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Τις Άγιες ήμέρες 
των έορτών ή Χωρο
φυλακή βρέθηκε ό
πως πάντοτε κοντά 
στά παιδιά καί σκόρ
πισε τήν χαρά στις 
άγνές ψυχές τους.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

★
τ η ς

Με το τ ε ύ χ ο ς ’ Ιανουάρ ιου ,ή  "ΕΠ.Χ." 
μ π α ίν ε ι πανηγυρικά στον 5ο χρονο 
κυκλοφορίας της με'"γενε'θλεο δώρο" 
προσθήκη (8 ) νε'ων σελίδω ν.

■JL·· To γεγουος αύτο',υπήρξε άφορμή νά 
φθάσουν στά Γραφεία μας , δεκάδες 

γράμματα και' εύχετή ρεες κάρτες που 
μας δ ίδουν  καε πάλε την εύχαερεα νά 
επαναλάβωμε δημοσίως οτε δεαθε'τομεν 
ευα θαυμάσιο αναγνωστικό κ ο ινά .

Νοερά σφε'γγομε το χε'ρε όλων αύτών 
των ανθρώπων καε' τους δεαβεβαεώνο- 

με οτε ή ολη εύγενεχη  χεερονομε'α τους 
ένεσχυεε σημαντικά τ ι ς  προσπάθεεεςμας,

^ —’’Ενα δείγμ α  των προσπαθειών μας αύ 
των, αντιπροσωπεύουν καε' οέ ν εες  

μο'νεμες στήλες που έγκαενεάζονταε άπο 
αύτο το τεύχος τής "ΕΠ.Χ." με' σχοπο 
υά δημιουργήσουν μεγαλύτερη ποεκελε'α 
ΰ λ η ς .

L ' Εάν ώρεσμενοε άπο τους αναγνώστες 
μας έχουν τήν έντυπωσε οτε με'α ή 

καε' περ ισσότερες άπο τε'ς στήλες αύτε'ς 
πρε'πεε νά βελτιω θούν, μπορούν έλευθε- 
ρα νά στεε'λουν τήν γνώμη το υ ς . Αύτο 
δε'ν θά δημεουργήση κανε'να άπολυτωςπρο- 
βλημα γ ια τ ί  άπλουστατα,οπως καε' όλες 
οέ άλλες,δε 'ν  γράφονται άπο έπαγγελμα- 
τε'ες δημοσιογράφους,εύθυμογράφους κλπ 
άλλά άπο ’Αξιωματικούς του Σώματος.

' Η"’Επιθεώρησες Χωροφυλακής"

Ε Τ Η Σ Ι Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α !
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Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ 
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Χ Ο Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
’Αντιστράτηγος — ’Αρχηγός

Έγεννήθη είς Χωματάδαν Μεσσηνίας τό έτος 
1920. Τό έτος 1941 κατετάγη_είς τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής. Έξήλθε τής Σχολής ’Αξιωματικών τό 
1949. 'Ομιλεΐ τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν. Προήχθη 
είς άπαντας τούς βαθμούς κατ’ έκλογήν καί τήν 
25-11-1973 έπελέγη ’Αρχηγός τού Σώματος, προ- 
αχθείς είς τον βαθμόν τού Άντιστρατήγου.

Έλαβε μέρος κατά τό Δεκεμβριανόν Κίνημα τοΰ 
1944 είς τάς Φύλακας Χατζηκώστα καί είς διάφορα 
αλλα σημεία τών ’Αθηνών. Κατά τήν διάρκειαν

τοΰ Συμμοριτοπόλεμου έλαβε μέρος είς τάς μάχας 
εναντίον τών Κ]Σ.

Έτιμήθη διά διαφόρων Παρασήμων καί Μεταλ
λίων.

Διώκησεν δλας τάς Υπηρεσίας Χωρ)κής κατά 
τούς διαφόρους βαθμούς του.

Έφοίτησεν είς τήν Σχολήν Πεζικοΰ Χαλκίδος 
καί τό Τμήμα Ξένων Γλωσσών τής Σ.Α.Χ., ώς έπί- 
σης καί είς διάφορα Σχολεία Μετεκπαιδεύσεως 
τοΰ Σώματος.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΟΥΣΗΣ
'Υποστράτηγος - Β' Υπαρχηγός

Έγεννήθη εις Λυρκείαν Άργους τό 1919. Κατετάγη εις 
τήν Χωροφυλακήν τό 1940. Έξήλθε τής Σχολής Αξιωματικών 
τό 1949. Έτοποθετήθη ώς Β' 'Υπαρχηγός τήν 26-11-1973.

Έλαβε μέρος εις τό Δεκεμβριανόν Κίνημα τοΟ 1944 έν 
Άθήναις καί άκολούθως κατά τήν διάρκειαν τοϋ Συμμοριτο- 
πολέμου έλαβε μέρος είς πλεϊστας μάχας κατά τών Κ]Σ.

Διφκησεν όλας τάς Υπηρεσίας Χωρ]κής, κατά τούς δια
φόρους βαθμούς του.

Έτιμήθη διά διαφόρων μεταλλίων καί παρασήμων.
Έφοίτησεν είς διάφορα Σχολεία μετεκπαιδεύσεως τού Σώ

ματος καί είναι ’Απόφοιτος τής Νομικής Σχολής του Πανεπι
στημίου Θεσ]νίκης.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ταξίαρχος - Α' Επιθεωρητής

Έγεννήθη είς Φιλιατρά—Μεσσηνίας τό έτος 1920. Κατε
τάγη είς τό Σώμα τής Χωροφυλακής τό 1941. Έξήλθε τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Χωρ]κής τό 1949, προαχθείς είς Ταξίαρ- 
χον τό 1973.

Έλαβε μέρος είς τό Δεκεμβριανόν Κίνημα καί κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ συμμοριτοπολέμου έλαβε μέρος είς μάχας 
κατά τών Κ]Σ.

Διφκησεν όλας τάς Υπηρεσίας Χωρ]κής.
Έτιμήθη διά διαφόρων παρασήμων καί μεταλλίων.
Έφοίτησεν είς διάφορα Σχολεία Μετεκπαιδεύσεως τοϋ 

ΣΦματος καί είναι κάτοχος τής Γαλλικής καί Ιταλικής Γλφσ- 
σης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
'Υποστράτηγος - Α' 'Υπαρχηγός

Έγεννήθη είς Δάφνες Αίγιαλείας Άχαΐας τό έτος 1920. 
Κατετάγη είς τό Σώμα τής Χωροφυλακής τό 1941. Έξήλθε τής 
Σχολής ’Αξιωματικών τό 1949. Όμιλεΐ τήν Γερμανικήν γλώσ
σαν. Έτοποθετήθη ώς Α’ 'Υπαρχηγός τήν 27-11-1973.

Έλαβε μέρος είς τήν Μάχην τής Κρήτης, καί τό 
Δεκεμβριανόν Κίνημα τοϋ 1944. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ Συμ- 
μοριτοπολέμου έλαβε μέρος είς διαφόρους μάχας κατά τών 
Κ]Σ.

Διφκησεν όλας τάς Υπηρεσίας Χωρ]κής.
Έτιμήθη διά διαφόρων μεταλλίων καί παρασήμων.
Έφοίτησεν είς τήν Σχολήν Πεζικοΰ Χαλκίδος καί τάς 

Σχολάς Μετεκπαιδεύσεως τοϋ Σώματος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Ταξίαρχος - Β' Επιθεωρητής

Έγεννήθη είς χωρίον Χατζή Μεσσηνίας τό έτος 1920. 
Κατετάγη είς τό Σώμα τής Χωροφυλακής τό 1941. Έξήλθεν 
τής Σχολής ’Αξιωματικών τό 1949, προαχθείς είς Ταξίαρχον 
τό 1973. Έτοποθετήθη ώς Β' Επιθεωρητής τήν 28-11-1973.

Συμμετέσχεν είς τήν Μάχην τής Κρήτης. Έλαβε μέρος 
είς τό Δεκεμβριανόν Κίνημα τοϋ 1944 καί συμμετέσχεν είς 
τόν άγώνα έναντίον τών Κ]Σ είς διαφόρους περιοχάς τής Πελο- 
ποννήσου, ώς Άνθ]ρχος Διοικητής Μεταβατικών ’Αποσπα
σμάτων.

Διφκησεν όλας τάς 'Υπηρεσίας Χωρ]κής," κατά τούς δια
φόρους βαθμούς του.

Έτιμήθη διά διαφόρων παρασήμων καί μεταλλίων.
Έφοίτησεν είς διαφόρους Σχολάς Μετεκπαιδεύσεως τοϋ 

Σώματος καί τυγχάνει τελειόφοιτος τής Παντείου Σχολής 
Πολιτικών καί Οικονομικών Επιστημών.
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Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Σ Φ Υ Ρ Ο Ε Ρ Α  
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

«’Αρχιμηνιά κι’ άρχιχρονιά—Ψηλή 
μου δεντρολιβανιά». Μέ τό χαρού
μενο αύτό τραγούδι τοϋ ξένοιαστου 
παιδόκοσμου υποδέχονται δλοι οί 
"Ελληνες τόν καινούργιο χρόνο καί 
τό χαρούμενο "Αγιό του, πού έρχε
ται από τήν Καισαρεία γιά νά μοι
ράσει τά πλούσια δώρα του σέ 
μικρούς καί μεγάλους. ’Αλλά ή 
πρωτοχρονιά ή παλιά, ή καθαρά 
έλληνική, όπως τήν διεμόρφωσε ή 
παράδοσις πολλών αιώνων, όσο 
πάει καί χάνεται στά βάθη τής 
λησμονιάς. Καί δέν μπορούμε πιά 
νά τήν βρούμε παρά μονάχα στήν 
έλληνική ύπαιθρο καί στήν άνάμνη- 
σι τών παλαιοτέρων. "Ας άρχίσουμε 
άπό τήν Πρωτοχρονιά στήν παλιά 
’Αθήνα.

Ή  Πρωτοχρονιά ήταν γιά πα
λιούς ’Αθηναίους «έορτή έορτών», 
πού εΰρισκε ολόκληρη τήν ’Αθήνα 
στο πόδι. Δέν υπήρχε τότε ό σημε
ρινός κοσμοπολιτισμός, τά ρεβε
γιόν καί τά άλλα ευρωπαϊκά καί 
ξένα έθιμα πού μάς έχουν κατακλύ- 
σει. Έξαίρεσι άποτελοΰσαν μονάχα 
ό έπίσημος χορός τών ’Ανακτόρων 
καί τού «Παρνασσού», πού ήταν ή 
έπίδειξις τής κομψότητος καί τής 
γυναικείας γοητείας. Ό  άειθαλής 
"Αγιος Βασίλειος μέ τήν άσπρη του 
γενειάδα έσερνε τό πανηγύρι του 
πίσω άπό τά πολύχρωμα κρύσταλ
λα τών προθηκών τής όδοΰ Αιόλου, 
όπου άφηνε νά τού ξεφύγουν άπό 
τό καλάθι του τά άπειρα παιχνίδια 
του, ενώ στις γωνιές τών κεντρικών 
δρόμων οί πρόχειρες πεντάρικες 
ρουλέτες περίμεναν τούς διαβάτες 
νά δοκιμάσουν τήν τύχη τους γιά 
τόν καινούργιο χρόνο.

Ρομαντικός καί γραφικώτατος 
ήταν ό έορτασμός τό βράδυ τής 
Παραμονής. Τά παιδιά γύριζαν, 
όπως καί τώρα τούς δρόμους μέ 
τά σιδερένια τρίγωνα καί τά «λέγα-
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νε». Στά χέρια τους κρατούσαν καί 
μεγάλα φωτισμένα θωρηκτά, ίσως 
γιά νά θυμίζουν στους ’Αθηναίους 
τής ναυτικές δόξες τοΰ 1912. Χα
ρακτηριστική εικόνα γιά τήν άλλη 
έορταστική κίνησι των δρόμων 
μας δίνει μιά έφημερίδα τής εποχής: 
«Μπουλούκια κατερχόμενα συναν

τιόνται μέ τούς θέλοντας ν’ άνέλθω- 
σι καί τότε γίνεται ή μεγαλυτέρα 
σύγχυσις καί χάνει ό φίλος τόν φί
λον καί ό πατέρας τό παιδί. Καί 
ακούονται ίαχαί τσαλαπατουμένων 
καί κραυγαί κυριών ένοχλουμένων 
καί παιδιών κλάματα καί δουλικών 
βρισιές καί γερόντων άναθεματί-
σματα καί συζύγων άπειλαί....».
Καί άν φαντασθοΰμε συγχρόνως 
καί τά άλληλοριχνόμενα κομφετί, 
τις φωνές τών διαμαρτυρομένων 
καί τών έμπορων τοΰ ποδαριού, 
τότε θά έχουμε μιά πλήρη εικόνα 
γιά τήν έορταστική άτμόσφαιρα 
στήν παλιά ’Αθήνα τό βράδυ τής 
παραμονής τής Πρωτοχρονιάς.

Ταλαιπωρημένοι, τσαλαπατημέ- 
νοι, φουρκισμένοι έφταναν έπί 
τέλους κάποτε οί ’Αθηναίοι στά 
σπίτια τους. Οί νοικοκυρές είχαν 
φροντίσει νά είναι όλα πεντακά
θαρα, άπό τά σκαλοπάτια τής 
πόρτας ως τό γυαλί τής λάμπας πού 
θά φώτιζε τό πρωτοχρονιάτικο 
τραπέζι τους. 'Ως τά μεσάνυκτα 
περνούσαν μέ τόν μπαπαρατζίκο, 
τήν τριανταμία, τό τραγούδι καί 
τ’ άθώα οικογενειακά ή φιλικά 
παιχνίδια. Τά μεσάνυχτα άκριβώς 
έσβυναν τις λάμπες, κι’ έδιωχναν 
άπό τήν πόρτα μέ «γιουχαίσματα» 
τόν παλιό χρόνο, πετώντας ξοπίσω 
του ένα παλιοπάπουτσο στό δρόμο. 
’Αμέσως κατόπιν άναβαν τούς πο
λυελαίους καί όλες τις λάμπες τοΰ 
σπιτιοΰ καί ό νοικοκύρης τοΰ σπι- 
τοΰ έκοβε τή βασιλόπηττα μέ τό 
χρυσό ναπολεόνι.

Τό πρωί τής Πρωτοχρονιάς ξυ- 
πνοΰσαν τούς ’Αθηναίους οί κανο
νιές τοΰ Λυκαβηττοΰ καί οί καμπά
νες άπ’ όλες τις έκκλησίες τής 
’Αθήνας. Οί ’Αθηναίοι «σύν γυναιξί 
καί τέκνοις» πήγαιναν νά λειτουρ- 
γηθοΰν. "Οταν γύριζαν άπό τήν 
έκκλησία είχαν μαζύ τους ένα ρόδι, 
πού τό έσπαζαν στήν έξώπορτα τοΰ 
σπιτιοΰ τους «γιά τό καλό» καί τά 
κορίτσια πήγαιναν νά φιλέψουν τήν 
βρύση τής γειτονιάς «σύμφωνα μέ 
τό έθιμο» Τό φίλεμα τής Βρύσης 
ήταν λογίς—λογίς γλυκά, πού σέ 
λίγο φρόντιζαν νά τά έξασφαλίσουν 
οί «γαυριάδες» τής Πλάκας καί τοΰ

Η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡ)ΚΗΣ» 
Σάς εύχεται  

Χαρούμενο καί Εύτυχισμένο
1 9  7 4
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Ψυρρή φωνάζοντας «Καί τοϋ χρό
νου, κυράδες»!

'Ωραίο επίσης ήταν καί τό έθιμο 
των έμμέτρων εύχετηρίων πού 
μοίραζαν τήν Πρωτοχρονιά στά 
σπίτια ό εφημεριδοπώλης, ό σκου
πιδιάρης, ό καπνοδοχοκαθαριστής 
καί ό φανοκόρος τοϋ Δήμου, πού 
έγραφε εις «άπταιστον καθαρεύου
σαν» τό εύχετήριό του:

Έν τω μέσφ τοϋ χειμώνος, εν τω 
μέσω των ανέμων, έν τω μέσα) 
τής θυέλλης καί ύπό τοϋ ψύχους 
τρέμων, ύπό άστρα ομιχλώδη κι 
όμιχλώδεις ούρανούς σάς άνάπτω 
τούς φανούς καί ώς Προμηθεύς 
σοφός διανέμω σ’ όλους φως.

Καί εις έτη π ο λ λ ά !

Αλλά όπως είπαμε, τό άποκορύ- 
φωμα τοϋ πρωτοχρονιάτικου πανη- 
γυριοϋ τής παλιάς ’Αθήνας ήταν 
ό ετήσιος χορός πού γινόταν στις 
Αίθουσες των παλαιών άνακτόρων. 
"Ο,τι καλλίτερο είχε τότε νά έπιδεί- 
ξη ή άθηναϊκή κοινωνία ήταν 
παρόν... 'Υπουργοί, βουλευταί καί 
πολιτευταί μέ τά φράκα τους, άξιω- 
ματικοί μέ τις άπαστράπτουσες 
στολές, τά παράσημα καί τά σπαθιά 
τους καί άκτινοβολοΰσες όμορ- 
φιές υπάρξεων πού γιά πρώτη φορά 
έπαιρναν τό βάπτισμα των κοσμι
κών δεξιώσεων. Κι’ ένώ τά βιολιά 
σκόρπιζαν γύρω τις νότες μελωδι
κών βάλς, τά ζευγάρια στροβιλίζον
ταν κι’ έσμιγαν χνώτα χορευτών κι’ 
έκανε μία ζέστη, καί θρόμβ’ ίδρώτος 
έσταζαν εύώδους καί πλουσίου», 
όπως έγραφε τήν άλλη μέρα τοϋ 
χοροϋ ό Σουρής στο «Ρωμηό» του.

’Αλλά καί οί χοροί αύτοί τών 
’Ανακτόρων καί τοϋ «Παρνασσοϋ» 
άρχισαν μέ τό κύλισμα τοϋ χρόνου 
νά ύπόκεινται στον νόμο τής φθο
ράς. Τά πολεμικά γεγονότα τοϋ 
1912—1913 καί τά μεταπολεμικά 
έθιμα ήταν ή Αιτία.

Τής άνορθώσεως καιροί....
Δέν γίνονται σάν πριν χοροί 
δέν γίνονται μεγάλοι 
τών ’Ανακτόρων μπάλοι....

...έγραφε καί πάλι ό Σουρής, σάν έ- 
πικήδειο στά ώραΐα έθιμα τής ’Αθή
νας πού φεύγανε....Καί ό άλλος
ποιητής, ό Τίμος Μωραϊτίνης, νο- 
σταλγός κι’ αύτός έκείνης τής πα
λιάς άθηναϊκής πρωτοχρονιάς, 
γράφει :
Καί τό καράβι μέ τό χάρτινο στολίδι 

δέν ξανάρθε νά τά ποΰμε στοΰ 
παπποΰ τήν πόρτα πλάι, τό στερ

νό του ήταν ταξίδι,
πήρε τά όκτώ μας χρόνια
κι’ έφυγε μακρυά καί πάει......
Έφυγε, παίρνοντας μαζύ του μιά 

όλόκληρη έποχή....
’Αλλά ή Ελληνική Πρωτοχρο

νιά, μέ όλα τά πολλά της πατροπα
ράδοτα καί γραφικά έθιμα—όσο 
κι’ άν αύτά υποχωρούν καί σβύνουν 
σιγά—σιγά μέσα στις μεγάλες πο
λιτείες-δέν έχασε άκόμα τήν γρα
φικότητά της στό Ελληνικό χω
ριό!... "Οσοι έζησαν σ’ αυτό, θά 
τήν θυμούνται άκόμα μέ όλη της 
τήν χαρούμενη καί άδολη όψι. 
’Αρχίζει κι’ έκεϊ μέ τά κάλαντα 
«τ’ "Αϊ Βασίλη»......

Κάθε τόπος όμως έχει καί τά 
δικά του «κάλαντα». ’Αλλοιώτικα 
τά λένε στά νησιά, άλλοιώτικα στή ν 
Πελοπόννησο, στή Θεσσαλία, στήν 
"Ηπειρο, στήν Μακεδονία καί στή 
Θράκη. ’Αλλοιώτικα είναι καί τά 
κάλαντα, πού μάς έφεραν οί άδελ- 
φοί μας πρόσφυγες άπό τον Πόνΐο.

Έτσι ένα άπ’ αύτά τά πρωτοχρο
νιάτικα Ποντιακά κάλαντα λέει:

’Αρχή κάλαντα κι’ αρχή τοϋ Χρό
νου,

πάντα κάλαντα, πάντα τοϋ Χρό
νου,

’Αρχή μήλον έν, κι’ άρχή κυδώνι
εν,

άρχή μόσκον έν τό μυρισμένον, 
Έμυρίστεν άτ’ ό κόσμος ούλος, 
γιά μυρίσατον κ’ έσύ άφέντη...
Στήν Θράκη πάλι τά κάλαντα 

έχουν μιά όμορφιά συγκινητική, 
πού θυμίζουν τή βυζαντινή μας πα- 
ράδοσι. Ή  μελφδία τους είναι απλή 
καί λιτή, άλλά ή ποίησίς τους θαυ
μάσια.

Άκοϋστε ένα γιά τό νοικοκύρη 
τοϋ σπιτιοϋ.

’Αφέντη μου, στήν τάβλα σου 
χρυσή καντήλα καίει, 

δίχως άλυσο κρέμεται, δίχως 
τό λάδι καίει, 

κι’ άν βάλεις λάδι καί κερί, φέγ-
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γεις τήν αφεντιά σου, 
κι’ αν βάλεις περισσότερο, φέγ

γεις τόν κόσμον όλο, 
κι’ άπό τά παραθύρια σου, φέγ-- 

γει τή γειτονιά σου.
Φέγγει καί τις άρχόντισσες καί 

τις άρχοντοποϋλες, 
πού κοσκινίζουν τά φλουριά, πού 

δριμονίζουν τ’ άσπρα.
Κι’ έμεϊς τόν αύγενίζουμε, Θεός 

νά τόν φυλάει...

Στην Μακεδονία πάλι ή Πρωτο
χρονιά μοιάζει μέ τήν ’Αποκριά....
Πυκνοί όμιλοι μεταμφιέζονται καί 
τριγυρίζοντας στούς δρόμους των 
χωριών, φωνάζουν: «Γειά χαράκι’ 
ό "Αϊ Βασίλης, πολλά κριθάρια, 
πολλά στάρια, πολλά παιδιά!...»

"Οσο γιά τά νησιά τοϋ Αιγαίου, 
ένώ θά περίμενε κανένας νάρχεται 
ό"Αγιος Βασίλειος σάν θαλασσινός, 
έρχεται σάν.. «Ζευγολάτης». Χαρα
κτηριστικοί είναι οί στίχοι των

πρωτοχρονιάτικων καλάντων, πού 
περιγράφουν τό άλέτρι του:

’Αγριελιά είν’ τ’ άλέτρι του, 
καί δάφνη ό ζυγός του,

είναι κι’ ή βουκεντρίτσα του
τριανταφυλλιάς κλωνάρι!....
’Αλλά τά χωριάτικα έθιμα τής 

Πρωτοχρονιάς δέν τελειώνουν μέ 
τά κάλαντα. Σέ μερικά νησιά μας 
άφιερώνουν τήν ήμέρα τής Πρω
τοχρονιάς στό ήμέρωμα τής Θάλασ
σας. Στις Κυκλάδες θεωρούν καλό 
οιωνό νά φυσάει βοριάς εκείνη τήν 
ήμέρα. Ξεχωριστή σημασία δίνουν 
επίσης σ’ έκεΐνο πού θά πρωτομπεϊ 
στό σπίτι καί θά κάμει τό ποδαρικό 
τής ήμέρας τής πρωτοχρονιάς. 
’Επίσης προσέχουν στό πέταγμα 
των πουλιών. "Αν έλθει στήν αύλή 
τους περιστέρι, πιστεύουν πώς όλος 
ό χρόνος θά περάσει καλά. "Αν 
όμως πετάξει πάνω άπό τό σπίτι 
κοράκι, τότε μεγάλες συμφορές 
περιμένουν τό σπίτι.

Σέ μερικά χωριά μας συνηθίζουν 
ν’ άγγίξουν στό πρόσωπο, μόλις 
πλυθούν τό πρωΐ τής Πρωτοχρο
νιάς, ένα κομμάτι σίδερο, γιά νά 
είναι όλο τό χρόνο σιδερένιοι. Προ
σοχή μεγάλη δίνουν έπίσης καί 
στό δάνεισμα. Δέν δανείζουν τήν 
Πρωτοχρονιά ούτε χρήματα, ούτε 
σκεύη τής κουζίνας, γιά νά μήν 
δανείζουν όλο τό χρόνο.

’Αλλά καί τά διάφορα έπαγγέλ- 
ματα έχουν στά χωριά μας καί τις 
δικές τους πρωτοχρονιάτικες πα
ραδόσεις: Οί γεωργοί, παραδείγμα
τος χάριν, άποφεύγουν ν’ άναφέρουν 
τήν πρωτοχρονιά φίδια, ποντικούς 
καί άλλα βλαβερά γιά τήν γεωργία 
ζώα καί έντομα, γιατί πιστεύουν 
ότι ή άνάμνησίς τους αύτή τήν 
ήμέρα τά αύξάνει.

Ό  κυνηγός τήν πρωτοχρονιά 
πρέπει νά σκοτώσει κάτι, έστω καί 
μιά κόττα τής αύλήςτου, γιατί ή 
τουφεκιά του θάναι έτσι γόνιμη 
όλη τήν χρονιά.

Στήν Ήπειρο οί μπακάληδες 
κρεμνούν στήν πόρτα τού μαγαζιού 
τους τό «τεφτέ'ρι μέ τά βερεσέδια» 
γιά νά τά παίρνει ό άγέρας καί νά 
μήν έχει πολλά τόν έρχόμενο χρόνο.

Μέσα σέ τέτοια άτμόσφαρα άμέ- 
τρητων παραδόσεων έορτάζεται ή 
Πρωτοχρονιά στήν Ελληνική 
"Υπαιθρο. ’Αγκαλιασμένη άκόμα 
μέ χιλιόχρονα έλληνικά έθιμα, 
μέ θρύλους παλιούς καί μεγάλη 
γραφικότητα μάς θυμίζει ότι σέ 
τούτη τήν Γή ζεΐ άθάνατο τό πνεύ
μα τής Φυλής μας....
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Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π

' Υ π ο μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

«’Αρχιμηνιά καί άρχιχρονιά —ψηλή μου δενδρο- 
λιβανιά. . .» έλεγαν κάποτε στην άρχή τοΰ χρόνου. 
Εφέτος όμως, όπως καί τα τελευταία χρόνια, ή ψηλή 
δενδρολιβανιά ξεχάστηκε μέ τά «γκύ», καί τις γκίνιες 
της ψιλής πόκας, τοΰ κουμκάν καί τοΰ σεμαίν-ντέ-φέρ. 
Ό  ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό τοΰ Αΐγόκερω, 
καί η « Επιθεώρησις Χωροφυλακής» στο κατώφλι 
τοΰ 5ου χρόνου άπό τήν έ'κδοσί της. Μέ τήν εύκαιρία 
αυτή, την δεύτερη ήμερα τής Πρωτοχρονιάς, γίνεται 
μιά μικρή τελετή στά Γραφεία της. Παρίσταται ολό
κληρο τό συντακτικό έπιτελεΐο της καθώς καί προσκε
κλημένοι φίλοι. Σβήνονται τέσσερα κεριά σέ μιά 
θαυμάσια τούρτα, άκούγεται τό καθιερωμένο «Χάππυ 
μπερθνταιη», και «δουλεύεται» άγρίως ό Άρχισυντά- 
κτγ)ζ, γιατί όταν πηγαίνει νά τήν κόψη, τοΰ δίνουν. . 
ψαλλίδι αντί γιά μαχαίρι, γιά νά τοΰ θυμίσουν τήν δου
λειά πού κάνει ολόκληρο τον χρόνο μέ τά χειρόγραφα 
καί τά τυπογραφικά δοκίμια. Μετά τά Φώτα, οί χαρ- 
τοπαικτικές μάχες σημειώνουν ΰφεσι. ’Αντίθετα στά 
γήπεδα μαίνονται οί ποδοσφαιρικές μάχες, ένώ οί μι
κρές οθονες άλλοτε φλέγονται άπό πολεμικά, άστυνο- 
μικά καί ^γουέστερν επεισόδια, καί άλλοτε ψύχονται 
ελαφρώς άπό ώρισμένα «σώου», πλημμυρίζουν συγκί- 
νησι άπό δακρύβρεκτα «μελό» ή βομβαρδίζονται άπό 
διαφημιστικά «σλόγκαν».

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ

Ό  ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό τοΰ 'Υδρο
χόου, οι μαθηται σε αγωνία λόγω έξετάσεων, καί οί
8

Μέ τον συνήθη Καζαμία όλοι διασκεδάζομε στο 
τέλος τοΰ χρονου, γιατί άπλούστατα καμμιά άπότίς 
προβλέψεις του δέν έχει έπαληθεύσει. ’Αντίθετα ό 
παρών «Καζαμίας» γράφτηκε μέ μιά μόνο πρόβλεψη: 
Να ψυχαγωγήση —αν τά καταφέρη —τούς αναγνώ
στες απο την άρχή τοΰ καινούργιου χρόνου. "Ας δοΰμε 
λοιπον απο τήν εύθυμη πάντα πλευρά—τί μάς επι
φυλάσσει το 1974 σέ συνδυασμό μέ τά γεγονότα τοΰ 
1973, καθώς καί τά κατάλοιπα τής λύπης, τής χαράς 
και τοΰ. . . 13ου μισθοΰ.



εκπτώσεις στο φόρτε τους. Γιά ένα 20 ήμερο οί εμπο
ρικοί δρόμοι της ’Αθήνας κατακλύζονται άπό γυναί
κες κάθε ηλικίας, πού σπεύδουν νά έπωφεληθοϋν άπό 
διάφορες «εύκαιρίες». Οί καταστηματάρχαι τρίβουν τα 
χέρια τους άπό ίκανοποίησι, ενώ πολλοί σύζυγοι τρα
βούν τα μαλλιά τους (εννοείται όσοι έχουν) για τήν 
πρόσθετη αυτή έπιβάρυνσι τού οικογενειακού προϋ
πολογισμού. Στους δρόμους κάνουν την έμφάνισί τους 
επίσημοι λόγω ’Αποκριάς μασκαράδες σέ διάφορες 
εκδόσεις καί αποχρώσεις. Προς τό τέλος τού μηνός 
εγκαινιάζεται μια καινούργια τηλεοπτική έκπομπή. 
’Έχει τίτλο «ό ’Άγνωστος Πόλεμος», καί περιλαμ
βάνει μιά «ζωντανή» σειρά άπό τις 'Ομηρικές μάχες 
πού γίνονται κάθε μεσημέρι στις άφετηρίες των λεω
φορείων, καθώς καί τις κατά κύματα συμπλοκές ώρι- 
σμένων θερμόαιμων φιλάθλων στις εξέδρες των γη
πέδων κάθε Κυριακή άπόγευμα. Έ φ ’ φ καί τά φίλμς 
προβάλλονται χωρίς φωνοληψία καί μέ υπότιτλους, 
γιατί είναι άδύνατον νά φθάσουν μέχρι τον τηλεθεατή 
αυτούσιοι ώρισμένοι άκατανόμαστοι διάλογοι των 
«ηρωων». Τό σήριαλ αύτό δημιουργεί άναταραχή στην 
κοινή γνώμη, ή οποία καταλογίζει έμμεσα εύθΰνες 
στην Χωροφυλακή γιατί δέν βάζει στήν θέσι τους ό
λους αύτούς τούς ταραξίες. Τό θέμα όμως λύνεται, 
αμέσως. Οργανώνεται ειδική έκπομπή μέ θέμα 
«Προσκλησις γιά χαμομήλι» όπου μετακαλεϊται ει
δικός επι τού θέματος έμπειρογνώμων ήλικίας 102 
ετών, ο όποιος άφοΰ άνατρέχει στήν εποχή τού βω
μού Κινηματογράφου καί τής κυκλοφορίας μέ άμαξες, 
πείθει τελικά τους τηλεθεατάς ότι «αυτή είναι ή ζωή 
μας» και αν θελωμε νά βελτιωθούμε ας μή ρωτάμε 
αποκλειστικά τήν πασίγνωστη τηλεοπτική παντο- 
γνωστρα «θεία», άλλά καί άλλους μεγαλύτερους σέ 
ήλικια, κατά προτίμησι συγγενείς. . .

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ

Ο ήλιος βρίσκεται στον άστερισμό των ’Ιχθύων’ 
και οι ’Αποκριές προς τό τέλος τους. Έ φ ’ ώ καί ο1 
απανταχού γλεντζέδες σπεύδουν στά κέντρα γιά νά 
«πολαυσουν τό φινάλε αύτό τής ’Αποκριάτικης Φιέ- 
στας, αλλα καί νά τό βάλουν στά πόδια στις περιπτώ
σεις που συνάπτονται άγριες καρεκλομαχίες όστερα 
απο καποια ανεκτέλεστη «παραγγελιά». Στήν άγορά 
κάνει,την έμφάνισί του ένα καινούργιο άπορρυπαντικό 
“ου καθαρίζει σέ βάθος, πλάτος καί ΰψος. ’Ονομάζεται 
«σοΰπερ-φασίν», καί κατά τήν σχετική διαφημιστική 
ρεκλαμα, τό συνιστοΰν 35 κατασκευασταί πλυντη
ρίων, 488 ιδιοκτήται στεγνοκαθαριστηρίων, καί «όσοι 
άλλοι ξερουν». 'Ωστόσο όμως δέν διευκρινίζεται, έάν

στούς τελευταίους συμπεριλαμβάνονται εκείνοι άπό 
τούς άνδρες πού άπό άνωτέρα συζυγική θηλυκής προ- 
ελεύσεως βία, είναι μυημένοι στις λεπτομέρειες τής 
καθημερινής μπουγάδας. Τον Μάρτιο έρχονται τά 
πρώτα καραβάνια άπό τουρίστες. Τά ξενοδοχεία καί 
τά δημόσια κέντρα γνωρίζουν μεγάλες εισπρακτικές 
«πιέννες», έννοεΐται όχι άπό «μπατιροτουρίστες» πού 
διαθέτουν μονίμως ψιλά άνάλογα άπό λιρέττες, πφέ- 
νιχ, σέντς, φιορίνια ή πέννες. . .

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ

'Ο ήλιος πλησιάζει προς τον άστερισμό τού Ταύ
ρου, ενώ στο ομώνυμο γήπεδο τών ’Αθηνών μηδενί
ζονται δύο ομάδες τής ’Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, 
γιατί σύμφωνα μέ τήν επίσημη έκθεσι τού διαιτητοΰ 
«συνεπεία» έπεισοδίων μετέβαλον τον άγωνιστικόν 
χώρον εις «άρένα». Στήν ’Αθήνα άνοίγουν 3 καινούργια 
μπουζουκομάγαζα, ισάριθμα εργοστάσια άπορρυπαν- 
τικών, καί 4 κομμωτήρια «FOR ΜΕΝ». Τό τελευ
ταίο αύτό ενθουσιάζει τούς μακρυμάλλιδες ’Αθηνών 
καί περιχώρων, οί όποιοι δείχνουν ιδιαίτερη προτί- 
μησι στήν κόμμωσι «λάχανο». Τό τελευταίο δεκαή
μερο τού μηνός, ένα βαρυσήμαντο γεγονός συγλκονί- 
ζει στήν κυριολεξία τούς διεθνείς άθλητικούς κύκλους. 
Καταρρίπτεται τό Παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα έπί 
κοντώ μέ τήν φανταστική έπίδοσι 6.30μ. 'Ο ρέκορ
ντμαν είναι ένας δραπέτης άπό τον «’Ερυθρό Παρά
δεισο» στήν Δύση, ό όποιος δηλώνει προς τούς δημο
σιογράφους ότι τήν ικανότητα αύτή τήν άπέκτησε, 
χάρις στο πρόσφατο κατόρθωμά του νά δραπετεύση 
πηδώντας μέ κοντάρι τά ήλεκτροφόρα καλώδια τών 
συνόρων τής χώρας του. . .

Μ Α · Ι · Ο Σ

’Αθλητικών άπροόπτων συνέχεια. . . Αυτήν τήν 
φορά ή έκπληξι έρχεται άπό τήν Θεσσαλονίκη όπου 
ένας εντελώς άγνωστος σπρίντερ καταρρίπτει τό Πα
νελλήνιο ρεκόρ τών 100 μ. μέ έπίδοσι 9",8. Τό γεγο
νός αύτό έκμεταλλεύεται γνωστός διαφημιστικός ορ
γανισμός, ό όποιος μέ ένα τηλεοπτικό «σπότς» σπεύ
δει νά έξηγήση ότι ό άνθρωπος αυτός έγινε ό ταχύ
τερος 'Έλληνας γιατί κάθε φορά πού έβγαινε άπό τό 
σπίτι του γύριζε πίσω ολοταχώς επειδή ξεχνούσε νά' 
βάλη «μπρίλ-κρήμ» (!). 'Ο Ο. Τ. Ε. παράλληλα μέ 
τον χρυσό, εκδίδει καί τον άργυρό οδηγό, ένω ταύτό- 
χρονα έγκαινιάζει μιά νέα σύνδεσι, άπό όπου μεταδί
δονται λαϊκά τραγούδια καθώς καί μιά «δραματική»
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ιστορία σέ συνέχειες μέ τίτλο «'Η ’ίδια γεϋσι». ’Απο
τέλεσμα. Τις πρωϊνές, ιδίως, ώρες δλα σχεδόν τα 
τηλέφωνα των ’Αθηνών βουίζουν, ένώ τα μεσημέρια 
πολλοί σύζυγοι μουρμουρίζουν καθώς δοκιμάζουν την 
γεϋσι καμμένου φαγητού... Στον Λαγκαδά, τοϋ 'Αγίου 
Κωνσταντίνου οί ’Αναστενάρηδες επαναλαμβάνουν τις 
γνωστές πυροβασίες τους. Γιά πρώτη φορά αμύητος 
χορεύει ξυπόλητος επάνω στην φωτιά καί γίνεται τό 
πρόσωπο τής ημέρας. Πρόκειται γιά ενα μεσήλικα 
’Αθηναίο, ό όποιος εξηγεί προς τούς δημοσιογράφους 
δτι την ικανότητά του αύτήν τήν οφείλει στην γυναίκα 
του πού χρόνια τώρα, μέ τήν γκρίνια της, τον κρατάει 
σέ άναμμένα κάρβουνα. . .

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

'Ο ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό των Διδύμων 
καί ό γράφων τον «Καζαμία» σέ έξαιρετικά δύσκολη 
θέσι. Δέχεται στο Γραφείο του τήν έπίσκεψι δύο 
άγνώστων κυρίων, οί όποιοι παραπονοΰνται δτι κρυο
λόγησαν έξ αιτίας του καλοκαιριάτικα, γιατί το προ
ηγούμενο βράδυ έτυχε νά διαβάσουν τό άνά χεϊρας 
κείμενο. Τό πρωτάθλημα επιτέλους λήγει. Τέσσερις 
ομάδες ύποβιβάζονται, ένω στά Σχολεία έκατοντά- 
δες «κουμπούρες» δέν προβιβάζονται. Στήν δυτική 
Γερμανία έχουν φουντώσει γιά καλά οί ποδοσφαιρικοί 
άγώνες τοϋ 10 Παγκοσμίου Κυπέλλου. 'Η «Έουρο- 
βίζιον» μεταδίδει άπ’ εύθείας τά κυριώτερα μάτς, 
ενώ τά Διεθνή Είδησεογραφικά Πρακτορεία ασχο
λούνται μέ ενα νέο, πού έ'ρχεται κατ’ εύθεΐαν άπό τό 
διάστημα: ’Αμερικανοί άστροναϋτες άποβιβάζονται 
στήν Σελήνη, καί στήν πρώτη έπικοινωνία τους μέ τό 
Χιούστον, ρωτάνε πώς έ'ληξε ό άγων Κυπέλλου Ε λ 
λάδος μεταξύ Παναθηναϊκού ’Ολυμπιακού (!) "Ολοι 
άποροϋν, άλλά γρήγορα έρχεται ή διευκρίνισις: Ό  άδελ- 
φός ενός άπό τούς άστροναϋτες είναι νεοαποκτηθείς 
ομογενής παίκτης τής μιάς όμάδος μέ Ελληνική γε
νεαλογική ρίζα, γιατί ό προσπάππος του —’Ιρλανδός 
τήν καταγωγή —άγόραζε τσιγάρα άπό τό περίπτερο 
ένός Ρουμελιώτη μετανάστη στο Μπροΰκλιν...

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ

Τον μήνα αυτόν ή γή βρίσκεται στήν περιήλιο κα- 
τάστασι, ένώ πολλοί μακρυά άπό τό «κλεινόν άστυ» 
πού φλέγεται άπό τήν άφόρητη ζέστη. Στά κινηματο
γραφικά «πλατώ» άλλά καί στήν ύπαιθρο γυρίζονται

δεκάδες Ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες. "Ολες 
γίνονται έγχρωμες γιατί οί παραγωγοί έλπίζουν δτι 
μέ αυτό τον τρόπο θά συναγωνισθοΰν τά άσπρόμαυρα 
τηλεοπτικά σήριαλ. ’Αλλά καί οί παραγωγοί ταινιών 
γιά τήν μικρή οθόνη δέν μένουν άπρακτοι. Γυρίζουν — 
καί μάλιστα μέ άπίστευτη εύκολία τις περισσότερες 
φορές — διάφορες σειρές μέ εντυπωσιακούς τίτλους. 
"Οπως, «Τά δισέγγονα τοϋ Άβελ», «τά άνήψια τοϋ 
Ζακχαίου», «Πρόσκλησι σέ κινηματογραφικοραδιο- 
τηλεοπτική μονομαχία», «Τά παραλειπόμενα τών 
παραλειπομένων», «Αλάτι καί κίμινο», «Ό  παράξε
νος ’Επαρχιώτης», «Τηλετάβλι», «Μπουζουκόραμα» 
κ.λ.π. Καί τά γυρίσματα συνεχίζονται: "Οπως τών
πλασσιέ πού διαφημίζουν τό νέο άπορρυπαντικό «σού
περ - παστρέξ», τών μαυρισμένων άπό τήν θάλασσα 
ή τήν άναμονή στήν ούρά τών λεωφορείων, τών άπα- 
γοητευμένων πεζοπορούντων καί φεσοφορούντων δοσα
τζήδων, ώρισμένων τουριστών μέ πολύ «"Οτο στοπ» 
καί ελάχιστα χρήματα, καθώς καί διαφόρων ποδο
σφαιρικών μάνατζερ πού επιστρέφουν στήν Ελλάδα 
μέ σπουδαίες μεταγραφές ομογενών άσσων άπό τήν 
Ούγκάντα, τήν Λατινική ’Αμερική, τήν ’Ασία, καί 
τήν Γή τοϋ Πυρός. . .

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ

Ό  δγδοος μήνας τοϋ χρόνου καί ό τελευταίος τοϋ 
καλοκαιριού. *0 ήλιος βρίσκεται στον άστερισμό τού 
Λέοντος, ό τουρισμός στο ζενίθ, οί ύποψήφιοι τών Άνω- 
τάτων Σχολών σέ ύπερέντασι καί οί Ποδοσφαιρικές 
ομάδες στο στάδιο τής προετοιμασίας. Στήν Τσεχο
σλοβακία εορτάζεται ή 6η επέτειος άπό τήν «φιλική 
έπίσκεψι» τών Ρώσσων, εις τά πλαίσια τοϋ Συμφώ
νου τής Βαρσο. . . βίας. Τις σιωπηλές δμως διαμαρ
τυρίες τών κατοίκων τής Πράγας, καθώς καί άλλων 
χωρών τού ’Ανατολικού μπλοκ, ή Μόσχα τις γράφεL 
στά. . . παλιά της δευτέρια. Στήν Ρωσοκινεζική μεθό
ριο σημειώνεται τό 4286ο επεισόδιο, γιατί οί Κινέζοι 
φρουροί επιμένουν νά μεταδίδουν στήν διαπασών άπό 
μεγαφώνου τις σκέψεις τού Μάο, ένώ στον έναέριο 
χώρο τού ’Ατλαντικού γίνεται ή 508η άεροπειρατεία. 
Δράστης είναι εν ας μεθυσμένος, ό όποιος βλέποντας 
δτι δέν είχε μπή δπως ένόμιζε στήν άρχή σέ... λεωφο
ρείο, εξαναγκάζει τον πιλότο νά έπιστρέψη στο άερο- 
δρόμιο άπό δπου άπογειώθηκε. Καί ό επεισοδιακός 
αυτός μήνας τελειώνει μέ μιά «ειρηνική» συγκέντρωσι
5.000 Χίππυς σ’ ενα νησάκι τής Μάγχης, δπου μετα
ξύ έκκωφαντικής πόπ μουσικής, βρυχηθμών καί άλα- 
λαγμών γίνεται έ'κκλησι ύπέρ τής καταργήσεως τών 
πάντων μέ έξαίρεσι τά μουσικά «δργανα, τά μούσια, 
τά χαϊμαλιά, τις κελεμπίες, τά ναρκωτικά καί τό φα-
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γητό», πού δπως έξηγοΰν, πρέπει, νά τούς προσφέρεται 
δωρεάν μέ σερβίτσια στολισμένα μέ ψυχεδελικές παρα
στάσεις. . .

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Ό  ένατος μήνας τοΰ χρόνου και ό πρώτος 
τοϋ Φθινοπώρου. Διαπίστωσι, ή οποία έπιτρέπει στον 
κάθε άναγνώστη νά άναφωνήση γιά τον γράφοντα 
τον «Καζαμία» ένα ήχηρότατο «μάς φώτισες». . . 
Αυτό σάν εισαγωγή γιά νά περάσωμε στις καλλιτεχνι
κές εκδηλώσεις τοϋ μηνός. Στο Φεστιβάλ τραγουδιού 
τής Θεσσαλονίκης υποβάλλονται 386 έλαφρές, έλα- 
φρολαϊκές, και βαρέων βαρών συνθέσεις. Το πρώτο 
βραβείο παίρνει τό τραγούδι «Μπαρμπαθόδωρος» 
μέ διαφορά δύο ψήφους άπο το δεύτερο «Μπαρμπα- 
θωμάς» καί δέκα άπο το τρίτο «Ποδοσφαιρική έποχή». 
Στην συνέχεια γίνεται καί το Φεστιβάλ Ελληνικού 
Κινηματογράφου. Το πρώτο βραβείο άποσπά το ντο- 
κυμανταίρ «Τηλεοπτικοί περίπατοι», ένώ παραδό- 
ξως δέν παίρνει ούτε μιά τιμητική διάκρισι ή ταινία 
μεγάλου μήκους «'Όλοι θά ζήσουμε», τό σενάριο τής 
οποίας βασίζεται στις θέσεις καί τίς άντιθέσεις μεταξύ 
μικρής καί μεγάλης οθόνης. Τό τρίτο δεκαήμερο τοϋ 
μηνός παρατηρεΐται πραγματικός έκδοτικός οργασμός. 
Έκδίδονται ταύτοχρόνως σέ έβδομ,αδιαΐα τεύχη τα 
«μνημειώδη» έργα «Ό  άπίθανος κόσμος τών ζαρζα
βατικών», «οί ιστορίες τοϋ Ναστρεδίν Χότζα», « Ο 
Τσακιτζής», «ή εγκυκλοπαίδεια τών απορρυπαντι
κών», «ή προπαίδεια τοϋ (Πρό-πό)», καί «τό ’Αλμα
νάκ τοΰ έργένη». . .

Ό  ήλιος βρίσκεται στον άστερισμό τοΰ Ζυγοΰ, 
ένώ σε πολλούς ’Αθηναϊκούς οίκους FOR ΜΕΝ καί 
FOR WOMEN γίνονται έπιδείξεις «κολλεξιόν» υψη
λής ανδρικής καί γυναικείας χειμωνιάτικης μόδας. 
’Από τά άνδρικά μοντέλλα κυριαρχούν τά σπόρ κο
στούμια «πρέτ-α-πορτέ» άπο εμπριμέ ύφάσματα, 
καί άπο τά γυναικεία οί τουαλάττες σέ γραμμή ιατρι
κής μπλούζας, προφανώς γιά νά τονισθή μέ αύτόν τον 
τρόπο τό άσθενές τοΰ φύλου. Στις ’Αθηναϊκές αίθου
σες προβάλλονται οί τελευταίας έσοδείας ταινίες τοΰ 
Ελληνικού Κινηματογράφου. Τό ρεκόρ εισιτηρίων 
καταρρίπτει μιά έγχρωμη ύπερπαραγωγή τής «Χόμπυ- 
φίλμ» πού έχει τίτλο «Κάθε κανάλι καί καϋμός». 
Ό  καιρός είναι θαυμάσιος, καί δλα λούζονται μέσα σ’ 
ένα χλωμό Φθινοπωρινό φώς. Τά τελευταία χρυσάν
θεμα βιάζονται ν’ άνοίξουν, οί τελευταίοι τουρίστες

νά φύγουν, οί ύποψήφιοι τών Άνωτάτων Σχολών νά 
μάθουν τά άποτελέσματα, καί οί άπανταχοΰ «κρασο
πατέρες», πού έχουν ήδη μάθει τά άποτελέσματα τοϋ... 
Χημείου, νά άνοίξουν τά καινούργια γιοματάρια...

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Ό  ήλιος βρίσκεται στον άστερισμό τοΰ Σκορπιοΰ, 
τό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην άρχή καί τό Φθι
νόπωρο προς τήν λήξι του. Πέφτουν καί τά τελευταία 
κιτρινιασμένα φύλλα στά πάρκα κατά μήκος τών δεν- 
δροστοιχιών. Κάτι άνάλογο γίνεται καί σέ πολλά δια
μερίσματα πολυκατοικιών. Μέ τήν διαφορά δμως δτι 
έδώ πέφτουν φύλλα τράπουλας στην πράσινη τσόχα, 
άπο τίς άγριες «κουμκανομαχίες» πού συνάπτονται 
μεταξύ τοΰ άσθενοΰς κυρίως φύλου... Τά ’Αθηναϊκά 
θέατρα φθάνουν αισίως τά ογδόντα, καί οί θιασάρχες 
μαζί μέ τούς συνθιασάρχες ξεπερνοΰν τούς διακόσιους. 
Τά περισσότερα άνεβάζουν επιθεωρήσεις μέ τίτλους 
παρμένους άπο λαϊκά σουξέ ή πετυχημένα διαφημι
στικά «σλόγκαν». Έ φ ’ ώ καί παληός ’Αθηναίος θεα
τρόφιλος, παρατηρεί δτι άρκεΐ καί μιά έξυπνη ρεκλά
μα άπορρυπαντικών γιά νά μάς βγάλη θεατρικώς. . . 
άσπροπρόσωπους. Προς τό τέλος τοΰ μηνός κΰμα γρίπ- 
πης, ό γνωστός «ιός τοΰ Μάο» κατακλύζει τήν Ρωσ- 
σία καί ρίχνει στο κρεββάτι άρκετές χιλιάδες κατοί
κους. Τό πληροφορείται ό Κινέζος ήγέτης καί άνα- 
φωνεΐ πανευτυχής: «ΐέ μου, ίέ μου. . .».

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

'Ο ήλιος βρίσκεται στον άστερισμό τοΰ Τοξότη 
καί ή έμπορική κίνησι σέ οργασμό έν δψει τών Χρι
στουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς. Μέ τήν ευκαιρία 
αυτή γίνεται άπογραφή τών ’Αθηναϊκών καταστημά
των. Προηγούνται σέ άριθμό οί ’Εκθέσεις επίπλων καί 
οί μπουτίκ, ένώ σταθερή αυξησι έχουν οί «πιτσαρίες» 
καί τά άνθοπωλεΐα, καί ευτυχώς δχι τά Γραφεία τε
λετών, ούτε τά καταστήματα τής βαρείας καί άσήκω- 
της διπλοπενιάς μετά ή άνευ «παραγγελιάς». Σημαντι
κή μείωσι παρουσιάζουν τά Κουρεία, γεγονός πού 
προβληματίζει τούς συμπαθείς αύτούς θεράποντες τής 
πάλαι ποτέ γνήσιας άνδρικής φινέτσας. ’Εδώ τελειώ
νει καί ό «Καζαμίας» τά προγνωστικά του, καί άφοΰ 
εύχηθή γιά τον καινούργιο χρόνο, τραβάει γιά τό τυπο
γραφείο μέ τήν άνοχή τοΰ ’Αρχισυντάκτη, ό όποιος 
καί βεβαίως είναι συνυπεύθυνος «δΓ άνεπιτυχή προσ
πάθειαν ψυχαγωγίας τοΰ άναγνωστικοΰ κοινοΰ κατό
πιν τής δημοσιεύσεως χιουμοριστικού, ύποτίθεται, 
κειμένου ύπό τον τετριμμένον τίτλον Καζαμίας ’74...».
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'Ο 'Αη—Βασίλης της ελληνικής παράδοσις δεν 
έχει τίποτε σχεδόν τό κοινό με εκείνον που κουβάλη
σαν στη χώρα μας οι δυτικές κι οί βόρειες χώρες τής 
Ευρώπης. 'Ο τελευταίος τοϋτος 'Αη—Βασίλης με τά 
ροδοκόκκινα μάγουλα, την κάτασπρη γενειάδα, την 
κόκκινη μπέρτα, τις ψηλές μπότες και τό κατάγιομο 
μέ δώρα σακκί ή κοφίνι, είναι σίγουρο πώς δέν 
«έρχεται από την Καισαρεία», πώς δέν έχει τίποτε 
πάνω τον που να θυμίζει τη βιβλική μορφή πού βγήκε 
απ’ τό άσκηταριό τής βυζαντινής εικονογραφίας και 
τις κιτρινισμένες σελίδες τής ελληνικής μνήμης και 
παράδοσις.

'Ο δικός μας, 6 ρωμιός 'Αη—Βασίλης, 6 καθιερω
μένος απ' τήν γνήσια ελληνική παράδοση πού έχει 
τήν αφετηρία της στο βυζαντινό παρελθόν, είναι ένας 
ξερακιανός και μελαμψός μεσογειακός γέροντας, χωρίς 
κάπες καί χιονάτα γένεια να ποταμίζουν πάνω από 
φαρδιά στήθια, μέ όψη λιτή, μέ χαρακτηριστικά αυστη
ρά καί μέ τό χαρτί καί τό καλαμάρι στο χέρι, όπως 
ταιριάζει στή ρωμέϊκη παράδοση πού τον θέλει σά 
λόγιο κι όχι σάν κομιστή δώρων:

«Βαστά εικόνα καί χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι..» 
'Η  σύνδεση αυτή τον 'Αη—Βασίλη μέ τά γράμματα 

έχει σάν αφετηρία της τή σχολική παράδοση τοϋ 
άσματος σάν άγερμικον τών μαθητών, κυρίως μετά 
τήν επίσημη σύνδεση τον ΙΙον αιώνα απ' τον ιεράρχη 
’Ιωάννη τον Μαυρόποδα τών τριών μεγάλων πατέρων 
καί ιεραρχών τής εκκλησίας μας μέ κοινό γιορτασμό 
στις 30 τοϋ Γενάρη, σάν προστατών τών ελληνικών 
Γραμμάτων.

Καί δέν έρχεται ό 'Αη—Βασίλης τής ελληνικής παρά
δοσης νά μοιράσει, όπως θέλουν νά πιστεύουν οι Ευρω
παίοι κι όπως μάς συμφέρει τώρα νά πιστεύουμε κι 
εμείς, τά λογής—λογής καλούδια του, αλλά, όπως 6 
ίδιος έμμετρα τονίζει, είναι περαστικός, σταλμένος 
απ’ τή μάνα τον στο σχολειό:

— Βασίλη μ’ ποϋθε έρχεσαι καί δέν μάς καταδέχεσαι 
καί ποϋθε κατεβαίνει, δέ μιλάς ή συντυχαίνεις;

— ’Από τή μάνα μ’ έρχομαι, εγώ σάς καταδέχομαι 
καί στο σχολειό μου πάω, δέ μοϋ λέτε τί νά

κάνω........
Ακόμα ό ρωμιός 'Αη—Βασίλης βαστά στο χέρι του 

τό μαγικό τον ραβδί πού, αν καί ξερό, πετά βλαστάρια 
καί βρύσες πού κυματίζουν μόλις τό στηρίζει στο 
έδαφος νά πει τήν άλφα—βήτα καί πού στά κλωνιά 
τον κατεβαίνουν πέρδικες καί δροσολογοϋνται καί 
λούζουν καί «τον αφέντη μας, τό μπέη τό λεβέντη μας, 
τον πολυχρονεμένο καί στον κόσμο ξακουσμένο» (ας 
μή ξεχνούμε πώς κάποιες παραλλαγές τοϋ τραγου
διού τις οφείλουμε στή ραγιάδικη μούσα τών δίσεχτων 
χρόνων τής τουρκοκρατίας).

«Καί στο ραβδί άκούμπησε νά πει τήν άλφα—βήτα. 
Ξερό ήταν τό ραβδάκι τον, χλωρά βλαστάρια έπέτα, 
κι απάνω στά βλαστάρια τον, βρύσες έκυματοϋσαν 
καί κατέβαιναν πέρδικες κι έβρεχαν τά φτερά τους 
καί λοϋζαν τον αφέντη μας, τό μπέη τό λεβάντη μας 
τον πολυχρονεμένο καί στον κόσμο ξακουσμένο».

'Ο τελευταίος στίχος συνδέεται μέ τήν εισαγωγή 
τοϋ ευχετικού στοιχείου στά κάλαντα πού μετατρέ- 
πονται πιά σ’ άγνρτικά άσματα καί τελειώνουν μέ τις 
γνωστές αιτήσεις γιά φιλοδώρημα, όπως λ.χ. στήν 
παρακάτω :

Ο

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κ Ω Ν) Ν Ο Υ Λ Ι Α Π Η  
Δ ι δ α σ κ ά λ ο υ

ι m
4 Ιΐϊί m

K mmW
a

«"Αψε Βαγίτσα τό κερί κι ανέβα καί κατέβα 
καί κάτσε καί λογάριασε, εϊντα θά μάς έδώσεις 
γι’ άπάκι, γιά λουκάνικο» κ.λ.π.

'Ωστόσο όμως κι άνεξάρτητα απ’ τήν παράδοση 
πού θέλει στις περισσότερες περιοχές τής χώρας μας 
τον 'Αη—Βασίλη γραμματικό, πρέπει νά σημειώσουμε 
πώς σέ κάποιους άλλους έλλαδικούς χώρους (Κρήτη, 
νησιά Αιγαίου) καθώς καί στή Μικρά ’Ασία (Καππα
δοκία, Κυδωνιές κ.λ.π.) ό "Αγιος τής Πρωτοχρονιάς 
άναφέρεται στά κάλαντα περισσότερο σά γεωργός 
καί μάλιστα σά ζευγολάτης.

Μέ τήν ιδιότητά του αυτή ό 'Αη—Βασίλης συνα- 
παντιέται μέ τό Χριστό στήν πρώτη μετά τή γέννηση

12



Ε Ι Σ  Τ Η Ν  
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν  
ΤΤΑΡΑΔΟΣΙΝ

τοϋ Θεανθρώπου επαφή τον Κυρίου μέ την κοινωνία 
και συζητά μαζί τον, δίχως να τον γνωρίζει, για το 
ευλογημένο ζευγάρι (για τά καματερά δηλαδή ζώα), 
για τη σπορά, για την πλούσια σοδειά των δημητρια
κών ( τόσο πλούσια μάλιστα ώστε απ’ αυτήν νά τρώνε 
κι οί λαγοί), για το βλάστεμα τον δέντρου, στο σημείο 
όπου στεκόταν ό Χριστός, στην κορυφή τοϋ όποιον 
κελαηδούσαν πέρδικες και τέλος για πηγές:

«Ταχιά, ταχιά ν’ άρχημηνιά, ταχιά ν’ αρχή τοϋ
χρόνου,

ταχιά ν’ όπου περπάτηξε ό Κύριος στον κόσμο, 
και βγήκε καί χαιρέτηξε όλους τους ζευγολάτες. 
'Ο πρώτος πού χαιρέτηξε ήταν "Αγιο Βασίλης!

—Καλώς τά κάνεις Βασίλειό, καλό ζευγάρι έχ ε ις__
'Ο τύπος τοϋ τραγουδιού τούτον, πού θέλει τον 

'Αη—Βασίλη γεωργό, είναι πολύ πιο παλιός άπ’ τον 
άλλο μέ τον "Αγιο σά γραμματικό, δεδομένου άλλωστε 
ότι ή βυζαντινή κοινωνία είχε κατ’ εξοχήν γεωργικό 
χαρακτήρα κι ότι κατά τήν Πρωτοχρονιά ό λαός, 
όπως άποθησαύρισε ό Γ. Μέγας, προέβαινε σε πλήθος 
άπό λατρευτικές, μαντικές καί μαγικές ακόμα πράξεις, 
γιά υγεία καί πλούσια παραγωγή κατά τον καινούργιο 
χρόνο.

"Οπως καί νάχει τό πράγμα ό ρωμιός 'Αη—Βασίλης 
είναι περισσότερο Ανθρώπινος, παρά εκκλησιαστικός. 
Ταξιδεύει, μάς επισκέπτεται, ζεϊ άνάμεσά μας, κου
βεντιάζει μαζί μας, είναι καλοπόδαρος μουσαφίρης, 
φέρνει τήν καλή τύχη καί τήν ευτυχισμένη χρονιά.

’Επίσης σάν γραμματιζούμενος δέ σηκώνει στήν 
πλάτη του τον τουρβά ή τό κοφίνι μέ τά δώρα, άλλ.ά 
μαθαίνει αλφαβητάρι στους ανθρώπους καί παίρνει 
καλούδια άπ’ αυτούς. Οι αγρότες τον καρτερούν πώς 
καί πώς, καί τον υποδέχονται μέ τιμές καί δόξες γιά 
νά τον ευχαριστήσουν καί νά πάρουν τήν πολυπόθητη 
ευλογία του. Τοϋ στρώνουν ακόμα καί τό τραπέζι 
γιά νά δειπνήσει, ένα τραπέζι γεμάτο χίλια δυο καλού
δια καί λιχουδιές, όπως λ.χ. τηγανίτες, λουκουμάδες, 
γλυκά, καρύδια, αμύγδαλα, σύκα, σταφίδες, κρασί 
κ.λ.π. Κι όλα τούτα τά τραταμέντα προσφέρονται στον 
"Αγιο γιά νά χαρίσει τήν ευλογία του στή φαμελιά 
καί στο σπίτι, στά ζωντανά καί ατά γεννήματα.

