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Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ω Ν

Κατά τις πρόσφα
τες κακοκαιρίες τοϋ 
χειμώνα οί άνδρες 
τής Χωροφυλακής 
προσέφεραν καί πάλι 
τις πολύτιμες υπηρε
σίες τους σέ όσους 
βρέθηκαν στήν άνάγ- 
κη νά ζητήσουν τήν 
συνδρομήν τους.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

^  Με έδεαε'τερη έκανοποε'ησε δημοσεευ' 
ομε σε' άλλη σελεδα του λόγο που 

εξεφώυησε πρόν άπό ευα περόπου μήνα 
ένας άπόστρατος η δη ’Ενωμοτάρχης,όταν, 
μαζε' με' άλλους συυαδε'λφους του τής μ- 
δε'ας χατηγορε'ας ,άποχαερετοΰσε τό Σώμα 
με' συυαεσθη'ματα αγάπης,συγχευη'σεωςχαε' 
ευγνωμοσύνης.

Προπε'μπομε με' τός καλυ'τερες εύχε'ς 
Λ  μας όλους αύτου'ς τους με'χρε χθε'ς 

συνεργάτες μ α ς,το υς σφόγγομε έγχάρδεα 
τό χε'ρε, χαε' τους δεαβεβαεώνομε ότε ή 
μεγάλη Ούχογε'νεεα τοϋ Σώματος τής Χω- 
ροφυλαχής του'ς θεωρεε επε'λεχτα χαε' σε 
βαστά με'λη τη ς .

•J^- Ευας άπό τους χαενουργεους αύτου'ς 
άποστράτους,περαστεχός άπό τά Γρα 

φεεα τής'ΈΠ .X . "μας εεπε γεμάτος συγχε' 
υησε:"Δε'ν εχεε  σημασε'α που δε'ν θά φο
ράω στολή',-άφοΰ με' αύτη' εχω ντυσεε την 
ψυχή' μου,χαε' με' τη'υ εδεα θά ντυθί^ί τό 
παεδε' μου,που αύτε'ς τε'ς ήμε'ρες χατα - 
τάσσεταε στη'υ Χωροφυλακή'.Θε'λω νά στα- 
δεοδρομη'σζΐ στο Σώμα που τόσα πολλά 
προσε'φερε χαε έξαχολουθεε νά προσφε'ρη 
σ εμευα χαε τη'ν ούκογενεεάυ μου......... "

•d^- 'θ  εύτυχη'ς αυτός πατε'ρας μας θυ'με- 
σε με' τά λόγεα του αύτά τους 2000 

νέους που χαλοΰνταε νά χαταταγοϋυ στο 
Σώμα τής Χωροφυλαχής.* Υποδεχόμεθα με 
ευχες ο λα αυτά τά νε'α παεδεά πουεχουν
τη'υ τύχη νά ερχωνταε στο Σώμα — τ .σε στυ-
γμε'ς μεγάλης άυοδεχής πορεε'ας καυ—ι—εκ-
συγχρονεσμοϋ του κατά τά πρότυπα τών
Ευρωπαϊκών Αστυνομεών. Σε' λε'γο χαερο 
θά προπε'μπουν κε εκεενοε άλλους άπο
στράτους με' εύχε'ς γεά του έδεωτεχό 
βε'ο τό εδεο συγχενημε'υοε όπως έμεες 
σ ή μ ερα .. . .

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "

Ε Τ Η Σ Ι Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

Α ξ ιω μ α τ ικ ο ί -  Ά ν θ υ π α σ π ισ τα ί Δρχ· 1 2 0
' Υ π α ξιω μ α τ ικ ο ί -  Χ ω ρ οφ ύλ α κες )> 1 0 0
Π ολιτικο ί 'Υ π ά λ λ η λ ο ι - Ί δ ιώ τ α ι » 1 2 0
Σ ύλ λ ογο ι -  Σ ω μ α τε ία  - ’Ο ργανισμοί » 2 0 0

ΤΙΜ Η  ΤΕΥ Χ ΟΥ Σ Δ ΡΧ . 10



Οί "Αγιοι καταξιώνονται μέ το έργο τους και με 
τη ζωή τους! Αυτά και μόνα τούς προβάλλουν και 
καθορίζουν την στάθμη τής 'Αγιότητάς τους. ' Υπάρ
χει όμως κι ενα τρίτο κριτήριο που φωτίζει τη ζωή 
των 'Αγίων! Κριτήριο πρόσθετο, πού δεν είναι ή ζωή 
και το έργο τους, άλλα πού αφορά και το βίο τους 
και δ,τι είπανε καί γράψανε καί πράξανε.

"Ολα αυτά τά συγκεντρώνουν οί Τρεις 'Ιεράρχαι, 
ό Μύγας Βασίλειος, ό Γρηγόριος ό Θεολόγος καί δ 
’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, πού έκτος από τήν ημέρα 
τής Μνήμης των τούς εορτάζει σήμερα καί τούς τρεις 
μαζί ή ’Εκκλησία μας καί ή Παιδεία μας, γιατί καί 
οί τρεις μαζί συνετέλεσαν στήν έμπέδωσι τής Θρη
σκείας μας καί στον συγκερασμό τής Μεγάλης 'Ελ
ληνικής πνευματικής κληρονομιάς με τή μεγάλη 
έπανάστασι των ψυχών—Τον Χριστιανισμό—καί με 
τό Θείο δίδαγμα τής Α γάπης! Γι’ αυτό καί ή εορτή 
των είναι εορτή των 'Ελληνικών καί τών Χριστιανι
κών Γραμμάτων, ή εορτή τοϋ 'Ελληνοχριστιανικού 
ιδεώδους, πού πιστοί του είναι δσοι πιστεύουν σ’ ένα 
ανώτερο καί ήθικώτερο ανθρώπινο βίο.

Κατηγορεί τον Χριστιανισμό ό υλιστής φιλόσοφος 
Σπινόζα δτι καλλιεργεί στούς οπαδούς του τήν ύπο- 
χωρητικότητα, τήν υπομονή, τήν ηττοπάθεια, τήν 
δειλία. Πανηγυρική διάψευση τοϋ ισχυρισμού του 
είναι, εκτός από τά άλλα, ή ζωή καί οί άγώνες τών 
Τριών 'Ιεραρχών, πού σύμφωνα μέ τήν παρατήρηση 
τοϋ Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου «ενώ στήν ιδιωτική 
τους ζωή ζοϋσαν σάν άκακα αρνιά, έγίνονταν λιοντά
ρια δταν έπρόκειτο νά ύπερασπισθοϋν τις αρχές τους 
καί ν’ άγωνισθοϋν γιά τά ιδεώδη τους.

Μεγάλοι θεολόγοι καί οί Τρεις 'Ιεράρχαι, κήρυκες 
τοϋ ευαγγελικόν λόγου, μεγάλοι φιλόσοφοι καταυγα
σμέ νοι από τά φώτα τής 'Ελληνικής Παιδείας, μεγά
λοι λόγιοι δεν ήσαν μονάχα άνδρες τής θεωρίας, άλλα 
καί τής δράσεως! Καί ό καθένας άπό αυτούς έστάθη 
πραγματικό λιοντάρι στήν μάχη του. 'Ο Μέγας Βα
σίλειος στήν άπειλή τοϋ Ρωμαίου αύτοκράτορος! . . . .  
'Ο ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος στον διωγμό! 'Ο Γρη
γόριος ό Θεολόγος στον πόλεμο εναντίον τών αιρε
τικών!.

Οί Τρεις 'Ιεράρχαι υπήρξαν άκόμα δ,τι οί άρχαϊοι 
"Ελληνες έθεωροϋσαν πλήρη προσωπικότητα. "Ετσι 
έξηγήται εύκολα γιατί κατώρθωσαν τόσα μεγάλα 
καί θαυμαστά, άφοβοι στις συγκρούσεις μέ τούς ισχυ
ρούς καί νικήταί στον άγώνα τοϋ Χριστιανισμού καί 
τοϋ 'Ελληνισμού.

'Ο Μέγας Βασίλειος άκολούθησε στή ζωή του 
τ’ άχνάρια τοϋ Χριστού καί τό έργο τον βρίσκεται 
σέ άπόλυτη αρμονία μέ τήν πίστη καί μέ τή ζωή τον. 
Στάθηκε βαθύτατα άσκητικός καί προβάλλεται λυ
τρωμένος άπ’ ο/.α τά στοιχεία τής άνθρώπινης μα
τ αιοδοξίας! Μέ τον πνευματικό του οπλισμό δχι 
μονάχα προσπαθεί νά φωτίσει τ  άπροσπέλαστα μυ
στήρια τοϋ Θεόν άλλά είναι καί ό άκαμπτος μαχητής 
του. «Κύριος ποιμαίνει με καί ονδέν με υστερήσει» 
άπαντά υπερήφανα στις άπειλές τοϋ Ρωμαίου υπάρ
χου Μ οδέ στον. Καί δταν πάλι τον άπειλεϊ δτι θά τον 
θανατώσει, ό Βασίλειος τοϋ άπαντά γαλήνιος: «Θά 
τοϋ οφείλω ευγνωμοσύνη. Γιατί θά κάμει νά ενωθεί 
ένωρίτερα ή ψυχή μου μέ τον Θεό καί τον Κύριό μου».

—Μά τί γλώσσα είναι αυτή, τον διέκοψε απότομα 
ό Μόδεστος. Καί ό ’Επίσκοπος τής Καισαρείας τοϋ 
αποκρίνεται «Φαίνεται, ύπαρχε Μόδεστε, δτι συναντάς

πρώτη φορά στή ζωή σου άληθινό Χριστιανό!__ ».
Τό ίδιο καί ό άλλος ιεράρχης, ό ’Ιωάννης ό Χρυ

σόστομος! ΎΗταν αλύγιστος στις πεποιθήσεις του 
καί δέν έγνώριζεν υποχωρήσεις καί συμβιβασμούς! 
Αυτός πού ή γλώσσα του ήταν χρυσορρήμων θά μπο
ρούσε ν’ άποφνγει δλες τις κακουχίες καί τούς διω
γμούς τής ζωής τον, θά μπορούσε νά έχει καί δόξες 
καί πλούτη καί τιμές, αν είχε κάποια ελαστικότητα. 
Θά μπορούσε νά πεθάνει στο θρόνο καί δχι στήν ’ Αρμε
νία εξόριστος!.........  Δέν θά κέρδιζεν δμως τή θέση
πού έχει στήν 'Ιστορία. Θά τον έγνωρίζαμε μονάχα 
σάν δεινό ρήτορα. ’Αλλά νποστηρίζοντα τήν Χριστια
νική πίστη δλα τά άλ.λ.α τά περιφρονοϋσε, άκόμα καί 
τήν ίδια τον τή ζωή. «"Αν θέλει, λέει, νά μέ πριονίσει 
ή βασίλισσα, ας μέ πριονίσει' έχω παράδειγμα τον
'Ησαία!___ "Αν θέλει νά μέ πνίξει στή θάλασσα,
θυμάμαι τον ’Ιωνά!__  "Αν θέλει νά μέ λιθοβολήσει
έχω τον πρωτομάρτυρα Στέφανο πού έπαθε τά ίδια !___
"Αν θέλει νά μοϋ κόψει τό κεφάλι μου, έχω πριν άπό 
εμένα τον ’Ιωάννη τον Βαπτιστή»!__

Καί επάνω στήν πίστη του αυτή έμεινε άλύγιστος 
έως στο θάνατό του!

Τό ίδιο καί ό Γρηγόριος ό Θεολόγος! Δέν έδίστασε 
νά θυσιάσει καί αυτόν τον πατριαρχικό θρόνο χάριν 
τών άρχών του! «Διώξετέ με άπό τό θρόνο, φωνάζει, 
βγάλετέ με άπό τήν πόλη, ρίξετέ με στή θάλασσα, 
φθάνει μονάχα ν’ άγαπήσετε τήν άλ.ήθεια καί τήν 
Ειρήνη !».

Δέν είναι λοιπόν οί Τρεις 'Ιεράρχαι τρεις μονάχα
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άπλοι κήρνκες τού λόγου τοϋ Ευαγγελίου, άλλα καί 
τρεις γενναίοι τον Χριστιανισμού καί τοϋ 'Ελληνισμού! 
'Η σοφία τους δεν κηρύττει την αδράνεια, αλλά τη
δράση! .........  «'Ο Θεός εκαμε, λέγει ό Χρυσόστομος,
την ψυχή για να εργάζεται! 'Η  εργασία είναι σύμφωνη 
με την φύση τής ψυχής, ενώ ή αργία είναι αντίθετη 
με την φέσι τής ψυχής». Καί αλλαχού πάλι λέει: «Να 
θεωρείς αδελφό σου κι εκείνο που κόβει ξύλα, κι εκείνο 
που χτυπά τό σφυρί είναι μουντζουρωμένος, κι όχι 
μόνο νά μην τον περιφρονεϊς, άλλά καί να τον θαυμά
ζεις».
1 αλονχημένοι καί οί Τρεις 'Ιεράρχαι μέ την 'Ελληνική 
Παιδεία καί μέ τούς λόγους τοϋ Χριστού γνωρίζουν 
ότι τα έπίγεια άγαθά είναι φθαρτά καί μονάχα ή ηθική 
και ή αγαθοεργία εξυψώνει τον άνθρωπο: «’Ακούσε, 
λεγει ό Μέγάς Βασίλειος», κοίταζε τή δουλειά σου 
καί φρόντιζε νά είσαι εν τάξει μέ τον ηθικό νόμο. Κα
νένα μά κανένα αγαθό δέν είναι πλήρες: Μόλις σοϋ 
ερθει τό ένα, περίμενε καί τό ανάποδο! Παράπλευρα 
ατό γάμο είναι ή χηρεία!----  ’Έκαμες παιδιά, ετοι
μάσου για τά βάσανά τους!___ Είσαι περήφανος
γιά κάτι; 'Η  δυσφήμησες σέ περιμένει!__  Είσαι
πεντάγερος; 'Ο Χάρος ξεκινάει!.........

Καί ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος συμπληρώνει: 
«Τά χρήματα είναι καλ,ά, αν μ” αυτά παύεις τήν πενία 
τού πλησίον σου».

Η  ελεημοσύνη καί ή αγαθοεργία στήν πλατειά της 
έννοια είναι τό κορύφωμα τοϋ κοινωνικού κηρύγματος 
των Τριών 'Ιεραρχών! . . . .  Πρώτοι αυτοί δίνουν τό

μεγάλο παράδειγμα: 'Ο Μέγας Βασίλειος είναι πού 
ιδρύει τά πρώτα φιλανθρωπικά ιδρύματα στα Τριακό
σια εβδομήντα μετά Χριστόν. Μέ δικά τον έξοδα 
συντηρεί κοντά στήν πατρίδα του Καισάρεια νοσοκο
μεία, γηροκομεία, πτωχοκομεία, ορφανοτροφεία καί 
λεπροκομείο, στον όποιο ό ίδιος περιποιείται τούς 
λεπρούς!.........

'Ο Χρυσόστομος περιορίζει τις δαπάνες τής αρχιε
πισκοπής Κωνσταντινουπόλεως καί κτίζει μέ τά 
περισσεύοντα χρήματα νοσοκομεία.

Ο Γρηγόριος αφήνει ολόκληρη τήν περιουσία του 
στήν εκκλησία τής Νανζιαζοϋ γιά τούς φτωχούς!. . . .

Αυτές οί κοινές αρετές, οί κοινοί αγώνες, ή σοφία, 
ή πίστις, ή γενναιότης έκαμαν αυτήν τήν Τριάδα των 
'Αγίων σύμβολα τοϋ Ελληνισμού καί τοϋ Χριστια
νισμού! Καί δικαιολογημένα ψάλλει 6 ποιητής:

Τρεις 'Ιεράρχαι, τρεις μεγάλοι 
φωτισμένοι, άγιοι δάσκαλοι, 
μέ σοφία έχουν λαμπρύνει 
τή Χριστιανοσύνη!

Φωτεινή είχανε λαμπάδα 
τό Χριστό καί τήν 'Ελλάδα.
Κι είπαν στή δική μας γλώσσα 
χρυσά λόγια τόσα!

Κι ήτανε κι οί τρεις τρεις ήλιοι 
πού μέ λόγο ή μέ κοντύλι—τρεις φωστήρες 

έχουν μείνει στήν Χριστιανοσύνη
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Κ Ο Υ Μ -Κ Α Ν : ΤΟ «ΚΟΣΜΙΚΟ» ΠΑΙΓΝΙΔΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Πριν άπό καιρό, καί συγκεκριμένα τήν παραμονή τής Πρω
τοχρονιάς, oi έφημερίδες έγραψαν ότι ot Έλληνες δαπανούν 
κάθε χρόνο περισσότερα άπό 50 έκατομμύρια δραχμές γιά νά 
άγοράζουν τράπουλες. ’Επίσης ότι τό 19"’2 πουλήθηκαν 
1.469.865 τράπουλες έναντι 852.950 τό 1963. Άπό μία πλευρά 
ασφαλώς ή αΰξησις αυτή θά όφείλεται στήν διάδοσι τά τελευ
ταία χρόνια τοΰ Κούμ—κάν πού ώς γνωστόν παίζεται μέ δύο 
δεσμίδες παιγνιόχαρτα. ’Αλλά πιό είναι τό παιγνίδι αύτό πού 
μέ τά άλεπάλληλα δραχμοβόρα «καπέλλα» του καθηλώνει στήν 
πράσινη τσόχα χιλιάδες άνθρώπους; ’Επίσημα ή άνεπίσημα, 
αυτό δέν έχει σημασία, έκανε τήν έμφάνισί του στή Χώρα μας 
μέ Γαλλικό διαβατήριο πριν άπό τόν τελευταίο πόλεμο. Συν
ταξιδιώτης του ήταν καί τό «πινάκλ», πού σήμερα φαίνεται νά 
έχη περιοριστή σημαντικά άπό τούς «μπαλλαντέρ» καί τις άλ
λες έπί μέρους συγκινήσεις τού Κούμ-κάν. Τό τελευταίο, άρ
χισε νά παίρνη τήν πρωτοπορία του αύτή άμέσως μετά τήν 
άπελεθέρωσι.Μέ τήν πάροδο τού χρόνου έγινε συνήθεια στούς 
κοσμικούς κύκλους μέ τήν «βοήθεια» τών κυριών, πολλές άπό 
τις όποιες σήμερα τουλάχιστον θεωρούνται σάν «έξπέρ» τού 
είδους. ’Αρκεί νά σημειωθή ότι πάντα πρωταγωνιστούν στήν 
συγκρότησι τών έπί οικιακού έπιπέδου «καρρέ», καί διεκδικοΰν 
μέ άξιώσεις όπως καί οί άνδρες τις μεγάλες παρτίδες. Ή  συνή
θειά τους αύτή έχει γίνει μόνιμο θέμα στις γελοιογραφίες, τά 
εύθυμα διηγήματα, τά χρονογραφήματα, καί τά έπιθεωρησιακά 
νούμερα στό θέατρο ή τήν τηλεόρασι. Ά λλάτό κούμ-κάν δέν 
έχει μόνο τήν εύθυμη καί κοσμική πλευρά του. Ά πό τόν καιρό 
μάλιστα πού άρχισε νά παίζεται έλεύθερα σάν τεχνικό παίγνιο, 
έγινε όπως θά έλεγε κανείς έπιδημία σωστή μέ όλα τά γνωστά 
έπακόλουθα. Δηλαδή ένα έξοντωτικό οίκονομικώς παιχνίδι πού 
παιζόταν μέχρι καί τό τευλαυταϊο καφενείο. Καί τό χειρότερο: 

