ
Σεβασμιώτατε 

Κύριοι Υπουργοί

’Αγαπητοί μου Κύριοι, Κυρίαι καί Δεσποινίδες.
Συνεκεντρώθημεν καί έφέτος όλοι, έδώ, στόν τόπο τής 

’Εθνικής καί Χριστιανικής Θυσίας τού Μελιγαλα ώς άπλοι 
προσκυνηταί, άνευ Αξιωμάτων καί θέσεων, ώς άπλοι καί πρα
γματικοί Έλληνες διά νά άποδώσωμεν τόν έλάχιστον φόρον 
τιμής στά θύματα, στά άθώα θύματα τού πλέον φοβερού έχθρού 
τής Ελλάδος καί τού Χριστού.

Δέν είμεθα όμως μόνον ήμεΐς πού συνεκεντρώθημεν έδώ 
διά τόν σκοπόν αυτόν, άλλά είναι όλοι οί Έλληνες, όπου καί 
άν κατοικούν, όπου καί άν εύρίσκωνται είτε έντός είτε έκτός 
τής Ελλάδος, καθ’ όσον ό ιερός αότός τόπος τής θυσίας τών 
2.000 άθώων Ελλήνων, έξέφυγεν άπό τά στενά τοπικά όρια τού 
Δήμου, τής Νομαρχίας καί τής Περιφέρειας καί έγινεν βωμός 
Πανελληνίου Προσκυνήματος.

Ή  Έπανάστασις έκήρυξεν καί κηρύσσει τήν λήθην τού 
παρελθόντος.

Τήν κηρύσσει είλικρινώς καί τιμίως καί τήν ευαγγελί
ζεται καί τήν έφαρμόζει εις δλας τάς ένεργείας της μέχρι καί 
τής προσφάτου άποφάσεώς της, νά άμνηστεύση, νά συγχώ
ρηση καί νά φανή μεγαλόψυχος έναντι καί τών έλαχίστων 
άρνητών της.

Τά κατά τού Έθνους όμως έγκλήματα, αί κατά τής ύπο- 
στάσεως καί ένότητος τού 'Εθνους κακουργίαι καί έγκλήματα 
δέν γνωρίζουν τήν λήθην.

Δέν καταποντίζονται εις τήν λησμοσύνην τού παρελθόν
τος, δέν Αμνηστεύονται πρωτίστως εις τήν συνείδησίν μας, άλ
λά παραμένουν εις τό διηνεκές άφορμαί όδυνηρας ψυχικής 
έξάρσεως καί κατανύξεως.

Μέ κατάνυξιν λοιπόν καί όδύνην, ώς Απλοί άνθρωποι— 
ώς προεϊπον—προσερχόμεθα σήμερον εις τόν τόπον αύτόν 
διά νά τιμήσωμεν έκείνους πού έτάχθησαν νά φυλάττουν τάς 
Θερμοπύλας τής Πατρίδος, τόσον έκείνους πού έπεσαν θύματα 
τής μεγάλης Αντεθνικής κακουργίας, όσον καί έκείνους πού 
έπέζησαν καί είναι τώρα παρόντες, ώς συνδετικά κύτταρα με
ταξύ τών νεκρών Αδελφών μας καί τής συνεχιζομένης ζωής 
τού Έθνους.

Σεπτέμβρης 1944. Ένώ έρόδιζεν ή αύγή τής Ελευθερίας, 
ένώ οί τελευταίοι τριγμοί τής έχθρικής καταρεύσεως ήκού- 
οντο πάνω καί πίσω άπό τά Ελληνικά βουνά, ό ύπουλος καί 
στυγερός έχθρός έφθανε στό κατακόρυφον τής Ανθελληνικής 
δράσεώς του καί έπεδίδετο εις τάς πλέον άκαταλογίστους ένερ
γείας τού μίσους καί τής παραφροσύνης.