Στήν ’Άντισσα μάλιστα τής Λέσβου οι νοικοκυρές 
αφήνουν άπ’ τ’ Απόβραδο Ανοιχτές τις εξώπορτες 
τών σπιτιών τους γιά νά μπει, σάν έρθει τά χαράματα, 
ό 'Αη—Βασίλης. Τούτος λοιπόν ό «'Αη—Βασίλης» 
τής ’Άντισσας, πού τον παρασταίνει ένα «νόρφανο» 
παιδί (ένα παιδί δηλαδή πού έχει στή ζωή καί τούς 
δυο γονιούς του), κρατά στά χέρια του τό εικόνισμα 
τοϋ 'Αγίου τής Πρωτοχρονιάς, ένα φαναράκι μέ φως 
άπ’ τήν έκκλησιά, σταμνί μ’ Αμίλητο νερό, ρόδι, πορ
τοκάλι, πρόσφορο, λιόκλαδο καί μιά πέτρα χορταρια
σμένη. Μπαίνει στο σπίτι χαράματα κι άπαντυχαίνει 
όλη τήν οικογένεια πού τον περιμένει καί τον καλω
σορίζει. Τότε Αρχίζει τις ευχές: «Καί{ημέρα τοϋ 'Αγίου 
Βασιλείου, γειά, χαρά. Καλωσύνη, αδελφοσύνη, όλο 
μάλαμα κι Ασήμι. "Οπως τρέχει τό νερό, έτσι νά τρέ
χουν τά καλά καί τ’ Αγαθά μέσα στο σπίτι. "Οπως 
τρέχει τό νερό, έτσι νά τρέξει κι ό γαμπρός νά πάρει 
τή θυγατέρα σας. "Οπως είναι ή ελιά ευλογημένη, 
έτσι νάναι ευλογημένος ό χρόνος. ”Οπως είναι τό 
ρόδι γεμάτο, έτσι ναναι τό σπιτικό κι ή παραδοσακ- 
κούλα τοϋ νοικοκύρη» κ.λ.π.

Αυτός είναι ό 'Αη—Βασίλης τοϋ Λαού μας. Ταξι- 
δευτής, στρατοκόπος, σεμνός γραμματιζούμενος ή 
καλόβουλος γεωργός, μιά γλνκειά κι Ανθρώπινη φι
γούρα, βγαλμένη Απ’ τά ιερά άδυτα τής εθνικής καί 
θρησκευτικής μας παράδοσης.

Μέ τά μαύρα του γένεια, τά σαντάλια στά πόδια, 
μέ τό ραβδί του γεμάτο βλαστάρια, μέ τό χαρτί, τήν 
πέννα καί τό καλαμάρι στά χέρια καί μέ τήν ευλογιά 
στά χείλια, καλοπόδαρος, φιλάνθρωπος καί καλότυχος, 
φέρνει κάθε χρόνο άπ’ τή μακρυνή Καισάρεια τό μή
νυμα τής χαράς, τής ειρήνης, τής Αγάπης καί τής 
καλοτυχιάς ατούς Ανθρώπους όλου τοϋ κόσμου.
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ΠΡΟΣ ΤΟ 5ον ΕΤΟ Σ...

Τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1970 - πριν τέσσερα ακριβώς χρόνια - κυ
κλοφορούσε τό πρώτο τεύχος τού περιοδικού μας. Ξεκινήσαμε 
τότε μέ «τιράζ» 4—5 χιλιάδες τεύχη, άκριβώς γιατί Επιθυμού
σαμε νάέπιβάλωμε A PRIORI τήνεκδοσί μας στις χιλιάδες τών 
άνδρών καί τών φίλων τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής. 'Ωστό
σο όμως, στό διακριτικό μας αύτό ξεκίνημα, είχαμε τήν αισιο
δοξία νά πιστεύωμε ότι ή όλη προσπάθειά μας θά εΰρισκε ευ
νοϊκή άπήχησι. Πράγματι ό χρόνος δέν διέψευσε τις προσδο
κίες μας, άν λάβωμε ύπ’ όψιν ότι ήδη ή «Έπιθεώρησις Χωροφυ
λακής» διαθέτει ένα έκλεκτό άναγνωστικό κοινό στήν Ελλάδα 
καί τό ‘Εξωτερικό, καί έπί πλέον «βγαίνει» καί μέ παράρτημα 
στήν ’Αγγλική γλώσσα. ’Εδώ πρέπει νά σημειώσωμε ότι τό ύπέ- 
ροχο καί—αν κρίνωμε άπό τις έπιστολές πού παίρνομε κάθε φο
ρά— Ενθουσιώδες κοινό μας, είναι ή μοναδική πηγή γιά νά 
άντλοΰμε δυνάμεις, στήν προσπάθεια νά προσφέρωμε ό,τι κα
λύτερο μπορούμε. ’Αναφορικά μέ τό τελευταίο, άς μή ξεχνάνε 
οί φίλοι μας ότι τήν σύνταξι καί.τήν τεχνική Επιμέλεια (στοι
χειοθεσία «Κασσέ», «μοντάζ» κ.λ.π.) τοϋ περιοδικού μας, «κρα- 
τάνε» ’Αξιωματικοί τού Σώματος καί όχι έπαγγελματίες δημο
σιογράφοι. "Ύστερα άπό αύτό, κάθε παράλειψι, κάθε μικροα- 
τέλεια θά πρέπει όχι μόνο νά μάς γίνεται άμέσως γνωστή, άλλά 
καί νά κρίνεται μέ κάθε μέτρο έπιεικείας. Ξεφυλλίζοντας τά 48 
τεύχη πού έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα, βλέπομε τις 
προσπάθειες πού χρειάσθηκαν γιά νά φθάση τό περιοδικό σ’ 
ένα κάποιο Επίπεδο πού ήδη βρίσκεται. Στις ίδιες σελίδες μαζί 
μέ τόν καλοπροαίρετο σκοπό μέ τόν όποιον έχομε συνδεθή, 
άντικρύζομε καί αναγνωρίζομε μέ συγκίνησι τήν συμπαράστα- 
σι πού μάς έγινε. Είναι τόσοι πολλοί καί Εκλεκτοί Εκείνοι οί 
όποιοι μάς έτίμησαν μέ τήν συνεργασία τους :

Διακεκριμένοι Επιστήμονες, λογοτέχναι, ιστορικοί, καί γε
νικά ό,τι καλύτερο έχει νά Επίδειξη σήμερα ό σύγχρονος πνευ
ματικός κόσμος τής χώρας μας. ’Εξαιρετικά σημαντική υπήρ
ξε Επίσης καί ή συμπαράστασι τών άνδρών τοϋ Σώματος, οί 
όποιοι παρά τόν υπηρεσιακό τους φόρτο, άνέβασαν τό κύρος 
τού περιοδικού μέ Ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Μέ αύτά τά δε
δομένα καί μέ μοναδική φιλοδοξία νά είναι ένα καλοπροαίρετο 
μέσον Επικοινωνίας μεταξύ τού Σώματος καί τού εύρύτερου 
κοινού, ή «Έπιθεώρησις Χωροφυλακής» αρχίζει τόν 5ο χρόνο 
τής κυκλοφορίας της.

Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑΣ

Μέ μεγάλη άνακούφισι ή κοινή γνώμη πληροφορήθηκε τήν 
διαλεύκανσι μιάς άνατριχιαστικής διπλής δολοφονίας, μονα
δικής ίσως εις τά έγκληματολογικά χρονικά τής Χώρας μας. 
Πρόκειται γιά τήν «έν ψυχρφ» έκτέλεσι τού ήγουμένου τής ι
στορικής Μονής τών Άγιων Θεοδώρων τών Καλαβρύτων, καί 
Ενός κωφάλαλου ύπηρέτη, πού έγινε τό βράδυ τής 17 Δεκεμ
βρίου, σέ μία άπρόσιτη καί άκατοίκητη περιοχή. Έτσι κανείς 
δέν άντελήφθη τις κινήσεις τών κακοποιών ούτε άκουσε τούς 
πυροβολισμούς τους όταν «θέριζαν» στήν κυριολεξία τά δύο 
ανυπεράσπιστα θύματα. ’Αμίλητοι μάρτυρες στάθηκαν μονάχα 
ό Επιβλητικός όγκος τής Μονής μέ τά αιωνόβια δένδρα στήν 
αύλή της, δυό—τρία σκυλιά πού άλυχτοΰσαν μανιασμένα, καί 
ό άνεμος τής νύχτας καθώς έπαιρνε τον άπόηχο άπό τις δολο
φονικές όμοβροντίες καί τόν έδιωχνε μακρυά γιά νά σβήση 
ύπόκωφα στις γειτονικές χαράδρες. Στήν συνέχεια, άπό τό Εσω
τερικό τής Μονής άκούστηκαν κάτι παράξενοι θόρυβοι άπό τις 
πόρτες πού άνοιγόκλειναν βιαστικά, τά ξύλινα πατώματα καί 
τις σκάλες καθώς έτριζαν κάτω άπό βαρειά πατήματα, τά έπιπλα 
καί άλλα σκεύη πού άναποδογυρίζονταν μέ πάταγο, καί τις 
άγριες φωνές τών δολοφόνων τις δυσκολοδιάκριτες άκουστι- 
κώς. άπό τά γαυγίσματα τών σκυλιών πού γυρόφερναν στόν αύ-

λόγυρο. "Ωσπου σέ μιά στιγμή άνοιξε ή πόρτα Ενός κελλιοΰ 
καί στήν κορνίζα της έπρόβαλλαν οί σιλουέττες τών δολοφό
νων. Οί άνταύγειες άπό τό τζάκι πού σιγόκαιγε στό Εσωτερικό 
τοϋ μικρού δωματίου, φάνηκε γιά λίγα δευτερόλεπτα ή φοβερή 
λάμψι άπό τήν κάννη Ενός όπλου πού κρατούσε ό ένας. Οί δυό 
σκιές, άφοΰ στάθηκαν γιά λίγο στό κατώφλι, έκλεισαν όρμητι- 
κά τήν πόρτα, καί άπό μία χαμηλή ξύλινη σκάλα κατρακύλισαν 
κατά τήν αύλόπορτα τής Μονής, Ενώ άπό δίπλα τους τά σκυλιά 
άναπηδοΰσαν άλυχτώντας μέ μανία. Οί δολοφόνοι χωρίς νά 
σταματήσουν κατηφόρισαν άμίλητοι παραπατώντας σ’ ένα κα
κοτράχαλο μονοπάτι. Σέ λίγα λεπτά τά βήματά τους χάθηκαν 
μέσα στό σκοτάδι τής νύχτας, Ενώ στήν Μονή άπλωνόταν νε
κρική στήν κυριολεξία ήσυχία. Στό Εσωτερικό τού κελλιοΰ, οί 
τελευταίες άναλαμπές άπό τό τζάκι φώτιζαν άχνά τά δύο πτώ
ματα πού κοίτονταν άκόμη ζεστά στό σανιδένιο πάτωμα. Άπό 
τήν αυλή πού καί πού άκουγόταν τό μονότονο ούρλιαχτό Ενός 
άπό τά σκυλιά πού θαρρείς καί διαισθανόταν τό κακό πού είχε 
γίνει. Τήν άλλη ήμέρα ένας περαστικός άπό Εκεί ταχυδρομικός 
διανομέας μέ τήν φρίκη ζωγραφισμένη στό βλέμμα του άνήγ- 
γειλε τό συμβάν στήν Αστυνομία. Ληστεία, έκδίκησι ή άρχαιο- 
καπηλεία ; Αύτές τις τρεις Εκδοχές άντιμετώπισε άπό τήν άρχή 
ή τοπική Υπηρεσία τής Χωροφυλακής, καί στήν συνέχεια ό 
Ανώτερος Δ]τής Χωροφυλακής Δυτικής Ελλάδος καί ό Δ]τής 
Χωροφυλακής Αχαΐας κ.κ. Συνταγματάρχης Παπαναστασίου 
καί Άντισυνταγματάρχης Λεβέντης. Οί έμπειροι Αξιωματικοί 
πού Ενεργούσαν τις άνακρίσεις γρήγορα βρέθηκαν στόν σωστό 
δρόμο. Χωρίς νά άποκλείσουν καμμία άπό τις τρεις έκδοχές πού 
προαναφέρονται, στράφηκαν μέ ταχύτητα προς τήν περίπτωσι 
τής άρχαιοκαπηλείας πριν οί ένοχοι και τά πειστήρια - Ιδιαίτε
ρα τά δεύτερα - έξαφανισθοϋν. Τό άξιοσημείωτο ήταν ότι δέν 
είχαν την εύχέρεια νά άναζητήσουν συγκεκριμένα άvτικείμεvαt 
γιατί δέν υπήρχε κατάλογος τών κειμηλίων τής Μονής ούτε 
άνθρωποι νά τούς πληροφορήσουν γι’ αύτά. 'Υστερα άπό τά 
συμπεράσματα αύτά, άπλώθηκε ένα τεράστιο δίκτυο έρεύνης 
σ όλόκληρη τήν Επικράτεια. Έτσι μέ τό άδιάκοπο σέ μυθι- 
στοριματικές φάσεις άνθρωποκυνηγητό πού έξαπέλυσαν οί 
Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής, οί δύο λησταί άρχαιοκάπηλοι 

έντοπίσθησαν και συνελήφθησαν. Ό  ένας στήν Γλυφάδα και 
ό άλλος στην Ρόδο. Στά χέρια τους βρέθηκαν σπάνια έκκλησια- 
στικά κειμήλια άπό παρωχημένες έποχές. Ή  κοινή γνώμη κα
ταδίκασε μέ άποτροπαιασμό τήν γκαγκστερική αύτή ένέργεια. 
Γιατί άνέκαθεν ό φιλόνομος καί φιλόθρησκος Ελληνικός λαός 
κάθε πράξι ιεροσυλίας τήν θεωρεί σάν ένα φοβερό καί άσυγχώ- 
ρητο άμάρτημα. Πολύ περισσότερο γιά τήν προκειμένη περί
πτωσι πού είχε έπακόλουθο τήν άγρια δολοφονία δύο άνθρώ- 
πων, οί όποιοι, όπως προέκυψε άπό τήν άνάκρισι, τούς είχαν 
φιλοξενήσει λίγες ώρες πριν άπό τό έγκλημα. Όλοι μας γνω
ρίζομε την παραδοσιακή φιλοξενία πού έπικρατει στούς άσκη- 
τικούς αύτούς χώρους. ’Ακόμη καί σήμερα πού στό έγκληματι- 
κό προσκήνιο έχουν κάνει τήν συχνή έμφάνισί τους οί κάθε 
προελεύσεως καί προτιμήσεως άρχαιοκάπηλοι. Αύτοί πού μέ 
τήν πάροδο τοϋ γρόνου άποκτάνε όλο καί μεγαλύτερο έπιχει-
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ρησιακό ένδιαφέρον γιά τό κάθε τι πού έχει σχέσι μέ τά κλασ
σικά δημιουργήματα τοΰ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. 
Είναι άληθινά συγκλονιστικό τό γεγονός νά ύπάρχουν σήμερα 
άσυνείδητοι έμποροι τής πνευματικής κληρονομιάς τού συνό
λου. Είναι έγκληματικό νά λειτουργή σήμερα σέ όλα τά γεω
γραφικά πλάτη καί μήκη τής γής ένας άνεκδιήγητος λαθρε
μπορικός οίκος μέ συνωμοτική συγκρότησι. Καί νά σκεφθή κα
νείς ότι πλειοδότες στήν έπαίσχυντη αυτή άγοραπωλησία, είναι 
πολλοί άμφιβόλου ήθικής αύτοαποκαλούμενοι «φιλότεχνοι 
συλλέκτες» ή καί ώργανωμένα άκόμη Μουσεία τοΰ έξωτερικοΰ 
άν λάβωμε ύπ’ όψιν τις σχετικές κάθε φορά δημοσιογραφικές 
ειδήσεις. Μέ άλλα λόγια δηλαδή, άρχαιοκαπηλεία σημαίνει 
σίγουρη έπένδυσι χρημάτων γιά έκείνους πού κινούν έπιδέξια 
τά νήματά της, καί μιά μοναδική ευκαιρία γιά εύκολο πλουτι
σμό γιά όσους τυχοδιώκτες άποτελοΰν τά έκτελεστικά της όρ
γανα. Οί τελευταίοι, τις περισσότερες φορές συνεργάζονται μέ 
κάποιον «ειδικό» πού διαθέτει πολλά λαθρεμπορικά τεχνάσμα
τα μαζί μέ πλούσιες άρχαιολογικές γνώσεις καί φυσικά καί με
τοχές στήν όλη έπιχείρησι, άν βέβαια δέν παίζει τόν ρόλο τοΰ 
διπλού πράκτορος. Δηλαδή όταν «γνωματεύη» νά υποεκτιμά 
τήν άξια τής λείας τοΰ άρχαιοκαπήλου γιά λογαριασμό κάποιου 
τρίτου μέ τόν όποιον έχει έλθει σέ προσυνεννόησι... Έν δψει 
όλων αύτών, μπορεί νά καταλήξη κανείς στό θλιβερό συμπέρα
σμα ότι άν ύποτεθή ότι δέν υπήρχε ή έπαγρύπνησι άπό τήν 
όποιανδήποτε Πολιτεία, θά μπορούσε μέσα σέ λίγα εικοσιτε
τράωρα νά άπογυμνωθή κάθε στεγασμένος χώρος μέ έργα κλασ
σικής τέχνης καί νά άνασκαφή κάθε ύπαίθριος πού παρουσιά
ζει άρχαιολογικό ή ιστορικό ένδιαφέρον. Άκόμη καί οί μετό
πες τής Άκροπόλεως, τοΰ πολιτιστικού αύτοΰ μνημείου μέ τήν 
παγκόσμια άκτινοβολία, θά μπορούσαν νά θρυμματισθοΰν καί 
νά γίνουν άντικείμενο συναλλαγής τών κάθε Έθνικότητος άρ- 
χαιοκαπήλων. Άκόμη καί τά τέμπλα τών ιστορικών έκκλησιών 
θά μπορούσαν νά άπογυμνωθοΰν καί νά μείνουν χωρίς εικόνες 
καί έκκλησιαστικά σύμβολα σπάνιας τεχνοτροπίας. Τουλάχι
στον γιά τά τελευταία ύπάρχουν πολλά παραδείγματα, μέ άπο- 
κορύφωμα τό προαναφερόμενο τής Μονής τών Καλαβρύτων. 
Τήν άνατριχιαστική αύτή ιεροσυλία πού βάφτηκε μέ άθώο 
άνθρώπινο αίμα. Καί νά σκεφθή κανείς ότι όλοι αύτοί οί χώροι 
οί όποιοι λυμαίνονται σήμερα άπό τούς άσυνείδητους άρχαιο- 
κάπηλους έμειναν άθικτοι άπό τις όρδές όσων βαρβάρων πέρα
σαν άπό τήν Χώρα μας ’Εδώ ίσως νά παρατηρήση κανείς ότι

Άπογις τής ιστορικής Μονής τών Καλαβρύτων όπου έλαβε 
χώραν τό άποτρόπαιον διπλόν έγκλημα μέ στόχον τά σπου
δαίας άρχαιολογικής άξίας κειμήλια.

οί βάρβαροι αύτοί δέν έγνώριζαν τήν άξια τών διαφόρων μνη
μείων τού πολιτισμού, όπότε ήταν φυσικό νά μένουν άδιάφοροι. 
Αύτό όμως, μπορεί νά δικαιολογήση τήν έρμαφρόδιτη τακτική 
πού έφαρμόζουν οί διάφοροι «κοσμοπολίτες—Κάφροι» οί ό
ποιοι παραγνωρρίζουν τήν σημασία, καί άρκοΰνται νά υπολο
γίζουν άπληστα τήν χρηματική άξια τών έργων τέχνης ; Ασφα
λώς όχι. Γιατί ό,τι έπέτυχε ή ανθρώπινη διανόησι στήν διαδρο
μή τών αιώνων δέν μπορεί νά γίνη άντικείμενο βιαίας καί λα
θραίας άρπαγής ούτε μέσον συναλλαγής. Γιατί όλα αύτά είναι 
κτήμα τής Ιστορίας καί άναπαλλοτοίωτα παναθρώπινα κειμή
λια. ’Επί παραδείγματι ή σπάνια Βυζαντινή άγιογραφία, τό δλο- 
σκάλιστο δισκοπότηρο, ό σταυρός, τό χρυσοποίκιλο εύαγγέλιο 
κ.λ.π. πέρα άπό σύμβολο λατρείας καί αιώνιο δοξαστικό τού 
καλλιτέχνη γιά τόν Μεγάλο Δημιουργό, είναι ταύτόχρονα καί 
ένα ζωντανό πολιτιστικό μήνυμα γιά τις μεταγενέστεοες έπο- 
χές. Επομένως ή φράσι τοΰ Θεανθοώπου «ιιή δότε τά άγια τοίς 
κυσίν», είναι μιά χαρακτηριστική έπιβεβαίωσι γιά τό θέιια πού 
έξετάζομε. Ά ν πάλι ρίξωμε ένα βλέμμα στήν 'Ιστορία, θά δια
πιστώσουμε ότι έχουν στιγματισθή μέ τά μελανώτεοα χρώματα 
τό άνοσιούργημα άπό τόν αποκεφαλισμό τών «Έρμών» τής 
Αρχαίας Αθήνας, οί Ρωμαϊκές γαλέρες τού Μόμμιου πού βού- 
λιαξαν καθώς ήταν υπερφορτωμένες άπό κιονόκοανα, άγάλμα- 
τα, άκόμη καί διακοσμητικά τών άοχοντικών τής Κορίνθου, τά 
’Ελγίνεια μάρμαρα, οί πανύψηλοι Κούροι καί οί άμφορεϊς πού 
χρειάσθηκε νά θρυμματισθοΰν γιά νά μεταφερθοΰν «κατά τεμά- 
χιον» έξω άπό τά σύνορα τής Χώοας μας κ.λ.π. Οί άνθρωποι 
σήμερα γράφουν ιστορία ή αντιγράφει ό ένας τις κακές συνθή
κες τοΰ άλλου ; Ά ν  πράγματι γράφουν Ιστορία πρέπει νά στα
θούν μέ προσοχή στά μέχρι σήμερα δημιουργήματα της. Ά ν  
άφήνουν, όπως συνηθίζεται νά λέγεται, νά γράψη άργότερα ή 
ιστορία, τότε, μετά άπό λίγους αιώνες ό ήλεκτρονικός έγκέφα- 
λος πού θά έχη συγκεντρώσει τά άπαιτούμενα ιστορικά στοι
χεία δέν θά είναι καθόλου άπίθανο άν γράψη σέ κάποια κάρτα
του :«__τό έτος 1999 οί άνθρωποι έτοποθέτησαν ήλεκτροφό-
ρα καλώδια πέριξ τών μουσείων καί τών ίστορικών κτισμάτων 
πρός άποτελεσματικήν προστασίαν αύτών έκ τών άρχαιοκαπή- 
λων, ένώ τό προσωπικόν των έφεοεν διά πρώτην φοράν άλεξί- 
σφαιρον στολήν καί άνάλογον όπλισμόν».

ΟΙΚΤΡΕΣ ΠΛΑΝΕΣ

Πριν άπό ένα περίπου μήνα, ή κοινή γνώμη άναστατώθηκε 
άπό ένα περιστατικό πού συνέβη στήν περιοχή τής Πρωτευού- 
σης. "Ενας πατέρας μετέφερε σέ κάποιο άπό τά Νοσοκομεία τό 
παιδί του μέ άκατάσχετη αίματέμεσί. Οί γιατροί οί όποιοι δέν 
άργησαν νά διαγνώσουν γαστρορραγία σοβαρής μορφής, διέτα
ξαν άμέσως μετάγγισι αίματος. Άπό έκείνη τήν στιγμή άρχισε 
ή δεύτερη πράξι τοΰ δράματος. Ό  πατέρας τοΰ άτυχου παιδιού 
έδήλωσε κατηγορηματικά ότι ή θρησκευτική αίρεσι είς τήν 
όποιαν άνήκει δέν τοΰ έπιτρέπει νά δεχθή τήν μετάγγισι. "Ηταν 
τόση έντονη ή άντίδρασίς του, ώστε όταν οί γιατροί τοΰ έξή- 
γησαν ότι ή άρνησι αύτή ίσοδυναμεΐ μέ τόν θάνατο τοΰ παιδιού 
του, έκεΐνος πρός μεγάλη έκπληξι όλων, έδήλωσε ότι δέν άπο- 
μένει τίποτε άλλο παρά νά μεταφερθή ό άσθενής στό σπίτι του 
γιά νά πεθάνη έκεϊ. Τελικά χρειάσθηκε νά έπέμβη ή Είσαγγε- 
λική Αρχή γιά νά σωθή έτσι μιά άνθρώπινη ζωή ....

Δέν θά έπιχειρήσω έδώ νά ψάξω τις θρησκευτικές δοξασίες 
τοΰ άνθρώπου αύτοΰ, ούτε νά τοΰ καταλογίσω έλλειψι πατρικού 
ένδιαφέροντος. Άλλωστε τό τελευταίο έκδηλώθηκε αύθόρμητα 
άπό τήν πρώτη στιγμή, όταν, χωρίς νά πιεσθή άπό κανέναν, 
έσπευσε νά μεταφέρη στό Νοσοκομείο τό αίμόφυρτο παιδί του. 
"Ισως έδώ παρατηρήσει κανείς ότι έάν έγνώριζε ό πατέρας αύ- 
τός ότι συνέτρεχε άνάγκη μεταγγίσεως, ίσως νά άφηνε τό παιδί 
στό σπίτι έρμαιο τής τύχης του. Αύτό όμως δέν είναι άλήθεια. 
Γιατί πρώτα άπό όλα είναι πασίγνωστο ότι έκεΐνος πού χάνει 
’συνέχεια αίμα πρέπει νά τό άντικαταστήση άμέσως μέ άλλο. 
Αλλά καί άν ύποτεθή ότι ό άνθρωπος αύτός δέν έγνώρ ιζε αύτήν 
τήν λεπτομέρεια, έγνώριζε κάτι άλλο σημαντικό : Ό τι έπρεπε 
μέ κάθε θυσία νά σώση τό παιδί του. Τί έκανε όμως γι’ αύτό : 
Ασφαλώς τίποτε περισσότερο άπό τό νά άπαρνηθή κάτω άπό 
συνθήκες πνευματικής παρακρούσεως θεμελιώδεις υποχρεώ
σεις πρός χάριν μιάς αιρετικής άδιαλλαξίας. Πόσο οίκτρές εί
ναι καμμιά φορά οί άνθρώπινες πλάνες.......
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TO AKPON ΑΩΤΟΝ

Πλούσιες θά μπορούσε νά χαρακτηρίση κανείς τις έγγραφές 
τού Βιβλίου Συμβάντων, άναφορικά με τις φάσεις τών χαρτο- 
παικτικών μαχών, πού έδόθησαν τούς δύο τελευταίους μήνες 
άπό πλούσιους καί φτωχούς. Καί μία παρένθεσις : Οί έγγραφές, 
αυτές, καί βεβαίως δέν άναφέρονται Αποκλειστικά στις πλη- 
σιέστερες ήμέρες καί νύχτες πριν καί μετά τήν Πρωτοχρονιά.
Οχι βέβαια γιατί στό διάστημα αύτό έγινε καμμιά ξαφνική 

Ανακωχή στό πεδίο τής πράσινης τσόχας. ’Αντίθετα έγινε 
αληθινή κλιμάκωσι τών χαρτοπαικτικών έπιχειρήσεων «γιά 
τό καλό τού χρόνου» μέ έπίλογο δεκάδες, έκατοντάδες, καί 
χιλιάδες χαμένες δραχμές. Δέν γίνεται έπομένως λόγος 
γιά τόν κυρίως χαρτοπαικτικό πόλεμο, άν καί άπό τηλεγρα
φήματα ώρισμένων 'Υπηρεσιών ’Ασφαλείας, μαθαίνομε ότι 
πολλά συστηματικά, όσον καί παράνομα «στέκια», όπου 
παίζονταν μετά μανίας «μπαρμπούτι», «χαρακίρι», «τουμπου- 
κτού», «καλκούτα», «μπόμπα», καί άλλοι συνδυασμοί παιγνίων 
δέχθηκαν τήν έπέμβασι τής ’Αστυνομίας. Άπό όλες τις έγ
γραφές, ή στήλη διάλεξε μία άρκετά παλαιή. "Οχι γιατί είναι 
περισσότερο αξιόλογη σέ σχέσι μέ τις πρόσφατες, άλλά ίσως 
άρκετά περίεργη καί συνάμα ένδεικτική, γιά τό πώς ώρισμένοι 
Αθεράπευτα χαρτοπαϊκτες, συνδυάζουν καμμιά φορά τόν 
τερπνόν μετά τού...τζόγου. Στήν Χαλκίδα Αναφέρει ή σχετική 
έγγραφή, συνελήφθησαν τρία άτομα νά χαρτοπαίζουν παρα- 
νόμως μέσα σέ μιά κοσμική ταβέρνα. Οί δράστες συνελήφθη
σαν καί κατεδικάσθησαν. Τό περιστατικό αύτό χωρίς Αμφιβο
λία Αποτελεί τό άκρον άωτον τής χαρτοπαικτικής μανίας. 
Εκτός πλέον έάν εύρισκόμεθα ήδη στήν πρώτη φάσι κάποιας 

καινούργιας μόδας, πού νά άπαιτή τήν διεξαγωγή τής χαρτο
παιξίας, μετά ή άνευ μουσικής, στις κοσμικές ταβέρνες. Δέν 
Αποκλείεται έπομένως στό μέλλον, κάτω άπό τις έπιγραφές, 
άντί τό συνηθισμένο «εις τό βάθος κήπος» νά διαβάζωμε 
«είς τό βάθος λέσχη», όπότεμαζίμέ τό «κρέας μέτό κιλό» καί 
τήν άγνη ρετσίνα, νά σερβίρωνται τράπουλες γιά κούμ—κάν, 
πόκα, ξερή καί κοντσίνα...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ «ΚΟΜΠΙΝΕΣ»

Αν δέν είχε έπηρεασθή άπό ώρισμένες διαφημίσεις τής τη- 
λεοράσεως πού υπόσχονται πολλά μέ λίγα χρήματα ή τό Φε-

στιβαλικό τραγούδι «’Ηλεκτρονική ’Εποχή», τότε, ό 
‘Αθηναίος Γ.Κ. ήταν Απατεώνας κλάσεως. ’Ηλεκτρολόγος 
στήν άρχή ό Γ.Κ., παράτησε τά κατσαβίδια, τούς γλόμπους 
καί τις Ασφάλειες, καί πήγε στήν συμπρωτεύουσα όπου ήταν 
μοιραίο νά βραχυκυκλωθή άπό μιά άλλη Ασφάλεια. Δηλαδή τήν 
Γενική τής Διευθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Στήν 
άρχή έκανε τήν έμφάνισί του ώς ύπάλληλος μιάς μεγάλης Ε λ
ληνικής 'Εταιρείας κατασκευής ήλεκτρικών συσκευών, ώστε 
νά γίνη περισσότερο πειστικός άπό τά θύματά του. Στήν συνέ
χεια, μέ «έμπιστευτικό» τρόπο έκμυστηρεύθηκε σέ ώρισμένους 
ότι έχει τήν δυνατότητα νά τούς προμηθεύση ήλεκτρικές συ
σκευές σέ έξαιρετικά χαμηλές τιμές. Μέ τις μεγαλόστομες αυ
τές υποσχέσεις, κατάφερε νά βάλη στό χέρι τέσσερα άτομα καί 
18.200 δραχμές. Οί κινήσεις όμως τού «πονόψυχου» υπαλλήλου 
έφτασαν μέχρι τ’ αυτιά τής Γενικής ’Ασφαλείας, ή όποια δέν 
άργησε νά άπαλλάξη τήν κοινωνία άπό ένα άκόμη Απατεώνα. 
Καί κάτι άκόμη πού πρέπει νά σημειωθή : Άπό τά τέσσερα θύ
ματά του, ό ένας ήταν.... ήλεκτρολόγος, καί ό άλλος παντο
πώλης. Ό  πρώτος ίσως νά ξεγελάστηκε λόγω έπαγγελματικής 
καλής πίστεως. ’Αλλά ό δεύτερος ; Καί ύστερα υπάρχουν (βρι
σμένοι οί όποιοι ύποστηρίζουν ότι οί Έλληνες διαθέτουν άκα
ταμάχητο έπιχειρηματικό δαιμόνιο....

ΑΘΙΓΓΑΝΙΔΩΝ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

Μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε ότι οί άθιγγανίδες χρησιμοποιού
σαν ένα «κλασσικό» τρόπο γιά νά Αποσπούν χρήματα καί τι
μαλφή άπό τούς άφελεΐς. Δηλαδή μεταξύ τών προγνωστικών 
τής «μοίρας» ή τών αύτοσχεδίων χορευτικών βηματισμών, 
νά Αποσπούν τήν προσοχή τών θυμάτων τους καί μαζί μέ 
αυτήν ό,τιδήποτε βρίσκουν μπροστά τους, χρησιμοποιώντας 
γιά πρόχειρη κρύπτη τις πολύπτυχες, πλουμιστές, καί μονί- 
μως ρυπαρές φορεσιές τους. Άλλά καιρός είναι νά ίδοΰμε 
μερικές νέες έπινοήσεις τών άθιγγανίδων στήν προσπάθειά 
τους νά κερδίζουν τόν έπιούσιο μέ λιγώτερο κόπο καί περισσό
τερη άπάτη. Στόν Βόλο, ή άθιγγανίδαΜ.Β. χρησιμοποιούσε μία 
νέα—-όχι βέβαια γιά τό βιβλίο Συμβάντων—ταχυδακτυλουργι
κή μέθοδο γιά νά Αποσπά χρήματα άπό διάφορους καταστη-
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ματάρχες. ’Αγόραζε κάτι καί έδινε ένα χαρτονόμισμα των 
1000 δραχμών. Όταν τής Εδιναν τά «ρέστα», άκύρωνε ξαφνικά 
τήν παραγγελία, καί φυσικά τής έπέστρεφαν τό χιλιόδραχμο. 
Επέστεφε καί έκείνη μέ τήν σειρά της τά «ρέστα», άλλά πάν
τα λιγώτερα κατά 2—3 χαρτονομίσματα. Ό  καταστηματάρχης 
άμέριμνος τά έρριχνε στό ταμείο γιά νά άντιληφθή—αν άντι- 
λαμβανόταν πάντοτε— άργότερα τήν άπάτη. Μέ αύτήν 
τήν μέθοδο ή Μ.Β. έβγαζε ικανοποιητικό μεροκάματο. Ώσπου 
ένα πρωινό, δοκίμασε νά έξαπατήση μέ τόν ίδιο τρόπο τόν 
ιχθυοπώλη Π.Μ., ό όποιος όμως δέν...τσίμπησε στό δόλωμα 
τής άπάτης. Μέ τήν άκρη τού ματιοΟ του είδε τήν άθιγγανίδα 
νά έξαφανίζη κάτι στό «μανίκι» της. Γι’ αυτό όταν πήρε τά 
«ρέστα», τά έμέτρησε, καί άφοΟ τά βρήκε λιγώτερα κατά 
400 δραχμές, τήν άκινητοποίησε μέχρι νά καταφθάση ένα 
περιπολικό πού τήν παρέλαβε μαζί μέ δύο άλλες άθιγγανίδες 
πού έπαιζαν τόν ρόλο τής «μπουζουριέρας» δηλαδή τής κα- 
λύψεως. Στήν Θεσσαλονίκη πάλι, ή άθιγγανίδα Γ.Σ., μπήκε 
σ’ ένα κατάστημα ήλεκτρικών ειδών γιά νά άγοράση όπως εί
πε ένα πορτατίφ. 'Ο καταστηματάρχης άντί νά σκεφθή ότι οί 
σκηνές τών άθιγγάνων δέν διαθέτουν «φις» καί «πρίζες», άρ
χισε νά κατεβάζη άπό ένα ράφι διάφορα δείγματα. Έτσι ή 
Γ.Σ. βρήκε τήν εΰκαιρία πού περίμενε. 'Εκλεψε άπό τό ταμείο 
τοϋ καταστήματος 500 δραχμές καί έφυγε χωρίς νά άγοράση 
τίποτε. "Οταν ό καταστηματάρχης άντελήφθη τήν κλοπή, 
τό πουλί είχε πετάξει. Εύτυχώς όχι πολύ μακρυά, γιατί ή 
Γενική ’Ασφάλεια Θεσσαλονίκης μέ τά χαρακτηριστικά πού 
τής έδωσε συνέλαβε τήν άθιγγανίδα καί έπέστρεψε στόν κα
ταστηματάρχη τις 500 δραχμές.

«ΠΟΝΤΙΚΟΙ» ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Ό  οικοδομικός όργασμός πού Επικρατεί τά τελευταία χρό
νια, ήταν έπόμενο νά δημιουργήση όχι μόνο πολεοδομικά προ
βλήματα, άλλά καί πρόσθετα καθήκοντα στήν ’Αστυνομία, ή 
όποια κοντά στά τόσα άλλα, άντιμετωπίζει διάφορους «ποντι
κούς» πού λυμαίνονται τούς χώρους άνεγέρσεως οικοδομών. 
Έπ’ αΰτοΰ, χαρακτηριστικός είναι δύο πρόσφατες Εγγραφές 
τού Βιβλίου Συμβάντων, τις όποιες μεταφέρομε σ’ αύτή τήν 
στήλη, γιατί είναι κάπως διαφορετικές άπό τις άλλες. Στήν 
Μυτιλήνη - άναφέρει ή πρώτη - ό Εργολάβος Δ.Λ. παραπονέ- 
θηκε στήν ’Αστυνομία ότι άπό τόν χώρο μιας οικοδομής, τά σί
δερα παρά τό βάρος τους, είχαν άρχίσει νά κάνουν φτερά σέ 
διάφορες μικροποσότητες. "Υστερα άπό άλεπάλληλες ένέδρες 
πιάστηκαν Επ’ αύτοφώρω δύο «ποντικοί» θηλυκού γένους νά 
ξεσηκώνουν 90 κιλά σίδερο. Έπρόκειτο γιά τήν Μ.Σ. Ετών 23 
καί τήν Β.Α. Ετών 36 οί όποιες άν καί Εκπρόσωποι τού άσθε- 
νούς φύλου, Εν τούτοις, είχαν τήν δύναμι νά λυγίζουν καί νά 
ξεσηκώνουν σίδερα. Στήν Καβάλα, ένας άλλος «ποντικός», εί
χε καθιερώσει μία άποκλειστικά δική του μέθοδο γιά νά λυμαί
νεται τις οικοδομές. Έπρόκειτο γιά τόν Π.Τ., ό όποιος είχε τήν 
συνήθεια νά παρακολουθή πού άφηναν κάθε φορά οί οικοδόμοι 
τά καλά τους ρούχα, όπότε στήν συνέχεια γλυστροΰσε μέχρι 
Εκεί άπαρατήρητος καί «ξάφριζε» τις τσέπες τους. Ώσπου κά
ποια ήμέρα, συνελήφθη Επ’ αύτοφώρφ νά άφαιρή άπό τις τσέ

πες τού οικοδόμου Μ.Μ. χρήματα καί διάφορα τιμαλφή. Στήν 
άνάκρισι, τά έρριξε όλα στήν «κακή ώρα» καθώς καί τήν άδι- 
καιολόγητη όπως τήν έχαρακτήρισε συνήθεια τών οικοδόμων, 
νά μεταφέρουν χρήματα στόν χώρο τής Εργασίας. Μήπως ύσ
τερα άπό αυτό οί οικοδόμοι θά πρέπη νά διατηρούν ένα πρό
χειρο χρηματοκιβώτιο δίπλα άπό τις σκαλωσιές, ώστε νά μή 
σκανδαλίζουν τούς περαστικούς κλέφτες ; ’Ιδού μιά ύπόδειξι 
πού πρέπει νά μελετήσουν οί Ενδιαφερόμενοι.......

ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΘΛΟΙ

"Ο ένας — ό Β.Μ. — ήταν άεργος καί ήλικίας 26 Ετών. Ό  άλ
λος — ό Ι.Τ. — ήταν τεχνίτης αύτοκινήτων καί κατά τρία χρό
νια νεώτερος. Παρ’ όλη αύτή τήν άνομοιομορφία είχαν κάτι 
κοινό μεταξύ τους : Ήταν σεσημασμένοι καί τό κυριώτερο άμε- 
τανόητοι κακοποιοί, τούς όποιους κατά τό «όμοιος όμοίφ άεί 
πελάζει ώς ....κ.λ.π.,» συνέδεε στενή φιλία. Ξεκίνησαν τήν συ
νεργασία τους μέ κάτι μικροκλοπές, γιά νά καταλήξουν στό με
γάλο «κόλπο» τής ζωής τους : Θά «χτυπούσαν» τό χρηματοκι
βώτιο Ενός Εργοστασίου κατασκευής Εξαρτημάτων κλινών, γιά 
ν ’ .... κοιμούνται ήσυχοι στήν συνέχεια άπό τήν πλούσια λεία 
τους. Επηρεασμένοι ίσως άπό κάποιο ξένο ’Αστυνομικό έργο 
τής μικρής ή τής μεγάλης όθόνης, άρχισαν νά μελετούν σχολα
στικά τις λεπτομέρειες τής «Έπιχειρήσεως— Χρηματοκιβώ
τιο». Ώσπου κάποιο άπόγευμα μέ ένα νοικιασμένο «Φίατ», έκα
ναν Επιτόπιο αύτοψία γιά νά συμπληρώσουν έτσι τό σχέδιο πού 
είχαν συλλάβει. Τό ίδιο βράδυ, λίγο μετά τά μεσάνυχτα, άφη
σαν τό αύτοκίνητο σέ μία πάροδο, διέρρηξαν τό Εργοστάσιο, 
καί χωρίς καθυστέρησι βρέθηκαν στό Εσωτερικό Ενός Γραφείου 
όπου βρισκόταν τό χρηματοκιβώτιο. Έπεχείρησαν νά τό διαρ- 
ρήξουν Επί τόπου, άλλά ή κλειδαριά άμυνόταν ήρωϊκά. Άλλά 
καί Εκείνοι είχαν πάρει τήν γενναία άπόφασι νά τό διαρρήξουν 
όπωσδήποτε. Γι’ αύτό στήν συνέχεια τό έσυραν μέχρι τήν έξο
δο τού Εργοστασίου, έφεραν μέχρι Εκεί τό αύτοκίνητο μέ τήν 
όπισθεν, τό φόρτωσαν στό πόρτ-μπαγκάζ, καί έφυγαν μέ ταχύ
τητα. Μέ τήν βοήθεια μιας «βαρείας» πού έκλεψαν άπό τόν χώ
ρο τής ’Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, κατώρθωσαν νά 
άνοίξουν τό χρηματοκιβώτιο. Μέ έκπληξι είδαν τότε, ότι πε
ριείχε μόνο 1.300 δραχμές σέ χαρτονομίσματα καί 325.000 δρχ. 
σέ γραμμάτια καί όμολογίες. Ώργισμένοι άπό τήν «άτυχία» 
αύτή, έκαψαν τά γραμμάτια καί τις όμολογίες, καί πέταξαν τό 
χρηματοκιβώτιο στήν θάλασσα. Άπό Εκεί τό άνέσυραν οί Χω
ροφύλακες ύστερα άπό ένα 24ωρο άφού προηγουμένως^ είχαν 
«ψαρέψει» τό δυναμικό αύτό ντουέττο τών κακοποιών. Ή  Γε
νική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, δέν άργησε νά έντοπίση τούς 
ένοικιαστάς τού «Φίατ», άπλούστατα γιατί οί γιωταχήδες διαρ
ρήκτες σπανίζουν στήν συμπρωτεύουσα, καί τό βιαστικό φόρ
τωμα στό πόρτ-μπαγκάζ Ενός δυσκίνητου μεταλλικού άντικει- 
μένου, δημιουργεί ίχνη στό δάπεδο καί στά υπόλοιπα σημεία 
Επαφής του μέ τό άμάξωμα. Οί κακοποιοί ήσαν 26 καί 23 Ετών 
ό καθένας. Έχουν Επομένως καιρό μέ λίγη καλή θέλησι νά 
φτιάξουν τήν ζωή τους πού οί ίδιοι άπερίσκεπτα κατέστρεψαν..
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΝΟΜΙ ΚΑ ΘΕΜΑΤΑΉ  δίκη είναι φαινόμενον τής καθη
μερινής ζωής, σύνθετον, άποτελούμενον 
από σειράν δλην πράξεων, αί όποϊαι έχουν 
ώρισμένην αρχήν καί ώρισμένον συνήθως 
τέρμα. Τό φαινόμενον τούτο είναι έκδή- 
λωσις διαταράξεως τής όμαλής λειτουρ
γίας τού κοινωνικού οργανισμού. Θά ήδύ- 
νατο δηλαδή νά χαρακτηρισθή ώς μία 
ασθένεια ή μάλλον ώς έκδήλωσις άσθε- 
νείας τού κοινωνικού όργανισμοϋ.

Τούτο είναι δυνατόν νά άντιληφθή τις, 
εάν λάβη νπ’ οψιν δτι, καθ’ δν χρόνον 
τήν λειτουργίαν τού οργανισμού τού αν
θρώπου κανονίζουν καί ρυθμίζουν ώρι- 
σμένοι κανόνες, κατ’ άνάλογον τρόπον καί 
η λειτουργία τού κοινωνικού οργανισμού, 
δηλαδή ή πορεία τής κοινωνικής ζωής 
κανονίζεται επί τή βάσει ώρισμένων κα
νόνων δικαίου καί ηθικής. Οί τελευταίοι 
ούτοι κανόνες διαγράφουν εις έκαστον των 
εις τήν κοινωνίαν ζώντων άνθρώπων ώρι
σμένην συμπεριφοράν καί είδικώτερον 
απαγορεύουν ώρισμένας ένεργείας καί 
επιβάλλουν άλλας προς τον σκοπόν τής 
όμαλής συμβιώσεως καί προς έπίτευξιν 
ισορροπίας. ’Εάν εϊς εκ των έν τή κοι
νωνία ζώντων άνθρώπων παραβιάση ένα 
εκ τών κανόνων τούτων καί δή ή ενεργή 
πράξιν, ή όποια άπαγορεύεται νά ένερ- 
γηθή ή δεν ενεργή πράξιν, τήν όποιαν 
είναι ύποχρεωμένος νά ένεργήση, π. χ. 
άφαιρεί πράγμα άνήκον εις άλλον, ή δεν 
πληρώνει χρέος, τό όποιον έχει προς άλ
λον, δημιουργείται διατάραξις τής όμα
λής λειτουργίας τού κοινωνικού οργανι
σμού, ή όποια Εμφανίζεται ή μάλλον έκδη- 
λοϋται έντονώτερον έξωτερικώς, εάν ό θεω
ρών εαυτόν ώς άδικονμενον καταφυγή εις 
τό δικαστήριον καί ζητήση τήν προστα
σίαν αυτού. Δεν άποκλείεται ή διατάραξις 
αυτή, τήν όποιαν εμφανίζει ή δίκη, νά μή 
είναι πραγματική, αλλά φανταστική, δη
μιουργού μένη είτε εκ πλάνης είτε καί εκ 
προθέσεως τού παρουσιαζομένου ώς άδι
κουμένου.

Η Δ Ι Κ Η

ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ  

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Γ. Θ. Ρ Α Μ Μ Ο Υ
Όμοτίμου Καθηγητοΰ 

Νομικής Σχολής Παν)μίου Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

Σκοπός τής δίκης είναι ή άρσις τής 
διαταράξεως τής λειτουργίας τού κοινω
νικού οργανισμού. Προς τον σκοπόν αυ
τόν δύο τινά δέον νά γίνουν: α) νά δια- 
γνωσθή ή αιτία τής δίκης, δηλαδή τής 
ασθένειας τού κοινωνικού οργανισμού καί 
β) νά ενρεθώσιν ή μάλλον νά χρησιμο- 
ποιηθώσι τά μέσα τής άρσεως τής δια- 
ταράξεως τού κοινωνικού οργανισμού, 
δηλαδή τής θεραπείας τής άσθενείας αυ
τού.

Εις άμφοτέρας τάς άναφερθείσας προσ
πάθειας είναι σημαντικός ό ρόλος τών 
παραγόντων τής δίκης, έκ τής καταλλή
λου δράσεως τών όποιων έξαρτάται καί 
ή επιτυχία τον αληθούς σκοπού τής δί
κης.

Παράγοντες τής δίκης είναι οί διάδι- 
κοι ή δικαζόμενοι, δηλαδή τά πρόσωπα 
μεταξύ τών όποιων παρουσιάζεται ότι 
υπάρχει ή διαφορά, ό εμφανιζόμενος ώς 
άδικήσας καί ό Εμφανιζόμενος ώς αδι
κούμενος, οί δικηγόροι, δηλαδή οί δημό
σιοι εκείνοι λειτουργοί ή Επάλληλοι, οί 
όποιοι ώς έκ τών γνώσεων καί τής ιδιό
τητάς των έργον έχουν νά υπερασπίσουν 
τους δικαζόμενους καί νά βοηθούν εις τήν
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άνεύρεσιν τής αλήθειας, συνεργαζόμενοι 
προς τούτο μετά των δικαστών, ο'ι δικα- 
σταί, οι δημόσιοι δηλαδή λειτουργοί, οί 
όποιοι θά προβονν εις την διάγνωσιν των 
αιτίων τής δίκης καί εις την εφαρμογήν 
των μέσων προς επιτυχίαν τον σκοπού 
αυτού, οί μάρτυρες, οί όποιοι θά εκθέσουν 
τά μέσα προς διάγνωσιν των αίτιων τής δί
κης και δή θά καταθέσουν τά γεγονότα 
ή συμβάντα, εξ ών προήλθεν ή διαφορά 
ή τά όποια έχουν σημασίαν διά τήν λν- 
σιν αυτής, π. χ. εάν έγινε καί υπό τίνας 
ορούς συμφωνία, εάν έγινε πληρωμή, 
εάν έτραυμάτισεν ό Α. τον Β. κλπ., οί 
πραγ ματογνώμονες, δηλαδή εκείνα τά 
πρόσωπα, τά όποια έχουν ώρισμένας γνώ
σεις επιστημονικός ή τεχνικός ή εκ τής 
καθημερινής πείρας, διά τών όποιων θά 
βοηθηθή ο δικαστής εις τό νά άντιληφθή 
καλύτερον τήν νπόθεσιν, π. χ. θά εκφέ
ρουν τήν γνώμην περί τής άντιδράσεως, 
τήν όποιαν προκαλεί ('ορισμένη χημική 
ουσία, περί τού χρόνου, ό όποιος περίπου 
άπαιτείται διά τήν θεραπείαν καί έπού- 
λωσιν ενός τραύματος κλπ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔIΑΔΙΚΩΝ Η 

ΔΙΚΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τά κύρια καθήκοντα τών δικαζομένων 
είναι νά βοηθήσουν εις τήν διάγνωσιν τών 
αιτίων τής διαφοράς, εις τήν συγκέντρω- 
σιν τών στοιχείων εκείνων, επί τή βάσει 
τών όποιων θά έκδώση ό δικαστής τήν 
άπόφασιν καί θά άπονείμη δικαιοσύνην 
πραγματοποιών τον σκοπόν τής δίκης.

Τά καθήκοντα ταϋτα εμφανίζονται 
υπό πλήρη μορφήν καί δή ώς καθήκον απέ
ναντι τών δικηγόρων καί ώς καθήκον 
άπέναντι τον δικαστοϋ, ώς καθήκον έναντι 
τού άντιδίκου τον, ( δηλαδή εκείνον με
τά τον όποιου έχει τήν διαφοράν), ώς 
καθήκον τέλος άπέναντι τής κοινωνίας. 
Έναντι πάντων οφείλει ο διάδικος νά έκ
θεση τά πράγματα ώς έχουν καί ώς συνέ- 
βησαν σνμφώνως προς τήν άλήθειαν. Τό 
καθήκον τούτο δεν επιβάλλεται μόνον υπό 
τών ηθικών νόμων καί παραγγελμάτων, 
άλλά καί υπό τών κανόνων τού δικαίου, υ
πό τών νόμων δηλαδή, οί όποιοι τιμωρούν 
τον ψεύδορκον, δηλαδή εκείνον, ό όποιος 
δι’ όρκου βεβαιώνει άναληθή πράγματα 
ή άρνεϊται αληθή κλπ.

Ό  νομικός άναγνώστης θά παραξε- 
νευθή ίσως πώς παραβλέπεται ή γνωστή 
καί λίαν ενδιαφέρουσα επιστημονική συζή- 
τηαις, ή όποια από μακροϋ γίνεται περί 
τού ζητήματος εάν υπάρχη καθήκον αλή
θειας καί μέχρι τίνος σημείου καί εάν είναι 
άδικος ή νόμιμος πράξις ή χρησιμοποίη
σή  τού ψεύδους κατά τήν διεξαγωγήν 
τών δικών. Ή  απορία αυτή, ή όποια δεν 
είναι τελείως άδικαιολόγητος είναι εξ 
άλλου καί χαρακτηριστική, διότι δεικνύει 
εις ποια παράλογα καί άπαράδεκτα συμ
περάσματα δύναται νά όδηγήση ή ύπό 
Τήζ νομοθεσίας παραγνώρισες στοιχειω
δών κανόνων τής ηθικής. Ευτυχώς ότι 
συν τφ  χρόνω εγκαταλείπεται ή εις δό
γμα αναγωγή τής άρχής ότι τό ενώπιον 
των δικαστηρίων ψεύδος ( τό λεγόμενον 
δικαστικόν ψεύδος) ού μόνον δεν άπαγο- 
ρευεται, άλλά καί άποτελεϊ δικαίωμα τών 
δικαζομένων. Άντιθέτως δέ όλονέν καί 
αναγνωρίζεται ύπό τών διαφόρων νομο
θεσιών ό άκριβώς αντίθετος κανών, ό 
οποίος άποκλείει δηλαδή τό ψεύδος καί 
υποχρεώνει τούς δικαζομένους νά έκθέ- 
τωσι τήν αλήθειαν άποφεύγοντες ισχυρι

σμούς, οί όποιοι γνωρίζουν ότι δέν άντ α
ποκρίνονται πρός τήν άλήθειαν καί νά 
μή αμφισβητούν εξ άλλου τήν αλήθειαν 
τών ισχυρισμών τών άντιδίκων των, έφ’ 
όσον γνωρίζουν ότι ούτοι είναι άληθεις.

Ζήτημα δέ μή ενδιαφέρον ενταύθα 
είναι ποϊαι είναι αί συνέπεια! τής παρα- 
βάσεως τού καθήκοντος τούτον.

”Επειτα έχει καθήκον ό πολίτης, ό 
καταφεύγων εις τό δικαστήριον, νά τηρή 
ώρισμένους ηθικούς κανόνας, καί ίδια 
νά μή χρησιμοποιή διά τήν έπικράτησιν 
τών άπόψεών τον μέσα άποκρουόμενα 
ού μόνον υπό τού δικαίου, άλλά καί 
τής ηθικής, οίον νά μή χρησιμοποιή ψευ
δομάρτυρας ή πλαστά έγγραφα, νά μή 
ταλαίπωρη άσκόπως τον άντίδικόν τον 
καί τον δικαστήν κλπ.

Ό  πολίτης άπό τής στιγμής, καθ’ ήν 
αποφασίζει νά καταφυγή εις τό δικαστή- 
ριον μέχρι τέλους τής δίκης, άσκεϊ κοι
νωνικόν λειτούργημα. Δέν ενεργεί δηλαδή 
ή τουλάχιστον δέν πρέπει νά ενεργή άπο- 
κλειστικώς καί μόνον πρός προστασίαν 
τών ατενώς εννοούμενων ατομικών τον 
συμφερόντων, άλλά εκ παραλλήλου του
λάχιστον εξ ίσου πρός προστασίαν τού 
κοινωνικού συμφέροντος, ή όποια εις τήν 
πραγματικότητα φέρει καί εις εξασφάλι- 
σιντών καλώς έννοουμένων ατομικών συμ
φερόντων. Είναι περιττόν νά άναπτνχθή 
τό τελευταίον τούτο, διότι καθ’ έκάστην 
έπαληθεύεται εκ τών πραγμάτων. \4λλά 
καί τό πρώτον ήρχισεν άπό τίνος νά άνα- 
γνωρίζεται δειλώς κατ’ άρχάς, ζωηρό- 
τερον κατόπιν, καίτοι δέον νά όμολογη- 
θή ότι δέν λέγεται τόσον κατηγορηματι- 
κώς. Συνετέλεσεν βεβαίως εις τούτο καί 
μία γενικωτέρα θεωρία, καθ’ ήν εις τήν 
άσκησιν παντός δικαιώματος, υπάρχει ή 
δέον νά ύπάρχη ή ιδέα τής κοινωνικής 
λειτουργίας.

Περισσότερον όμως συνετέλεσεν, έστω 
καί εάν τούτο δέν έγινεν ή δέν γίνεται σα
φώς άντιληπτόν, μία άλλη άντίληψις, καθ’ 
ήν οί εν τή κοινωνία ζώντες άποτελοϋν 
μέλη τού αυτού οργανισμού, συνδεόμενοι 
διά δεσμών ούχί βεβαίως φυσικών ή σω
ματικών ( εκτός τών μελών τής αυτής 
οικογένειας καί τών συγγενών), άλλά 
πνευματικών.

Είδικώτερον δ ενδιαφερόμενος έχει ώς 
είπομεν, τό καθήκον τής άληθείας έναντι 
τού δικηγόρου του. Είναι άδύνατον ό δι
κηγόρος νά δυνηθή νά έκπληρώση τό κα
θήκον τον ον μόνον εύσυνειδήτως, άλλά 
καί επωφελώς διά τον πελάτην του, εάν 
δέν γνωρίζη άκριβώς τά πράγματα, επί 
τή βάσει τών όποιων θά εκτίμηση καί θά 
καθορίση τό δίκαιον τού πελάτου τον καί 
τον τρόπον τής ύπερασπ ίσεως αυτού. 
Είναι καί θεωρητικώς δρθόν καί εκ τής 
καθημερινής πείρας άποδεδειγμένον, ότι 
γεγονότα κ α ί' περιστατικά, τά όποια ό 
ενδιαφερόμενος θεωρεί επουσιώδη ή εξ 
άγνοιας τής νομικής των σημασίας επι
βλαβή εις τά συμφέρον τά του, καί διά 
τούτο αποσιωπά κατά τήν πρός τον δι
κηγόρον του άφήγησιν, έχουν πολλάκις 
ιδιαιτέραν σημασ-αν καί θά συνετέλουν εις 
τήν υπεράσπισιν τών συμφερόντων τον, 
εάν ήσαν εις γνώσιν τού δικηγόρον. Ώ ς  ό 
άσθενής δέν γνωρίζει πάντοτε, εάν ώρι- 
σμένα συμπτώματα καί φαινόμενα έχουν 
ή δέν έχουν σημασίαν, οΰτω καί ό πελά
της δέν είναι εις θέσιν νά κρίνη πάντοτε 
ποια είναι τά ουσιώδη καί τά ευνοϊκά 
ή τά επουσιώδη καί δυσμενή πράγματα. 
”Εργον καί καθήκον τού ενός καί τού άλλου 
είναι ή πιστή καί άληθής άφήγησις τών 
πραγμάτων.

’Αλλά διά νά έπιτευχθή ή άικριβ 0? 
έκπλήρωσις τον καθήκοντος τούτον άπαι~ 
τοννται δύο τινά, καί δή άφ’ ενός ή σνναι~ 
σθησις τού πολίτου περί τής έκτάσεω^ 
καί τής σημασίας τού καθήκοντος τού
του, καί άφ’ ετέρου, εκ μέρους τού δικη
γόρον, ή δημιουργία τής άτμοσφαίρας καί 
τής σχέσεως τής εμπιστοσύνης μεταξύ 
αυτού καί τον πελάτου τον. Είναι πράγμα
τι ανάγκη ό ενδιαφερόμενος νά άντιλη- 
φθή ότ,ι καί ηθικώς είναι επιβεβλημένη 
άλλά καί ωφέλιμος εις αυτόν άτομικώς 
είναι ή π ιστή  καί ακριβής έκτέλεσις τον 
ώς άνω καθήκοντος. ’Αλλ’ είναι εξ ίσον 
άπαραίτητον διά τον αυτόν σκοπόν καί 
θά σνντελέση πολύ εις τήν έκπλήρωσιν 
τού καθήκοντος τού πολίτου νά κατορ- 
θώση ό δικηγόρος νά έμπνευση εις αυτόν 
τήν έντύπωσιν καί τήν βεβαιότητα τής 
πρός τό πρόσωπόν του εμπιστοσύνης 
καί τής πεποιθήσεως οτι αί άνακοινώ- 
σεις τού πελάτου θά χρησιμοποιηθούν 
μόνον πρός τον σκοπόν, δι ον έγένετο, 
δηλαδή διά τον χειρισμόν τής νποθέσεώς 
του, πέραν δέ τούτου, μόνον εάν αυτός θε- 
λήση καί συναινέση. Πρέπει με όλίγας 
λέξεις νά σχηματισθή μεταξύ πελάτου καί 
δικηγόρου σχέσις καί άτμόσφαιρα άνά- 
λογος πρός τήν δημιουργόνμένην μεταξύ 
πνευματικού καί έξομολογον μένον.

Δ ιά νά κατορθωθούν πάντα ταϋτα, 
απαιτείται νά υπάρχουν καί εις τον πολί
την καί εις τρν δικηγόρον ώρισμέναι πνευ
ματικοί καί ήθικαί προϋποθέσεις, απαι
τείται συναίσθησις τού έπιτελουμένον λει
τουργήματος, πίστις εις πνευματικός καί 
ήθικάς αξίας, άπο μάκρυνα ις άπό τάς 
ιδέας τού στενρΰ καί κακώς έννοουμένου 
υλικού καί άτρμικού συμφέροντος, άλ- 
τρονϊσμός, άγάπη πρός τον συνάνθρω
πον (τον άντίδικον). Κανόνες έπιβάλλον- 
τες τήν έκτέλεσιν τών άνω καθηκόντων 
εις τον πολίτην καί τον δικηγόρον ελάχι
στοι υπάρχουν καί δέν είναι δυνατόν νά 
υπάρξουν περισσότεροι. Ά λλά  καί εάν 
ύπήρχον, μόνον διά πνευματικών καί ηθι
κών μέσων θά έπεδιώκοντο, διότι υλικός 
εξαναγκασμός δέν είναι εκ τών πραγμά
των δυνατός. Δέν είναι πράγματι νοητόν 
οτι θά ήδύνατο νά έπιβληθή χρηματική 
ποινή ή φυλάκισις κλπ. εις τον διάδικον 
διά νά είπη τήν άλήθειαν εις τον δικηγό
ρον του, ή νά χρησιμοποιηθούν ανάλογα 
μέτρα κατά τού δικηγόρου διά νά έμπνεύ- 
ση εμπιστοσύνην καί πεποίθησιν είς τόν 
πελάτην τον κλπ.