Ή  Αστυνομία βρισκόταν σέ άδυναμία νά καταστείλη τό 
κακό γιατί έκτος άπό τό ότι έπιτρεπόταν έλεύθερα ή διενέργεια 
τού κούμ—κάν, άπό τό άλλο μέρος, ή βεβαίωσι τοΰ στοιχείου 
«έπί χρτ,μασιν», δέν ήταν άπλή διαδικασία. Ά πό όλα τά δια
μερίσματα τής ’Επικράτειας οί Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής 
μέ ειδικές κάθε φορά έκθέσεις τους ύπογράμμιζαν τούς κινδύνους 
τοΰ κούμ—κάν πού είχε πάρει ήδη τις διαστάσεις ένός σοβαρού 
κοινωνικού προβλήματος. Τό θέμα έμελετήθη, καί πριν άπό 
λίγες ήμέρες τό άρμόδιο Συμβούλιο τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως, μετέταξε τό κούμ—κάν στήν κατηγορία τών μικτών 
παιγνίων. Έ τσ ι στό μέλλον δέν θά παίζεται στά καφενεία, τά 
’Εντευκτήρια Συλλόγων καί Σωματείων, ούτε φυσικά σέ όποιον- 
δήποτε άλλον χώρο χωρίς τις προϋποθέσεις πού όρίζειό Νόμος. 
Μέ τό νέο αύτό μέτρο είναι βέβαιον ότι τά άποτελέσματα θά 
είναι άμεσα. Θά έλέγχεται άποτελεσματικά ένα παιχνίδι πού 
μέσα σέ λίγα χρόνια είχε έπικίνδυνη έξάπλωσι καί όπως ήταν 
έπόμενο έδημιουργοΰσε κάθε φορά σοβαρά προβλήματα στήν 
Αστυνομία.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Πολλά έγράφησαν, καί άρκετά περισσότερα έλέχθησαν, γιά 
τό γνωστό σκάνδαλο πού ξέσπασε τόν τελευταίο καιρό, μέ 
πρωταγωνιστάς—έκούσιους καί «κατά συνθήκην»—νέους άν
θρώπους, μέ φόντο ένα τυποποιημένο χώρο άναγκαστικής οί- 
κιακής συνυπάρξεως μέ τις διαστάσεις μιάς συνηθισμένης πο
λυκατοικίας. Γιά τις έπί μέρους λεπτομέρειες τοΰ σκανδάλου 
αύτοΰ άσχολήθηκαν άρμόδιοι, άναρμόδιοι, υπεύθυνοι, άνεύθυ- 
νοι, άνευθυνοΰπεύθυνοι, περίεργοι, κακεντρεχείς, άντικειμε- 
νικοί, φλύαροι, συντηρητικοί, διαλλακτικοί, άδιάλλακτοι, καί 
πολλοί άλλοι άντιπροσωπευτικοί τύποι τής «συλλήβδην» άπο- 
καλουμένης κοινής γνώμης. Έ τσι, ήταν άναπόφευκτο νά άκου- 
σθούν σέ όλους τούς τόνους, σέ όλες τις φραστικές διατυπώσεις ;| 
άναθεματισμοί καί άποδοκιμασίες, νά δοθούν διάφορες έξηγή- 
σεις, εικασίες, καί συγγνώμες, καί σέ τελευταία ή προτελευταία 
αύτό δέν έχει σημασία φάσι, άπό τήν πλευρά ώρισμένων έκ- 
κολαπτομένων άκαδημαΐκών πολιτών νά ξεσπάσουν γιά λίγο 
χειροκροτήματα μέσα στόν ίερό χώρο τής Θέμιδος, όπως άκρι- 
βώς θά συνέβαινε σ’ ένα θέατρο, ένα γήπηδο ποδοσφαίρου ή 
μιά όποιαδήποτε καλλιτεχνική έκδήλωσι. Δέν έξυπηρετεϊται 
κανένας πρακτικός σκοπός μέ τό νά άναλύση τούς λόγους 
προκλήσεως τών έπευφημιών αυτών. Τό θέμα, ή μάλλον τό 
άδιαφιλονίκητο δεδομένο, είναι ότι ή αίθουσα κάθε δικαστη
ρίου δέν είναι ούτε ώδείο, ούτε πλατεία θεάτρου, ούτε χώρος 
άθλητικών έκδηλώσεων, καί άντιστρόφως. Ύστερα άπό αύτό, 
τά όρθά συμπεράσματα βγαίνουν μόνα τους. Δέν έξυπηρετεϊται 
έπίσης κανένας πρακτικός σκοπός μέ τήν έξιστόρησι τών λε
πτομερειών τοΰ σκανδάλου άφοΰ ήδη είναι γνωστές. Πολύ πε
ρισσότερο δέν έπιτρέπεται ή έξαπόλυσι μύδρων κατά τών όπαι- 
τίων, γιατί ό κάθε κατηγορούμενος άκόμη καί άν καταδικασθή 
δέν παύει νά διατηρή άκέραιη ιήν προσωπικότητά του. Ά πό 
όλόκληρη τήν ίστορία τού προαναφερομένου σκανδάλου θά 
σταθώ μονάχα στήν φράσι «χάριν παιδιάς» πού κατ’ έπανάληψιν 
άκούστηκε σέ όλα τά στάδια τής σχετικής ποινικής διαδικα
σίας. Ύστερα άπό αύτό εύλογα προβάλλει τό έρώτημα:Μέχρι 
ποιό σημείο μπορεί νά φθάση σήμερα ό ψυγαγωγικός αύτο- 
σχεδιασμός τοΰ άνθρώπου; Εύσταθεϊ ή όχι ό όρος «άνθρώπινη 
παραψυχαγωγία;« Μέ τά σημερινά δεδομένα, 5 άνθρωπος έχει 
ύποστή μιά κάποια άμβλυνσι τοΰ ψυχαγωγικού συναισθήματος. 
Έ τσ ι καταφεύγει στόν αύτοσχεδιασμό, καί τις ύπερβολές πού 
έγγίζουν τά όρια τοΰ έξεζητημένου, όπότε βαθμιαία άποπρο- 
σανατολίζεται άπό κάθε τιτό άληθινάώραΐο.Έτσι δημιουργεϊ- 
ται μιά προσπάθεια χωρίς Ιδιαίτερο νόημα, ένας άδυσώπητος
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Ανταγωνισμός μέ άφετηρία τήν έγωπάθεια, γιά τό ποιός σέ κάθε 
συναναστροφή θά είναι περισσότερο «Απίθανος», «έκτακτος», 
«Ακτύπητος», «κανόνι», «τύπος» ή μέ τήν φινέτσατοΰ«σνόμπ» 
ιής «βάμπ», τού «μπλαζέ», τοΟ «πλαίϋμπού, τού «τηνέητζερ» 
μέ τήν βοήθρεια τής κινηματογραφικής κάμερας, τού 
έντύπου, των διογκωμένων Αφηγήσεων, κ.λ.π. Θά πρέπει 
έπίσης νά σημειωθή ότι μέ τήν έγχώρια διάλεκτο, ή ψυχαγω
γία ταύτίζεται καμμιά φορά μέ τούς όρους «δούλεμα», «πλάκα», 
«έγινε τής τρελλής», «έγινε τής ανωμαλίας», «έγινε όργιο», 
«έγινε τό σώσε» κ.λ.π. Καί γιά νά μή Αδικήσω τήν όρολογία 
τής ψυχαγωγίας πού είσΑγεται Από τό έξωτερικό, Ας Αναφέρω 
τις λέξεις «σόκιν» καί«μπλάκ χιούμορ». Καί οί δύο Αναφέρονται 
στό Κεφάλαιο τής άνεκδολογικής ψυχαγωγίας. Τό βαθύχρωμο 
κέφι, δηλαδή τό «μπλάκ χιούμορ», άν καί άχαρο έκ πρώτης 
όψεως, είναι περιζήτητο Από ώρισμένους κύκλους όπως καί τό 
μαύρο χαβιάρι...Εύδοκιμεΐ καί αύτό στόν τόπο μας άσχετα έάν 
έδώ γεννήθηκε καί πολιτογραφήθηκε ή έννοια τής τραγικής 
ειρωνείας καί έμεινε παροιμιώδης ή φράσι «Έξεστιν Κλαζο- 
μενίοις Ασχημονεϊν». 'βρισμένοι πού αύτοαποκαλοϋνται 
«σύγχρονοι άνθρωποι» (λές καί όλοι οί άλλοι είναι προϊόντα 
παρωχημένης μαζικής παραγωγής) όχι μόνον ύπεραμύνονται 
γιά τά διάφορα άλοπρόσαλλα ψυχαγωγικά εύρήματα, Αλλά καί 
κατηγορούν «έπί ήθικολογία» έκεϊνον πού θά ύποδείξη κάποια 
άλλη κατά τήν γνώμη του πιό σωστή καί έν πάση περιπτώσει 
πιό Ανθρώπινη ιδέα ψυχαγωγίας. Λές καί ή ήθική είναι κάποια 
στατική καί έξωπραγματική έννοια. Δέν Αντιλέγει κανείς ότι ή 
ψυχαγωγία είναι έξ ίσου Απαραίτητη μέτό όξυγόνο πού άναπνέ- 
ομε.Όταν λείψη δημιουργεΐται άγχος, κατάθλιψι, καί μαρασμός. 
Ό  όρος όμως «χάριν παιδιάς» δέν πρέπει σέ καμμιά περίπτωσι 
μά έχη Απολογητική σημασία, Αλλά τόν χαρακτήρα τής παρο- 
ρμήσεως σέ Ανύποπτο χρόνο γιά κάτι τό Αληθινά ψυχαγωγικό. 
Ή  λέξι «παιδιά» στήν αύθεντική της έρμηνεία σημαίνει παι- 
δ.κό παιγνίδι, καί σέ γενικώτερη έννοια διασκέδασι καί Αγώ
νισμα. Δηλαδή είναι κάτι πού δέν μπορεί νά γίνη Αβασάνιστα 
άν μάλιστα λάβωμε ύπ’ όψιν τήν έτυμολογία τής λέξεως μέ τήν 
Αρχαϊκή της έννοια . Τό ίδιο καί ή λέξι «ψυχαγωγία» έχει 
καί αύτή Ανώτερη σημασία. Επομένως είναι Αδικαιολόγητο 
καί έπικίνδυνο μαζί νά αύτοσυμβιβάζεται κανείς μέ τή σκέψι 
ότι κάθε τι πού γίνεται «χάριν παιδιάς» αίρει τόν καταλογι
σμό. Άρκεϊ νά σημειωθή ότι ένα χοντροκομμένο Αστείο, μία 
Κακόγουστη φάρσα, έκτός τού ότι δίνουν όχι κολακευτική 
θεώρησι γιά τήν έποχή μας, πολλές φορές δημιουργούν Απρό
βλεπτες καταστάσεις. Καί νά σκεφθή κανείς ότι τό θέμα τής 
έκλεκτικής ψυχαγωγίας δέν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις ούτε 
μακροχρόνια πείρα. ’Αρκεί μονάχα ό Απροσχημάτιστος αύτο- 
σεβασμός καί Αλληλοσεβασμός. Είναι τόσο δύσκολο αύτό; 
Ό  άνθρωπος δέν χωρίζεται σέ όμοταξίες ή συνομοταξίες ώστε 
νά Αντιμετωπίζη φυσική Ανομοιομορφία. Είναι τό μοναδικό 
λογικό όν πού κατοικεί στόν Πλανήτη μας. Οί Ανθρώπινοι χα
ρακτήρες είναι πολλοί...Ποιός όμως δημιουργεί τούς χαρακτή
ρες αύτούς; ’Αναμφισβήτητα ή έλλειψι βαθειάς πίστεως τού 

. Ανθρώπου γιά τόν άνθρωπο. Επομένως όταν μιλάμε γιά έλειψι 
έμπιστοσύνης πρέπει ύποχρεωτικά νά έννοοΰμε τήν έλλειψι 
ικανοποιητικών γνώσεων γιά αύτή καθ’ έαυτή τήν φύσι μας. 
Ή  άγνοια αύτή είναι άλλωστε καί ή παιδική άρρώστεια τού 
Ανθρώπου. ’Εν δψει όλων αύτών, τότε γιατί νά πιστεύομε ότι 
ψυχαγωγούμε τόν έαυτό μας Αφού Από μιά σκοπιά μάς είναι 
ίσως έντελώς άγνωστος; Ποιοι είμαστε; Τί Αντιπροσωπεύομε 
γιά τόν έαυτό μας καί γιά τούς άλλους; Πού πηγαίνομε Ασυν
τρόφευτοι ψυχικά; Νά λοιπόν πόσο Απομακρυνόμαστε καμμιά 
φορά Από τόν έαυτό μας... Νά γιατί Αφήνομε Από έγωϊσμό ή 
Αμέλεια τήν Κερκόπορτα τού ψυχικού μας κόσμου όρθάνοιχτη 
Απέναντι στά διάφορα ρεύματα πού διατρέχουν τήν έποχή μας 
γιά νά φθάσουν έτσι μέχρι τό ύποσυνείδητο συσσωρεύοντας
έκεϊ διάφορες ξένες πρός τόν έαυτό μας συνήθεις........

Διαφορετικά δέν έξηγοΰνται οί λεγάμενες «Αψυχο
λόγητες ένέργειες». Διαφορετικά δέν έρμηνεύεται ή σημερινή 
μειοδοσία τού Ανθρώπου στό θησαυροφυλάκιο τών ήθικών 
Αξιών, καθώς καί ή Απροθυμία του νά άνεβή κάπου ψηλά, Από 
όπου, πάνω Από τά βιομηχανικά καί τά πολεμικά σύννεφα τής 
Αντιφατικής έποχής μας, θά μπορή νά διακρίνη τά Αληθινά 
χρώματα τής ζωής. Είναι καί θά μένουν πάντα Ανεξίτηλα καί 
Ανόθευτα, γιατί ή ζωή περπατάει Αγκαλιασμένη μέ τόν χρόνο. 
Ό  χρόνος καί ή ζωή δέν περνάνε καθώς πιστεύουν οί πολλοί, 
γιατί δέν έχουν γνωστή ληξιαρχική πράξι γεννήσεως... ’Εμείς 
περνάμε Από τόν χρόνο καί τήν γή. Τήν γή πού κινείται χωρίς 
αύτό νά γίνεται Αντιληπτό Από έμάς γιά νάχωμε έτσι τήν ευ
χέρεια νά άπολαμβάνωμε μέ τά μάτια τής ψυχής τήν ώραία 
διαδρομή τής ζωής χωρίς τόν ίλιγγο κάποιου Αχαλίνωτου συρ
μού πού έρχεται καί παρέρχεται τυλιγμένος μέσα στούς Ατμούς 
τής αύταπάτης.........

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ

Τήν 21 ’Ιανουάριου, στόν χώρο τού Αεροδρομίου Θεσσαλονί
κης, έγινε μία Απόλυτα συντονισμένη άσκησι έτοιμότητος, 
στά πλαίσια τών μέτρων πού έχουν ληφθή γιά τήν άντιμετώπισι 
τής Αεροπειρατείας. Στήν άσκησι αύτή έλαβε μέρος ή μόνιμη 
δύναμι Ασφαλείας τού ’Αεροδρομίου, πού άποτελεΐται Από’Αξιω
ματικούς, Ύπαξιωματικούς καί Χωροφύλακες ειδικά έκπαιδευ- 
μένους καί έξωπλισμένους μέ σύγχρονα μέσα. Συμμετοχή στήν 
άσκησι είχαν έπίσης δυνάμεις τεθωρακισμένων καί «κομμάν- 
τος» τού Στρατού, άνδρες καί όχήματα τού Πυροσβεστικού 
Σώματος, Υγειονομικό, προσωπικό, Ασθενοφόρα όχήματα 
κ.λ.π. Τό Αεροσκάφος πού ύποτίθεται ότι βρισκόταν στά χέρια 
τών άεροπειρατών, ήταν ένα τζετ 727 τής «Λουφτχάνσα» τού 
δρομολογίου Κάιρου—Θεσσαλονίκης -Μονάχου. Ό  πύργος 
έλέγχου ένημέρωσε τόν κυβερνήτη του κ. Στάρκ ότι κατά τήν 
προσγείωσί του θά γίνη άσκησις έτοιμότητος τών 'Ελληνικών 
Δυνάμεων, καί έκεϊνος μέ τήν σειρά του τούς έπιβάτες. Ή  
άσκησις άρχισε μέ κίνησι τών δυνάμεων τής Χωροφυλακής 
σέ διάφορες έπίκαιρες θέσεις, μόλις τό Αεροσκάφος άρχισε νά 
τροχιοδρομή. Δεκάδες άνδρες πού μέχρι έκείνη τήν στιγμή 
ήταν Αθέατοι, προχωρούν μέ έλιγμούς πρός τό τζέτ Από τήν 
πλευρά τής ούράς του. Γ ατί Από έκεϊ δέν ύπάρχει πεδίο όρα- 
τότητος πρός τήν Αντίστοιχη πλευρά τού Αεροδρομίου. Οί 
άνδρες τής όμάδος αύτής, Αρχικά παίρνουν θέσεις κάτω Από τό 
Αεροσκάφος. Στήν συνέχεια, δύο όμάδες άναρριχώνται στά 
φτερά, καί μέ τήν κάλυψι αυτών πού μένουν στό έδαφος, έρπουν 
πρός τήν κατεύθυνσιν τών έξόδων κινδύνου.

Μέ αιφνιδιαστική κίνησι Ανοίγουν τις πόρτες, καί εισβάλλουν 
στό έσωτερικό τού Αεροσκάφους. Ταυτόχρονα κινείται καί 
άλλη όμάδα μέ ειδικές μάσκες ή όποια ύποτίθετα ότι χρησι
μοποιεί άναισθησιογόνες βόμβες γιά τήν έξουτέρωσι τών 
άεροπειρατών. Στό σημείο αύτό τής άσκήσεως έπεμβαίνουν οί 
Δυνάμεις τού Στρατού, έπειδή κατά τήν άσκησι οί άεροπειρα- 
ταί προβάλλουν Αντίστασι. Σέ λίγα δευτερόλεπτα στόν χώρο 
τού Αεροδρομίου μαζί μέ τά τεθωρακισμένα κάνουν τήν έντυ- 
πωσιακή έμφάνισί τους οί «κομμάντος» τών Καταδρομών. Κι
νούντο. μέ Απίστευτη ταχύτητα, έλίσσονται μέ Ακρίβεια, καί μέ 
θεαματικό τρόπο καταλαμβάνουν τό Αεροσκάφος. Γενικά ή 
άσκησι αύτή άπέτυχε σέ όλες τις φάσεις της. Πάνω σ’ αύτό, 
χαρακτηριστική είναι ή δήλωσι τού Γερμανού πιλότου κ. 
Στάρκ, ό όποιος πριν άπογειωθή καί συνέχιση τήν πτήσι του 
πρός τήν Φραγκφούρτη, είπετά έξής: «.. Συγχαρητήρια θερμά. 
Ή ταν μία πλήρης άσκησις έτοιμότητος, πού έσημείωσε όπως 
τήν παρηκολούθησα έξαιρετική έπιτυχία. Πρός τόν 'Ελληνικόν 
Στρατόν, τήν ’Αεροπορίαν καί τήν Χωροφυλακήν, έκφράσατε 
τά συγχαρητήρια καί τήν εύγνωμοσύνην μας διά τά μέτρα πού 
λαμβάνουν κατά τής Αεροπειρατείας..» Συγχαρητήρια έπίσης 
πρός τούς έπί κεφαλής όλων τών δυνάμεων πού έλαβαν μέρος 
στήν άσκησι Απηύθυνε καί ό Στρατιωτικός Διοικητής Θεσσα
λονίκης, ό όποιος ύπήρξε καί ό συντονιστής της.
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'Ως προλέγουν αί «κασσανδρικαί 
προφητείαι» των ειδικών επιστη
μόνων, εντός ενός αίώνος τό διαστη- 
μόπλοιον Γη θά έχη μολννθή έπϊ 
τής επιφάνειας τον εις τοιοϋτον 
βαθμόν, ώστε ή ζωή των έμβιων 
όντων νά είναι αδύνατος έπ αυτής. 
Περαιτέρω, αί πεπερασμέναι εις 
ποσότητα πρώται ϋλαι τον θά έχουν 
καταναλωθή με συνέπειαν την αδύ
νατον τροφοδότησιν δι αυτών τον 
άκορέστου μηχανοκρατικοϋ «πολι
τισμού» μας. Ακόμη, οί κάτοικοί 
του θα προσεγγίζουν τά εκατόν 
δισεκατομμύρια!. . . με συνέπειαν 
τό άδιαχώρητον καί επομένως τον 
θηριώδη αλληλοσπαραγμόν.

Ο υπερφίαλος ανθρώπινος εγωι
σμός εμποδίζει τον φορέα του νά 
μιμηθή την σοφήν Φύσιν, ώς προς 
τάς εκδηλώσεις της διά τήν προα
γωγήν καί διατήρησιν τής ζωής. 
Αυτή, μεθοδικώς καί έπισταμένως, 
συνετήρησεν έξαιρέτως τήν ζωήν 
καί υγιές τό περιβάλλον της επί 
δισεκατομμύρια έτη, προ τής έμφα- 
νίσεως τοϋ ήμιπαράφρονος τεχνο- 
τρονικοϋ άνθρωπον, καί άπαντα 
διεδραματιζοντο αρμονικώς εντός 
ενός παραδείσιου περιβάλλοντος. 
Αλλα ό άνθρωπος δεν ήθελε νά 

μιμηθή, ώς προς αυτό, τήν σοφίαν 
τής Φύσεως, είτε διότι δεν ήδν- 
νατο, είτε διότι τό έθεώρει περιττόν.

Ή  πρόοδός τον έχαρακτηρίζετο 
πάντοτε απο την έλλεεψιν γενικού 
σκοπού προς έπίτενξιν, ώς καί μεθο- 
δικοτητος και αρμονικών συνδυα
σμών, άναγκαίων διά μίαν ενδαί- 
μονα καί ειρηνικήν ζωήν. 1

 ̂Ή  έμφάνισις κατά τον παρόντα 
αιώνα τοϋ τεχνοτρονικοϋ άνθρωπον 
έσήμανε τήν οριστικήν καταδίκην 
πόσης ζωής επί τής Γης. 'Ο αφη
νιασμένος άνθρωπος καταρρακώνει 
τας ηθικας αξίας, εξολοθρεύει τον 
ζωικόν κόσμον καί αφανίζει τήν 
φυτικήν ζωήν. Λησμονεί έν τή αφρο
σύνη τον, δτι άνευ τοϋ φυτικοϋ κό
σμον ή ζωή είναι άδύνατος, καθόσον 
τό έργον τής ταπεινής τεθαμμένης 
ρίζας—ή όποια μεταβάλλει τήν νε
κρόν ύλην εις ζώσαν—ούδείς δύ- 
ναται νά τό έπιτύχη προς σννέχισιν 
τής ζωής. Έ ν  τή απληστία τον, διά 
άλαζονικάς κατασκευάς, μολύνει πα- 
ραφρόνως τό περιβάλλον του, ενώ 
εξαντλ.εΐ αφρόνως τάς ενεργειακός 
πρωτας ϋ/.ας εκ τών όποιων έξαο- 
τάται ό «πολιτισμός» του καί κατά 
συνέπειαν ή ζωή του, ώς καί ή 
ζωή τοϋ λίαν άπαραιτήτον δι’ αυτόν 
λοιπού έμβιου κόσμον.

Ή άνακύκληοις  
ι ο ύ  ύΑικοϋ  

κ ό ο μ ο υ
Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η

Άντιστρατήγου έ .ά . 
Προέδρου Παν]μίου Πατρών
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Αί πυρηνικαϊ έκρήξεις εις τήν ατμό
σφαιραν διά τήν δημιουργίαν καταστρε
πτικών όπλων, μολύνουν άνεπανορθώ- 
τως αυτήν καί καταστρέφουν τό φυσικόν 
περιβάλλον εις εκτασιν ή όποια δύναται 
κάποτε νά άποβή μοιραία διά τό άνθρώ- 
πινον γένος.

Μετά τινας γενεάς οί τότε άνθρω
ποι θά έκπλήσσωνται πληροφορού
μενοι εκ τής Ιστορίας δτι οι «πολι
τισμένοι» άνθρωποι τον 20οϋ άίώνος 
έ χρησιμοποιούν ένεργειακάς νλας 
( ώς τον άνθρακα και τό πετρέλαιον) 
διά των όποιων έμόλννον, δύναται 
τις ειπείν θανασίμως τό περιβάλλον 
των, μέ συνέπειαν τήν γενετικήν και 
βιολογικήν αυτοκαταστροφήν των, 
ενώ ήδνναντο νά χρησιμοποιούν ά- 
φθόνως και λίαν εύθηνώς τήν ηλια
κήν ενέργειαν, άνευ ονδεμιας μολύν- 
σεως. ’Επίσης θά έκπλήσσωνται διά 
τήν μή έκμετάλλενσιν των πάσης 
φύσεως άπορριμάτων των, δεδομέ
νου δτι άπαντα ταντα θά ήτο δυνατόν 
νά έπαναχρησιμοποιηθοϋν. ’Αλλά ή 
έκπληξίς των θά μετεβάλλετο εις 
αηδίαν, δταν θά έπληροφοροϋντο δτι 
τεράστιοι οργανισμοί συμφερόντων 
παρημπόδιζον τάς έπιβαλλομένας 
λογικάς λύσεις δι άνακύκλησιν των 
εκ των φυσικών στοιχείων λαμβα- 
νομένων τεχνητών ενεργειακών δυ
νάμεων και κατασκευασμάτων, μέ 
επιδίωξιν τών οργανισμών τούτων 
τήν μεγίστην δυνατήν ίκανοπίησιν 
τών άπανθρώπων συμφερόντων των. 
Χαρακτηριστικόν είναι τό δτι με
ταξύ τών παραγωγών τών πρώτων 
ενεργειακών υλών και τών κατανα
λωτών παρεμβάλλονται οί οργανι
σμοί ούτοι, οί όποιοι ενώ ελάχιστα 
συνεισφέρουν εις τό ενεργειακόν 
κύκλωμα, απολαμβάνουν κολοσσι
αία κέρδη.