Παρήλθον 29 έτη. Ό  πανδαμάτωρ χρόνος μπορεί νά έχη 
σβύση τά ίχνη τού πόνου άπό τήν δψιν τής νέας γεννεας, μπο
ρεί νά έχη άπαλείψη τήν φρίκην τών ήμερών τού μαρτυρίου, 
έκείνο δμως πού παραμένει άθεράπευτον καί άνεπούλωτον 
είναι τό τραύμα πού δέχθηκε ή Ελληνική ψυχή καί ό Ανθρω
πισμός τού Έλληνος..

Τά Δερβενάκια, ή Τριπολιτσά, ή Βέργα καί ή Αγία Λαύρα, 
ή Στιμάγκα, τά Καλάβριτα, τό Δυρράχι καί ό Μελιγαλάς, 
σχηματίζουν τήν άψίδα τού θριάμβου κάτω άπό τήν όποιαν 
δυναμοΰται ό παλμός τού Γένους.

’Απευθύνομαι καί πρός τούς γονείς καί τούς κηδεμόνας 
καί τούς παρακαλώ έξ’ όνόματος όλων τών παρευρισκομένων 
νά προγραμματίσουν τήν ψυχαγωγικήν έξοδον τών παιδιών 
των, εις τούς ιερούς τόπους πού προανέφερα.

Ωραία είναι ή Χωρά μας, ώραϊα τά νησιά καί τ’ Ακρογιά
λια, τά βουνά καί τά δάση μας.

’Αλλά ή Ελλάς δέν είναι μόνον φυσικόν γραφικόν το- 
πίον, δέν είναι ένδιαίτημα φυσικής άπολαύσεως.

Ή  Ελλάς είναι πρώτα άπ’ όλα Ιστορία.
"Οπου στραφεί κανείς βλέπει άποτυπωμένα τά βήματα 

τής ιστορικής πορείας.
Αυτά είναι τά παντοτεινά τρόπαια τής ’Εθνικής μας ύπάρ- 

ξεως.
Μαζί μέ τά άφθάστου ιστορικής άξίας κιονόκρανα, μαζί 

μέ τά βυζαντινά ψηφιδωτά γύρω άπό τό άμωμο πρόσωπο τής 
Παρθένου καί τις Αγγελικές μορφές τών 'Αγίων, μαζί μέ τούς 
σιωπηλούς σταυρούς καί τά μικρά ήρώα στις μικρές πλατείες 
τών χωρίων μας, ύφαίνεται ό αιώνιος μύθος τής άναγεννη- 
μένης ΰπό τής τέφρας της Ελλάδος........

Καί σήμερον άναγεννάται ή Πατρίς ύπό τάς ευλογίας τού 
Κυρίου καί τής ’Εκκλησίας, μέ βάσιν τήν άκατάλυτον Αρχήν 
τής ’Αγάπης, ήν έδίδαξεν πρό 2.000 έτών ό Κύριος καί χάριν 
τής όποιας καί έπί τής όποιας έστηρίχθη καί στηρίζεται ή 
Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967.

Σ’ αυτήν τήν βασικήν γραμμήν στηριζομένη ή Έπανά- 
στασις κατέστη δυνατόν νά φανή συνεπής πρός δλας τάς δο- 
θείσας υποσχέσεις της πρός τόν Ελληνικόν Λαόν μέχρι καί 
τής τελευταίας περί δημιουργίας όμαλού καί ήμέρου Πολιτι
κού βίου καί βαδίζει σταθερώς πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν, 
άλλά αφήνει ζωντανήν τήν παρακαταθήκην τής ’Αγάπης, τής 
Ελληνικής καί Χριστιανικής ’Αγάπης, μέ τήν Οπαρξιν τής 
όποιας καί μόνον θά προχωρήσωμεν ένωμένοι καί Αγαπημένοι, 
βάσει τής έν Χριστώ καί Ιστορικής Αποστολής, διά ένα πολύ 
καλλίτερον μέλλον ύπό τάς κατευθύνσεις καί ήγεσίας τού 
’Αρχηγού τής Έπαναστάσεως καί Δημοκρατίας Γεωργίου 
Παπαδοπούλου.