Ά λλά  κατά μείζονα λόγον, ή πλήρης 
καί σνμφώνως πρός τήν άλήθειαν έξιστό- 
ρηαις τής νποθέσεώς ώς καί ή άποφνγή 
τής χρησιμοποιήσεως νομικώς καί ηθι
κώς άπηγορενμένων μέσων καί μεθόδων, 
έπιβάλλεται εις τόν πολίτην έναντι τού 
δικαστοϋ. Έ φ ' οαον ό πολίτης προσ
έρχεται είς τό δικαστήριον διά νά ζητήση 
άπονομήν δικαιοσύνης, δηλαδή προστα
σίαν τών δικαιωμάτων του άπό τόν δικα
στήν, οφείλει νά παράσχη, καθ’ όσον έξαρ- 
τάται άπό αυτόν, ο λα τά μέσα, διά τών 
όποιων θά καταστή δυνατή ή επιτυχία 
του σκοπού τούτον. Ά λλά  δέν είναι δυνα
τόν νά ύποστηριχθή οτι παρέχει τά μέσα 
ταϋτα ό πολίτης, ό όποιος προβάλλει άνα- 
ληθείς ισχυρισμούς, άρνεϊται αληθή περι
στατικά κλπ., διότι τότε συντελεί ούχί 
είς τήν άπονομήν δικαίου, άλλά καί είς τήν 
δημιουργίαν άδικίας. Καί ναι μέν ή άδι- 
κία αυτή δυνατόν νά φαίνεται εκ πρώ
της δψεως επωφελής διά τά συμφέρον τά 
του, είς τήν πραγματικότητα όμως καί 
δι’ αυτόν δύναται νά έχη δυσάρεστα άπο- 
τελέσματα, ού μόνον είς τό άπώτερον
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μέλλον, άλλα και εις τό παρόν. ’Αρκεί 
νά σκεφθή τις δτι ή ώς ανω διαγωγή 
αυτή δύναται νά προκαλέση άνάλογον δια
γωγήν τοϋ άντιδίκου, ό όποιος εάν είναι 
υλικώς και οίκονομικώς ισχυρότερος καί 
δέν σνγκρατεϊται υπό ήθικοϋ φραγμόν 
δνναται νά μεταχειρισθή χειρότερα μέσα 
και νά συντελέαη είς αδικίαν πλέον κατά 
τον πρώτου άρξαμένου χειρών αδίκων. 
’Αλλά καί είς τον δικαστήν δνναται, εάν 
διαγνωσθή νά προκαλέστ] αντιπάθειαν 
δεδικαιολογημένην, ή όποια εύλόγως δυ
νατοί νά άποτελέση παράγοντα δυσμε
νούς κρίσεως τής νποθέσεώς του ενίοτε 
καί είς σημείον αδικούν αυτόν. Είς ταϋτα 
δέον νά προστεθή καί τό σπονδαιότερον, 
δτι οντω συντελεί ό πολίτης είς τό νά έλατ- 
τοϋται όλονέν, καί τελικώς νά εκμηδενί
ζεται, ή εμπιστοσύνη τοϋ κοινού είς την 
ορθήν απονομήν τής δικαιοσύνης, πράγμα 
τό όποιον βλάπτει καί αυτόν τον ίδιον, 
ό όποιος αποτελεί μέλος τού κοινού τού
του καί κατ’ άνάγκην θά έχη τάς αντάς 
περί δικαιοσύνης ιδέας. ’Αλλά καί έν προ
κειμένη) διά νά πραγματοποιηθή ή σνμ- 
μόρφωσις τοϋ διαδίκου προς τά καθή
κοντα ταϋτα απαιτούνται από μέρους μέν 
αυτού σνναίσθησις τής σημασίας αυτών, 
από μέρους δέ τοϋ δικαστοϋ δημιουργία 
τής καταστάσεως εκείνης, ψυχολογικής 
καί πραγματικής, ή όποια θά έμπνεύση 
είς τον πολίτην ονχί άπλώς τήν ανω συναί
σθηση1, αλλά καί τήν πεποίθησιν δτι συμ- 
μορφονμενος προς τά άνω καθήκοντα, 
έίυπηρετεί καί προάγει ου μόνον τό γενι- 
κόν, αλλά καί τό ίδιον συμφέρον. Καί περί 
τ ού τρόπον καί των προϋποθέσεων, υπό 
τάς όποιας ό πολίτης θά άποκτήση τήν 

σνναίσθησιν ταύτην έγένετο ήδη λόγος 
προκειμένου περί των σχέσεων του προς 
τον δικηγόρον. "Οσον δέ αφορά τον τρό
πον, καθ’ δν ό δικαστής θά δημιουργήση 
τήν ώς άνω πεποίθησιν, δύναται νά λεχθή 
δτι τούτο ανάγεται είς τήν μέθοδον τής 
άσκήσεο,ς τοϋ δικαστικού έργου καί λει
τουργήματος έν γένει. Δέν είναι μόνον 
ή άμεροληψία καί ή έλλειψις οίασδήποτε 
προκαταλήψεως, ή όποια δέον νά διέπη 
πάσαν ένέργειάν τον, ούτε μόνη ή μετά 
προσοχής άκρόασις, πάντων τών ενδια
φερομένων, ούτε ή ηρεμία καί γαλήνη, ή 
όποια πρέπει νά διακρίνη αυτόν κατά τήν 
άσκησιν τον έργου τον καί ιδίως κατά 
τήν επαφήν τον. Πάντα ταϋτα είναι απα
ραίτητα καί διά τήν ονσιαστικώς καλήν 
καί διά τήν από άπόψεως έμφανίσεως 
άψογον έκτέλεσιν τών καθηκόντων τον. 
’Εκείνο τό όποιον θά δημιουργήση περισ
σότερον παντός άλλον τήν εμπιστοσύνην 
τοϋ πολίτου καί θά συντέλεση είς τό νά 
άνοιξη οΰτος κατά τήν λαϊκήν φράσιν «τήν 
καρδιά τον είς τον δικαστήν», είναι ή 
έκδήλωσις αγάπης προς δλονς τους δια- 
δίκονς καί ενδιαφέροντος δι’ αυτούς καί 
τήν νπόθεσίν των, ώς εάν έπρόκειτο περί 
τοϋ ίδιου προσώπου καί περί ατομικής 
νποθέσεώς. Ό  δικαστής πρέπει διά τής 
δλης τον συμπεριφοράς νά δείξη είς τον 
πολίτην δτι δέν άποβλέπει είς τό νά δώση 
μίαν λύσιν, οίανδήποτε είς τήν νπόθεσίν, 
τυπικώς ή κατ’ έμφασιν ορθήν, ή όποια 
θά τον άπαλλάξη άπό τον φόρτον μιας 
επί πλέον νποθέσεώς, αλλά δτι πονεί 
διά τήν νπόθεσίν του καί ένδιαφέρεται νά 
τακτοποιήση αυτήν κατά τρόπον, ό ό
ποιος ού μόνον θά άνταποκρίνεται προς 
τάς άρχάς τής δικαιοσύνης, αλλά καί θά 
είναι δσον τό δυνατόν συντελεστική τής 
επανόδου τής γαλήνης είς τάς σχέσεις 
τών διαδίκων έναντι άλλήλων καί τοϋ

κοινωνικού συνόλου. Προς τούτο πολύ 
θά τον βοηθήση ή διάγνωσις τών αιτίων καί 
άφορμών τής διαφοράς, τής ψυχικής καί 
πνευματικής καταστάσεως τών δικαζό
μενων. Πρέπει νά δείξη δτι σκέπτεται καί 
πράττει διά τήν νπόθεσίν δ,τι θά ήθελε 
νά πράξη οίοσδήποτε άλλος είς τήν θέσιν 
τον ευρισκόμενος καί έχων ενώπιον του 
νπόθεσίν του.

’Αλλά διά νά άνταποκριθή ό δικαστής 
είς τάς πολλαπλός αντάς απαιτήσεις είναι 
άπαραίτητον νά έχη χαρίσματα πνευμα
τικά καί ψυχικά, αύταπάρνησιν, διάθεσιν 
αγωνιστικήν, αντοχήν καί δύναμιν, πλού
τον αγάπης, στοργήν, συμπάθειαν, κα- 
λωσννην, καί υπομονήν καί πνευματικόν 
ταμείον άνεξάντλητον, άπό τό όποιον 
νά εφοδιάζεται συνεχώς καί λιμένα κατα
φυγής καί πηγήν ένισχύσεως. Καί έρω- 
τάται που θά εϋρη πάντα ταϋτα, δεδομέ
νου δτι πάντα ταϋτα ούτε είς τάς συλλο- 
γάς τών τόμων καί τά βιβλία είναι άνα- 
γεγραμμένα, ούτε δι υλικών μέσων, τά 
όποια καθ’ νπόθεσίν είτε ό ίδιος θά διέ
θετε είτε ή Πολιτεία(;) θά τοϋ παρείχε, 
είναι δυνατόν νά αποκτηθούν;

"Ας μή σπεύσωμεν ακόμη νά δώσωμεν 
άπάντησιν είς τό ερώτημα αυτό, δπερ 
άλλωστε κατ’ έπανάληψιν υπό διαφό
ρους μορφάς θά συναντήσωμεν.

Περισσότερον ίσως όμως ή έναντι τοϋ 
δικηγόρου καί τοϋ δικαστοϋ, απαιτείται 
σνναίσθησις τών ώς άνω καθηκόντων τοϋ 
πολίτου, τής έκθέσεως τής αλήθειας καί 
τής ευπρεπούς καί δι’ ηθικών μέσων διε
ξαγωγής τής δίκης, έναντι τοϋ άντιδί
κου τον καί τής κοινωνίας ολοκλήρου. 
Πρέπει ό πολίτης νά θεωρή τον άντί- 
δικόν τον, δχι ώς εχθρόν, άλλ’ ώς αδελ
φόν καί συμπαραστάτην του είς τον αγώ
να τής ζωής, ώς άνθρωπον, ό όποιος δυ
νατόν νά τόν ήδίκησεν έν άγνοια, ή έστω 
καί έν γνώσει, άλλά μετά τοϋ όποιου θά 
εξακολούθηση νά συνεργάζεται είς τό 
μέλλον, δτι δέν αποκλείεται διά τοϋ προσ
ήκοντος τρόπου νά έλθη καί ούτος είς 
σνναίσθησιν καί ν’ αναγνώριση τό δί
καιόν του, δτι πάντως πρέπει νά ένισχυθή 
προς τούτο. Ή  αγάπη καί ή συμπάθεια, 
ή όποια πρέπει ώς έλέχθη νά έμπνέη τάς 
ένεργείας του, θά τόν βοηθή προς τούτο 
καί θά τοϋ δίδη καί τήν δύναμιν νά μή 
άποκλείη καί τό ένδεχόμενον δτι έχει 
άδικον έν δλω ή έν μέρει ή δτι αί άπόψεις 
τον δέν είναι άπολύτως όρθαί καί δίκαιοι. 
Ή  άμφιβολία δέ αϋτη θά τόν καθιστά 
ήρεμώτερον καί προσεκτικώτερον καί θά 
τοϋ ένισχύη τήν ιδέαν τοϋ συμβιβασμού, 
περί τής όποιας κατωτέρω γίνεται λόγος. 
’Αλλά δέν πρέπει ό διάδικος ποτέ νά λη- 
σμονή άπό τής άρχής μέχρι τέλους τοϋ 
δικαστικού άγώνος, δτι ή δίκη δέν άφορά 
μόνον αυτόν καί τόν άντίδικόν του, άλλά 
ολόκληρον τήν κοινωνίαν, είς τά συμ
φέροντα τής όποιας άντανακλα καί ή διε
ξαγωγή καί ή έκβασις τής δίκης, ού μόνον 
διότι, ώς παρετηρήθη ήδη, ή δίκη άπο- 
τελεί άσθένειαν ή έκδήλωσιν άσθενείας 
τοϋ κοινωνικού οργανισμού, τά αίτια τής 
όποιας πρέπει νά έκμηδενισθοϋν καί αϋτη 
νά έκλειψη, άλλά καί διότι ή άπονομή 
τής δικαιοσύνης άποτελεϊ κύριον καί ου
σιώδη παράγοντα τής ομαλής είς τήν 
κοινωνίαν συμβιώσεως. Ή  άντίληψις αϋτη 
θά βοηθή τόν πολίτην νά μή λησμονή ούτε 
δτι άσκεί κοινωνικόν λειτούργημα κατά 
τήν δίκην, ούτε τούς κανόνας οί όποιοι 
πρέπει νά διέπουν τάς ένεργείας του,

διότι θά άναλογίζεται τόν άντίκτυπον τόν 
όποιον θά έχουν αύται.

Καί έδώ πάλιν διά νά έπιτευχθή τό 
άποτέλεσμα τούτο χρειάζεται ή συνδρομή 
ώρισμένων προϋποθέσεων καί είς τό πρό- 
σωπον τοϋ διαδίκου καί εις τήν κοινω
νίαν ώς σννολον. Διά τάς πρώτας έγένετο 
ήδη κατ’ έπανάληψιν λόγος. Διά τήν προσ
πάθειαν έξ άλλου τής κοινωνίας είς τό 
σημείον τούτο πρέπει νά τονισθή, δτι αϋτη 
είναι ίσως ή δυσκολωτέρα ή τουλάχιστον 
ή δνσκολώτερον δυναμένη νά γίνη άντι- 
ληπτη. Ά λ λ ’ άκριβώς διά τόν λόγον τού
τον δύναται νά θεωρηθή καί ώς σπουδαιο- 
τέρα. Ή  κοινωνία είναι έκείνη, ή όποια θά 
βοηθήση καί τόν ένα καί τόν άλλον διά
δικο ν νά συναισθανθούν τά ώς άνω κα- 
θήκοντά των, θά έμπνεύση τά όργανα τής 
δικαιοσύνης νά άσκήσουν κατά τόν καλύ
τερον τρόπον τό λειτούργημά των καί θά 
συντελέση είς τήν κατά τόν καλύτερον 
κοινωνικώς τρόπον λύσιν τής διαφοράς, 
έξ ής θά άρυσθή καί πολλά διά τό μέλ
λον διδάγματα. ’Αντιλαμβάνεται δμως πας 
τις άπό ποιους πρέπει νά άπαρτίζεται ή 
κοινωνία, ποιοι πρέπει νά είναι οί ήγέται 
αυτής, ποιας άντιλήψεις πρέπει νά έχουν, 
άπό ποιαν πηγήν πνευματικού καί ψυ
χικού έφοδιασμοϋ πρέπει νά έφοδιάζων- 
ται καί ποιαν άντίληψιν τών υποχρεώ
σεων τής κοινωνίας είς τό σημείον τούτο 
πρέπει νά έχουν. Καί πάλιν τίθεται καί 
έδώ τό αυτό ερώτημα, πώς θά είναι δυνα
τόν νά δημιουργηθοϋν καί νά διατηρηθούν 
αί προϋποθέσεις αύται διά τήν κοινωνίαν; 
Είς τό ερώτημα τούτο, τό όποιον είναι 
παρεμφερές προς τά λοιπά, καταβάλλεται 
προσπάθεια νά δοθή ή κατωτέρω άπάντη- 
σις.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Σοβαρώτα τα είναι έν προκειμένω 
τά καθήκοντα τοϋ δικηγόρου, διότι είναι 
ευρύτατος καί μεγάλης έκτάσεως ό ρό
λος, τόν όποιον δύναται νά διαδραματίση 
ιδίως έάν άντιληφθή έπαρκώς τήν σημα
σίαν τοϋ λειτουργήματος του. Έλέχθη άνω- 
τέρω πώς πρέπει νά ένεργή ό δικηγόρος 
διά νά έμπνέη έμπιστοσύνην είς τόν πε
λάτην του καί νά δημιουργήση είς αυτόν 
τήν κατάστασιν εκείνην, ή όποια θά τόν 
ένισχύση είς τήν έκπλήρωσιν τών καθη
κόντων του, τόσον έναντι αυτού, δσον καί 
έναντι τοϋ Δικαστοϋ καί τής κοινωνίας 
έν γένει. Ά λλά  ό δικηγόρος έρχεται είς 
έπαφήν καί μετά τοϋ άντιδίκου τοϋ πελά
του καί τοϋ δικηγόρου αυτού. Είς τήν 
μετ’ αύτοϋ επικοινωνίαν δέον νά καταβάλη 
έξαιρετικήν προσοχήν δ δικηγόρος.

Καθήκον τοϋ δικηγόρου είναι κατά 
τήν επικοινωνίαν ταύτην νά τηρή στά
σιν ήρεμον καί περισσότερον ή ό πελά
της άνεπηρέαστον νά προσπαθή νά έμ
πνεύση είς τόν δικαστήν, τόν άντίδικόν, 
είς τόν δικηγόρον του καί είς πάντα παρι- 
στάμενον είς τήν δίκην ή οπωσδήποτε πα- 
ρακολονθοϋντα αυτήν τρίτον τήν πεποί- 
θησιν περί τοϋ δικαίου τοϋ πελάτου του, 
νά είναι έτοιμος νά άναγνωρίση τό δί
καιον τοϋ άντιδίκου, έάν πρόκυψη άπό τήν 
έκθεσιν τοϋ άντιδίκου ή τήν άνάπτυξιν 
τοϋ δικηγόρου, νά προσβλέπη είς τόν άντί- 
δικον μέ συμπάθειαν καί άγάιπην, νά φέ
ρεται μέ προσήνειαν, νά μή παύη ουδέ 
στιγμήν νά θεωρή τόν δικηγόρον τοϋ άντι
δίκου του ώς συνεργάτην του καί ώς άγω- 
νιζόμενον διά τόν αυτόν δι δν 
καί ό ίδιος σκοπόν.
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Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Ι Ι
ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ

—Μέ τήν έπιβεβλημένην. όπως πάντοτε, μεγαλοπρέπειαν έγένετο καί εφέ
τος ή από έτών καθιερωθεϊσα, ύπό τής £ΛΠΑ, έτησία τελετή, διά τήν βρά- 
βευσιν των καλυτέρων τροχονόμων καί οδηγών αύτοκινήτων, οί όποιοι 
άνεδείχθησαν κατά τό έτος 1973.

_ —Συγκεκριμένως τήν 18-12-73 εις τά γραφεία τής ΕΛΠΑ, πού στεγάζονται 
εις τόν Πύργον των ’Αθηνών, άπενεμήθησαν τά βραβεία εις τούς άριστεύσαν- 
τας τροχονόμους καί οδηγούς αυτοκινήτου.

—Πρός τούς παρευρεθέντας ώμίλησεν ό Άντιπόεδρος τής ΕΑΠΑ κ. 
Μαλτέζος καί έν συνεχεία ό 'Υφυπουργός Συγκοινωνιών κ. Γιαλίστρας 
έπεδωσεν τά βραβεία εις τούς : 1) Τροχονόμον—Χωροφύλακα Σπυρίδωνα 
Γεωργόπουλον, 2) Τροχονόμον— ’Αστυφύλακα Ίωάννην Λεπίδαν, 3) οδη
γόν Λεωφορείου Ντεμερτζήν καί 4) οδηγόν κ. Σπυρίδωνα Χρυσοβιτσιανον 
διότι ούτος άνευρε εις τό ταξί του καί παρέδωσεν άρμοδίως χρηματόδεμα 
175.Q00 δραχμών.

Εΐζ τήν τελετήν παρέστησαν ό Γενικός Γραμματεύς τού Υπουργείου 
συγκοινωνιών κ. Μΐχος. ό Α' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής Υποστράτηγος 
κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ό Δ)ντής ’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης 
Ταξίαρχος κ. ΠΟΡΙΚΟΣ, οί Διευθυνταί Τροχαίας Προαστίων Άντ]ρχης 
χ ωρ]κής κ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ, καί ’Αθηνών κ. ΝΤΟΝΤΟΣ.

τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν τελετήν έπιδόσεως τών 
βραβείων, ύπό του κι’ 'Υφυπουργού Συγκοινωνιών, εις τόν βραβευθεντα 
Χωροφύλακα τής Τροχαίας τής Κηφισίας κ. Σπυρίδωνα Γεωργόπουλον,

Περισσότερον όμως οφείλει να προσέ- 
χη ό δικηγόρος εις τάς μετά τον δικαστοϋ 
σχέσεις. Χωρίς νά λησμονή βεβαίως την 
Ιδιότητά τον ώς νπερασπιστοϋ και συμ
παραστάτου τοϋ διαδίκον, οφείλει νά κατα- 
βάλλη προσπάθειαν νά συνδνάζη επιτυ
χ έ ς  και την Ιδιότητά του ώς συνεργάτου 
τοϋ δικαστοϋ. Τό καθήκον αλήθειας, τήν 
ευπρέπειαν και τήν καλήν πίστιν πρέπει 
νά τηρή μετά θρησκευτικής ενλαβείας 
έναντι πάντων, άλλ’ ’ιδίως έναντι τοϋ δι. 
καστοϋ. 'Ο σεβασμός τον πρός τόν δικα
στήν ώς άσκοϋντα σπονδαιότατον λει
τούργημα δέον νά συνδυάζεται πρός τήν 
συμπάθειαν καί τήν αγάπην πρός αυτόν 
Πρέπει νά είναι πρόθυμος ν’ άναγνωρίζη 
τήν άμεροληψίαν καί τήν ορθότητα τής 
κρίσεώς του, άλλά και νά συγχωρή τάς 
ενδεχομένως πλάνας τον. Ά φ ’ έτέρου 
πρέπει νά έχη τό θάρρος καί τήν παρρη. 
αίαν νά ψέγη πάσαν άξιόμεμπτον ενέρ
γειαν καί νά έμμένη εις τάς δικαίας κα\ 
όρθάς άπόψεις τοϋ πελάτου του.

Τέλος άνάλογον στάσιν οφείλει νά τη
ρή δ δικηγόρος έναντι τών λοιπών προσώ
πων τά όποια συναντά άνά τήν διεξαγωγήν 
τής δίκης καί ιδίως τών μαρτύρων τοϋ πε
λάτου του καί τοϋ άντιδίκου τον καί έναντι 
τής κοινωνίας ολοκλήρου, μέλος τής όποιας 
αποτελεί καί ούτος, καί ή όποια ώς έλέχθη, 
ένδιαφέρεται καί πρέπει νά ένδιαφέρεται 
διά τήν καλήν διεξαγωγήν καί διά τά συμ- 
φώνως πρός τό δίκαιον πραγματικά συμ
φέροντα τών διαδίκων καί τό γενικώτερον 
συμφέρον τερματισμού αυτής.

Δεν είναι όμως ανάγκη νά άναπτνχθή 
ιδιαιτέρως οτι δ δικηγόρος πολύ θά ένισχυ- 
θή εις τό έκτεθέν έργον του, εάν τόσον άπό 
μέρους τοϋ άντιδίκου τοϋ πελάτου του καί 
τοϋ δικηγόρου, όσον καί άπό μέρους τοϋ 
δικαστοϋ καί τών λοιπών προσώπων τής 
δίκης δσον καί άπό μέρους τής κοινωνίας 
όλοκλήρον τηρηθή άνάλογος συμπεριφορά 
καί έκδηλωθοϋν ανάλογα αισθήματα 
Πάντα όμως εκείνο τό όποιον είναι απα
ραίτητον, είναι νά σνγκεντρώση όιριαμέ
νος ικανότητας καί νά έχη ώρισμένην προ- 
διάθεαιν καί άσφαλή δδηγόν καί σταθεράν 
πηγήν, εξ ής νά άντλή έκάστοτε τάς άπαι_ 
τουμένας δυνάμεις καί ενισχύσεις. Ά λ λ ’ 
οϋτω πάλιν έπανερχόμεθα εις τό κατ’ έπα- 
νάληψιν τεθέν ερώτημα, ποϋ θά εύρεθή ό 
άσφαλής οδηγός καί ή σταθερά πηγή ; 
"Ας άναβάλωμεν ολίγον ακόμη τήν άπάν- 
τησιν εις τό ερώτημα τοϋτο, διά νά όλο- 
κλ.ηρώσωμεν τήν έξέτασιν τών καθηκόν
των καί τών λοιπών παραγόντων τής δίκης.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Εις πολλάς, Ισως τάς περισσοτέρας, 
περιπτώσεις ή έκδοσις τής άποφά- 
σεως και τό αποτέλεσμα τής δίκης έν 
γένει έξαρτάται από τό περιεχόμενον 
τής καταθέσεως των μαρτύρων ή τής 
γνώμης τών πραγματογνωμόνων, διότι ό 
δικαστής επηρεάζεται κατά κανόνα μέν 
ούσιαστικώς και ηθικώς, ενίοτε δέ καί νο- 
μικώς από τά στοιχεία ταϋτα. Είναι κα
τόπιν τούτον φανερόν, πόσον σοβαρόν είναι 
τό λειτούργημα τό οποίον ασκούν τά πρό
σωπα ταϋτα, τά όποια καλούνται νά γίνουν 
οί σννεργάται τού δικαστοϋ καί επομένως 
όργανα απονομής τής δικαιοσύνης. 
’Από τής άπόψεως ταύτης οφείλουν νά 
καταβάλουν πάσαν προσπάθειαν διά να βοη
θήσουν τον δικαστήν νά έκδώση την κατά 
τό άνθρωπίνως δυνατόν όρθοτέραν καί δι- 
καιοτέραν άπόφασιν. Τούτο υπάρχει ελπίς 
ότι θά κατορθώσουν, εάν τηρούν περισσό
τερον η ό ίδιος ό διάδικος τό καθήκον τής 
αλήθειας, εάν δηλαδή οί μέν μάρτυρες εκ
θέσουν τά πράγματα ακριβώς ώς τά άντε- 
λήφθησαν, οί δέ πραγματογνώμονες έκφρά- 
σονν τήν γνώμην εκείνην, ή όποια πηγάζει 
από τά πράγματα, τάς γνώσεις καί τήν πεί
ραν των, χωρίς νά έπηρεάζωνται ούτε οί 
μεν οντε οί δέ από συμπάθειας ή αντι
πάθειας, από συμφέροντα ή αδυναμίας ή 
άλλα μή ηθικά ελατήρια. Δεν είναι ανάγκη 
νά τονισθή ιδιαιτέρως -ι τό έκτεθέν καθή
κον θά έπιτελοϋν καλύτερον, εάν δέν λη
σμονούν ότι οί διάδικοι είναι συνάνθρωποι 
καί μέλη τής αυτής κοινωνίας, εις τους 
όποιους πρέπει νά προσβλέπουν μέ συμπά
θειαν, συμπόνοιαν καί αγάπην, όπως άρμό- 
ζει πάντοτε, ιδίως προκειμένον περί προ
σώπων ασθενών ή έχόντων ανάγκην, ή τα- 
λαιπωρουμένων οπωσδήποτε, ώς συμβαί- 
βαίνει μέ αυτούς. ’Ιδιαιτέραν όμως σημα
σίαν αποκτά ή εκτέλεσες τού ώς άνω κα
θήκοντος, όταν τά άναφερθέντα πρόσωπα 
καλούνται, ώς συνήθως, νά βεβαιώσουν ή 
μάλλον νά ύποσχεθοϋν δι’ όρκον αυτών.

Εννοείται ότι σημαντικώς θά έπηρεάση 
καί θά ενίσχυση τούς μάρτυρας κλπ. ή ανά
λογος στάσις καί συμπεριφορά καί γενικώς 
εις τήν δίκην καί είδικώς έναντι αυτών τών 
δικαζομένων, τών δικηγόρων καί τού δικα- 
στον ιδιαιτέρως. 'Η  συμπεριφορά τών τε
λευταίων θά έμπνεύαη τούς πρώτους καί 
άντιατοίχως ή διαγωγή τών πρώτων πολύ 
θά βοηθήση ώς έλέχθη τούς άλλους καί ή

άλληλεπίδρασις αύτή θά συνεχίζεται έπ’ 
άγαθώ, δημιουργούσα καί εις τήν προκει- 
μένην περίπτωαιν λίαν ευεργετικήν πνευ
ματικήν καί ηθικήν κυκλοφορίαν, απαραί
τητον διά τήν πνευματικήν καί ήθικήν υ
γείαν.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΟΫ

’Ανεφέρθη ανωτέρω έν έκτάσει καί 
κατ’ έπανάληψιν έν σχέσει προς τά 
καθήκοντα τών διαδίκων, τού δικηγό
ρου, τών μαρτύρων κλπ., ποιαν στάσιν 
δέον νά τηρή ό δικαστής καί από 
ποιας άρχάς καί Ιδέας πρέπει νά έμ- 
πνέεται διά νά έκπληροϊ έπιτυχώς τό έργον 
τον. Εις ταϋτα θά ήδύνατο νά προστεθή 
ότι δ δικαστής ουδέ έπί στιγμήν επιτρέπε
ται νά λησμονή τήν φύσιν καί τήν σημασίαν 
τής αποστολής τον καί τήν έπίδρασιν καί 
άντανάκλασιν, τήν όποιαν ασκεί καί δύνα- 
ται νά άσκήση ή καλή ή κακή συμπεριφο
ρά τον κατά τήν διεξαγωγήν τής δίκης καί 
κατά τήν έκδοσιν τής άποφάσεως. Τήν 
προσήλωσίν του ταύτην πρέπει πάντοτε νά 
άποδεικνύη πάσα πράξις ή παράλειψις τού 
δικαστοϋ, έναντι οίονδήποτε. Δι αυτής θά 
κατορθώση νά δημιονργήση τήν ατμόσφαι
ραν εμπιστοσύνης εις τούς κύκλους τόσον 
τών δικαζομένων καί τών δικηγόρων των, 
όσον καί τών λοιπών παρισταμένων εις τήν 
δίκην προσώπων, καί αυτού τού κοινού. Ή  
έμπιστοσύνη αϋτη διευκολύνει τήν μεταξύ 
πάντων τών προσώπων τούτων ψυχικήν 
έπαφήν, ή όποια, ώς έτονίσθη, είναι υπέρ 
πάν άλλο απαραίτητος διά τήν ουσιαστικήν 
έκπλήρωσιν τών καθηκόντων πάντων τών 
παραγόντων τής δίκης. Δέν πρέπει ώσαύ- 
τως ό δικαστής νά παραβλέπη πόσον μεγά- 
λην ευκαιρίαν κοινωνικής καί ηθικής αγω
γής παρέχει ή διεξαγωγή τών δικών ού μό
νον διά τά λαμβάνοντα μέρος εις τήν δίκην 
πρόσωπα, αλλά καί διά τό κοινόν, άφ’ ενός 
διότι είναι ώς έξετέθη, φαινόμενον κοινω
νικόν, ή διάγνωσις τών αιτίων καί τών 
αφορμών τού όποιου οδηγεί εις τήν κατα- 
πολέμησιν αυτών καί εις τήν άι’άλογον συμ
περιφοράν τών άνθρώπων άφ’ ετέρου, διότι 
διδάσκει πολύ ή υποδειγματική έκτέλεσις 
τών καθηκόντων τών διαφόρων προσώπων 
καίαντήαντη ή ε ’ικών τής δίκης καί ή εκδοσις 
τής άποφάσεως. Θά έπρεπε νά γίνη μακρά 
άνάλυσις διά νά καταδειχθή πόσον ευεργε
τική δνναται νά άποβαίνη καί άπό τής πλευ
ράς αυτής ή δράσις τού δικαστοϋ. ’Αρκεί 
μόνον νά νπομνησθή ότι ολόκληρος ή κοι
νωνική ζωή υπό τάς ποικίλας αυτής έκδη- 
λώσεις άποτελεί άντικείμενον τών δικών 
καί ότι κατά τήν διεξαγωγήν τών δικών 
έμφανίζονται καί διαπιστοΰνται όλαι αί 
κοινωνικοί άρεταί καί κακίαι.

’Ακόμη δέ έμφανίζονται καί τά άτοπα 
έκ τών αδικαιολογήτων ανισοτήτων καί αί 
φαινομενικοί άδικίαι έκ τής δεδικαιολογη- 
μένης διαφόρου μεταχειρίσεως τών διαφό
ρων προσώπων. Τά άτοπα καί τάς φαινο
μενικός ταύτας αδικίας δύναται νά θέση 
έκποδών ή νά μετριάση ή προσήκουσα ενέρ
γεια τον δικαστοϋ. Είναι κατόπιν τών έκ- 
τεθέντων φανερόν, πόσον δυσχερές αλλά 
καί αποδοτικόν, συγχρόνως δέ εύγενές καί 
ώραίον είναι τό έργον τού δικαστοϋ. Είναι 
δθεν εύνόητον ότι ίνα μή ή δυσχέρεια μετα- 
βληθή είς αδυναμίαν, άλλα τίθεται έκπο
δών, άπαιτοϋνται ικανότητες περί ών έγέ- 
νετο λόγος.

ΕΙΡΗΝΙΚΗ Δ ΙΕ ΥΘΕΤΗΣ ΙΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ

Ώ ς έπί τών κοινών άσθενειών κα
ταβάλλονται προσπάθειαι ού μόνον διά 
τήν άντιμετώπισιν καί θεραπείαν, άλ
λα καί διά τήν πρόληψιν αυτών, οΰτω 
καί έπί τών δικών, δηλ. τών άσθε- 
νειών τού κοινωνικού οργανισμού, πα- 
ραλλήλως προς τήν προσήκουσαν διεξαγω
γήν καί θεραπείαν τών περί ών ό λόγος ά- 
σθενειών, δέον νά έπιδιώκεται, καί είναι έξ 
ίσου τουλάχιστον ευεργετική ή πρόληψις 
αυτών. Ή  προσπάθεια αύτή, ή όποια συ
νέχεται άμέσως καί προς τήν ειρηνικήν ή 
διά συμβιβασμού διευθέτησιν τών διαφο
ρών άποτελεί καθήκον όλων τών παραγόν
των τής δίκης, δηλαδή καί τών καθ’ έκα
στον άτόμων καί ομάδων, καί τών δικηγό
ρων καί τών δικαστών καί έπί πλέον καί 
τής κοινωνίας ολοκλήρου. Πράγματι καί 
τά άτομα καί αί ομάδες εις τάς μετ’ άλλή- 
λων σχέσεις κατά τήν έν τή κοινωνία σνμ- 
βίωσιν οφείλουν νά ρυθμίζουν τάς πράξεις 
καί τήν συμπεριφοράν των έν γένει, ώστε 
νά μή δίδουν αφορμήν προς δημιουργίαν 
διαφορών καί δικών, καί οί δικηγόροι τούς 
όποιους συμβουλεύονται οί ένδιαφερόμε- 
νοι ένίοτε καί προκειμένου νά ένεργήσουν 
διαφόρους νομικός πράξεις καί πάντοτε 
σχεδόν προκειμένου νά καταφύγουν είς τά 
δικαστήρια, έχουν καθήκον προς τήν κα- 
τεύθυνσιν αυτήν νά καθοδηγούν τούς ενδια
φερομένους, είς τούς όποιους πρέπει ού μό
νον νά τονίζουν τά άγαθά τού συμβιβασμού, 
ό όποιος θεωρείται πολλάκις, καί όταν εί
ναι υπό όρους δυσμενείς, προτιμότερος 
άπό τήν ευνοϊκήν άπόφασιν, άλλα καί τούς 
κινδύνους καί τάς δυσαρέστους συνέπειας 
τής διεξαγωγής τής δίκης. ’Επί πλέον τό 
καθήκον τούτο τό έχουν καί πάντες οί είς 
τό αυτό κοινωνικόν περιβάλλον ζώντες άν
θρωποι, συνάδελφοι, συνεργάται, φίλοι, 
συγγενείς κλπ. τών ενδιαφερομένων, είς 
τούς όποιους εύεργετικώς άντ ανακλά ή 
πρόληψις τών δικών καί ή φιλική διευθέ- 
τησις αυτών, διότι ’επιτυγχάνει καί εξα
σφαλίζει τήν κοινωνικήν γαλήνην. Ιδ ια ι
τέρως όμως τό καθήκον τούτο έχει ό δικα
στής όταν τό πρώτον προσέρχωνται οί διά- 
δικοι ένώπιόν του καί καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν τής δίκης. Ή  νομοθεσία είχε καί έχει 
είδικώς προβλέψει περί αυτού. Ώριαμένη 
δέ τάξις ή κατηγορία δικαστών ονομάζον
ται παρ’ ήμϊν καί έν Γαλλία ε ί ρ η ν ο δ ί -  
κ α ι, άλλαχοϋ δέ αυμβιβασταί ή συμφι- 
λιωταί, χωρίς τούτο νά σημαίνη βεβαίως 
ότι καί οί λοιποί δικασταί δέν υπέχουν τήν 
αυτήν ύποχρέωσιν. Διά τήν επιτυχίαν τής 
κοινής ταύτης προσπάθειας άπαιτείται νά 
ύπάρχουν αί προϋποθέσεις έκείναι, αί ό
ποιοι κατά τά έκτεθέντα, είναι άπαραίτη- 
τοι διά τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων 
όλων κατά τήν διεξαγωγήν τών δικών, 
ιδιαιτέρως όμως, ή ειρηνική διάθεσις, τό 
πνεύμα τής ταπεινώσεως καί τής συγγνώ- 
μης, ή μή ύπερτίμησις τού υλικού παράγον
τος, ή συμπάθεια καί ή άγάπη προς τον 
συνάνθρωπον, τον πελάτην, τούς διαδίκους 
κλπ. Καί ή παλαιό καί ή πρόσφατος πείρα 
άποδεικνύουν, ότι όταν καί τό έλάχιστον 
όριον τών προϋποθέσεων τούτων συντρέχει 
καί όχι είς όλα τά πρόσωπα, άλλά καί μό
νον είς μίαν κατηγορίαν καί δή ή είς τούς 
διαδίκους ή είς τούς δικηγόρους ώς καί είς
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μόνον τόν δικαστήν, θαυμαστά αποτελέ
σματα έπέρ ονται. Είναι περιττόν εξ άλ
λου νά έξαρθοϋν τα αγαθά τον συμβιβα
σμού και τής ειρηνικής διευθετήσεως τών 
διαφορών, διότι ε’ις πάντας είναι γνωστά. 
Έ νφ  άπό υλικής πλευράς άποφεύγεται ό 
κίνδυνος τής απώλειας ολοκλήρου τον άν- 
τικειμένου τής δίκης, τό όποιον αποτελεί 
ενίοτε τό μοναδικόν περιουσιακόν στοι- 
χείον τού ενός τών διαδίκων, άπό γενικω- 
τέρας άπόφεως αίρεται μία σοβαρά αιτίαδιε- 
νέξεων μεταξύ πλειόνων μελών τής κοινωνί
ας,ή όποια άντανακλαστικώς δύναται νά έπι- 
φέρη γενικωτέραν διατάραξιν, ενώ έξ άλλου 
τό Ιργον τών δικηγόρων προσλαμβάνει καί 
νέον έκτος τών άλλων λαμπρόν καί ευγε- 
νές περιεχόμενον, καθ’ όσον πάντως οντοι 
καθίστανται είρηνοποιοί.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Θά ήδυνάμεθα νά σννεχίσωμεν την έξέ- 
τασιν τών προβλημάτων, τά όποια δη
μιουργεί ή δίκη ώς κοινωνικόν φαινόμενον 
καί την άνάλνσιν τών καθηκόντων τά ό
ποια έχουν σχετικώς τά διάφορα μέλη τής 
κοινωνίας. Πάντοτε όμως θά κατελήγομεν 
εις τό κατ’ έπανάληψιν άνωτέρω τεθέν ερώ
τημα, πώς είναι δυνατόν νά σνγκεντροϋν- 
ται εις τά πρόσωπα τών παραγόντων τής 
δίκης καί τών μελών τής κοινωνίας έν γέ- 
νει, αί π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς  εκείναι, αί 
όποίαι θά καταστήσουν την έκπλήρωσιν 
τών καθηκόντων όλων κατά τόν μάλλον 
επιθυμητόν, καί διά τά κατ’ Ιδίαν άτομα 
καί διά την κοινωνίαν, τρόπον. Είναι και
ρός, νομίζομεν, νά δοθή άπάντησις εις τό 
ερώτημα τούτο. ’Ακριβέστερον θά ήτο νά 
εΐπωμεν ότι πρέπει νά διατυπωθή με όλί- 
γας λέξεις ή συναγομένη ήδη εκ τής όλης 
άναπτύξεως άπάντησις. Πράγματι, εκ τών 
έκτεθέντων συνάγεται ότι άπαιτοϋνται αί 
ήθικαί ή μάλλον ηθικώς έξωπλισμέναι προ
σωπικότητες, είναι άνάγκη νά ύπάρχουν 
πρόσωπα, πιστεύοντα εις κάτι άνώτερον 
τού υλικού καί ατενώς άτομικοϋ συμφέ
ροντος, άνθρωποι, οί όποιοι καί την άνω 
προσπάθειαν νά δύνανται νά εντάξουν άβιά- 
στως καί έν άπολύτω συνέπεια εις τό δλον 
πρόγραμμα τής ζωής των.

Καί έρωτάται: υπάρχει άλλο τι σύστη
μα ή άλλη κοσμοθεωρία, ή όποια παρέχει 
καί δύναται νά παράσχη άνθρώπους με 
τόν άνω πνευματικόν καί ηθικόν 
έφοδιασμόν, καί την συνέπειαν, έκτος τού 
Χριστιανισμού; Θά είναι, νομίζομεν, πολύ 
δύσκολον νά δοθή καταφατική άπάντησις. 
Αιότι πολλά είναι τά κριτήρια, εις τά όποια 
θά εύρη τις μίαν ή καί πλείονας τών έκτε- 
θεισών προϋποθέσεων, άλλά συγκέντρω- 
σιν αυτών καί παράλληλον καί πλήρως 
συνεπή συνύπαρξιν, δέν θά αυναντήση. 
Μόνον εις τόν Χριστιανισμόν παρατηρεί- 
ται ή συγκέντρωσις αυτή καί μάλιστα 
κατά τρόπον, τοσοϋτον αρμονικόν καί 
συνεπή, ώστε αύτός μέν νά καθίσταται, 
χωρίς καμμίαν παρέκκλισιν ύπό τών αρ
χών του, παράγων τού δικαίου καί τής 
δικαιοσύνης έν γένει, νά έπιδρφ δέ τοσοϋ
τον εύεργετικώς έπ’ αυτών, ώστε καί τό 
δίκαιον καί ή άπονομή τής δικαιοσύνης 
νά καθίστανται παράγοντες τού Χριστια
νισμού.

Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ

Εις άναγνώρισιν καί έπιβράβευσιν τών προσφερθεισών πρός τήν πατρίδα 
υπηρεσιών, τό Σώμα προέπεμψε είς τόν Ιδιωτικόν βίον τούς καταληφθέντας 
ύπό όρίου ήλικίας τήν 31-12-1973, άνδρας τής Χωροφυλακής, μέ συγκινητι
κήν έκδήλωσιν, ή όποια έγένετο είς τήν αίθουσαν δεξιώσεων τής Σχολής 
'Οπλιτών Χωροφυλακής ’Αθηνών.

Είς τήν δεξίωσιν παρέστη ό ’Αρχηγός ’Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ μετά τού Β' ΎπαρχηγοΟ, Υποστρατήγου κ. ΜΑΡΟΥΣΗ, 
’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τού Σώματος, μέλη τών οικογενειών 
τών άποχωρούντων καί πολλοί άλλοι.

Σχετικήν ευχήν πρός τούς άποχωρούντας άνέγνωσεν ό Θεοφιλέστατος 
’Επίσκοπος Βρεσθένης κ. Δημήτριος. ,

Έν συνεχείς ό κ. ’Αρχηγός άπηύθυνε έγκάρδιον χαιρετισμόν, και ηυχαρι- 
στησε αύτούς διά τάς προσφερθείσας ύπηρεσίας και τούς παρώτρυνε νά δια
τηρήσουν τό αύτό ήθος και φρόνημα έκτός τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής, 
ώς γνήσια και έπίλεκτα τέκνα τοϋ Έλληνικοϋ Ααοϋ. Τούς διεβεβαίωσεν άκό- 
μη, ότι ή προσφορά των έκτιμάται δεόντως ύπό τοϋ Έλληνικοϋ Λαοϋ, καί διά 
τοϋτο πρέπει νά έχουν ήρεμον τήν συνείδησίν των, ότι έπετέλεσαν είς τό άκέ- 
ραιον τό καθήκον των καί τό παράδειγμά των, θά άποτελή πρότυπον πρός μί- 
μησιν διά τούς έν ένεργείςι συναδέλφους των. ^

Άπαντών έκπρόσωπος τών άποχωρούντων, ηύχαρίστησε τόν κ. Αρχηγόν 
διά τάς θαυμασίας παραινέσεις καί συμβουλάς του καί τόν διεβεβαίωσεν ότι 
ούδέποτε θά παύσουν νά άποτελοΰν ένεργά μέλη τής ύγιοϋς Ελληνικής κοι
νωνίας καί θά διατηρήσουν άρρήκτους τούς δεσμούς των μέ τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής.

’Ακολούθως ό κ. ’Αρχηγός προσέφερεν είς ένα έκαστον τών άποχωρούντων 
είκόνισμα τής Προστάτιδος τοϋ Σώματος, ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, μετά σχετικής 
άφιερώσεως, είς ένδειξιν συνεχίσεως τοϋ δεσμοϋ των μετ’ αύτοϋ.

Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν έκδήλωσιν.
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Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η
ΤαΥμ)ΡΧθυ Χωρ)κής

—"Οταν κάποιος όμιλή περί τής 
’Αστυνομίας τοϋ Καναδά, αμέσως 
έρχεται μπροστά του ή πολύ γνωστή 
εικόνα τοϋ εύσταλοΰς καί έπιβλητι
κού έφιππου Χωροφύλακος τής παγ- 
κοσμίως φημισμένης Καναδικής 
Εφίππου Χωροφυλακής (ROUAL 
CANA D1AN MOUNTE D POLICE) 
μέ τό επιβλητικό πλατύγυρο πηλή- 
κιον καί τό έρυθρόν χιτώνιον. Διε- 
ρωτάται όμως κανείς, μόνον αύτή 
ή ’Αστυνομία ύπάρχει εις τόν Κα
ναδά; ’Ασφαλώς όχι. Εις τόν Κανα
δά, όπως καί εις πολλάς χώρας τοϋ 
κόσμου, τά καθήκοντα τής ’Αστυ
νομίας έχουν άνατεθή εις διαφόρους 
'Υπηρεσίας καί μεταξύ αύτών δια
κρίνει κανείς τάς 'Ομοσπονδια
κός, τάς ’Επαρχιακός καί τάς Δη
μοτικός ’Αστυνομικός Υπηρεσίας.

—'Ο Καναδάς, ό όποιος απέκτησε 
τήν άνεξαρτησίαν του κατά τό έτος 
1867, άποτελεΐ μίαν 'Ομοσπονδίαν 
10 αύτοδιοικουμένων ’Επαρχιών 
καί 2 εδαφικών Διαμερισμάτων, 
ήτοι: Άμπέρτα, Νέα Γή, Νέα 
Σκωτία, Νιού Μπρουνσγουΐκ, Νή
σος τοϋ Πρίγκηπος Έδουάρδου, 
Κεμπέκ, ’Οντάριο, Μανιτόμπα, Σα- 
σκάτσιουαν, Βρεττανική Κολομ
βία. "Εχει έκτασιν 4.000.000 τετρ. 
μιλίων καί πληθυσμόν περίπου
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20.000.000 κατοίκων (44% ’Αγγλι
κής καταγωγής, 30 % Γαλλικής 
καί 26% διαφόρων άλλων ’Εθνο
τήτων).

—Ούτω εκ τών 10 ’Επαρχιών τοϋ 
Καναδά επί τών όποιων γενικήν 
αρμοδιότητα έχει ή Έφιππος Κα
ναδική Χωροφυλακή, μόνον δύο 
Έπαρχίαι εκτός τής Χωροφυλακής 
έχουν Δημοτικός ’Αστυνομίας, ήτοι 
τό ’Οντάριο καί τό Κεμπέκ.

—'Ο Ζιάν Καρτιέ είναι ό εξερευ
νητής τοϋ Καναδά, ό όποιος τό1535 
έφθασε εις τό ’Ινδιάνικο χωρίον 
Χοκελάγκα καί λέγεται, δτι ό Καρ
τιέ είναι έκεΐνος ό όποιος προσέ- 
δωσε εις τόν Καναδά τό δνομά του 
από τήν λέξιν «ΚΑΝΑΤΑ», ή 
όποια σημαίνει καλύβα εις τήν 
γλώσσαν τών ’Ινδιάνων. Ούτω ό 
Καρτιέ είναι έκεΐνος ό όποιος 
άνεκάλυψε καί τόΜοντρεάλ.

—Εις τάς ΙδΜαΐου 1642 ό Πώλ 
ντέ Σικμεντί έδημιούργησε τήν 
πρώτην μόνιμον άποικίαν ύπό τήν 
όνομασία ΒίλΜαρί καί άργότερον 
Μοντρεάλ, τό όποιον όλίγον κατ’ 
όλίγον κατέστη ή Μητρόπολις τοϋ 
Καναδά καί βασικόν κέντρον έξορ- 
μήσεως πολλών περιφήμων εξε
ρευνητών καί ιεραποστόλων μετα
ξύ τών όποιων συγκαταλέγονται οί

Τμπερβιλλ, Μπιένβιλ, Λα Σάλ, 
Ντουλούθ καί άλλοι.

—Τό 1759 οί "Αγγλοι ύπό τόν 
Στρατηγόν Γούλφ κατέλαβαν τήν 
πόλιν τοϋ Κεμπέκ καί τό Μοντρεάλ 
έγινε ή πρωτεύουσα τής Νέας 
Γαλλίας, έως δτου τό 1760 ύπετάγη 
εις τούς Άγγλους καί έληξε ή 
Γαλλική κυριαρχία εις τήν Β. 
’Αμερικήν.

—Εις τάς 13-11-1775 ό ’Αμερικα
νός Στρατηγός Μοντγκόμερι κατέ
λαβε τό Μόντρεαλ, αλλά πάλιν 
έγκατέλειψε τοϋτο τό 1776 ήττηθείς 
άπό τούς "Αγγλους.

—ΤόΜόντρεαλ έγινε πρωτεύουσα 
τοϋ Καναδά τό 1843, άλλά έκτοτε 
ήλλαξε άντικατασταθεΐσα ύπό τοϋ 
Τορόντο, τοϋ Κεμπέκ καί τέλος τής 
σημερινής πρωτευούσης Ότταβα.

—Τό 1867 ό Καναδάς άπηλευθε- 
ρώθη ένωθεισών τών 10 Επαρχιών 
του εις μίαν 'Ομόσπονδον Χώραν, 
δΓ αύτό καί κατά τό 1967 έωρτάσθη 
ή πρώτη ΙΟΟετηρίς τής άνεξαρτη- 
σίας του μέ τήν όργάνωσιν τής 
Διεθνοϋς Έκθέσεως τοϋ MONTRE
AL EXPO 67, εις τήν όποιαν ό 
γράφων είχεν τήν εύκαιρίαν νά 
προσφέρη τάς υπηρεσίας του ώς 
έκπρόσωπος τής Χωροφυλακής εις 
τό Ελληνικόν Περίπτερον, καί
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νά γνωρίση τόσον τήν πόλιν ταύ- 
την, όσον καί τήν έξαίρετον 
’Αστυνομίαν της.

—Ή  πόλις τοϋ Μόντρεαλ εύρί- 
σκεται επί τοΰ ποταμού Σέν Λωράν 
καί έχει πληθυσμόν 1.500.000 κα
τοίκων (καί μετά των προαστίων 
εις ακτίνα 35 μιλίων 2.500.000 κα
τοίκων). Τά 2]3 έξ αύτών είναι Γαλ
λικής καταγωγής, τά 20% ’Αγγλι
κής καί οι ύπόλοιποι διαφόρων 
Εθνοτήτων.

—Τό Μόντρεαλ είναι ή μεγαλυτέ- 
ρα πόλις τοϋ Καναδά καί καταλαμ
βάνει έκτασιν 60 τετρ. μιλίων. 
’Έχει μήκος 13 μιλίων καί πλάτος 
9 μιλίων κατά μήκος τοΰ ποταμού 
Σέν Λωράν. Εις τήν περιοχήν τοϋ 
Μόντρεαλ εκτός τοΰ ομωνύμου 
Δήμου, υπάρχουν καί οί έξής Δή
μοι: Χοκελάγκα, Αόνγκ—πουαντί, 
Τετρωτβίλ—Άνζοϋ, Σέν Λεονάρ 
ντέ ΠόρτΜωρίς, Σέν-Μισιέλ, Βίλ- 
λερε, Σέν Ούμπέρτ, Ροζεμόν, Ού- 
τρεμόν, Βερντέν, Βίλ Έμάρ, Λασάλ, 
Νότρ- Ντάμ, ντέ Γκράς, Κότ Σέν 
Λούκ, Σνόουντον, Κότ ντέ Νεΐζ, 
Σ. Λωράν, Μορντώ, Καρτιεβίλ, 
Γουέστμαουντ, Σέν Ένρί, Βίλ 
Σέν Πιέρ, Σέν Πώλ, Ντορ- 
βάλ, Μπηκονφίλντ, Λασίν, Μπέ 
ντουφρέ, Σενεβίλ, Σέν "Αν Ντιοϋ 
Μπουτεβίλ, Κίρκλαντ, "Ιλμπιζάρ, 
Μοντουαγιάλ, Σέν Πιέρ, Χάμστεντ, 
Πουαντί—Όντράμπλ, Φόξμπορ ντ, 
Ντολάρ ντε-ζορμώ, Γουέστμοντ 
κ.λ.π.

"Εκαστος των άνωτέρω Δήμων 
διαθέτει άνεξάρτητον Δημοτικήν 
’Αστυνομίαν μέ άποτέλεσμα νά 
δημιουργήται ένας κυκεών άρμο- 
διοτήτων εις μίαν περιοχήν μήκους 
34 καί πλάτους 9 μιλίων, επί των 
ποταμιάν Σέν Λωράν καί Πρερί.

Μία άλλη δυσχέρεια άστυνο- 
μεύσεως τής ώς άνω περιοχής τοΰ 
Μόντρεαλ είναι ή πολυεθνική 
συγ.κρότησις τής κοινωνίας, καθ’ 
όσον τά 2.500.000 των κατοίκων 
της άποτελοΰνται έκ πολλών καί 
διαφόρων έθνικής προελεύσεως 
άνθρώπων.

—Μίαν διακεκριμένην θέσιν με
ταξύ των άνωτέρω εθνικοτήτων 
κατέχει καί ή Ελληνική τοιαύτη, 
ή όποια έκανε τήν παρουσίαν της 
εις τό Μόντρεαλ κατά τό έτος 1839, 
ότε περίπου 10 "Ελληνες μετανά- 
σται είχον έγκατασταθή εις τήν πό
λιν ταύτην τοΰ Καναδά. Κατά τά 
έτη 1891—1900 ό άριθμός των Ε λ 
λήνων τοΰ Μόντρεαλ άνήλθεν εις 
300 μεταξύ των όποιων διεκρίνοντο

οί κάτωθι: Γ. Γεράσιμος έκ Κρα- 
νιδίου, Παν. Πανούλιας, Μ. Νικο- 
λακάκος, Χαρ. Κουτσογιαννόπου- 
λος έκ Λακωνίας κ.λ.π.

—Τό 1906 ίδρύθη ή πρώτη Ελλη
νική Κοινότης Μόντρεαλ μέ Πρό
εδρον τόν Χαρ. Κουτσογιαννόπου- 
λον καί μέλη τούς Δ. Περγαντή, 
Κ. Μητράκον, Μ. Νικολακάκον, 
Μ. Κοκολιάδην, Λ. Σπυριδάκον, 
Δ. Ζαραφηνίτην, Γ.Κυριαζόπουλον, 
Γ. Κλαυδιανόν καί Γ. Άγεωργίτην, 
Ή  Κοινότης ίδρυσε έπίσης τήν 
πρώτην Ελληνικήν έκκλησίαν μέ 
τόν ’Αρχιμανδρίτην Άγαθόδωρον 
Παπαγεωργόπουλον.

—Τό 1910 άνωκοδομήθη ή πρώτη 
έκκλησία «Εύαγγελισμός τής Θεο
τόκου».

—'Η Κοινότης κατά τό 1910 έξη- 
σφάλισεν έπίσης τήν λειτουργίαν 
τοΰ πρώτου Ελληνικού Σχολείου 
«ΠΛΑΤΩΝ» έν Μόντρεαλ μέ πρώ
τον διδάσκαλον τόν ’Ιωάν. Διδα
σκάλου. ’Από τό 1913 έως τό 1916 
έδίδαξαν εις τό άνωτέρω σχολεΐον 
οί δεσποινίδες ’Αλεξάνδρου, Πα- 
παδάκη καί ό Θ. Εύθυμιάδης. Τό 
1920 τό Σχολεΐον είχεν 110 μαθη
τές-

—Τό 1925 ιδρύθηκε άπό τούς Γ. 
Καλφάκην, Ν. Φραγκολέμην, Ν. 
Μανωλάκον. Γ. Μυτιληναΐον, Θ. 
Σκαπέρδαν, Κ. Καρακάσην, Π. 
Χαραλάμπους καί Α. Πέτσα μία 
δεύτερη έκκλησία τής «ΑΓΙΑΣ 
ΤΡΙΑΔΟΣ». Τό αύτό έτος ίδρύθη 
καί δεύτερον Ελληνικόν Σχολεΐον 
«Σωκράτης» μέ ^Διευθυντήν τόν 

Μιχ. Σταυρίδην καί διδασκάλισσαν 
τήνΜαρ. Τσούμαν.

—'Ο πρώτος ίερεύς τής 'Αγίας 
Τριάδος ήτο ό ’Αρσένιος Παλικά-
ρης·

Τό 1931 έδημιουργήθη νέον Διοι
κητικόν Συμβούλιον τής Κοινότη- 
τος μέ τούς Γ. Γκαβάρην, Ν. Μα
νωλάκον, X. Νοταρίου, Π. Άνδρι- 
ανόπουλον, Ν.Μπέην, Π. Δραγώνα, 
Άποστολάκον, Π. 'Αγιοργίτην, Α. 
Ζαχαριώτην, Π. Μεράκον καί Δ. 
Θεοδωρακόπουλον. Τά δέ δύο σχο
λεία ένοποιήθησαν εις έν υπό τόν 
τίτλον «Άγγλοελληνικόν Σχολεΐον 
Σωκράτης».

—Τό 1930 ιδρύεται ή ΑΧΕΠΑ, τό 
1936 ή Λακωνική ’Αδελφότης, τό 
1934 ό Ναξιακός Σύλλογος, τό 1945 
ή Λέσχη Νέων 'Αγίας Τριάδος 
κ.λ.π. Καί ό πληθυσμός τής Κοι- 
νότητος κατά τό 1941 άνέρχεται 
εις 3.000.

—Μετά τόν Β\ Παγκόσμιον Πό
λεμον ήρχισε νέον κΰμαμεταναστεύ-

σεως καί ό 'Ελληνικός πληθυσμός 
σήμερον ύπερβαίνει τάς 40. 000.

—Σήμερον έκτος του Ναοΰ τής 
'Αγίας Τριάδος, υπάρχει καί ή έκ
κλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί ή 
τοιαύτη τοΰ Εύαγγελισμοΰ τής 
Θεοτόκου.

’Αστυνομικός τοϋ Μόντρεαλ άναφέρει 
εις τήν 'Υπηρεσίαν του έκ τών ειδικών 
τηλεφώνων, τά όποια ύπάρχουν είς τάς 
όδούς πρός άποκλειστικήν χρήσιν τών 
άστυνομικών όργάνων.
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—Ό  Ελληνισμός τοϋ Μόντρεαλ 
έχει προοδεύσει τόσον πολύ πού 
σήμερον παίζει πρωτεύοντα ρόλον 
εις τήν κοινωνικήν, οικονομικήν 
καί πνευματικήν ζωήν τής πόλεως. 
Πολλοί δέν έχουν διαπρέψει εις 
όλους τούς τομείς τής κοινωνικής 
ζωής. Δέν είναι δέ υπερβολικόν 
νά εΐπη τις, ότι ό επισκέπτης τοΰ 
Μόντρεαλ αισθάνεται ως έάν νά 
εύρίσκεται εις τήν Ελλάδα, άφοϋ 
παντοΰ βλέπει έλληνικά καταστή
ματα, κινηματογράφους έφημερί- 
δες, μεγάλας έπιχειρήσεις, έπιστή- 
μονας κ.λ.π. Παντού ομιλούν Έλ
ληνικά καί ποτέ δέν ξεχνούν τήν 
αγαπημένη των πατρίδα.

—Δέον νά τονισθή έν προκειμένη), 
ότι ώς έδηλώθη εις τόν γράφοντα 
κατά τήν έν Καναδά παραμονήν 
του τό έτος 1967, ύπό έπισήμων καί 
έκπροσώπων τής ’Αστυνομίας τοΰ 
Μόντρεαλ, ή 'Ελληνική παροικία 
είναι ή πλέον φιλήσυχος καί νομο
ταγής, έν συγκρίσει μέ άλλας τοι- 
αύτας καί τούτο είναι πράγματι λίαν 
κολακευτικόν διά τούς συμπατριώ- 
τας μας τοΰ Καναδά.

—Κατόπιν των άνωτέρω, τά όποια 
κατά τήν γνώμην μου ήσαν άπαραί- 
τητα διά νά ένημερωθή ό άναγνώ- 
στης περί τής πόλεως ταύτης, είσέρ- 
χόμεθα ήδη εις τήν περιγραφήν 
τής ’Αστυνομίας τοΰ Μόντρεαλ, 
ή οποία είναι πράγματι μία καλά 
ώργανωμένη ’Αστυνομία.

—'Ως άνωτέρω έλέχθη ή ’Εθνική 
’Αστυνομία τοΰ Καναδά είναι ή 
Έφιππος Καναδική Χωροφυλακή 
ή όποια συνεστήθη ύπό ιού Διοι-

Η Αστυνομία τοΟ Μόντρεαλ διαθέτει δλα τά σύγχρονα τεχνικά μέσα διά τήν 
άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν τής έγκληματικότητος. ’Επίλεκτος μονάς τής 
Αστυνομίας είναι ή έφιππος Ίλη, ή όποια χρησιμοποιείται είς είδικάς άποστολάς.

κητοΰ τοΰ Καναδά Κόμητος Ντου- 
φερέν τήν 23-5-1873. 'Η Καναδική 
Χωροφυλακή έχει άρμοδιότητα έφ’ 
όλης τής Χώρας, καί εις τάς πόλεις 
είσέτι ένθα υπάρχει Δημοτική ’Α
στυνομία, ώς π.χ. είς τάς Επαρχίας 
τοΰ ’Οντάριο καί τοΰ Κεμπέκ.

—Μία δέ έκ των πόλεων των άνω
τέρω Επαρχιών, ή όποια έχει Δη
μοτικήν ’Αστυνομίαν είναι καί τό 
Μόντρεαλ.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

— Ή  δύναμις τής ’Αστυνομίας 
τοΰ Μόντρεαλ ανέρχεται είς 4.300 
άνδρας καί άριθμόν τινα Πολιτικών 
Υπαλλήλων, οί όποιοι χρησιμο
ποιούνται κυρίως είς διοικητικός 
ύπηρεσίας.