’Από τής γενέσεως τον πολιτι
σμού ή ενέργεια ήτο άπαραίττιτος 
διά τήν άνθρωπίνην ζωήν. Οί άρχέ- 
γονοι άνθρωποι έχρησιμοποίουν επί 
μάκρους αιώνας, προς άπόκτησιν 
ένεργείας τήν μυϊκήν δύναμίν ανθρώ
πων καί ζώων ώς καί καύσιμον 
ύλην έκ τής ξηράς, κατά προτίμησιν, 
χλωρίδος καί συμπληρωματικούς τάς 
υδατοπτώσεις καί τήν αιολικήν δύ- 
ναμιν. Μετά τήν ’Αναγέννησιν καί 
κατά τήν προπαρασκενήν καί άνά- 
πτνξιν τής βιομηχανικής έπαναστά-
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Ό  άνθρωπος των συγχρόνων μεγαλουπόλεων αρχίζει νά κατανοή τήν σημα
σίαν της μολύνσεως τοϋ περιβάλλοντος άπό τήν ξέφρενη τεχνολογική άνάπτυξι 
καί λαμβάνει τά κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα, πριν είναι άργά.

σεως αί άνάγκαι εις ενέργειαν ήρχι- 
σαν νά αύξάνωνται άλματωδώς. 
Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ή θριαμ
βευτική είσοδος εις τήν ένεργιακήν 
κονίστραν των διαφόρων ποικιλιών 
τοϋ έξορυσσομένου άνθρακος, τοϋ 
πετρελαίου, των φυσικών αερίων, 
τής ύδατοδννάμεως και προσφάτως 
τής ατομικής δυνάμεως. Ή  αιολική 
δύναμις έθεωρήθη πλέον άναξία λό
γου, ενώ αί άρχέγονοι ενεργειακοί 
πηγαί παραμερίσθησαν, ώς ασύμ
φοροι, υπό τών νεωτέρων ενεργεια
κών πηγών. Ή  εκ τών παλιρροιών 
ενέργεια παρέμεινεν ανεκμετάλλευ
τος, ώς επίσης ουδέποτε έδόθη ή 
δέουσα σημασία εις τήν θαυμαστήν 
καί άτέρμονα, αλλά καί πάμφθηνον 
ηλιακήν ενέργειαν. 'Η  ενεργειακή 
τεχνική έχει στρέψει προσφάτως 
τάς προσπάθειας της εις τήν δημι
ουργίαν νέας καί λίαν ίσχυρ&ς ενερ
γειακής δυνάμεως, τής θερμοπυ
ρηνικής.

Σήμερον (1974) αί προσφοραί 
τών πηγών ένεργείας έχουν ώς 
ακολούθως κατά ποσοστά: ΙΊετρέ- 
λ.αιον 46 ο)ο, άνθραξ 30 ο)ο, φυσι
κόν άέριον 18 ο)ο, ύδατοδύναμις 
6 ο)ο, άτομενέργεια 0,5 ο)ο. Έ κ  
τών άνω προκύπτει δτι τό πετρέ- 
λαιον παρέχει τό ήμισυ περίπου τής 
άπαιτθυμένης άνά τήν Γήν ένεργεί
ας, μετά τοϋ άνθρακος δε τά 3)4 
ταυ της.

Ο σύγχρονος πολιτισμός, μετά 
τής οικονομίας του, έξαρτάται απο
λύτως έκ τών ένεργειακών πηγών, 
ένώ αί άνάγκαι του αυξάνονται συ
νεχώς. Χαρακτηριστικόν τής συγ

χρόνου χρησιμοποιήσεως τών ένερ- 
γειακών υλών είναι άφ ενός ή αλό
γιστος σπατάλη τούτων καί τό χει
ρότερον ή τρομακτική μόλυνσις τοϋ 
περιβάλλοντος με ανεπανόρθωτους 
βιολογικός συνέπειας, αί όποΐαι πρό
κειται νά καταστρέφουν δι έκφυ- 
λισμοϋ πάσαν ζωήν έπί τοϋ πλα
νήτου. Ώ ς καθορίζουν αί στατιστι
κοί τά αποθέματα πετοελ,αίον θά 
έκλείψουν παντελώς μετά τινας 
δεκαετίας, τών δε λ.οιπών ένεργεια 
κών καί άλλων χρησίμων πρώτων 
ύλ.ών μετά ένα αιώνα.

Αί χρησιμοποιούμενοι σήμερον 
ένεργειακαί ύλαι μολύνουν άπασαι 
τό περιβάλλον, ιδίως τό πετρέλ.αιον, 
πλήν τών υδατοπτώσεων. Ό  άνθρω
πος αδιαφορεί παραδόξως διά τήν 
ταχείαν έξάντλ.ησίν των καί έγκλη- 
ματικώς διά τήν έξ αυτών μόλυνσιν 
τοϋ περιβάλλοντος καί καταστροφήν 
τής ζωής. ’Ενώ κομπάζει διά τά 
τεχνολογικά έπιτεύγματά του ούδέν 
έχει έπιτύχει διά τήν φυσικήν άνα- 
κύκλησιν τών ύπ’ αύτοϋ χρησιμοποι- 
ουμένων υλών, ή όποια άποτελεί 
πρωταρχικόν νόμον τής ύπάρξεως 
καί τής συντηρήσεως τής ζωής.

Παρατηρεϊται, κατά τήν ύπό τής 
φύσεως έπιτνγχανομένην σοφήν ά- 
νακύκλιησιν τοϋ ύλικοϋ κόσμου ή 
συνεχής μεταφόρφωσις τούτου, κα
τά τρόπον αρμονικόν καί μεθοδικόν, 
άνευ διαταραχής τής καθόλου ζωής. 
'Η  αδρανής ϋλη τής έπιφανείας τοϋ 
γήινου φλοιοϋ τροφοδοτεί μετά τής 
ατμοσφαίρας καί τών ηλιακών προ
σφορών τά έμβια δντα, τά όποια 
προκύπτουν έξ ενός απειροελάχιστου

σπέρματος ζωής (παροχή ήμίσεος 
κυττάρου έξ έκάστου γεννήτορος). 
’Ακολούθως ταϋτα αναπτύσσονται, 
ώλοκληρούμενα, διά τών προσφορών 
τοϋ φυσικοϋ περιβάλλοντος, υπό 
μορφήν τροφών, ϋδατος, οξυγόνου 
κλπ. ’Ecp όσον αί προσφοραί αύται 
είναι καθαροί, καί ό οργανισμός τοϋ 
έμβιου οντος είναι υγιής, άλλ.ως 
προσφέρεται εις αυτόν ή νόσος καί 
ό άκαιρος θάνατος. Τήν φυσιολο
γικήν φθοράν τών έμβιων οντων 
ακολουθεί ή νέκρωσις καί ή άποσύν- 
θεσις εις τά έξ ών συνετέθησαν, τή 
θαυμαστή φροντίδι τής μητρός φύ
σεως. Αυτή άντλεΐ έκ τών υδατίνων 
λεκανών καί ροών τό ζωογόνον ύ
δωρ, τό φέρει εντός τών νεφών, ακο
λούθως έξ αυτών ποτίζεται παν 
έμβιον ον καί ή τροχιά κλείνει εις 
τήν αρχικήν πηγήν της. Τά φυλλώ
ματα καί οι καρποί τών ποικιλιών 
τής χλωρίδος, άφοϋ έκπλ,ηρώσονν 
τον προορισμόν των, πίπτουν έπί 
τοϋ έδάφους, οπού αποσυντίθενται 
διά νά τροφοδοτήσουν έκ νέου τάς 
ποικιλίας τής χλωρίδος, διανύοντα 
οϋτω, ένα σοφόν κύκλον ζωής. Κάτι 
ανάλογον συμβαίνει καί διά τά συν- 
θέτοντα τήν πανίδα δντα. Α ί φυ
σικάί ένεργειακαί δυνάμεις, οι ά
νεμοι, αί βροχαί, αί κινήσεις τών 
ύδάτων καί αί ηλιακοί προσφοραί, 
έπιτελουν τον προορισμόν των χωρίς 
νά μολύνουν καί χωρίς νά διατα- 
ράσσουν τήν λειτουργίαν τής έπί 
τοϋ πλανήτου καθολικής ζωής. Ά ν -  
τιθέτως ευνοούν ταύτην διά ϋπαρξιν, 
συντήρησιν καί έξέλιξιν.

Εις τάς αρμόνικάς αυτός τροχιάς 
τών φυσικών ανακυκλήσεων τοϋ 
ύλικοϋ κόσμου παρεμβαίνει ό άφρων 
άνθρωπος ό όποιος έπιτνγχάνει με
ταμορφώσεις τινές τοϋ ύλικοϋ κό
σμου, αλλά με μολυσματικά κατά
λοιπα, τά όποια μολύνουν καί δολο
φονούν. Δι αύτοϋ άποδεικνύει τήν 
ατέλειάν του καί τήν ύποδεεστέραν 
νοϊκήν στάθμην του, έναντι τής σο
φής φύσεως.

Ή  χρησιμοποίησις ύπ αύτοϋ 
τών ένεργών φυσικών δυνάμεων, ώς 
είναι, κυρίως, ή πηγή πάσης ζωής, 
ή ηλιακή ένέργεια, καί συμπληρω
ματικό.>ς ή αιολική δύναμις καί ή 
δύναμις έκ τών κινήσεων τών ύδά
των, θά τοϋ προσφέρη ύγιεϊς καί 
μή μολυνούσας ένεργειακάς πη- 
γάς καί θά τοϋ δώση εν μάθημα 
ορθολογικού χειρισμού τών φυσι
κών προσφορών, επ’ ώφελεία τής 
Ζωής, τοϋ έξαιρέτου τούτου θείου 
δώρου, τοϋ οποίου κατά σύστημα 
παραγνωρίζει τήν αξίαν.
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ΟΙ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΒΛΕΠΟΥΝ...

—’Έφτασαν λέει οί ’Αποκριές, και κάτι
τρέχει στους γύφτικους μαχαλάδες.....
Καί νάχης άπό πάνω καί τον Βαγγελάρα 
τον Χλέα να σου τό λέη καί να το ξαναλέη 
στο πολύ στενάχωρο άναστενάζοντας καί 
ξεφυσώντας σαν φυσερό ....Καί έπειδή ρέ 
Βαγγελάρα μπήκαν οί ’Αποκριές ύστερις 
τί έγινε: Φοβάσαι μή σε ντύσουνε γκαμήλα 
καί χάσης τον μπούσουλα; Να μέ συμπα- 
θάς δηλαδής πού σου βγαίνω στο έτσι, 
άλλα καταπώς σέ βλέπω μέσα στή χλίψη 
καί την άπορπισία μου θυμίζεις ’Άλφα 
Νεκροταφείο. IIως είπες; Είσαι ρέστος 
άπό κονόμι καί μένεις φιάλη τις ’Αποκριές 
άπό γλέντι; ’Άντε γειά σου... Τώρα μπήκα 
ρολλαριστός στο νόημα. Μου 'τη ρίχνεις 
δηλαδής άπό σπόντα για δανεικά ένεκα 
ή φιλία νά πούμε. Επειδή τυχαίνει νά 
είσαι πολύ φίνος στά πάρε—δώσε σου 
καί στο φινάλε καρδιά άνοιχτή καί άλφα- 
διασμένη, σου σκάω μετά χαράς μύτη. 
Τό όποιον σου πέφτω άνευ καθυστέρησι 
καφετιές χήνες τρεις, νά κάμης κι’ έσύ 
τή φτιάξη σου ’Αποκριές ή μέρες πού έρχον
ται. ΙΙιάσε λοιπόν τά όβολα, ρίχτα στην 
άπό μέσα, καί δώσε βάση τί θά σου πή ό 
Θρασύβουλας. Τήν σήμερον ήμέραν ή 
’Αποκριά κουσουμάρεται καταπώς γουστά
ρει ή γκλάβα του πάσα ένα. Τό όποιον 
κουλουβάχατα πού λένε, καί βράστα 
σέ χαμηλή θερμοκρασία. ’Έχεις κάτι 
άπολειφάδια καί σου μιλάνε γιά «μπάλ 
μασκέ» καί τά τοιαύτα, μέ μουζικές άπό 
κλαπατσίμπανα στά μαλλιαροξενυχτάδι- 
κα καί τά μεγάλα σαλόνια, καί σιγά τό 
κηροπήγιο γιατί τό κολλήσαμε μέ «Ούχου». 
Ά σε πού βγαίνουν κάτι μαντράχαλοι στήν 
πιάτσα πού ταράζουνε τον κοσμάκη στην 
κατραπακιά μέ πλαστικά σφυριά καί ρό
παλα έτσι γιά χαβαλέ, ένεκα οί ήμέρες καί 
κολοκύθια νερόβραστα μέ γλυκοπατάτες.

’Έχεις πάλε κάτι αντράκια βήτα ’Εθνική 
πού χαλάνε τά μαγαζιά τού κόσμου 
μέ ψευτοπαλληκαριές. Γουστάρουνε λέει 
παραγγελιές μέ σόλο ζεϊμπέκικο γιά 
πάρτη τους, καί πουλάνε άγριάδα μέ τις 
πλάτες πού τούς κρατάνε καμμιά δεκαριά 
τζόβενα παρέα. Τούτο Βαγγελάρα μου 
δέν είναι ’Αποκριάτικο γλέντι. Είναι σκέτη 
ξεφτίλα. Οί μερακλήδες άντρες μέ αίστημα 
φέρνουν όμορφα τις βόλτες τους καί στο 
φινάλε τούς βαράνε τά μπουζούκια κανένα 
ταξίμ ένεκα πού ξηγηθήκανε σπαθί. Τό 
άπαν βλέπεις είναι ή έχτίμηση πού έχει 
ό πάσα ένας στο γκεζί. Νομίζω:

Χαράς Εύαγγέλια τώρα μέ τις ’Απο
κριές άγαπητοί μου άναγνώστες, άφού 
άπό τά Χριστούγεννα καί τήν Πρωτοχρο
νιά είχαμε νά διασκεδάσωμε μέσα σέ 
έορταστικά πλαίσια. Γιά νά είμαι ειλικρι
νής, εγώ διασκέδασα πάρα πολύ καί 
μετά τις γιορτές. Σχεδόν κάθε βράδυ πή
γαινα σέ διάφορα φιλικά μας σπίτια όπου 
έπαιζε κούμ—κάν ή γυναικούλα μου. 
Επειδή δέν παίζω χαρτιά, όση ώρα οί 
άλλοι ήταν συγκεντρωμένοι γύρω άπό τήν 
πράσινη τσόχα, έγώ έβλεπα τηλεόρασι. 
Κάποτε τελείωνε τό πρόγραμμα αλλά έγώ 
έσυνέχιζα την διασκέδασί μου λύνοντας 
σταυρόλεξα. Καμμιά φορά στενοχωρούσα 
τή γυναικούλα μου γιατί μέ έπαιρνε ό 
ύπνος στήν πολυθρόνα, αλλά τί τά θέλετε... 
ΙΙερασμένα ξεχασμένα. ’Αρκεί νά σάς πώ 
ότι μέ τήν εύγενική συγκατάθεσί της θά 
τό ρίξω έξω τώρα τις ’Αποκριές, Κάθε 
βράδυ, μετά τήν υπερωρία μου στο Γρα
φείο, θά μπορώ νά διασκεδάζω μέ τούς 
συγγενείς μου παρέα. Θά μού πήτε γιατί 
δουλεύω υπερωρίες. Ή  γυναίκα μου βλέ
πετε κάτι μέ τις τελευταίες γκίνιες της 
στο κούμ—κάν, κάτι μέ τις εκπτώσεις, 
χρειάστηκε 30.000 δραχμές πού τις συμ
πλήρωσα μέ δανεικά. Δέν μπορούσα νά τής 
χαλάσω χατήρι άφού άλλωστε είναι πασί
γνωστο ότι ό άνδρας φέρει τά βάρη τού 
γάμου. Τό σπουδαιότερο είναι ότι θά συν
δυάζω τό τερπνόν μετά τού ούφελίμου 
γιατί θά καλύψω γρηγορώτερα τό χρέος 
μου. Τά άδέλφια τής γυναικούλας μου 
έχουν μία μεγάλη κοσμική ταβέρνα στήν 
ΙΙλάκα. Επειδή λόγω τών ήμερών θά- 
χουν πολύ κόσμο, θά κρατάω έγώ τό Τα
μείο μέχρι τή μία μετά τά μεσάνυχτα, 
καί φυσικά θά βλέπω καί τό πρόγραμμα 
άπό περίοπτη θέσι. Θά πίνω τό ούί- 
σκυ μου—άραιωμένο βέβαια γιατί πάσχω 
άπό συκώτι—καί ταύτόχρονα θάχω τήν 
εύκαιρία νά συναντήσω πολλούς φίλους 
πελάτες. Ή  γυναικούλα μου ύστερα άπό 
όλα αύτά μού έτοιμάζει μιά έκπληξι όπως 
μού έξεμυστερεύθη ό μεγαλύτερος άδελφός 
της. Δηλαδή μία οικογενειακή εκδρομή 
τήν Καθαρή Δευτέρα στο Κακοσάλεσι. Τό 
άποκορύφωμα τής έκπλήξεως θά είναι 
ένας μεγάλος χαρταετός γιά εμένα πού θά 
μεταφερθή κρυμμένος στο πόρτ—μπαγκάζ 
τού αύτοκινήτου μου. Δέν ξεχνούν βλέπετε 
τήν παλαιά μου συνήθεια νά σηκώνω χαρτα
ετούς τις Άπόκριες. Έ γώ  κάνω πώς δέν 
έχω μυριστή άπολύτως τίποτε. Είναι 
σωστό νά χαλάσω μιά τόσο ωραία έκπληξι :

—’Εσείς δέν θά ντυθήτε τώρα τις ’Απο
κριές κύριε Εύλάμπιε; "Οταν ή έρώτησι 
αύτή γίνεται άπό τον Διευθυντή σου τήν 
έυρα πού έσύ τού άναλύεις τις τρέχουσες 
δαπάνες τής Έπιχειρήσεως, σέ πιάνει ή δέ 
σέ πιάνει έγκεφαλική ύπεραιμία άπό άγα- 
νάκτησι; Έ λα όμως πού σέβομαι τον έαυ- 
τό μου καί περιμένω έκείνη τήν καταραμέ
νη τήν προαγωγή, καί θά σούλεγα έγώ 
κύριε Διευθυντά μου πώς ήχοΰν οί σειρή
νες τού περιπολικού τής ’Αμέσου Έπεμ- 
βάσεως καί τού άσθενοφόρου τού Ρυθμι
στικού Κέντρου ’Αθηνών... Αύτό μού έλ- 
λειπε νά ντυθώ μασκαράς... Ήμαρτον 
κύριε... Φτάνουν οί έκατοντάδες γελοίοι 
πού μεταμορφώνονται αύτές τις ήμέρες 
σέ γελοιωδέστατους έτσι γιά τό καλό τού 
χρόνου καθώς λένε. ’Αλλά ποιο καλό βρέ 
καννίβαλοι; Τον κακό σας τον καιρό καί 
τον άνάποδο, πού κάθε χρόνο τέτοιες 
ήμέρες μού άνεβάζετε τήν πίεση . . Μά
είναι έξωφρενικό ! ......Είναι φρίκη! . .
Είναι άπελπισία! . . Περπατάς άπό έδώ, 
νάσου ένας μεταμφιεσμένος Κάφρος, καί 
χωρίς αιτία σοΰ κατεβάζει άπανωτά χτυ
πήματα στο κεφάλι μέ κάτι πλαστικά σφυ
ριά καί ρόπαλα, πού κακό χρόνο νάχουν 
έκεΐνοι πού τά άνακάλυψαν . . . Βγαίνεις 
άπό έκεΐ, σούρχεται κατά πρόσωπο ένα 
σύννεφο άπό χαρτοπόλεμο καί καταπίνεις 
τή γλώσσα σου. Κάνεις νά διαμαρτυρηθής, 
άλλά τήν ίδια στιγμή πετάγονται άπό 
δίπλα άλλοι δυό—τρεις καί σού τρυπάνε 
τά άκουστικά τύμπανα μέ ροκάνες καί 
καραμούζες. Μή δίνεις σημασία . . μού 
συνέστησε προχθές ένας φίλος μου Συντα
ξιούχος Γυμνασιάρχης. Σύμφωνοι. Μπο
ρεί όμως κανείς νά περπατά μέ τά μάτια 
κλειστά; Γιατί όπου καί αν κοιτάξης, άκό- 
μη καί στά περίπτερα, άντικρύζεις μέ 
φρίκη μακάβριες μάσκες πού περιμένουν 
νά καλύψουν ξετσίπωτες φάτσες κάθ3 
ήλικίας. ’Ακόμη καί ό κύριος Σωτηράκης, 
πού χρόνια τώρα είναι ό μόνιμος βραχνάς 
μου, έδήλωσε ότι θά μασκαρευθή έπισήμως 
αύτή τή φορά. Ρωτάτε τί έστί Κύριος 
Σωτηράκης; Τίποτε περισσότερο άπό ένα 
έκ γενετής σαχλό πού κάνει τό παλληκαρά- 
κι καί ας είναι κληρωτός τού 1925.

— Πώς λές νά ντυθώ ; μέ ρώτησε μέ όλο 
τό θράσος πού τον διακρίνει.

—Πτώμα νά ντυθής κύριε Σωτηράκη... 
Πτώμα μέ τήν ταμπέλλα «Προσεχώς» 
καί μέ δεμένα τά διπλοσάγονά σου, πού 
προεξέχουν σάν καλαπόδια σαράντα νού
μερο . . τού άπάντησα άγανακτισμένος 
καί τον φασκέλωσα σχεδόν έξ έπαφής. 
Αύτά.

Θ ρασύβουλας Κ άργας
Ύ μ έτερ ος 

Ί λ α ρ ίω ν  Σ ύξυλος Ε ύλ ά μ π ιος Σ ουτ ιδ ίνη ς
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Κ ε ρ α μ ε ι κ ό ς

Ή

α ρ χ α ί α

’Α γ ο ρ ά

ι ώ ν

’Α θ η ν ώ ν

ΜΙΛΤΟΥ ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Δ]κοΰ Δ ]ντοΰ Α. Π .