Δέν είναι λέξεις κεναί περιεχομένου, λέξεις έπιστρατευ- 
θεϊσαι διά νά καλύψουν τάς άνάγκας μιας έπισήμου τελετής.

Ήμεΐς οί μεγαλύτεροι, οί όποιοι έζήσαμεν έκ τού σύνεγ
γυς τά γεγονότα τής ήρωϊκής δεκαετίας 1940—1950 καί συμ- 
μετείχομεν εις αυτά, ήμεΐς πού έπράξαμεν τά καλά έργα καί πού 
παρεσύρθημεν ίσως εις μικρά ή μεγάλα σφάλματα, γνωρίζομεν 
τούλάχιστον νά δίδωμεν περιεχόμενον εις τάς λέξεις αύτάς καί 
νά βλέπωμεν τόν βωμόν τού Μελιγαλα, έναν Ακόμη κρίκον εις 
τήν μακράν καί συνεχιζομένην άλυσον τών θυσιών τής Πα
τρίδος μας.

'Ας μή λησμονώμεν ποτέ δτι ή Ελληνική ψυχή έκφρα- 
ζομένη διά τών στίχων τού Εθνικού μας Ύμνου, βλέπει τήν 
έλευθερίαν «Βγαλμένην άπό τά ιερά Κόκκαλα» τών θυμάτων 
της.

Αυτή είναι ή πραγματική έλευθερία, αύτή είναι ή ουσια
στική μορφή τής έσωτερικής ψυχής πρός έλευθερίαν τών Αν
θρώπων.

Αί έκτελέσεις καί ό θάνατος πού έσάρωσαν τούς δρόμους, 
τις πλατείες τού Μελιγαλα καί έγιόμωσαν τήν «Πηγάδα», υ
πήρξαν μία τραγική καί πένθιμη σελίς τής νεωτέρας μας ιστο
ρίας, άλλά είναι συγχρόνως καί ή Αναστάσιμος ιαχή τής Νί
κης τών έλευθέρων Ανθρώπων, στήν κορυφή τών όποιων εύ- 
ρίσκονται άπό πολλών χιλιάδων έτών οί Έλληνες.

Τιμή λοιπόν πρός τούς πεσόντας, σεβασμός πρός τούς 
έπιζώντας καί ένα στεφάνι άμαράντου δάφνης διά νά μάς θυμί
ζουν δτι ένα άπό τά στερεώτερα θεμέλια τής Ελλάδος είναι 
καί ό Μαρτυρικός Μελιγαλάς, ό πρωτοστάτης τής Ελευθε
ρίας.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ Δ. Α. Π.  

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Κατ’ Αύγουστον 1973 διεπίστωσε (5247) 
παραβάσεις ήτοι κακουργήματα (1), πλημ
μελήματα (1399), πταίσματα (3847) καί 
(834) συμβάντα καί οικογενειακά έπεισό- 
δια. Συνέλαβε (27) καταδιωκομένους. Πα- 
ρέδιοσεν Αρμοδίως (15) έξαφανισθέντας καί 
(27) ψυχοπαθείς, (48) κλαπέντα αυτοκί
νητα καί διάφορα ετερα Αντικείμενα, 
άνευρεθέντα κατόπιν έπιπόνων Αναζη
τήσεων καί ερευνών. Συνέλαβε (27) παρα- 
βάτας νόμων έπ’ αύτοφώρω. Συμμετέσχεν 
εις (83) περιπτώσεις καταστολής καί 
κατασβέσεως πυρκαϊών. Συνέδραμεν(192) 
κινδυνεύοντα ή χρήζοντα βοήθειας πρό
σωπα. Έδέχθη 43.358 τηλεφωνικός κλή
σεις έναντι (38.450) τοιούτων τοΰ μηνός 
Αύγουστου 1972.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΤΕΣΤ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Οΐ 14 τετράδες είναι: τ ρ ί
γωνα, μικροί κύκλοι. κύκλοι 
μέ τταχειά περιφέρεια, κύκλοι 
μέ δ ιπλή  περιφέρεια, κύκλοι 
μέ τρ ιπλή  περιφέρεια, μέτρι
ου μεγέθους κύκλοι, μεγάλοι 
κύκλοι, γκρίζοι κύκλοι, κύκλοι 
μέ πλεξίδ ια) κύκλοι μέ λατι
νικό ερωτηματικό, κύκλοι μέ 
θαυμαστικό, κύκλοι μέ τό σ η 
μείο τοΰ δολλαρίου σχήματα μ' 
ένα μαύρο τετραγωνάκι, άσ  
π ρ α  σχήματα.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ

1. Τό έπιβατικόν αύτοκίνητον
2. Εις ούδένα
3. Τό έπιβατικόν αύτοκίνητον
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ΕΝΑΙΛΦΕΡΟΥΖΛΙ

ΕΚΛΟΖΕΙΖ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (χρονικό 1922—23) Α’ βραβείον πεζο
γραφίας Μομφερρατείου Διαγωνισμού, σελ. 144, Άθήναι 1973, Κας Μαρ- 
κησίας Τζιμοπούλου, κατοίκου ’Αθηνών, Βρυάξιδος 14, Τ.Τ. 502, Τηλ. 
718—286. Τιμή βιβλίου δραχμαί 100.

Πρόκειται περί ένός έξαιρέτου πονήματος μέ λίαν έμπεριστατωμένην 
εισηγητικήν εκθεσιν—Αντί προλόγου—τού έπιφανοΰς λογοτέχνου κ. Χρή
στου Σολωμονίδη, πίνακα περιεχομένων καί έκφραστικΑς εικόνας πού 
συγκινοϋν ιδιαιτέρως τόν Αναγνώστην. Ή  συγγραφεύς Αφιέρωσε τό χρο
νικόν, ώς Αναφέρεται εις αύτό, εις τΑ (50) χρόνια τοΰ βομβαρδισμού τής 
Κέρκυρας ύπό τών ’Ιταλών κατ’ Αύγουστον 1923. Ή  κεντρική ιδέα τοΰ όλου 
θέματος στρέφεται εις τΑ έκ τού βομβαρδισμού (13) θύματα τών έκ Μ. ’Ασίας 
Ελλήνων προσφύγων, κατοίκων τού σημερινού Παλαιού Φρουρίου τής 
Κέρκυρας. Ό  πυρήν δέ τής όλης Αφηγήσεως (θέματος) είναι ή σκιαγρΑφησις 
τοΰ Αδικου χαμού—ένός Από τΑ (13) θύματα, τής χαριτωμένης 6χρονης προ- 
σφυγοπούλας Μαρίκας Βρυώνη, πού έτραυματίσθη εις τόν βομβαρδισμόν 
καί Απεβίωσεν μετά (3) ήμέρας.

Ειδική τιμή τοΰ βιβλίου διά τούς ανδρας μας δραχμαί 80.
Οί έπιθυμοΰντες τήν προμήθειαν αύτοΰ παρακαλοΰνται όπως άπευθύ- 

νωνται εις τήν συγγραφέα.

*  Μ

Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΝΗΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ
σελ. 110, Άθήναι 1973, τιμή 100 δρχ. Κας Ελένης Άναγνωστοπούλου,κα
τοίκου Αιγάλεω ’Αθηνών, Άγ. Μαρίνης 47, ύπαλλήλου Δ.Ε.Η.