— Ό  Διευθυντής τής ’Αστυνο
μίας διορίζεται υπό τοΰ Δημάρχου 
τής πόλεως καί έχει ώς βοηθούς αύ- 
τοΰ τρεις ύποδιευθυντάς προϊστα
μένους τών τριών άντιστοίχων Τμη
μάτων ήτοι τοΰ Διοικητικοΰ, τοΰ 
Δικαστικοΰ καί τοΰ τοιούτου τών 
’Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

— Είς τόν Διευθυντήν έκτος τών 
άνωτέρω τριών βοηθών του υπά
γονται άπ’ ευθείας ό Νομικός Σύμ
βουλος, είς τεχνικός Σύμβουλος 
επί τών Δημοσίων Σχέσεων, ό Τμη-

ματάρχης Μελετών καί Προγραμ
ματισμού, ό Τμηματάρχης Έγκλη- 
ματολογικών ’Αναζητήσεων, ό 
Γραμματεύς, εις Επιθεωρητής, μέ 
4 βοηθούς Έπιθεωρητάς ήτοι ένός 
διά τήν παρακολούθησιν τής εφαρ
μογής τών Επιχειρησιακών σχε
δίων, ένός Έπιθεωρητοΰ Διοικητι- 
κοΰ, ένός Έπιθεωρητοΰ 'Υπηρε
σιών καί ένός Έπιθεωρητοΰ τών 
’Αστυνομικών κτιρίων.

— Τό Έπιτελεΐον τοΰ ’Αρχη
γείου διαιρείται εις τρεις τομείς, 
ήτοι τόν Διοικητικόν, τόν Δικαστι
κόν καί τόν Επιχειρησιακόν.

— Έκάστου τομέως προΐσταται 
είς βοηθός Διευθυντοΰ. 'Ο Διοικη
τικός Τόμεύς περιλαμβάνει τά κά
τωθι Τμήματα.

1. "Έναν Επιθεωρητήν.
2. Πολιτικού Προσωπικού (Γρα- 

φεΐον Κεντρικοΰ ’Αρχείου, 
Γραφικών Τεχνών, Γραμμα- 
τεία).

3. Τμήμα Προσωπικοΰ.
4. Τμήμα Έκπαιδεύσεως προ- 

σωπικοΰ.
5. Τμήμα Προϋπολογισμού.
6. Τμήμα Εσωτερικών 'Υποθέ

σεων.
— Είς βοηθός’Επιθεωρητοΰπροΐ- 

σταται τών κάτωθι Τμημάτων :
1. Επικοινωνιών —Μεταφορών
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2. Άδειων Αστυνομικών.
3. Κρατητηρίων.
4. Συσσιτίου.
5. ’Εφοδίων.
— Τοΰ τομέως Δικαστικού προΐ- 

σταται είς βοηθός Διευθυντοϋ βοη- 
θούμενος ύφ’ ένός ύποδιευθυντοΰ 
καί ένός Έπιθεωρητοΰ, δστις επι
βλέπει τά κάτωθι Τμήματα :

1. Ασφαλείας Κεντρικού, Βο
ρείου, Δυτικοϋ καί ’Ανατολι
κού τομέως τής πόλεως.

2. Έγκληματολογικών ’Ερευνών
3. Νυκτερινών Περιπολιών.
4. Κλοπής όχημάτων.
5. ’Απατών.
6. Ταυτοτήτων.
7. ’Εμπρησμού.
— Τοΰ εκτελεστικού τομέως 

προΐσταται είς βοηθός Διευθυντοϋ 
βοηθόύμενος ύφ’ ένός ύποδιευθυν- 
τοϋ, καί δύο ’Επιθεωρητών (Κεν
τρικού- καί Δυτικοΰ τομέως) καί 
(Βορείου καί ’Ανατολικού τομέως).

— Είς έκαστον ’Επιθεωρητήν ύ- 
φίστανται άνά δύο βοηθοί Έπιθεω- 
ρητοϋ προϊστάμενος άντιστοίχως 
τών 4 τομέων είς τούς όποιους είναι 
διηρημένη ή πόλις.

— Είς βοηθός’Επιθεωρητοΰπροΐ- 
σταται τών έξής Τμημάτων :

Τ Προστασίας Νεότητος.
2. ’Αμέσου Έπεμβάσεως.
3. ’Εφίππου Τμήματος.

4. Τροχαίας.
5. Προλήψεως έγκληματικό- 

τητος.
6. ’Ηθών.
— Τό σύνολον τών ’Αστυνομι

κών Τμημάτων άνέρχεται είς 21. 
Είς έκαστον δέ Τμήμα υπάγεται α
ριθμός τις Σταθμών άναλόγως τής 
μορφής καί τής σπουδαιότητος τής 
περιοχής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

— 'Η άποστολή τής ’Αστυνο
μίας τοΰ Μόντρεαλ είναι παρεμφε
ρής μέ τήν τοιαύτην όλων τών Δη
μοτικών ’Αστυνομιών τοΰ κόσμου, 
ήτοι έφαρμογήν τών ’Αστυνομικών 
Διατάξεων, ή έξασφάλισις τής Δη
μοσίας τάξεώς καί ’Ασφαλείας καί 
ή έφαρμογή ώρισμένων Κανονι
σμών καί Διατάξεων τοΰ Δήμου έπί 
τινων Διοικητικών θεμάτων.

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τά προσόντα τοΰ υποψηφίου τής 
’Αστυνομίας τοΰ Μόντρεαλ είναι 
τά κάτωθι :

— Πρέπει νά είναι Καναδός πο
λίτης ήλικίας τουλάχιστον 18—30 
έτών.

— Πρέπει νά κατέχη ένδεικτικόν 
τουλάχιστον Δ.' Γυμνασίου.

— Νά γνωρίζη καί νά γράφη τήν

’Αγγλικήν ή τήν Γαλλικήν γλώσ
σαν, καί νά γνωρίζη έπαρκώς τήν 
δευτέραν γλώσσαν.

— ’Ανάστημα 1,73 μ. καί βάρος 
63.500 χιλιόγραμμα.

— Άμεμπτον παρελθόν από πά- 
σης πλευράς καί καλήν φυσικήν, 
σωματικήν καί πνευματικήν κατά- 
στασιν.

Ή  έπιλογή είναι αύστηροτάτη 
καί μόνον εν 10% επιτυγχάνει είς 
τάς γραπτάς καί προφορικάς δοκι
μασίας διά τήν κατάταξίν των.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

— Ή  βασική έκπαίδευσις διαρ- 
κεΐ 43 έβδομάδας καί πραγματο
ποιείται είς τήν ώραιότάτην καί 
σύγχρονον Σχολήν τοΰ Μόντρεαλ.

— Κατά τάς 12 πρώτας έβδομά
δας τής έκπαιδεύσεως δίδεται μία 
θεωρητική είκών περί τής Αστυ
νομίας καί τών Αστυνομικών Νό
μων γενικώς. Έν συνεχεία κατά τάς 
έπομένας 24 έβδομάδας οί Δόκιμοι 
εκπαιδεύονται πρακτικώς έπί 15 ή- 
μέρας είς έκάστην τών διαφόρων 
'Υπηρεσιών τής Αστυνομίας, ϊνα 
εξοικειωθούν μέ τήν έν τή πράξει 
έφαρμογήν τών όσων έδιδάχθησαν 
κατά τάς πρώτας 12 έβδομάδας. Ή  
πρακτική αΰτη έκπαίδευσις γίνεται 
τή έποπτεία καί βάσει προγράμμα
τος τής Σχολής.

— Κατά τάς υπολοίπους 7 έβδο
μάδας οί Δόκιμοι έπανέρχονται καί
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αδθις εις τήν Σχολήν πρός συμπλή- 
ρωσιν τής έκπαιδεύσεώς των καί 
έξέτασιν. Οί έπιτυγχάνοντες εις 
τήν πρακτικήν καί θεωρητικήν έκ- 
παίδευσιν όνομάζονται μόνιμοι ’Α
στυνομικοί καί έκπαιδεύονται εις 
διαφόρους υπηρεσίας άναλόγως 
τών ειδικών προσόντων, έφαρμοζο- 
μένη πάντοτε τής αρχής «Ό κα
τάλληλος άνθρωπος εις τήν κατάλ
ληλον θέσιν».

— 'Η 'Υπηρεσία ενθαρρύνει τούς 
’Αστυνομικούς ϊνα τελειοποιούν 
τήν έπαγγελματικήν των κατάρτι- 
σιν εις διαφόρους Σχολάς καί 'Ι
δρύματα παρέχουσα μάλιστα ειδι
κόν έπίδομα σπουδών καί διευκο- 
λύνσεως ωραρίου εργασίας μειω
μένου κατά 85%.

— 'Η έπιμόρφωσις αύτη είναι 
δύο ειδών : ήτοι : α) Φοίτησις εις 
εν οίοδήποτε "Ιδρυμα άνεγνωρι- 
σμένον καί β) Φοίτησιν εις μίαν 
Πανεπιστημιακήν Σχολήν δηλ. Δη- 
μοτ. Διοικήσεως, Οικονομικήν, Ψυ 
χολογίας, ’Εγκληματολογίας καί 
Κοινωνιολογίας.

— Τό έπίκτητον τούτο προσόν

είναι λίαν ευεργετικόν διά τήν πε
ραιτέρω έξέλιξιν τών άνδρών εις 
τό Σώμα.

ΒΑΘΜΟΙ

1. AGENT—Άστυφύλαξ.
2. CONSTABLE—'Υπ]λαξ.
3. SERGEANT — Άρχ]λαξ.
4. LIEUTENANT — Άν]ρχος.
5. CAPTAIN — Μοίραρχος.
6. INSPECTEUR ΕΝ CHIEF— 

’Επιθεωρητής.
7. ASSISTANT—DIRECTEUR 

—Βοηθός Διευθυντοΰ.
8. DIRECTEUR—ADJOINT— 

Υποδιευθυντής.
9. DIRECTEUR— Διευθυντής.
— Ή  έξέλιξις μέχρι καί τού βα

θμού τού ’Ανθυπομοιράρχου γίνεται 
κατόπιν εξετάσεων, ενώ μετά ταΰτα 
γίνεται κατ’ εκλογήν καί κατ’ άρ- 
χαιότητα.

— ’Αστυφύλακες έχοντες διετή 
υπηρεσίαν εν τώ βαθμώ ή πτυχίον 
Μέσης Έκπαιδεύσεώς δύνανται νά

μετέχουν εις τόν διαγωνισμόν διά 
τήν είσοδον εις τήν Σχολήν Ύπα- 
ξιωματικών, ή διάρκεια τής όποιας 
είναι 6 μηνών.

— Άρχιφύλακες ή πτυχιοΰχοι 
Άνωτάτων Σχολών δύνανται νά με- 
τάσχουν είς τόν διαγωνισμόν διά τήν 
Σχολήν ’Αξιωματικών, ή διάρκεια 
τής οποίας είναι ενιαύσιος.

— Αί άποδοχαί τού Άστυφύλα- 
κος κυμαίνονται άναλόγως τών ε
τών υπηρεσίας από 7.500 —10.500 
δολλάρια Καναδά έτησίως, πράγμα 
τό όποιον κατατάσσει τούς ’Αστυ
νομικούς τού Μόντρεαλ μεταξύ 
τών καλυτέρων άμοιβομένων τών 
χωρών τής Β. ’Αμερικής.

Μ Ε Σ Α

— 'Η ’Αστυνομία τού Μόντρεαλ 
είναι μία άπό τάς καλλίτερον εξο
πλισμένος μέ τεχνικά καί επι
στημονικά μέσα τού Καναδά. Δια
θέτει πλήρες ραδιοτηλεπικοινω- 
νιακόν δίκτυον μέ μέγα αριθμόν ο
χημάτων, πλήρες τηλεπικοινωνια
κόν δίκτυον, άεροπλάνα, δύο ελι
κόπτερα, έφιππον μονάδα, αστυ
νομικούς κύνας, άστυνομικά πλοιά
ρια καί πληρέστατον έγκληματο- 
λογικόν έργαστήριον.

— Οί άνδρες τής ’Αστυνομίας 
τού Μόντρεαλ φέρουν έμφανή πε- 
ρίστροφον.

ΜΟΝΑΣ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΕΜΒΑ- 

ΣΕΩΣ

— Τήν 28 Αυγούστου 1968 συνε- 
στήθη ειδική Μηχανοκίνητος μο- 
νάς ’Αμέσου Έπεμβάσεως, ή οποία 
συνεργάζεται στενώς μετά τής ’Ε
φίππου Καναδικής Χωροφυλακής 
καί τής 'Υπηρεσίας ’Ασφαλείας 
τού Κεμπέκ διά τήν άμεσον άντιμε- 
τώπισιν τών όχλοκρατικών έκδη- 
λώσεων.

— 'Η δύναμις τής Μονάδος ταύ- 
της άνέρχεται είς 107 άνδρας, 3 ’Αν
θυπομοιράρχους 7 Ένωμοτάρχας 
καί 1 Μοίραρχον. Διαθέτει 20 όχή- 
ματα είδικώς διασκευασμένα διά 
τόν σκοπόν τής Μονάδος.

— ’Εκτός δμως τής Μονάδος 
ταύτης καί λόγω άνεπαρκείας της 
συνεστήθη καί δευτέρα βοηθητική 
Μονάς ’Αμέσου Έπεμβάσεως άπο- 
τελουμένη έξ 90 άνδρών. Ή  βοη
θητική αύτη μονάς είναι άποκεντρω 
μένη καί κατανεμημένη είς τά διά
φορα Τμήματα, καί χρησιμοποιεί
ται πρός ένίσχυσιν τής πρώτης τα
κτικής τοιαύτης.

’Αστυνομικοί κΟνες είδικώς έκπαιδευμένοι χρησιμοποιούνται ευρέως διά 
τήν δίωξιν καί άνακάλυψιν τών κακοποιών.
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ΜοτοσυκιλΜίστής τής 'Υπηρεσίας Τροχαίας, ή,όποια Αντιμετωπίζει πολλά 
προβλήματα κατά τήν ρύθμισιν τής τροχαίας κινήσεως τής μεγαλοπόλεως τοΟ 
Μόντρεαλ.

ΜΟΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟ- 

ΤΗΤΟΣ

— Λόγω της κατά τά τελευταία 
ετη αΰξήσεως της εγκληματικότη
τας άνηλίκων, ή ’Αστυνομία τοΰ 
Μόντρεαλ ΐδρυσεν ειδικήν Μονά
δα προστασίας νεότητος, ή όποια 
άποτελεΐται έξ είδικώς έπιλεγέντων 
άνδρών, οί όποιοι έξειδικεύθησαν 
άπό τοΰ έτους 1967 εις τά νέα των 
καθήκοντα καί προσφέρουν πολυ- 
τιμοτάτας υπηρεσίας εις τήν σύγ
χρονον κοινωνίαν τοΰ Μόντρεαλ.

— Οί ανδρες τής 'Υπηρεσίας 
ταύτης συνεργάζονται στενώς μετά 
των διαφόρων όργανισμών προ
στασίας άνηλίκων καί φυσικά καί 
μέ τά εκπαιδευτικά ιδρύματα καί 
άλλους Συλλόγους καί 'Ιδρύματα.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ

— Τήν 29 Νοεμβρίου 1969 ένε- 
καινιάσθη ή έν λόγω αίθουσα, άπο- 
στολή τής όποιας είναι ή διά τηλε

πικοινωνιακών, τηλετυπικών, καί 
τηλεοπτικών μέσων παρακολούθη- 
σις τής έν τή πόλει κρατούσης γε
νικής καταστάσεως εις περίπτωσιν 
διαδηλώσεων ή άλλων οχλοκρατι
κών ενεργειών.

— 'Η αίθουσα αυτή διαθέτει ο
θόνην διαστάσεων ύψους 2,40 μ. 
καί μήκους 12 μέτρων εις τήν όποια 
προβάλλονται τηλεοπτικώς συμ
βάντα λαμβάνοντα χώραν είς τούς 
65 Δήμους πέριξ τοΰ Μόντρεαλ. 
Τό κλειστόν τοΰτο κύκλωμα τη- 
λεοράσεως έχει 3 δέκτας τών 58 ε
κατοστόμετρων καί πολλούς πο
μπούς τοποθετημένους είς πλεϊστα 
όσα σημεία τής πόλεως, καλύπτον
τας όλην τήν άνωτέρω περιοχήν. 
Άπεδείχθη δέ τό σύστημα τοΰτο 
λίαν άποτελεσματικόν διά τήν άν- 
τιμετώπισιν οίασδήποτε καταστά
σεως.

ΜΟΝΑΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ 

ΒΟΜΒΩΝ

— Λόγω τών κατά τά τελευταία 
έτη διαδραματιζομένων γεγονότων 
καί όχλοκρατικών εκδηλώσεων ή

’Αστυνομία τοΰ Μόντρεαλ (οργά
νωσε ειδικήν Μονάδα έξουδετε- 
ρώσεως βομβών άποτελουμένων έξ 
ενός Ένωμοτάρχου-Ντιτέκτιβ, ενός 
’Ενωμοτάρχου καί 6 άνδρών, είδι
κώς έκπαιδευθέντων εις τήν άπο- 
στολήν ταύτην. Ούτοι επιβαίνουν 
ενός είδικώς έξωπλισμένου μ’ όλα 
τά άναγκαϊα τεχνικά μέσα όχήμα- 
τος τό όποιον άποκαλείται «ΜΠΕΡ 
ΘΑ».

— 'Η ’Αστυνομία τοΰ Μόντρεαλ, 
παρά τάς πλείστας όσας δυσχερείας 
τάς όποιας άντιμετωπίζει, λόγω τής 
αύξήσεως τής έγκληματικότητος 
καί τών περιωρισμένων διοικητι
κών πλαισίων εντός τών οποίων 
εργάζεται, άπεδείχθη, ότιείναι 
μία καλώς ώργανωμένη σύγ
χρονος ’Αστυνομία, ή όποια έργά- 
ζεται άποτελεσματικώτατα καί χαί
ρει τής έκτιμήσεως τοΰ κοινοΰ. Μία 
άπό τάς πλέον σοβαράς δυσχερείας 
τάς όποιας άντιμετωπίζει είναι ότι 
πέριξ τής πόλεως τοΰ Μόντρεαλ, 
ύπάρχουν περίπου 65 Δήμοι, οί ό
ποιοι διαθέτουν καί αυτοί μικράς 
Δημοτικός ’Αστυνομίας, αί όποΐαι 
δέν είναι είς θέσιν ν’άντιμετωπίζουν 
τά σύγχρονα προβλήματα λόγω 
έλλείψεως δυνάμεως επαρ
κούς καί μέσων, δι’ ό καί άπευ- 
θύνονται πάντα προς ένίσχυσιν 
είτε πρός τήν Έφιππον Καναδικήν 
Χωροφυλακήν είτε πρός τήν ’Αστυ
νομίαν τοΰ Μόντρεαλ.

— Έν συμπεράσματι, καίτοι δέν 
ήτο δυνατόν νά έξετάσωμε τό θέμα 
τής ’Αστυνομίας τοΰ Μόντρεαλ έν 
λεπτομερεία, δυνάμεθα νά εϊπωμε, 
ότι πρόκειται περί μίας συγχρόνου 
’Αστυνομικής 'Υπηρεσίας, ή όποια 
παρ’ όλας τάς άντιξοότητας τής ση
μερινής έποχής άνταποκρίνεται 
λίαν έπιτυχώς είς τά καθήκοντά της 
καί τοΰτο άσφαλώς κυρίως είς τό 
ύψηλοΰ έπιπέδου προσωπικόν της 
καί τά άφθονα μέσα τά όποια δια
θέτει. Λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ 
όψιν ότι ό ’Αστυνομικός τοΰ Μόν
τρεαλ είναι έκ τών καλλίτερον ά- 
μοιβομένων είς τον κόσμον, καθ’ 
όσον ό Χωροφύλαξ λαμβάνει έτη- 
σίως άπό 7.500—10.750 δολλάρια, 
άναλόγως τών έτών υπηρεσίας του, 
ή ’Αστυνομία τοΰ Μόντρεαλ δέν 
άντιμετωπίζει προβλήματα στρα
τολογίας καλοΰ έμψύχου ύλικοΰ, 
πράγμα τό όποιον είναι βασικόν 
διά τήν ’Αστυνομίαν σήμερον.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ME TO . . . ΓΑΝΤΙ

Περισσότεροι άπό 2.000 ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας τού 
Έλσίνσκι, έκήρυξαν πριν άπό λίγο καιρό άπεργία διάρκειας, 
μέ τήν δικαιολογία ότι τά Γραφεία τους είναι πολύ κρύα. 
Τό γεγονός αύτό, άνάγκασε τόν Διευθυντή τής ’Αστυνομίας 
νά δηλώση πρός τούς δημοσιογράφους ότι οί άνδρες πού 
φορούν γούνινα έπανωφόρια, πηλήκια, καί γάντια στό Γρα
φείο τους, μπορούν νά διεκπεραιώσουν μόνο σοβαρές υπο
θέσεις έγκλημάτων. ’Αληθινά περίεργη ή τακτική των 
’Αξιωματικών αύτών τής ’Αστυνομίας, οί όποιοι σέ τελευταία 
άνάλυση δέν έπρεπε νά γίνουν κακό παράδειγμα γιά τούς 
ύφισταμένους τους. Καί νά σκεφθή κανείς ότι ή διερεύνηση 
σοβαρών έγκλημάτων, προϋποθέτει ένα άδιάκοπο άνθρωποκυ- 
νηγητό καί όχι αύτοσχεδιασμούς άνάμεσα άπό τούς τέσσερις 
τοίχους ένός Γραφείου. ’Εκτός πλέον έάν οί ’Αστυνομικοί 
αύτοί έγκέφαλοι ήταν τόσο καλομαθημένοι, ώστε έφθασαν 
μέχρι τό σημείο νά ψυχράνουν τις σχέσεις τους μέ τήν 
ήγεσία τους, μέ άφορμή τό άφόρητο κρύο. Γεννάται όμως τό 
έξής έρώτημα : Οί άλλες χιλιάδες τών ’Αστυνομικών τού 
Έλσίνσκι, πού έκτελοΰσαν τά καθήκοντα τους ήμέρα καί νύχτα 
στόν δρόμο, γιατί δέν έφθασαν στό σημείο νά άπεργήσουν ; 
Πάντων οί κακοποιοί τού Έλσίνσκι καί τών περιχώρων, 
έκτός τού ότι θά έπανηγύρισαν δεόντως τό γεγονός, παράλ
ληλα θά εύχονται νά έπιδεινωθή ή κακοκαιρία γιά νά δρά
σουν άνενόχλητοι,...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΕΓΧΕΙΡΙΣΙΣ»

Ή  χειρουργική έπέμβασι, άναμφισβήτητα είναι ή έσχατη 
’Ιατρική λύσι, γιά τήν θεραπεία ένός άσθενοΰς. Ή  είδηση 
όμως πού έρχεται άπό τό Λός Άντζελες, ύποστηρίζει τό 
άντίθετο. Δηλαδή ότι καμμιά φορά οί έγχειρήσεις μπορεί 
νά γίνουν όχι γιά νά θεραπεύουν τούς άσθενεΐς, άλλά τις 
οικονομικές άνάγκες τών ’Ιατρών. Συγκεκριμένα άναφέρει 
ότι οί άρμόδιοι τού Νοσοκομείου «Μέρσυ» τού Σακραμέντο 
τής Καλλιφρονίας καί ό δόκτωρ Τζών Νόρκ, συνελήφθησαν 
άπό τήν ’Αστυνομία μέ τήν κατηγορία ότι έπραγματοποίησαν 
36 τούλάχιστον μή άναγκαΐες έγχειρήσεις σέ διάφορους 
άσθενεΐς. Φυσικά καί δέν διαφήμιζαν τήν έπιχείρησί τους 
κατά τό «Όλα τά σφάζω όλα τά μαχαιρώνω» πού άκοϋμε τό 
καλοκαίρι άπό τούς πλανόδιους καρπουζοπώλες. Είχαν 
όμως τήν εύχέρεια νά έπαναλαμβάνουν κάθε φορά ότι «ή έγχεί-

ρησις έπέτυχε καί «ό άσθενής ζή», γιατί άπλούσταταάσθενής 
δέν υπήρχε. Τώρα έάν κανένα άπό «τά πρόβαταέπί σφαγήν» κα
τά σύμπτωσιν έγκατέλειπε τόν μάταιο αύτό κόσμο ύστερα άπό 
κάποια ξαφνική μετεγχειρητική έπιπλοκή, πώς νά τό κάνωμε ; 
Επιστήμη ήταν αύτή, άλλά δέν μπορούσε νά κάνη πάντα θαύμα
τα...Καί μία συγκλονιστική λεπτομέρεια άπό τήνάπάνθρωπη 
αυτή «Έπιχείρησί—Νοσοκομείο». 'Ο δόκτωρ Νόρκ, μαζί μέ 
τις έπιστημονικές περγαμηνές του, είχε τήν όλέθρια συνήθεια 
νά είναι τοξικομανής, όπότε μπορεί νά άντιληφθή κανείς τι 
συνέβαινε. Καθώς ήταν πιόνι τών έμπορων τού άργοΰ θανάτου1 
δέν έδίσταζε νά τεμαχίζη κάθε φορά τις σάρκες τών πελατών 
του, γιά νά έξασφαλίζη τό ήγεμονικό άντίτιμο τών «δόσεων». 
Δέν είναι έπομένως ό περίφημος δόκτωρ Τζέκυλ ό μοναδικός 
άνατριχιαστικός έκπρόσωπος τού έπιστημονικοΰ μαζοχισμού. 
Είναι καί άλλοι, οί όποιοι μαστίζονται άπό διάφορες άρρωστες 
έπιθυμίες πού τούς άπομακρύνουν άπό κάθε στοιχειώδη λο
γική.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΘΛΟΙ ΚΑΙ . . . ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ

Δέν είναι μονάχα δυναμικές οί φεμινιστικές έκδηλώσεις, πού 
προσπαθούν νά έξισορροπήσουν τήν θέσιν τού γυναικείου 
φύλου άπέναντι στό άνδρικό, άλλά καί ώρισμένες γκακστε- 
ρικές έπιθέσεις μέ πρωταγωνίστριες καί όχι πρωταγωνιστάς, 
όπως άποκλειστικά συνέβαινε μέχρι πρίν. Ε π ’ αύτοΰ &ς δώ- 
σωμε καλύτερα τόν λόγο στό περισκόπιο τής στήλης. Στό Πα
ρίσι, μία κομψή καί άρκετά συμπαθητική έκ πρώτης δψεως 
δεσποινίς, συνελήφθη πρό καιρού μέ τήν κατηγορία ότι 
άπεπειράθη νά ληστέψη μία όλόκληρη οικογένεια. Στήν 
άνάκρισι, μέ τήν αινιγματική σιωπή μιας Μάτα Χάρι, άρνήθη- 
κε νά άποκαλύψη τήν ταύτότητά της, ή όποια καί παραμένει 
άκόμη άγνωστη. (Σημείωσις ; Σέ άλλες περιπτώσεις πολλές 
γυναίκες είναι σωματικώς άποκαλυπτικές καί μάλιστα χωρίς νά 
συντρέχη λόγος...). Ή  άρνησι παροχής τών στοιχείων ταύτό- 
τητος, τής έξασφαλίζει τήν άποφυγή τών συνεπειών τού Γαλ- 
λικοϋ Ποινικού Νόμου, ό όποιος σ’ ένα σημείο του άναφέρει 
ότι είναι άδύνατο νά δικασθή ένα άτομο άγνώστων στοιχείων. 
’Ανεξάρτητα έάν ή νομική αύτή διάταξις έπιτρέπει στόν 
όποιονδήποτε νά κάνη παρανόμως καί άνωνύμως τό κέφι του, 
καί στήν συνέχεια άτιμώρητος «νά τό σκάση άλά—Γαλλικά» 
γιατί παριστάνει τόν κωφάλαλο, στήν Γαλλία έξακολουθεΐ 
άκόμη νά ίσχύη τό «ζητήσατε τήν γυναίκα» μέ τήν ταύτότητά 
της φυσικά. Καί οί δυναμικές γυναικείες έμφανίσεις συνεχί
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ζονται δριμύτερες... Στό Ρίτσμοντ τής Καλλιφορνίας, μία 
κομψότατη κυρία μπήκε σ’ ένα Υποκατάστημα τής «Τρα- 
πέζης ’Αμερικής». Στήν συνέχεια, προχώρησε ψύχραιμα 
πρός τό Ταμείο, καί μέ τήν άπειλή όπλου παρέλαβε όλες 
τις εισπράξεις τής ήμέρας. Μέ τήν ίδια άταραξία κατευθύνθηκε 
πρός τήν έξοδο, μπήκε σέ μία πολυτελεστάτη «Κάντιλλακ», 
καί έφυγε άνενόχλητη. Τό σπουδαίο είναι ότι ό όδηγός τού 
αύτοκινήτου ήταν ένας άνδρας, ό όποιος άρκέσθηκε νά 
παίξη βοηθητικό ρόλο στήν ληστρική αύτή ένέργεια. Τό 
τελευταίο αυτό ένισχύει σημαντικά τήν θέσι πολλών χιλιά
δων ’Αμερικανίδων γυναικών, οί όποίες ίσως νά βλέπουν τώρα 
μέ μεγαλύτερη φυσικότητα τήν οικιακή, καί συγκεκριμένα 
τήν «κουζινική» άνδρική έργασία. Κατά τά άλλα μία μεγάλη 
μερίδα τοϋ ίσχυροϋ φύλου διατηρεί άκέραιες τις ύψηλες 
μετοχές δυναμισμού, μέ τις προϋποθέσεις όμως τοϋ γνωστού λαϊ
κού τραγουδιού πού αναφέρει τά μυϊκά προτερήματα καί τά ψυ
χικά μέ τήν μορφή τού φόβου μειονεκτήματα τού ...Κουτα- 
λιανοΰ.

ΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οί τροχαίες μετωπικές συγκρούσεις, είναι χωρίς άμφιβολία 
οί περισσότερο αίματηρές. Παρ’ όλα όμως αυτά, στήν ’Ιταλία 
τόν τελευταίο καιρό, έγιναν δύο σφοδρές μετωπικές συγκρού
σεις, οί όποιες εύτυχώς δέν είχαν τρομακτικά άποτελέσματα. 
’Επειδή έγιναν κάτω άπό περίεργες συνθήκες, άξίζει νά τις 
μεταφέρωμεν έδώ, έννοεΐται περιγραφικώς. Ή  πρώτη έγινε 
είς τά περίχωρα τής Ρώμης. Δύο όδηγοί αύτοκινήτων κυκλο
φορούσαν σέ κάποιον έπαρχιακό δρόμο πού είχε κατακλυσθή 
άπό πυκνή όμίχλη. Προσεκτικοί καθώς ήσαν, ώδηγοΰσαν μέ 
τά κεφάλια έξω άπό τό παράθυρο, γιά νά παρακολουθούν 
καλύτερα τόν δρόμο. Τελικά όμως δέν άπέφυγαν τήν σύγ- 
κρουσι. Σέ μιά στιγμή, καθώς τά αύτοκίνητα περνούσαν 
«ξυστά» τό ένα δίπλα άπό τό άλλο, άκούστηκε ένας ξερός 
κρότος. Τί είχε συμβή; Άπλούστατα. Συνεκρούσθησαν τά... 
κεφάλια τών δύο όδηγών, οί όποιοι κατέληξαν στό Νοσοκομείο 
μέ κάταγμα τού κρανίου. Ή  δεύτερη μετωπική σύγκρόυσι, 
καθώς λέγεται στήν τροχονομική γλώσσα, ήταν «πολλαπλή» 
Έγινε σέ τρία διαφορετικά γήπεδα(!) Τής Τοσκάνης, όπου 
οί ποδοσφαιρισταί Έσπόζιτο τής «Φιρένζε», Γκασσάνι 
τής «Νάσοα Καράρα», καί Μαθιλιάνι τής «Λούκα», μέ κατά 
μέτωπον έπιθέσεις πού συνοδεύονταν άπό έπιδέξια «κροσέ» 
καί «ντιρέκτ», έβγαλαν νόκ-άουτ τούς διαιτητάς τών άγώνων 
ιούς. Οί δράστες συνελήφθησαν άπό τήν ’Αστυνομία, ένώ ή 
τοπική Ποδοσφαιρική 'Ομοσπονδία, τούς έτιμώρησε μέ. ισό
βιο άποκλεισμό άπό κάθε άγώνα. Τό τελευταίο αύτό άποτελεΐ 
σχήμα πλεονασμού. Γιατί μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δέν 
είδαμε νά άγωνίζονται είς τά γήπεδα παίκτες ήλικίας πενήντα, 
έξήντα, έβδομήντα καί όγδόντα έτών. Έ χει βλέπετε καί τό 
’Ιταλικό «κάλτσιο» τις υπερβολές του...

ΙΤΑΛΟΙ ΦΙΛΑΝΘΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΑΙ 

ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ

Τό περισκόπιο τής στήλης στρέφεται καί πάλι πρός τήν 
κατεύθυνσι τής ’Ιταλίας, προκειμένου νά μάς πληροφορήση

γιά τό πού μπορεί νά φθάση καμμιά φορά ή πατροπαράδοτη 
άγάπη τών κατοίκων της γιά τά λουλούδια καί τό πράσινο 
γενικά. Στό Σάν Πιέτρο τής Βερόνας, ό υπάλληλος τού όμω- 
νύμου Υποκαταστήματος τής Τραπέζης σινιόρε Πιέτρο 
Παρούμπιο, δέχθηκε ένα πρωινό στό Γραφείο του τήν έπί- 
θεσι δύο ένόπλων ληστών, οί όποιοι ζητούσαν νά τούς παρα- 
δώση τό περιεχόμενο τού χρηματοκιβωτίου. Ή  άγάπη του 
όμως γιά τά λουλούδια τόν έσωσε τήν τελευταία στιγμή. 
Μέ μιά άστραπιαία κίνησι άρπαξε μερικές άπό τις πολλές 
γλάστρες τού Γραφείου του καί τις έξεσφεδόνισε πρός τήν 
πλευρά τών δύο κακοποιών, πού αίφνιδιάσθηκαν καί έφυγαν 
κακήν κακώς. Τό δεύτερο περιστατικό, άλλά μέ διαφορετική 
πλοκή, συνέβη στήν Ρώμη. ’Εκεί, ένας ώργισμένος κάτοικος 
τής αιωνίου πόλεως όνόματι Άντόνιο Ποντρέκα ήλικίας 
31 έτών, άνεστάτωσε τήν ’Αστυνομία καί τήν Πυροσβεστική 
'Υπηρεσία. ’Εντελώς ξαφνικά καί κάτω άπό άφόρητο κρύο, 
άνέβηκε στήν κορυφή τού Κολοσσαίου, καί άρχισε νά άπειλή 
ότι θά παραμένη συνέχεια έκεί, έάν δέν τού έξηγήσουν γιατί 
δέν προστατεύεται άποτελεσματικά τό φυσικό περιβάλλον, 
καί γιατί ή Δημοτική ’Αρχή τής Ρώμης έκοψε πολλά δένδρα 
κατά μήκος τής γραφικής άρχαίας «Βία Άππια». ΈπΙ όκτώ 
ώρες ό διαμαρτυρόμενος, άλλά καθολικός τό θρήσκευμα 
Ρωμαίος, παρέμεινε άκίνητος στήν θέσι του άγνοώντας τις 
έκκλήσεις πού τού έκαναν οί άστυνομικοί, οί πυροσβέστες, καί 
δεκάδες πολίτες. Ή  εΐδησι δέν διευκρινίζει έάν τελικά έπεί- 
σθη—καί μάλλον αύτό έγινε—γιά νά άφήση τό Κολοσσαΐο 
στήν αιώνια γαλήνη του πού χρονολογείται άπό τόν καιρό πού 
οί «Μοριτοΰρι» μονομάχοι, έπαυσαν νά δίνουν τούς άπεγνω- 
σμένους μέχρι θανάτου άγώνες, γιά νά ψυχαγωγούν τόν 
Αύτοκράτορα καί τήν ύψηλή κοινωνία τής ’Αρχαίας Ρώμης. 
'Οσο γιά τό αίτημα τού ώργισμένου αύτοΰ Ρωμαίου, καλύτερα 
θά ήταν νά τό διατυπώση έγγράφως καί άξιοπρεπώς. Γιατί 
άν τόν έμιμοΰντο όσοι έχουν παράπονα μέ τήν Δημοτική 
’Αρχή τής Ρώμης, τότε τό Κολοσσαΐο θά κατέρρεε άπό τις 
άλεπάλληλες άναρριχήσεις είς τά έρείπιά του...

ΠΑΠΑΓΑΛΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ

Δύο άτομα συνέλαβε ή ’Αστυνομία στό Έ λ Πάσο τού Τέξας, 
μέ τήν κατηγορία ότι άπεπειράθησαν νά είσαγάγουν λαθραία 
στις Η.Π.Α. χίλιους πεντακοσιους παπαγάλους, πού προέρχον
ταν άπό τις Χώρες τής Λατινικής ’Αμερικής. Οί λαθρέμποροι 
τών συμπαθητικών αυτών πουλιών, έδοκίμασαν μεγάλη 
άπαγοήτευσι γιατί άπό τήν όλη «έπιχείρησι» έχασαν 177.000 
δολλάρια. Τήν ίδια περίπου άπαγοήτευσι θά έδοκίμασαν ώρι- 
σμένοι μαθηταί—...παπαγάλοι τού Γυμνασίου τής Μονροβίας 
(πρωτευούσης τής Λιβερίας), οί όποιοι άφοϋ είδαν ότι δέν 
κατάφεραν καί σπουδαία πράγματα στις έξετάσεις μέ τό νά 
άποστηθίζουν τά μαθήματα, έπροτίμησαν νά άγοράσουν τά 
θέματα άπό τόν Γυμνασιάρχη(ϊ) τους. ’Εκείνος, είτε άπό 
σύγχυσι καί άδυναμία είτε άπό άπατηλή διάθεσι, σέ ώρισμένα 
άπό τά μαθήματα έδινε τά θέματα τού περασμένου Σχολικού 
έτους. Αποτέλεσμα : Οί μέ τό άζημίωτο διαγωνιζόμενοι 
είσέπραξαν πολλά μηδενικά, ένώ ό δάσκαλός τους μονάχα 
δύο, άλλά σέ σχήμα χειροπεδών, γιατί κάποιος φλύαρος καί 
συνάμα άπαγοητευμένος μαθητής— παπαγάλος, τόν κατέ
δωσε στήν ’Αστυνομία...
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ΒΑΡΥΣ

—Για σπάστα καί ξαναρίχτα κύριος, 
γιατί έτσι πού μου βγήκες στό πολύ περί 
διά γραμμάτων, κάνεις παράσιτα καί δέν 
σέ πιάνω. Πώς είπες; Μή ρωτάς άν είδα 
τόν κομήτη τοϋ Κοχουτέκου; Μ’ άστα.. . 
Τώρα σέ πιάνω καί στά βραχέα χωρίς κε
ραία. . . Καί βέβαια τόν κυαλάρισα τόν 
άφιλότιμο. . . ’Αλλά τί νά σοϋ πω άδερφά- 
κι μου. . . Πολύ μυστήρια φτιάξη είναι 
τούτο τό άντίσκηνο πού λέγεται ούρανός. 
Ό  κομήτης Κοχουτέκος μαζί μέ όλο τό 
σκουπιδαριό καί τά ούρανοζούζουνα τού 
σύμπαν, τήν είχε άράξει λέει σέ μιά άκρη 
καί έσπαγε κέφι μέ κάτι άστρα πού γυ
ρίζουν σάν τις σβούρες χειμώνα καλο
καίρι.. . Ώσπου ένα βράδυ τόν έπιασε τό 
δικό του. Μάζεψε όλα τούτα τά κατακά
θια πού τεμπέλιαζαν πάνω στό κορμί του, 
καί τούς ξηγιέται στά ίσα: Τί λέτε ρέ; 
Δέν κατεβαίνομε μερικά έκατομμύρια 
χιλιόμετρα χαμηλότερα νά κόψουμε τήν 
κίνησι:
Μαρσάρισε πού λές τις μηχανές του ό 
Κοχουτέκος, τίναξε τήν ουρά του, καί 
άφοΰ έρριξε κάμποσες ξώφαλτσες κου
τουλιές έτσι γιά χαβαλέ σέ κάτι άστερά- 
κια κατηγορίας βοΰ, τράβηξε γραμμή γιά 
τόν ήλιο γιά νά τού πή ότι τώρα τελευ
ταία κάνει πολλές λαδιές. Δηλαδή τις 
κηλίδες καταπώς τις έχουνε όνοματίσει 
οι γραμματιζούμενοι πού κυαλάρουν 
νύχτα—μέρα τά ουράνια μέ κάτι λαμπό- 
γυαλα. Πριν φτάσουν κατά ήλιο μεριά, 
κάποιος άπό τήν ούρά φώναξε στό πολύ 
μπάσσο: «Διαστημόπλοιο δεξιά!. . .» Ή - 
τανε—άκου φίλε μου!— ένα Άθηναίϊκο 
γιώτα—χί καί έψαχνε πού νά παρκάρη. . . 
«Βαράτε του!» Έσκουξε τότε ό έξω δεξιά, 
όχι παίχτης άλλά ένας άπό τούς σκοπούς 
τής τιμονιέρας. Καί τότες άδερφάκι μου 
έγινε τό σώσε. Κομήτης καί αύτοκίνητο 
άρχισαν νά κουτρουβαλιάζουνε κατά τή 
Γή. Ό σο γιά τήν πάρτη μου, ευτυχώς 
πού έσκασα άμέσως βλέφαρο καί. . . ξύ
πνησα.

—Τί τρέχει ρέ Θρασύβουλο καί τινά
ζεσαι σάν νάχης κοτόψειρες; μοϋ κάνει 
άπό πλάι ή κερία μου πού δέν κοιμότανε 
γιατί τύλιγε κάτι μπιγκουτιά στήν κολο
κύθα της.

—Ά σε ρέ γυναίκα καί έβλεπα άσκημη 
τηλεόρασι,τής είπα καί σκέφτηκα τόν μα
καρίτη τό δάσκαλό μου, όταν τόν καιρό 
πού στεκόμουνα τρία χρόνια άκούνητος 
στήν ίδια τάξι, μοΰ έριχνε κάτι ξεγυρι
σμένες σφαλιάρες καί έβλεπα άνάποδα 
τόν ούρανό μέ τ’ άστρα. . .  Αύτά, γιατί τά 
πολλά λόγια είναι φτώχεια καί κακομοι
ριά. Νομίζω;

I M D I T E I  I I I

—Καί βέβαια άγαπητοί μου άναγνώ- 
στες είδα τόν Κομήτη τοϋ Κόχουτεκ.
Τό μεσημέρι τής παραμονής τής Πρωτο
χρονιάς, είπα στήν εύγενική μου γυναίκα: 
«Σοϋ έχω δύο έκπλήξεις. Ή  πρώτη είναι 
ένα θαυμάσιο ρεβεγιόν στόν Γαλαξία» 
τού Χίλτον, άπό όπου μαζί μέ τό πρό
γραμμα θά παρακολουθήσουμε μέ ειδικό 
τηλεσκόπιο τόν Κομήτη τού Κόχουτεκ. 
Ή  δεύτερη. είναι «Ίλαρίων άποκλείεται..» 
είπε ή γυναικούλα μου. «Μά τό έχω ύπο- 
σχεθή στούς φίλους μου . . .» διαμαρτυ- 
ρήθηκα έγώ. «Ίλαρίων λογάριασες χωρίς 
τόν ξενοδόχο. ..» απάντησε έκείνη. 
Έδωσα τόπο στήν όργή γιατί ή καϋμένη 
ή γυναικούλα μου βρισκόταν σέ ύπερέν- 
τασι. Βλέπετε τά τρία προηγούμενα βρά- 
δυα ξενύχτησε στό κούμ—κάν καί είχε 
φοβερή γκίνια. . . Εύτυχώς ό θυμός της 
πέρασε όταν τής άνακοίνωσα τήν δεύ
τερη έκπληξι πού ήταν ένα θαυμάσιο 
νονόπετρο. Τό έβαλε στό δάχτυλό της 
καί μοΰ είπε συγκινημένη: «Ίλαρίων εί
σαι έλαφρώς βλάξ γιατί πρώτα έπρεπε 
νά μοΰ δείξης τό δώρο ώστε νά μέ καλο- 
πιάσης. . .» 'Υστερα μοϋ ανακοίνωσε τήν 
άπόφασί της. Είχε κανονίσει μέ τις φίλες 
της νά παίξωμε χαρτιά στό σπίτι μας τό 
ίδιο βράδυ. Καί νά δήτε τί θαυμάσιες ιδέ
ες κατεβάζει ή γυναικούλα μου. Μέ έστει
λε καί άγόρασα ένα μικρό τηλεσκόπιο 
γιά νά ίδοϋμε μέ αύτό τόν κομήτη άπό 
τήν ταράτσα. Γι’ αύτό καί ή γυναικού
λα μου λίγο μετά τά μεσάντχτα μέ έστειλε 
στήν ταράτσα γιά νά ίδώ πότε θά περάση 
ό Κομήτης καί νά τούς ειδοποιήσω. 
Ήταν τόσο τρυφερή μαζί μου ώστε μοΰ 
συνέστησε νά φορέσω καί τά γάντια μου. 
Κατά τις μία τό πρωί φάνηκε ό Κομήτης. 
Έτρεξα γεμάτος χαρά πρός τήν πόρτα 
άλλά ώ δυστυχία μου. . . Είχα κλειδωθή 
άπ’ έξω μέ τά κλειδιά ξεχασμένα άπό 
μέσα. Φώναξα πολλές φορές, άλλά κανείς 
δέν μέ άκουγε. Όταν έπιτέλους μέ ακόυ
σαν καί άνέβηκαν όλοι στήν ταράτσα, ό 
Κομήτης τοϋ Κόχουτεκ είχε χαθή στό 
βάθος τοϋ όρίζοντα. Περιττόν νά σάς 
περιγράφω πόσο άπαγοήτευσα τήν γυναι
κούλα μου. Μέχρι πού μέ άποκάλεσε 
«τύραννο» καί «σαδιστή». . . Γιά νά λέμε 
τήν μαύρη άλήθεια δέν είχε άδικο. Βέ
βαια οϋτε καί έγώ είχα πρόθεσι νά τήν 
πικράνω τόσο πολύ. Φταίνε βλέπετε έ- 
κεϊνα τά καταραμένα κλειδιά πού έμειναν 
μέσα άπό τήν πόρτα.. .

Ύμέτερος 

Ίλαρίων Σύξυλος

Σ ΤΟΝ ΕΙΑΑΝ

—Τί γνώμη έχετε γιά τόν κομήτη τοϋ 
Κόχουτεκ κύριε Εύλάμπιε;
. . . Δέν μέ ρωτάτε καλύτερα τί γνώμη 
έχω γιά τόν άπαίσιο χαρακτήρα σας; 
Αύτή ή άπάντησι ήρθε ξαφνικά στό μυα
λό μου άλλά είπα μέσα μου: «Θοϋ κύριε 
φυλακήν τφ στόματί μου. . .» Γιατί 
άπλούστατα έρωτών ήταν ό Διευθυντής 
μου καί υπόχρεος γιά άπάντησι ήμουν 
έγώ ό ταπεινός δοϋλος του όνόματι Εύ- 
λάμπιος τοϋ Άριστογείτονος καί τής 
Φροξυλάνθης έτών 54, λογιστής έπί 4ω 
βαθμφ, μέ έτη προϋπηρεσίας είκοσι έπτά 
καί πιθανότητες προαγωγής έλάχιστες.

—Μέ συγχωρεΐται κύριε Διευθυντά 
άλλά δέν είμαι άπόλυτα γνώστης τοϋ θέμα
τος, άπάντησα όπως κάθε πολιτισμένος 
άνθρωπος, καί έτοιμάστηκα νά σκύψω 
στά χαρτιά μου. Στάθηκε όμως άδύνατον 
νά συγκεντρωθώ στήν δουλειά μου άπό 
τήν στιγμή πού έπεσε τό βλέμμα μου στό 
άπέναντι Γραφείο καί άντίκρυσα τήν πιό 
άπαίσια φάτσα τούλάχιστον τής περιοχής 
’Αθηνών καί περιχώρων. Καί τό όνομα 
τοϋ κατόχου της: Τάκης Μαλαγανίδης, 
άκαθορίστου ήλικίας, καί όμοιόβαθμός 
μου. Πολύ θά ήθελα νά καπελώσω μέ τό 
καλάθι τών άχρήστων τήν άνεπιθύμητη 
αύτή φάτσα. 'Ελα όμως πού ό κύριος Τά
κης, (άκουσον άκουσον υποκοριστικό 
τοϋ όνόματος Πεισίστρατος): ήταν ό 
χαϊδεμένος υπάλληλος. Τό κλειδί τοϋ 
Γραφείου, ό άπαραίτητος, ό άναντικα- 
τάστατος, ό φωστήρας, ό εύγενής, ό κο
σμοπολίτης, ό . . .ό. . .  καί έγώ δέν ξέρω τί. 
...Χαμογελούσε κιόλας ό άχρεΐος γιά τις 
άνεπαρκείς άστρονομικές μου γνώσεις 
Ένώ έκεΐνος. . . Γιά όλα τά θέματα ήταν 
ένήμερςς. . . Μιλούσε κανείς γιά πυρη
νική φυσική; Μέσα ό Τάκης. Γιά τό 
άποχετευτικό δίκτυο τής ’Αθήνας; Γιά 
τήν χολέρα; Γιά τά στραβά καί τά άνά
ποδα όλου τοϋ κόσμου; Πάλι μέσα ό Τά
κης. Στό μοναδικό θέμα πού ό άξιότιμος 
αυτός κύριος ήταν μονίμως άπ’ έξω, ήταν 
οί εύθϋνες τοϋ Γραφείου.
Ετοιμάζομαι νά τόν βρίσω, άλλά έκείνη 
τή στιγμή χτυπάει τό τηλέφωνο. Είναι ή 
γυναίκα μου.

—Εύλάμπιε ή μαμά (ή πεθερά μου).
—Τί πέθανε;
—Ό χι έρχεται άπόψε μέ τό τραίνο άπό 

τήν Θεσσαλονίκη. . .  .
Αυτόν τόν κομήτη σέ σχήμα κεραμίδας 

όμολογώ πώς δέν τόν περίμενα. . .
Αύτά.

Θρασύβουλος Κάργας Ευλάμπιος Σουτιδίνης



ΓΜΜΡΙΤνίΙΕΣ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ  Κ Ο Τ Ρ Ω Ν Η Ζ
Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ο Σ

Πριν από ένα περίπου μήνα εις 
τό Εθνικόν Σκοπευτή ριον Καισα- 
ριανής, έγινε ή τελετή τής απονο
μής των επάθλων εις τούς νικητάς 
των Διασυλλογικών άγώνων σκο
ποβολής, πού έγιναν τό 1973. Ό  
Μοίραρχος Δημήτριος Κοτρώνης 
παρέλαβε πέντε κύπελλα γιά ισά
ριθμες πρώτες νίκες καί άλλα τρία 
γιά διάφορες υψηλές επιδόσεις 
πού έσημείωσε άγωνιζόμενος στήν 
Ελλάδα καί τό εξωτερικό. Συνήν- 
τησα τότε στήν έξοδο των άποδυ- 
τηρίων τον πρωταθλητή μας μέ τό 
πολύτιμο.. . φορτίο του γιά νά τόν 
συγχαρώ καί ταυτόχρονα νά τοΰ 
ζητήσω μία συνέντευξι γιά τήν 
«Έπιθεώρησι Χωροφυλακής». Μέ 
τήν ξεχωριστή εύγένεια καί με
τριοφροσύνη πού τόν διακρίνει 
μοΰ έδωσε νά καταλάβω ότι είναι 
προτιμότερο νά μή μιλά ό ίδιος 
γιά τόν έαυτό του καί μάλιστα σ’ 
ένα ύπηρεσιακό έντυπο. Δέν έπέ- 
μεινα περισσότερο γιά νά μή τοΰ 
χαλάσω τις εύχάριστες αύτές στι
γμές τόυ. "Ωσπου ή εύκαιρία ήρθε 
λίγες ή μέρες άργότερα όταν τόν 
συνήντησα στον χώρο μιας Χρι
στουγεννιάτικης γιορτής πού έγινε 
στήν Σχολή Χωροφυλακής. Έκεΐ 
ό πρωταθλητής μας είχε μαζί του 
τήν μονάκριβη κόρη του. Τήν χαρι
τωμένη Κατερίνα Κοτρώνη μαθή
τρια τής πέμπτης τάξεως τοΰ Δη- 
μοτικοΰ Σχολείου, άριστοΰχο καί 
έπίδοξη πρωταθλήτρια Ελλάδος 
στήν σκοποβολή. Έδώ πρέπει νά 
σημειώσω δτι ή μικρή Κατερίνα 
άκολουθεΐ τά βήματα τοΰ πατέρα 
της. "Ηδη εις τούς τελευταίους Παν-

ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΙΣ

ΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΕΚΟΡ

ελληνίους σκοπευτικούς αγώνες κα- 
τέκτισε τό πρώτο της κύπελλο υσ
τέρα άπό μία τρίτη νίκη πού έση
μείωσε στήν κατηγορία παίδων. 
Πανέξυπνη καθώς είναι αντιλαμ
βάνεται τις επιδιώξεις μου, μέ ρω
τάει «έμπιστευτικά», γινόμαστε φί
λοι καί στήν συνέχεια ανακοινώ
νει στόν πατέρα της δτι τό ίδιο 
άπόγευμα είμαι προσκεκλημένος 
στό σπίτι της γιά νά μοΰ δείξη τις 
ζωγραφιές της, τά τετράδιά της καί 
φυσικά τό προαναφερόμενο τρό
παιό της. Τήν προκαθωρισμένη ώρα 
χτυπάει τό κουδοΰνι στήν οικία 
Κοτρώνη κάπου εις τά Άνω ’Ιλί
σια. Μπαίνοντας, τό μάτι τοΰ πρω- 
ταθλητοΰ μας πέφτει στήν μηχανή 
πού κρατάει στό χέρι του ό φωτο
γράφος Χωροφύλαξ. Προσπαθεί 
νά μέ πείση -δτι δέν χρειάζεται νά 
τραβήξωμε φωτογραφίες, αλλά τοΰ 
έξηγώ δτι αύτό γίνεται άκριβώς 
γιατί έκεϊνος έχει τραβήξει πολλές 
φορές μέ επιτυχία δχι βέβαια φω
τογραφίες άλλά τήν αγωνιστική 
σκανδάλη πού τόν έκανε διάσημο. 
Μέ τόν φωτογράφο περνάμε στό 
σαλόνι, άφοΰ πρώτα άποθαυμά- 
ζομε περί τά 200 κύπελλα, μετάλλια

καί διπλώματα πού είναι ό απολο
γισμός τών προσπαθειών τοΰ πρω- 
ταθλητοϋ μας. Στήν συνέχεια άκοΰ- 
με μέ ένδιαφέρον δσα μάς λέει καί 
μάς δείχνει τό παιδί—θαΰμα πού 
ακούει στό δνομα Κατερίνα Κο
τρώνη, άπολαμβάνομε τούς καφέ
δες πού σερβίρει ή μητέρα της, καί..

—Πότε κύριε Μοίραρχε ήρθατε 
σ’ επαφή μέ τό θαυμάσιο αύτό 
σπόρ;

Άπάντησις: Τό 1959, δταν ώς 
Δόκιμος Αξιωματικός, εις τό πρω
τάθλημα τών Παραγωγικών Σχο
λών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμά
των ’Ασφαλείας, κατέλαβα τήν τρί
τη θέσι εις τό Στρατιωτικόν περί- 
στροφον.

Έρώτησις: Μαντεύω δτι ή έπι- 
τυχία σας αυτή θά σάς έδωσε τήν 
εύκαιρία νά άσχοληθήτε περισσό
τερο συστηματικά μέ τήν σκοπο
βολή. Μήπως δέν είναι έτσι;

'Ο πρωταθλητής μας χαμογελάει 
καί μοΰ έξηγεΐ δτι μετά τήν έξοδό 
του άπό τήν Σχολή καί επί μία 
όλόκληρη 7ετία δέν έπιασε άγωνι- 
στικό δπλο στά χέρια του. Προσθέ
τει δτι έντελώς συμπτωματικά, τό 
1966 πού υπηρετούσε ώς 'Υπομοί
ραρχος στήν Κρήτη, έλαβε μέρος 
σέ έπίσημο άγώνα τής Σκοπευτικής 
'Ομοσπονδίας Ελλάδος μέ έλευ- 
θέρα συμμετοχή αθλητών. Ήταν 
τά «Βενιζέλεια» Χανίων δπου ό 
σημερινός πρωταθλητής μας χωρίς 
νά έχη κάνει τήν ελάχιστη προπό
νηση ήρθε πρώτος στήν καραμπίνα 
τών 22, δεύτερος στό πολεμικό τυ
φέκιο, καί τρίτος στό στρατιωτικό 
περίστροφο. Αυτό ήταν ή αρχή γιά 
νά καταλήξη νά είναι σήμερα ένας 
άπό τούς καλύτερους σκοπευτάς 
τοΰ κόσμου στις κατηγορίες πού 
άγωνίζεται. Μέ τό άγώνισμα τοΰ 
στρατιωτικού περιστρόφου άρχισε 
νά άσχολεΐται συστηματικά τό 1967 
δταν μετετέθη στήν Σχολή Χωρο
φυλακής ’Αθηνών. ΕΙς τούς τότε 
Πανελληνίους άγώνας κατέκτησε 
τήν πρώτη θέσι μέ έπίδοσι 566]000.
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Αστ υν ομ ι κ ό  Δι ήγημα

Ε Ν Α Σ

Τ Ο Λ Μ Η Ρ Ο Σ  

Α Ι Α Ρ Ρ Η Κ Τ Η Σ

Μ. Ε. K E I T H

—Δέν θά λείψω περισσότερο άπό 
οκτώ—εννιά ώρες, είπε ό νεαρός 
Μπίλ Λιούϊς στή μητέρα του, 
φεύγοντας. Τό κακό είναι πώς θά 
περάσης τήν - νύχτα μόνη σου 
αν εκείνος ό διαρρήκτης ξαναφανή....

'Η μητέρα τοϋ Μπίλ, μιά γυναίκα 
πολύ γοητευτική, παρά τά πενήντα 
της χρόνια, του χαμογέλασε :

—Μην άνησυχής. Δεν μέ φοβίζει 
καθόλου ή ιδέα ότι μπορεί νά 
ξανάρθη ό διαρρήκτης πού είχε μπή 
τις προάλλες. Δεν πρόκειται νά 
ξαναγυρίση εδώ, νά είσαι σίγου
ρος. Ποτέ ένας διαρρήκτης δέν 
«χτυπάει» δυο φορές στο ίδιο μέ
ρος, εκτός βέβαια, αν αύτό άνήκη 
σέ κανένα— πολυεκατομμυριοϋχο. 
Κι’ έμεϊς, εύτυχώς—ή δυστυχώς— 
δέν είμαστε πλούσιοι.

Ό  νέος έφυγε, τελικά, μέ κάποια 
άπροθυμία. 'Η  μητέρα του είχε 
αλλα δυο παιδιά καί τό σύζυγό της, 
άλλά τ’ άδέλφια τοϋ Μπίλ ήταν 
παντρεμένα κι’ ό πατέρας του έλει
πε γιά δουλειές, σέ άλλη πόλι.

Τώρα πού ήταν άναγκασμένος νά 
λειψή κι’ ό ίδιος γιά μερικές ώρες, 
ετρεμε μέσα του. Κάτι σάν κακό 
προαίσθημα έσφιγγε τήν καρδιά του 
κι από τή σκέψι του δέν έφευγε 
ο άγνωστος διαρρήκτης, πού είχε 
τρυπώσει πριν άπό πέντε μέρες στο 
σπίτι τους. Βέβαια, δέν είχε πάρει 
τίποτα σπουδαίο, παρ’ όλο πού είχε 
αναστατώσει τά πάντα, γιατί ή κυ
ρία Τζαιην Λιούϊς πήγαινε στήν 
Τράπεζα όλες τις οικονομίες τής 
οικογένειας. ’Έτσι, ό διαρρήκτης 
είχε άναγκαστή ν’ άρκεστή σέ 
μερικά άσήμαντα πράγματα.

'Ηταν έννιά ή ώρα, τό άλλο 
πρωί, όταν ό Μπίλλ Λιούϊς, έπέ- 
στρεψε άπό τό σύντομο, έπαγγελμα- 
τικό ταξίδι του στή γειτονική πό
λι. Είχε πάθει μιά μικρή βλάβη στο 
δρόμο, μέ άποτέλεσμα νά καθυστε- 
ρήση άρκετά. ’Ανέβηκε δυο —δυο 
τα σκαλιά κι’ ήταν έτοιμος νά 
βαλη τό κλειδί στήν κλειδαριά, 
όταν ένοιωσε τήν κάννη ενός όπλου 
να πιέζη τήν σπονδυλική του στήλη.

—’Ακίνητος, νεαρέ!
’Αμέσως έπειτα, ένα έμπειρο χέρι 

τον έψαξε στις τσέπες, παντού.
—Έν τάξει. Μπορείς νά γυρίσης 

τώρα, είπε μιά βαριά, άντρική φωνή.
Ό  Μπίλ γύρισε. Νόμιζε ότι είχε 

νά κάνη μέ κανένα κακοποιό, άλλά 
τα εχασε ολότελα^- όταν βρέθηκε 
μπροστά σ’ ένα άστυνομικό μέ στολή.

—Τί.,.τί συνέβη; ρώτησε μέ τρε- 
μάμενη φωνή. Τί γυρεύετε στο 
σπίτι μου;

—Είσαι ό γυιός τής κυρίας Τζαίην 
Λιούϊς;

—Ναί.
—Τότε φοβάμαι πώς έχω άσχημα 

νεα για σένα, είτζε ό αστυνομικός. 
Αλλά καλύτερα νά περάσης μέσα. 
Εκεί θά βρής τον ύπαστυνόμο 

“Αρθουρ Μπρούς.
Μέ τά γόνατά του νά λυγίζουν, 

ό Μπίλ μπήκε στο σπίτι. Ό  ’Άρ- 
θουρ Μπρούς ένας ψηλός καί αδύ
νατος άντρας, γύρω στά πενήντα, 
τον ύποδέχτηκε μέ τήν είδησι τοϋ 
θανάτου τής μητέρας του.