Cv ώραιότερος ίσως περίπατος, εις 
ΙΜ τιΐ ν σιΐμεΡινιΊν πόλιν των Άθη- 
ΙΙΙνών, μετά τήν Άκρόπολιν καί 
y  τήν γύρω αυτής περιοχήν, είναι 

εις μίαν ήλιόλουστον, επί πα
ραδείγματα χειμερινήν ήμέραν ή 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ θέρους, τάς 
περί τήν δύσιν τοϋ ήλιου ώρας, μα
κράν τής σημερινής άγχώδους κι- 
νήσεως τής πόλεως, νά περιπατήση 
κανείς γύρω άπό τά έναπομείναντα 
ήρεμα ερείπια καί ίχνη τοϋ περκρή- 
μου άπό τήν άρχαιότητα Κεραμει- 
κοΰ, κοντά εις τά λείψανα πού διη
γούνται τήν αΐωνίαν δόξαν των 'Αρ
χαίων Ελλήνων.

Είναι βέβαιον, έπειδή ή τοποθε
σία τοϋ ’Αρχαίου αύτοΰ Νεκροτα
φείου είναι άπομεμονωμένη, δτι 
καί ό άδαής άκόμη, θά ήρεμήση 
καί επί πλέον, έν τή ήρεμία ταύτη, 
θά άγαπήση περισσότερον τήν 
Άρχαιότητα.

Τά έρείπια τοϋ Κεραμεικοϋ, ό
πως καί τής ’Αρχαίας ’Αγοράς, 
κεΐνται εις στάθμην κατωτέραν τής 
σημερινής επιφάνειας τής Πρωτευ- 
ούσης, πρός τό παρόν δέ τούλάχι-

Φωτ. 1η. Τό Θησείον, ναός αφιερωμένος εις τόν Ήφαιστον.
Φωτ. 2α. Ή  περίφημος στοά τοΟ ’Αττάλου, ή όποια άνεστηλώθη προσφάτως. 
Φωτ. 3η. Μνημεία έντός τοϋ χώρου τής άρχαίας ’Αγοράς.
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Φωτ. 1η. Μερική άποψις τής Ρωμαϊκής άγορας.
Φωτ. 2α. ’Ερείπια κτισμάτων τής Άγορας.
Φωτ. 3η. Γενική άποψις τής άρχαίας Άγορας από τόν βράχο τής Άκροπό-

λεως.

στον, δέν περιβάλλονται υπό πολυ
κατοικιών καί οότω καί ό άμύητος 
ακόμη, περιδιαβαίνων τόν άνασκα- 
φέντα χώρον της Άρχαίας Νεκρο- 
πόλεως τών ’Αθηνών, άθελήτως, 
έστω, γίνεται στοχαστής. ’Ήρεμος 
στοχαστής τής ματαιότητος τών 
εγκοσμίων, αλλά καί τοΰ έσαεί πε
ρίλαμπρου παρελθόντος τής φυλής 
μας.

Περισσότερον παντός άλλου, με
τά τήν Άκρόπολιν, ό Κεραμεικός 
διηγείται τήν δόξαν τοΰ ’Αρχαίου 
Ελληνικού πολιτισμού διά δύο λό
γους. Πρώτον διότι οι ’Αρχαίοι 
"Ελληνες έσέβοντο ιδιαιτέρως τούς 
νεκρούς των καί έδιδον τεραστίαν 
σημασίαν εις τήν ταφήν καί έν γέ- 
νει λατρείαν αύτών, δι’ αυτό άλλως 
τε έκόσμουν τούς τάφους των διά 
περιτέχνων καί λαμπρών μνημείων. 
Δεύτερον, διότι, ως τυγχάνει γνω
στόν, κατά διαρκές έθιμον, ό νεκρός 
συνωδεύετο εις τήν αίωνίαν κατοι
κίαν του διά τών προσωπικών του 
άντικειμένων, από τών πλέον ευτε
λών, μέχρι τών πολυτιμοτέρων κο
σμημάτων, ενδυμάτων ή όπλων. 
Τά άντικείμενα ταΰτα, ερχόμενα 
εις φώς διά τών άνασκαφών, μάς 
άποκαλύπτουν τήν άρχαίαν δόξαν.

Ό  Κεραμεικός, κατά τήν έπι- 
κρατεστέραν άρχήν, έλαβε τήν ο
νομασίαν του, εκ τοΰ πλήθους τών 
κεραμέων, οΐτινες είχον εις τήν το- 
θεσίαν ταύτην τά εργαστήριά των, 
ένεκα τής καλής ποιότητος τής έν 
αυτή άργίλου. Οί κεραμείς ούτοι 
έκεΐ κατεσκεύαζον τά άριστα ’Ατ
τικά αγγεία, τών οποίων ή φήμη ή- 
το παγκόσμια άπό τής εποχής εκεί
νης·

Διεκρίνετο εις τήν άρχαιότητα ή 
περιοχή τοΰ Κεραμεικοΰ, εις Έσω 
Κεραμεικόν, όστις ήρχετο άπό τούς 
βορειοδυτικούς πρόποδας τής Ά- 
κροπόλεως, περιελάμβανε τήν ’Α
γοράν καί τά περικαλή της οικοδο
μήματα καί έφθανε μέχρι τών τει
χών τής Πόλεως καί εις "Εξω Κε- 
ραμεικόν, κατ’ αντιδιαστολήν πρός 
τόν έσω, όπου, επειδή ή ταφή τών 
νεκρών άπηγορεύετο εντός τής Πό
λεως, σύν τή παρόδφ τοΰ χρόνου 
ό χώρος μετεβλήθη εις Νεκροτα- 
φεΐον.

Διά τοΰ περιφήμου Διπύλου, τό 
όποιον ευκόλως διακρίνει καί σή
μερον ό έπισκέπτης τοΰ ίεροΰ χώ
ρου καί τής λεγομένης 'Ιεράς Πύ
λης, έπεκοινώνει ό "Εσω μέ τόν "Ε
ξω Κεραμεικόν. Καί τά δύο ταΰτα 
σημεία είναι γνωστά, διότι τό μέν 
Δίπυλον περιβαλλόμενον διά πύρ-
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Ό  τάφος τού Διονυσίου μετά τοΟ έπ’ 
αύτοϋ θαυμάσιου αγάλματος γνωστού ώς 
«Ταύρος τοϋ Κεραμεικοϋ».

γων, ήτο τελείως άπόρθητον, διά δέ 
τής Τέρας Πύλης, έπεκοινώνουν αί 
Άθήναι μετά τοΰ Πειραιώς, Ελευ
σίνας, Μεγάρων, Κορίνθου καί λοι
πής χερσαίας Ελλάδος. ’Από τής 
πύλης ταύτης ήρχετο ή καί σήμε
ρον 'Ιερά Έδός, έλαβον δέ τήν 
όνομασίαν ταύτην καί ή Πύλη καί 
ή 'Οδός, διότι δι’ αυτών διήρχετο ή 
πομπή των Έλευσινίων Μυστηρί
ων.

'Ρυθμός, άκρα καλαισθησία, μέ- 
τρον, λιτότης καί άπλότης, χάρις 
καί άρμονία, σοβαρότης καί άκρα 
γαλήνη έχαρακτήριζον τά έν γένει 
οικοδομήματα τοϋ Κεραμεικοϋ. "Η
τοι τούς έν αύτώ τάφους, οϊτινες 
συνήθως εΐχον μορφήν όρθογωνίων 
κτισμάτων καί τάς έπ’ αυτών ή κε- 
χωρισμένως έπιγραφάς, άνάγλυφα, 
άγάλματα, έπιτυμβίους στήλας, 
ναΐσκους, λατρευτικούς πεσσούς 
κ.λ.π.

’Απειράριθμοι ήσαν οί Τάφοι, 
μετά τών θαυμαστών μνημείων, 
διατεταγμένοι κατά συστάδας καί 
έν εύθυγραμμία, πανταχοϋ δέ άνε- 
γνωρίζετο ή σπανία πρός τούς νε
κρούς εύσέβεια, δι’ ήν έφημίζοντο 
παντός άλλου λαοϋ οί "Ελληνες, 
ιδιαιτέρως δέ οί ’Αθηναίοι.

Παραπλεύρως τής κεντρικής άρ- 
τηρίας τοϋ Νεκροταφείου, έρρεεν 
ό Ήριδανός ποταμός, δστις ήδη 
έξηφανίσθη, άλλά τοϋ οποίου τά 
υδατα, προερχόμενα έκ τών υπω
ρειών τοΰ 'Υμηττοϋ πλησίον τής 
Καισαριανής, διαρρέουν έτι καί σή
μερον ύπογείως, διά τών όδών Κηφι 
σίας, Μητροπόλεως καί μέχρι τής 
Τέρας Όδοϋ.

Ίχνη τοϋ υπογείου τούτου ποτα
μού διαβλέπει κανείς καί σήμερον 
εις ώρισμένα βαλτώδη σημεία τοΰ 
σωζομένου Κεραμεικοϋ.

Μεγάλαι ή μικραί Λουτροφόροι 
ή Λύκηθοι, δηλαδή ειδικά άγγεΐα, 
διά τάς άποθνησκούσας άγάμους 
μόνον νέας ή περίτεχνοι μετ’ άνα- 
γλύφων ναΐσκοι, έκόσμουν ομοίως 
τό περικαλές Νεκροταφεΐον.

Πάντα ταϋτα περιεβάλλοντο δι’ 
όδών κανονικών, ώς καί Κρηνών 
μετά στοών, ώστε τό σύνολον νά τό 
χαρακτηρίζη έπίσης τάξις καί εύ- 
πρέπεια, άπλότης καί σοβαρότης, 
άκρα ήρεμία καί γαλήνη.

Τά έρείπια ταϋτα ήρχισαν νά έρ- 
χωνται εις φώς άπό τοϋ έτους 1861, 
ότε κατά πρώτον ανεσκάφησαν ύπό 
τής Ελληνικής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας καί μεταγενεστέρως ύπό 
τοϋ Γερμανικού ’Αρχαιολογικού 
Ινστιτούτου. Οΰτω δέ, όλίγον κατ’ 
ολίγον, άνεκαλύφθη τό μόνον σω- 
ζόμενον έξ όλης τής Κλασσικής 
'Ελλάδος, άρχαΐον Νεκροταφεΐον.

’Εκ τών πλέον γνωστών μνημείων 
άτινα καί σήμερον δύναται νά άπο- 
θαυμάση ό επισκέπτης, τυγχάνουσι:

Τό Μνημεΐον τής ώραιοτάτης 
Ήγησοΰς, τής κόρης τοΰ Προξέ
νου, ώς μας λέγει ή σωζομένη έπι- 
γραφή. 'Η Ήγησώ άπαθανατίζεται, 
ένώ έξετάζει περιδέραιον έκ πυξΐ- 
δος (κοσμηματοθήκης), ήν φέρει 
θεραπαινίς, άποχαιρετώσα ούτω τά 
άγαθά τής έπιγείου ζωής καί δεχο- 
μένη τόν θάνατον, μετ’ ήρεμίας 
άξιοθαυμάστου.

Τό Μνημεΐον τοΰ Δεξίλεω, εις 
τό όποιον άναπαρίσταται έφιππος 
ό νεαρός Δεξίλεως, φονεύων διά 
δόρατος έχθρόν, ήδη κείμενον κατά 
γής. ’Ονομαστόν Μνημεΐον, όχι 
μόνον διά τήν τέχνην του, άλλά καί 
διότι ένθυμίζει πασιφανώς τήν γνω
στήν εικόνα τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, 
φονεύοντος τόν δράκοντα. ’Εν αύ
τώ, ή ήρεμία καί ή τόλμη τοΰ προ
σώπου τοϋ Δεξίλεω, ή χάρις, ή κί-

νησις καί ή φυσικότης τής όλης 
συνθέσεως, είναι όμοίως άξιοθαύ- 
μαστος.

Τό Μνημεΐον τοϋ Διονυσίου έκ 
Κολωνοΰ, έπϊ τοϋ τάφου τοΰ όποιου 
άνευρέθη καί διατηρείται θαυμάσια, 
Ταϋρος έκ μαρμάρου άρίστης τε
χνοτροπίας, χαρακτηριστικόν εί
δος τής Κλασσικής Τέχνης. Ό  
Ταϋρος οδτος δεσπόζει τοϋ άρχαίου 
Νεκροταφείου, ή δέ φυσικότης καί 
άπλότης τών γραμμών του είναι μο
ναδική.

Τό Μνημεΐον Λυσιμαχίδου τοΰ 
Άχαρνέως. Τοϋτο καθίσταται ό
μοίως περίφημον, λόγιο τών άνα- 
γλύφων παραστάσεών του, αϊτινες 
παρουσιάζουν, άφ’ ένός νεκρόδει- 
πνον καί άφ’ έτέρου άκάτιον τοΰ 
Χάρωνος.

Εις πλείστους ετέρους τάφους 
άναπαριστώνται έπϊ άναγλύφων, 
τρυφεραϊ οικογενειακά! στιγμαΐ καί 
σκηναί άποχαιρετισμοϋ διά χειρα
ψίας. Είναι γνωστόν, ότι οί άρχαΐοι 
"Ελληνες έχαιρέτων διά χειραψίας 
μόνον εις έξαιρετικάς στιγμάς τοΰ 
άνθρωπίνου βίου, ώς εις τήν περί- 
πτωσιν συλλυπητηρίων κ.λ.π.

Άτυχώς, δέν διεσώθησαν οί γνω
στοί έξ άρχαίων συγγραφέων ή πε
ριηγητών Τάφοι δοξασμένων άν- 
δρών, ώς τοϋ Θρασυβούλου, Πε- 
ρικλέους, Χαβρίου, Φορμίωνος, 
Κλεισθένους κ.λ.π. 'Ομοίως δέν 
έπεσημάνθη, παρά μόνον ή θέσις 
ένός Δημοσίου Σήματος, ήτοι ένός 
μόνον έκ τών κενοταφίων, εις τά 
όποια, κατά καιρούς, έναπετίθεντο 
άγγεΐα μέ τήν τέφραν τών έν πολέ
μιο πεσόντων ’Αθηναίων.

'Η σπουδαιότης τής τοποθεσίας 
τοϋ Κεραμεικοϋ, κατά τούς άρχαί- 
ους χρόνους, έμφαίνεται καί έκ τοϋ 
ότι εις αύτόν τόν τόπον έξεφωνήθη 
ό περίφημος ’Επιτάφιος ύπό τοϋ 
Περικλέους, ύπέρ τής μνήμης τών 
πεσόντων, κατά τό πρώτον έτος τοΰ 
Πελοποννησιακοΰ Πολέμου.

Τυγχάνει βέβαιον, ότι πραγματι- 
κώς άμύθητοι θησαυροί τής άκμής 
τών άρχαίων ’Αθηνών κεΐνται έν- 
ταφιασμένοι εις τήν γύρω τοΰ Κε- 
ραμεικοϋ τοποθεσίαν καί ιδιαιτέ
ρως πρός τήν πλευράν τής σημερι
νής όδοϋ Πλαταιών, ένθα ύπήρχεν 
ή περίφημος πρός τήν Άκαδήμειαν 
άρχαία όδός ώς καί πρός τήν πλευ
ράν τοϋ Θησείου.

Ευχής, άληθώς, έργον θά ήτο, 
έάν κάποτε ή Πολιτεία θά ήδύνατο 
νά ένεργήση άνασκαφάς, πρός τάς 
κατευθύνσεις ταύτας.
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" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε , ,
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 

Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

« . . .  .Μεταβήτε λεωφόρου Κέννεντυ άριθ. . . . τροχαΐον ατύ
χημα. . .» ανήγγειλε ή φωνή τοϋ σπήκερ τής ’Αμέσου Έπεμβά
σεως Θεσσαλονίκης. Ό ταν τό περιπολικό εφθασε έπί τόπου, 
οί Χωροφύλακες βρήκαν μιά νοικοκυρά, ή όποια, άφοϋ πρώτα 
τούς ζήτησε συγνώμην, τούς εξήγησε ότι εκεί είχε γίνει πριν 
λίγα λεπτά μιά σύγκρουση αλλά εντελώς διαφορετική από τις 
συνηθισμένες. "Ενα άδέσποτο άλογο (!) έτρεχε στόν δρόμο, 
καί μέ τήν φόρα πού εϊχε έπεσε έπάνω σ’ ένα σταθμευμένο αυ
τοκίνητο. ’Εκείνη ακούσε τόν θόρυβο, καί τηλεφώνησε στήν 
Άμεσο Έπέμβασι. Τό τηλεφώνημά της όμως έστω καί άν 

► είχε σχέσι μέ άλογο παραβάτη τών διατάξεων τής κυκλοφο
ρίας, ώστόσο δέν ήταν καθόλου παρ. . . . άλογο. Γιατί αμέσως 
κινητοποιήθηκαν δύο ακόμη περιπολικά καί ένετόπισαν τόν 
ταραξία αύτόν τής ασφάλτου, ό όποιος συνελήφθη όχι βέβαια 
μέ λάσσο, άλλα μέ τήν βοήθεια κάποιου «ειδικού» προτού 
βρεθή στό ρεύμα τών αφηνιασμένων μηχανικών ίππων καί 
προκληθή τροχαίο άτύχημα. . . .

* * *

Μέ δυσκολία άκουγόταν τό ό,τι έλεγε στό τηλέφωνο ή 
γυναικεία φωνή πού τήν έπνιγαν τά ασταμάτητα άναφυλλητά. . 
«. . . .'Ελάτε γιατί έγινε μεγάλο κακό στό σπίτι μου. . . . Χάνω 
τό μονάκριβο στολίδι μου. . . .» κατώρθωσε κάποτε νά άρθρώ- 
ση. Μέ αναμμένους τούς προβολείς τό περιπολικό τής ’Αμέσου 
Έπεμβάσεως Θεσσαλονίκης έφτανε σέ λίγα λεπτά στήν είσο
δο μιας πολυκατοικίας. Χωρίς νά καλέσουν τό ασανσέρ οί 
Χωροφύλακες ανέβηκαν δύο—δύο τά σκαλιά μέχρι τό δεύτερο 
όροφο. Στήν είσοδο ενός διαμερίσματος φάνηκε μία μεσόκοπη 
γυναίκα σέ κατάστασι πού θύμιζε κορυφαία Αρχαίας τραγω
δίας. «Ό λα τελείωσαν. . . . Πάει ξεψύχησε. . . .» είπε μέ συν
τριβή ανάμεσα στούς λυγμούς της. «. . . .Κυρία μου σάς συλ-
λυπούμεθα___  Πρέπει νά κάνετε όμως κουράγιο....»  τής
είπε ένας άπό τούς Χωροφύλακες. « .. . .Τΐ κουράγιο νά κάνω 
κύριε Χωροφύλαξ; Δέν ξέρετε τί ήταν γιά μένα ό Ντίκ. . . Ά χ  
πάει τό σκυλάκι μου καί τό είχα μονάκριβο. . .» συμπλήρωσε 
έκείνη μέ σπαραγμό. Οί Χωροφύλακες άλληλοκοιτάχτηκαν, 

* κράτησαν τήν ψυχραιμία τους, καί έφυγαν, αφού προηγουμένως
συνέστησαν στήν ΐδιοκτήτρια τού πολύκλαυστου Ντίκ, νά 
έπισπεύση τήν εκφορά του. . . .

* * *

Ό  ιδιοκτήτης τού Καφέ—μπάρ τής Θεσσαλονίκης, μάταια 
προσπαθούσε νά πείση τόν μεθυσμένο πελάτη του Β. ότι ήταν 
ώρα γιά νά κλείση. Τελικά έχασε τήν υπομονή του, καί περα
σμένα μεσάνυχτα τηλεφώνησε νάρθη ή Αμεσος Επέμβασις. 
Δέν πέρασαν όμως ούτε πέντε λεπτά, καί ό μπάρμαν μέ ένα 
δεύτερο τηλεφώνημά του, άνέψερε ότι τό θέμα τακτοποιήθηκε. 
«. . . .Νά μέ συμπαθάτε κύριε Αστυνόμε μου. . . . έλεγε καί
ξανάλεγε___Σάς τηλεφώνησα μέ τό θάρρος πού έχω μέ τά
παιδιά τού «εκατό». . . Τί νά κάνωμε κι έμεΐς. . . . Εσάς έχομε 
γιά νά μάς γλυνώνετε άπό τούς μεθυσμένους καί τούς νταήδες

τής νύχτας.. .  Κατάλαβες τώρα κύριε ’Αστυνόμε μου;.. .  ». Ό  
σπήκερ κατάλαβε, καληνύχτησε, καί άφοΰ κατέβασε τό ακου
στικό είπε πρός τό περιπολικό 2—8: « . . .  Παρακαλώ συνεχί
σατε περιπολίαν σ ας.. . Τάξις καφέ—μπάρ άπεκατεστάθη 
Καί ό έπικεφαλής τού πε ριπολικοΰ:
—Είμαστε ήδη έξω άπό τό μπάρ. . . Ό  Β. πού είναι έν κραι
πάλη μέθη μάς είπε; Μπά τί βλέπω; Ήρθανε. . . . τρία περι
πολικά νά μέ πιάσουν;

—Κι’ εσείς τί τού είπατε;
—Νάρθη στό. . . . πρώτο τό δικό μας νά τόν πάμε σπίτι του. 

Δέχθηκε μέ εύχαρίστησι καί τώρα ξεκινάμε. . . .
Καί ό μεθυσμένος άπό τό πίσω κάθισμα:

— Πάμε βρέ παιδιά καί μή μαλλώνετε.. . . Δέν πειράζει.. . 
’Αφήστε νάρθρουν καί τά άλλα δύο.. . . έκατά (!) άπό κοντά. .. 
Καί ύστερα σού λένε ότι μονάχα στις γελοιογραφίες οί μεθυ
σμένοι τά βλέπουν όλα διπλά καί τριπλά. . . .