Βιβλίον άξιόλογον, περιεχομένου έθνικοϋ μέ πρφλογον, εισαγωγήν καί 
πίνακα περιεχομένων ώς καί διάταξιν ύλης λίαν έπιμελημένην. Εις αύτό 
έξιστορούνται γεγονότα άφορώντα τήν κήρυξιν τού Β’ Παγκοσμίου Πολέ
μου, τήν Ρωσσικήν Έπανάστασιν τού 1917, τά Πανσλαυϊκά σχέδια, τινά 
περί ’Αμερικής—Ρωσσίας, Σοσιαλισμού—Κομμουνισμού καί, σύν τοΐς 
Αλλοις, τά έπελθόντα εις τήν χώραν μας δεινά καί δοκιμασίαι, συνεπείμ τών 
δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

Οί έπιθυμοΰντες τήν προμήθειαν αύτοΰ δύνανται νά άπευθύνωνται εις 
τήν συγγραφέα.

Μ  *

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΔΑΦΝΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ κ. Κώστα Α. Κυριακοπούλου, 
Λογοτέχνου—Δημοσιογράφου, εκδοσις ’Εθνικού Ιδρύματος «Ό  Βασιλεύς 
Παύλος», Άθήναι 1971, σελ. 260, έγχρωμον έξώφυλλον.

Μέ έξαιρετικήν έπιμέλειαν καί εις Απλήν γλώσσαν ό συγγραφεύς πα
ρουσιάζει μερικές Από τις μορφές τοΰ άγώνος τής έθνικής μας παλιγγενε
σίας (1821) όπως τούς Ύψηλάντας, τόν Μακρυγιάννη, τόν Αρχιμανδρίτην 
Διονύσιον Βυζάντιον, τόν Καποδίστριαν, τόν γυιόν τοΰ Μ. Μπότσαρη 
(Κεφ. Α") ώς καί τόν Κανάρην, τούς Σπετσιώτες, τούς Υδραίους, τούς Αί- 
γαιοπελαγίτες κ. α. (Κεφ. Β ). ’Επίσης μάς όμιλεϊ λίαν παραστατικά διά τήν 
έκπαίδευσιν καί τήν πρόνοια τοΰ ’21, τό Θέατρο στή Σαντορίνη στά 1827 
κ.λ.π. (Γ- Κεφ.) καί διά τήν Διοίκησιν (Άρειος Πάγος—Μινιστέριον τής 
Οικονομίας Κεφ. Δ’). Εις τό τελευταίον Κεφ. Ε' (Άνάλεκτα) μάς δίνει μίαν 
εικόνα διά τήν Κρήτην καί τήν ’Οθωμανικήν παρακμήν, τής Αθήνας τοΰ 
1832—38, τοΰ Ν. Σαριπόλου, τοΰ Παύλου Μελά κ.ά. Εις τά Κείμενα παρεμ
βάλλονται έπιτυχείς φωτογραφίαι.

Λίαν έπιτυχής παρουσίασις τοΰ πονήματος γίνεται Από τόν εύρυμαθή 
Γενικόν Δ]ντήν τοΰ Ε.Ι. στρατηγόν έ.ά. κ. Ξένον εις σελίδα προτασσομένην 
τοΰ περιεκτικοΰ προλόγου τοΰ συγγραφέως.

*  *

ΝΕΟΙ ΒΩΜΟΙ (Άθήναι 1973, σελ. 140, τιμή δραχμαί 100) κ. Άρσένη Σα- 
μοΐλη, Φιλολόγου, κατοίκου ’Αθηνών, Καρυταίνης 11, Τ.Τ. 220. Μελέτη 
μέ λογοτεχνικός Αξιώσεις, ήθικοΰ καί έθνικοΰ περιεχομένου, γραμμένη εις 
γλώσσαν κατανοητήν. Περιέχει κείμενα πεζά, έξαίρετον πρόλογον, εισα
γωγήν καί πίνακα περιεχομένων ώς καί λίαν βαθυστόχαστα ποιήματα.^

Είναι μία εκδοσις έπί έκλεκτοΰ χάρτου μέ έπιμελημένην διάταξιν ϋλης 
καί καλαισθητικήν έμφάνισιν. Οί έπιθυμοΰντες τήν προμήθειαν τοΰ πονή
ματος αύτοΰ δύνανται νά άπευθύνωνται εις τόν συγγραφέα.