34



'Η  άτυχη γυναίκα είχε δολοφο- 
νηθή. Καί αύτο σύμφωνα μέ το πό
ρισμά του ιατροδικαστου, θα ε7τρε7τε 
να είχεσυμβη ,κατά τίς δέκα τό βράδυ. 
Μια ώρα, περίπου, μετά την άναχώ- 
ρησι του γυιοΰ της άπδ τό σπίτι, 
δηλαδή. Ό  δολοφόνος, εΐχε^ πυρο
βολήσει τήν κυρία Λιούϊς άπό τό 
παράθυρο τής κουζίνας, τήν ώρα 
πού εκείνη έπλενε τα πιάτα. Καί 
είχε τέτοια δύναμι ή σφαίρα, πού, 
άφοϋ διαπέρασε τό κορμί του. θύ
ματος, είχε πάει να καρφωθή στό 
ντουλάπι μέ τά πιάτα.

—Πρέπει να ήταν άπό καραμπίνα, 
είπε 6 ύπαστυνόμος.

Στράφηκε στον Μπίλ Λιούϊς, 
καί τοϋ είπε :

—"Αν συνήλθατε άρκετά, θά σάς 
παρακαλοϋσα νά κυττάξετε προσε
κτικά ένα—ένα τά δωμάτια καί νά 
μοϋ πήτε άν λείπη κάτι πολύτιμο 
άπό τό σπίτι σας.

'Ο νεαρός σκούπισε τά υγρά του 
μάτια καί κούνησε τό κεφάλι κατα
φατικά. 'Ο τόσο άδικος καί ξαφνικός 
θάνατος τής μητέρας του, όχι μόνο 
τον είχε ά,ναστατώσει, άλλά είχε 
άνάψει στην καρδιά του μιά 
πυρκαγιά οργής. Επιθυμούσε δσο 
τίποτ’ άλλο τήν άνακάλυψι καί 
σύλληψη τού δράστου.

Μετά άπό μιά πολύ προσεκτική 
έξέτασι σ’ ολα τά δωμάτια, είπε 
στον ύπαστυνόμο.

—"Ολα είναι έν τάξει στό σπίτι. 
Δεν λείπει, παρά μονάχα τό πορτο
φόλι τής μητέρας μου. Πράγμα 
πού μοϋ φαίνεται περίεργο, γιατί 
ξέρω δτι δέν μπορούσε νά είχε πε
ρισσότερα άπό δέκα μέ δώδεκα 
δολλάρια...

—Τότε, είπε ό "Αρθουρ Μπρούς, 
πολύ φοβάμαι δτι ή μητέρα σας 
σκοτώθηκε γιά ένα ποσόν δέκα— 
δώδεκα δολλαρίων, κύριε Λιούϊς. 
Η έξαφάνισι τού πορτοφολιού μέσα 

άπό τό σπίτι, σημαίνει δτι τό έκλεψε 
ό δράστης. Οί γείτονες μάς είπαν 
ότι ή κυρία Λιούϊς δέν δέχτηκε καμ- 
μιά έπίσκεψη μετά τήν άναχώρησί 
σας. ’Αλλά γιατί ό δράστης δέν έψαξε 
καί στ’ άλλα δωμάτια τού σπιτιού 
σας, νά δή άν υπήρχε τίποτα τό 
πολύτιμο;

'Ο νεαρός Μπίλ σήκωσε τούς 
ώμους.

—Δέν ξέρω, μουρμούρισε. "Ισως 
ήταν βιαστικός. "Ισως καί νά φοβή
θηκε μήπως οί γείτονες είχαν άκού-

Σ υ ν έ χ ε ι α

εις τήν έπομένην σελίδα

Τά ’Ελληνικά Ταχυδρομεία θά έπρεπε νά έκδώσουν πολλές σειρές γραμ
ματοσήμων διά νά τιμήσουν όνομαστικώς έστω καί τούς σημαντικωτέρους 
μόνον άπό τούς Εθνικούς Εύεργέρτας. Είναι άτελεύτητος ή χορεία τών 
έκλεκτών βλαστών τού πτωχού τούτου τόπου οί όποιοι διεκρίθησαν εις τήν 
ευγενικήν άμιλλαν τής εύποιίας.

Υπήρξαν βεβαίως καί ύπάρχουν παντού καί πάντοτε άνθρωποι οί όποιοι 
άφιέρωσαν καί άφιερώνουν τίς μικρές ή μεγάλες περιουσίες των, άκόμη καί 
αυτήν τήν ζωήν’ των είς τό κοινωνικόν σΰνολον. Είς τήν περίπτωσίν μας, 
όμως, τό πράγμα έλαβε τόν χαρακτήρα ένός Ιστορικού φαινομένου, συνυ- 
φασμένου, ώς πρός τήν καταγωγήν του, τά κίνητρα καί τούς στόχους του, 
μέ συγκεκριμένος ίστορικάς καί κοινωνικός συνθήκας τού έθνικού μας βίου. 
Πράγματι, είς μερικές καμπές τής 'Ελληνικής Ιστορίας ή ευγενική άμιλλα 
τής εύποιίας εύθυγραμμίσθη μέ τούς έθνικούς μας πόθους. Οϋτω, άπό τήν 
άτελεύτητον χορεία τών άγαθοεργών καί τών φιλάνθρωπων διεκρίθησαν 
έκεϊνοι τούς όποιους έννοοΰμεν όταν όμιλοΰμε δι’ ’Εθνικούς Εύεργέτας. Είς 
τούς αιώνας τής σκλαβιάς είναι ή παρηγοριά τού Γένους έκεϊνοι οί όποιοι 
καταβάλλουν λύτρα διά τήν έξαροράν αιχμαλώτων, πληρώνουν είς τούς 
δυνάστας τά δυσβάσταχτα χρέη τής κοινότητος, διά νά συγκρατήσουν τόν 
έξανδραποδισμόν τών συνυποδούλων, ίδρύουν καί συντηρούν σχολεία, 
πληρώνουν μισθούς διδασκάλων, υποτροφίες σπουδαστών κλπ. Είς τήν άρ- 
χήν ή έπιβίωσις τής φυλής, κατόπιν ό φωτισμός καί ή άνάστασις τού Γένους.

Ό  ’Οργανισμός τών Ελληνικών Ταχυδρομείων, τιμών τήν μνήμην 
τών ευεργετών τού Έθνους καί έκπληρών μίαν πανεθνικήν όποχρέωσιν 
συμπεριέλαβεν είς τήν παρούσαν έκδοσιν γραμματοσήμων τινάς έκ τών έπι- 
φανεστέρων καί γνωστών είς Πανελλήνιον κλίμακα ’Εθνικών Ευεργετών 
ήτοι τούς: Γεώργιον Άβέρωφ (1818—1899), τόν Απόστολον Άρσάκην 
(1792—1874), τόν Κων]νον Ζάππαν (1813—1892), τόν Άνδρέαν Συγγρόν 
(1830—1899), καί τόν Ίωάννην Βαρβάκην (1745—1825).

Τά γραμματόσημα έτέθησαν είς κυκλοφορίαν τήν 15ην Νοεμβρίου 1973, 
καί θά πωλούνται μέχρι καί τής 14ης Νοεμβρίου 1974, έκτός έάν ήθελον 
έξαντληθή ένωρίτερον.
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Συνέχεια έκ τής προηγούμενης σελίδος

Ένας τολμηρός διαρρήκτης

σει τον πυροβολισμό κι’ είχαν ει
δοποιήσει τήν άστυνομία . . . .

—’Ίσως κούνησε μέ άμφιβολία 
τό κεφάλι ό όπαστυνόμος. 'Η  δική 
μου γνώμη, δμως, είναι διαφορετική. 
'Ο δολοφόνος, άπλούστατα, είχε 
έρθει κι’ άλλη φορά στο σπίτι σας, 
τήν περασμένη έβδομάδα. Είχε ψάξει 
τότε δλα τα δωμάτια κι’ είχε φύγει 
παίρνοντας μαζί του μια μικρή 
κοσμηματοθήκη μέ κάτι μανικετό- 
κουμπα καί ένα χρυσό νόμισμα των 
είκοσι δολλαρίων. ’Έτσι χθες βρά
δυ δεν ξανάκανε τον κόπο να ψάξη 
στα δωμάτια. "Ηξερε δτι δεν ύπήρχε 
τίποτα πολύτιμο να κλέψη... "Οσο 
για τό πορτοφόλι πού πήρε άπό 
τή μητέρα σας, ή γνώμη μου είναι 
ή έξης: Τήν είχε παρακολουθήσει 
σήμερα στα ψώνια της. 'Η  άτυχη 
γυναίκα, δπως έμαθα, είχε περάσει 
κι’ άπό τήν Τράπεζα, δεν εΐν’ 
έτσι;

'Ο Μπίλ περιωρίστηκε να γνέψη 
καταφα πκά.

—'Ο διαρρήκτης, λοιπόν, συνέ
χισε ό ύπαστυνόμος, νόμισε δτι ή 
μητέρα σας έκανε άνάληψι, ένώ έκεί- 
νη πήγε κι’ έκανε κατάθεσι. "Αδικα 
λοιπόν, σκότωσε τή μητέρα σας!...

'Ο ύπαστυνόμος "Αρθουρ Μπρούς 
δεν είχε προλάβει νά κάνη καλά— 
καλά τις πρώτες του έρευνες γύρω 
άπό τήν δολοφονία τής κυρίας 
Τζαίην Λιούϊς δταν ένας καινούρ
γιος μπελάς ήρθε νά προστεθή στον 
πρώτο. ’Από τό άρχηγεΐο τής άστυ- 
νομίας τον ειδοποίησαν δτι, στο 
διάστημα τής νύχτας τού φόνου, 
είχε γίνει καί μιά διάρρηξι, τρία 
μόλις τετράγωνα πιο πέρα άπό τό 
σπίτι τοϋ θύματος.

'Ο ιδιοκτήτης τοϋ σπιτιού πού 
είχε χτυπήσει ό διαρρήκτης, ήταν 
ένας πλούσιος κτηματίας, στενός 
φίλος τοϋ Άρθουρ Μπρούς. 'Ο 
διαρρήκτης, δπως είπε ό κτηματίας 
στον ύπαστυνόμο πού πήγε νά τον 
έπισκεφτή μαζί μέ τον βοηθό του 
Τζών Χάρρις, είχε κλέψει ένα μα
χαίρι ινδικό, άπό τή συλλογή του,

μερικά παλιά, χρυσά νομίσματα 
καί . . . κάμποσα περιοδικά μέ τολ
μηρά γυμνά.

Ό  ύπαστυνόμος ήταν έτοιμος νά 
φύγη άπό τό σπίτι τοϋ κτηματίου, 
δταν ό βοηθός του τοϋ έκανε νόημα 
οτι κάτι ήθελε νά τοϋ πή, ιδιαιτέρως. 
"Οταν μπόρεσαν νά μιλήσουν έλεύ- 
θερα, ό Χάρρις τοϋ έδειξε μέ τό 
κεφαλή τήν συλλογή δπλων τοϋ 
κτηματία.

—Βλέπετε εκείνη τήν καραμπίνα; 
τοϋ είπε. Δέν ξέρω πώς μοΰ ήρθε, 
προηγουμένως, τήν ώρα πού σάς 
περίμενα, καί τήν ξεκρέμασα άπό 
τον τοίχο. Μύρισα τήν κάννη της 
καί . . . είμαι σίγουρος δτι έχει 
χρησιμοποιηθή πρόσφατα. Παίρνει 
σφαίρες τών 30.

Ά πό μία σφαίρα καραμπίνας τών 
τριάντα χιλιοστών, είχε βρή τον θά
νατο ή Τζαίην Λιούϊς! Αλλά ό 
κτηματίας βεβαίωσε, πολύ κατηγο
ρηματικά, τον ύπαστυνόμο δτι είχε 
ένα έξάμηνο τούλάχιστον νά χρη- 
σιμοποιήση τήν καραμπίνα του κι’ 
δτι, δλο τό προηγούμενο βράδυ 
έλειπε στο σπίτι συγγενών του, 
κάπου διακόσια μίλλια έξω άπό 
τήν πόλι.

'Ο Μπρούς έλεγξε τό άλλοθι, παρ’ 
δλο πού ήξερε έπί πολλά χρόνια 
τον κτηματία καί τον θεωρούσε 
άκέραιο καί τίμιο χαρακτήρα. 
Βεβαιώθηκε δτι τοϋ έλεγε τήν 
άλήθεια. Πράγμα πού σημαίνει,· 
δτι ό διαρρήκτης τών δύο σπιτιών 
καί δολοφόνος τής Τζαίην, είχε 
κάνει τήν διάρρηξι στο σπίτι τοϋ 
κτηματίου μόνο καί μόνο, γιά νά δα
νειστή τήν καραμπίνα άπό τήν συλ
λογή του. Τήν καραμπίνα, μέ τήν 
οποία είχε σκοτώσει τήν γυναίκα. 
Μετά τον φόνο τήν είχε ξαναβάλει 
στή θέσι της, ήσυχος δτι έτσι είχε 
έξαφανίσει κατά τον πιο σίγουρο 
τρόπο τό δπλο τοϋ εγκλήματος.

Δύο ολόκληρες έβδομάδες, ή ύπό- 
θεσις Τζαίην Λιούϊς, κρατούσε άνά- 
στατη ολόκληρη τήν μικρή έκείνη 
πόλι τού Μισούρι. Είχε καταντήσει

ό εφιάλτης τού ύπαστυνόμου Μπρούς 
μπροστά άπό τον όποιο περνούσαν 
καθημερινά δεκάδες ύποπτων.

Κανένα καινούργιο στοιχείο δέν 
είχε προστεθή στά παλιά, άλλά ό 
Μπρούς είχε βγάλει τά δικά του 
συμπεράσματα, βασισμένα περισ
σότερο στο ένστικτο, παρά στή 
λογική: Ό  διαρρήκτης ίσως νά 
ήταν μανιώδης συλλέκτης νομισμά
των. Κι’ άπό τά δυο σπίτια πού 
είχε μπή, είχε κλέψει παλιά νο- 
νομίσματα . . .

Είχε κλείσει καί ή τρίτη εβδο
μάδά, μετά τήν δολοφονία τής 
Τζαίην Λιούϊς, δταν μιά γυναίκα 
παρουσιάστηκε δειλά στο τμήμα καί 
ζήτησε νά μιλήση στον ύπαστυνό
μο. Τ’ δνομά της, είπε, δέν είχε με
γάλη σημασία. Είχε πάει, άπλώς, 
γιά ν’ άναφέρη τό γεγονός δτι ή 
φίλη της, Πάμελα Ξαβιέ, τής 
είχε προτείνει ν’ άγοράση ένα παλιό, 
χρυσό νόμισμα τών είκοσι δολλαρίων.

—Είμαι συλλέκτρια παλιών νο
μισμάτων, έξήγησε ή' γυναίκα, καί 
τά χρυσά μ’ ένδιαφέρουν ιδιαιτέρως. 
Ά λλ’ δταν είδα έκεΐνο πού ήθελε 
νά μοΰ πουλήση ή Πάμελα, άνα- 
τρίχιασα. Ήταν ίδιο μ’ έκεΐνο πού 
δημοσίευσαν οί εφημερίδες, σχε
τικά μέ τον φόνο τής κυρίας Λιούϊς.

Ή  Πάμελα Ξαβιέ, ύστερα άπό τήν 
έπίσκεψι καί τις έρωτήσεις τού 
ύπαστυνόμου Μπρούς, παρέδωσε τό 
χρυσό νόμισμα, άλλ’ άρνήθηκε κάθε 
κατηγορία. Είπε δτι τής τό είχε 
χαρίσει γιά ένθύμιο, κάποιος νεαρός 
τρελλά ερωτευμένος μαζί της.

Ό  νεαρός είκοσιπεντάχρονος Μά- 
θιου Φέργκιουσον, άρνήθηκε έπίσης 
κάθε άναμίξι στον φόνο τής κυρίας 
Λιούϊς. Είπε δτι τό νόμισμα τό είχε 
άγοράσει άπό κάποιο φίλο του, ένα 
μιγάδα όνόματι Τόμας Λή Τόμπσον, 
ειδικά γιά νά τό χαρίση στήν άγα- 
πημένη του Πάμελα.

Ό  μιγάς Τόμπσον, προσπάθησε 
νά τό βάλη στά πόδια, δταν είδε 
τό αύτοκίνητο τής αστυνομίας νά 
σταματάη έξω άπό τό σπίτι του. 
Τον κυνήγησαν δμως, κι’ δταν είδε 
δτι θά τον έπιαναν, τράβηξε άπό τήν 
τσέπη του ένα μαχαίρι (έκεΐνο 
πού είχε κλέψει άπό τό σπίτι τοϋ 
κτηματία) καί προσπάθησε νά έπι- 
τεθή μ’ αύτό στούς άστυνομικούς. 
Παραδόθηκε, δμως γιατί τον άπεί- 
λησαν δτι θά τον πυροβολούσαν. 
Στο τμήμα, τά ώμολόγησε δλα.

Τήν Τζαίην Λιούϊς τήν είχε 
σκοτώσει «ύπακούοντας στις προ
σταγές μιάς Σκοτεινής Δυνάμεως».
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Άνταποκρινόμενοι στήν επιθυμία πολ- 

λώνάναγνωστών,άπό αύτό τό τεϋχ >ς εγκαι
νιάζομε μία νέα στήλη αφιερωμένη στους 
Νέους, πού έχομε λόγους νά βλέπομε 
πάντα μέ ξεχωριστή συμπάθεια καί κα- 
τανόησι. Γιατί πολλές φορές στήν υπηρε
σιακή ζωή μας βρεθήκαμε πολύ κοντά 
τους, ίσως περισσότερο καί άπό τούς γο
νείς καί παιδαγωγούς τους σέ ώρισμένες 
περιπτώσεις. ’Ακούσαμε πολλά άπό τά 
προβλήματά τους, συμμερισθήκαμε τόν 
ενθουσιασμό καί τις αδυναμίες τους, καί 
όσες φορές είχαμε τήν νόμιμη ευχέρεια, 
συγχωρήσαμε τά πταίσματά τους ή φρον
τίσαμε νά έχουν περισσότερο άνώδυνες 
γι’ αυτούς συνέπειες. 'Επομένως όσα σχο
λιάζομε καί θά σχολιάζωμε στό μέλλον 
άπό τούτη τή στήλη, δέν θά είναι τίπο
τε άλλο παρά ώρισμένες κατασταλαγμέ
νες έμπειρίες άπό τήν μακροχρόνια έπα- 
φή μας μέ τούς νέους καθώς καί έκείνους

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Ό  «Φοιτητής», έβδομαδιαία έκδοσι τής 
Φοιτητικής Ένώσεως του Άριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκη
ρύσσει διαγωνισμό διηγήματος ή μυθι
στορήματος. Στον διαγωνισμό αύτόν 
μπορούν νά λάβουν μέρος "Ελληνες φοι- 
τηταί καί σπουδασταί Άνωτάτων καί 
Άνωτέρων Σχολών τού ’Εσωτερικού καί 
’Εξωτερικού, καθώς καί μαθηταί τών δύο 
τελαυταίων τάξεων τών Σχολείων Μέ
σης Έκπαιδεύσεως τού ’Εξωτερικού. 
Οί όροι τού διαγωνισμού είναι οί έξής:

1) Τό έργο δέν πρέπει νά ΰπερβαίνη 
τις πενήντα δακτυλογραφημένες σελίδες 
έάν πρόκειται γιά διήγημα καί τις 250 
έάν πρόκειται γιά μυθιστόρημα. Ή  έκδοσι 
κάθε σελίδος έχει όρισθή στις 25 σειρές.

2) Ημερομηνία λήξεως τού διαγω
νισμού όρίζεται ή 31η ’Ιανουάριου 1974.

3) Τό έργο πρέπει νά ύποβληθή σέ έξη 
δακτυλογραφημένα άντίτυπα.

4) Τά έργα θά ύποβληθούν ή ταχυδρο
μηθούν (όχι έπί συστάσει) στήν διεύθυν- 
σι: «Φοιτητής» Β. Σοφίας 40 Θεσσαλονί
κη, μέ τήν ένδειξι «διά τόν διαγωνισμόν 
πεζογραφίας», σέ σφραγισμένο φάκελλο, 
ό όποιος πρέπει νά περιέχη τό όνοματε- 
πώνυμον καί τά ύπόλοιπα στοιχεία τού 
άποστολέως. Σέ κάθε άντίτυπο τού έρ
γου, πρέπει νά σημειώνεται ό τίτλος 
τού έργου καί ό άριθμός τής άστυνομι- 
κής ταύτότητος τού συγγραφέως. Όποια- 
δήποτε άλλη πρόσθετη ένδειξι ή όποια 
θά ύποδηλώνη τά στοιχεία ταύτότητος 
ή τήν διεύθυνσι κατοικίας τού συγγρα
φέως άποτελεϊ λόγο άποκλεισμοΰ άπό

πού σκηνοθετούν σατανικά τά δράμα
τά τους. Σήμερα λοιπόν πού έγκαινιάζομε 
μέ «έξωύπηρεσιακό» όπως θά λέγαμε 
τρόπο τήν έπικοινωνία μέ τούς νέους 
μας, είναι φυσιολογικό νά δοκιμάζομε ι
διαίτερη ίκανοποίησι. Καί κάτι άλλο: 
Ή στήλη απευθύνεται καί σούς νεαρούς 
βλαστούς τής κοινωνίας πού ύπηρετούν 
στό Σώμα τής Χωροφυλακής. Έχουν ανάγ
κη άπό τήν συμπαράστασί μας. Είναι καί 
έκεϊνοι νέοι μέ προβλήματα, οί λύσεις 
τών όποιων βρίσκονται μέσα σέ μιά με
γάλη άλήθεια: Τήν πραγματικότητα-όσο 
καί άν είναι καμμιά φορά σκληρή—καθώς 
καί τήν φυσιολογική ώριμότητα πού 
είναι πάντα πανανθρώπινος νόμος καί όχ 
καρπός λωτοΰ πού μεγάλωσε στόν χο>ι 
ρο κάποιου μακροχρόνιου αύτοσυμβιβα" 
σμοΰ άπέναντι στις κοινωνικές ύποχρεώ. 
σεις.

τόν διαγωνισμό. Οί διαγωνιζόμενοι πρέ
πει έπίσης νά έσωκλείσουν στόν προανα- 
φερόμενο σφραγισμένο φάκελλο, βε- 
βαίωσι τού ’Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
πού φοιτούν.

5) Τά άποτελέσματα τού διαγωνισμού 
θά άνακοινωθοΰν άπό τήν έφημερίδα 
«Φοιτητής» μέχρι 31 Μαΐου 1974.

6) Ό  διαγωνισμός προβλέπει πρώτο, 
δεύτερο καί τρίτο βραβείο. Κάθε ένα θά 
συνοδεύεται άπό 30, 20 καί 10 χιλιάδες 
δραχμές άντιστοίχως. Προβλέπει έπίσης 
καί τρεις έπαίνους μέ τιμητικές διακρίσεις

7) Τά έργα πού θά ύποβληθούν δέν 
έπιστρέφονται. Έργα τά όποια δέν πλη
ρούν τούς όρους τού διαγωνισμού θά 
άποκλείωνται χωρίς άλλη διαδικασία.

8) Ή  έκδοσι «Φοιτητής» διατηρεί τό 
δικαίωμα νά τροποποιή όλους τούς όρους 
τού διαγωνισμού, έκτος άπό έκείνους πού 
άναφέρονται στόν τρόπο ύποβολής τών 
έργων καί τό είδος τών βραβείων.

9) Ή  ’Επιτροπή κρίσεως καί βραβεύ- 
σεως τών έργων θά είναι πενταμελής 
καί οί άποφάσεις της άμετάκλητες.

ΤΟ «ΤΖΗΝ» ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΑΛΛΑ....

Διάβασα σ’ ένα άπό τά τελευταία τεύχη 
τού περιοδικού «Κόσμος τής Έλληνίδος».

«Αύτό είναι τό «τζήν». Ξεκίνησε έδώ 
καί έκατόν τόσα χρόνια κατ’ έξοχήν άν- 
δρικό ένδυμα, γερό, πρακτικό, τραχύ, άπο- 
κλειστικά άνδρικό. Έγινε έδώ καί λίγα 
χρόνια σήμα διαμαρτυρίας, λερωμένο, ξε
βαμμένο, τσαλακωμένο, μπαλωμένο.... 
Κατέκτησε όλους τούς τόπους, τά δύο 
φύλα, έμφανίστηκε σ’ όλους τούς τύπους, 
μακρύ, κοντό, μέ ξέφτια, μέ πέρλες....... ».

Μήπως έτσι δέν είναι ; Μά θά μοΰ πή κα
νείς τί σημασία μπορεί νά έχουν όλα αύ- 
τά, τή στιγμή πού καί οί «πεπαιδευμέ
νοι νέοι» τής Άρχαιότητος φορούσαν 
άτημέλητους χιτώνες καί άπέριττα σαν
δάλια. Μέ τήν διαφορά όμως ότι μία 
άρχαϊκή γκαρταρόμπα, παραδείγματος 
χάριν τού Σωκράτη σέ νεαρή ήλικία ή 
τών έφήβων τής Σπάρτης, συμπορευό
ταν μέ τις λογικές βιοτικές άνάγκες καί 
ύπέκυπτε στήν φυσιολογική φθορά τού 
χρόνου καί όχι τήν πρόωρη άπό τούς 
κατόχους της, οί όποιοι σήμερα «διαρ
ρηγνύουν τά ίμάτιά τους» όχι άπό έκπλη- 
ξι αλλά κάτω άπό τις έπιταγές μιας πα
ράξενης άλληλούποβολής.

ΜΙΚΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ή  Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης περιμένει 
όσο τό δυνατόν περισσότερες νεανικές 
συμμετοχές στόν έτήσιο διαγωνισμό 
έγχρωμων διαφανειών άπό έρασιτέχνες 
φωτογράφους. Τό θέμα είναι έλεύθερο 
μέ μόνη τήν προϋπόθεσι ότι θά έχη σχέσι 
τόν Ελληνικό χώρο. Οί διαγωνιζόμενοι 
μπορούν-νά λάβουν μέρος μέ 5 έως 10 
διαφάνειες τών 36 χιλιοστών. Περισσό
τερες πληροφορίες παρέχονται άπό ει
δικό έντυπο Κανονισμό καθώς καί τό 
τηλέφωνο τής Χ.Α.Ν. 275-026.

Οί Πανελλήνιοι μαθητικοί άγώνες 
στίβου 1974 θά διεξαχθούν τήν 12η 
Μαΐου στήν πόλι τών Τρικάλων, ένώ 
τό Πανελλήνιο πρωτάθλημα άνωμάλου 
δρόμου μεταξύ μαθητών, τήν 21 Μαΐου 
στήν ’Αρχαία ’Ολυμπία.

Στις 10 ’Ιανουάριου λήγει ή προθεσμία 
ύποβολής αιτήσεων καί πιστοποιητικών 
γιά τήν συμμετοχή στόν διαγωνισμό τού 
23ου Τακτικού Προγράμματος ύποτρο- 
φιών τού Ι.Κ.Υ. περιόδου 1974—1975. 
Οί έξετάσεις θά γίνουν τόν Φεβρουάριο.

Μέ τό τελευταίο ταχυδρομείο έλάβαμε 
τά περιοδικά γιά νέους «’Ακτίνες», 
«Κόσμος τής Έλληνίδος» καί «Νειάτα».

Θερμές εύχές άπευθύνομε πρός τόν 
«Φοιτητή», τήν πολυσέλιδη καί ιδιαίτε
ρα φροντισμένη έβδομαδιαία έκδοσι 
τής ΦΕΑΠΘ, πού πριν άπό λίγες ήμέρες 
έκλεισε δύο χρόνων λαμπρής κυκλοφο
ρίας. Εύχές καί συγχαρητήρια μαζί γιά 
όλα τά παιδιά πού άποτελοΰν τήν σύνταξι 
τού «Φοιτητή» δίνοντας τόν καλύτερο 
έαυτό τους γιά κάτι άληθινά ώραϊο καί 
άξιο πρός μίμησι.
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Όταν έξερράγη ή Ελληνική Έπανά- 
στασις τοϋ 1821, ό ’Ιωάννης Καποδίστριας 
ήταν υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Ρω
σίας καί ήλικίας 45 χρονών. Ό σο κι’ άν 
μερικοί ιστορικοί τόν έχαρακτήρισαν δι
ατακτικό γιά τό άμεσο ξεσήκωμα τών υπο
δούλων 'Ελλήνων κατά τού τυράννου, ή 
ιστορική άλήθεια τούς διαψεύδει. Βέβαια, 
είναι γεγονός ότι, όταν τό Γενάρη τού 
1820 τόν συνάντησε ό ’Εμμανουήλ Ξάνθος 
(ένα άπό τά τρία ιδρυτικά μέλη τής Εται
ρίας τών Φιλικών), ό Καποδίστριας άρνή- 
θηκε νά δεχτή τήν προσφερομένη άρχη- 
γία τής Εταιρίας, αύτό όμως δέν έσήμαι- 
νε ότι δέν έπίστευε πώς μόνον μέ τις ίδι- 
κές του δυνάμεις οί Έλληνες θ’ άποτίνασ- 
σαν τόν τουρκικό ζυγό. Γιά νά κατανοή
σουμε μάλιστα τήν αιτία τής άρνήσεως έ- 
κείνης, δέν πρέπει νά ξεχνούμε ότι, όντας 
τότε ύπουργός τής ρωσικής αύτοκρατο- 
ρίας καί γνωρίζοντας καλά τήν άμετακί- 
νητη έμμονή τοϋ Τσάρου ’Αλεξάνδρου Α' 
στις διατάξεις τής Ίεράς Συμμαχίας, πού 
καταδίκαζε κάθε άπελευθερωτική κίνησι 
τών λαών τής Εύρώπης, νά βλάψη μόνον 
τις προσπάθειες τών Φιλικών έπρόκειτο, 
έάν δεχόταν. ’Επί πλέον, άσφαλώς θά έβά- 
ρυνε τήν κρίσι τού Καποδίστρια ή έπιπό- 
λαια παρόμοια πρότασις τοϋ άνάξιου Φι
λικού Νικολάου Γαλάτη, πού τόν έπισκέ- 
φτηκε πριν άπό τόν Ξάνθο. Πάντως, τό 
ότι ή άρνησις τοϋ Καποδίστρια νά δεχτή 
τήν άρχηγία τής Φιλικής, δέν έσήμαινε 
έλλειψι συμπαραστάσεως στόν έπικείμε- 
νο άγώνα, έπιβεβαιώνει άναντίρρητα μιά 
σαφής παράγραφος τής ιδιόχειρης έπι- 
στολής τοϋ ’Αλεξάνδρου 'Υψηλάντου 
(πού, όπως είναι γνωστό, άνέλαβε μετά ώς 
Γενικός ’Επίτροπος τής «’Αρχής») πρός 
τόν Αύτοκράτορα ’Αλέξανδρο, πού τήν 
έγραψε λίγες μέρες πρό τοϋ θανάτου του 
(2]1]1828) : «Ό κόμης Καποδίστριας τόν 
όποιον συνεβουλεύθην συνεφώνησε πρός 

τήν γνώμην μου, εύρε τά σχέδια καί τάς 
προπαρασκευάς μου καλάς καί καταλλή
λους καί μέ συνεβούλευσεν όπως ένεργή- 
σω καί έπιχειρήσω τήν εναρξιν αύτών, μή 
δεικνύων δισταγμόν τινα περί τής έπιτυ- 
χ ία ς ....». Όπως δέ ξέρουμε, ό όσο ύψη- 
λόφρων καί γενναίος, άλλο τόσο άτυχος 
’Αλέξανδρος Ύψηλάντης πέθανε στή 
Βιέννη στις 9 ’Ιανουάριου 1828 καί, μόλις 
έχοντας μάθει ότι ό ’Ιωάννης Καπο- 
δίστριας ταξίδευε γιά τήν 'Ελλάδα ώς Κυ
βερνήτης της, ψιθύρισε : «Δόξα σοι ό 
Θεός».

’Επιβάλλεται όμως νά έκτεθή συνοπτι
κά ή άφετηρία καί ή μετέπειτα σταδιοδρο
μία τής έκλεκτής αυτής προσωπικότητος, 
πού έπλήρωσε μέ τή ζωή του τή γόνιμη 
άφοσίωσί του στόν τόπο του.

Στά τέλη τοϋ 14ου αίώνος, ή Δαλματική 
οικογένεια VITTORI έγκαταστάθηκε στήν 
Κέρκυρα καί πήρε άπό τόν τόπο τής κα
ταγωγής της ( Capo d’ Istria ) τό με
ταγενέστερο έπώνυμο τών μελών της. 
’Από τό 1689, στόν πρόγονο τοϋ Ίωαν. 
Καποδίστρια, είχε άπονεμηθή άπότόΔοΰ- 
κα τής Σαβοΐας ό κληρονομικός τίτλος 
τοϋ κόμητος. Παραλείποντας τήν άλλη 
δράσι τής οικογένειας αύτής, θά πρέπει ν’ 
άναφέρουμε τήν πατριωτική συμβολή τών 
άδελφών Άλεβίζου, Γεωργίου καί Σταύ
ρου Καποδίστρια όταν, τό 1690 - 91, όν
τας άρχηγοί τών Χειμαρριωτών, πολέμη
σαν γενναία κατά τών Τούρκων. Ό  πατέ
ρας τοϋ Ίωάννου Καποδίστρια Άντωνο- 
μάρια, άπέκτησε άπό τή γυναίκα του, τήν 
Κερκυραία κοντέσσα ’Αδαμαντίνη Γολέ- 
μη, πέντε άγόρια καί τέσσαρα κορίτσια.

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ό  π ρ ώ τ ο ς

κυβερνήτης τής Ελλάδος  

καί τό έ ρ γ ο ν  του

ΚΩΝ)ΝΟΥ ΚΥΡ ΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Λογοτέχνου—Δημοσιογράφου

Τήν 7η ’Ιανουάριου συμπληρώνονται 146 χρόνια άπό τήν 
άφιξι καί πανηγυρική υποδοχή τοΰ Καποδίστρια εις τό 
Ναύπλιο, δπου μετά 34 περίπου μήνες λαμπρής θητείας ώς 
Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος, έμελλε νά δολοφονηθή κάτω 
άπό δραματικές συνθήκες. Μέ τήν εύκαιρία αυτή δημοσιεύ- 
με ένα ενδιαφέρον ιστόρημα τοΰ λογοτέχνου καί δημοσιο
γράφου κ. Κ . Κυριακοπούλου, ό όποιος μέ άδρές γραμμές 
σκιαγραφεί τήν προσωπικότητα καίτό έργο τοϋ θαρραλέου 
αυτοΰ θεμελιωτοΰ τοΰ 'Ελληνικού Κράτους, εις τά πρώτα 
μεταπελευθερωτικά του βήματα.
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Άπό πολύ νέος Ακολούθησε τό πολιτικό 
στάδιο, διατελώντας δέ πρεσβευτής τής 
Ίονίου Πολιτείας στήν Κωνσταντινού
πολη ύπέβαλε στό σουλτάνο Σελήμ τό 
προσωρινό πολίτευμα τής Έπτανήσου. 
Στή διαθήκη πού άφησε, Αξίζει νά προσέ
ξουμε ώρισμένες του συμβουλές στά παι
διά του : «Είναι Αλήθεια, πώς στις πολι
τείες, μόλις μιά οικογένεια φτάση σέ θέσι 
πούνάτήν έκτιμούν οί άλλοι, Αμέσως πέ
φτει στό φθόνο —  Ά ν, μέ τις άήχές σας, 
πετύχετε νά γίνετε Αντικείμενο έκτιμή- 
σεως καί συγχρόνως άποφύγετε τά χτυ
πήματα τού φθόνου, τότε ή λύσις αύτού 
τού δύσκολου προβλήματος είναι στά χέ
ρια σας, καί σέ μένα μένει νά σάς Αφήσω 
τήν πλουσιώτερη διαθήκη : τήν τιμή τής 
οικογένειας σας.... Νά μήν είστε σκλη
ροί καί νά πληγώνετε τούς άλλους, γιατί 
ποτέ δέν καταλήγουν σέ ώφέλιμα Αποτε
λέσματα τέτοιοι τρόποι ζωής.... Καλ
λιεργείτε τή λαϊκή εύνοια μέ Αγαθοεργίες 
καί ευγενικούς τρόπους......

Ήταν 25 χρόνων ό ’Ιωάννης Καποδί- 
στριας, όταν γύρισε στήν πατρίδα του άπό 
τις Ιατρικές σπουδές του στήν ’Ιταλία, 
όπου ειδικεύτηκε στή χειρουργική, πού 
ήταν άγνωστη στά Ίόνια νησιά. (Μέχρι 
τότε, τις μικροεγχειρήσεις τις έκαναν οί 
κουρεΐς καί τις σοβαρώτερες οί πρακτικοί 
τού Βενετσιάνικου στρατού). Ό σοι Κερ- 
κυραϊοι είχον άνάγκη έσπευδαν στό νεα
ρό εύγενικό γιατρό, πού ποτέ του δέν ζη
τούσε Αμοιβή. Στά 1799, πού κατέλαβαν 
τήν Κέρκυρα τά Ρωσοτουρκικά στρατεύ
ματα, ό Αρχηγός τού στόλου διώρισε τόν 
Καποδίστρια Αρχίατρο τού νοσοκομείου 
τού στρατού κατοχής. ’Αργότερα, ό πα
τέρας του, πού είχε γίνει αύτοκρατορικός 
έπίτροπος τού νησιού, τόν έστειλε στό 
’Αργοστόλι, γιά νά όρίση τοπική κυβέρ- 
νησι στήν Κεφαλληνία. Έτσι, διέκοψε 
τήν άσκησι τής Ιατρικής, άρχισε όμως 
σύγχρονα τις πρώτες έπιτυχίες στό διπλω
ματικό στάδιο, όπου Αργότερα άναδείχ- 
τηκε. Μόλις τελείωσε ή Αποστολή του αύ- 
τή, ξαναγύρισε στήν Κέρκυρα καί μέχρι 
τό Μάρτη τού 1803 άσχολήθηκε πάλι μέ 
τήν Ιατρική. Άλλα όμως καθήκοντα, πού 
τού άνέθεσε ή Γερουσία, (Γραμματέως τής 
Ίονίου ’Επικράτειας) τόν άπομάκρυναν, 
όριστικά όμως τώρα. Στή νέα του θέσι 
Αμέσως Αναγνωρίζεται περισσότερο ή 
ίδιοφυία καί ή δραστηριότης του. 'Υστε
ρα μάλιστα άπό τις έπιτυχίες του νά συ- 
στηματοποιήση τήν έλληνική έκπαίδευσι 
στήν Κέρκυρα καί νά τελειοποιήση τήν 
άμυνα τής Λευκάδος κατά τήν έπιδρομή 
τού Άλήπασα, τό 1807, ή φήμη του ξεπερ
νάει τά όρια τού Ίονίου κράτους. Τότε εί
ναι πού ό πατριωτισμός του βρήκε τήν εύ- 
καιρία νά έκδηλωθή έναργέστερα. Στήν 
πίστι του γιά τά πεπρωμένα τού γένους 
όφείλεται, ότι ώρκισε στή Λευκάδα τούς 
πρόσφυγες καπετάνιους τού Μόριά καί 
τής Ρούμελης, υψώνοντας τό ποτήρι γιά 
τήν άπολύτρωσι τών Ελλήνων. Ό  ένθου- 
σιασμός έκεϊνος, πού σήκωσε Ανάμεσα 
στούς ήρωϊκούς προδρόμους τού Είκο- 
σιένα, ποτέ δέν τόν άφησε νά μή σκέπτε
ται τό μεγάλο του χρέος στήν Πατρίδα.

Βλέποντας τή δραστηριότητα τού Κα- 
ποδίστρια ό πληρεξούσιος ύπουργός τής 
Ρωσίας στήν 'Επτάνησο Μοντσενήγος, 
έγνωστοποίησε τις Αρετές του στόν αύτο- 
κράτορα. Έτσι, τό 1809, καλεσμένος Από 
τόν Τσάρο, ό Καποδίστριας άνέλαβε υπη
ρεσία συμβούλου στήν Αύλή, όπου όμως 
δέν έμεινε παρά δυό χρόνια, γιατί τό ρω
σικό κλίμα έκανε κακό στήν ύγεία του.
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Στή Βιέννη, δπου έστάλη μετά ώς γραμ- 
ματεύς τής ρωσικής πρεσβείας, έκτιμήθη- 
κε πολύ ή έργατικότης καί ή άφοσίωσίς 
του στό καθήκον, γι’ αύτό κι’ ό αύτοκρά- 
τωρ τόν διώρισε διευθυντή τοΰ διπλωματι- 
κοϋ γραφείου τοΰ άνωτάτου διοικητοϋ τοΰ 
στρατού τοΰ Δουνάβεως, στό Βουκουρέ
στι. Όταν πιά, αργότερα, στις άποστολές 
του στήν 'Ελβετία καί στά συνέδρια τής 
Βιέννης καί τοΰ Παρισιού, μέ τήν ιδιότη
τα τού πληρεξουσίου υπουργού, έδειξε 
πλατύτερα τις διπλωματικές του άρετές, 
ή άναγνώρισίς του καί άπό τις ξένες κυ
βερνήσεις ήταν πλήρης.

Ώ ς υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Ρω
σίας ό Καποδίστριας, δέν υπερασπιζόταν 
μόνον, μέ τή μεγαλύτερη έπιτυχία, τά κρα
τικά συμφέροντα, άλλά καί παρακολου
θούσε καί θεράπευε τις άνάγκες τής πα- 
τρίδος του. Στήν πατριωτική του φλόγα 
όφείλεται ή ύποχώρησις τής ’Αγγλίας νά 
περιοριστή σέ «προστασία», παρά τήν 
άρχική της έπιδίωξι νά «κατέχη αιωνίως» 
τήν Επτάνησο. Κι’ άν δέν έπέτυχε νά μα
ταίωση τήν άπάνθρωπη πώλησι, τό 1819, 
τής Πάργας, άπό τούς Άγγλους στόν Ά- 
λήπασα, ό άγώνας πού έκανε έμεινε στήν 
ιστορία. Μέσα στή βαρειά του άπασχόλη- 
σι μέ τά ύπουργικά του καθήκοντα, ποτέ 
δέν έλάττωσε τις προσπάθειές του γιά τή 
μόρφωσι τών Ελληνόπουλων.

’Αλλά καί στή διπλωματική του δρασι 
γιά τή διαμόρφωσι τής Εύρώπης, ύστερα 
άπό τήν όριστική ήττα τοΰ Μεγ. Ναπολέ- 
οντος, έδειξε τά άνώτερα αίσθήματά του. 
μέ τά έπίμονα διαβήματά του νά γίνουν 
έλαφρότεροι οί όροι πού έπιβλήθηκαν 
στή νικημένη Γαλλία. Ά ν καί μιά τέτοια 
δραστηριότης δέν ήταν δυνατό παρά νά τόν 
ποτίση καί μέ πικρίες, γιατί οί άντίπαλοί 
του πάντοτε παραμόνευαν νά τόν μειώ

σουν, ποτέ δέν παραπονύθηκε. Ό  Γάλλος 
ναύαρχος Ντεριγνύ, πού τά φιλελληνικά 
του αισθήματα τόσες φορές τάδειξε σ’ όλο 
τόν άγώνα τοΰ Είκοσιένα, έλεγε, άπό έπί- 
σημο βήμα, γιά τόν Καποδίστρια : «Πρό
κειται γιά έναν άνδρα πού είναι λαξευμέ- 
νος κατά τό άρχαΐο πρότυπο. Έ χει όλες 
τις άρετές καί ίσως όλα τά πάθη πού χαρα
κτηρίζουν τούς άρχαίους Έλληνες».

Μιά ένδειξι τού πατριωτισμού, πού διε- 
πότιζε τόν Καποδίστρια, βλέπουμε όταν, 
όντας υπουργός τής Ρωσίας, κατώρθωσε 
νά πάρη δίμηνη άδεια γιά νά ξαναδή τή 
γενέτειρα καί γιά τελευταία φορά τόν πα
τέρα του. Εποχή θλιβερή (Μάρτης- 
Απρίλης 1819), γιατί ή άγγλική πολιτική, 
άπροσδόκητα, είχε σκληρυνθή, σέ ση
μείο, πού τήν «προστασία» στά Επτάνη
σα τήν μετέτρεψε σέ καταθλιπτική στρα
τιωτική διοίκησι. Αύτόν τόν καιρό είχε 
συντελεσθή ή πώλησις καί παράδοσις 
τής Πάργας στόν Άλήπασα, πού ό Κα- 
ποδίστριας τήν αϊσθάνθηκε σάν έθνική 
καί προσωπική ταπείνωσι. Καί τότε είναι 
πού, ύστερα άπό τις συνεννοήσεις του μέ 
τό διερμηνέα τοΰ ρωσικού προξενείου 
Πατρών Παπαρρηγόπουλο, πήγε ό τελευ
ταίος στόν Άλήπασα μέ έντολή νά έξω- 
θήση τό σατράπη τών Ίωαννίνων σέ άν- 
τίστασι κατά τοΰ Σουλτάνου, πού, όπως 
ξέρουμε, κατέληξε στό κίνημα τοΰ 1820 
καί διευκόλυνε τόσο τήν έναρξι τού άπε- 
λευθερωτικοΰ άγώνος τοΰ Είκοσιένα.

Δραματικός ήταν ό ρόλος τοΰ Καποδίσ- 
τρια μετά τήν εισβολή τοΰ Αλεξάνδρου 
Ύψηλάντη στις παραδουνάβιες ήγεμο- 
νίες, μέχρι τό καλοκαίρι τοΰ 1822, όταν

έπεκράτησαν οί έπίμονες εισηγήσεις τής 
αυστριακής πολιτικής καί τών μυστικο- 
συμβούλων τοΰ Τσάρου, οπότε καί έξα- 
ναγκάστηκε νά έγκαταλείψη τήν Πετρού- 
πολι ό Καποδίστριας, μέ άόριστη άδεια. 
Σ’ έκεϊνο τό διάστημα, ή διπλωματική του 
οξύνοια προσπάθησε νά συμβιβάση δυό 
άντιτιθέμενες κατευθύνσεις τής ρωσικής 
πολιτικής : Νά μήν άμαυρώση ό αύτοκρά- 
τωρ τήν υπογραφή του στή συμφωνία τής 
Τέρας Συμμαχίας καί νά προστατευτή τό 
έπαναστατημένο Γένος. Ή  μαχητικότης 
καί ή γενναιοψυχία τοΰ Καποδίστρια δείχ 
τήκε άδρά, άμέσως μετά τά συγκλονιστικά 
γεγονότα (τόν άπαγχονισμό τοΰ Πατριάρ- 
χου Γρηγορίου Ε", τών 'Ιεραρχών, τις 
δηώσεις κ.λ.π.), πού έπακολούθησαν τόν 
ξεσηκωμό τών Ελλήνων. Σέ είσήγησι 
τοΰ Καποδίστρια όφείλεται ή διακοίνω- 
σις τής Ρωσίας πρός τήν Τουρκία, ότι δέν 
θά έπέτρεπε τήν έξόντωσι τών όμοδόξων 
της, μέ τό πρόσχημα τής έξεγέρσεώς τους, 
πραξις πού άποτελοΰσε καί παραβίασι τών 
συνθηκών πού είχε ΰπογράψει ό Σουλτά
νος. Αλλά καί ή παράλληλη διακοίνωσις 
πρός τις Εύρωπαϊκές Δυνάμεις νά πειθα
ναγκάσουν τήν Τουρκία νά σταματήση 
τήν άπάνθρωπη τακτική της έναντίον τών 
έλληνικών πληθυσμών, ήταν έργο τοΰ 
ίδιου ύπουργοΰ τοΰ αύτοκράτορος Αλε
ξάνδρου Α’. Καί όχι μόνον τοΰτο, άλλά 
στήν πρός τούς ήγεμόνες πού είχαν ύπο- 
γράψει τήν 'Ιερά Συμμαχία διάκοίνωσμ 
διατυπωνόταν σαφώς ότι, γιά τήν ειρήνη 
καί τήν κραταίωσι τής εύρωπαϊκής ισορ
ροπίας, ήταν ένδεδειγμένη ή αύτοδιοίκη- 
σις τών έλληνικών χωρών τής εΰρωπαϊ-

Τό Φρούριον καί ή πόλις τής Κερκύρας, έκ τής όποιας κατήγοντο οί πρόγονοι 
τοΰ Καποδίστρια άπό παλαιόν γκραβούραν τοΰ παρελθόντος αίώνος.
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κής Τουρκίας. Δηλαδή, χάρις στον Καπο- 
δίστρια, οι ύπήκοοι τού Σουλτάνου Έ λ
ληνες πού έπαναστάτησαν, δέν έπρεπε νά 
θεωρούνται άποστάτες, άλλά έθνος πού 
έξεγέρθηκε έναντίον σκληρού καί βάρ
βαρου κατακτητή.

Δεκαοχτώ μήνες βάσταξε ό άξιοθαύ- 
μαστης άντοχής ρόλος τού Καποδίστρια 
στήν έπιδίωξι νά έκδηλωθή έντονώτερα 
τό ρωσικό ένδιαφέρον ύπέρ τών Χριστια
νών τής Ανατολής, καί όταν πείστηκε 
γιά τό μάταιο τών αγώνων του νά μεταπεί- 
ση τόν Τσάρο, έφυγε τόν Αύγουστο τού 
1822 άπό τήν Πετρούπολι, μέ άόριστη 
άδεια, άφοΰ ό 'Αλέξανδρος Α' τόν διαβε
βαίωσε ότι τά αΐσθήματά του πρός αύτόν 
παρέμεναν αμετάβλητα ! Άπό τότε, άδέ- 
σμευτος πιά, άφοσιώθηκε γιά τήν έπιτυ- 
χία τού άπελευθερωτικοΰ άγώνος τής πα- 
τρίδος του.

Πρό τής κατά τόν ’Απρίλιο 1827 έκλο- 
γής τού Καποδίστρια ώς Κυβερνήτου τής 
Ελλάδος, είχαν προηγηθή δύο προσκλή
σεις του, κατά τό 1824 καί 1825, όταν αύ- 
τός έπισκεπτόταν τις πρωτεύουσες τών 
εύρωπαϊκών κρατών γιά νά ένισχύη ήθικά 
καί υλικά τούς έπαναστατήμένους συμ
πατριώτες του. Είχε έπιστρέψει (Μάιος 
1827) στήν Πετρούπολι πού τού αναγγέλ
θηκε ή πανηγυρική έκλογή του άπό τή 
Συνέλευσι τής Τροιζήνος. Όμως, άν καί 
είχε πληροφορηθή τόν ένθουσιασμό τού 
έλληνικού λαού άπό τήν είδησι αύτή, έξα- 
κολουθούσε νά έχη τή γνώμη ότι, πριν 
κατέβη στήν 'Ελλάδα, έπρεπε νά συμπλη- 
ρώση τό έργο του στό έξωτερικό, έξασφα- 
λίζοντας κυρίως τήν οικονομική ένίσχυσι 
τής Έλλμδος. 'Ο ’Αλέξανδρος Α' είχε πε- 
θάνει καί ό νέος αύτοκράτωρ Νικόλαος, 
άφοΰ δέχτηκε τήν όριστική παραίτησι τού 
Καποδίστρια άπό τό υπουργικό αξίωμα,

τόν διαβεβαίωσε ότι ή Ελλάς θά είχε τήν 
ισχυρή του προστασία. Ή  άπόφασις, τώ
ρα, είχε ληφθή : Θ’ άκολουθοΰσε τό δρό
μο τού πεπρωμένου του. Έγραφε τότε στό 
φίλο του Στάϊν «Τολμώ νά τό έπιχειρήσω, 
γιατί έχω συνείδησι τών ύποχρεώσεών 
μου καί δυναμωμένη τή θέλησι νά τις έκ- 
πληρώσω. Ελπίζω, ότι ό Παντοδύναμος 
καί οί ισχυροί τής γής, διά τής χριστια
νικής τους φιλανθρωπίας, δέν θά μέ έγκα- 
ταλείψουν».

Οί πρώτες άπογοητεύσεις τού Καπο- 
δίστρια παρουσιάστηκαν πριν φτάση 
στήν Ελλάδα. Ή  άγγλική πολιτική είχε 
σχηματισμένη γνώμη ότι ένας ρωσόφιλος 
είχε έκλεγή ώς ήγεμών τής Ελλάδος, γε
γονός πού ήταν άπαράδεκτο γιά τά έθνικά 
συμφέροντα τής Μεγάλης Βρεταννίας. 
Δέν ήταν όμως έπιτρεπτό γιά τόν Καπο- 
δίστρια νά κατέβη στήν Ελλάδα, άν προη
γουμένως δέν έπισκεπτόταν τούς έκπρο- 
σώπους τής μεγάλης αύτής Δυνάμεως.

Άπό προφορική άφήγησι τού Καπο- 
δίστρια στόν Σπυρίδωνα Τρικούπην έχου
με πληροφορηθή τόν τρόπο πού τόν δέχ
τηκε ό Άγγλος βασιλεύς Γεώργιος. Τόν 
ώδήγησαν στή μεγάλη αίθουσα τών ανα
κτόρων, όπου μάταια περίμενε νά τόν ει
σαγάγουν στό βασιλικό γραφείο. Δυό ώ
ρες δικαιολογημένης άγωνίας καί στενο
χώριας πέρασαν, όπόταν έμφανίστηκε ό 
βασιλεύς, άνεπίσημα ντυμένος, προσποι
ούμενος ότι κυττάζει τούς πίνακες ζωγρα
φικής. Κατόπιν στράφηκε απότομα πρός 
τόν Καποδίστρια, όταν έφτασε μπρος του, 
καί μέ προσποιητή έκπληξι τού είπε «Α ! 
... .έδώ είστε, κύριε κόμη ; Χαίρω πολύ 
πού σας βλέπω ... .». Καί, χωρίς νά στα- 
ματήση, στράφηκε πάλι πρός τις εικόνες 
καί βγήκε άπό τήν άλλη πόρτα. Συγχρό
νως έμφανίστηκε ένας ύπηρέτης καί είπε 
στόν κατάπληκτο Καποδίστρια ότι τόν 
περιμένει τό άμάξι, συνοδεύοντάς τον ώς 
τήν έξώπορτα.

Ή  ψυχρολουσία - άν όχι άποπομπή — 
αύτή τού Καποδίστρια άπό τόν Άγγλο 
βασιλέα δέν ήταν ή μοναδική ένδειξις ότι 
οί μέν Άγγλοι τόν θεωρούσαν τοποτηρη- 
τή τών ρωσικών συμφερόντων («Ρώσο» 
τόν είχε άποκαλέσει ό Άγγλος διοικητής 
τής Έπτανήσου), έξέχοντες δέ Έλληνες 
είχαν έκδηλωθή έναντίον του. Ό  φθόνος 
καί ή συκοφαντία παρακολουθούσαν τόν 
άνηφορικό του δρόμο. Άφοΰ πέρασε άπό 
τις κυριώτερες πόλεις, φροντίζοντας γιά 
τή θεμελίωσι τού έργου του, έφτασε τό 
χειμώνα τού 1827 στήν Αγκώνα, όπου, 
άποκλεισμένος έπί έβδομάδες άπό χιο
νοθύελλες καί τρικυμίες, έργάστηκε γιά 
τήν ένίσχυσι τών πόρων τού σχολείου 
τής έλληνικής Κοινότητος, προσφέρον- 
τας καί τά άπαραίτητα βιβλία. Στήν Α γ
κώνα είχαν καταφύγει πολλές έλληνικές 
οικογένειες, μεταξύ τών όποιων ή χήρα 
καί τά παιδιά τού Μάρκου Μπότσαρη. 
Γνωρίζοντας δέ καλά, ότι τήν έρειπωμένη 
Ελλάδα έμάστιζε δυστυχία καί πείνα, 
φρόντισε νά σταλούν φορτία άραποσι- 
τιού καί γαλέτας. Συγχρόνως ήρθε σέ 
συνεννόησι μέ ειδικούς γιά νά καλλιερ
γηθούν στήν Ελλάδα πατάτες καί ν άνα- 
πτυχθή ή μεταξοσκωληκοτροφία. Ο 
βιογράφος του Αλέξανδρος Στούρτζας 
άναφέρει ότι, άπό τής έκλογής του υπήρ
ξε ό Καποδίστριας καί στήν Αγκώνα 
καί παντού οικονομολόγος, παιδαγωγός, 
δημοσιολόγος καί τροφοδότης «δι’ άγά- 
πην τών όμογενών του καί τής κατερει- 
πωμένης πατρίδος του».

Ό  Καποδίστριας έφτασε στό Ναύπλιο

στις 7 Ίανουαρίου 1828. Τά συμμαχικά 
πλοία πού συνώδευαν τό άγγλικό πού τόν 
μετέφερε, χαιρετίστηκαν μέ κανονιοβο
λισμούς άπό τό φρούριο, ένφ γιά πρώτη 
φορά ύψωνόταν ή έλληνική σημαία στις 
κεραίες τών πολεμικών πλοίων τών τριών 
μεγάλων Δυνάμεων. (Θά πρέπει έδώ νά 
διευκρινισθή, ότι ό Καποδίστριας είχε 
ζητήσει, κατά τήν κάθοδό του στήν 
Ελλάδα, τήν άδεια τής άγγλικής κυβερ- 
νήσεως νά περάση πρώτα άπό τήν ιδιαί
τερη πατρίδα του Κέρκυρα. Αύτή όμως 
άπέφυγε νά τό έπιτρέψη, γιατί ήξερε τις 
ένέργειες τού Καποδίστρια ύπέρ τής 
άπελευθερώσεως τών Ίον ίων νήσων, 
πού τότε άγγλοκρατούνταν. Γιά νά έξα- 
σφαλίση, μάλιστα τή σιωπηρή άρνησί 
της, άνέλαβε τή μεταφορά τού Κυβερνή
του μέ άγγλικό πλοίο. Ταυτοχρόνως, 
οί κυβερνήσεις Γαλλίας καί Ρωσίας, 
πού δέν ήθελαν τήν ένίσχυσι τού κόμμα
τος τών άγγλοφίλων στήν Ελλάδα, διέ
ταξαν νά συνοδευτή τό άγγλικό πολεμικό 
άπό ένα γαλλικό καί ένα ρωσικό. Σ’ αυτές 
τις άντιζηλίες τών Δυνάμεων ώφειλόταν 
ή έπίσημη άφιξις τού Κυβερνήτου στήν 
Ελλάδα. Παλλαϊκός ένθουσιασμός καί 
άγαλλίασις έπικρατοΰσε κατά τήν άπο- 
βίβασί του. Άφοΰ πήρε τά πρώτα μέτρα 
γιά τήν άποκατάστασι τής τάξεως, τήν 
11 Ίανουαρίου έφτασε στήν Αίγινα, 
όπου καί έδρα τής προσωρινής («άντι- 
κυβερνητικής») έπιτροπής.

Τήν κατάστασι πού βρισκόταν τότε 
ή διοίκησι ς τού τόπου τήν περιέγραψαν 
οί ύπουργοί, όταν ρωτήθηκαν άπό τόν 
Καποδίστρια: Ό  γραμματεύς (υπουργός) 
τών Οικονομικών Γ. Λιδωρίκης είπε 
ότι όχι μόνον δέν υπήρχαν χρήματα 
στό ταμείο, άλλά δέν ύπήρχε ούτε ταμείο. 
Ό  ύπουργός τών Στρατιωτικών Α. Βλα- 
χόπουλος άπήντησε ότι ούτε τακτικός 
στρατός, ούτε πολεμοφόδια υπήρχαν. 
Ό  τών Ναυτικών Γλαράκης έβεβαίωσε 
ότι τά μόνα πολεμικά ήσαν ή φρεγάτα 
«Ελλάς» καί ή κορβέττα «"Υδρα», δέν 
είχαν όμως έξαρτήματα. Ό  τής Δικαιο
σύνης Μ. Σοΰτσος, ότι δέν υπήρχαν 
ούτε δικαστήρια ούτε δικαστές. Ό  τών 
’Εξωτερικών Γ. Γλαράκης, ότι τό μόνο 
έγγραφο πού κατώρθωσε νά διασώση 
στά άρχεία του ήταν μιά έπιστολή τών 
συμμάχων ναυάρχων πρός τήν κυβερνη
τική έπιτροπή.

Γιά ν’ άντιληφθοΰμε καλλίτερα τις 
άνυπέρβλητες δυσχέρειες πού είχε ν’ άντι- 
μετωπίση ό Καποδίστριας καί τόν τρόπο 
πού έννοοΰσε νά τις ύπερνικήση, μετα
φέρουμε έδώ άποσπάσματα τής περιγρα
φής τής συναντήσεώς του μέ τόν ένα 
άπό τούς κατοπινούς δολοφόνους του 
Γεώργιο Μαυρομιχάλη (πού τήν όφεί- 
λουμε στό λόγιο Γ. Τερτσέτη), όταν ό 
νεαρός γιός τού Πετρόμπεη πήγε, λα- 
μπροντυμένος, στήν Αίγινα νά τόν 
καλωσορίση: «Είς τά 1828, πήγε στήν 
Αίγινα ό Γεώργιος Μαυρομιχάλης νά 
έπισκεφθή τόν Κυβερνήτη. Έφόρεσε 
τή λαμπρότερη ένδυμασία του, βουτη- 
μένη είς τό μάλαμα, έγελοΰσαν τά φο ρέ
ματά του, έγελοΰσε ή καρδιά του, 
διατί ό νέος είχε κλίση (συμπάθεια) 
πρός τόν Κυβερνήτη" τόν έδέχθη αύτός, 
ώς πατέρας τόν Υιό, άλλά τού είπε: 
—Δέν σ’ έπαινώ διά τά φορέματά σου 
καί, πριν πατήσω τά χώματα τά έλληνικά, 
καί άφοΰ ήλθα καί είδα, τό έβεβαιώθηκα: 
είναι καιρός πού πρέπει νά φορούμε 
όλοι ζώνη δερματένια, καί νά τρώμε 
άκρίδες καί μέλι άγριο....Υίέ τού Μαυ-
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Γεώργιος Μαυρομιχάλης, υίός τοΟ Πετρόμπεη, ό όποιος συνεδέθη μέ τό 
τραγικόν τέλος τού Καποδίστρια τόν Σεπτέμβριον τοΟ 1831.