* * *

Τό τηλεφώνημα έγινε στό 109. λίγο μετά τά μεσάνυχτα 
άπό τήν περιοχή Άσπροπύργου. « .. . .'Ελάτε στόν παραλιακό 
δρόμο.. . Καίγεται μιά τρίκυκλη μοτοσυκλέττα!.. . .»  Ό ταν 
έφτασε τό περιπολικό έπί τόπου, οί Χωροφύλακες είδαν μέ 
έκπληξι, ότι τά τέσσερα άτομα πού προσπαθούσαν νά σβύσουν 
τήν φωτιά τό έβαλαν στά πόδια. . .  . Δέν είχαν καιρό γιά χά
σιμο. . . . Τούς κατεδίωξαν στά γειτονικά χωράφια καί τελικά 
τούς συνέλαβαν. Τί είχε συμβή; Άπλούστατα. Οί τέσσερις 
φίλοι λίγη ώρα πριν έκλεψαν μία ποσότητα άπό οικοδομικά 
ύλικά. Τά φόρτωσαν βιαστικά στό τρίκυκλο καί ξεκίνησαν μέ 
ταχύτητα. ’Εκεί όμως πού άπομακρυνόταν πανευτυχείς μέ τήν 
λεία τους, έγινε άνάφλεξι στήν μηχανή μάλλον άπό τό ύπερ
βολικό φορτίο της. Κάποιος περαστικός τηλεφώνησε στήν 
Άμεσο Έπέμβασι χωρίς βέβαια νά ξέρη ότι μέ αυτό θά. . . . 
έκαιγε εκείνους πού είχαν βάλει έμπρός τις δύο μηχανές: Δη
λαδή τήν τρίκυκλη καί τήν άλλη τήν. . . . πολύστροφη μέ τά 
έπί μέρους σχέδια τής κλοπής. Αυτά έχουν τά τυχερά τού 
«έπαγγέλματος». . . .

* * *

Στις τρεις τό πρωί, σ’ ένα πρατήριο τής Λεωφόρου Βου
λιαγμένης σταμάτησε ό νεαρός όδηγός τού Ι.Χ. καί έφωδιά- 
σθηκε μέ βενζίνη αξίας 500 δραχμών. Δέν είχε προλάβη ό 
ύπάλληλος νά τοποθετήση τήν άντλία στήν θέσι της καί ό νεα
ρός ξεκίνησε σάν σίφουνας χωρίς νά πληρώση βέβαια. Ύ 
στερα άπό τό σχετικό τηλεφώνημυ, κινητοποιήθηκαν αμέσως 
όλα τά περιπολικά τής Αμέσου Έπεμβάσεως. Άπό τά χαρα
κτηριστικά τού αυτοκινήτου καί ώρισμένα ψηφία τού άριθμοΰ 
κυκλοφορίας του, τό Κέντρο δέν άργησε νά καταλήξη στό 
συμπέρασμα ότι ήταν ένα κλεμμένο πού αναζητούσαν άπό τό 
προηγούμενο άπόγευμα. Στις 4. 18' τό περιπολικό 1-8-43 τό 
έπεσήμανε στήν λεωφόρο Μεσογείων νά κατευθύνεται μέ 
ίλιγγιώδη ταχύτητα πρός τήν Αγία Παρασκευή. Ά ρχισε αμέ
σως ένα ράλλυ καταδιώξεως. Σέ λίγα λεπτά τό κλεμμένο αύτο- 
κίνητο είχε κιόλας έγκλωβισθή. Ό  νεαρός όδηγός του σέ μιά 
στιγμή σταμάτησε, άνοιξε βιαστικά τήν πόρτα, καί τό έβαλε 
στά πόδια. Ά ρχισε τότε ένα δεύτερο αλλά πεζοπόρο αυτήν 
τήν φορά κυνηγητό στούς δρόμους τής Αγίας Παρασκευής. 
Τελικά άπό τόν νυχτιάτικο αύτόν άγώνα δρόμου νικηταί άνε- 
δείχθησαν οί Χωροφύλακες, πού ώδήγησαν τόν κλέφτη, όχι 
βέβαια σέ κανένα άποδυτήριο γιά ξεκούρασι,άλλά στό κρατη- 
τήριο «διά τά περαιτέρω».. . .
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Σ Υ Ν Ε Β Η Σ Α Ν
T O N

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Ν

Ό  έθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός 
(1798—1857), ό όποιος έχάρισε εις τήν Ελλάδα 
άριστουργήματα τής ποιήσεως, καί τό ώραιό- 
τερον όλων τόν ’Εθνικόν "Υμνον τής Χώρας. Ό  
θάνατός του τήν 9ην Φεβρουάριου 1857 εις ήλι- 
λίαν εξήκοντα περίπου έτών τόν ήξίωσε νά ΐδη 
τήν Χώραν έλευθέραν, βαδίζουσαν τήν οδόν 
των έθνικών πεπρωμένων.

1-2-1806 : θ η ρ ιω δ ία ι τω ν Τούρκων είς τήν *Ιεράν Μονήν Π αναγίας 
τω ν Α ίμ ιλ ιανώ ν Δ ημητσάνης κατακρεουργηθέντων τω ν 
υπερασπιστώ ν αυτής Γιάννη ή Ζ ορμπά, Γ ιώ ρ γα κ α ί Γ ιώ ργου 
Κολοκοτρώνη.

2-2-1897 : "Εκδοσις προκηρύξεως υπό τοϋ Σ υνταγματάρχου Τ ιμολέον- 
τος Βάσσου, αρχηγού τοϋ 'Ελληνικού έκστρατευτικοϋ Σ ώ 
ματος Κ ρήτης περ ί καταλήψεω ς τη ς Νήσου.

3-2-1830 : ’Υ πογραφή τοϋ  Π ρω τοκόλλου τού Λ ονδίνου δ ι’ ου ή Ε λ 
λάς έκηρύχθη κράτος άνεξάρτητον.

4-2-1843 : Θ άνατος τοϋ Θ εοδώρου Κολοκοτρώνη είς ή λ ικ ία ν7 3  έτώ ν

5-2-1827 : Ν ικηφόρος μ ά χη  τοϋ Κ αραίσκάκη είς τό Δ ίστομον.

6-2-1948 : Ά π ό κ ρ ο υ σ ις  υπό όλιγαρίθμω ν δυνάμεων Χ ω ρ]κής σφοδρών 
κομμουνιστικώ ν έπιθέσεω ν είς Σ .Χ . Π αραλίας Π λατάνου 
Α ίγ ια λε ία ς  κα ί Ά γ .  Π ροδρόμου Χ αλκιδικής.

7-2-1828 : 'Ο ρκω μοσ ία  είς Α ίγιναν τή ς υπό τόν Ίω ά ννην Κ αποδίστριαν 
Κ υβερνήσεως μέ ά ρ χιγρ α μ μ α τέα  (Π ρω θυπουργόν) τόν 
Σ πυ ρ ίδ ω να  Τρικούπην.

8-2-1833 : Κ αθιέρω σις τή ς δραχμής ώ ς νομ ισματικής μονάδος τής 
Ε λλ ά δο ς .

9-2-1857 : Θ άνατος τοϋ ’Εθνικού ποιητοϋ Διονυσίου Σολω μοϋ.

10-2-1438 : ’Έ να ρ ξ ις  είς Φερράραν ’Ιταλίας τώ ν έργασιώ ν Συνόδου περί 
ένώσεως τώ ν δύο έκκλησιών.

11-2-1825 : ’Α ποβίβασις τοϋ Ίμ β ρ α ή μ  είς τήν Μεθώνην.

12-2-1949 : Ά π ό κ ρ ο υ σ ις  υπό δυνάμεων Σ τρατού καί Χ ω ρ]κή ς σφοδράς 
Κ ομμουνιστικής έπ ιθέσεω ς κα τά  τής Φλωρίνης.

13-2-1914 : Ά να κ ο ίνω σ ις  είς τήν ’Ελληνικήν Κυβέρνησιν πρωτοκόλλου 
τώ ν  Μ εγάλων Δυνάμεων δ ι’ ου άπεφασίζετο  ή χάραξις  τ ώ ν 
Έ λληνοαλβανικώ ν συνόρων.

14-2-1821 : Π ρόσκλησις ύπό πρόσχημα  αρχιερέω ν καί προεστώ ν τής 
ΙΙελοποννήσου είς Τρίπολιν ο ΐτ ινες έν συνερχεία έρρίφθησαν 
είς τάς φυλακάς πρός άποδυνάμωσιν τοϋ πυρήνος τή ς ’Εθνε
γερσίας.

15-2-360 : ’Ε γκ α ίν ια  τού πρώ του ναοΰ τή ς Α γ ία ς  Σ οφίας θεμελιω θέν- 
τος ύπό τοϋ Μ. Κωνσταντίνου.

16-2-1833 : Κυκλοφορία τοϋ πρώ του Φύλ/.ου τή ς «Έ φ ημ ερ ίδος τής 
Κ υβερνήσ εω ς» .

17-2-1914 : Κ ατά ρτισ ις  προσωρινής Κυβερνήσεως τή ς αύτονόμου Βο
ρείου ’Η πείρου.

18-2- 842 : Ά να σ τή λ ω σ ις  τών εικόνων δ ιά δ ια τά γμα τος  τή ς Α ύτοκρα- 
τε ίρ α ς  Θ εοδώρας χήρας τοϋ Θεοφίλου.

19-2-1952 : Υ π ο γ ρ α φ ή  ψηφ ίσματος περ ί εισόδου τή ς ’Ελλάδος είς τό 
Ν Α Τ Ο .

20-2-1822 : Ν αυμαχία  τώ ν  Π α τρ ώ ν, καθ’ ήν ό Ε λ λ η ν ικ ό ς  στόλος ύπό 
τή ν  γεν ικήν άρχηγίαν τοϋ Ά νδ ρ έα  Μ ιαούλη κατεναυμάχησε 
τόν ύπό τόν Κ αρά—Ά λ ή ν  Τουρκικόν.

21-2-1913 : Ά πελευ θέρ ω σ ις  ύπό τοϋ Ε λλ η ν ικ ο ύ  Σ τρα τού  τώ ν Ί ω α ν -  
νίνων.

22-2-1821 : Δ ιάβασις τοϋ Προύθου ύπό τοϋ Α λεξά νδρ ου  Ύ ψ ηλάντου 
καί είσοδος αύτοϋ είς τήν Μ ολδοβλαχίαν.

23-2-532 : Θ εμελίωσις έπ ί ’Ιουστινιανού τοϋ νέου ναού τή ς  'Α γ ία ς  
Σ ο φ ία ς .

24-2-425 : 'Ίδρυσις ύπό τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Β '. τοϋ Π α νεπ ισ τη μ ίου  
Κ ω νσταντινουπόλεως.

25-2-1908 : Δολοφονία ύπό τώ ν Βουλγάρων τοϋ ’Ε π ισ κόπ ου  Κ ορυτσάς 
Φ ω τίου.

26-2-1883 : θά να τος  τού ’Α λεξάνδρου Κουμουνδούρου διατελέσαντο^ 
πολλάκις Π ρω θυπουργού κ α ί ’Υπουργού.

27-2-1861 : Έ γ κ α ιν ία σ ις  τή ς πρώ της 'Ε λλη νική ς σιδηροδρομικής γραμ* 
μής μεταξύ ’Α θηνών κ α ί Π ειρ α ιώ ς δ ιά ατμη λά τω ν όχημά- 
τω ν  τά  όπο ια  τό έτος 1904 άντικατεστάθησαν δ ι’ ήλεκτρο- 
κ ινήτω ν.

28-2-1770 : Ά φ ιξ ις  τοϋ Θεοδώρου Ό ρ λ ώ φ  είς τήν Μάνην δ ιά νά έξεγεί- 
ρη τούς Μ ανιάτας ο ΐ όπο ιο ι έδέχθησαν μέν αλλά ήρνήθησαν 
νά όρκισθοϋν π ίσ τιν  είς τήν αύτοκράτειρα  Α ικατερίνην.
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Αί εις διεθνή κλίμακα επίσημοι 
έρευναι απέδειξαν δτι οί εις τήν 
ξένην Έλληνες αποτελούν εις τάς 
πλείστας χώρας τής γης τάς περισ- 
σοτέρας καί πολυπληθεστέρας πα
ροικίας.

Θέσιν έξέχουσαν μεταξύ των 
παροικιών αύτών κατεϊχον μέχρι 
τοΰ 1956 αί τής Αίγύπτου.

Οί εις Αίγυπτον "Ελληνες κατά 
τό 1954 άνήρχοντο εις 160.000 
περίπου.Έκτοτε λόγφ των συγκρού
σεων μεταξύ των Άγγλογάλλων καί 
’Αράβων καί των μηχανορραφιών 
διαφόρων χωρών εις βάρος τών 
Ελλήνων παροίκων, παρουσίασαν 

αυται κάθετον πτώσιν, μέ τάσιν έκ- 
μηδενίσεως. Τό κακόν άπεφεύχθη 
χάριν εις τήν πολιτικήν τής Εθνι
κής Κυβερνήσεως. Αί ρίζαι τών 
παροικιών τής Αίγύπτου άνάγονται 
εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 16ου 
αίώνος. Εις τήν δημιουργίαν τού
των τά μέγιστα συνετέλεσεν ή ’Ορ
θόδοξος Ελληνική Εκκλησία.

Ή  μόνιμος έγκατάστασις τών 
πρώτων οικογενειών, κυρίως ναυτι
κών καί πραματευτών, πέριξ τοΰ 
Μοναστηριού τοΰ 'Αγίου Σάββα 
ήρχισεν, δταν Πατριάρχης Άλε- 

' ξανδρείας ήτο ό Μελέτιος Πηγαδάς 
(1566—1586). Περί τό 1650 έχουν 
έγκατασταθή άρκετοί πάροικοι εις 
τήν ’Αλεξάνδρειαν καί τό Κάϊρον, 
δπου έχομεν καί τό πρώτον Ε λ 
ληνικόν Σχολεΐον. Κατά τούς χρό
νους του Μ. Ναπολέοντος υπάρχουν 
3000 περίπου "Ελληνες, συσπειρω
μένοι περί τάς έκκλησίας των, εις 
τήν ’Αλεξάνδρειαν, τό Κάϊρον, τήν 
Δαμιέτην καί τήν Ρωζέττην. Τό 
έλληνικόν στοιχεΐον ήρχισε νά 
αύξάνεται καί νά άναπτύσσεται, 
δταν διοικητής τής Αίγύπτου ήτο 
ο Μωχάμετ "Αλυ, ό όποιος δέν είχε 
ούτε τάς προλήψεις ούτέ τόν φανα
τισμόν τών Μουσουλμάνων κατά 
τών χριστιανών. "Αν καί έλλειποϋς 
μορφώσεως, άντελήφθη ταχέως δτι 
ή άνάπτυξις τής χώρας του ήδύνατο 
νά πραγματοποιηθή μόνον διά τής 
συμπράξεως του χριστιανικοΰ στοι
χείου καί δή του Ελληνικού τοιού- 
του. ’Από τής πρώτης στιγμής στρέ
φεται πρός αύτό μέ εμπιστοσύνην ά- 
περιόριστον. Κατά τήν άνέγερσιν 
τών άνακτόρων του χρησιμοποιεί 
Ελληνας ώς έργολήπτας, διακο- 

σμητάς, κηπουρούς κ.λ.π. ό Μωχά
μετ "Αλυ εύνοεΐ τό έμπόριον καί 
κατ’ άνάγκην τούς δαιμόνιους "Ελ
ληνας. Οί άδελφοί Τοσίτσα, ό 
Στουρνάρας, ό Ζιζίνιας, ό Άναστά- 
σης, άναδει ινύονται εις μεγαλεμ-

01 EJUNIIE! 

El! ΪΗ ΚΟΡΗ 
101 ΝΕΙΛΟΥ
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πόρους, Τραπεζίτας καί συμβού
λους ακόμη, τοΰ Μωχάμετ "Αλυ.

"Εκτοτε και μέχρι τοΰ Θανάτου 
του συρρέουν Έλληνες έξ όλων των 
διαμερισμάτων τής Ελλάδος, Ε ρ 
γατικοί καί δραστήριοι, ως είναι, 
πρωτεύουν εις όλους τούς τομείς 
τής άνθρωπίνης δραστηριότητος. 
Διακρίνονται όμως εις τό έμπόριον. 
Την πρώτην, επίσης, ώθησιν εις τήν 
άνάπτυξιν τής καλλιέργειας εις τό 
Δέλτα τοΰ Νείλου τήν δίδουν οί 
"Ελληνες, εις τούς όποιους ό Μω
χάμετ "Αλυ διένειμε καί ενοίκιαζε 
γαίας. 'Η έκρηξις τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως τοΰ 1821 προκαλεΐ 
φόβους έκδικήσεως είς τούς "Ελλη
νας. Ό  Μωχάμετ "Αλυ όχι μόνον 
δέν κακομετεχειρίσθη τούς "Ελλη
νας, άλλά τούς ένεθάρρυνε νά ένι- 
σχύσουν τήν Έπανάστασιν διά 
χρημάτων καί άνδρών. 'Υποχρεώ
νεται ύπό τοΰ Σουλτάνου τό 1824 
νά άποστείλη τον υιόν του Τμπραήμ 
κατά των Ελλήνων. Παρά ταΰτα, 
οί άποσταλέντες αιχμάλωτοι άπό 
τόν υιόν του, άπηλευθερώθησαν 
ύπ' αύτοΰ. Μετά τόν θάνατον τοΰ 
Μωχάμετ "Αλυ ό Ελληνισμός ύφί- 
σταται διωγμόν παρά τών Μουσουλ
μάνων καί έλαττοΰται σημαντικώς.

Ό  Κριμαϊκός πόλεμος (1854—56) 
προκαλεΐ ζήτησιν τών Αιγυπτιακών 
σιτηρών, οπότε νέον κΰμα Ελλήνων 
εμπόρων εγκαθίσταται είς τήν Αί
γυπτον. Μεγάλοι οίκοι όπως τοΰ 
Κασσαβέτη, Καβάφη καί Νικολο- 
πούλου ιδρύουν κλάδους είς τά εν
δότερα τής χώρας. Μερικοί μάλι
στα προχωρούν μέχρι τοΰ Σουδάν 
καί τής Αιθιοπίας. Ό  έμφύλιος 
πόλεμος τής Αμερικής (1861-1865) 
στρέφει τήν άγγλικήν βιομηχανίαν 
πρός τόν Αιγυπτιακόν βάμβακα. 
Νέοι μεγάλοι εμπορικοί οίκοι ι
δρύονται, όπως τοΰ Άντωνιάδη, 
Χωρέμη,Μπενάκη, Καζούλη κ. ά., 
πού μεταφέρουν υπαλλήλους άπό

Φωτ. Ιη. Ή  πλατεία Ραμλιοϋ είς τήν 
’Αλεξάνδρειαν πέριξ τής όποιας διέμε- 
νον πολλαΐ οίκογένειαι Ελλήνων.

☆

Φωτ. 2α. Ό  πατριαρχικός ναός του 
Αγίου Σάββα, γύρω άπό τόν όποιον, 
μετά τήν Γαλλική κατοχή τής Αίγυπτου, 
συγκεντρώθηκαν οί Έλληνες πάροικοι.

☆

Φωτ. 3η. Ό  σιδηροδρομικός σταθμός 
τής ’Αλεξανδρείας, ό όποιος κατασκευά
σθηκε μέ σχέδια τοΰ Έλληνος άρχιτέκτο- 
νος Λέων. Οίκονομοπούλου.
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τήν Ελλάδα. Περί τά 1862 ολό
κληρον σχεδόν τό έμπόριον τοΰ 
έσωτερικοΰ εόρίσκεται εις χεΐρας 
Ελληνικός.

ΈπΙ Χεβίδου (άντιβασιλέως 
Ισμαήλ (1863—1879) γίνονται με
γάλα έργα πρός αΰξησιν των πλου- 
τοπαραγωγικών πηγών τής Αίγύ- 
πτου, τά όποια προσελκύουν"Ελλη
νας Έργολήπτας, μηχανικούς, τεχ- 
νίτας καί έργάτας. 'Η αύξησις τοΰ 
Ελληνικού στοιχείου είναι μεγάλη 
και αρχίζει ή Κοινοτική όργάνωσις 
τούτου. Καί εις τήν Βιομηχανίαν 
οί "Ελληνες είναι πρωτοπόροι. Ό  
Ρ-άλλης τό 1861 ιδρύει τό πρώτον 
έργοστάσιον, μέ μηχανήν άτμο- 
κίνητον, έκκοκισμοϋ καί συμπιέ- 
σεως τοΰ βάμβακος. Ό  Σακελλαρί- 
δης εφευρίσκει τον βάμβακα μέ 
τήν μακράν ΐνα, πού άπετέλεσε 
τόν πλοΰτον τοΰ Δέλτα τοΰ Νείλου.

Ό  Βολονάκης έπιτυγχάνει εις 
τήν Βυρσοδεψίαν, ενώ είχεν άπο- 
τύχει ό Μωχάμετ "Αλυ. 'Ελληνική 
επίσης είναι ή πλουτοφόρος βιομη
χανία σιγαρεττοποιΐας. Πολλοί "Ελ
ληνες επιδίδονται εις τήν καλλιέρ
γειαν μεγάλων κτημάτων καί προ
άγουν τήν γεωργίαν. Μέχρι τοΰ 
.1880 ό 'Ελληνισμός τής Αίγύπτου 
γνωρίζει τό ΰψιστον σημεΐον τής 
άκμής του. Εις δύναμιν, πλοΰτον, 
αριθμόν καί όργάνωσιν αί έλληνι- 
καί παροικίαι έρχονται πρώται με
ταξύ όλων τών ξένων παροικιών. 
Ούσιαστικώς κρατεί τά σκήπτρα 
τοΰ εμπορίου καί τής οικονομικής 
ζωής τής Αίγύπτου. Καί εις έργα 
κοινής ώφελείας καί πολιτισμοΰ 
προέχουν αί έλληνικαί παροικίαι. 
Άνεγείρονται, Σχολεία, Ναοί, Νο
σοκομεία, ’Ορφανοτροφεία, Γη
ροκομεία διά δωρεών τών πλουσίων 
ομογενών,πού κοσμούν καί σήμερον 
τάς Αιγυπτιακός πόλεις. Ή  αλλαγή 
επέρχεται τό 1882 μέ τόν βομβαρ
δισμόν τής ’Αλεξάνδρειάς ύπό τοΰ 
’Αγγλικού στόλου. 'Η έμπορική 
’Αλεξάνδρειά κατερειπώνεται. 'Η 
άκμαιοτέρα έλληνική παροικία 
πλήττεται καιρίως. Οί "Αγγλοι επι
βάλλουν τήν κατοχήν των, πού ύπό 
διάφορα προσχήματα παρατείνεται 
μέχρι τοΰ 1956.

Μέ τήν δικαιολογίαν τής «προ
στασίας τοΰ φελάχου» ή κατοχή 
εξαπολύει μεθοδικόν κατά τοΰ έλ- 
ληνικοΰ εμπορίου διωγμόν. ’Επι
βάλλονται νέαι τελωνειακοί δια
τάξεις διά τάς είσαγωγάς καί εφευ
ρίσκονται νέοι άστυνομικοί κανο
νισμοί διά τήν λειτουργίαν τών 
καφενείων, παντοπωλείων κ. λ. π.