ρομιχάλη, διά νά μέ τιμήσης ήλθες 
εύμορφοστολισμένος" τό έννοώ καί σέ 
αγαπώ, δθεν καί σοΰ ανοίγω τήν καρ
διά μου. Ήλθα εις τήν πατρίδα σας, 
ένας όμογενής περισσότερος, δέν έφερα 
ξένους όπλοφόρους' συνοδεία μου έχω 
μόνο τήν πειθώ, τό φίλεργο, καί τίμια 
γηρατεία. Ό χι, έσύ πού είσαι νέος, αλλά 
καί οί πλέον γέροντες, δέν έχετε γνώση 
λευκασμένη άπό παλαιότητα καιρού. 
'Ως ψάρι εις τό δίχτυ, σπαράζει εις πολ
λούς κινδύνους άκόμη ή ελευθερία.Μου 
έδώσατε τούς χαλινούς του κράτους, 
τίνος κράτους; Μετρούμε εις τά δάχτυλα 
τήν έπικράτειάν μας—τ’ Άνάπλι, τήν 
Αίγινα, Πόρο, "Υδρα, Κόρινθο, Μέγαρα, 
Σαλαμίνα. Ό  Ίβραήμης κρατεί τά κάστρα 
καί τή μεσόγειο τής Πελοποννήσου, ό 
Κιουτάγειας τή Ρούμελη, πολλά νησιά 
βασανίζονται άπό αυτεξούσιον στρα
τιώτην καί άπό πειρατείαν, τά δυό μεγά
λα καράβια μας είναι άραγμένα ξαρμά
τωτα εις τόν Πόρο, ή ’Αθήνα έφαγε 
πέρυσι τούς άνδρειότερους των Ελλήνων 
(στις φοβερές μάχες τού ’Ανάλατου). 
Που τό θησαυροφυλάκιον τού Έθνους; 
’Ακούω, έπουλήσατε καί τή δεκατιά τού 
φετεινοΰ έτους, πριν άκόμη σπαρθή τό 
γέννημα" ό τόπος είναι χέρσος" τό δημό
σιο είναι πλακωμένο άπό δυό έκατομμύ- 
ρια λίρες στερλίνες χρέος, άλλα τόσα 
ζητείτε οί στρατιωτικοί, ή γή είναι υπο
θηκευμένη εις τούς άγγλους δανειστάς, 
άνάγκη νά τήν έλευθερώσωμε μέ τήν 
ίδιαν άπόφασιν ώς θά τήν έλευθερώσωμε 
καί άπό τά άρματα τού Κιουτάγεια καί 
τού Αιγυπτίου. Δέν λυπούμαι, δέν άπελ- 
πίζομαί" προτιμώ αύτό τό σκήπτρο τού 
πόνου καί τών δακρύων παρά άλλο"

ό Θεός μοΰ τδδωσε τό παίρνω, θέλει νά 
μέ δοκιμάση" είμαι άπό τή φυλή σας. 
εις ένα μνήμα, μαζί μέ σας, θά θαφτώ! 
Ό ,τι έχω, ζωή, περιουσία, φιλίες εις 
τήν Εύρώπη, κεφάλαια γνώσεων, άπο- 
κτημένα άπό τόσα θεάματα καί άκροά- 
ματα συμβάντων τού κόσμου, τις ήμέρες 
μου, τά αφιερώνω εις τήν κοινήν πατρίδα. 
Ας ύψώσω τό μεγαλείο της, ώστε, όποιος 

θελήσει, δυσκόλως νά τό ταπεινώση" 
στερεωμένο εις ρίζες άρετής είναι άκα
ταμάχητο. Βασιλείς καί έθνη σάς έπαί- 
νεσαν, άλλά, πίστευσέ μου, διά πολυετίαν 
άκόμη, ή ζώνη τού Προδρόμου πρέπει νά 
είναι στολισμός μας—όχι χρυσοΰφαντη 
χλαμίδα. 'Ως οί παλαιοί ήρωες ή βασι
λείς τής Ελλάδος, πρέπει νά φυτεύωμε 
δένδρα, νά άνοίγωμε δρόμους, νά παλαί- 
βουμε μέ τά θηρία τού δάσους, νά δέσωμε 
τήν κοινωνία μας μέ νόμους συμφώνους 
μέ τό Έθνος μας" ούτε όπίσω ούτε έμπρός 
τού ι αιροΰ μας μ ή μού ζητείτε ζωγραφιές 
πολύτιμες εις οικοδόμημα άκόμα άτελείω- 
το. Μέτρο μας καί άστρο, εϊς δεινά έλ- 
ληνικά, θεραπεία έλληνική. Μέ τό στόμα 
μας, δχι ώς οί χειροΰργοι τής Ευρώπης 
κόφτοντας, άλλά μέ τό στόμα μας νά βυ
ζαίνουμε τό έμπυο τής πατρίδος μας, διά 
νά τή γιάνωμε! "Αν δέν μάς άποστραφή ό 
Μεγαλοδύναμος, καί άξιωθοΰμε τήν 
εύλογία Του, τά άκροθαλάσσια μας θά 
στολισθούν άπό εύμορφες πολιτείες, ή ση
μαία ή έλληνική θά δοξάζεται εις τά 
πελάγη, ήμερα δένδρα θά άνθίζουν είς τά 
άγρια βουνά καί οί έρημιές θά πληθύνουν 
άπό κατοίκους—καί δχι είς τις όψιμες ήμέ
ρες τών άπογόνων όσα σοΰ προλέγω" άλ
λά έσύ θά τά ίδής, πού σαι νέος, θά ζή
σης καί θά γηράσης. Ένα φοβούμαι

πολύ, καί μέ δέρνει ύποψία—τρέμω τήν 
άπειρία σας! "Αν ή νέα κυβέρνησις τύχη 
νά συγκρουσθή μέ συμφέροντα ξένων Δυ
νάμεων— έπειδή κάθε τόπος έχει χωριστά 
τό μυστήριο τής ζωής του, τό νόμο τής 
εύτυχίας του αν πλανηθή ό έλληνισμός 
σας καί σηκωθή σκοτάδι μεταξύ μας, 
ώστε έσεΐς νά μή διαβάζετε είς τήν καρ
διάν μου, θολωθούν καί μέ οί όφθαλμοί, 
ποιος ήξεύρει,.ποΰθάπάμε; τί θά γινοΰμε;. 
Έτινάξατε τό καβούκι τών άλλοφύλων, 
άλλ’ οί πλεκτάνες τής διπλωματίας έχουν 
κλωστές πλανήτριες, φαρμακερές, κλω
στές θανάτου, άφαντες-καί έσείς δέν τις 
έννοεϊτε. Κατεβαίνω, πολεμιστής είς τό 
στάδιον" θά πολεμήσω ώς κυβέρνησις, 
δέν λαθεύομαι, τόν έρωτα τών προνομίων, 
πού είναι φυτευμένος είς ψυχάς πολλών! ! 
τά όνειροπολήματα τών λογιωτάτων, ξέ
νων πρακτικής ζωής, τό φιλύποπτο,’ κυ
ριαρχικό καί άνήμερο άλλοεθνών άν- 
δρών. Ή  νίκη θά είναι δική μας, άν βασι- 
λεύη τήν καρδιά μας, Θεός ζηλότυπος, 
μόνο τό αίσθημα τό έλληνικό. Ό  φιλήκο- 
ος τών ξένων είναι προδότης. Είθε οί νέοι 
τής Ελλάδος νά είναι βοηθοί μου, καί 
πρώτος έσύ!Μή φορείς πολυτελή φορέμα
τα, άταίριαστα μέ τήν ένδεια τών πολλών 
καί κεφάλαιο θαμένο, άχρησίμευτο* ή 
αφορμή, ή άπόκτησίς του κακών όρέξεων 
καί πράξεων. Μή θέλεις άλλο στολίδι καί 
καύχημα, είμή ότι είσαι άπό οικογένεια 
δοξασμένη, πού τόσο έχυσε άίμα άνδρεκο- 
μένο διά τήν άναγέννησιν καί έλευθερίαν 
τής Πατρίδος!»

Τό «’Αδέλφια! 'Ομόνοια, ’Αγάπη», πού 
φώναξε στό πλήθος ό ίδιος αύτός Γ.Μαυ- 
ρομιχάλης, λίγο πριν δώση θαρραλέα στό 
άπόσπασμα τό παράγγελμα τού πυροβολι
σμού, όταν ήρθε ή στιγμή τού τουφεκι
σμού του, έπιβεβαιώνει αύτά πού τοΰλεγε 
πατρικά πριν άπό τρία χρόνια ό άτυχος 
Καποδίστριας.

Κατά τόν πρώτο χρόνο τής διοικήσεως 
τού Καποδίστρια, θεμελιώθηκε ό,τι άπε- 
τέλεσε τή μετέπειτα όργάνωσι τού νεοσύ
στατου έλληνικοϋ κράτους. Κατά τήν άρ- 
χική αύτή περίοδο τής διακυβερνήσεως, 
ή σύμπνοια καί ή σύμπτωσις ιδεωδών καί 
σκέψεων μέ τούς πολιτικούς καί στρατιω
τικούς ήγέτες, προπαρασκεύαζαν θετικά 
τό καλλίτερο- μέλλον τού τόπου. Ό  ευσε
βής, ό φιλάνθρωπος μέχρις άδυναμίας 
καί άπόλυτα λιτοδίαιτος αυτός Έλλην, 
έδινε όλες του τις σωματικές καί ψυχικές 
δυνάμεις γιά νά μετατροπή τό συντομώτε- 
ρο ό άναρχούμενος τόπος σέ εύνομούμενη 
πολιτεία. «Θάρρος πρός άνάληψιν ευθυ
νών», είχε συνοψίσει ό ίδιος τήν άπόφασί 
του μόλις άνέλαβε τή διακυβέρνηση Καί 
δέν είχε μόνον ν’ άντιμετωπίση μέγιστα 
έσωτερικά προβλήματα, Διαπραγματευό
ταν μέ τούς άντιπροσώπους τών Δυνάμεων 
τό διακανονισμό τών όρίων τού νεαρού 
κράτους" έπέσπευδε τήν έκκαθάρισι τής 
χώρας άπό τά έχθρικά υπολείμματα" άγω- 
νιζόταν γιά τήν οικονομική ένίσχυσι τού 
τόπου" έπικοινωνοΰσε άπ’ εύθείας μέ τόν 
άπαθλιωμένο λαό, πού σύντομα άντιλήφ- 
τηκε τό πατρικό του ένδιαφέρον, ώστε νά 
τόν άποκαλή «Ό Μπαρμπαγιάννης».

Στή φωτεινή δραστηριότητα τού Καπο- 
δίστρια όφείλεται ή ίδρυσις τών πρώτων 
σχολείων καί ορφανοτροφείων, όπου συ
ναθροίστηκαν τά ορφανά τού πολέμου. 
Επίσης, ή όργάνωσις τού στρατού σέ χι
λιαρχίες, ή μεταρρύθμισις τού συστήμα
τος είσπράξεως καί έλέγχου τών δημοσίων 
έσόδων, ή σύστασις τραπέζης, ταχυδρο
μικής ύπηρεσίας, έμποροδικείου, άγροκη-
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πίου, στατιστικής ύπηρεσίας τής Σχολής 
Εύελπίδων κ.λ.π. Σπουδαία ήταν ή άλλη 
νομοθετική έργασία πού είχε έτοιμάσει.

Δέν άργησε όμως ν’ άναπτυχθή ή άντί- 
θεσις καί μετά ή έχθρότης όσων ένόμιζαν 
δτι προσβάλλονταν ή έβλεπαν νά παρα
μερίζονται χάριν τού γενικού τά δικά τους 
συμφέροντα. Πώς νά κάλυψη ό Κυβερνή
της τις οίκονομικές άνάγκες τών χιλιάδων 
ναυτικών πού είχαν ξεσηκωθή άπό τότε 
πού σταμάτησε ό πόλεμος καί ή πειρατεία, 
πού έβλεπαν δεμένα τά καράβια τους, 
άφού δέν μπορούσαν νά προσεγγίζουν 
στά τουρκικά λιμάνια μέ τή μή άναγνώρι- 
σι τής έλληνικής σημαίας ; Καί πώς ήταν 
δυνατόν νά συνεχίζουν οί Μανιάτες - καλ
λίτερα, ή οικογένεια Μαυρομιχάλη - τήν 
τακτική τους νά κατεβαίνουν στή Μεσση - 
vja καί ν’ άδειάζουν τά δημόσια ταμεία ; 
Έτσι, γιά νά περισωθή τό κύρος τής έξου- 
σίας, βρέθηκε στήν άνάγκη ό Καποδί- 
στριας νάχτυπήση τή συνωμοτική έταιρία 
τών 'Υδραίων «Ηρακλής» καί, μετά, τή 
στάσι τών Μανιατών. ’Εξ άλλου οί άντι- 
πρέσβεις καί οί στόλαρχοι τών Δυνάμεων 
υποκινούσαν άναφανδόν τά κόμματα (τό 
«άγγλικό», όπό τόν ’Αλέξανδρο Μαυρο- 
κορδάτο, τό «γαλλικό», ‘ύπό τόν ’Ιωάννη 
Κωλλέτη καί τό «Ρωσικό», ύπό τούς Θεόδ. 
Κολοκοτρώνη καί Άνδρέα Μεταξά), ώ
στε τό καθένα νά έξυπηρετή τού φιλικού 
του κράτους τό συμφέρον.

Ήτανε Κυριακή - 27 Σεπτεμβρίου 1831 _ 
κι’ ό Καποδίστριας, όπως συνήθιζε, πή_ 
γαινε στήν έκκλησία. Κρυμμένοι έκεϊ ^ 
Γκοργάκης Μαυρομιχάλης καί ό θείο 
του Κωνσταντίνος, δολοφόνησαν τό θαρ’ 
ραλέο θεμελιωτή τού μόλις άπελεμθερω" 
μένου κράτους.

Καί γιά νά κλείσουμε τό μικρό αύτό 
ιστόρημα, παραθέτουμε λίγες γραμμές τού 
ίδιου τού Καποδίστρια, πού πήραμε άπό 
ένα του γράμμα: «’Εννοώ όποια κατάχρη- 
σις γίνεται συνήθως τής λέξεως «Πατρίς» 
καί όποια έπρεπε νά είναι αϋτη ϊνα άπαι- 
τεί παρ’ όλων τών τέκνων της νά τρέχωσιν 
εις πάντα κίνδυνον υπέρ τού κοινού συμ
φέροντος καί νά θυσιάζωσιν ύπέρ τής πα- 
τρίδος πάν 6,τι ή καρδιά έχει πολύτιμον 
καί ή φύσις συνδέει μεθ’ ήμών, τήν γυναί
κα καί τά τέκνα του, τούς γονείς καί άδελ- 
φούς, τήν περιουσίαν καί τέλος αύτήν τήν 
ζωήν. ’Αλλά σπείραι φιλοδοξών καί ίδιο- 
τελών ύπό τήν σημαίαν ταύτην καταθερί
ζουν μυριάδας άνθρώπων καί τούς άφή- 
νουν νά τήκωνται ώς έπαΐται, τούτο τάχα, 
είναι πατρίς.... Πολύ φοβούμαι ότι εις τά 
χείλη τών κομματαρχών ή λέξις πατρίς 
δέν είναι άλήθεια —  ’Εργάζομαι νά σχη- 
ματίσω’άπό τό άθροισμα πολλών άνθρώ
πων ένα λαόν. ’Αγωνίζομαι νά συμπήξω 
κράτος. Οί άντίπαλοί μου δέν είναι 
έχθροί μου προσωπικοί, είναι έχθροί τής 
τάξεως καί τής εύνομίας καί οί σοβαρώτε- 
ροι σύμμαχοι τών κομμάτων, άτινα άντι- 
πράττουν εις τό έργον μου, είναι αί άντι- 
ζηλίαι τών Δυνάμεων— ».

εποχιακά
Κ Α Τ Ο Π Ι Ν

Ε Ο Ρ Τ Ω Ν

Τό έορταστικό ’Ιωβηλαίο τών Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς, 
είναι πλέον γεγονός πού άνήκει όριστικά καί άμετάκλητα στό παρελθόν. 
Ά ν έξαιρέση κανείς ώρισμένα διακοσμητικά κατάλοιπα στά σπίτια καί τά 
καταστήματα τις καθυστερημένες βασιλόπιττες πού κόβονται καί θά κό- 
βωνται γιά πολύ καιρό άκόμη καθώς καί ώρισμένους έκκρεμεϊς χαρτοπαικτι- 
κούς λογαριασμούς, όσοι βέβαια έχουν άφετηρία τήν παραμονή τής Πρωτο
χρονιάς, ή ζωή έχει καί πάλι τό καθημερινό της χρώμα. Ωστόσο όμως, οί 
σχετικές συζητήσεις γύρω άπό τις γιορτές δίνουν καί παίρνουν. Είτε στούς 
οικιακούς χώρους μεταξύ γλυκού, ποτού, καί άπολαύσεως κάποιου τηλεο
πτικού σήριαλ, είτε στά χωρίς μουσική κοσμικά «στέκια» μεταξύ πάστας, 
«παγωτού φούρνου», ’Ιταλικής «πίτσας» σέ διάφορες δευτερεύουσες γεύσεις 
ή κάποιας άλλης Έλληνικής καί συχνότερα ξένης σπεσιαλιτέ. Οί διάλογοι 

' άκουστικώς τούλάχιστον φαίνονται αυθόρμητοι.
—Πώς τά περάσατε;
—Θαυμάσια.. .
—Πώς διασκεδάσατε;
—Έκτακτα...
—Πόσα χάσατε στά χαρτιά;
—’Ελάχιστα;
—Πόσα κερδίσατε;
—Είμαι σχεδόν στά λεφτά μου. . .
Οί δύο τελευταίες άπαντήσεις δίνονται έστω καί άν κάποιο γραμμάτιο 

ή άλλος σοβαρός λογαριασμός έχει έξοφληθή άπό τά έσοδα τής «κατά συν
θήκην λόγω έορτών» ή τής συστηματικής χαρτοπαιξίας. Πολύ περισσότερο 
δέν δίνονται διευκρινίσεις στήν περίπτωσι πού οί προαναφερόμενοι ληξι
πρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί μένουν άνε- 
ξόφλητη λόγω χαρτοπαικτικής γκίνιας. Ή  αινιγματική αύτή σιωπή είναι 
έπομένως εύλογη καί γιά τίς δύο περιπτώσεις. Κάί οί διάλογοι συνεχίζονται. .

—’Εμείς κάναμε Χριστούγεννα έξω. . .- -,
—Πού στήν ’Επαρχία;
_Ό χι στήν Αύστρία. ’Εκεί νά Ιδής ωραία ψώνια πού κάναμε καί ώραΐα

κέντρα μέ καταπληκτικά νούμερα πού έπισκεφθήκαμε. . . ’Εκεί νά Ιδής 
όμορφη φύση. . (Σημείωσις: Ό λα αύτά ύπάρχουν καί στήν Ελλάδα άλλά 
περιέργως λίγοι τά έχουν συνειδητοποιήσει).

—Μά γιά Χριστούγεννα πήγατε στήν Αύστρία ή γιά τουρισμό;
—Μάλλον γιά Χριστουγεννιάτικο τουρισμό...
—Τί φόρεσες στις γιορτές;
—Τί δώρα σοΰ έκαναν τίς γιορτές;
—Πού έκανες τά ρεβεγιόν;
Πολλοί καί ποικίλοι είναι οί διάλογοι άλλά καί οί μονόλογοι πού μπο

ρεί νά κάνη ό όποιοσδήποτε μετά τίς γιορτές. Προσωπικά δέν άκουσα δια
λόγους πού νά άναφέρωνται σέ έντυπώσεις άπό τίς άκολουθίες τών 'Αγίων 
ήμερών, τίς έπισκέψεις πού έγινα (άν έγιναν καί μάλιστα μεμονωμένα ή 
τούλάχιστον άθόρυβα) σέ άνθρώπους πού είχαν ήθική καί ύλική άνάγκη. 
Δικαιολογημένα όμως θά παρατηρούσε κανείς ότι οί μεγαλόστομοι διάλογοι 
πρέπει νά άποφεύγωνται σ’ αύτές τίς περιπτώσεις γιατί άναπόφευκτα όδηγούν 
στόν Φαρισαϊσμό. Ή  παρατήρησι μέχρι ένα σημείο είναι σωστή, άν καί 
είναι μέσα στό πνεύμα τής κοινωνικής άλληλεγγύης οί ώρισμένης μορφής 
«έμπιστευτικοί διάλογοι» αύτοΰ τού είδους. Καί κάτι άκόμη. Πριν κλείση 
τούτο τό σημείωμα; Πόσοι άνθρωποι— τραγικά θύματα άπερισκεψΐας στήν 
άσφαλτο—άντί νά δώσουν τήν χαρά στούς δικούς τους τίς γιορτές πού μάς 
πέρασαν, τούς έφεραν σωστά ψυχικά έρείπια στό κρεββάτι κάποιου Νοσο
κομείου ή στό άχαρο σταυτοδρόμι τού παντοτεινοΰ γήινου άποχωρισμοΰ. 
"Ας μένη βαθειά χαραγμένο στήν μνήμη μαςτό άμείλικτο αύτό έρώτημα, 
γιατί οί γιορτές θά ξανάρθουν, τά αυτοκίνητα θάαύξάνωνται καί ή πολυσυ
ζητημένη «έξέλιξις» τού άνθρώπου θά συνεχίζεται.. .
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ελληνικούς δρόμους

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΑΟΖ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ

δον - 52ον χιλιόμετρον

Γνωρίζομε τις κυκλοφοριακές συνθήκες των μεγάλων Εθνικών μας 
δρόμων; Καί έάν τις ύπολογίζομε πάντα σωστά; Αυτά είναι δύο βασικά 
έρωτήματα πού πρέπει νά απασχολούν τούς όδηγούς, οί όποιοι, είτε άπό έπαγ- 
γελματικούς λόγους είτε άπό ψυχαγωγία, αφήνουν κάθε φορά τούς αστικούς 
δρόμους γιά νά βρεθούν σ’ ένα σαφώς διαφορετικό περιβάλλον κυκλοφο
ρίας μέ έξαιρετικά έπίμονες όπως θά έλεγε κανείς άξιώσεις όδηγήσεως, Γιατί 
έκεϊ τό έλάχιστο σφάλμα, ή παραμικρή απροσεξία, μπορούν νά έχουν αιμα
τηρή κατάληξι. Άπάντησι εις τά προαναφερόμενα έρωτήματα ή καλύτερα 
ώρισμένα ενημερωτικά γιά τούς αναγνώστες στοιχεία, θά προσπαθήση νά 
δώση μία έρευνα τού συνεργάτου μας 'Υπομοιράρχου κ. Χρήστου Ρέππα, 
αναφορικά με τά τί πρέπει νά γνωρίζουν καί ανάλογα νά άκολουθοΰν ή νά 
αποφεύγουν οί οδηγοί, όταν κυκλοφορούν στον μεγάλο αυτοκινητόδρομο 
’Αθηνών—Θεσσαλονίκης. Εις τό τεύχος αυτό γίνεται ή παρουσίασι τού τμή
ματος μεταξύ 5ου καί 52ου χιλιομέτρου, πού αστυνομεύεται άπό τήν Ύπο- 
διεύθυνσι Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης.

'Οταν σ’ ένα πολυσύχναστο δρόμο 
μιας πόλεως, κάποιος όδηγός άπό τήν 
φάλαγγα τών αυτοκινήτων πού κινούνται 
«σημειακόν» θελήση νά άλλάξη ξαφνικά 
λωρίδα κυκλοφορίας ή νά σταματήση 
μπροστά σ’ ένα κατάστημα, τά αποτελέ
σματα είναι περίπου γνωστά. Δηλαδή 
παρατεταμένα κορναρίσματα, μποτιλιά
ρισμα, έκνευρισμός, καί ίσως έπεισοδια- 
κές αντεγκλήσεις γιά τό φανάρι πού ξη
λώθηκε ή τό φτερό πού βούλιαξε. Τό ίδιο 
περίπου μπορεί νά συμβή καί στήν περί- 
πτωσι πού ένας βιαστικός πεζός κινείται 
ανάμεσα άπό τά αύτοκίνητα πού τόν παρα
κάμπτουν ή τά παρακάμπτει έκεΐνος. Ά ν 
όλα αύτά συμβοΰν σ’ ένα όποιοδήποτε 
χιλιόμετρο τής ’Εθνικής όδοΰ ’Αθηνών 
—Θεσσαλονίκης, πού είναι καί τό θέμα

μας, τότε, τά πράγματα δέν θά είναι τόσο 
άπλά καί άνώδυνα. ’Εδώ, άπό μιά τέτοια 
άπερισκεψία, τό «ευτύχημα» θά είναι νά 
σημειωθούν μονάχα ΰλικές ζημίες. Έδώ, 
πέρα άπό τό έρεισμα τού δρόμου, όπου 
πρέπει νά οδηγηθούν χωρίς καθυστέρησι 
τά «μωλωπισμένα» οχήματα, δέν υπάρχει 
άλλο περιθώριο γιά διαμαρτυρίες καί 
παρατεταμένες νευρικές βόλτες στό κυ
ρίως οδόστρωμα. Γιατί άπλούστατα κά
ποιος πού ακολουθεί ή έρχεται άπό απέ
ναντι, είναι ένδεχόμενο νά έμπλακή καί 
έκεΐνος στό ατύχημα, μέ άποτέλεσμα νά 
συάβή έκεϊνο πού δέν συνέβη στήν άρχή 
γιατί βοήθησε κάποιος άπεγνωσμένος 
χειρισμός. Παρόμοια περιστατικά είναι 
δυστυχώς όχι σπάνια κατά μήκος τής 
Εθνικής όδοΰ ’Αθηνών—Θεσσαλονίκης.

’Αλλά ποιά είναι ή «ταΰτότης» τής μεγά
λης αυτής οδικής αρτηρίας; Πριν άπό 
όλα πρέπει νά παραθέσω έδώ τήν γνώμη 
τού Διευθυντοΰ τής Ύποδιευθύνσεως 
Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης Άν- 
τισυνταγματάρχου κ. Γεωργίου Μανωλά- 
κου, ό όποιος μοΰ είπε τά έξής σέ μιά συν- 
άντησι πού είχαμε στό Γραφείο του.

«Ή ’Εθνική όδός ’Αθηνών — 
Θεσσαλονίκης, είναι άναμφισβητή- 
τως ή σπονδυλική στήλη τού όδικού 
δικτύου τής Ελλάδος. Ό τε κατε- 
σκευάσθη, άνταπεκρίνετο εις τάς 
κυκλοφοριακάς συνθήκας τής έπο- 
χής έκείνης, πλήν όμως σήμερον 
τά πράγματα έχουν ύποστή μεγά- 
λην μεταβολήν. Εις τούτο συνέ- 
βαλλον τά μέγιστα αί πληθυσμια- 
καί μεταδομήσεις, ή ταχύρρυθμος 
οικονομική άνάπτυξις τής Χώρας, 
ή διόγκωσις τού τουριστικού ρεύ
ματος, ή άπογείωσις τής κυκλο- 
φοριακής κινητικότητος τού αυτο
κινήτου, καί γενικώς ή άνάπτυξις 
τής δευτερογενούς καί τριτογενοΰς 
παραγωγής εις τήν περιοχήν τής 
’Αττικής. Ή  πραγματικότης αϋτη 
έπιβάλλει όπως άπαντες οί άρμό- 
διοι φορείς έπαναμελετήσουν τό 
όλον πλέγμα τής όδοΰ αύτής, ώστε 
νά έξασφαλισθή τό αίσθημα όδι- 
κής άσφαλείας τών διακινουμένων 
όδηγών, άλλά καί γενικώς νά έπι- 
τευχθή ή ένεστωποίησις καί μελ- 
λοντοποίησις τής οικονομικής ύ- 
πάρξεως τής όδοΰ αυτής, χάριν 
τού Δημοσίου συμφέροντος».

Είναι γεγονός, ότι ή οικονομική, βιο- 
μηχανική, καί πληθυσμιακή διόγκωσις 
τής Πρωτευούσης τά τελευταία χρόνια, 
έχουν δημιουργήσει σοβαρές κυκλοφο
ρ ικές άνακατατάξεις στό σύνολο, καί 
ιδιαίτερα στό κομμάτι αύτό τής ’Εθνικής 
όδοΰ, πού είναι συγχρόνως ή κυρία πύλη 
εισόδου άπό Βορρά στήν Πρωτεύουσα, 
καί κατά φυσική συνέπεια μία άπό τις 
άξιοσημείωτες προθήκες της. "Αν έξετά- 
σωμε τόν τεράστιο αυτό αύτοκινητόδρομο

44



στά πρώτα του 50 χιλιόμετρα από τήν 
’Αθήνα, θά παρατηρήσωμε ότι άκολουθεΐ 
μία έξαιρετικά ιδιότυπη διαδρομή. Ά ν 
καί ’Εθνική όδός, μέ άποκλειστικά δικό 
της υποτίθεται ταχύρρυθμο ρεύμα κυ
κλοφορίας, από τό 5ο χιλιόμετρο όπου 
άρχίζει ή δικαιοδοσία τής Χωροφυλακής 
καί ένώνεται μέ τήν όδό Δωδεκανήσου— 
προέκτασι τής όδοϋ Άχαρνών —μέχρι 
τόν κόμβο Νέας Κηφισίας —Τατοΐου, 
διασχίζει μία άστικοβιομηχανική περιο
χή, άπό πυκνή άνάπτυξι οίκισμών καί έρ- 
γοστασίων. Τό άξιοσημείωτο είναι ότι 
δεξιά καί άριστερά τής ’Εθνικής όδοϋ, 
καταλήγουν δεκάδες προσβάσεις πού 
όδηγοϋν στους γύρω οίκισμούς καί τά 
έργοστάσια. Οί προσβάσεις αυτές καθώς 
καί ή έλλειψι φωτισμού τις νυκτερινές 
ώρες, υπήρξαν πολλές φορές αιτία συγ
κρούσεων καί παρασύρσεως πεζών. Με
γάλη συχνότητα άτυχημάτων παρουσιά
ζουν τά σημεία έκεϊνα πού εύρίσκονται 
είς τό 8ο χιλιόμετρο (γέφυρα Βρυούλων), 
τό 9ο πρός 10ο (άπέναντι άπό τόν 'Ιερό 
Ναό τής Αγίας Μαρίνας), τό 16ο καί τό 
17ο, ένώ είς τό 9ο (άπέναντι άπό τήν 
Σχολή Υπομηχανικών) καί τό 20ό (κόμ
βος Έκάλης) άπαιτοΰν ιδιαίτερη προ
σοχή. Ή  άστικοβιομηχανική ιδιορρυ
θμία τής ’Εθνικής όδοϋ, συνεχίζεται καί 
μετά τόν κόμβο τής Νέας Κηφισίας. 
Δεξιά καί άριστερά, δημιουργοϋνται 
πολυάριθμες προσβάσεις, πού όδηγοϋν 
σέ περισσότερες άπό έκατό βιομηχανικές 
καί βιοτεχνικές έγκαταστάσεις, καί δεκά
δες Κέντρα διασκεδάσεως. ’Από τά τε
λευταία, πολλές φορές ή εύθυμία τις με
ταμεσονύκτιες ώρες συνεχίζεται καί στήν 
άσφαλτο, μέ άποτέλεσμα νά καταλήγη 
κάποτε σέ αιματηρές τραγωδίες. Οί συγ
κρούσεις, οί άνατροπές καί οί έκτροπές 
άπό άντικανονική ύπέρβασι, παραβίασι 
τής προτεραιότητος, μή τήρησι τής άπο- 
στάσεως άσφαλείας, καί τήν υπερβολική 
ταχύτητα, κυριαρχούν στήν περιοχή αυ
τή. Καί κάτι άλλο πού προκαλεϊ άτυχήμα- 
τα : Πολλές φορές ώρισμένοι όδηγοί, πα- 
ρασύρονται άπό τήν ευθύτητα τού δρό
μου, άναπτύσσουν ταχύτητα, καί συγ
κρούονται ή έκτρέπονται άπό τόν άξονά 
του άκόμη καί σέ μία όμαλή καμπύλη 
ή άλλο σημείο, παραδείγματος χάριν στό 
τέλος μιάς κατωφερείας ή άνωφερείας, 
πού έπιβάλλει μετριασμό τής ταχύτητος 
καί έν πάσει περιπτώσει έλαφρή τροχο- 
πέδησι. Αυτό κατά κανόνα συμβαίνει σέ 
όσα σημεία ή καμπύλη ή άνοιχτή στροφή 
κ.λ.π. περικλείονται καί άπό τά δύο άκρα 
άπό μεγάλα καί εύθύγραμμα όδικά τμήμα
τα. Ένα τέτοιο σημείο πού χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή, είναι ή καμπύλη πού 
εύρίσκεται μεταξύ 45ου καί 46ου χιλιομέ
τρου. Επίσης καί τά 26,2 καί 49,8 χιλιό
μετρα όπου ύπάρχουν Ισάριθμες γέφυρες. 
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται όταν οί όδη- 
γ°ι προσεγγίζουν είς τά πρατήρια καυσί
μων, πού εύρίσκονται κοντά σέ μεγάλα ή 
μικρά όδικά τόξα. Στήν περίπτωσι π. χ. 
πού ό προπορευόμενος είδοποιήση μέ τό 
φλάς ότι προορίζεται γιά τό πρατήριο, μέ 
αυτό δέν σημαίνει ότι έκεΐνος πού τόν άκο 
λουθεί μπορεί νά πραγματοποιήση άκίν- 
δυνα τήν ύπέρβασι. Γιατί άπλούστατα 
επάνω στόν κρίσιμο χρόνο, μπορεί νά φα- 
νή άπό άπέναντι έκείνος πού έχει πρός τό 
ρερος του τήν διακεκομμένη γραμμή, πού 
τού δίνει τό δικαίωμα τής ύπερβάσεως, 
όπότε μέσα σέ κλάσματα τού λεπτού, ή 
σύγκρουσι είναι γεγονός. Ποιό ήταν τό 
ύψος τών άτυχημάτων κατά τό πρόσφατο

’Ανθυπασπιστής κ. Γεώργιος Σοφός: 
«. . .  Είναι βαρύς καί άδικαιολόγητος ό 
φόρος τού αίματος πού καταβάλλεται 
στήν άσφαλτο, μέ τήν μοιραία «ρήτρα» 
τής άπροσεξίας...».

,αρελθόν άπό τό 5ο μέχρι τό 52ο χιλιό
μετρο τής ’Εθνικής όδοΰ ’Αθηνών - Θεσ
σαλονίκης ; Όπως πληροφορούμαι άπό 
στατιστικούς πίνακες τής Τροχαίας 
Προαστίων, στήν4ετία 1969 - 1972 έγιναν 
80 θανατηφόρα άτυχήματα μέ θλιβερό 
άπολογισμό 101 νεκρούς, 483 μέ 948 τραυ
ματίες, καί 609 μέ ύλικές ζημίες. Δηλαδή 
1172 συνολικά άτυχήματα, πού όφείλον- 
ταν κατά 30,5% στήν ύπερβολική ταχύτη
τα, 11% στήν παραβίασι προτεραιότητος, 
22,5%στήν μή τήρησι τής άποστάσεως 
άσφαλείας, 8,5%στήν άπερίσκεπτη κίνη- 
σι τών πεζών, 11% στήν άντικανονική 
ύπέρβασι, καί 10% σέ διάφορα άλλα αίτια

’Ενωμοτάρχης κ. ’Αντώνιος ’Αδρα- 
σκέλας: «... Αισθάνομαι ψυχική συν
τριβή στήν θέα τού αίματος άθώων άν- 
θρώπων, καί μεγάλη άνακούφισι όταν 
κατά τήν διάρκεια τής ύπηρεσίας μου 
δέν χρειασθή νά σημειώσω παράβασι ή 
νά έπιληφθώ έπϊ τροχαίου άτυχήματος...».

(μή κίνησι είς τό άκρο δεξιό τοϋ δρόμου, 
παράλειψι σημάνσεως προθέσεως, μηχα
νικές βλάβες, υπνώσεις όδηγών κ.λ.π.) Ή  
έτησία αΰξησι τών άτυχημάτων αύτών έγι
νε, όπως θά έλεγε κανείς, «κατά συνθή
κην». Γιατί καθώς πληροφορούμαι άπό 
τούς ίδιους πίνακες, τά θανατηφόρα άτυ
χήματα ήσαν 16 τό 1969 καί 22 τό 1972, τά

τών σωματικών βλαβών 112 τό 1969 και 
130 τό 1972, ένώ τά τών υλικών ζημιών πα
ρουσιάζουν μιά κάποια έξαρσι. ’Από 101 
τό 1969, έγιναν 197 τό 1972. Θά πρέπει ό
μως νά σημειωθή, ότι στήν τετραετία αύ- 
τή, τά κάθε είδους όχήματα - Ιδιαίτερα τά 
Ι.Χ. έπιβατηγά αύτοκίνητα καί τά δίκυκΧα 
—έσημείωσαν μεγάλη αΰξησι. Έξ άλλου, 
έχει άποδειχθή άπό στατιστικές, ότι κάθε 
όχημα αύξάνει τις ώρες κυκλοφορίας του 
μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου. Έάν πάλι ύπο- 
λογίση κανείς ότι τήν ίδια τετραετία οί 
ξένοι έπισκέπτες στήν Χώρα μας αύξήθη- 
καν κατά έκατοντάδες χιλιάδες, καί ότι οί 
νέες βιομηχανικές καί βιοτεχνικές μονά
δες στήν περιοχή αύτή κατά δεκάδες, έγι
νε ούσιαστικά καθήλωσι τοϋ δείκτη τών 
άτυχημάτων άπό τούς τροχονόμους, οί 
όποιοι έλέγχουν τό δίκτυο αυτό έπί 24ώρου 
βάσεως. Έπ’ αύτοϋ μεγάλη έντύπωσι μοΰ 
έκαναν τά λόγια τού Διευθυντοϋ τους ’Αν- 
τισυνταγματάρχου κ. Γεωργίου Μανωλά- 
κου, ό όποιος είπε τά έξής :

«Οί τροχονόμοι καταβάλλουν ύπε- 
ρανθρώπους όσον καί συγκινητι
κός προσπάθειας - καί τούτο είναι 
πρός τιμήν των - διά τήν άποτελε- 
σματικήν άντιμετώπισιν τών άτυ
χημάτων. Έπ’ αύτοϋ, θά ήδυνάμην 
νά εΐπω ότι είς τούς πάντες έχει κα- 
ταστή κοινή συνείδησις, ότι ή 
Ύποδ]νσις Τροχαίας Προαστίων 
Πρωτευούσης, φιλοδοξεί καί έπι- 
διώκει νά είναι Υπηρεσία Τρο
χαίας, καί όχι απλώς Υπηρεσία 
βεβαιώσεως παραβάσεων καί περι
συλλογής νεκρών, τραυματιών, καί 
άμορφων συνεπεία άτυχημάτων σι- 
δηρικών — »,

Καί τώρα μία σύντομη άνάλυσι τών ά
τυχημάτων πού έγιναν στήν ίδια περιοχή 
τό πρώτο ΙΟμηνο τοϋ 1973. Ό  θλιβερός 
άπολογισμός είναι 18 θανατηφόρα μέ 22 
νεκρούς, 90 σωματικών βλαβών μέ 191 
τραυματίες, καί 197 ύλικών ζημιών. Είς τά 
άτυχήματα αύτά είχαν έμπλακή διάφορα 
όχήματα. Προηγούνται τά Ι.Χ. έπιβατηγά 
αύτοκίνητα (338), καί άκολουθοϋν τά Ι.Χ. 
φορτηγά (66), τά δίκυκλα - τρίκυκλα (39), 
τά Δ.Χ. φορτηγά (34), τά λεωφορεία (27), 
καί τά ταξί (19) ένώ κανένα όχημα 
μέ τήν ένδειξι Κ.Υ. (Κρατική Υπηρεσία) 
είχε έμπλακή σέ άτύχημα. Τό τελευταίο 
αύτό, άπό μία πλευρά, σημαίνει ότι τό 
αίσθημα τής υπηρεσιακής ευθύνης, δη
μιουργεί καί άνάλογη κυκλοφοριακή πει
θαρχία. 'Οπωσδήποτε άνησυχητική είναι 
ή διαπίστωσι ότι 27 μέσα τακτικής συγ
κοινωνίας ή ψυχαγωγίας, δηλαδή τά προ- 
αναφερόμενα λεωφορεία, έπεφύλαξαν είς 
τούς έπιβάτες τους, τήν δυσάρεστη συνέ
πεια τού τροχαίου άτυχήματος. Τό ίδιο 
καί τά 19 ταξί, μέ τήν διαφορά ότι έδώ ή 
εύθύνη καταμερίζεται μεταξύ όδηγών καί 
έπιβατών. Γιατί όταν τό ταξί κυκλοφορή 
σ’ ένα Εθνικό δρόμο, αύτό σημαίνει ότι 
συντρέχει κάποια περίπτωσι ειδική. Έτσι 
ό όδηγός παραβιάζει τούς κανόνες κυκλο
φορίας γιατί έπηρεάζεται άπό τόν έπιβά- 
τη, ό όποιος έπείγεται νά φθάση στόν 
προορισμό του. ’Ανησυχία έπίσης προκα- 
λεΐ καί τό γεγονός ότι 66 Ι.Χ. φορτηγά 
αυτοκίνητα είχαν σχέσι μέ τό άτύχημα. 
Τά αύτοκίνητα αύτά - κατά τό πλείστον 
άγροτικά - άσφαλώς καί θά προέρχωνται 
άπό τις πλησιέστερες άγροτικές περιοχές, 
όπότε δύο τινά μπορεί νά συνέβησαν : Ή

Συνέχεια είς σελ. 63
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Στην άέναον ροή τοϋ χρόνου ένα άκόμη 
ημερολογιακό έτος έξεχύθη μέσα στον 
ώκεανό της αΐωνιότητος, ένώ ένα νέο 
άρχισε ήδη νά κυλά μέ τό γνωστό ήρεμο 
καί άπόλυτα σταθερό ρυθμό του.

Χρόνος καί αίωνιότης, λοιπόν, είναι 
δύο έννοιες πού έμφανίζονται ένώπιόν 
μας, καθώς εύρισκόμεθα στήν άνατολή 
τοϋ 1974, καί προκαλοϋν τό στοχασμό
μας·

Χρόνος καί αίωνιότης. Δύο ταυτογε- 
νεϊς έννοιες καί συγχρόνως τόσο αντίθε
τες μεταξύ των. Ταυτογενεϊς, γιατί ό χρό
νος είναι ένα κομμάτι τής αΐωνιότητος. 
Άλλα καί άντιθέτως, άφοϋ ό χρόνος (αντι
προσωπεύει την φθορά καί ή αίωνιότης 
την άφθαρσία.

Χρόνος καί αίωνιότης. Δύο μεγέθη, μέ
σα στά όποια κινούμεθα καί ύπάρχομεν. 
Μέσα στήν έννοια τοϋ χρόνου κινείται μό
νον ό άνθρωπος. Ά λλ’ ό Θεός, 6χι. Αυτή 
ή εναλλαγή τοϋ ήμερολογιακοΰ έτους αφό
ρα μόνον τον άνθρωπο. "Οπως επίσης καί 
τό χθες —σήμερα —αύριο είναι φάσεις τοϋ 
χρόνου, πού έχουν σημασία μόνον για τόν 
άνθρωπο. *0 Θεός κεϊται έξω άπό τήν 
έννοιαν τοϋ χρόνου. Είναι Άχρονος καί 
'Υπέρχρονος. Γ ι’ αύτό είναι καί Άναρχος 
καί Ατελεύτητος. ’Ενώπιον των οφθαλ
μών Του υπάρχει μόνον τό παρόν. "Ενα 
διαρκές παρόν. Τό έκφράζει τόσο απλοϊκά, 
άλλα καί συνάμα τόσο παραστατικά ό 
ψαλμωδός: «Χίλια έτη έν όφθαλμοΐς Σου, 
Κύριε, ώς ή ήμέρα ή χθες» (Τ’αλμ. 89, 
4). Ό  Θεός λοιπόν είναι Υπέρχρονος. 
Ταυτίζεται μέ τόν δρο «ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ». 
Είναι ό Αιώνιος. «Θεός αιώνιος, 6 Θεός 
ό κατασκευάσας τά άκρα τής γής» (Ήσ. 
40, 28). Γ ι’ αύτό καί λέγει περί 'Εαυτοΰ. 
«’Εγώ είμί ό ών (Έξοδ. γ ' 14). Τό δνομά 
του συνεπώς είναι «ό ΩΝ» δηλ. ό υπάρ
χων, καί χθές, καί σήμερα καί στούς άπε- 
ράντους αιώνας.

’Εντελώς αντίθετα άπό δ,τι συμβαίνει 
μέ τόν Αιώνιο Θεό, γίνεται μέ τόν άν
θρωπο. Αυτός κινείται άνάμεσα σ’ αυτά 
τά δύο άντίθετα μεγέθη, άνάμεσα στο 
χρόνο καί στήν αιωνιότητα. Ά ν  θελή- 
σωμε νά στοχασθοΰμε γύρω άπό τόν άν
θρωπο, κάνοντας μιά προβολή του στά 
μεγέθη «χρόνος καί αίωνιότης», τότε μπο
ρούμε νά σημειώσωμε τρία βασικά ση
μεία τής όντολογικής του ύπάρξεως.

α) Συνδετικός κρίκος

Ναί, ό άνθρωπος είναι ό συνδετικός κρί
κος μεταξύ χρόνου καί αΐωνιότητος. Στο 
σύνθετο αύτό ένυλοάϋλο ψυχοσωματικό 
δημιούργημα συνάπτονται τό πρόσκαιρο 
καί τό αιώνιο, τό «έν χρόνω» καί «τό ύπέρ- 
χρόνον», δ χρόνος καί ή αίωνιότης. «Μέγα 
άνθρωπος! «άναγκάζεται νά άναφωνήση 
ό Σοφός Σολομών (Παροιμ. 6).

Ά ν  θεωρήσωμε τόν άνθρωπο ύπό τό 
πρίσμα τής γηΐνης πορείας του, τότε θά 
είπωμεν δτι είναι Έγχρονος. Κινείται,
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δρα καί άναπτύσσεται μέσα στά πλαίσια 
τοϋ χρόνου.

Ά ν  θεωρήσωμε τόν άνθρωπο ύπό τό 
μεταφυσικό πρίσμα τής αΐωνιότητος, τό
τε θά είπωμεν δτι είναι 'Υπέρχρονος. 'Υ
πέρχρονος, ύπό τήν έννοιαν δτι ό χρόνος 
δέν έχει τήν δυνατότητα νά καταλύση τό 
πνευματικό του είναι. Τό σώμα τοϋ αν
θρώπου «σπείρεται έν φθορά», ή ψυχή 
δμως τοϋ άνθρώπου κινείται μέσα στήν 
άθανασία. Γι’ αύτό καί ό άνθρωπος είναι 
μέτοχος τής αΐωνιότητος. Είναι τό έγχρο- 
νον καί ύπέρχρονον δημιούργημα. ’Ενώ
πιον αύτοΰ τοϋ θαύματος ίστάμενος ό ψαλ
μωδός άναφωνεΐ: «Ήλάττωσας αυτόν
βραχύ τι παρ’ άγγέλους· δόξη καί τιμή 
έστεφάνωσας αύτόν καί κατέστησας αυτόν 
έπί τά έργα τών χειρών σου» (Ταλμ. η', 
6-7).

β) Νικητής τοΰ χρόνου

’Εάν, δμως, ό άνθρωπος κατορθώση 
νά δώση τήν όφειλομένην προτεραιότητα 
στο μεταφυσικό του Στοιχείο, τήν άθά- 
νατη ψυχή του, τότε ήδη άπό τήν παρού
σα ζωή θά ύπερνικήση τήν φθορά καί τόν 
χρόνο, θά καταστή «υπέρχρονος» έδώ διά 
νά καταλήξη αιώνιος στήν μετά τόν θάνα
τον αιώνιον πραγματικότητα. Τώρα έχο
με τό ύπέρχρονο καί αιώνιο περιωρισμένο, 
φυλακισμένο θά έλεγα, μέσα στο παρο
δικό καί τό πρόσκαιρο. Τότε τό πρόσκαιρο 
θά άναχθή καί θά μετουσιωθή σέ αιώνιο.

Ό  Θεός κεϊται έκτος τοΰ χρόνου καί διά 
τοϋτο είναι Άχρονος. Ό  άνθρωπος δμως 
κινείται έντός τοΰ χρόνου, άλλά γιά νά 
καταστή, διά τής καλής χρήσεως τοΰ 
χρόνου, αιώνιος. Καλείται δηλ. μέ τό «έν 
χρόνω» νά έξαγοράση τό «υπέρ χρόνον». 
Γι’ αύτό καί ό θείος Παΰλος όμιλεϊ περί 
εξαγοράς: «Βλέπετε οδν πώς άκριβώς 
περιπατέΐτε, μή ώς άσοφοι, άλλ’ ώς σο
φοί, έξαγοραζόμενοι τόν καιρόν» (’Εφεσ. 
ε' 15-16).

Ό  άνθρωπος άπό τήν φύσι του είναι 
αθάνατος. Ά λλ’ εάν αυτή ή μετά θάνατον 
πορεία του δέν είναι μιά πορεία δόξης καί 
μεγαλείου, τότε δέν μπορούμε νά ποΰμε

δτι ό άνθρωπος κατέκτησε τήν αιωνιότητα.
Η αίωνιότης θά τόν συντρίψη, έφ’ δσον 

καί αυτός θά τήν έχη παραθεωρήσει στήν 
έπίγειο ζωή.

Στή μάχη τοΰ χρόνου νικητής άναδει- 
κνύεται αύτός πού κατορθώνει μέ τήν 
καλή χρήσι τοϋ παρόντος νά κατακτήση 
τό μέλλον, τήν αιωνιότητα. Καί γ ι’ αύτό 
πραγματικός νικητής είναι ό ένάρετος καί 
ευσεβής.

γ ) κάτοχος μόνον τοϋ παρόντος

Ή  έννοια τοΰ χρόνου είναι οπωσδήποτε 
σχετική. ’Εκφράζεται σέ τρία μεγέθη. 
Είναι τό χθές, τό σήμερα, τό αύριο. "Η 
καλύτερα, τό παρελθόν, τό παρόν, τό 
μέλλον.

Τό παρελθόν έχει σάν γνώρισμά του, δτι 
δέν έπιστρέφει πιά. Τό μέλλον, άντίθετα, 
είναι άβέβαιο. Δέν μάςάνήκει.' Μένει τώρα 
πλέον στή διάθεσί μας τό παρόν. Αύτό μό
νον μάς άνήκει. Κι’ αύτό τό παρόν περιο
ρίζεται σ’ ένα άπειροελάχιστο κλάσμα τοΰ 
χρόνου. Είναι αύτή ή στιγμή. Μόνον αυτή ή 
στιγμή.

’Άν ό άνθρωπος άξιοποιήση αυτήν τήν 
στιγμή, άν δηλ. άξιοποιή τήν κάθε στι
γμή τής ζωής του, τότε έχει τήν βεβαιό
τητα τής ΰπερνικήσεως τοϋ χρόνου. Μέ 
τήν καλήν χρήσιν τοΰ σήμερα θά «έξαγο
ράση», τό αύριο καί θά μεταστοιχειώση 
τό πρόσκαιρο σέ αιώνιο.

Επομένως ή κάθε στιγμή τής ζωής μας 
είναι πολύτιμος. Παίζει σπουδαίο ρόλο 
στήν σωτηρία μας, ή τήν καταστροφή μας. 
Ό  Κλωντέλ έλεγε σχετικά: «ό φονεύων 
τόν χρόνον, φονεύει παροΰσαν καί μέλλου- 
σαν ζωήν».

’Αγαπητέ άναγνώστα ,

Πάροικοι καί παρεπίδημοι είμεθα στον 
κόσμο αύτό. Προορισμός μας είναι ή αίω
νιότης. Ευρισκόμενοι στήν άρχή ενός νέου 
ήμερολογιακοΰ έτους άς σκεφθοΰμε τήν 
άξια τοΰ χρόνου καί τό ρόλο πού παίζει 
στήν κατάκτησι τής αΐωνιότητος. Ή  άέ- 
ναος ροή τοΰ χρόνου άς όδηγήση τή σκέψι 
μας στις σταθερές καί άμετάθετες άξιες. 
Ή  φθορά, πού συνακολουθεί τό κύλισμα 
τοΰ χρόνου, άς μεταφέρη τή σκέψι μας 
στά άφθαρτα καί τά αιώνια.

Καί τέτοια είναι δσα συνάπτονται μέ 
τόν Θεόν. Αύτός ό ίδιος ό Θεός. Ό  Κύ
ριός μας καί Λυτρωτής. Είναι «χθές καί 
σήμερον 6 αύτός καί εις τούς αιώνας» 
(Έβρ. ιγ' 8).

Ευτυχής δποιος θά συνδέση τήν ζωήν 
του μέ τόν άκατάλυτον Αύτόν Βράχον. 
Θά ζήση καί έδώ ευτυχής. Θά ύπερνικήση 
καί τήν φθορά τοΰ χρόνου. Θά άρθή υπέρ 
χρόνον. Κοντά στον Αθάνατο καί Αιώνιο 
Ίησοΰ θά μείνη κι’ αύτός άθάνατος καί 
αιώνιος. Μέ τήν καλή χρήσι τοΰ χρόνου 
του, στήν πρόσκαιρη αύτή ζωή, θά κατα
κτήση τήν αιωνιότητα.



1-1-1908: Ίδρυσις ’Εμπορικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

2-1-1688: Άπελευθέρωσις των ’Αθηνών ύπό του Ενετού ’Αρχιστρα
τήγου Φραγκίσκου Μοροζίνη.

3-1-1947: Άπόκρουσις ύπό όλιγαρίθμου δυνάμεως Χωρ]κής πολυα
ρίθμων καί βαρέως έξωπλισμένων Κομμουνιστοσυμμοριτών 
ένεργησάντων έπιθέσεις είς Θεοτόκον—Δωρίδος, Ταξιάρ
χην Χαλκιδικής καί περιοχήν ΤυρνάβοιΛ

4-1-1947: Άπόκρουσις ύπό τά προαναφερόμενα δεδομένα Κομμουνι- 
στοσυμμοριακών έπιθέσεων είς Γαβράκια—Δομοκοΰ, Άρά- 
χωβαν—Δημητσάνης καί περιοχάς Σάμης Κεφαλληνίας καί 
Μηθύμνης—Μυτιλήνης.

5-1-1913: *Η Ιστορική ναυμαχία τής Λήμνου.

6-1-1823: Συντριβή είς Ακράταν των λειψάνων τής στρατιάς τού Δρά- 
μαλη συγκειμένης έκ 4.500 άνδρών.

7-1-1922: Άνοδος είς τόν Πατριαρχικόν θρόνον τής Κωνσταντίνου” 
πόλεως τοΰ Μελετίου Δ’. (Μεταξάκη).

8-1-1828: θάνατος είς Βιέννην τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου.

9-1-1948: Άπόκρουσις ύπό των ’Εθνικών Δυνάμεων σφοδράς Κομ
μουνιστικής έπιθέσεως έξαπολυθείσης κατά τής Θεσσαλο
νίκης.

10-1-1941: Κατάληψις ύπό τοΰ ’Ελληνικού Στρατού τής Κλεισούρας 
μετά σφοδράς έπιθέσεως.

11-1-1949: Άπόκρουσις ύπό τών ’Εθνικών Δυνάμεων σφοδράς Κομ
μουνιστικής έπιθέσεως έξαπολυθείσης κατά τής ’Εδέσσης.

12-1-1916: θάνατος τοΰ Γεωργίου Θεοτόκη.

13-1-532: *Η Ιστορική στάσις τοΰ Νίκα.

14-1-1822: Παράδοσις ύπό τών Τούρκων τοΰ Φρουρίου τής Άκροκορίν- 
θου είς τόν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην.

15-1-1949: Έκδίωξις ύπό τοΰ Έθνικοΰ Στρατοΰ τών Κομμουνιστο- 
συμμοριτών έκ τής Ναούσης.

16-1-1943: Βύθξσις είς τήν Άδριατικήν τοΰ Ίταλικοΰ Πετρελαιοφό
ρου «Στρόμπολι» ύπό τοΰ 'Ελληνικού άντιτορπιλλικοΰ «Β. 
"Ολγα».

17-1-1848: Θάνατος είς Αθήνας τοΰ έκ τών μεγάλων μορφών τοΰ Ά γώ" 
νος Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

18-1-1949: Άπόκρουσις ύπό δυνάμεων Στρατοΰ—Χωρ]κής Κομμου- 
νιστοσυμμοριακών έπιθέσεων είς περιοχάς Λεβιδίου — 
Αρκαδίας καί Πλατείας Ζαγκλιβερίου.

19-1-1894: Καταστρεπτικοί σεισμοί είς Ζάκυνθον.

20-1-1949: Άνάληψις τής Αρχιστρατηγίας ύπό τοΰ άειμνήστου Α λε
ξάνδρου Παπάγου διά τήν διεξαγωγήν τοΰ άγώ νος κατά 
τών Κομμουνιστοσυμμοριτών.

21-1-1892: Θάνατος τοΰ έξ ’Ηπείρου Έθνικοΰ Εύεργέτου Κων]νου 
Ζάππα.

22-1-1842: ’Επίσημος δναρξις τών έργασιών τής ’Εθνικής Τραπέζης.

23-1-1828: 'Ορκωμοσία καί έπίσημος άνάληψις τών καθηκόντων ώς 
Κυβερνήτου τής Ελλάδος τοΰ Ίωάννου Καποδίστρια.

24-1-1913: Ή  πρώτη άεροπορική πολεμική έπιχείρησις: ΟΙ Ύπολο- 
χαγός Μηχανικού Μιχ Μουτούσης ώς πιλότος καί Σημαιο
φόρος Άριστ. Μωραϊτίνης ώς μηχανικός τοΰ ύδροπλάνου 
«Ναυτίλος» έρριψαν άπό άέρος 4 χειροβομβίδας κατά τών 
έλλιμενισμένων Τουρκικών σκαφών είς τόν ναύσταθμον 
Νιαγορά —Καλλιπόλεως.

25-1-1821: Συνέλευσις τής Βοστίτσης (Αίγίου) συγκροτηθείσης τη 
προτροπή τοΰ Παπαφλέσσα πρός λήψιν άποφάσεων διά 
τήν έναρξιν τοΰ άπελευθερωτικοΰ άγώ νος.

26-1-1951: Άνάληψις νικηφόρου έπιθετικής ένεργείας τοΰ είς Κορέαν 
'Ελληνικού Έκστρατευτικοΰ Σώματος.

27-1-1943: Ένθρόνισις τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου Άθηναγόρα Α'

28-1-1264: "Ανοδος είς τόν Βυζαντινόν θρόνον τοΰ Αλεξίου Δουκα 
άποκτήσαντος τήν προσωνυμίαν «Μούρτζουφλος».

29-1-1941: Αιφνίδιος θάνατος τοΰ Πρωθυπουργού τοΰ ΟΧΙ Ίωάννου 
Μεταξά.

30-1-1923: Υπογραφή είς Λωζάνην τοΰ κειμένου τής Ελληνοτουρκι
κής συμβάσεως περί άνταλλαγής τών πληθυσμών.

31-1-1931: θάνατος έκ συγκοπής τοΰ Στρατηγού Γεωργίου Κονδύλη

Σ Υ Ν Ε Β Η Σ Α Ν

Τ Ο Ν  Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Ν

Αλέξανδρος Ύψηλάντης, ό «Γενικός "Εφο
ρος τής ’Αρχής», ό όποιος ήλπισεν ότι κηρύσσων 
τήν έπανάστασιν είς τάς παραδουναβείους ήγε- 
μονίας θά κατώρθωνε νά έξεγείρη όλους τούς 
όρθοδόξους λαούς τής Βαλκανικής Χερσονήσου 
έναντίον τών 'Οθωμανών, άποκαθιστών οΰτω 
τήν ΰπό τήν ήγεσίαν τού Ελληνισμού ένότητα 
τού Ιστορικού χώρου τής Ελληνοχριστιανικής 
Αυτοκρατορίας.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
έπίθεώρηαι

ΕΙΖ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ  Κ Α Ι  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ  

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

"Ενα άκόμη βήμα στην άνοδική τά 
τελευταία χρόνια πορεία τού Ελληνικού 
’Αθλητισμού, έπραγματοποίησε τό 1973 
ή Υπηρεσία Φυσικής ’Αγωγής καί ’Αθλη
τισμού Χωροφυλακής έν συνεργασία μέ 
διάφορες ’Αθλητικές ’Αρχές τού τόπου 
μας. Τό Αξιοσημείωτο είναι ότι οί άθλη- 
ταί τής Χωροφυλακής όχι μόνο έξεπρο- 
σώπησαν έπάξια τό Σώμα στις Ελληνικές 
καί Διεθνείς διοργανώσεις τού 1973, άλλα 
καί έβελτίωσαν τήν Αγωνιστικότητα, καί 
σέ ώρισμένες περιπτώσεις τις Ατομικές 
ή πανελλήνιες έπιδόσεις τους. ’Επίσης 
ότι τό 1973 κατετάγησαν νέοι άθληταί 
Χωροφύλακες, οί όποιοι μέσα σέ σχετι- 
κώς έλάχιστο χρονικό διάστημα Απέδει
ξαν ότι διαθέτουν ταλέντο καί τό σπου
δαιότερο: Έγιναν ύπολογίσιμες μονάδες 
τού 'Ελληνικού ’Αθλητισμού, ένώ έάν δέν 
υπηρετούσαν στην Χωροφυλακή ίσως 
νά έμεναν έντελώς στήν άφάνεια ή στις 
μέτριες έπιδόσεις. ’Εδώ πρέπει έπίσης 
νά σημειωθή ότι τό θαυμάσιο φυσικό 
περιβάλλον τής Σχολής Χωροφυλακής 
’Αθηνών, οί Αθλητικές έγκαταστάσεις της 
καί κυρίως τό πνεύμα κατανοήσεως πού 
έπικρατεϊ μεταξύ διοικούντων, προπο
νητών καί άθλητών, είναι τά βασικά έκεΐ- 
να στοιχεία πού τονίζουν τήν προσφορά 
τής Χωροφυλακής στον Ελληνικό ’Αθλη
τισμό. Ή  άναγνώρισι τής προσφοράς 
αύτής έξεδηλώθη έπισήμως τόν Μάρτιο 
τού 1973, όταν ή Γενική Γραμματεία 
Νεότητος καί ’Αθλητισμού, άπένειμε 
τιμητική διάκρισι στήν Υ.Φ.Α.Α. γιά 
τήν συμβολή της τά τελευταία χρόνια, 
στήν διάδοσι τού ’Αθλητικού πνεύματος. 
"Ας ίδοΰμε όμως συνοπτικά τί έπέτυχαν 
τό 1973 τά διάφορα Τμήματα τής 'Υπη
ρεσίας αυτής.

· ·
ΣΤΙΒΟΣ : Ή  όμάδα στίβου τής Χωρο
φυλακής, πού προπονεί ό Χωροφύλαξ κ. 
Γεώργιος Άποστολόπουλος, τό 1973 διε- 
τήρησε τόν τίτλο τής Πρωταθλητρίας 
όμάδος ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
’Ασφαλείας. Στό Πρωτάθλημα στίβου πού 
έγινε άπό 5 έως 7 ’Οκτωβρίου στά ’Ιωάν
νινα, έπί 20 Αγωνισμάτων, οί άθληταί μας 
άπέσπασαν 13 πρώτες νίκες, έπτά δεύτε
ρες καί πέντε τρίτες. Τήν πρωτοπορία, 
καί μάλιστα γιά 15ο συνεχή χρόνο, διε- 
τήρησε καί στό ειδικό Πρωτάθλημα Ανω
μάλου δρόμου πού έγινε τόν Φεβρουά
ριο στό γκολφ τής Γλυφάδας, μέ πρωτα
γωνιστή τόν Χωροφύλακα Νακόπουλο ό 
όποιος μαζί μέ τούς συναδέλφους του 
Γεωργατσέλλο, Κούση, Γεωργακόπουλο, 
Βαγιανό,Γραμματικόπουλο, Τρεχλή,Κρα- 
καλή καί Άντζουλάτο, έδωσε τήν πρώτη 
Ατομική καί όμαδική νίκη στήν Χωροφυ
λακή. ’Αλλά οί άθληταί στίβου τού Σώ
ματος δέν διεκρίθησαν μόνο στά έσωτε- 
ρικά πρωταθλήματα μεταξύ ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Μέ τήν

έναρξι τής νέας περιόδου άγώνων στί
βου, ό Χωροφύλαξ Κούσης εις τούς Πανε- 
ληνίους αγώνες Ανωμάλου δρόμου άνδρών 
τής 11-3-1973, άπέσπασε τήν πρώτη νίκη 
στήν κατηγορία τών 6.000 μ. άνδρών μέ 
χρόνο 18’. 12". 6. ’Αξιόλογες έπίσης έπι- 
δόσεις είχαν καί οί δρομείς Χωροφύλακες 
Τρεχλής καί Γεωργακόπουλος, οί όποιοι 
πήραν δεύτερη νίκη στις κατηγορίες
6.000 μ. άνδρών καί 4.000 μ. έφήβων άντι- 
στοίχως. Τόν ίδιο μήνα, στούς Βαλκα
νικούς Αγώνες Ανωμάλου δρόμου τής 
Κωνσταντινουπόλεως, οί Χωροφύλακες 
Γεωργακόπουλος, Κούρτης καί Καρκα
λής στήν κατηγορία 4.000 μ. έχάρισαν 
δεύτερη όμαδική νίκη στήν χώρα μας καί 
ένα άργυρό μετάλλιο, γεγονός πού συνέ
βη γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τού 
θεσμού όλων τών έποχών. Σημαντική 
ήταν έπίσης καί ή έπιτυχία τού Χωροφύ- 
λακος Βαγιανοΰ ό όποιος στον Μαραθώ- 
νειο δρόμο πού έγινε στις 6 ’Απριλίου στή 
κλασσική διαδρομή του μέ τήν εύκαιρία 
τής ’Ολυμπιακής ήμέρας καί μέ συμμε
τοχή 116 Ελλήνων καί ξένων άθλητών, 
κατέλαβε τήν 9η θέσι τερματίσας δεύ
τερος μετά τόν 7ο Βιρβίλη πού κατέρριψε 
τότε τό Πανελλήνιο ρεκόρ μέ 2 ώρες 
22'. 53". Μετά δύο περίπου μήνες, ό 
Χωροφύλαξ Βαγιανός έλαβε μέρος στό 
διεθνές μήτιγκ τού Μάντζεστερ τής ’Αγ
γλίας, άπό όπου έπέστρεψε μέ νέο Πα
νελλήνιο ρεκόρ στόν Μαραθώνειο (2 ώ
ρες 22'. 36"). Σπουδαία ήταν έπίσης καί 
ή έπιτυχία τού Χωρ. Μανδέλλου στό 7ο 
διεθνές μήτιγκ τών ’Αθηνών, πού έγινε 
στό Στάδιο Καραϊσκάκη άπό 13 έως 14 
’Ιουνίου καί μέ συμμετοχή 300 περίπου 
άθλητών άπό 22 Χώρες. Κατέρριψε γιά 
δεύτερη φορά έντός τού 1973 τό Πανελ- 
νιο έφηβικό ρεκόρ τών 110 μ. μετ’ έμπο- 
δίων μέ έπίδοσι 14". 5. Τό παλαιό (14". 8) 
είχε σημειώσει ένα μήνα πριν στούς Πανε- 
ληνίους Αγώνες Νέων. Στούς ίδιους Αγώ
νες ό Χωροφύλαξ Κούρτης κατέρριψε τό 
Πανελλήνιο έφηβικό ρεκόρ τών 2.000 μ. 
στήπλ, μέ 5'. 11". 8. Ό  τελευταίος είναι 
ένα σπουδαίο ταλέντο. Κατέχει τρία Πα
νελλήνια έφηβικά ρεκόρ, (1500 μ. μέ 
3'. 47”, 2.000 μ. στήπλ μέ 5λ 48", καί 3.000 
μ. στήπλ μέ 8' 57") πού τού έπιτρέπουν νά

άντιμετωπίζη μέ αισιοδοξία τό μέλλον, 
έάν βεβαίως έφαρμόση τις όδηγίες τού 
προπονητοΰ καί συναδέλφου του κ. Γεωρ
γίου Άποστολοπούλου ό όποιος καί τόν 
άνέδειξε. ’Εντυπωσιακές ήταν έπίσης καί 
οί έμφανίσεις τών άθλητών μας τόν Ιού
λιο στήν προκριματική φάσι τού Εΰρω- 
παϊκού Κυπέλλου «Μπροΰνο Ζάουλ», 
καί τήν τριεθνή συνάντησι μεταξύ 'Ελ
λάδος, ’Αγγλίας καί Βελγίου, όπου ό Χω
ροφύλαξ Σαμαράς συνέτριψε τό Πανελ
λήνιο ρεκόρ τού Ζαχαρόπουλου στά 
800 μ. μέ Γ 47". Έξ άλλου πολύτιμους 
βαθμούς έδωσαν πολλοί άθληταί στήν 
Βαλκανιάδα τών ’Αθηνών όπου οί Χωρο
φύλακες Πατρώνης καί Πολυχρονάκης 
έβελτίωσαν τις Ατομικές τους έπιδόσεις 
άντιστοίχως στό ύψος (2. 14 μ.) καί τό 
τριπλούν (7.70 μ.), ένώ ό συνάδελφός του 
Κυττέας έσπασε τό «σερί» τής μετριό- 
τητος τών Πανελληνίων άγώνων στίβου, 
καταρρίπτοντας στό έπί κοντώ τό Πανελ
λήνιο καί Βαλκανικό ρεκόρ έφήβων μέ 
έπίδοσι 5.μ. Τέλος Αξιόλογη καί ταυτό
χρονα τονωτική γιά τόν ’Επαρχιακό 
’Αθλητισμό, ήταν ή συμμετοχή τών ’Α
θλητών τής Υ.Φ.Α.Α. σέ διάφορους το
πικούς Αγώνες στίβου («’Αλεξάνδρεια» 
’Εδέσσης «Βενιζέλεια» Χανίων «Περδί- 
κεια» Έορδαίας κ.λ.π.).

Αύτή είναι σέ γενικές γραμμές ή «ταύ- 
τότης ’73» τής όμάδος στίβου τού Σώμα
τος. "Ας έλπίσωμε ότι μέ τήν νέα σαιζόν, 
οί άθληταί μας θά μάς χαρίσουν καί πάλι 
λαμπρές έμφανίσεις καί νέα ρεκόρ.

· ·
ΜΠΑΣΚΕΤ: Καί ή όμάδα μπάσκετ 
τής Χωροφυλακής πού προπονεί ό ιί. Ζο- 
άννος, τό 1973 διετήρησε τόν τίτλο τής 
Πρωταθλητρίας όμάδος ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων Ασφαλείας. Στό Πρω
τάθλημα πού έγινε στήν Πάτρα άπό 17 
έως 22 ’Ιουλίου, έτερμάτισε Αήττητη τούς 
Αγώνες. Διαθέτει μερικά άπό τά πρώτα 
όνόματα τού Ελληνικού μπάσκετ, πού 
είναι συγχρόνως καί βασικά στελέχη τών 
’Εθνικών όμάδων ή Συλλόγων Α' κατηγο
ρίας. Αυτοί είναι οί Χωροφύλακες Ρα- 
φτόπουλος, Τσοσκούνογλου, Τσάνταλης, 
Λαρεντζάκης, Κοσένας, Γιαννουζάκος
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Χωροφύλαξ Φώτιος Κούρτης. Κάτο
χος τριών Πανελληνίων έφηβικών ρε
κόρ, καί συγχρόνως «χρυσή» έλπίδα τού 
'Ελληνικού ’Αθλητισμού.

Χωροφύλαξ ’Ελευθέριος Στεφανουδά- 
κης. Πρώτος στήν 'Ελλάδα καί 5ος στόν 
κόσμο εις τό άγώνισμα 67,5 κ. τής άρσεως 
βαρών.

Χωροφύλαξ Δημήτριος Πατρώνης. 
Σταθερός στις έπιδόσεις του μέ άτομικό 
ρεκόρ 2.14 μ.

Χωροφύλαξ Κων]νος Κουρμπέτης. Βα
σικό στέλεχος τής όμάδος βόλλεύ τής 
Χωροφυλακής καί συνήθως άρχηγός τών 
Εθνικών όμάδων.

ρνπογατσιώτης καί Ίορδανίδης. Ό  τελευ
ταίος υπήρξε ένας άπό τούς συντελεστάς 
τού Ελληνικού θριάμβου στήν προκρι
ματική φάσι τού Πανευρωπαϊκού Πρω
ταθλήματος μπάσκετ, πού έγινε άπό 5 έως 
14 Μαΐου στό Σομπάτελυ τής Ούγγαρίας, 
όπου ή ’Εθνική μας έδωσε έπτά άγώνες 
μέ πανίσχυρα ξένα συγκροτήματα καί 
άπέσπασε ισάριθμες νίκες.

· ·

ΒΟΛΛΕ ·Υ· Καί έδώ ή όμάδα τής Χω
ροφυλακής πού προπονεί ό Χωροφύλαξ κ. 
Παν. Άργυρόπουλος, τό 1973 διετήρησε 
τόν τίτλο τής Πρωταθλητρίας όμάδος 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφα
λείας. Στό Πρωτάθλημα πού έγινε στήν 
Ρόδο άπό 19 έως 23 Σεπτεμβρίου, τερμά
τισε τούς άγώνες άήττητη χωρίς νά χάση 
ούτε ένα σέτ. Οί περισσότεροι παίκτες 
της είναι συγχρόνως καί στελέχη τών 
’Εθνικών όμάδων. Αύτοί είναι οί Χωρο
φύλακες Δερμάτης, Γεωργαντής, Πολύ
ζος, Κουρμπέτης (’Αρχηγός) καί Κολλιό- 
πουλος. Ό  τελευταίος, στούς Βαλκανι
κούς άγώνες πού έγιναν άπό 21 έως 26 
Μαίου στήν Ρουμανία, πήρε τό ειδικό 
έπαθλο τού καλύτερου καί νεώτερου σέ 
ήλικία άθλητοΰ. Πρέπει έπίσης νά ση- 
μειωθή ότι οι προαναφερόμενοι βολλεύ- 
μπολίστες μας συνετέλεσαν νά κατακτή- 
ση πανηγυρικά ή χώρα μας τό Βαλκανι
κό Πρωτάθλημα Νέων τόν ’Ιούλιο στήν 
’Αθήνα, καί τό Πρωτάθλημα τού Σ.Ι.Σ.Μ. 
τόν ’Οκτώβριο στήν Θεσσαλονίκη.

· ·

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Δημοφιλείς παίκτες
πού κάθε Κυριακή χειροκροτούνται άπό 
χιλιάδες Έλληνες φιλάθλους στά γή
πεδα, άποτελούν τήν ποδοσφαιρική ό
μάδα τής Χωροφυλακής. Αυτοί είναι ό 
Ενωμοτάρχης Ρίζος καί οί Χωροφύ
λακες Τουρκομένης, Πλούμπης, Κυρια- 
ζής I, Σπυρόπουλος, Σταθόπουλος, Σατα- 
ράκης, Κυριαζής II, Κάχρης, Μιχαλό- 
πουλος, Ρεμοΰνδος I, Ροπόκης, Φλωριώ- 
της, Ζερβουδάκης, Θεοφιλόπουλος, Χιώ- 
της, Ρεμοΰνδος II, Θεοδωρόπουλος καί 
Μωϋσίδης. Τό 1973 δέν έγινε πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου μεταξύ ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τόν τίτλο όμως 
τής Πρωταθλητρίας τόν κατέχη ή όμάδα 
τής Χωροφυλακής άπό προηγουμένη 
διοργάνωσι. 'Ωστόσο όμως οί παίκτες 
μας, τούς όποιους προπονεί ό βετεράνος 
άσσος τής Α.Ε.Κ. Χωροφύλαξ κ. Λεωνί
δας Άδαμαντίδης, έκτός άπό τις συμμε
τοχές τους στις ’Εθνικές όμάδες καί 
τούς Συλλόγους τους, τό 1973 άγωνίσθη- 
καν σέ διάφορες φιλικές συναντήσεις 
γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς μέ ’Επαρ
χιακούς Συλλόγους καί χειροκροτήθηκαν 
μέ ένθουσιασμό άπό τούς φιλάθλους γιά 
τό ήθος καί τήν θαυμάσια άπόδοσί τους.

ΠΥΓΜΑΧΙΑ -  ΠΑΛΗ : Οί διεθνείς
πυγμάχοι Χωροφύλακες Φωτόπουλος, 
Χουλιάρας καί Παπαϊωσήφ, έκέρδισαν 
στις κατηγορίες τους άπό ένα χρυσό με
τάλλιο στό Πρωτάθλημα μεταξύ ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας 
πού έγινε στήν Λάρισα άπό 10 έως 12 
Αύγούστου. Σημαντική άνοδο σημειώνει 
έπίσης καί ό πυγμάχος Χωροφύλαξ Λιν- 
τζόπουλος, ένώ ό δημοφιλής πρωταθλη

τής Ελλάδος άπό τό 1965 στήν 'Ελληνο
ρωμαϊκή πάλη κατηγορίας 80 κ. Χωρο
φύλαξ Σπανουδάκης, στό Πρωτάθλημα 
μεταξύ Ε.Δ. καί Σ.Α. πού έγινε στήν Κέρ
κυρα άπό 11 έως 13 Μαίου κατέκτησε 
στήν κατηγορία του ένα χρυσό μετάλλιο 
καί μαζί καί τό Κύπελλο ήθους.

ΑΡΣΙΣ ΒΑΡΩΝ : Οί διεθνείς άθληταί 
τής άρσεως βαρών Χωροφύλακες Στε
φανουδάκης καί Κουτσουριδάκης, εις 
τό Πρωτάθλημα μεταξύ Ε.Δ. καί Σ.Α. πού 
έγινε στήν Θεσσαλονίκη άπό 30 Νοε- 
βρίου έως 2 Δεκεμβρίου, κατάκτησαν άπό 
ένα χρυσό μετάλλιο. Ό  Στεφανουδάκης 
μάλιστα κατέρριψε τό Πανελλήνιο ρεκόρ 
στήν κατηγορία 75 κ. άνυψώνοντας συνο
λικά 270 -κ. μέ κινήσεις «άρασσέ» καί 
«ζεττέ». Ό  Στεφανουδάκης έπίσης, τόν 
Μαίο άγωνιζόμενος στό διεθνές μήτιγκ 
τού Όμπερχάουζεν τής Δυτ. Γερμανίας, 
κατέκτησε στήν κατηγορία τών 67,5 κ. 
τήν πρώτη θέσι, ένώ στό Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα άρσεως βαρών πού έγινε 
τό καλοκαίρι στήν Κούβα, κατετάγη 5ος 
στήν κατηγορία του.

· ·
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ : Τήν όμάδα τής Χωρο
φυλακής άποτελούν έμπειροι σκοπευταί. 
Κορυφαίος όλων είναι ό Μοίραρχος 
Κοτρώνης, πρωταθλητής Ελλάδος στό 
πιστόλι ακρίβειας τών 50 μ. καί τό άερο- 
βόλο πιστόλι, γιά τόν όποιο γράφομε 
έκτενέστερα σέ άλλη στήλη. ’Αξιόλογες 
έπιδόσεις σημειώνουν έπίσης καί άλλοι 
σκοπευταί. Όπως ό Άνθ]ρχος Γαλατια- 
νός, ό Άνθ]στής Κασσωτάκης, καί οι 
Χωροφύλακες Βασιλειάδης, Ζέρβας 
κ.λ.π. Τόν τελευταίο καιρό, στό άγωνι- 
στικό προσκήνιο έκαναν τήν έμφάνισί 
τους οί γυναίκες Χωροφύλακες δεσποι
νίδες Καρακώστα, Φέκα, Τσέλλου, Τια- 
λάκα καί Βασιλάκου. Ά ν  καί είχαν έλά- 
χιστες προπονήσεις έσημείωσαν αξιό
λογο «ντεμποϋτο» στούς Πανελληνίους 
άγώνες γυναικών μέ άεροβόλο, πού έγιναν 
στις 2 Δεκεμβρίου στόν Ά γιο Κοσμά. 
Ή  πρώτη μάλιστα άνέβηκε στό βάθρο 
τής πρώτης νικήτριας σημειώνοντας Ικα
νοποιητική έπίδοσι 299)400, ένώ οι υπό
λοιπες πήραν άντιστοίχως τήν 4η, 5η, 
6η καί 7η θέσι. Συγχαρητήρια λοιπόν στις 
έπίδοξες ίχνηλάτριες τής Όλγας Τζα- 
βάρα, καί μαζί ένα μεγάλο «εύγε» σ’ έ- 
κείνους πού έρριξαν τήν Ιδέα νά συγκρο- 
τηθή γυναικεία σκοπευτική όμάδα Χωρο
φυλακής, Εις τούς τελευταίους ύπενθυ- 
μίζομε ότι έπιβάλλεται τό συντομώτερον 
δυνατόν νά καταρτίσουν ειδικό πρόγραμ
μα, ώστε οί συμπαθέστατες αύτές «σπορτ- 
σγούμεν» νά έξασφαλίσουν διαθέσιμο 
χρόνο γιά προπόνησι. Ό σο γιά χώρο, 
τό νεότευκτο καί έγκεκριμένο άπό τις 
άρμόδιες ’Αρχές Σκοπευτήριο τής Σχο
λής Χωροφυλακής ’Αθηνών, είναι δια
θέσιμο γιά όσους έχουν δ,ιάθεσι σκοπευ- 
τάς καί μή.
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ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Σήμερα έγκαινιάζεται ή στήλη αύτή. 
Είναι τά πρώτα βήματά της. Δέν θά ήταν 
άσκοπο νά άφιερωθή σέ κάποια άλλα 
πρώτα βήματα. Στά πρώτα βήματα ένός 
θαυμαστού φαινομένου, τήν άπαρχή μιας 
νέας ζωής. Σ’ αυτό πού τόσους μήνες 
έρμητικά κλεισμένο, ήλθε καί άνοιξε τά 
μάτια του στό φώς, τά τρεμόπαιξε έρωτη- 
ματικά, τά παιχνίδισε άπορημένα, σκορ
πίζοντας γύρω του εύτυχία, χαρά καί 
χαμόγελα καί γιατί όχι, σέ μερικούς 
υπερηφάνεια.

Θά προσπαθήσουμε νά παρακολουθή
σουμε —  διακριτικά όμως, χωρίς νά κου
ράσουμε μέ θεωρίες καί λειτουργίες αύτό 
τό φαινόμενο άπό τήν άρχή του.

Ή  γονιμοποίησις έπιτελεΐται είς τήν 
λήκυθον τού ώαγωγοΰ. Τό ώάριον έκκρί- 
νει ώρισμένας είδικάς ούσίας πρός προ- 
σέλκυσιν τού σπερματοζωαρίου (αναζη
τήσατε ήδη άπό έδώ τήν γυναίκα) καί ένα 
άπό αυτά, τό τυχερό, τό γονιμοποιέ!, ένώ 
τά άλλα περιφερόμενα άστεγα, μετ’ όλί- 
γον άποθνήσκουν. "Επειτα έμφυτεύεται 
είς τόν βλενογόνον τής μήτρας όπου καί 
άναπτύσσεται. Ή  περίπτωσις άναπτύ- 
ξεως του έμβρύου έκτός τής μήτρας λέγε
ται έξωμήτριος κύησις καί πρέπει νά δια
γιγνώσκεται έγκαίρως πρός διακοπήν τής 
κυήσεως καί άποφυγήν δυσαρέστων συ
νεπειών διά τήν έγκυον.

'Ως πρός τόν καθορισμόν τοΰ φύλου, 
άς μέ συγχωρήσουν μερικοί πού τό μαρ- 
τυράω, ή εύθύνη βαρύνει τόν άνδρα, καί 
έλπίζω τό τεύχος αύτό δέν θά.... άποκρυ- 
βή άπό τάς συζύγους. Τά ώριμα γεννητικά 
κύτταρα έχουν τά λεγάμενα φυλετικά χρω
ματοσώματα. Καί οί γυναίκες έχουν στό 
ώάριον όμοια X—X, οί δέ άνδρες διαφο
ρετικά X—Υ. Έτσι λοιπόν έξαρτάται 
ποιό χρωματόσωμα τού κυττάρου τού άν- 
δρός θά γονιμοποιήση, τό X ή τό Υ. "Αν 
τό X θά έχωμεν X γυναικός καί X άνδρός 
—X—X θήλυ, άν τό Υ, θά έχωμε X γυναι- 
κός καί Υ άνδρ ς=Χ—Υ=άρρεν. Έτσι 
δικαιολογείται καί ή κληρονομική έμφά- 
νισις ώρισμένων νόσων πού μεταδίδονται 
μέ τά χρωματοσώματα, ώς Δαλτωνισμός, 
αιμοφιλία κ.λ.π. έπί τών άπογόνων έξαρ- 
τάται άπό τό φϋλον των.

'Ως πρός τήν δίδυμον κύησιν έχωμεν 
τούς μονωογενείς διδύμους, δηλ. άπό τό 
ίδιο ώάριο καί τό ίδιο σπερματοζωάριο 
καί οί δίδυμοι αύτοί είναι κληρονομικώς 
ίδιοι στους σωματικούς, ψυχικούς καί 
πνευματικούς χαρακτήρες καί τούς διωο- 
γενεϊς διδύμους δηλ. άπό δύο διαφορετικά 
ώάρια καί σπερματοζωάρια καί οί δίδυμοι 
αύτοί είναι άνόμοιοι στούς άνωτέρω χα
ρακτήρες.

Τό άναπτυσσόμενον έμβρυον ζεϊ σάν 
παράσιτο είς βάρος τής μητρός τρεφόμενο 
άπό τό αίμα της διά τής πλακουντίου λε- 
γομένης κυκλοφορίας. Τοιουτοτρόπως, 
οίοσδήποτε έρεθισμός, είτε έκ τής μη
τρός, είτε έκ τού περιβάλλοντος προερ
χόμενος, έχει άμεσον έπίπτωσιν έπί τής 
άναπτύξεως καί τής διαπλάσεως τού έμ
βρύου.

ΤΟ  ΘΑΥΜΑΣΙΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

Τ Η Σ  ΖΩΗΣ

Δρος
ΠΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ 
Μοιράρχου — Ιατρού 

’Ορθοπεδικού — Χειρουργού

Ή  πρώτη λειτουργία πού έμφανίζεται 
έπί τού έμβρύου είναι ή τής καρδίας. "Ηδη 
τήν 3ην έβδομάδα τής κυήσεως έχομεν 
καρδιακούς παλμούς. Τόν 2ον —3ον μήνα 
είναι άδύνατος ό διαχωρισμός τού φύλου, 
όλα όμοιάζουν σάν άρρενα καί μόνον 
ίστολογικώς διαφέρουν. Τόν 4ον μήνα 
διαπλάσσονται τά γεννητικά όργανα. Τόν 
3ον μήνα τό έμβρυον παίρνει τήν άνθρω- 
πινη μορφή. Τόν 4ον μήνα είναι οί πρώ
τες κινήσεις τών μελών (σκιρτήματα) άν- 
τιλαμβανόμενα εύκόλως ύπό τής μητρός 
άπό τόν 5ον μήνα. Τόν 5ον άρχίζει ή λει
τουργία τού ήπατος, τού μυελού τών ό- 
στών καί σπληνός. Τόν 6ον μήνα άνα- 
πνέει καί κινείται δέν είναι όμως βιώσι- 
μον. Τόν 7ονμήναή φυσιογνωμία παίρνει 
πλέον τήν όριστικήν της διαμόρφωσιν.

Είς τήν μητέρα αί έπερχόμεναι μεταβο- 
λαί είναι κατ’ άρχήν σκόπιμοι.

Τό ποσόν τού αίματος αυξάνει, άλλά 
κυρίως τό πλάσμα, όπότε έχωμεν άραίω- 
σιν καί τήν φυσιολογικήν άναιμίάν τής 
κυήσεως. Πλήν όμως δέν πρέπει νά κα- 
τέλθη ό άριθμός τών έρυθρών κάτω τών 
4.000.000 καί ή αίμοσφαιρίνη τού 75%. 
Ή  αϋξησις τού βάρους τής έγκύου όφεί- 
λεται κυρίως, πλήν τοΰ βάρους τής μή
τρας, είς κατακράτησιν υγρών τά όποια 
καί άποβάλλονται μετά τόν τοκετόν δι’ 
έφιδρώσεως καί άφθονου διουρήσεως.

Ή  διαγραφή τού φλεβικού δικτύου, οί 
κιρσοί, όφείλονται στήν πίεσιν πού έξα- 
σκεί ή μήτρα έπί τών άγγείων τής κοιλίας 
καί τών κάτω άκρων καί είς τήν μειωμέ-

νην κίνησιν τής έγκύου. Γι’ αυτό έπιβάλ- 
λεται ή κίνησις έν εϊδει περιπάτου, όχι 
όμως ή κόπωσις καί ή όρθοστασία, διότι 
έκτός τών άνωτέρω έχει έπιβαρυνθή καί ή 
καρδιακή λειτουργία.

Ή  καθαριότης τού δέρματος είναι πρω
ταρχική, πλήν όμως κατά τούς τελευταί
ους μήνας άπαγορεύεται άπολύτως τό 
λουτρόν, έκτός μόνον τού ντούζ.

Τό νευρικόν σύστημα έπηρεάζεται καί 
ή έγκυος κατέρχεται ψυχικώς είς τό έν- 
στικτώδες έπίπεδον τοΰ νηπίου, γι’ αύτό 
καί δέν είναι ύπεύθυνη άπολύτως γιά τάς 
πράξεις της. Είς τήν αιτίαν αύτήν όφεί- 
λονται καί αί διαταραχαί τής όρέξειος.

Παρατηρείται άτονία τού έντέρου καί 
δυσκοιλιότης, σκόπιμος όμως, πρός άπο
φυγήν συστολών τής μήτρας. Στήν περί- 
πτωσι αύτή άπαγορεύονται τά καθαρτικά 
καί δή τά ισχυρά. Δυνατόν όμως νά γίνη 
χρήσις κατά διαστήματα όλίγου παραφι- 
νελαίου.

Δέν είναι σκόπιμος ή ύπερβολική δια
τροφή. Τό έμβρυον έχει ανάγκην κατά 
τούς τελευταίους μήνας μόνον 400 θερμί
δων ήμερησίως.Συνιστώνται τροφαί πλού
σιοι είς άσβέστιον, φώσφορον, βιταμίνες 
A,C,D, ψάρια, πατάτες, σαλάτες, φρούτα. 
Τά οίνοπνευματώδη καί τό κάπνισμα πρέ
πει νά άποφεύγωνται.

Τόν πιθανόν χρόνον τοκετού δυνάμεθα 
νά ύπολογίσωμεν πρακτικώς. Προσθέτο- 
μεν 1 χρόνο καί 1 έβδομάδα άπό τήν τε- 
λευταίαν έμμηνον ρΰσιν καί έπειτα άφαι- 
ρούμεν 3 μήνας. 'Η κύησις διαρκεΐ 1 σε
ληνιακούς μήνας. Τό πρόωρον νεογνόν 
είναι βιώσιμον τούλάχιστον 260 ήμέρας 
άπό τής τελευταίας έμμήνου ρύσεως. Τό 
ώριμον έχει ύψος 50 έκ. καί βάρος 3.300 
γρ. περίπου. Τό βάρος τού έγκεφάλου είς 
μέν τό άρρεν είναι 339 γρ. είς δέ τό θήλυ 
329 γρ. Ή  άνάπτυξις άρχεται μετά τό Ιον 
έτος καί κυρίως τό 4ον — δον. Γι’ αύτό 
άλλωστε συμπίπτει ή άρχή τής σχολικής 
περιόδου. Τό νεογνόν άφοΰ διαγράψη τό 
πρώτον V τής καμπύλης βάρους ήτοι τό 
σύμβολον τής πρώτης νίκης τής ζωής, ά- 
νακτά έκ νέου τό βάρος τό όποιον είχε κα
τά τήν γέννησίν του.

Τό βρέφος άντιδρά όλοδυναμικώς. Θά 
ζήση δΓ όλίγους μήνας μέ τά ένστικτά 
του άντιδρόν πρός τό περιβάλλον του διά 
συμπλέγματος άρχεγόνων άντανακλαστι- 
κών. Τά ένστικτά του αύτά συντόμως θά 
ένταχθούν είς τήν όρθήν κοίτην τής ζωής. 
Τό ψυχοφυσιολογικόν κύκλωμα τοΰ θη
λασμού θά διευκολίνη τήν χαλιναγώγη- 
σιν τών ένσ κτων καί θά εύρύνη τήν άκ- 
τίνα άντιδράσεως τοΰ βρέφους πρός τό 
περιβάλλον. Τό άντανακλαστικόν τής 
συλλήψεως είναι φυσιολογικόν κατά τήν 
βρεφικήν ήλικίαν, ένώ έπί ένήλικος ση
μαίνει όπισθοδρόμησιν καί βλάβην τοΰ 
μετωπιαίου λοβοΰ τού έγκεφάλου.
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«....Κέντρον 2 πρός 2^5'....Μεταβήτε περιοχήν Καλαμα
ριάς οδός Α αριθμός Β έπεισόδιον...». Πρωταγωνίστριες ήταν 
δυό άσπονδες φίλες πού κατοικούσαν σέ συνεχόμενα διαμε
ρίσματα μιάς πολυκατοικίας στήν Θεσσαλονίκη. Ή  μία έτυ- 
γάνιζε ψάρια έχοντας ανοιχτή τήν κυρία είσοδο, πράγμα πού 
χτυπούσε άσχημα στήν δσφρησι τής άλλης. ’Επακολούθησαν 
οί έκατέρωθεν «φιλοφρονήσεις», έξεδηλώθησαν έπιθετικές 
διαθέσεις, αναστατώθηκε ή πολυκατοικία, άλλά παρά ταΰτα 
ώρισμένοι θηλυκού γένους ένοικοι γιά λόγους εύνοήτους, 
απολάμβαναν μέ ξεχωριστή ευχαρίστηση τά συμβαίνοντα. 
Τελικά οί άνδρες τού περιπολικού έπέτυχαν νά ηρεμήσουν 
τά πνεύματα πρός μεγάλη άπαγοήτευσι όσων περίμεναν νά 
άπολαύσουν μιά συνέχεια περισσότερο έπεισοδιακή....

* * *

Μέ άναμμένους τούς προβολείς τό περιπολικό 2—8 τής 
’Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσσαλονίκης, κατευθυνόταν σ’ ένα 
προάστιο γιά νά προλάβη τό κακό. Τί είχε συμβή; Μία ήλι- 
κιωμένη κυρία είχε τηλεφωνήσει μέ λυγμούς στό Κέντρο ότι 
άφοΰ μάλωσε άσχημα τήν μικρότερη κόρη της, έκείνη βγήκε 
στήν βεράντα μέ κακές προθέσεις καί δέν εννοεί νά τό κουνήση 
άπό τήν θέσι της. "Οταν οί Χωροφύλακες τού περιπολικού 
μπήκαν στό διαμέρισμα, βρήκαν τήν κυρία νά κλαίη άπμρη- 
γόρητη άνάμεσα σέ πέντε... .γάτες, ένώ ή έκτη καρφωμένη στήν 
άκρη τής βεράντας νιαούριζε γοερά. «Βοηθήστε με καλοί 
μου άνθρωποι νά τήν φέρω μέσα γιατί θά μοΰ κρυολογήση....» 
έλεγε καί ξανάλεγε ή πονεμένη «μητέρα»...Καί έκεΐνοι τι νά 
κάνουν; Σεβάστηκαν τήν ήλικία της καί βοήθησαν τήν κα
τάσταση γιατί κοντά στ’ άλλα, οί ένοικοι τής πολυκατοικίας 
έπρεπε κάποτε νά κοιμηθούν.....

* * *

Τί κάνει ένα μωρό τεσσάρων μηνών όταν δέν κοιμάται ; 
Συνήθως κλαίει μονότονα, σταματάει, καί αρχίζει πάλι άπό 
τήν άρχή. Καί όταν ή γοερή αύτή συναυλία συμβή νά άρχίση 
μετά τό μεσάνυχτα σ’ ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας τότε τί 
γίνεται. Άπλούστατα. ’Αναγκαστικοί άκροαταί είναι οί γεί
τονες. Οί πιό νευρικοί στήν άρχή στριφογυρίζουν στό κρεββά- 
τι. "Υστερα σηκώνονται, βηματίζουν νευρικά,άνοίγουν πόρτες, 
χτυπάνε τούς τοίχους, ξεσηκώνουν στό πόδι τήν πολυκατοι
κία, καί στό τέλος τηλεφωνούν στήν 'Αμεσο Έπέμβασι. 
Σέ μιά παρόμοια σκηνή βρέθηκαν ένα βράδυ μετά τά μεσάνυ
χτα οί Χωροφύλακες τού περιπολικού 2—46 τής Θεσσαλονί
κης. Καί τί περίεργο!...Μόλις έφτασαν στήν είσοδο τής 
πολυκατοικίας τό μωρό είχε άποκοιμηθή, άλλά δύο άπό τούς 
ένοικους άσχετοι μέ τήν άρχική έστία τού θορύβου, φιλονικού
σαν μέ τήν.,.,ήσυχία τους άπό δύο γειτονικές βεράντες. Μέχρι 
πού έπείστηκαν νά ήρεμήσουν όπότε ό νυχτιάτικος αυτός 
συναγέρμός έληξε αισίως.....

* *  *

«Άμεσος Έπέμβασις έκεϊ; ’Ελάτε γρήγορα γιατί κάποιος 
προσπαθεί νά μπή στό σπίτι μου άπό τό παράθυρο....» άκούστη- 
κε στό τηλέφωνο ή γεμάτη άγωνία άνδρική φωνή. Τό περιπο
λικό 2—12 σέ λίγα λεπτά έφθασε άθόρυβα σέ κατάλληλη 
άπόστασι άπό μιά ισόγεια μονοκατοικία δίπλα άπό τό γήπεδο 
τού ΠΑΟΚ. Οί άνδρες τού πληρώματος πλησίασαν μέ προφυ
λάξεις γιά νά συλλάβουν έκεϊνον πού ήθελε σώνει καί καλά νά 
μπή νυχτιάτικα στό ξένο σπίτι. Πράγματι κάτι τέτοιο συνέβαι- 
νε. Μέ τήν διαφορά όμως ότι ό άνυποχώρητος αυτός δράστης
ήταν ό__άέρας πού έκανε νά χτυπά πού καί πού ένα άνασφά-
λιοτο παραθυρόφυλλο.... Ήταν πράγματι άστεία ή ύπόθεσι, 
άλλά τί σημασία είχε; Ό  άνθρωπος πού λίγα λεπτά πριν 
-τρεμε άπό τόν φόβο του κοιμήθηκε ήσυχος....

Ό  άνθρωπος, καθηγητής τό έπάγγελμα καί έργένης, γύριζε 
στό σπίτι του—κάπου στήν Φιλοθέη—λίγο μετά τά μεσάνυ
χτα. Συγκεκριμένα έπέστρεφε άπό κάποια διασκέδασι καί 
γιαυτό βρισκόταν σέ μεγάλο κέφι. Άνοίγοντας όμως τήν κυ
ρία είσοδο, όπισθοχώρησε έντρομος. Στήν άρχή τού διαδρό
μου καί άπέναντί του μία εύσωμη γάτα πού είχε μπή άπό τό 
διπλανό ξεχασμένο άνοιχτό παράθυρο τού έδειχνε άπειλητικά 
τά νύχια της. Δοκίμασε νά τήν διώξη άπό τήν άνοιχτή πόρτα 
άλλά έκείνη οπισθοχωρώντας μέ τήν άπειλή πάντα σάν έσχατο 
μέσο άμύνης, τρύπωσε στό διπλανό δωμάτιο. Καί τώρα πώς 
μπαίνουν στήν σκοτεινή κάμαρα; Τηλεφώνησε—πού άλλοΰ; 
στήν Άμεσο Έπέμβασι. Ό  «σπήκερ» χωρίς νά χάση τήν ψυ
χραιμία του βρήκε άμέσως τήν λύσι. Τού συνέστησε νά βγή 
πίσω στόν κήπο καί νά χτυπήση άπ’ έξω στό παράθυρο τού 
δωματίου πού είχε κρυφτή ή γάτα, ώστε νά τήν άναγκάση 
ό θόρυβος νά φύγη άπό τήν άνοιχτή πόρτα. Έτσι έγινε καί 
ό άνθρωπος γλύτωσε άπό τήν άπρόσκλητη αύτή έπίσκεψι... 
Τί σοΰ είναι τέλος πάντων έκεΐνοι οί έκφωνηταί τής Αμέσου 
Έπεμβάσεως τού Κέντρου Αμαρουσίου...

* *  *

Τό μυστήριο—σέ μιά έκκλησία τής Νέας ’Ιωνίας—είχε 
άρχίσει όταν ξέσπασε τό κακό. Οί μπομπονιέρες είχαν λη- 
σμονηθή στό ταξί πού μετέφερε τις λαμπάδες καί τά στέφανα. 
Καί τώρα τί γίνεται; είπαν μέ άπόγνωσι οί συγγενείς. Δέν 
χρειαζόταν όμως νά άνοίξουν (δέν είχαν άλλωστε) τό «Χρυσό 
'Οδηγό» άλλά νά άναζητήσουν καί μάλιστα έπειγόντως τόν 
άλλο όδηγό: Τού ταξί! Πώς όμως; Εύτυχώς κάποιος άπό τούς 
ψυχραιμότερους είχε τήν ιδέα νά τηλεφωνήσουν στήν Αμεσο 
Έπέμβασι. Κινητοποιήθησαν άμέσως τρία περιπολικά, ένα 
άπό τά όποια βρήκε τόν όδηγό τού ταξί σ’ ένα δρόμο νά όδηγή 
άμέριμνος, γιατί τά έπίμαχα πανέρια μέ τις μπομπονιέρες 
βρίσκονταν στό δάπεδο τού πίσω καθίσματος καί δέν τά είχε 
προσέξει όσην ώρα άναζητοΰσε έπιβάτη. Λίγο πριν άρχίσει 
ό χορός τού Ήσαΐα οί μπομπονιέρες έφταναν στόν προορισμό 
τους, ή καρδιά τών συγγενών γύριζε στή θέσι της, καί οί Χωρο
φύλακες στό περιπολικό 1—28 μέ κατεύθυνσι κάπου άλλοΰ πού 
τούς έστελνε τό Κέντρο...

* *  *

Σέ τέσσερα σπίτια τών Προαστίων καί συγκεκριμένα στό 
Μπραχάμι, τό Νέο Ηράκλειο, τά Άσπρα Χώματα καί τό 
Αιγάλεω, ισάριθμα μικρά παιδιά τήν παραμονή τών Χριστου
γέννων κοιμήθηκαν όλομόναχα γιατί οί γονείς τους είχαν 
τήν έντύπωσι ότι μπορούσαν νά κάνουν τό ρεβεγιόν τους σέ 
κάποιο κέντρο ήσυχοι μέ τήν βεβαιότητα ότι δέν θά ξυπνήσουν 
μέχρι τό πρωί. Ξύπνησαν όμως λίγο μετά τά μεσάνυχτα μέ 
άποτέλεσμα νά άναστατώσουν τις γειτονιές τους μέ τά γοερά 
κλάμματα. Οί περίοικοι ειδοποίησαν τήν Άμεσο Έπέμβασι 
καί έτσι οί Χωροφύλακες έκαναν Χτιστουγεννιάτικα τις.... 
«μπέϊμπυ—σίττερς». Γιά τά τρία άπότά παιδιά δέν υπήρχε 
πρόβλημα γιατί οί γονείς τους γύρισαν σέ λίγη ώρα. Τό τέταρ
το όμως έμεινε άγρυπνο μέχρι τις πέντε τό πρωί πού γύρισαν οί 
γονείς του διασκεδάζοντας μέ ένα Χωροφύλακα πού τού 
έκανε τήν ...παντομίμα γιά νά σταματήση τό κλάμα. Καί τό 
σπουδαιότερο : Άρχισε πάλι τά κλάματα όταν έφυγε τό 
πλήρωμα τού περιπολικού. «Θέλω νά μέ πάνε βόλτα μέ τό 
έκατό!...» έλεγε καί ξανάλεγε μέ άναφυλλητά. Τελικά όμως 
έπείσθη ότι «οί θείοι θέλουν νά πάνε καί έκεΐνοι στάπαιδιάκια 
τους» καί έτσι ήσύχασε...
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Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΚΟΧΟΥΤΕΚ έκατομμυρίων χιλιομέτρων. Ώρισμένοι έπιστήμονες 
έπιμένουν δτι ό Κομήτης Κόχουτεκ είναι ό λαμπρό
τερος τοΟ αίώνος, καί προσθέτουν δτι έχει φωτεινό- 
τητα 50πλασίαν έκείνης τήν όποιαν ένεφάνισεν ό περί
φημος Κομήτης τοΟ Χάλλεϋ, ό όποιος κατεθορύβησε 
τήν άνθρωπότητα τόν Μάϊον τοΟ έτους 1910. Έπ’ 
εύκαιρίμ σημειοΟται δτι ό τελευταίος αύτός Κομήτης 
θά έμφανισθή τό έτος 1986, έάν βεβαίως δέν μεταβλη- 
θή ή τροχθιά του. Ή  έλαχίστη άπόστασις διελεύ- 
σεως τοΟ Κόχουτεκ έκ τής γής έχει δπολογισθή εις 
120 περίπου έκατομμύρια χιλιόμετρα. Κατά τούς 
άστρονόμους πάντοτε, ή «προσέγγισις» αΰτη πρόκει
ται νά γίνη τήν 21ην Ίανουαρίου, δτε—έκτός άπροό- 
πτου—οί ’Αμερικανοί άστροναΟται τού εύρισκομένου 
έν τροχιά διαστημικού σταθμού «Σκάύλαμπ 3» θά λά
βουν φωτογραφίας του μέ τήν βοήθεια είκονοληπτικής 
μηχανής ύπεριωδών άκτίνων. Κατά τάς τελευταίας 
ήμέρας, έκ διαφόρων δημοσιευμάτων ώρισμένων 
έφημερίδων τού έξωτερικοΰ, πληροφορούμεθα δτι 
ύποεκτιμάται ή σπουδαιότης τού Κομήτου Κόχουτεκ 
καί άντικρούονται, ώρισμέναι άπό τάς προαναφερο- 
μένας προβλέψεις τών έπιστημόνων. Εκείνο όμως τό 
όποιον θεωρείται βέβαιον, είναι δτι ούδείς κίνδυνος 
δημιουργείται διά τήν γήν έκ τής έμφανίσεως τού 
Κόχουτεκ. Μετ’ όλίγους μήνας θά είναι άθέατος 
καθώς θά εύρίσκεται έν πορείμ πρός τόν άσύλληπτον 
διά άνθρώπινον νούν σκοτεινόν άπειρον.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΣΑΧΑΡΑΣ

Ό  Κομήτης Κόχουτεκ άπεκαλύφθη άπό τόν Τσέχον 
άστρονόμον δόκτωρα Λιούμπος Κόχουτεκ, ό όποιος 
καί τόν έφωτογράφησε πρώτος τήν 7ην Μαρτίου 1973 
είς τό Άστεροσκοπείον τού ’Αμβούργου. "Εκτοτε τό 
«χρονικόν Κόχουτεκ» έχει ώς έξής: Ή  τροχιά του ύπε- 
λογίσθη μαθηματικώς βάσει 27 αύτοτελών παρατηρή
σεων, άπό τόν δόκτωρα Μπράϊαν Μάρσντεν, τού 
Σμιθσονείου Πλανηταρίου ’Αστροφυσικής τών Η.Π.Α. 
Τόν παρελθόντα Μάϊον έξηφανίσθη είς τό λυκόφως 
καί παρέμεινε άθέατος μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, 
όπότε καί ένεφανίσθη κατά τό λυκαυγές είς τόν άστε- 
ρισμόν τής Έξάδος. Άπό 1ης Νοεμβρίου ή παρατή- 
ρησίς του ήτο δυνατή κατά τάς νυκτερινάς ώρας καί 
διά γυμνού όφθαλμοΰ, είς τό σημείον συναντήσεώς του 
μετά τών άστερισμών τού Λέοντος, τού Κρατήρος καί 
τής Παρθένου. Κατά τούς ύπολογισμούς τών άστρο- 
νόμων τό άποκορύφωμα τής λαμπρότητάς του θά είναι 
μεταξύ 10 έως 15 Ίανουαρίου δτε ό ούρανός θά είναι 
άσέληνος. ’Επίσης δτι ή λάμψις του θά είναι όρατή 
κατά τό Νοτιοδυτικόν σημείον τού όρίζοντος καί 
θά συνεχισθή μέχρι άρχάς Φεβρουάριου, όπότε θά 
άρχίση καί ή βαθμιαία άπομάκρυνσίς του άπό τήν περιή- 
λιον τροχιάν του. Κατά τούς ίδιους ύπολογισμούς 
ό Κομήτης Κόχουτεκ κινείται μέ ταχύτητα 176.000 
χιλιομέτρων ώριαίως. Προέρχεται άπό τάς ψυχράς 
καί σκοτεινάς περιοχάς, αί όποϊαι εύρίσκονται πέραν 
τού ήλιακού μας συστήματος, δπου καί περιεφέρετο 
άθέατος έπί δισεκατομμύρια έτη. 'Εως δτου μία κοσμι
κή διαταραχή έξαπέστειλε τούτον πρό 10.000 περίπου 
έτών πρός τήν κατεύθυνσιν τού ήλιου. Ό  πυρήν του, 
άποτελούμενος κατά βάσιν έκ μικρών σωματιδίων καί 
άερίων μικρός πυκνότητος, έχει διάμετρον 20 χιλιο
μέτρων περίπου, ένώ ή «ούρά» του μήκος πολλών

Τό μοναδικόν δένδρον, τό όποιον εΰρίσκετο είς 
τήν κεντρικήν περιοχήν τής Σαχάρας Τενερέ, έξε- 
ριζώθη άπό πρόσφατον άνεμοθύελλαν. Ή  καταστρο
φή του άνεκαλύφθη καί έν συνεχείςι άπεθανατίσθη 
διά τής δημοσιευομένης φωτογραφίας υπό οδηγών 
αυτοκινήτων οί όποιοι μετεΐχον «ράλλυ» διά μέσου 
τής ερήμου.
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Ταϋρος κατά ’Αστυνομικού (. . !). T6 περιστατικόν 
τούτο δέν συνέβη εις 'Ισπανικήν αρέναν, αλλά εις 
τήν Γλασκώβην. Ό  άστυνομικός Ταν Κάργκιλλ 
έλαβε τήν έντολήν νά άναζητήση καί συλλάβη ταύ
ρον ό όποιος άπέδρασεν άπό τά σφαγεία τής πόλεως. 
Όταν όμως άνεκάλυψε τον δραπέτην, άντί νά τόν 
συλλάβη. . . συνελήφθη ό ίδιος άπό τόν φωτογρα
φικόν φακόν νά μεταβάλλεται άπό διώκτης εις διω- 
κόμενον. . . .

Ό  περιορισμός εις 
τήν κατανάλωσιν των 
υγρών καυσίμων δέν 
φαίνεται νά δημιουρ- 
γή προβλήματα εις τόν 
είκονιζόμενον ’Αστυ
νομικόν τού Ντύσελ- 
ντορφ καθώς καί εις τόν 
τετράποδον βοηθόν του 
οί όποιοι έκτελοΰν τήν 
περιπολίαν των έπω- 
χούμενοι ποδηλάτου, ό 
πρώτος ώς όδηγός καί ό 
δεύτερος ώς «πλήρωμα»

ΤΟ ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΜΕΙΔΙΑΜΑ

Αί Άγγλίδες ’Αστυνομικοί τής Τροχαίας δέν άρ- 
κοΰνται νά άφοπλίζοϋν μέ ένα χαμόγελο καί τόν πλέ
ον δύστροπον παραβάτην, άλλά καί έξοπλίζονται 
μέ μηχανοκίνητα μέσα, ώστε ή συμμετοχή των εις 
τήν ειρηνικήν μάχην τής άσφάλτου νά είναι περισσό
τερον άποτελεσματική. Εις τήν φωτογραφίαν μηχανο
κίνητος γυναίκα τροχονόμος τής ’Αστυνομίας τού 
Βορείου Λονδίνου εν ώρα υπηρεσίας.

ΟΤΑΝ Ο ΔΡΑΠΕΤΗΣ ΚΥΝΗΓΑ 

ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟ

ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗ

ΛΑΤΟ
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Οί πρακτικοί Γερμανοί έξακο- 
λουθοΰν νά αντιδρούν μέ αισιοδο
ξίαν εις τήν υποχρεωτικήν κατά 
τάς Κυριάκός ακινησίαν των αυτο
κινήτων των. Εις τήν φωτογρα
φίαν είκονίζεται ήλικιωμένος κά
τοικος του ’Αμβούργου ό όποιος 
κινείται εις χιονισμένην κεντρικήν 
λεωφόρον τής πόλεως μέ τήν βοή
θειαν σκί. "Οπως έδήλωσεν εις 
δημοσιογράφον, δΓ αύτοϋ τοΰ τρό
που μετακινείται ταχέως, ζεσταίνε
ται,καί καταπολεμά άποτελεσματι- 
κως τήν επικίνδυνον διά τήν ήλι- 
κίαν του παχυσαρκίαν.

ΣΚΙ ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 

ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Ή φωτογραφία άν καί πρό
σφατος, ενθυμίζει στιγμιότυ- 
πον άπό τάς καθημερινός ά- 
σχολίας των πρώτων άποί- 
κων εις τήν ’Αμερικήν. Εις 
τήν πραγματικότητα όμως εί- 
κονίζει τή συγκέντρωσιν 
καυσοξύλων ύπό ’Αμερικα
νικής οικογένειας εις τήν 
κωμόπολιν "Ελκχορν τής Νε- 
βάδας, έν όψει τής γνωστής 
εις παγκόσμιον κλίμακα κρί- 
σεως εις τά ύγρά καύσιμα.
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Ο ΒΑΡΥΣ ΧΕΙΜΩΝ 

ΚΑΙ

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ

Τρία στιγμιότυπα από τήν πρόσφατον 
κακοκαιρίαν εις τήν Βόρειον Ελλάδα.

’Αριστερά: Ψαράδες εις τήν λίμνην 
τοϋ 'Αγίου Βασιλείου.

Δεξιά: Άνατραπέν παρά τήν λίμνην 
λεωφορείον μέ άποτέλεσμα τον θανά- 
σιμον τραυματισμόν τοϋ όδηγοϋ του.

Κάτω: Τροχονόμος Χωροφύλαξ δίδει 
οδηγίας εις οδηγούς αυτοκινήτων οί 
όποιοι έχουν ήδη εισέλθει εις τήν 
αρχήν τμήματος όδοϋ έχούσης ηύξη- 
μένην όλισθηρότητα.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Σ Χ Ο Λ Ι Α  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

"Ενας χρόνος συμπληρώθηκε άπό πέρι- 
συ τά Χριστούγεννα, πού έφυγε άπό τήν 
ζωή ό άείμνηστος Κωστής Μπαστιάς. 
Ένας όλάκερος χρόνος άπό τήν ήμέρα, 
πού άφησε πίσω του ένα μεγάλο κενό ό 
άνθρωπος αυτός ό προικισμένος μέ τήν 
τόση πηγαία άκτινοβολία πνεύματος καί 
τήν άφάνταστη δραστηριότητα. ’Αλλά 
ποιος ήταν ό Κωστής Μπαστιάς ; Ποιό 
τό έργο τής ήγετικής αύτής μορφής τών 
Νεοελληνικών Γραμμάτων ; ’Από τό ένα 
μέρος τούτες οί έρωτήσεις φαίνονται ά
σκοπες γιατί όλοι τόν γνωρίσαμε σάν άν
θρωπο καί σάν άκούραστο πνευματικό δη
μιουργό. Άπό τό άλλο μέρος όμως δοκι
μάζομε μιά βαθειά παρόρμησι νά άναθυ- 
μηθοΰμε τό γήινο φωτεινό του πέρασμα. 
Είδε τό φως τής ζωής στήν άρχή τού αιώ
να μας - τό 1901 -στήν Έρμούπολι τής Σύ
ρου όπου καί έπεράτωσε τις Γυμνασιακές 
του σπουδές. Πολύ νέος μπήκε στήν δη
μοσιογραφία καί έργάστηκε διαδοχικά 
στις έφημερίδες «Άκρόπολις», «Δημο
κρατία», «'Εσπέρα», «Έθνος», «Πρωία» 
καί άλλες, ένώ συγχρόνως (ολοκλήρωνε 
τις νομικές σπουδές του στό Πανεπιστή
μιο τών Αθηνών, καί τις θεατρικές στό 
Παρίσι. Μέ τόν ίδιο ζήλο άφοσιώθηκε 
καί στήν λογοτεχνία γράφοντας ένα πλή
θος άπό έργα σ’ ένα ύφος ξεχωριστό, κα
θαρά προσωπικό, πιασμένο άπό τήν άνή- 
συχη όσο καί εΰαίσθητη συγγραφική του 
συνείδησι. ’Επίσημα τό λογοτεχνικό καί 
κριτικό του έργο έγκαινιάσθηκε μέ τά πε- 
ζογραφήματά του «Στεριές καί θάλασσες», 
γιά νά άκολουθήσουν «Τά άλιευτικά», τό 
μυθιστόρημα «Μηνάς ό Ρέμπελος» πού 
τιμήθηκε μέ βραβείο τής Ακαδημίας Α 
θηνών, τά διηγήματα «Λιμάνια», ό τόμος 
έντυπώσεων «Οί άνθρωποι καί τά ζώα», 
τό ιστόρημα «Μπουμπουλίνα», τό χρο
νικό τής Κατοχής «Αράχνη ’44», «Ό 
Παπουλάκος», τά δραματικά σχεδιάσμα
τα «Κωνσταντίνος Οικονόμος ό έξ Οικο
νόμων», «Άναστη μένος Χριστός», «Άνέ- 
στητοι άνθρωποι», τό μεγάλο του δοκίμιο 
«Ό Παπαδιαμάντης», ή νουβέλλα του 
«Ό Καπτάν Άγγελής» καί ή κωμωδία 
του «Αριστοφάνης».

’Εκτός άπό τά προαναφερόμενα, έγρα
ψε τά θεατρικά έργα «Πέτρα σκανδάλη» 
πού παίχτηκε άπό τόν θίασο τής Κυβέλης, 
«Τό πουλί τής νύχτας», καί τήν κωμωδία 
«ή Α. Μ.» πού παίχτηκε άπό τόν 
θίασο τής Μαρίκας Κοτοπούλη. "Οταν 
τό 1930 ιδρύθηκε τό Εθνικό Θέατρο, διω- 
ρίστηκε Γενικός Γραμματεύς. Στήν συ
νέχεια άνέλαβε τήν διεύθυνσι τού δραμα

τολογίου, γιά νά καταλήξη τό 1937 Γενι
κός Διευθυντής Γραμμάτων καί Καλών 
Τεχνών τού 'Υπουργείου ’Εθνικής Παι
δείας καί Γενικός Διευθυντής τού ’Εθνι
κού Θεάτρου. ’Επί τής Διοικήσεώς του, 
καθιερώθηκαν γιά πρώτη φορά οί παρα
στάσεις άρχαίας τραγωδίας στό θέατρο 
τής Επιδαύρου, ένώ παράλληλα έσυστη- 
ματοποιήθηκαν οί έρμηνεϊες τους στό 
Ωδείο τού Ήρώδου τού Αττικού. Εκεί 

όπου τό περασμένο καλοκαίρι τό Εθνικό 
Θέατρο άφιέρωσε ειδική παράστασι στήν 
μνήμη του. ’Επί τών ήμερων του έπίσης τό 
’Εθνικό Θέατρο, έγινε ή πρώτη μέ υψηλές 
άξιώσεις Ελληνική Θεατρική έξόρμησι 
στό ’Εξωτερικό μέ τις παραστάσεις τής 
«Ήλέκτρας» καί τού «Άμλετ». Ταύτο- 
χρόνως ίδρυσε τό περιοδεΰον λυόμενο 
θέατρο « Αρμα Θέσπιδος» πού έδωσε πα
ραστάσεις σέ_ όλη σχεδόν τήν Ελλάδα, 
ένώ τό 1939 ίδρυσε τήν ’Εθνική Λυρική 
Σκηνή. Καί ή λαμπρή πορεία τού άκάμα- 
του αύτοΰ έργάτη τού πνεύματος συνεχί
ζετα ι... Στήν 6ετία 1958—1964 ύπήρξε 
Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου 
καί Γενικός Διευθυντής τής ’Εθνικής Λυ
ρικής Σκηνής. Στήν 3ετία 1961—1964 Γε
νικός Διευθυντής τού τότε Ε.Ι.Ρ., καί μέ
χρι τήν στερνή του πνοή ό άνθρωπος πού 
έγραφε άσταμάτητα. Μεγάλη ύπήρξε ή 
προσφορά του στήν συγγραφή τής δωδε- 
κάτομης «'Ιστορίας τού Ελληνικού Έ θ
νους». Ήταν ό άρχιτεκτονας τού μεγάλου

αυτού έργου μέ τόν λεπτό ρόλο νά συνδέη 
όλα τά ιστορικά κείμενα. Πέτυχε καί σ’ 
αύτό τό δύσκολο σημείο, άλλα στάθηκε 
άτυχος. Δέν πρόφτασε νά ίδή ζωντανός τό 
σπουδαίο αυτό έργο. Ά ν  ζοΰσε σήμερα, 
θά δοκίμαζε τήν εύτυχία άπό τήν ύποδοχή 
του άπό τόν πνευματικό κόσμο τού τόπου 
μας. Θά δοκίμαζε σ’ όλη του τήν έκτασι 
καί κάτι άλλο άνθρώπινο καί ώραίο : Νά 
καμαρώνη τόν πνευματικό του διάδοχο 
γιά τόν όποιον αισθανόταν πάντα ύπερη- 
φάνεια. Δηλαδή τόν γιό του ’Ιωάννη Κ. 
Μπαστιά σάν Διευθυντή Συντάξεως στήν 
τετράτομη μνημειώδη έκδοσι «Οί θησαυ
ροί τού Αγίου ’Ορους». 'Ο Κωστής Μπα- 
στιάς πέθανε όρθιος καί τιμημένος άπό 
υψηλές διακρίσεις — έλληνικές καί ξέ
νες — στό κέντρο τής πνευματικής παλαί- 
στρας. Τήν ήμέρα τού θανάτου του σύμ
φωνα μέ άφήγησι Αθηναίου δημοσιο
γράφου, βρέθηκαν πάνω στό Γραφείο του 
μερικά μισοτελειωμένα χειρόγραφα, ένα 
άνοιχτό στυλό μέ ξεραμένο τό μελάνι, καί 
ή αιώνια πίπα του. Τό ίδιο όπως οί Α ρ
χαίοι άθάνατοι Όλυμπιονϊκες πού προτι
μούσαν νά πεθάνουν στον στίβο, γιά νά 
ζήση ή ίδέα τού ώραίου, τού μεγάλου καί 
τού άληθινοϋ. Αύτήν τήν ίδέα ύπηρετοΰσε 
μέχρι τήν τελευταία του πνοή ό 
άείμνηστος Κωστής Μπαστιάς. Σκεπά
στηκε άνάλαφρα μέ τό άθλο πέπλο της καί 
άνελήφθη στούς καθάριους όρίζοντες τής 
πνευματικής Αθανασίας.
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ο  ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟ
ΔΟΞΙΑΣ ΤΙΜΑ ΕΛΛΗΝΑ ΕΚΔΟΤΗΝ

"Οπως κάθε χρόνο, έτσι καί έφέτος, τό 
Οίκουμενικόν Πατριαρχεϊον έτέλεσε τήν 
καθιερωμένη έτήσια έορτή τής μνήμης 
τού ίδρυτοϋ τής έκκλησίας τής Κωνσταν
τινουπόλεως ’Αποστόλου Άνδρέου. Εις 
τήν τελετή παρέστησαν έκπρόσωποι και 
άλλων έκκλησιών, μεταξύ τών όποιων καί 
ό έκπρόσωπος του Πάπα καρδινάλιος Βίλ- 
λεμπραντς. Μετά τήν τελετή ό Οικουμε
νικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος άπένειμε 
είς τόν γνωστόν Άθηναΐον έκδότην κ. 
Γεώργιον Χριστόπουλον, τόν άναμνηστι- 
κόν σταυρόν τής χιλιετηρίδος τού 'Αγίου 
"Ορους, μέ τήν ευκαιρία τής έκδόσεως του 
πρώτου τόμου τοϋ έργου «Οί θησαυροί 
τού Αγίου Όρους». Ή  απονομή τής τιμη
τικής αυτής διακρίσεως έγινε γιά τήν έπι- 
βράβευσι τής μεγάλης αύτής έκδοτικής 
προσπάθειας μέ τήν όποια έρχονται στό 
φως τής δημοσιότητος Ανεκτίμητοι πνευ
ματικοί καί καλλιτεχνικοί θησαυροί τής 
’Ορθοδοξίας. Ό  Παναγιώτατος στήν

προσφώνησί του πρός τόν κ. Χριστόπου- 
λο, έτόνισε τήν έξαιρετική σπουδαιότητα 
τής έκδόσεως τήν όποια έχαρακτήρισε 
OPUS καί έπίτευγμα. ’Επίσης ύπεγράμμι- 
σε τήν αξία όσων έγγράφων, είκόνων κλπ. 
ιστορούνται στήν έκδοσι, τά όποια έχα
ρακτήρισε ψυχογραφήματα όλων τών έπο-

χών, συνέχεια καί συνέπεια τής όρθοδόξου 
ψυχής τού Ελληνικού γένους, καθώς καί 
καταβολή τής ’Ορθοδοξίας, γιά νά κατα- 
λήξη μέ τήν διαπίστωσι ότι πολλά διδά
σκονται άπό τήν έκδοσι καί περισσότερα 
άπό τήν έπίδρασί τους θά συντελεσθοΰν.

Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Τό Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού 
Αίμου, διοργανώνει στήν Θεσσαλονίκη 
άπό 18 έως 20 ’Απριλίου, τό πρώτο Συμ
πόσιο Λαογραφίας τού Βορειοελλαδικού 
χώρου μέ κύριο θέμα : «Βορειοελλαδικά 
έθιμα καί θέματα ’Αρχαίας Τέχνης καί 
Βυζαντινής καταγωγής». Τό Συμπόσιο θά 
καλύπτη τις περιοχές ’Ηπείρου, Μακεδο
νίας καί Θράκης. Έν τώ μεταξύ ή προθε
σμία συμμετοχής στήν έκδήλωσι, έληξε 
άπό 15 Δεκεμβρίου. 1973.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ -  ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ -  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Στις 27 Δεκεμβρίου ή ’Ακαδημία ’Αθη
νών άπένειμε τά τέσσερα μεγάλα βραβεία 
άπό 100.000 δρχ. άπό τό κληροδότημα 
Ούράνη, τά όποϊα είχε προκηρύξει στις 
άρχές τού 1973. Οί τιμηθέντες (μέ Αλφα
βητική σειρά) ήταν ή Λιλή Ίακωβίδου 
γιά τήν ποιητική της συλλογή «Κοσμο
είδωλα», ό Πόνος Καραβίας γιά τό μυθι
στόρημα του «’Αστερισμοί», ό Άλέξης 
Μινωτής γιά τό δοκίμιό του «’Εμπειρική 
Θεατρική Παιδεία», καί ό Δημήτριος Σια- 
τόπουλος γιά τό βιβλίο του «Τό θέατρο 
τού 21».

Ή  κωμωδία τού Σαίξπηρ «Τέλος καλό 
όλα καλά» πού τόση έπιτυχία είχε σημειώ
σει πέρισυ στήν Νέα Σκηνή τού ’Εθνικού 
Θεάτρου, θά είναι τό πρώτο έργο τής Κι
νητής Θεατρικής Μονάδος πού Αρχίζει 
τις περιοδείες του μέ τό νέο έτος σέ σκη
νοθεσία Λάμπρου Κωστόπουλου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μετά τήν κωμωδία τού Σαίξπηρ «Όπως 
σας Αρέσει» οί παραστάσεις τής όποιας 
έληξαν στις 23 Δεκεμβρίου, περί τά μέσα 
’Ιανουάριου στήν Δημοτική Σκηνή τού 
Πειραιώς Ανεβαίνει τό έργο τού Τέννεσυ 
Ούϊλλιαμς «Καμίνο Ρεαλ» μέ σκηνοθε
σία Άλέξη Σολομού.

Μέ τήν ευκαιρία τής συμπληρώσεως 40 
χρόνων άπό τόν θάνατο τού Καβάφη, στις 
8 Δεκεμβρίου άνοιξε στό Κέντρο Πνευμα
τικής Συνεργασίας ή «Έκθεσις Καβάφη», 
πού έπιμελήθηκε ό δημοσιογράφος κ. Μά
ριος Βαϊάνος. Ή  έκθεσι - μοναδική πα- 
ρουσίασι ένθυμημάτων - περιλαμβάνει 
μερικά Αγαπημένα κομμάτια άπό τό σαλό
νι τού ποιητή, προσωπικά του Αντικείμε
να, 50 Ανέκδοτες έπιστολές του, 20 χει
ρόγραφα ποιήματα, φωτογραφίες, σκίτσα, 
τό Ασημένιο κηροπήγιο τού ποιητή (άπό 
τό όποιο λέγεται ότι έμπνεύστηκε τά πε
ρίφημα «Κεριά» του) καί άλλα. Ή  έκθεσι, 
ή όποια είχε άναγγελθή μέχρι τό τέλος 
τού Δεκεμβρίου παρατείνεται γιά ένα Ακό
μη ΙΟήμερο.

Μία ένδιαφέρουσα έκθεσις ζωγραφικής 
άρχισε στις 20 Δεκεμβρίου στόν «Παρ
νασσό». Πρόκειται γιά τήν έκθεσι τών 
Δικηγόρων — Ζωγράφων, πού (οργανώθη
κε όπό τήν αιγίδα τοϋ Δικηγορικού Συλ
λόγου ’Αθηνών, μέ συμμετοχή καί τών 
Συνταξιούχων καθώς καί τών άσκουμένων 
λειτουργών τής Θέμιδος οί όποιοι μαζί μέ 
τούς έν ένεργείμ συναδέλφους τους έντυ- 
πωσιάζουν μέ συνθέσεις ιδιαιτέρων Αξιώ
σεων.

i£lHRRM(§h1 ΘΕΑ-

ΤΡΙΚΑ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

’Από τήν Κεντρική Σκηνή τού ’Εθνικού 
Θεάτρου, συνεχίζονται μέ έπιτυχία οί πα
ραστάσεις τής τραγωδίας τού Σαίξπηρ 
«Όθέλλος» μέ σκηνοθεσία Τάκη Μουζε- 
νίδη καί τόν Μάνο Κατράκη στόν όμώνυ- 
μο ρόλο. Παράλληλα συνεχίζονται καί οί 
δοκιμές τού έργου τού Παντελή Πρεβελά- 
κη «Μουσαφιραΐοι στό Στεπαντσίκοβο» 
πού θά διαδεχθή τόν «Όθέλλο» μέ σκη
νοθεσία Σωκράτη Καραντινοΰ.

Άπό τήν Νέα Σκηνή τού ’Εθνικού 
Θεάτρου, συνεχίζονται οί παραστάσεις 
τού έργου «Κάσπαρ». Τό έργο αύτό θά 
διαδεχθούν τά «Παντρολογήματα» τού 
Γκόγκολ καί ή «Αίτησις γάμου» τού Τσέ- 
χωφ μέ σκηνοθεσία Κώστα Μπάκα.

ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Τήν Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου στήν 
Κεντρική Σκηνή τού Κ.Θ.Β.Ε., δόθηκε μέ 
έπιτυχία ή «πρώτη» τού έργου «Κόμης 
Έντερλαντ» τού Μάξ Φρίςς, σέ μετάφρα- 
σι Λίνας Παπαϊωάννου, σκηνοθεσία — 
σκηνογραφίες Άλέξη Σολομού, μουσική 
σύνθεσι Άλκη Μπαλτά, καί πρωταγωνί
στρια τήν Αντιγόνη Βαλάκου.

Άπό τήν Νέα Σκηνή τού Κ.Θ.Β.Ε. συ
νεχίζονται μέ έπιτυχία οί παραστάσεις 
τού έργου τού Χρήστου Σαμουηλίδη «Εν
νιά έρημικές φωνές» μέ σκηνοθεσία μου
σική έπιμέλεια Γιώργου Έμιρζά καί σκη
νογραφίες — κοστούμια Γ ιώργου Τζιάκα.

Άπό τήν Πειραματική Σκηνή, τήν ση
μαντική αυτή καινοτομία στόν χώρο τού 
Κ.Θ.Β.Ε. άπό τόν Διευθυντή του κ. Κ. 
Κιτσόπουλο, συνεχίζονται μέ έπιτυχία 
οί παραστάσεις τού έργου «Λουκιανός ’74 
σέ μετάφρασι I. Κονδυλάκη, σκηνοθεσία 
Γιώργου Έμιρζά, σκηνικά — κοστούμια 
Γιώργου Ζιάκα, καί τήν συμμετοχή νεα
ρών καλλιτεχνών, αύριανών διαδόχων τών 
μεγάλων σήμερα τού Ελληνικού Θεά
τρου.
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Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Ν  Α Ρ Ι Θ .  49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1) Είναι ό άνεπίδεκτος μαθήσεως (δημ.)— Γυιός τού Νώε.
2) ’Εποχή — Έχει κι* αυτή τά .. .  φτερά της.
3) Νότα — Καλλιεργήσιμα έδάφη — ’Αραβικό άρθρο.
4) Πρόθεσις — Θεός τών Ρωμαίων— ’Αρχικά μεγάλης χώρας.
5) Μπορεί νά είναι στρατιωτικόν— Σύμβολον πένθους (άρχ.) 

— ’Υπόδειγμα θράσους καί άχαριστίας.
6) Τροπική εκφρασι (δημ.) — Εύρυχωρία (δημ.).
7) Φυτρώνουν στά. . .  δάκτυλα — Στεγάζει οικογένεια.
8) Είναι ό μοναδικός — Θεός τών Φοινίκων.
9) Τά κρατούν διοικοΰντες (μεταφ.) — Έχει μάζα καί βάρος 

—Μπορεί νά είναι μαθητικό.
10) ’Αριθμητικόν (θηλ.)— Μεταλλοανακάτεμα — Είναι ό κομ

ψός (ξεν.).
11) Ομοια γράμματα—Μπορεί νά είναι οικογενειακά— Δύο 

σύμφωνα ένας άριθμός.
12) Άκλιτη άναφορική άντωνυμία— Φορείς άσθενειών.
13) Πόλις τής Μ. ’Ασίας—Είναι ό Θεός.

ΚΑ Θ Ε Τ Ω Σ

1) Φωτεινό ούράνιο φαινόμενο—’Ανήκουν σέ γεωργό συνή
θως.

2) Τοπικό έπίρρημα— Δέν είναι ή σαραντάρα (δημ.).
3) Νότα— Κι’ αύτή τιμωρείται — Βυζαντινή νότα.
4) Θεός τών Αιγυπτίων— Δέν είναι όλα τά άρθρα — 'Ισπανός 

κύριος.
5) Μέρος τής ήμέρας (δημ.)— Εταιρικός όρος— Είναι τά 

άστεϊα τού σαχλού.
6) Ένα ποτό (δημ.)— Νησί τών Κυκλάδων (δημ.).
7) Τυροκομικό κέντρο—Πόλις τής Ελλάδος.
8) Τήν παίρνουν άλλες—Τό δένει καί τό τύμπανο.
9) Θεά τών άρχαίων—Χλόη—Ευγενικά ζώα (δημ.).

10) Όμοια γράμματα— Μακρόπνοο ποιητικό έργο— ’Αρ
χαίων ξίφος.

11) Ομοια σύμφωνα—Μυθικός ήρως—· Διακριτικά αυτοκινή
των.

12) Πρόθεσις— Προϊόν.. .  καλλιστείων.
13) Είναι καί.. .  μπαμπέσα— Τό καλοκαίρι γεμίζουν κόσμο 

(δημ.).

* * * ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ψωμί όλων 
τών εποχών φτιάχτηκε στη Δρέσδη τής 
Γερμανίας τό 1730 γιά ένα μεγάλο στρα
τόπεδο. Γιά νά τό μεταφέρουν άπό τά 
φούρνο στο στρατόπεδο χρειάστηκε ένα 
τεράστιο κάρρο πού τό έσυραν οκτώ ά
λογα!

*** Ο ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟΣ ζωγραφικός 
πίνακας είναι «Ή βεράντα τού Σαίντ - 
Άντρές» τού διάσημου Γάλλου ζωγρά
φου Κλώντ Μονέ. Σέ δημοπρασία στο 
Λονδίνο, πουλήθηκε στο αστρονομικό πο- 
σο τών 560.000 λιρών, δηλαδή 45 εκα
τομμύρια δραχμών περίπου! Ό  Μονέ εί
χε ζωγραφίσει τό πίνακα αυτό σέ ηλι
κία 27 χρονών, τό 1867, στό Σαίντ - 
Άντρές, κοντά στη Χάβρη. Τότε τον 
είχε πουλήσει 400 φράγκα, δηλαδή 2.400 
δραχμές.

-  ΤοΟ κ ρ ίν ο υ  τΙ θά μοϋ χ α ρ ίσ ετ ε ;

παρά

(ενα

ρεκόρ
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JftaO ai VQM>IMS
Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε  Σ Ω Σ Τ Α

Γ Ποιον δχημα πρέπει νά διέλθη 
τελευταίον;
α) Τό κλειστόν φορτηγόν 
β) Τό έπιβατηγόν 
γ) Τό ποδήλατον

2) Ποιον δχημα έχει προτεραιό
τητα;
α) Ή  αυτοκινητάμαξα
β) Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον

3) Ποιον δχημα έχει προτεραιό 
τητα;
α) Τό έπιβατηγόν 
β) Τό δίκυκλον

i f  ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ζώο τής φύσεως 
είναι ή λεοπάρδαλη, πού ζεΐ στις ’Ιν
δίες, ’Αραβία καί μερικές χώρες τής 
’Αφρικής. Τρέχει σέ πέντε δευτερόλε
πτα μιά απόσταση έκατό μέτρων!

i f  ΤΟ ΑΙΜΑ τοΰ άνθρώπου περνάει 
όπό τά πνευμόνια 2.000 περίπου φο
ρές την ημέρα.

i f  Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ παράγει τό καλύ
τερο βαμβάκι στον κόσμο.

i f  ΤΟ ΠΡΩΤΟ έλληνικό ταχυδρομείο 
οργανώθηκε τό 1 828 άπό τον ’ I ωάννη 
Καποδίστρια.

i f  ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ σώμα έχει 231 
κόκκαλα. Σ ’ αυτά δέν συμπεριλαμβά- 
νονται τά δόντια.

i f  Η ΠΡΩΤΗ χώρα που κυκλοφόρη
σε γραμματόσημα τών βαλκανικών α
γώνων ήταν ή Βουλγαρία τό 1931.

i f  Η ΜΕΛΙΣΣΑ για νά κάνη^ενα^κι
λό μέλι, πρέπει νά έπισκεφθή ένα έως 
δύο εκατομμύρια λουλούδια.

i f  Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ χτίστηκε τό 
316 π.Χ. άπό τον Κάσσανδρο, γαμ
πρό τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, ό όποιος έδω
σε στην πόλη τό όνομα τής συζύγου 
του καί άδελφής τού Μ. ’Αλέξανδρου.

i f  Η ΚΑΡΔΙΑ λειτουργεί έξη μήνες 
πριν γεννηθή ό άνθρωπος. Κάνει 4.500 
περίπου παλμούς τήν ώρα, δηλαδή 108. 
000 την ημέρα καί 39.420.000 τό χρό
νο. Μέ άλλα λόγια, ή καρδιά ένός άν
θρώπου 75 έτών έχει χτυπήσει πάνω ά
πό 2.956.500.000 φορές. *Η καρδιά ά- 
ναπαύεται μόνο στο χρονικό διάστημά 
πού μεσολαβεί άνάμεσα σέ δυο παλ
μούς.

Ο ρ ο λ ο γ ία
ΟΣΜΗ Μ ΑΤΑ

a v i z a u n n
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  (Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ )  Τ Η  Α . 3 2 1 8 - 2 3 9  
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  3 9  ( Σ Τ Ο Α  ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ )
Σ Ο Φ Ο  Κ Λ Ε Ο Υ Σ  4 ( Σ Τ Ο Α  ΑΘΗΝΩΝ '

Α Θ Η Ν Α  I
Τ Η Λ .  3 2 1 0 - 3 5 7
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞ)ΚΩΝ

—’Αρχηγός Χωρ]κής ’Αντιστράτηγος 
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ Χρίστος 

—Α' Ύπαρχηγός Χωρ]κής Ύποσ]γος 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης 

—Β' Ύπαρχηγός Χωρ]κής Ύποσ]γος 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Ξενοφών 

—Α' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής Ύποσ]γος 
ΚΩΒΑΙΟΣ Νικήτας 

—Β' ’Επιθεωρητής Χωρ]κής Ύποσ]γος 
ΡΑΛΛΗΣ Χρήστος 

—Ταξίαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Παναγιώτης

—Συντ]ρχης ΜΗΤΡΟΠΟΥΑΟΣ ’Ανα
στάσιος

ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κατόπιν τής πραγματοποιηθείσης έ- 
σχάτως άποστρατείας τής ήγεσίας τού 
Σώματος καί τής αύξήσεως τών όργανι- 
κών θέσεων τών ’Αξιωματικών κατά (44) 
θέσεις (ήτοι Συντ]ρχών 2, Άντ]ρχών 11, 
Ταγμ]ρχών 10, Μοιράρχων 17 καί Υπο
μοιράρχων 4), ένηργήθησαν άπό 28-11-73 
α! άκόλουθοι προαγωγαί:

—’Αρχηγός Χωρ]κής έπελέγη καί έτο- 
ποθετήθη ό Ταξίαρχος ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 
Κων]νος, προαχθεϊς διαδοχικώς εις Υ 
ποστράτηγον καί ’Αντιστράτηγον.

—Α' Ύπαρχηγός έτοποθετήθη ό Τα* 
ξίαοχος ΑΛΕΗΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος προ- 
αχθε.ς εις Υποστράτηγον.

—Β' Ύπαρχηγός έτοποθετήθη ό Τα' 
ξίαρχος ΜΑΡΟΥΣΗΣ Παναγιώτης, προ' 
αχθείς εις Υποστράτηγον.

—Α' ’Επιθεωρητής έτοποθετήθη ό Τα
ξίαρχος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΑΟΣ Δημήτριος

—Β' ’Επιθεωρητής έτοποθετήθη ό Τα 
ξίαρχος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ

Ό  ’Επίτιμος ’Αρχηγός Χωροφυλακής 
’Αντιστράτηγος έ. ά. κ. Χρίστος Κα- 
ραβίτης διά τού περιοδικού «Έπιθεώ- 
ρησις Χωροφυλακής» έπιθυμεί νά έκφ ρά- 
ση τάς θερμάς του ευχαριστίας πρός 
άπαντας τούς ’Αξιωματικούς καί άνδρας 
τοϋ Σώματος, οί όποιοι είχον τήν εύγέ- 
νειαν νά τού εύχηθοϋν έπ’ ευκαιρία τών 
έορτών τών Χριστουγέννων καί τού νέ
ου έτους. Πρός τούτοις άπευθύνει 
πρός άπαντας τούς άνδρας τού Σώμα
τος έγκαρδίους εύχάς δΓ άτομικήν καί 
οικογενειακήν εύτυχίανέπί τώ νέωέτει.

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Γ Η  

κ.  Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

ΕΠΙ ΤΗ, Π Ρ Ω Τ Η ,  Τ Ο Υ  ΕΤ ΟΥΣ
Έπί τή ανατολή τοϋ Νέου Έτους, άπευθύνω πρός άπαντας 

υμάς τάς πλέον έγκαρδίους εύχάς διά πάσαν, προσωπικήν καί 
οικογενειακήν χαράν, ευτυχίαν καί πρόοδον.

Είσερχόμεθα εις τό Νέον Έτος 1974, ενώ ή Χώρα μας μέ τήν 
δημιουργικήν πνοήν τής Εθνικής Κυβερνήσεως, εύρίσκεται εις 
μίαν ιστορικήν καμπήν Εθνικής ’Αναγεννήσεως καί καθολικής 
άναδημιουργίας.

Κατά τό παρελθόν έτος, τό Σώμα τής Χωρ]κής, συνεπές πρός 
τήν ύψηλήν άποστολήν του καί πιστόν εις τάς παραδόσεις τής 
ιστορίας του, έπετέλεσε πλήρως τό καθήκον του καί έδικαίωσεν 
άπολύτως τήν πρός αυτό εμπιστοσύνην καί τάς προσδοκίας τοϋ 
Έθνους καί τών Πολιτών.

Ή  άφοσίωσις τών άνδρών τοϋ Σώματος εις τά Εθνικά ιδεώ
δη, ή πιστή έκτέλεσις τοϋ καθήκοντος μέ ύψηλόν αίσθημα εύ- 
θύνης, άλλά καί μέ πνεϋμα ισονομίας, ίσοπολιτείας καί δικαιο
σύνης καί ή συνεχής έπαγρύπνησις, είχον ώς άποτέλεσμα τήν 
παγίωσιν τοϋ αισθήματος άσφαλείας τών Πολιτών.

Τό απερχόμενον έτος, άφήνει τό Σώμα μας μέ πλούσιον απο
λογισμόν θετικών έπιτεύξεων καί τοϋτο άποτελεΐ τίτλον τιμής 
δι’ όλους ύ,μάς, οί όποιοι έμοχθήσατε καί άπεδείχθητε άντάξιοι 
τών άπελθόντων συναδέλφων σας. Ή  επιτυχία δέ αϋτη, μοί δίδει 
τό δικαίωμα νά είμαι υπερήφανος διά τό παρελθόν καί αισιό
δοξος διά τό μέλλον.

Ή  Κοινωνία πρέπει νά μας θεωρή όχι έχθρούς, άλλά φίλους, 
συμπαραστάτας καί συμβούλους, προσέτι δέ καί άμειλίκτους 
διώκτας τών άδικοπραγούντων καί έπιβουλευομένων τήν ήσυ- 
χίαν, τάξιν καί άσφάλειαν τής Χώρας καί τών συμφερόντων τών 
Πολιτών.

Ή  σκέψις μας πρέπει σήμερον νά στραφή εις όλους τούς ήρω- 
ϊκώς, έν τή έκτελέσει τοϋ καθήκοντος, πεσόντας άνδρας τοϋ Σώ
ματος, οί όποιοι ήγωνίζοντο υπέρ τών ιδανικών τής Πατρίδος 
καί τής Θρησκείας καί εις τούς όποιους ανήκει Τιμή καί Δόξα. 
Η μνήμη των ώς Φωτεινόν παράδειγμα άς μάς έμπνέη πάντοτε 

εις δλας μας τάς ένεργείας καί εκδηλώσεις.
Μέ πίστιν πρός τό Θεόν καί τήν Εθνικήν Κυβέρνησιν άς 

έξακολουθήσωμεν μέ τόν αύτόν ζήλον καί προθυμίαν, μέ καρτε
ρίαν καί αυταπάρνησιν τήν έκτέλεσιν τοϋ καθήκοντος καί τοϋ 
ύψηλοϋ προορισμού μας καί άς εΐμεθα βέβαιοι ότι τό-άνατέλλον 
Νέον Έτος θά άποβή καί διά τήν Χωροφυλακήν έτος πρόόδου 
καί εύημερίας.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 

Άντισ]γος
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ΑΜΕΣΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ Δ.Α. Π. 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

—Κατά τό 2μηνον ’Οκτωβρίου —Νο
εμβρίου 1973 συνέδραμε (276) κινδυ- 
νεύοντα 1) χρήζοντα βοήθειας πρόσωπα, 
διηυθέτησε (1892) διαφοράς πολιτών καί 
άπηύθυνε συστάσεις πρός (2.422) παρα
βάσεις νόμων. Άνεϋρε καί παρέδωσεν 
άρμοδίως (31) έξαφανισθέντας, (21) ψυχο
παθείς, (78) κλαπέντα όχήματα καί (18) 
κλαπέντα διάφορα ετερα άντικείμενα.

—Διεπίστωσε (10.916) παραβάσεις ήτο, 
(2) κακουργήματα, (2.752) πλημ]ματα και 
(8.162) πταίσματα. Συνέλαβε (134) δρά’ 
στας αΰτοφόρων άδικημάτων καί (110) 
καταδιωκομένους. Συμμετέσχεν είς (53) 
περιπτώσεις κατασβέσεως πυρκαϊών. Έ- 
πενέβη είς (820) συμβάντα καί είς (887) 
περιπτώσεις οικογενειακών έπεισοδίων. 
Έπέδωσε (1.289) ποινικά δικόγραφα. 
Έδέχθη (87.340) τηλεφωνικός κλήσεις 
έναντι (77.471) τοιούτων τοϋ άντιστοίχου 
διμήνρυ έτους 1972.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ

-—'Εν άκόμη λαμπρόν οίκημα άνηγέρ- 
θη καί παρεδόθη έσχάτως πρός έξυπη- 
ρέτησιν τών άναγκών τών άνδρών καί τοϋ 
κοινοΟ τής περιοχής τοϋ Σ.Χ. Άγγελο- 
χωρίου Βέροιας.

—’Αξία Ιδιαιτέρας μνείας καί έκφρά- 
σεως εύγνωμοσύνης τυγχάνει ή πρωτο
βουλία kai ή έν γένει μέριμνα τών μελών 
τής τοπικής ’Επιτροπής Κοινοτικής Άνα- 
πτύξεως τής Κοινότητος ’Αγγελοχωρίου 
πρός ύλοποίησιν τοϋ εϋγενοϋς αϋτοϋ 
έθνικοκοινωνικοϋ σκοποϋ. Τό δλον έργον 
έπερατώθη διά δαπάνης ποσοϋ (280.000) 
δραχμών—ένώ είναι έργον τής τάξεως τών 
(800.000) δραχμών — τή μερίμνη καί συ
νεργασία κυρίως τοϋ Προέδρου Κοινό- 
τητος κ. Λαζάρου Ίωακειμίδη καί τών με
λών τοϋ Κοινοτικοϋ Συμβουλίου κ.κ. 
Βενιζέλου Παντζαρτζίδη καί Νικολάου 
Κεμεντζεντζίδη μέ τήν συμμετοχήν καί 
συνδρομήν τών κατοίκων τής Κοινότητος. 
Είς τάς φωτογραφίας είκονίζεται τό νέον 
’Αστυνομικόν Κατάστημα καί στιγμιό- 
τυπον άπό τήν τελετήν έγκαινίων.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΙΖ ΕΝΟΖ ΕΡΓΟΥ

Τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς έλαβον χώραν πανηγυρικοί έκδηλώ- 
σεις, κατά τάς όποιας τό Σώμα,τής Χωρ]κής, έκπροσωπούμενον υπό τοϋ Άρ- 
χηγοϋ Άντιστρατήγου κ. Κων]νου ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ, έδωσε καί πάλιν τό 
καθιερωμένον έορταστικόν παρόν, έπί τφ νέω έτει.

Συγκεκριμένος ό κ. ’Αρχηγός, συνοδευόμενος υπό τοϋ Διευθυντοϋ ’Αστυ
νομίας Προαστίων Πρωτευούσης καί τοϋ Διευθυντοϋ Τροχαίας Χωρ]κής 
Προαστίων, έπεσκέφθη τροχονόμους Χωροφύλακας, καί ηύχήθη είς τούτους 
ύγείαν καί εύτυχίαν διά τό νέον έτος 1974.

Ό  Πρωθυπουργός κ. ’Αδαμάντιος ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, συνοδευόμε
νος ΰπό τοϋ κ. Άρχηγοϋ Χωρ]κής έπεσκέφθη Τροχονόμους Χα^]κής πρός 
τούς όποιους προσέφερε δώρα καί έξέφρασε τάς εΰχάς του διά τό νέον έτος 
1974.

Οί άνδρες τής Τροχαίας Χωρ]κής Προαστίων, είς άνταπόδοσιν, προσέφε- 
ρον συμβολικώς πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν Άργυρόν Εικόνα τής Προστά- 
τιδος τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, άντευχεθέντες διά 
τό νέον έτος ύγείαν, εύτυχίαν καί μακροημέρευσιν.

Ωσαύτως, Τροχονόμους Χωρ]κής, έπεσκέφθη καί ό Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ό όποιος προσέφερε διάφορα δώρα καί τούς ηύχή
θη εύτυχίαν διά τό νέον έτος 1974.

Πρός τόν κ. Υπουργόν οί Τροχονόμοι Χωρ]κής Προαστίων, εύχαριστοϋν- 
τες, προσέφερον Άργυρόν Εικόνα τής Προστάτιδος τοϋ Σώματος Χωροφυ
λακής ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

61



Μ Ι Κ Ρ Α

Α Λ Λ Α  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

'Εγγράφους εύχαριστίας έξέφρασαν

—Ό  κ. ’Απόστολος Δήμου, κατάδικος Φυλακών, διά τήν 
παρά τών άνδρών τής Α. Δ. X. ’Ηπείρου συμπαράστασιν καί 
ένίσχυσιν τής έν Πρεβέζη οικογένειας του διά ποσοϋ (16.350) 
δραχμών.

* *

—Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοϋ ΊεροΟ Ναού 
«Γενέσιον τής Θεοτόκου» Σύβρου Λευκάδος διά τήν παρά 
τοϋ Αρχηγείου Χωρ]κής προσφοράν ποσοϋ (5.000) δραχμών 
πρός άποπεράτωσιν τοϋ έκείσε άνεγειρομένου όμωνύμου Ίε- 
ροϋ Ναοϋ.

★  ★
—Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ 'Αγίου 

’Αθανασίου Λαμίας διά τήν παρά τών άνδρών τής Α. Δ. X. 
Στερ. Ελλάδος οικονομικήν ένίσχυσιν διά ποσοϋ (5.609) δρα
χμών πρός άποπεράτωσιν τοϋ άνεγειρομένου έκείσε όμωνύμου 
Ίεροϋ Ναοϋ.

kk

—Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοϋ Ίεροϋ Ναοϋ 'Α
γίου Τίτου Ηρακλείου Κρήτης διά τήν συμβολήν τής Δ. X. 
Ηρακλείου εις τόν έορτασμόν τής έπανοικομιδής έκ Βενετίας 
τής τίμιας Κάρας τοϋ ’Αποστόλου Τίτου εις Κρήτην.

k k
—Ή  Αικατερίνη Σπανοϋ Πρόεδρος Συνδέσμου Φίλων 

Αναμορφωτικών Καταστημάτων Κορυδαλλού Πειραιώς διά 
τήν παρά τοϋ Χωρ]κος τοϋ Σταθμοϋ Τουριστικής ’Αστυνομίας 
Πάρου πολλαπλήν καί πρόθυμον έξυπηρέτησιν τών τουρι
στών.

—Τό έν Τριπόλει Παναρκαδικόν Νοσοκομείον διά τήν δω
ρεάν προσφοράν αίματος πρός άσθενεϊς αύτοΰ παρά τοϋ Διοι- 
κητοΰ τοϋ A. Τ. Άστρους 'Υπομ]ρχου κ. Βασιλείου Σταμάτη 
καί τοϋ Χωρ]κος Πετροπούλου Γεωργίου.

* *
—Ή  Κα Παρασκευή ’Αναγνώστου, κάτοικος Τσαγκαρά- 

δας δι’ έκουσίαν προσφοράν αίματος πρός τόν βαρέως νοσή- 
σαντα σύζυγόν της παρά τοϋ Διοικητοϋ καί (14) Χωροφυλά
κων τής Δ. X. Μαγνησίας.

k k
—Ό  κ. Ιωάννης Σιώ διά προσφοράν αίματος παρά τοϋ Δο

κίμου Ύπεν]ρχου Κανάρη Καρούμπαλη πρός τήν χειρουργη- 
θεϊσαν σύζυγόν του εις τό έν ’Αθήναις Μαιευτήριον «Μαρίκα 
Ήλιάδη».

k k

—Ό  Πρόεδρος τής Εταιρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών διά 
τήν συμβολήν τών άνδρών τής Α. Δ. X. ’Ηπείρου καί δή τής 
Δ. X. Ίωαννίνων είς τήν άρτίαν όργάνωσιν καί έπιτυχίαν τών 
δοθεισών θερινών, έτους 1973, παρά τοϋ Κ.Θ.Β.Ε. παραστά
σεων άρχαίου δράματος είς τό θέατρον Δωδώνης.

k k
—Ό  Γενικός έν Θεσσαλονίκη Πρόξενος τών Η.Π.Α. κ. 

EDWARD BRENNAN πρός τήν Διεύθυνσιν ’Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης διά τήν υποδειγματικήν άστυνόμευσιν κατά 
τήν διάρκειαν τής Διεθνούς Έκθέσεως ώς καί διά τήν συμπα- 
ράστασιν, τάς φροντίδας, τήν εύγένειαν, καί τό πνεϋμα συνερ
γασίας τών άνδρών της κατά τάς διαφόρους έκδηλώσεις τοϋ 
Προξενείου γενικώς, καί εϊδικώτερον κατά τήν τελευταίαν με- 
τάβασιν είς Θεσσαλονίκην τοϋ Πρεσβευτοϋ τής φίλης καί συμ
μάχου χώρας κ. Χένρυ Τάσκα.

—Ή  Δ]νσις Ο.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης πρός τήν Δ. X. Θεσσα
λονίκης διά τόν ’Ενωμοτάρχην κ. Νικόλαον Δημητρούλιαν 
καί τούς άνδρας τοϋ Σ. X. Αγίου Βασιλείου—Θεσσαλονίκης 
διά τήν έντός έλαχίστων ώρών άνακάλυψιν καί σύλληψιν δρα
στών γενομένης κλοπής υλικών είς έργατάξιόν του.

Π Α Ι Δ Ι Κ Η  Ε Ο Ρ Τ Η

Ε Ι Σ  Τ Α Σ  Σ Χ Ο Λ Α Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Εντός έορτ στικής άτμοσφαίρας μέ τόν άνάλογον Χριστουγενν ιά- 
τικον τόνον καί τόν άρμόζοντα, διά τήν περίπτωσιν, ύποβλητικόν διάκοσμον, 
διωργανώθη είς τάς Σχολάς Χωροφυλακής ’Αθηνών συγκινητική έκδήλωσις, 
κατά τήν όποιαν ό ’Αρχηγός τοϋ Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. Κων]νος 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, παρουσία καί τών Α'. καί Βλ 'Υπαρχηγών 'Υποστρατή
γων κ. κ. Κων]νου ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ καί Παναγιώτου ΜΑΡΟΥΣΗ, έδεξιώθη 
είς τήν αίθουσαν τελετών τά τέκνα, τών όπηρετούντων εις τό λεκανοπέδιον 
’Αττικής, κ. κ. ’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών.

Τά συνοδευόμενα ύπό τών γονέων των τέκνα προσήλθον, μέ όλον τόν 
παιδικόν αύθορμητισμόν καί ένθουσιασμόν τής ήλικίας των, είς τό θερμόν 
καί φιλόξενον περιβάλλον τών Σχολών καί έπέρασαν τρεις ευχάριστες ώρες 
χαράς καί εύτυχίας.

Τόν κ. ’Αρχηγόν Χωροφυλακής παρουσίασαν, είς τούς προσκεκλη" 
μένους, οί Διοικηταί τών Σχολών Άξ]κών καί 'Οπλιτών Χωροφυλακής Τα- 
ξίαρχοι κ. κ. Σόλων ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ καί ’Αναστάσιος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ό  ’Αρχηγός κ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ χαιρετίζων τούς προσκεκλημένους 
του ηύχήθη «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» έκφράσας τήν ιδιαιτέραν του χαράν, διότι 
τοϋ δίδεται ή εύκαιρία νά συνεορτάση, μ τά μικρών καί μεγάλων, πού απαρτί
ζουν τήν λαμπρήν οικογένειαν πού λέγεται ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ.

Έπηκολούθησαν διάφορες άλλες θαυμάσιες έκδηλώσεις διά τής πα- 
ρουσιάσεως άναλόγων έορταστικών σκέτς καί έγένοντο άπαγγελίαι μέ θέμα 
τό λαμπρόν γεγονός τής γεννήσεως τοϋ Θεανθρώπου. Τό δλον καλλιτεχνικόν 
πρόγραμμα ήτο μεστόν καί άπολαυστικώτατον καί έχάρισεν ένα πρόσχαρο 
τρίωρον είς τούς μικρούς καί μεγάλους συνδαιτημόνας τής οικογενειακής 
μας όμηγύρεως.

Ή  θαυμασία αύτή έκδήλωσις έκλεισε μέ τήν προσφοράν δώρων, έκ 
μέρους τοϋ κ. ’Αρχηγού, είς τούς μικρούς έπισκέπτας, οί όποιοι έξεδήλωσαν 
συγκινητικώτατα, τήν χαράν των διά τά προσφερθέντα θαυμάσια παιγνίδια.
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Δ Ω Ρ Ε Α  Ο Μ Ι Λ Ω Ν  Φ Ι Λ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Τήν 19-12-1973 έπεσκέφθησαν τόν 
’Αρχηγόν Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγον 
κ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΝ Κων]νον οί Πρόε
δροι τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής 
Κηφισιάς κα Δημακοπούλου, Αγίας Πα
ρασκευής κ. Σαπουνάκης, Νέας ’Ιωνίας 
κ.κ. Δημόπουλος, Μαργέτης καί Δηλέρης 
καί Γλυφάδας κ. Άποστολόπουλος, οί 
όποιοι, άφοΰ συνεχάρησαν τόν κ. ’Αρχη
γόν έπί τή άναλήψει τών καθηκόντων του,

έπέδωσαν είς αύτόν (60.000) δραχμάς πρός 
ένίσχυσιν τοΟ έργου τής άποπερατώ- 
σεως τών Παιδικών Κατασκηνώσεων 
Χωροφυλακής.

Ό  κ. ’Αρχηγός ηύχαρίστησε τούς Προ
έδρους διά τήν ώραίαν των αυτήν πρωτο
βουλίαν καί ηύχήθη είς αυτούς έπιτυχίαν 
είς τό έργον των διά τοιαύτας άγαθοερ- 
γούς πράξεις.

Συνέχεια !κ τής σελίδος 45

οί όδηγοί τους είναι λιγώτερο πεπειραμέ
νοι καί προσεκτικοί, ή περισσότερο άπό 
όσο πρέπει βιαστικοί, πού δέν έχρησιμο- 
ποίησαν σωστά τις προσβάσεις πού όδη- 
γούν στόν ’Εθνικό δρόμο ή τις λωρίδες 
κυκλοφορίας τού τελευταίου. Ό σο γιά τά 
δίκυκλα - τρίκυκλα, ή βασική αίτια βρί
σκεται στήν συστηματική παράλειψι τών 
όδηγών τους, νά μή άκολουθούν τό άκρο 
δεξιό τού όδοστρώματος άλλά τίς περισ
σότερες φορές νά πραγματοποιούν άκρο- 
βατικές υπερβάσεις. Τά Ι.Χ. έπιβατηγά 
είχαν τήν πρωτοπορία έμπλοκής σέ άτύ- 
χημα λόγω μεγαλυτέρου άριθμοΰ άλλά καί 
τής τάσεως πολλών όδηγών νά άπολαμβά- 
νουν τά «αγαθά» τους μέ ύψηλές ταχύτη
τες. Ένας άλλος βασικός λόγος, είναι οί 
έποχιακές μαζικές έξορμήσεις τού Ι.Χ. 
στήν ύπαιθρο (έορτές Χριστουγέννων — 
Πρωτοχρονιάς, Άπόκρεω, Πάσχα, Πρω
τομαγιά κ.λ.π.), οί όποιες ένώ γίνονται σέ 
διαφορετικές ώρες καί ήμέρες άκόμη, ή 
έπιστροφή συμπίπτει νά γίνεται τήν παρα
μονή τής έργάσιμης ήμέρας (κατά κανόνα 
τίς πρώτες βραδυνές ώρες), όπότε ό συνω
στισμός δημιουργεί άτυχήματα. Ό  όδη- 
γός τού Ι.Χ. έπιβατηγοΰ αύτοκινήτου κα
τά τήν έπιστροφή του στήν ’Αθήνα, είναι 
περισσότερο κουρασμένος, άνυπόμονος, 
καί νευρικός άπό ότι έφυγε, καί σ’ (ορι

σμένες περιπτώσεις μέ πρόσφατη τήν γεύ- 
σι τού οινοπνεύματος πού δημιουργεί άνά- 
λογα μέ τόν βαθμό καταναλώσεώς του, με
γαλύτερη αισιοδοξία καί πλασματική αύ- 
τοπεποίθησι στήν όδήγησι. Είς τό σημείο 
αύτό πρέπει νά γίνη μία διευκρίνισι : Μέ 
τό νά έμπλακοΰν τά προαναφερόμενα όχή-

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ 

ΔΡΟΜΟΥΣ

ματα σέ διάφορα άτυχήματα, αυτό δέν ση
μαίνει ότι όλα άνεξαιρέτως είχαν ύπαι- 
τίους όδηγούς. Ή  σωστή όμως κυκλοφο
ρία θέλει τόν όδηγό νά ύπολογίζει πάντα 
τά λάθη ή τήν αδεξιότητα τών άλλων. 
’Ακόμη καί τήν άκαταλληλότητα τού 
δρόμου είτε άπό τήν κατασκευήν του είτε 
άπό τίς καιρικές συνθήκες. ’Από τά άτυ
χήματα τού πρώτου ΙΟμήνου τού 1973, 
162 ήταν συγκρούσεις, 38 προσκρούσεις 
σέ άλλο όχημα, 30 προσκρούσεις σέ στα
θερό άντικείμενο, 52 άνατροπές - έκτρο
πός, καί 23 παρασύρσεις πεζών. Τά άτυ
χήματα αύτά έγιναν τίς ακόλουθες ώρες : 
0.7.00 - 0.9.00 (32), 0.900 - 13.00 (46), 13.00

- 15.00 (30), 15.00 - 17.00 (53), 17.00 -
21.00 (69), 21.00 - 24.00 (3ύ), καί 24.00 - 
0.7.00 (32). Τά περισσότερα έγιναν Κυ
ριακή (79), καί άκολουθούν ή Τρίτη (47), 
ή Τετάρτη (44), ή Δευτέρα (38), ή Παρα
σκευή (36), τό Σάββατον (32), καί ή 
Πέμπτη (29). Οί περισσότεροι όδηγοί πού 
ένεπλάκησαν σέ άτύχημα είναι άνδρες 
(489), ένώ οί γυναίκες είναι 35, πράγμα 
πού σημαίνει ότι οί τελευταίες, πρέπει νά 
έχουν μεγάλη έφεσι καί όχι πάντα κλίσι 
καί κυρίως ψυχραιμία στό βολάν. Καί 
τώρα οί ήλικίες τών όδηγών αύτών. Προη
γείται ή ήλικία τών 25 - 34 έτών (154), μέ 
έλάχιστη διαφορά άπό τήν άμέσως έπο- 
μένη ήλικία τών 54 - 45 έτών, πού υποτί
θεται ότι έχει άποκτήσει κυκλοφοριακή 
πείρα, ή όποια άριθμεί τούς 171. ’Ακολου
θούν ή άμέσως έπομένη ήλικία τών 45 - 60 
έτών (115), ώρισμένοι φορείς τής όποιας 
πρέπει νά είχαν έσφαλμένη αύτοπεποίθη- 
σι ή χαλάρωσι τών όπτικοακουστικών 
άντανακλαστικών, μέ προτελευταίους 
τούς έκπροσώπους τής ήλικίας τών 15-24 
έτών (45), καί τελευταίους τούς άνω τών 
60 έτών (19), οί όποιοι τουλάχιστον είς 
τούς ’Εθνικούς δρόμους, θά πρέπη άν όχι 
πάντοτε τούλάχιστον στις μεγάλες δια
δρομές ή τίς ώρες τής μεγάλης αιχμής, νά 
άποφεύγουν τήν όδήγησι. Αύτές ήταν σέ 
γενικές γραμμές οί έντυπώσεις άπό τήν 
κυκλοφοριακή «ξενάγησί» μου στό πρώ
το αύτό τμήμα τής ’Εθνικής οδού ’Αθηνών 
—Θεσσαλονίκης. Είς τό έπόμενο τεύχος, 
σειρά έχει τό έπόμενο τμήμα της, πού δια
σχίζει τόν Νομό Βοιωτίας.
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Α ύ τ ά  ΐ ά  Λεφτά  
π οιος θά τά  πάρη;

ΚΕΡΔΗ
'Ένας λαχνός 
2.000.000
"Επτά λαχνοί

1.000.000 έκαστος
καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί 

μέ σημαντικά ποσά

λ ώ ρ ο ν  5.000.000
ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
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Christmas and New Year’s Holidays are 
most touching for the young people who 
impatiently await the Santa claus gifts and 
hopes for their future, which, in some way, 
is in the protective and strong hards of the 
Police ofticers............................................

IN THI S  I SSUE

Major John Tripis closes his article on police personnel selection and recruitment by stat- 
int that :

«The selection of qualified personnel is the principal goal of law Enforcement that will help 
in the attainment of a satisfactory level of public freedom and security Through the cooperation 
and mutuzl respect of the public and the police officers — The Police and the Public must work 
collectively toward on orderly transition of the society by the exercise of patience, understanding 
arid self - respect -
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What we have been saying up 
to now about Police recruitment 
stands true. It is an urgent pro
blem that every responsible person 
should al-ways consider as the pri
mary obligation if he desires to be 
successful in his term.

There is not any doubt that great 
efforts have been devoted up to 
now to solve this complex and di
fficult problem. Every one recogni
zes and admitts the necessity and 
importance of it. Every responsible 
person being aware of it devotes 
time and pain to find a reasonable 
solution to this problem. Although 
it is so complex and difficult and 
depends upon many other factors 
outside the realm of a Chief’s am
bitions and good will, there is still 
a way, there are many ways to over
come all handicaps and difficulties 
if one accepts and follows certain 
procedures and policies which have 
been proved scientifically that are 
effective.

For this reason we shall try in 
this issue to give some hints about 
these selection and recruitment pro
cedures which have been applied 
and proved to be successful. Among 
them the primary place hold the va
rious psychological tests.

The primary purpose for which 
one would employ and psychologi
cal test in selection work is to pre
dict how the applicant will perform 
on the police job if he is hired. A 
test is designed as a shortcut, a 
substitute for hiring and observing 
an applicant in the work situation. 
One expects of a test that it will 
save an agency, time, money and 
disruptions in operation by help
ing to select men fit the job while 
eliminating those who are unfit. In 
p lice work it may also serve a se
condary purpose of providing an 
acceptable device for cutting down 
the size of a large applicant list.

The decision to useta test rests 
upon having knowledge about whe
ther or not the test can in fact pre
dict success or failure on the job 
In order to decide to use tests one 
should also know that the test can 
predict either more efficiently or 
more economically than traditio
nal screening methods already tn 
use. There would be no point of 
adopting a test if it could predict 
no better than methods already in 
use.

POLICE PROBLEMS OF TODAY

POLICE RECRUIMENTS 

PROCEDURES

«Procurements of Police Personnel remains one of the biggest 
challenges in the Law Enforcement today. By accepting and meet
ing this challenge, Law Enforcement will benefit both itself and 
the society at large.

BY
JOHN TRIPIS

Gendarmery Major
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Any psychological test is a mi
niature life situation from which 
one seeks to gain information about 
a person which can be generalized 
to other - aspects of the person’s 
behaviour. The assumption which 
is made in constructing a test is 
that the person does or says under 
the test conditions will be related 
in some regular way to what the 
person will say or do when he is 
outside the test situation.

One expects certain consisten
cies in human behaviour. One anti
cipates that conduct in a test situa
tion will resemble conduct in later 
life situations. One expects that 
characteristics or qualities on the 
person that are associated with his 
behaviour in one setting will also 
be related with his behaviour in 
other setting. Generally one expects 
the consistency of human behaviour 
to be greater from one situation to 
the next the more alike those situa
tions are, the more the person is 
asked to do the same thing in each 
situation, and the less the indivi
dual has himself changed over time 
in regard to his abilities, his mo
tives, and his understanding. We 
'an  see from  the forepnintr som e o f

factors which determine human be
haviour there can be no tests which 
identify and measure them for the 
purposes of prediction.

Generally the tests are most suc
cessfully empoyed when theymea- 
sure some simple stable element of 
performance in order to predict 
that performance on the job. The 
closer the test requirement and the 
job requirement the easier the task. 
(For instance : Typing proficiency 
test).

Even simple tasks are subject to 
errors in predicting dependent upon 
change social settings, in work con
ditions, or the health, personality 
or motives of the individual.

The prediction of aptitudes rather 
than achievements or abilities is a 
more difficult undertaking. One 
finds even more difficult when he 
moves away from relatively well- 
defined tasks such as typing or ra
dio-operation to attemt to predict 
the performance of presently inex
perienced persons in an occupation 
which requires various skills ap
plied in changing circumstances as 
in the case of Law enfrocement 
work.

ponce to training and his later per
formance on the job.

For the majority of policemen 
job performance would appear to 
depend upon broader and less ea
sily measured characteritics, such 
as judgement, intelligence, flexibi
lity, emotional stability, honesty, 
freedom from bias, capacity to ac
cept discipline, soc ability and the 
like.

Some of the undesirable qualities 
of a police officer are : Selfishness, 
oversensibility, extreme introver- 
tion, opinionated, lack of objecti
vity, immaturity, psychopathetic per 
sonality, inabil ty to perform un
der pressure, uncertainty about 
ife goals, lack of understanding of 
law enforcement principles, vacci- 
lation, lack of drive, egotistical, fai
lure to understand what key issues 
are, poor voice, poor helth, too se
curity conscious, inab lity to handle 
finance, unstable employment hi
story, poor driving record, too e- 
motional, passivity, uncertainty, lack 
of enthusiasm or enrgy, lack of ex
perience with or awareness of so
cial conflicts, daydreaming, appea
rance not inducive to respect, poor
t h i n k i n g  a h  l i t v  f a i l n r p  t n  n n r l p r -



ana personality tests, which are all 
interrelated.

There are of course many diffi
culties in predicting what people 
w 11 do. There is a difficulty in sampl
ing from a small portion of beha
viour such as oral interview or a 
test in order to generalize to much 
broader settings.

The appearance can be deceiving. 
It is difficult to know in advance 
which among a variety of characte- 
ritics or behaviour potentials pos
sessed by a man will become pa
ramount in time and which w 11 be 
elicited by any given situation. The 
situational factors strongly influe
nce human behaviour and it is often 
not possible to anticipate the kinds 
of situations to which persons will 
be exposed. Furthermore, two per
sons with relatively similar '’barac- 
teristics will, if exposed to consis
tently different life situations, orga
nisational requirements, or ins-ti 
tutional atmosphere, be very likely 
to grow and learn in different direc
tions, developing new habits, out
looks, vices or virtues which will 
in turn further shape their con- 
du t.

Tests undoubtedly can improve

can assist in evaluating the selec
tion program and making sugges
tions for innovations and research.

The first group of tests which 
have application to police perfor
mance are those have been consi
dered as measures of potentiality 
or proficiency for specific work tech
niques. Here are included a num
ber of tests usually well-known to 
personnel people; tests which pre- 
dictamong those not now possess
ing a skill, the aptitude to respond 
to training or which assess already 
present requisite skills or knowledge 
for tasks such as typing, clerical 
work, operation of communication 
equipment, maintainance and repair 
proficiency in knowledge or handl
ing of firearms, car-driving and so 
forth. Such tests are employed to 
evaluate persons for spec alized 
jobs assignements.

The aptitudetana proficiency tests 
can be used quite successfully but 
they do not ordinarily contribute 
to the prediction of performance 
beyond specific skills.

A second set of standard tests 
is sometimes used in personnel se
lection under the assumption that 
their general nature will make them 
better able to be effective screening 
devices. These are a variety of tests 
of knowledge or school achievement. 
Tests of this sort are usually verbal 
tests designed to tap an applicant’s 
knowledge about a subject area, as 
far as is concerned civics, arithme
tic, law or the broader content of 
Gymnasium curriculum. These tests 
are employed under one or several 
assumptions; either that a certain 
minimum level of knowledge, as me
asured by the tests, is related to the 
ability to be trained or to perform 
as an effective police officer, that 
some means must be used for prun
ing from among a large number of 
applicants and knowledge is as de
fensible as any measure to employ 
when one lacks a more rational 
means, or finally, that regardless of 
any demonstrated relationship be
tween knowledge and aptitude, the 
police does not want to consider

Safeguarding the lives of the new generation is the most rewarding duty of a 
Police Ofticer .

Major



applicants who fail to possess a le
vel of knowledge about certain sub
jects.

Some of selestion used today by 
other police agncies are the follo
wing :
a. Interest tests, to measure the 
strong vocational interest of the 
applicant, according to a question
naire of interests which the appli
cant completes in writing. They mes- 
aure the preferences for personal 
and social activities in the follow
ing kategories : Working with ide
as; Being active in groups activities; 
avoiding con licts; diresting others; 
being in familiar and stable situa
tions etc.
b. Value tests : to measure the di
rection of broad interests and per
sonal values of a religious, econo
mic, social, political, aetshetic and 
theoritical nature.
c. Attitude tests : While specific 
tests are fairly easy to construct to 
measure particular attitudes toward 
such matters as drug use, capital 
punishment, civil liberties, there is 
no evidence that attitude scales of 
this sort have been tired out in re
search on Police Officers. Never- 
heless there exist several attitude

tests which have been widely used 
and shown to be closely related to 
more general personality and opi
nion factors. Some of these are the 
f  llowing :
a. The dogmatism scale, which mea
sures open versus close mindness. 
Scores on it are associated with 
authoritarian personality and with 
traits such as openess to new ideas, 
willingness to examine issues for 
oneself general fear of the world 
and anxiety over threat from other 
persons overconformity, difficulty 
in synthetizing new ideas and the 
like.
b. Personality tests for the diagno
sis of neurotic or psychotic tenden
cies.
c. The psychological tests.
d. The Judgement tests which pur
ports to measure the ability of a 
person to draw conclusions from 
practical everyday situations.
e. Social intelligence tests which 
purports to measure social judge
ment, observation of human beha
viour, sense of humour, recognition 
or mental state of speaker and me
mory for names and faces etc.

There is good evidence that the 
tests can measure human charac

teristics which are associated with 
various kinds of success and fai
lure in work situation, including 
the performance of police duties.

The first step in considering po
tentially new selection devices is to 
assess a police’s present needs and 
problems to learn whether the men 
hired are performing without un
due cost, incompetence or discurp- 
tion to the Agency and Community, 
are going well psychological test
ing programs may not be worth 
the trouble; if things are going ba
dly, or even moderate inefficiency, 
research and innovation in selec
tion methods should be considered.

Another set of selection tests is 
the psychiatric testing which has 
a distinct place in police selection 
as long as an Agency clearly un
derstands what it can do and what 
ittshould not do. Its most drama
tic cofttribution comes in the iden
tification of mentally disturbed per
sons who otherwise go undetected 
but who, if hired, would be likely 
to pose serious problems of effi
ciency, interpersonal relations or 
safety to the Police Agnecy and so
ciety. Less dramatic but nevethe- 
less worthwhile contributions come.
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from the valuable supplemental in
formation that a psychiatrist can 
provide about candidates, and the 
reassurance he can give to respon
sible officials about the significance 
of various observed traits about 
which the offic als may be uncer
tain. Psychiatric screening will ne
cessarily eliminate a proportion of 
the potentially good men and will 
occasionally fail to identify men 
who later become problems to the 
Police Agency.

Improvements in the psychiatric 
selection tool can be brought about 
through research in police settings. 
In the meantime the wise police 
Agency will. consider the use of 
psychiatric examiners as an impor
tant supplement to the screening 
process, but will recognize the need 
to select those psychiatrist with ca
re, to train them to undestand the 
Police’s goals and problems and 
will neither expect too much from 
the psychiatrist nor discount the 
contribution.

One of the most effective tools to 
evaluate an applicant’s fitness for 
the law enforcement work is, un
doubtedly, the background investi-
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officer. The second is to verify all 
of the statements the applicant has 
made in his efforts to become a po
lice officer. The third is, to prevent 
the Agency from recruiting a man 
who will prove unqualified so that 
the man and his Department suffer 
the damage that occurs when an in
dividual must be saparated from 
the service.

The background investigation 
should begin immediately at the 
very beginning of the selection pro
cess, in order to screen out those 
who are obviously unsuited for po
lice work and thus save the expen- 
ces of all subsequent testing for 
those persons. The background in
vestigation is a most expensive pro
cess because it requires extensive 
interviewing, travel and correspon
dence.

«Study the past if you would di
vine the future». A premise in per
sonnel selection, is that there is a 
certain constancy in human beha
viour, that an individual will con
sistently repeat behaviour patterns 
when thay have been successful in 
meeting life situations in the past. 
Theoritically at least, if Qne can de
termine the past behaviour of an 
individual in a variety of social si
tuations it will possibly be possible 
to predict his behaviour when si
milar situations occur in the fu
ture. This is a generalization that 
is not wholly accepted and one that 
has some obvious defects that will 
be commented upon later.

A basic standard that should al
ways be set in the selection process 
and especially in the part of the 
background investigation is this : 
«The character and reputation of 
a candidate for the police service 
should be beyond any doubt and 
excellent. His personal history 

. should re lect a pattern of behaviour 
that is compatible with the require
ments of the police officer’s job. 
Any doubt concerning his posses
sion of desirable personal qualities 
should be resolved in favour of the 
society rather than the candidate.» 
The background investigation will 
endeavour to obtain all necessary 
information in order that each fa
ctor in this definition can be con
sidered factually in arriving at a 
decision concerning the employabi
lity of the candidate.

There is no doubt that this pro

cess is not an easy one. The inves
tigator should be a most qualified 
person and should follow certain 
patterns of processes in verifying 
and scrutinizing the information 
obtained. Besides the official re
cords, he should go deeper into the 
searching of acts concerning the 
candidate that will help him in de
ciding about the employab lity of 
an individual. Some of the suggest
ed procedures in doing all this huge 
work are the following :

— Have the facts concerning the 
candidate and the person to be in
terviewed immediately at hand. 
Know the applicant’s full name, 
nicknames and aliases. Know the 
relationship between the candidate 
and the person interviewed.

— The investigator should con
duct the investigation according to 
a geographical plan and time sche
dule;

— The investigator should per- 
sonnaly visit the schools if possible 
to verify educational data, and he 
should interview his teachers who 
have known him before. Some of 
the kinds of information that may 
be obtained in a school are the 
following :

— Academic accomplishments 
of failures and mental ability tests 
results.

— Activity in clubs and social or
ganisations, his ability to work with 
others in harmony etc.

— Laziness, eratic behaviour or 
constructive interest- absences due 
to illness or injury. Reputation for 
honesty, intergrity and other per
sonal qualities, positive or negative.

— Ability to accept responsibi
lity and produce results.

— Verification of statements1 in 
the personal history statement con
cerning the misconduct, or any or 
all of the preceding items.

— The nature of any disciplinary 
action, including the misconduct, 
involvement with others and dispo
sition mad e by any school.

The investigator should interview 
previous employers of the candi
date that should developinfor ma- 
tion concerning the candidate’s abi
lity to work in harmony with others, 
his rliability, dependability, reputa
tion for honesty, need for close su
pervision and other points, such as :

— Were the candidate’s services 
routinely satisfactory? if not, why?

— Why did the candidate leave 
that place of employment? Would 
the employer rehire him if a vacan
cy existed?

— What was the candidate’ sat- 
titude toward his employer and his 
job?

7



Training is the backbone of the effective operations of a modern Police Agency. 
Towards this end are all ettorts our Leadership directed to day_

— Were they any untruthful sta
tements or misrepresentation in 
the personal history statements?

— The investigator should exa
mine also the candidate’s creditre- 
ferences, that is, the manner in 
which he has handled his credit and 
which will often reveal whether he 
exercised foresight and mature jud
gement.

Another place where the inves
tigator should pay great attention 
is the inteviewing the relatives and 
the landlords of an applicant. Rela
tives, friends, acquaintances should 
be scrutinizingly interviewed in or
der to produce information justi
fying his hiring* in the police work. 
Some of the suggestions in this res
pects are the following :

— The dates of residence, as a 
cross check onthe accuracy of sta
tements in the personal history sta
tement.

— Names and reputation of the 
candidates relatives, friends etc.

— Reputation for sobriety, in
tegrity, morality and other traits 
desirable and undesirable.

—■ Financial responsibility ;mana- 
gement contacts etc.

— Neighbourhoud checks to de
termine the neighbouhood reputa
tion of the candidate concerning 
his personality, personal conduct 
and any activities that would re
flect positively or adversely upon 
the desirability of appointig the man 
as a police officer -

— References or character vou
chers. Frequently the candidate will, 
list persons of high standing in a 
community who may be barely ac
quainted with him. Often, too, they 
are friends who can be relied upon 
to give only favorable reports. In 
checking with them, therefore, one 
should determine just how close 
the acquaintanship was and from 
them obtain the names of others 
who may be more impersonal in 
the evaluation of the candidate. Ge
nuinely good friend may be a good 
source of information when appro
ached properly, concerning the stan
dards of morality, temperance, to
lerance, prejudices, strengths and 
weaknesses of a man.

As one can see from the above
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mentioned the background inve
stigation is a necessary and impor
tant tool in the field of the police 
personnel selection. As a process 
it has some imperfections, the most 
obvious of which are those that are 
dependent upon the exercise of sub
jective judgements by investigators, 
and the decision makers of the 
employing Agency. If it will be ac
cepted that all judgements are to 
be made in favour of the depart
ment, the community and the peo
ple who will be served by the poli- 
lice, the process will be a valuable 
tool in providing men of good cha
racter for the police service.

The recruitment and selection of 
qualified personnel is, nevertheless, 
the only and final goal of Police Ad
ministration today. These activi
ties, as important as they are, con
stitute only the begining step in the 
long movement toward the accom
plishment of the total law enforce
ment responsibility. The principal 
goal of law enforcement, is the at
tainment of a satisfactory level of 
public freedom and security though 
the cooperation and mutual res
pect of the public on the one hand 
and the law enforcement officers on 
the other hand. The police and the 
public must work collectively tow
ard orderly transition of the socie
ty by the exercise of patience, un
derstanding and self-restraint. The 
individual citizen will dictate the 
rate of progress by his demonstra
tion of readiness to accept his mea
sure of personal and social respon
sibility that is the concomitant of 
his freedom.

Thus, the most important thing 
in law enforcement is that there is 
not or must not by all means be a 
status quo. There must be constant 
progress, brought about by care
ful scrutiny of the Police Agency’s 
structure, operations and end re
sults, as well as continuous antici
pation of changes in the society that 
will call for periodic evaluation of , 
law enforcement processes.

«The Police Administrator is paid 
to anticipate...» This is his most 
important obligation and duty to
ward his men and the society atge 
neral and this is the only way to 
be successful and effective as a | 
Chief.

THE END
Major John Tripis
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άπό θέσεως ισχύος
Πίσω άπό τό τιμόνι ένός LAND ROVER δλα φαίνονται 
πιό εϋκολα καί πιό άπλά. Ό  όδηγός κυκλοφορεί 
στούς χωματόδρομους - η κα) έξω άπό αύτούς - ξε
χνώντας τΙς κακοτοπιές. Κι’ άν ή λάσπη ή τό χιόνι 
έφτασε μισό μέτρο, πάλι δέν τρέχει τίποτα - έκτός 
άπό τό LAND ROVER πού τρέχει πάντα μέ τήν Τδια 
άνεσι καί σιγουριά, τσαλαβούτα στίς λακκούβες, 
σκαρφαλώνει στά κατσάβραχα, περνά τά χαντά
κια, άδιάφορο χιά δλα. ήσυχο, σταθερό, παντοδύ
ναμο.
Σ' δλα τά μήκη καί πλάτη τής Γής. πάνω άπό 23 
χρόνια τώρα, τό LAND ROVER είναι τό αύτοκίνη- 
το έκεΐνων πού κινούνται έξω άπό τήν άσφαλτο. 
'Αγρότες, έργολάβοι. περιοδεύοντες άντιπρόσωποι. 
δέν τό άλλάζουν μέ τίποτα.
Ή  δύναμις τής συνηθεΐας Ισως.
"Η μάλλον ή συνήθεια τής δυνάμεως...

’Ελάτε στή νέα μας "Εκθεσι νά μάθετε περισσό
τερα γιά τά LAND ROVER.
©ά άνακαλύψετε, μεταξύ άλλων, δτι είναι καί πολύ 
φθηνότερα άπό δσο μερικοί νομίζουν.

BRITISH

LEYLAIMD

Land
Rover
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