Πολλοί "Ελληνες τίθενται εις μειο
νεκτικήν θέσιν διά τής διαμφισβη- 
τήσεως είς αυτούς τών διομολο- 
γητικών προνομίων (ετεροδικία, 
άπαλλαγαί αμέσου φορολογίας) τών 
οποίων χαίρουν καί προ τοΰ Μω
χάμετ "Αλυ. Αί κυβερνήσεις τοΰ 
έλευθέρου Ελληνικού Κράτους έκ- 
βιαζόμεναι ύπό τής ’Αγγλίας ένι- 
σχύουν τήν κατάστασιν αύτήν. 'Η 
έμπορική σύμβασις καί ή σύμβασις 
«περί Δημοτικών», τάς όποιας ύπέ- 
γραψεν ό Τρικούπης, ήδίκησαν 
όλους τούς έκ τών άλυτρώτων έδα- 
φών καταγομένους ομογενείς. Ό  
σκληρότερος όμως αγών διεξάγε
ται είς τά παρασκήνια μεταξύ τοΰ 
ξένου, άγγλικοΰ κυρίως, τραπεζι- 
κοΰ κεφαλαίου καί τοΰ έλληνικοΰ, 
τό όποιον, παρά τάς αντιξοότητας 
προσπαθεί νά διατηρήση τήν αύτο- 
τέλειαν, έγγύησιν τής ανεξαρτη
σίας καί εύκινησίας τοΰ έλληνικοΰ 
έμπορίου. Ύπό τό πνεΰμα αύτό εΐ- 
χεν ίδρυθή ή «Τράπεζα ’Αλεξάν
δρειάς».

Οί τραπεζίται Συνοδινοί, Γ. Γού- 
σιος, κ. ά. παραδίδουν τήν σκυτά
λην είς τόν Γ. Άβέρωφ. Παρά τά 
σκληρά καί απάνθρωπα μέτρα τών 
άποίκων κατά τοΰ έλληνικοΰ στοι
χείου, μετά τούς Βαλκανικούς πολέ
μους, τούτο γνωρίζει νέαν ακμήν 
καί αΐγλην, χάρις είς τάς έξοχους 
άρετάς του καί τήν αγάπην καί 
έμπιστοσύνην τοΰ Αιγυπτιακού 
λαοΰ. Λίαν σημαντική υπήρξε καί 
ή πνευματική κίνησις τοΰ Αίγυπτι- 
ώτου Έλληνισμοΰ. Έλληνικαί έφη- 
μερίδες έκδίδονται από τοΰ 1861 
είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, τό Κάϊρον 
καί αλλας σημαντικός παροικίας. 
Είς τό Κάϊρον τό 1874 έκδίδεται τό 
περιοδικόν «Κέκροψ» μέ έπιστη- 
μονικόν καί μορφωτικόν περιεχό- 
μενον, έξαιρετικώς σπουδαΐον διά 
τήν έποχήν. Είς τήν ’Αλεξάνδρειαν 
έκδίδονται τά περιοδικά «Σερά- 
πειον» «’Αλεξανδρινή Τέχνη» καί 
«Γράμματα», πού έσημείωσαν στα
θμόν σημαντικόν είς τήν νεοελλη
νικήν λογοτεχνίαν. Πρός τούτοις 
είς τό Δελτίον τοΰ Αιγυπτιακού 
’Ινστιτούτου δημοσιεύονται έπι- 
στημονικαί έργασίαι τών άρχαιο- 
λόγων Νερούτσου, Μπέη, τοΰ ιστο
ριοδίφου Οίκονομοπούλου, τοΰ Αι
γυπτιολόγο οΜοσχονα καί τοΰ Άρα- 
βιστοΰ Πεντάκη, ό όποιος δημοσι
εύει καί τήν πρώτην ελληνικήν 
μετάφρασιν τοΰ Κορανίου. ’Ιδιαι
τέραν όμως λάμψιν είς τήν πνευμα
τικήν κίνησιν τής ’Αλεξανδρείας 
προσέδωκεν ό ποιητής Κ. Καβάφης.

Ή  παιδεία εύρίσκεται είς άξιο- 
ζήλευτον σημεΐον. Κατά τό 1954 
λειτουργούν 42 σχολεία Στοιχ. 
Έκπαιδευσεως μέ 6650 μαθητάς 
καί 18 Μέσης Έκπαιδεύσεως μέ 
2.750 μαθητάς. Ό λα τά σχολεία 
έπιζητοϋν νά δώσουν εις τούς Έλ- 
ληνόπαιδας μόρφωσιν έλληνοπρε- 
πή καί νά τούς καταστήσουν ικα
νούς νά άνταπεξέλθουν είς τόν 
άγώνα τής έπικρατήσεως μεταξύ 
τών πολλών φυλών τής Αίγύπτου.

Ή  προσφορά του Αί/υπτιώτου 
Ελληνισμού πρός τήν μητέρα πα
τρίδα ύπήρξε μεγίστη καί ήτο ήθική 
καί ύλική. Μά καί πρός τήν δευτέ- 
ραν των πατρίδα οί "Ελληνες απέ
δειξαν τήν ευγνωμοσύνην των, 
οσάκις τούς έδόθη ή εύκαιρία μέ 
κάτι άπτόν. Τό θαυμάσιον Κιτσί- 
κειον Νοσοκομεϊον είς τήν ’Αλε
ξάνδρειαν καί τό είς τήν 'Ηλιού- 
πολιν Σπετσεροπούλειον Όρφανο- 
τροφεΐον είναι έκδηλα δείγματα 
του αισθήματος αύτοΰ. Έξ άλλου 
ό ιατρός Λαγουδάκης διά τής έθε- 
λοθυσίας του έφθασεν'είς τά όρια 
του ήρωϊσμοΰ. Προκειμένου νά 
ανακούφιση τήν κατάστασιν τών 
πασχόντων τής δευτέρας του πατρί- 
δος, αύτεμβολιάσθη μέ τόν ορόν 
τής λέπρας. 'Η Δονκιχωτική έπι- 
χείρησις τών "Αγγλων κατά τό 1956 
είς τήν Αίγυπτον ύπήρξε μοιραία 
καί διά τόν Ελληνισμόν τής Αϊ- 
γύπτου. ’Εντός μιας δεκαετίας τά 
2]3 τών παροίκων ήναγκάσθησαν 
νά έπιστρέψουν είς τήν πατρίδα, 
έγκαταλείψαντες τά πάντα.

Ή  άκολουθηθεΐσα πολιτική έκ 
μέρους τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως 
έναντι τών’Αραβικών χωρών ύπήρ
ξε καρποφόρος. Κατέστησε δυνα
τήν όχι μόνον τήν ϋπαρξιν τών 
διασωθεισών παροικιών, άλλ’ έδη- 
μιούργησε καί τάς προϋποθέσεις 
τής περαιτέρω αύξήσεως καί άνα- 
πτύξεως τούτων.

"Ηδη, κατόπιν τών τελευταίων 
έπαφών μεταξύ τών δύο Κυβερνή
σεων είς έπίπεδον Υπουργών, συνε- 
φωνήθη ή δημιουργία Ελληνικών 
Βιομηχανιών είς τήν Αίγυπτον. Ού
τως, όπως άλλοτε, εν πλήθος Ε λ
λήνων άπό βιομηχάνους, έργολή
πτας, τεχνικούς, ύπαλλήλους καί 
έργάτας θά έγκατασταθή είς τήν 
Αίγυπτον, θά δημιουργήση νέας 
παροικίας καί θά δώση νέαν αΐγλην 
είς τήν φυλήν μας.
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«ΘΥΜΑ» ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟ ΕΞΑΚΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ. . .

«Τό δίς έξαμαρτεϊν ούκ άνδρός σοφού___» έλεγαν οί
'Αρχαίοι. Ό  Δ.Ν. όμως δέν ήταν σοφός, άλλά έναςθρασύτατος 
διαρρήκτης ό όποιος μέσα σ’ ένα 8μηνο «χτύπησε» έξη φορές 
τό ίδιο διαμέρισμα. Τήν πρώτη φορά μπήκε άπό τό παράθυρο 
του φωταγωγού καί έβαλε στό χέρι 7.000 δραχμές καί τά κλει
διά τού διαμερίσματος. Ά πό τότε μπαινόβγαινε έκεΐ άνενό- 
χλητος γιά νά «ξεσηκώση» συνολικά 50.000 δραχμές καί κο
σμήματα άξίας 300.000 δραχ. Ά ν  ό ιδιοκτήτης τού διαμερί
σματος—πλασσιέ τό έπάγγελμα—φρόντιζε άπό τήν άρχή νά 
άντικαταστήση τά κλεμμένα κλειδιά θά γλύτωνε άπό πολλές 
περιπέτειες. Τό σπουδαιότερο είναι ότι οί περίοικοι δέν είχαν 
ποτέ τήν περιέργεια νά έντοπίσουν μία άπό τις πολλές έπι- 
σκέψεις τού θρασύτατου αύτοϋ διαρρήκτη. Αυτό είχε προβλη
ματίσει άρκετά τήν ’Ασφάλεια Προαστίων ή όποια τελικά 
τόν συνέλαβε κάτω άπό συνθήκες πού θυμίζουν κεφάλαια άπό 
τις σελίδες κάποιου ’Αστυνομικού μυθιστορήματος.. . .

(ΑΚΑΤΑ)ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΟΥ 
ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ

Λογιστής σέ μία μεγάλη Τεχνική Εταιρεία τής Θεσσαλο
νίκης έργαζόταν ό Γ.Γ., όταν άπεφάσισε νά γίνη πλούσιος μέ 
τήν μέθοδο των διαρρήξεων. Γιά τό σκοπό αύτόν συνέλαβε τό 
άντίστοιχο σχέδιο πού προέβλεπε τά πάντα έκτος άπό τή ν .. . . 
σύλληψι τήν δική του. Μέ ένα άντικλεΐδι άνοιγε κατά διαστή
ματα τό Χρηματοκιβώτιο τής Έπιχειρήσεως, άπό όπου άφαι- 
ροΰσε διάφορα μικροποσά ώστε νά μή γίνωνται άντιληπτά άπό 
τούς προϊσταμένους του. Μέ τήν όλιγάρκειά του αύτή, κατώρ- 
θωσε μέσα στό 1973 νά κλέψη συνολικά 150.000 δραχμές. Τόν 
τελευταίο όμως καιρό άρχισε νά άφαιρή μεγαλύτερα ποσά. 
Ετσι οί προϊστάμενοί του δέν άργησαν νά άντιληφθούν ότι 

κάτι δέν πήγαινε καλά. Κατέφυγαν στήν Γενική ’Ασφάλεια 
Θεσσαλονίκης όπου ό άρμόδιος Αξιωματικός, συνέστησε νά 
καταγραφοΟν οί άριθμοί τών χαρτονομισμάτων πού έμπαιναν 
κάθε φορά στό χρηματοκιβώτιο. Ώσπου κάποια ήμέρα ό Γ.Γ. 
συνελήφθη ύστερα άπό συστηματική παρακολούθηση άφού 
πρώτα τού έγινε.. .  .άπαγγελία τού άριθμοΰ τών χαρτονομι
σμάτων πού είχε κλέψει, καί ύστερα τής κατηγορίας διά «κλο
πήν κατ έξακολούθησιν». Μέ αύτόν τόν τρόπο έτέθη έκτος 
μάχης ό άνεκδιήγητος αυτός λογιστής γιατί άπλούστατα λο
γάριαζε χωρίς τόν Ξενοδόχο. Ά νοιγε τό ξένο χρηματοκιβώτιο 
άνιί νά άσχολεΐται μέ τό άνοιγμα καί κλείσιμο τών Λογιστι
κών Βιβλίων γιά νά καταλήξη σήμερα ύπόδικος καί κεντρικός 
«ήρωας» τής έδώ στήλης.. . .

(Σημείωσις: Αληθινοί ήρωες είναι οί άναγνώστες της).

Η άλυσίδα τών σατανικών συμπτώσεων γιά τόν Γ.Β. άρ
χισε άπό τήν Κομοτινή, συνεχίσθηκε στήν Θεσσαλονίκη καί 
τόν Βόλο, καί διεκόπη στήν συμπρωτεύουσα άπό τήν Γενική 
Ασφάλεια. Αλλά άς πάρωμε τά πράγματα μέ τήν σε'ρύ. Ό ταν 

ό Γ.Β. έφυγε άπό τήν Κομοτινή—κάπου στις άρχές Δεκεμβρίου 
1973—βιαστικός καθώς ήταν, «ξέχασε» νά πληρώση τόν λογα
ριασμό τού ξενοδοχείου του. Η βιασύνη του ήταν τόσο μεγά- 
λη ώστε μέχρι τήν Θεσσαλονίκη έχρησιμοποίησε ταξί. Καθ’ 
όδον άνεκάλυψε μέ φρίκη ότι φορούσε ένα ξένο σακκάκι άλλά 
τι μπορούσε νά κάνη άφού τό είχε φορέσει «κατά λάθος» στό 
ξενοδοχείο τής Κομοτινής; Σ’ ένα πρατήριο βενζίνης ό όδη- 
γος τού ταξί κατέβηκε. Μέσα στό αυτοκίνητο είχε άφήση τό 
σακκάκι του όπότε ό Γ.Β. έκανε πάλι «λάθος» καί πήρε 1.000 
δραχμές. Άλλά τί «άμνησία» πού ήταν αυτή!.. .  Στήν Θεσσα
λονίκη είπε στόν όδηγό νά περιμένη έξω άπό τόν Σιδηροδρο
μικό Σταθμό άλλά «ξέχασε» νά γυρίση γιά νά πληρώση τά 
κόμιστρα (2.500 δραχμές). Ό ταν τό θυμήθηκε βρισκόταν στόν 
Βολο χωρίς χρήματα. Εύτυχώς όμως πού βρέθηκε έκεϊ ένας 
καλοκάγαθος ιδιοκτήτης Στεγνοκαθαριστηρίου καί τού «έδά- 
νεισε» 200 δραχμές ίσα—ίσα γιά τά εισιτήρια καί τά μικροέ- 
ξοδα μέχρι τήν Θεσσαλονίκη. ’Εκεί φιλοξενήθηκε άπό ένα 
άτομο που γνώρισε στό ταξίδι. Τό άλλο πρωί πού ξύπνησε 
θυμήθηκε οτι έπρεπε νά άναζητήση τόν όδηγό τού ταξί πού τόν 
είχε μεταφέρει άπό τήν Κομοτινή, τό μικρό χρέος του στόν 
Βόλο καθώς καί τόν άγριο Βαρδάρη πού φυσούσε άπό τό προ
ηγούμενο βράδυ. Έ τσι χρειάσθηκε λίγα χρήματα καί ένα παλ- 
το δανεικά. Επειδή αύτός πού τόν φιλοξενούσε είχε πεταχτή 
μέχρι τόν φούρνο τής γειτονιάς καί άργοΰσε νά γυρίση, πήρε 
απο ενα κομοδίνο 100 δραχμές καί 6 δολλάρια, καί άπό τήν 
γκαρνταρόμπα μιά καμπαρτίνα καί δύο πουλόβερ. Τά φόρεσε 
καί έφυγε βιαστικός. Στήν συνέχεια γιά ένα «άθώο» ψέμμα πού 
είπε, δηλαδή ότι δήθεν είναι φίλος τού άρραβωνιαστικοΰ μιας 
νέας, τής άπέσπασε 1.000 δραχμές. Άπό κάποιον άλλον πού 
φιλοξενήθηκε πήρε «κατά λάθος» ένα άναπτήρα πολυτελείας. 
Ενώ έτοιμαζόταν νά φύγη, τόν φώναξαν άπό ένα διπλανό 

διαμέρισμα γιά καφέ. Έκεϊ καθώς κοίταζε σ’ ένα μισάνοιχτο 
συρτάρι είδε μέσα 2.100 δραχμές. Χωρίς νά τό καταλάβη πώς 
εγινε, τα χρήματα βρέθηκαν στήν τσέπη του. Ύστερα άπό λι
νές ημέρες έκεΐ πού καθόταν σέ κάποιο Κεντρικό Ζαχαροπλα
στείο, είδε κρεμασμένο ένα θαυμάσιο σακκάκι. Τού άρεσε τό 
χρώμα του καί πλησίασε νά τό ίδή καλύτερα. Εντελώς «άθώα» 
ξεκρέμασε καί τό έβαλε γιά νά ίδή άν τού πηγαίνει. Ξέχασε 
όμως νά τό βγάλη καί τό χειρότερο : Είπε νά τό έπιστρέψη τήν 
άλλη μέρα όταν κατάλαβε τήν «γκάφα» του άλλά ήδη είχε 
ξοδέψει τις δύο άπό τις πέντε χιλιάδες δραχμές πού είχαν οί 
τσέπες του. Έ τσι τό κράτησε άναγκαστικά. Λίγες ήμέρες άργό-
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τέρα βρέθηκε σ’ ένα Στεγνοκαθαριστήριο. Θυμήθηκε τότε το 
χρέος τοϋ Βόλου καί Αναστέναξε. Κατά σύμπτωσι έλλειπε ό 
ιδιοκτήτης, τό ταμείο ήταν άνοιχτό, καί τί νά κάνη; Πήρε 
2.500 δραχμές καί έφυγε βιαστικός γιατί τόν κατάλαβε μία με
γάλη φοβία υστέρα άπό τις δραματικές αότές συμπτώσεις πού 
τόν κατεδίιοκαν. Στήν συνέχεια, έκεϊ πού σκεφτόταν πώς θά 
έξοικονομήση χρήματα έστω καί μέ συστηματική έργασία 
γ ά νά καλύψη τις τρέχουσες Ανάγκες του, τόν συνέλαβε ή 
’Ασφάλεια. Ύστερα άπό όλα αύτά έρωτώ: Ό  άνθρωπος αύτός 
υπήρξε ή δέν υπήρξε θύμα σατανικών συμπτώσεων;

Υ ΣΤ Ε ΡΟ ΓΡΑ Φ Ο Ν : Ό  ’Αρχισυντάκτης μόλις διάβασε τό 
χειρόγραφο αυτό μέ έρώτησε μήπως έκανα λάθος κι’ έγραψα 
γιά τόν μεσαίο πρωταγωνιστή τής στήλης «Άνθρωποι καί 
Άνθρωποι». Δηλαδή τόν Αφελή. ’Εγώ τοϋ άπήντησα Αρνη
τικά καί διευκρίνισα ότι μέ όλα αύτά Απλώς παρουσιάζω ένα 
«άντι—ήρωα» τοϋ «Βιβλίου Συμβάντων» μέ τά μέτρα τοϋ άπα 
τεώνα όλκής Γ .Β .. . .

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ... ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ

Ό  πατέρας —Γ.Κ. — ήταν παλαιοπώλης, ό πρώτος γιός 
του —Γ.Κ. —άμμοκονιαστής, καί ό δεύτερος —Α.Κ. —έλαιο- 
χρωματιστής. Αύτά ήταν τά γνωστά έπαγγέλματά τους. Στήν 
ούσία όμως καί οί τρεις είχαν συμπήξει μία σπείρα μέ μεγάλο 
κύκλο «έργασιών» ή όποια θά μπορούσε κάλλιστα νά έχη τί
τλο: «Ι.Κ. καί (Υ)ΙΟΙ Ε.Π.Ε. Κλοπαί εύκαιρίας—Άγοραί— 
Πωλήσεις κλοπιμαίων». Ή  «Έπιχείρησι» είχε έδρα πρωτεύ
ουσα Νομοϋ τής Πελοποννήσου. Υποκαταστήματα δέν διέ- 
θεται. Ή ταν όμως διαθέσιμα διάφορα καταστήματα πού τά 
δυναμικά μέλη της «ρήμαζαν» κάθε φορά. Τις κλοπές έσχδίαζε 
λόγω ήλικίας καί πείρας ό πατέρας καί οί δύο γιοι του τις 
διέπρατταν μέ προθυμία καί άκρίβεια. Ό  όφειλόμενος σεβα
σμός βλέπετε.. . .  Γιά τήν ταχύτερη διακίνησί τους προσέλαβαν 
καί όδηγό συνένοχο, ό όποιος μέ ένα αύτοκίνητο έξασφάλιζε 
ταχεία διακίνησί τών προϊόντων τής «δουλειάς» άπό τόν τόπο 
τής κλοπής κατ’ εύθείαν στήν κατανάλωσι. Γενικά όλα πή
γαιναν θαυμάσια μέ τήν οικογενειακή αύτή.. . .  συσπείρωσι. 
Μέχρι πού έσχεδίαζαν νά διαρρήξουν χρηματοκιβώτια σέ 
μεγάλα καταστήματα καί τράπεζες. Είχαν πάρει όμως μεγάλη 
φόρα καί σκόνταψαν. Έ να βράδυ, ό Α.Κ. (τό δεξί χέρι τής 
σπείρας) ήταν «νυχτερινός». Κατά σύμπτωσι τήν ίδια βάρδια 
έκανε καί μία Αστυνομική περίπολος. Οί Χωροφύλακες πού 
τόν παρακολουθούσαν, τόν άφησαν γιά λίγο νά «παίζη» μέ 
τήν κλειδαριά ένός καταστήματος. Σέ μιά στιγμή έμφανίσθη- 
καν μπροστά του καί τοϋ είπαν: «Δέν περνάτε καί άπό έμάς 
νά παίξετε μέ τήν κλειδαριά τοϋ Κρατητηρίου μας;...»  « .. 
Δέν κατάλαβα» έκανε ό Α.Κ. σαστισμένος. « . . .  Δέν πειράζει 
καταλαβαίνουμε έμεΐς...»  τοϋ είπαν έκεϊνοι καί τόν έπιασαν 
οί Αφιλότιμοι. . . Καί νά ήταν μονάχα αύτό; Χώρισαν μιά 
μονιασμένη οικογένεια πού ίδρωνε στήν κυριολεξία γιά νά 
βγάλη τό ψωμί της. Θά μοΰ πή κανείς πώς έκλεβαν.. . Νά ό
μως γιατί δέν μπορούσαν νά κάνουν άλλοιώς: Ό  πατέρας, 
παλαιοπώλης τό έπάγγελμα, μιά ζωή όλόκληρη έμπορευόταν 
μεταχειρισμένα Αντικείμενα.. .  Δέν θά έπρεπε κι’ έκεϊνος νά 
άσχοληθή μέ κάτι καινούργιο έστω καί κλεμμένο; "Οσο γιά 
τά παιδιά τί νά πή κανείς; Είχαν καθήκον νά ύπακούσουν στόν 
πατέρα. . .  Καί τί πατέρα μάλιστα. . ..

ΙΕΡΑΞ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ

Μάταια ό Ι.Γ. κάτοικος Θεσσαλονίκης περίμενε νά γυρί
σουν στις φωλιές τους 34 τόν άριθμό περιστέρια πού είχαν 
γίνει άπό ήμέρες άφαντα. Τήν ώρα πού έκεϊνος φλεγόταν άπό 
τήν έπιθυμία νά μάθη γιά τήν τύχη τών περιστεριών του, άλλα 
άπό αύτά ξεροψήνονταν, καί άλλα βρισκόταν στό βάθος ένός 
ψυγείου τής Ταβέρνας τοϋ I. Μ. 'Ο «Ιέραξ» πού έπραγματο- 
ποίησε κάθετη έφόρμησι στόν περιστερώνα τοϋ Ι.Γ., ήταν ό 
Π.Κ., κάτοικος Θεσσαλονίκης, ό όποιος, όταν τόν συνέλαβε 
ή Ασφάλεια, παρίστανε τήν «άθώαν περιστεράν». Τελικά 
όμως, όταν βρέθηκε σέ άντιπαράστασι μέ τόν ιδιοκτήτη τής 
ταβέρνας, έβαλε. . . νερό στό κρασί του καί Αναγκάστηκε νά 
όμολογήση τά πάντα. Αρκετά πρωτότυπη,άλλά όχι έπικερδής 
ή όλη «έπιχείρησι» τοϋ «άετονύχη» αύτοΰ, ό όποιος δέν θά 
πρέπει νά θεωρείται άπό τούς όμόφρονέ ς του ότι «έπιανε που
λιά στόν άέρα». Γιατί όπως τούλάχιστον ώμολόγησε ό ίδιος, 
ό άφανισμός τών περιστεριών έγινε τήν νύχτα μέσα στήν κλει
στή φωλιά τους. . . .

ΘΗΛΥΚΟΣ « ΠΑΝ ΑΓΗΣ. . .»

Πολλές φορές ή στήλη μάταια Αναζήτησε τό Βιβλίο Συμ
βάντων κάποιας παρωχημένης έποχής γιά νά γράψη μερικά 
αύθεντικά κομμάτια άπό τά κατωρθώματα τοϋ θρυλικού Πανα- 
γή ό όποιος έδινε Αφειδώς ύποσχέσεις γάμου άλλά ώστόσο 
έμεινε πάντα έργένης, γιατί τήν κατάλληλη στιγμή έπαιρνε.. . 
«Έξαφανιζόλ» πού είναι τό μοναδικό φάρμακο σ’ αύτές τις 
περιπτώσεις. Έ τσι είχαν γιά τήν στήλη τά πράγματα μέχρι 
πού έντελώς Αναπάντεχα ήρθε μία άλλη πρόσφατη έγγραφή 
ένός Βιβλίου Συμβάντων τής Θεσσαλονίκης έξ ίσου σπουδαία 
μέ τούς άθλους τοϋ άστατου νυμφίου πού προαναφέρεται. Ό  
ήλικίας 74 έτών Συνταξιούχος Θ.Π.—Αναφέρει ή έγγραφή— 
μέ Αγγελία του σέ μιά έφημερίδα έδήλωσε ότι έπιθυμεΐ νά πε- 
ράση στήν χορεία τών έγγάμων. Τό έπληροφορήθη ή ήλικίας 
52 έτών Κ.Κ., ή όποια, άφοΰ τοϋ άπέσπασε 21.000 δραχμές, 
έσπευσε νά έξαφανισθή. 'Ως φαίνεται όμως οί θηλυκοί.. .  Πα- 
ναγήδες δέχ εύδοκιμοϋν στήν έποχή μας. Ό  ήλικιωμένος ύπο- 
ψήφιος γαμβρός δέν ήταν άπό τούς Ανθρώπους πού πληρώνουν 
εύκολα τήν. . . .  νύφη. Ή  ύπόθεσι κατέληξε στό Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης πού κατεδίκασε τήν Κ.Κ. 
σέ φυλάκισι 5 μηνών. Ό σ ο  γιά τόν υποψήφιο μνηστήρα, Ακού
στηκε νά λέη σέ μιά στιγμή ότι έχει Αρκετό καιρό Ακόμη μπρο
στά του γιά νά άποφασίση άν θά μείνη ισόβιος έργένης ή όχι.
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Αί άδενοειδεΐς Εκβλαστήσεις — 
τά κρεατάκια δπως τάς άποκαλοΰν 
συνήθως—είναι ή Φαρυγγική Αμυ
γδαλή ή όποια μέ τάς Παρίσθμιους 
καί τήν Γλωσσικήν Άμ,υγδαλή α
ποτελούν τόν προστατευτικόν Λεμ- 
φαδενικόν Δακτύλιον τής άνωτέ- 
ρας άναπνευστικής όδοΰ.

Ή  υπερτροφία των έχει πλήθος 
συνεπειών καί δυσμενών έπιπτώ- 
σεων εις τήν δλην άνάπτυξιν τοϋ 
παιδιού καί άποτελεΐ ένα άπό τά 
βασικώτερα προβλήματα τής πρώ
της παιδικής ήλικίας, κάθ’ δσον 
άπό τής ήλικίας τών 10 ετών, περί
που, άρχίζουν νά άτροφοϋν.

Τό ποσοστόν τών παιδιών, τά 
όποια εμφανίζουν υπερτροφικός 
άδενοειδεΐς εκβλαστήσεις είναι με
γάλο, ή δέ αΰξησίς του καί ύπό 
τάς σημερινός συνθήκας άνόδου 
τοΰ βιωτικοΰ επιπέδου καί συνε
χούς βελτιώσεως τών δρων υγιει
νής συνδέεται ύπό τινων μέ τήν 
αΰξησιν τών μολυσματικών παρα
γόντων καί τήν μόλυνσιν τής ά- 
τμοσφαίρας.

Επειδή αί συνέπειαί της, τόσον 
αί άμεσοι δσον καί αί άπώτεραι, 
είναι πολύ σοβαραί καί δύναται 
νά λεχθή δτι καθορίζουν εις μεγά- 
λον βαθμόν τήν σωματικήν καί 
πνευματικήν άνάπτυξιν τοΰ παι
διού, έπηρεάζουσαι συγχρόνως καί 
τήν ψυχικήν του ύγεία, έθεωρήσα- 
με σκόπιμη μία ένημέρωσιν τών 
γονέων, κυρίως, έπί ένός θέματος 
τόσον άπλοΰ άλλά καί τόσον ση
μαντικού διά τήν φυσιολογικήν 
άνάπτυξιν τών παιδιών.

Τά παιδιά, τά όποια έμφανίζουν 
υπερτροφικός άδενοειδεΐς έκβλα- 
στήσεις, γίνονται εύκολα άντιλη- 
πτά άπό τούς γονείς, οί όποιοι πα- 
ραπονοΰνται δτι τό παιδί τους δέν 
κοιμάται κανονικά, ρεγχάζει καί 
παραμένει μέ τό στόμα άνοικτό.

Τά συμπτώματα αύτά όφείλονται 
κυρίως εις τήν άπόφραξιν τών ρι
νικών χοανών ύπό τών άδενοειδών 
έκβλαστήσεων, γεγονός τό όποιον 
άναγκάζει τό παιδί νά άναπνέει άπό 
τό στόμα, μέ συνέπεια ό άέρας νά

φθάνη εις τούς βρόγχους ξηρός, 
άνεπαρκώς θερμός καί σχετικά μο- 
λυσμένος.

Κύριον έπακόλουθον τής κακής 
άναπνοής είναι έπανειλημμέναι 
βρογχίτιδες καί άτελής άνάπτυξις 
τοΰ θώρακος.

Τό βρέφος δέν δύναται νά τραφή 
καλώς, διότι ύποχρεοΰται νά έγ- 
καταλείπη τήν θηλή διά νά άνα- 
πνεύση άπό τό στόμα.

Η ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ 

ΤΩΝ ΑΛΕΝΟΕΙΛΩΝ 

ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

Π Α Ν .  Σ Χ Ο Ι Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η  
’Υ πομοιράρχου—’ Ιατρού 

χ ε ιρ . Ω το ρ ινολ α ρ υγγολ όγου

Μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου ή 
άναπνοή άπό τό στόμα γίνεται συν
ήθεια καί είναι δύσκολο, άκόμη καί· 
αν έκλειψη ή άπόφραξις, νά άλλάξη 
τόν τρόπον άναπνοής.

Τό στόμα διατηρείται άνοικτόν, 
τό δέρμα είναι ωχρόν καί τό βλέμμα 
άπλανές.

Ή  δλη εικόνα τοΰ προσώπου τοΰ 
παιδιού συνθέτει τό όνομαζόμενον 
Άδενοειδές Προσωπεΐον.

Αί συχναί φλεγμοναί τών άδε- 
νοειδών έκβλαστήσεων προκαλοΰν 
φλεγμονάς τών παραρρινικών κοι
λοτήτων καί τών ώτων.

Ή  άπόφραξις τών εύσταχιανών 
σαλπίγγων έχει ώς άποτέλεσμα τήν 
πρόκλησιν έκκριτικής ώτίτιδος, 
ή όποια γίνεται άντιληπτή άπό τήν 
βαρηκοΐαν.

Ή  βαρηκοΐα προκαλεΐ εις τό παι
δί δυσχέρεια παρακολουθήσεως τής 
ομιλίας καί τών μαθημάτων, γεγο
νός τό όποιον τοΰ δημιουργεί ψυ
χικά τραύματα μέ συνέπεια νά κλεί-

νεται εις τόν έαυτόν του, νά ύπο- 
λείπεται εις τήν άπόδοσιν καί σιγά 
- σιγά νά άδιαφορήδιάτήνπρόοδόν 
του.

Ό  ύπνος του είναι άνήσυχος μέ 
συχνούς έφιάλτες καί νυκτερινή 
ένούρησι.

Τά βλενοπυώδη έκκρίματα—άπο
τέλεσμα τών συχνών φλεγμονών— 
δημιουργοΰν δυσοσμία τοΰ στόμα
τος καί έπεκτείνουν τήν μόλυνσι 
τόσον πρός τάς παρίσθμιους άμυ- 
γδαλάς δσον καί πρός τήν ρίνα.

Αί τόσον σοβαραί έπιπτώσεις 
έπί τής δλης υγείας τοΰ παιδιού, 
πρέπει νά όδηγοΰν έγκαίρως τούς 
γονείς εις τήν όρθήν άντιμετώπισιν 
τοΰ προβλήματος, ή όποια θά πρέ
πει νά είναι αίτιολογική καί δχι 
συμπτωματική.

Θά πρέπει νά έπιζητήσωμεν, δη
λαδή, νά άπαλλάξωμε οριστικά 
τό παιδί άπό τό άγχος τών έπικρε- 
μαμένων έπιπλοκών καί δχι νά τό 
άνακουφίσωμε προσωρινά.

’Επιθυμούμε νά τονίσωμε ιδιαι
τέρως τήν άξίαν τής έγκαιρου καί 
προληπτικής θεραπείας —ή όποια 
εύρίσκει εις τήν περίπτωσιν αύτήν 
τήν πλήρη δικαίωσί της.

Ή  μόνη όρθή θεραπεία είναι ή 
χειρουργική άφαίρεσις, ή όνομα- 
ζομένη ’Αδενοτομή, ή όποια είναι 
απλή καί άκίνδυνος.

Συνιστάται νά γίνεται πάντοτε 
ύπό γενικήν άναισθησίαν, άφ’ ένός 
διά καλυτέραν καί έλεγχομένην 
άφαίρεσιν, άφ' έτέρου διά ψυχολο
γικούς λόγους.

'Ως πλέον κατάλληλος χρόνος 
θεωρείται ή ήλικία 3 -5  έτών.

Εις τήν ήλικίαν τών 5 έτών δύ- 
ναται ή ’Αδενοτομή νά συνδυασθή 
καί μέ άμυγδαλεκτομήν, έάν ένδεί- 
κνυται τοιαύτη.

Είχαμε τήν εύκαιρία νά παρακο
λουθήσαμε ένα πλήθος παιδιών, 
τά όποια ύπεβλήθησαν εις άδενο- 
τομήν έγκαίρως καί νά διαπιστώ
σαμε ριζικήν άλλαγήν έπί τό καλύ
τερον, τόσον εις τήν σωματικήν καί 
τήν πνευματικήν τους άνάπτυξιν, 
δσον καί εις τήν κοινωνικήν τους 
συμπεριφοράν.
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’Ατενίζοντας τόν άνθρωπο σάν τό 
όρατό σημείο τής δημιουργίας, μέσα στό 
όποιο συνάπτονται τό πρόσκαιρο καί τό 
αιώνιο, τό χοϊκόν καί τό άθλο, ή ΰλη καί 
τό πνεύμα, έσημειώναμε στό προηγού
μενο άρθρο, ότι ούτος καλείται μέ τήν 
«έν χρόνοι» καλή διαγωγή του νά έξαγο- 
ράση τό «υπέρ χρόνον», δηλ. κάνοντας 
καλή χρήσι τού χρόνου στήν πρόσκαιρη 
έτούτη ζωή νάκατακτήση τήν αιωνιότητα. 
Τούτο βέβαια δέν είναι καθόλου εύκολο. 
Ούτε μπορεί νά γίνη μηχανικά καί αυτό
ματα. Ά ς  εϊμεθα όσο γίνεται πιό ειλικρι
νείς. Γιά νά μετουσιωθή τό φθαρτό σέ 
άφθαρτο καί τό ανθρώπινο είναι μας σέ 
θεϊκό χρειάζεται νά συμπράξουν καί νά 
συνεργασθοΰν δύο παράγοντες : Ό  Θεός 
καί ό άνθρωπος. Ό ,τ ι έξαρτάται άπό τόν 
Θεόν, όνομάζεται θεία Χάρις. Ό ,τ ι κα
λείται νά προσφέρη ό άνθρωπος, καλεί
ται πνευματικός αγών. Ό  Θεός δηλ. θά 
δώση τήν χάριν, ό άνθρωπος τήνδιάθεσιν. 
Ό  Θεός θά δώση τήν άνωθεν δύναμιν. 
’Αλλά καί ό άνθρωπος θά καταθέση τήν 
ίδικήν του δύναμιν καί τήν θέλησι.

Αυτή ή θέλησις, πού έκφράζεται σάν 
μιά προσπάθεια γιά τή μεταστοιχείωσι 
τού άνθρώπινου άμαρτωλοΰ είναι μας σέ 
θεϊκό, στή χριστιανική όρολογία λέ
γεται «άγών». ’Αγών πνευματικός. ’Αγών 
πού άποβλέπει στήν έπίτευξι βιωμάτων 
καί αναβάσεων πνευματικών. ΚΤ αύτός 
ό άγών είναι ισόβιος. ’Ισόβιος, άλλά καί 
πάρα πολύ ώραΐος, γιατί καταξιώνει τόν 
άνθρωπο καί τόν άνεβάζει στή θέωσι καί 
τήν ίσάγγελο δόξα.

Στήν αναγκαιότητα καί στό περιεχό
μενο αυτού τού πνευματικού άγώνος θά 
άναφερθοΰμε, άπό τήν στήλη αύτή σέ μιά 
σειρά άρθρων, κάνοντας άρχή άπό 
σήμερα.

Ή  'Α γ ία  Γ ραφ ή  νομοθετεί 
τόν π νευ μ α τικ ό ν  ά γώ να .

Ό  ’Απόστολος Παύλος, γράφοντας 
πρός τόν μαθητήν του Τιμόθεον, λέγει : 
«Σύ δέ, ώ άνθρωπε τού Θεού...δίωκε δι
καιοσύνην, εύσέβειαν, πίστιν, αγάπην 
υπομονήν, πραότητα. Ά γ ω ν ί ζ ο υ  
τ ό ν  κ α λ ό ν  ά γ ώ ν α  τ ή ς  
π ί σ τ ε ω ς '  έπιλαβοΰ τής αιωνίου ζωής, 
εις ήν καί έκλήθης» (Α' Τιμ. στ'. 11—12) 
Ό  ’Αγωνιστής λέγεται καί άνθρωπος τού 
Θεού, γιατί αντικείμενο τών αγώνων του 
είναι ό Θεός καί στόχος τών έπιθυμητών 
κατακτήσεών του ή Βασιλεία τού Θεού.

Στό προαναφερθέν χωρίο ό Παύλος 
όροθετεϊ συγχρόνως καί τά πλαίσια, 
μέσα στά όποια αναπτύσσεται αύτός ό 
Πνευματικός άγών. Τό ρήμα «δίωκε» 
τό όποιον χρησιμοποιεί, φανερώνει ολην 
τήν ευλογημένη δραστηριότητα, πού 
άναπτύσσει ό καλός αγωνιστής, προκειμέ- 
νου νά άποκτήση τήν άρετήν καί νά κα- 
τακτήση τήν αιωνιότητα.

Ά λλ’ ό Παύλος βέβαια δέν είναι διδά
σκαλος γιά τούς άλλους, όπως συμβαίνει 
μέ πολλούς άπό έμάς σήμερα. Είναι καί 
ό ίδιος άγωνιστής σ’ αυτόν τόν θεάρεστο

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Α Γ Ω Ν

Παν. ’Α ρχιμ α νδρ ίτου  
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  

Τ α γμ α τά ρ χο υ -Ίερ ο κ ή ρ υ κ ο ς  Χ ω ρ]κής

άγώνα. Γι’ αύτό σέ κάποια άλλη περίπτω
ση όταν πλέον έχη φθάσει περίπου στό 
τέρμα τής πρόσκαιρης αυτής ζωής, έξομο- 
λογεϊται πρός τόν Τιμόθεον : «Τόν άγώνα 
τόν καλόν ήγώνισμαι, τόν δρόμον τετέ- 
λεκα, τήν πίστιν τετήρηκα» «Β\ Τιμ. 
δ'. 7). ΚΤ ό Παύλος δέν είναι παρά ένας 
άπό όλους έκείνους τούς ευλογημένους 
στρατιώτες πού έστρατολόγησαν έκου- 
σίως τόν έαυτόν τους ύπό τήν σημαίαν 
τού θελήματος τού Θεού.

"Ενας άλλος ’Απόστολος χρησιμο
ποιεί τούς όρους «άγνίζειν» καί «άγιος», 
γιά νά ύποδηλώση τόν πνευματικόν 
άγώνα. «Κατά τόν καλέσαντα ύμάς 
άγιον καί αυτοί άγιοι έν πάση άναστροφή 
γεννήθητε», λέγει κατ’ αρχήν, γιά νά 
συμπληρώση άκολούθως: «Τάς ψυχάς 
ύμών ήγνικότες έν τή ύπακοή τής αλή
θειας διά Πνεύματος» (Α'. Πετρ. α' 
15-22).

Άναβιβάζων δέ ό Ά π. Πέτρος αύτόν 
τόν άγώνα σέ πολύ μεγάλο ύψος τόν 
όνομάζει ιερουργίαν, έκείνους δέ, πού 
κατέρχονται στόν πνευματικό αυτό στίβο, 
τούς άποκαλεϊ «Τεράτευμα άγιον», δηλ. 
Ιερείς καί μάλιστα άγιους, διότι ιερουρ
γούν τό έργον τής σωτηρίας τής ψυχής 
των.
«Άποθέμενοι ούν πάσαν κακίαν καί 
πάντα δόλον καί υποκρίσεις καί φθόνους 
καί πάσας καταλαλιάς...ώς λίθοι ζώντες 
οίκοδομεϊσθε οίκος πνευματικός, ίερά- 
τευμα άγιον, άνενέγκαι πνευματικός θυ
σίας εύπροσδέκτους τφ Θεώ διά ’Ιησού 
Χριστού» (Α' Πετρ. β, 1—5). "Ετσι ό 
άνθρωπος πού άγωνίζεται είναι ένας λει
τουργός. Θύτης ό ίδιος, θυσιαστήριο ή 
καρδιά του, άντικείμενο τής θυσίας του 
τά πάθη καί οί άδυναμίες τής ψυχής του.

Αύτή ή ιερουργία, πού έπιτελεΐται άπό 
τόν άνθρωπο καί πού άποβλέπει στόν 
άγιασμό τής ψυχής μας, ταυτίζεται 
άπόλυτα μέ τό θέλημα τού Κυρίου μας. 
«Τούτο γάρ έστι θέλημα τού Θεού, ό 
άγιασμός ύμών. .Ού γάο έκάλεσεν ήμάς 
ό Θεός έπί ακαθαρσία άλλ’ έν άγιασμώ» 
(Α\ Θεσ. δ' 3—7).

Μία είσέτι έκφρασις, μέ τήν όποιαν 
χαρακτηρίζεται ό πνευματικός άγών, 
άπαντάται στήν πρός Ρωμαίους έπιστολήν 
«Παραστήσατε τά μέλη ύμών δούλα 
τή δικαιοσύνη εις άγιασμόν» (στ. 19).

Ή  προσπάθεια νά γίνωμε δούλοι δικαιο
σύνης καί άρετής είναι ό,τι περιέχεται 
καί στόν όρο «πνευματικός άγών».

Ά λλά δέν θά ήτο σωστό νά κλείσουμε 
τήν παράγραφο αύτή έάν δέν ρίξωμε μιά 
ματιά καί στούς λόγους τού Κυρίου, ό 
όποιος μάλιστα είναι καί ό ’Αγωνοθέτης 
καί ό Κριτής καί ό Πάροχος τών βραβείων 
καί τών στεφάνων.

Σέ πολλά μέρη ώμίλησεν ό Κύριος 
γιά τόν άγώνα τής ψυχής. ’Εμείς όμως 
σέ δύο μόνον θά σταθούμε. : «Άγωνί- 
ζεσθε είσελθεΐν διά τής στενής πύλης» 
(Αουκ. ιγ 24), είναι μία προσταγή τού 
Κυρίου καί ένα κάλεσμα συγχρόνως. 
Κάτω άπό τήν σημαία Του καλεϊ έθε- 
λοντάς άγωνιστάς, δίνοντας συγχρόνως 
καί τήν έξήγησιν γιά τήν άναγκαιότητα 
αύτοΰ τού άγώνος. «Είσέλθετε διά τής 
στενής πύλης, ότι πλατεία ή Πύλη καί 
ευρύχωρος ή όδός ή άπάγουσα εις τήν 
άπώλειαν.,.Ότι στενή ή πύλη καί τε
θλιμμένη ή όδός ή άπάγουσα εις τήν 
ζωήν» (Ματθ. ζλ 13—14).

Τό ύφος τού Κυρίου γίνεται όρμητικώ- 
τερο στό δεύτερο χωρίο, πού θά σταθού
με. Είναι ή φράσις «Ή  βασιλεία τών ου
ρανών βιάζεται καί βιασταί άρπάζουσιν 
αύτήν» (Ματθ. ια 12). Οί λέξεις «βιάζε
ται» «βιασταί» καί «άρπάζουσιν» φανερώ
νουν όχι μόνον τήν άναγκαιότητα, μά 
καί τήν σκληρότητα τού άγώνος αύτοΰ.

Φ ίλε ά να γ νώ σ τα ,

Κάποιος άπό τούς μεγάλους Πατέρας 
τής ’Εκκλησίας μας έχαρακτήρισε τήν 
χριστιανικήν ζωήν σάν τέχνην τεχνών 
καί έπιστήμην έπιστημών. Καί πράγματι 
είναι.

Άτυχώς ό άνθρωπος στήν έποχή μας 
δέν έχει έκτιμήσει τήν άλήθεια αύτή. 
Φροντίζει νά μαθαίνη πολλά καί καθημε
ρινώς έπιχειρεΐ, έάν δύναται, νά διευρύνη 
τόν όρίζοντα τών γνώσεών του. ’Αγνοεί 
όμως συνήθως τήν πρωταρχικήν γνώσιν, 
τόν τρόπον μέ τόν όποιον πρέπει νά έργα- 
σθή γιά τήν βελτίωσι τού χαρακτήρος 
του, γιά τήν άρτίωσι τής προσωπικότη
τάς του. ’Αγνοεί όχι μόνον τήν μέθοδον 
τού πνευματικού άγώνος, άλλά καί αύτόν 
τούτον τόν πνευματικόν άγώνα.

Οί γνώσεις τού κόσμου όμως, πρός όλί- 
γον είναι ώφέλιμοι. "Οχι μόνον, διότι πο
λύ σύντομα άλλάσσουν καί άνατρέπον- 
ται άπό τά νεώτερα έπιτεύγματα τής 
έπιστήμης, άλλά καί διότι ή άξια των 
παύει, όταν ό θάνατος έπέρχεται.

Ή  γνώσις όμως όλων έκείνων, πού σχε
τίζονται μέ τόν πνευματικόν άγώνα, είναι 
χρήσιμος όχι μόνον γιά τόν πρόσκαιρο 
τούτο βίο, μά καί 'γιά τήν μετά θάνατο 
τύχη τού άνθρώπου. «Ή  εΰσέβεια πρός 
πάντα ωφέλιμός έστιν, έπαγγελίαν έχου- 
σα ζωής τής νΰν καί τής μελλούσης» 
(Α. Τιμ. δ. 8). Αύτήν τήν τέχνην τής 
εύσεβείας θά σπουδάσωμεν μαζί στή συν
έχεια τών άρθρων τής παρούσης στήλης.
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Ν Ο Ο Τ Ρ Ο Π Ι Α

Ούδείς άμφισβητεΐ ότι τδ κύκλο- 
φοριακόν, δπως καί τό συγκοινω
νιακόν, είναι προβλήματα έξαιρετι- 
κώς δύσκολα. Έ ν τούτοις δέν είναι 
άλυτα. 'Η  δυσχέρεια εις την λύσιν 
φαίνεται δτι βασικώς είναι οΐκονο- 
νομική. Εις τήν πραγματικότητα 
δμως είναι άλλη.

Είναι ή άντίθεσις ή όποια υπάρχει 
μεταξύ τοϋ φυσικού νόμου τής συνε
χούς έξελίξεως, ό όποιος έκδηλοΰ- 
ται μέ τήν κατακόρυφον πρόοδον τού 
τεχνικού πολιτισμού καί τήν ραγδαί- 
αν αυξησιν τής παραγωγής τού 
αυτοκινήτου καί ένός άντιθέτου νό
μου, τής ανενδότου έμμονής εις δη- 
μιουργημένας καταστάσεις καί πα- 
ραδεδεγμένας άντιλήψεις, είναι ή 
πνευματική άρτηριοσκλήρωσις, τήν 
οποίαν ύφίσταται ό παλαιός ιδία 
άνθρωπος, ό όποιος έμπηγνύει τάς 
πτέρνας του εις τό παρελθόν, άρ- 
νούμενος νά διανοηθή νέας καταστά
σεις καί νά βαδίση προς τό μέλλον, 
έμφανίζων δυσκαψίαν προσαρμογής 
προς αύτάς, στερούμενος τής τόλμης, 
τού ένθουσιασμοΰ καί τής πεποιθή- 
σεως νά εΐσηγηθή θαρραλέαν άντι- 
μετώπισιν των προβλημάτων, συμ- 
φώνως προς τάς έμφανιζομένας σα
φείς έξελικτικάς τάσεις αύτών.

Σήμερον, μεγάλαι επιχειρήσεις 
δέν έπιλέγουν τεχνικούς, οί όποιοι 
άπλώς γνωρίζουν πολλά ή είναι άρι- 
στοι, αλλά τεχνικούς οί όποιοι, πλέον 
αυτού, έχουν ευρύτατα περιθώρια 
διά νά μάθουν περισσότερα, έχουν 
δυνατότητας συνεχούς παρακολου- 
θήσεως των έξελίξεων τού τεχνικού 
πολιτισμού, δυνατότητας προσλή- 
ψεως καί άφομοιώσεως νέων γνώ
σεων καί δυνατότητας, τάχιστης 
προσαρμογής προς νέας καταστάσεις.

"Οταν ύπάρχη ή προϋπόθεσις 
αυτή, εύρίσκεται καί ή λύσις. Δέν 
υπάρχουν προβλήματα άλυτα.

ΟΡΘΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ — ΠΡΟ- 
ΒΛΕΨΙΣ

"Οπως, διά νά καταπολεμηθή μιά 
άσθένεια, άπαιτεΐται, ώς βασική προ- 
ϋπόθεσις, νά γίνη ορθή διάγνωσις 
αύτής, νά άνευρεθο.ΰν τά προκαλέ- 
σαντα αύτήν αίτια καί νά κατανοη-

| ι · ι · | | · ι · Β ! · ! Ί Μ ί
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θοΰν οί κίνδυνοι τούς οποίους συνε
πάγεται, ώστε νά έφαρμοσθή ή προ
σήκουσα θεραπευτική άγωγή, έστω 
καί οδυνηρά, είναι άπαραίτητον, οί 
λόγω θέσεως υπεύθυνοι κατά πρώ
τον λόγον, άλλα καί πολϊται έν γέ- 
νει κατά δεύτερον λόγον, διαφωτι
ζόμενοι άπό τούς πρώτους, κατ’ 
ορθήν έφαρμογήν των περί δημοσί
ων σχέσεων των Δημοσίων 'Υπη
ρεσιών άντιλήψεων, νά συλλάβουν 
πλήρως τήν έννοιαν τοϋ κυκλοφο- 
ριακοϋ προβλήματος, νά άντιλη- 
φθοΰν τί στοιχίζει τούτο εις χρήμα 
καί εις αίμα, εις σωματικόν καί 
ψυχικόν πόνον ώστε, οί μέν πρώτοι 
νά προγραμματίσουν τον τρόπον τής 
άντιμετωπίσεως αυτού διά τό μέλ
λον, οί δέ δεύτεροι νά βοηθήσουν, 
ώς ώριμοι πολϊται εις τήν έφαρ
μογήν τών ληφθησομένων μέτρων.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΟ 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Κατά τό παρελθόν εύλόγως πας 
ώριμος πολίτης ήδύνατο νά διερω- 
τηθή:

’Έ χει μελετηθή τό κυκλοφοριακόν 
πρόβλημα έν ψυχρώ εις τάς λεπτο
μέρειας του, μέ βάσιν τά δεδομένα 
τής στατιστικής, τήν πείραν τού 
παρελθόντος, τήν έτοίμην πείραν 
τών περισσότερον προηγμένων εις 
τό θέμα τούτο κρατών, τάς τάσεις 
ώς προς τό μέλλον καί καθωρίσθη- 
σαν άντικειμενικοί σκοποί καί μέθο
δοι έργασίας πρός πραγματοποίησιν 
αύτών, ή μήπως έγινόμεθα ούραγοί 
τών ραγδαίων έξελίξεων καί έκινού- 
μεθα άνευ πρωτοβουλίας καί προ
γραμματισμού ρυμουλκούμενοι άπό 
αύτάς καί ένεργοΰντες σπασμωδικώς 
άναλόγως πρός τάς έκάστοτε υπο
δείξεις άνέυθύνων άτόμων ή τού 
τύπου;

Μήπως έξεδίδοντο διαταγαί υπό 
τό κράτος τής δημιουργουμένης έκά
στοτε στιγμιαίας συγκινήσεως έκ 
πολυνέκρου τίνος δυστυχήματος ή 
δυσμενούς τού τύπου κριτικής;

Ποιας υποδοχής έτύγχανον άπό 
τό κοινόν σπασμωδικά μέτρα ή δια- 
ταγαί άσκοποι καί μή πρακτικώς 
έφαρμόσιμοι;

Έδημιούργουν εις τό κοινόν έμπι- 
στοσύνην καί σεβασμόν, ψυχολογι
κόν κλίμα ομαδικής πειθαρχίας, ή

περιέπιπτον εις κατάστασιν άνυπο- 
ληψίας;

'Ιεραρχούντο τά άντικείμενα τής 
υπηρεσίας καί διετίθετο χρόνος πρός 
έξέτασιν αυτών άνάλογος πρός τήν 
φυσικήν έκάστου βαρύτητα άπό τον 
έκάστοτε υπεύθυνον, ή ή ίεράρχησις 
έγένετο μέ βάσιν τήν κοινωνικήν 
θέσιν καί τήν ΐσχύν τού προσώπου 
τό όποιον άπησχύλει τήν Δημοσίαν 
'Υπηρεσίαν έ'στω καί δι’ άσήμαντον 
ύπόθεσιν;

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα τό 
συνθέτουν, ώςείπομεν, βασικώςτρεις 
παράγοντες.

—Ό  δρόμος
—τό αύτοκίνητον
—ό άνθρωπος
'Ο δρόμος (χάραξις, κατασκευή 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά τής ο
δού, τεχνικά έργα, νησίδες άσφα- 
λείας, φωτεινοί σηματοδόται, πινα
κίδες, διαγραμμίσεις, φωτισμός 
οδών, πλατεΐαι, χώροι σταθμεύσεως 
αύτοκινήτων κ.λ.π.), είναι άντικεί- 
μενον τού 'Υπουργείου Δημοσίων 
’Έργων, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών πολεοδομικών αύτοΰ 'Υπηρεσιών 
ώς καί τών Δήμων καί Κοινοτήτων.

Τό αύτοκίνητον ύπό τήν έννοιαν 
τού μηχανολογικού έλέγχου, τού 
έλέγχου ταυτότητος αύτοΰ, τής τα- 
ξινομήσεως καί οικονομικής τακτο- 
ποιήσεως, τού έξοπλισμοΰ του δι’ έξαρ 
τημάτων ή οργάνων άσφαλείας καί 
τής χορηγήσεως άδειών όδηγήσεως 
εις τούς οδηγούς καί ιδία τής όργα- 
νώσεως τών συγκοινωνιών είναι τής 
άρμοδιότητος τού'Υπουργείου Συγ
κοινωνιών, έχοντος κυρίως τήν εύθύ- 
νην τής συγκοινωνιακής πολιτικής 
τού Κράτους.

Τέλος ό άνθρωπος ώς οδηγός, 
καλούμενος νά έφαρμόση τούς κανό
νας κυκλοφορίας οί όποιοι άποτε- 
λοΰν κανόνας άσφαλείας καί τάξεως, 
άκόμη δέ καί ώς πεζός καί ώς έπι- 
βάτης ύπόκειται ώς πρός όλους 
τούς κανόνας αυτούς είς τον έλεγχον 
τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
καί τών Δικαστικών ’Αρχών.

Ύπό τήν έννοιαν αύτήν ή οποία 
είς δλας τάς χώρας τού έξωτερικοΰ 
έχει γίνει όμοιομόρφως άποδεκτή

συνεργάζονται αί άνωτέρω άρμό- 
διαι Ύπηρεσίαι έπί ΐσοις δροις μέ 
κατανόησιν είς τήν λήψιν κοινών 
καί έφαρμοσίμων μέτρων.

Πέραν δέ τών άνωτέρω πρωταρ- 
χικώς άρμοδίων ’Αρχών, γίνεται 
εύχαρίστως άποδεκτή καί θεωρείται 
άναγκαία καί ή συνεργασία πάσης 
άλλης υπηρεσίας, όργανώσεως, έπι- 
χειρήσεως ή προσώπων άποδεδει- 
γμένως έχόντων πολυτίμους είδικάς 
γνώσεις τά όποια δύνανται νά προ
σφέρουν υπηρεσίαν ή τεχνικήν συμ
βολήν. Τήν νοοτροπίαν αύτήν εύρί- 
σκομεν είς τήν άνωτέρω (εικόνα) ή 
οποία συμβολίζει κατά τά διδασκό
μενα είς τό Πανεπιστήμιον Νορθγου- 
έστερν τού ’Έβανστον Ίλλινόϊς τό 
οικοδόμημα μιας καλής τροχαίας, 
είναι δέ καλή, όπως βλέπωμεν, δταν 
είναι άσφαλής —ομαλή —οικονομι
κή.

Αυτή βασίζεται έπί τών καλών 
δρόμων τής κυκλοφοριακής τεχνι
κής (μηχανικοί οδών), τών καλών 
οχημάτων τής δημοσίας διαφωτί- 
σεως τών σχολείων, τών χορηγου- 
σών τάς άδειας άρχών, τής αστυ
νομίας καί τών δικαστηρίων.

Τά στοιχεία ταΰτα συνδέονται μέ 
συνεργασίαν καί συντονισμόν καί 
βασίζονται είς τά άρχεΐα τούς νό
μους καί τό σπουδαιότερου δλων 
είς τήν συμβολήν τών πολιτών.

"Ολα τά άνωτέρω σημαίνουν δτι 
αί Ύπηρεσίαι δέν έπιτρέπεται νά 
υψώνουν μεταξύ των υδατοστεγή 
διαφράγματα καί νά λαμβάνη έκά- 
στη μέτρα έν άγνοια τής άλλης.

’Ακόμη καί ή ύπό τού συντάγμα
τος καθιερουμένη άρχή τής διακρί- 
σεως τών έξουσιών, δέν άπαλλάσ- 
σει τής ύποχρεώσεως τής συνεργα
σίας τάς Δικαστικάς Άρχάς, διότι.ή 
διάκρισις αΰτη καθιερώθη ίνα έξα- 
σφαλίση τό άνεπηρέαστον τής δικα
στικής κρίσεως τό όποιον δικαιολο
γημένος είναι καί πρέπει νά παρα- 
μείνη σεβαστόν, ούχί δμως διά νά 
έμποδίση τήν συνεργασίαν είς προ
ληπτικά μέτρα, τά όποια βοηθούν 
είς τήν έφαρμογήν ένιαίας πολιτικής 
γραμμής τής Κυβερνήσεως δταν 
μάλιστα σκοπός αύτής είναι ή 
άσφάλεια, ή τάξις, ό πολιτισμός, ή 
τουριστική άνάπτυξις, ή προστασία 
τής ζωής καί τής σωματικής άκεραι- 
ότητος τών πολιτών καί, ίδια, ή 
ορθή άπονομή τής δικαιοσύνης.

Παρατηρεΐται λ.χ. τό φαινόμενου 
νά άνασκάπτεται μία οδός μόλις 
άποπερατωθεΐσα πρός έγκατάστα-
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σιν καλωδίων μιας έπιχειρήσεως καί 
μετά χρόνον τινά να ανασκάπτεται 
παρ’ άλλης.

Συγκεκριμένος, αί οδοί ανασκά
πτονται προς κατασκευήν άποχε- 
τευτικών συστημάτων, προς έγκατά- 
στασιν καλωδίων φωτεινών σημα
τοδοτών, καλωδίων τής ΔΕΗ, τοϋ 
ΟΤΕ, σωλήνων φωταερίου, σωλή
νων ύδρεύσεως τής πόλεως κ.λ.π.

Διατί δεν υπάρχει συνεργασία, 
προγραμματισμός τών έ'ργων καί 
συντονισμός ώστε, μέ τό ίδιον όρυ
γμα, νά γίνονται δλαι αί έγκαταστά- 
σεις, νά ύπάρχη οικονομία χρήματος 
καί χρόνου, νά μή προκαλή ή μία 
'Υπηρεσία φθοράν εις τά έργα τής 
άλλης, νά μή υπάρχουν επί μακρόν 
έμπόδια εις τήν κυκλοφορίαν καί νά 
μελετάται άπό κοινού ό καλλίτερος 
καί οικονομικότερος τρόπος κατα
σκευής τών έ'ργων;

Δεν άνήκουν ολαι αύταί αί ύπηρε- 
σίαι εις τό αύτό κράτος; Καί αν ναι 
διατί τό κράτος παρουσιάζεται άκέ- 
φαλον; Καί δεν εξυπηρετούν όλα 
αυτά τά  έργα τούς ίδιους πολίτας; 
Διατί πρέπει καί νά τούς ταλαιπω
ρούν;

Τό Ύπουργεΐον Παιδείας άντε- 
λήφθη τήν άνάγκην τής εισαγωγής 
εις όλα τά σχολεία, μαθήματος τρο
χαίας, ως τούτο κανονικώς διδάσκε
ται άπό 35ετίας είς όλα τά σχολεία 
τής ’Αμερικής κχί τής Εύρώπης;

Έγένετο άπο όλους άντιληπτόν 
ότι τά σχολεία παρέχουν τήν ευ
καιρίαν τής ομαδικής διδασκαλίας 
καί έχουν άποτέλεσμα, διότι ή νεαρά 
ήλικία επιδεικνύει πολύ ένδιαφέρον, 
επηρεάζεται περισσότερον, μανθά
νει εύκολώτερον καί κυρίως ότι 
δημιουργεί συνήθειας είςτάς οποίας, 
κυρίως, βασίζεται ή άσφαλής όδή- 
γησις καί ή κυκλοφορία;

ΓΕΝΙΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΑΡΧΑΙ — ΔΟ
ΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ- 
ΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διά τήν άντιμετώπισιν τού κυκλο- 
φοριακοΰ προβλήματος, οχι μόνον 
τής πρωτευούσης, άλλά καί τών άλ
λων πόλεων, ως καί τού συγκοινω
νιακού τής υπαίθρου, είναι άνάγκη 
νά υιοθετηθούν, μερικαί άρχαί ύπό 
τής κυβερνήσεως, ως δόγματα. 
Τοιαύται λ. χ. είναι αί εξής:

α) 'Υπεύθυνος φορεύς— έγκέ- 
φ αλος.

Τίποτε σήμερον δεν έχει τόσην 
άξίαν, όσην ή έπιστημονική σκέψις. 
Συνεπώς, διά τήν άντιμετώπισιν 
τών άνωτέρω προβλημάτων, άπαι- 
τεΐται εις υπεύθυνος φορεύς, μέ επι
στημονικόν έπιτελεΐον, τό όποιον θά 
άναλάβη τήν εύθύνην όλων τών 
έργων. Τό δλον πρόβλημα πρέπει 
νά χωρισθή είς πρόβλημα πόλεων 
καί πρόβλημα υπαίθρου. ' Η σύνθεσις 
τού έπιτελείου πρέπει νά είναι άλλη 
διά τάς πόλεις καί άλλη διά τήν 
ύπαιθρον, ή πολιτική όμως πρέπει 
νά είναι ένοποιημένη καί νά εφαρμό
ζεται μέ άκρίβειαν, καί συνέπειαν.

Οότω, είς τό έπιτελεΐον τών πόλε
ων πρέπει νά μετέχουν πολεοδόμοι, 
άρχιτέκτονες, μηχανικοί οδών, μη
χανικοί κυκλοφοριακής τεχνικής, 
μηχανικοί φωτισμού οδών, πολιτι
κοί μηχανικοί, άρχαιολόγοι, γεω
λόγοι, εκπρόσωποι τού 'Υπουργείου 
Δημοσίων ’Έργων, τού 'Υπουργείου 
Συγκοινωνιών, τού 'Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως κ.λ.π. καί άνθρωποι 
έκτος δημοσίων υπηρεσιών, άλλά 
οπωσδήποτε μέ άνεγνωρισμένην ει
δικήν έκπαίδευσιν καί εμπειρίαν.

Τό Έπιτελεΐον, τό υπεύθυνον διά 
τάς οδούς τής υπαίθρου, πρέπει νά 
συγκροτήται άπό προσωπικόν τό 
οποίον θά άποτελήται άπό έπιστή- 
μονας είς τήν μηχανικήν τών οδών.

β) Διαφώτισις τοϋ κοινοΰ 
Δημόσιαι Σχέσεις.

Αί Δημόσιαι 'Υπηρεσίαι, κατά τό 
παρελθόν, ένήργουν μυστικοπαθώς, 
δέν προέβαινον είς ένημέρωσιν τού 
κοινού επί τών μέτρων τά όποια 
ελάμβανον, ενώ τό κοινόν, παρέμει- 
νεν συνήθως άμέτοχον, άπαθές ή 
αντιδραστικόν είς τά λαμβανόμενα 
μέτρα. Ούχί σπανίως είρωνεύετο ή 
έπέκρινεν αύτά, ενίοτε όμως καί δι
καίως, ώς λ.χ. επί τού κυκλοφορια- 
κοΰ, άφοΰ ύπέφερεν άγχωδώς τήν 
άναμονήν είς τάς σειράς άναμονής 
επιβατών τών άφετηριών τών λεω
φορείων, διά νά μεταφερθή κατά 
παραβασιν παντός κανόνος άνθρω- 
πινης αξιοπρέπειας έν συνωστισμώ, 
όπως τά έσφαγμένα ζώα, ενώ άλλοτε 
είρωνεύετο μέν κακώς τά ύπό τών 
Υπηρεσιών Τροχαίας λαμβανόμενα

’Εθνική όδός ταχείας κυκλοφορίας 
ή όποια προσφέρει άσφάλειαν καί ταχύ
τητα.
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Ή  κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγησις των μαθητών αποτελεί πρωταρχικόν μέ- 
λημα των Υπηρεσιών Τροχαίας Χωροφυλακής.

μέτρα άσφαλείας, δταν όμως εύρί- 
σκετο προ ένδς δυστυχήματος κατε- 
λαμβάνετο άπδ υστερίαν.

Τί έπταιεν εις τοΰτο;
'Ο Γουσταΰος Λεμπόν είς τό περί

φημου σύγγραμά του « 'Η  Ψυχολογία 
των Όχλων» λέγει ότι «Οί μεγάλοι 
πολιτικοίάνδρες αποτυγχάνουν, διότι 
προηγοΰντ ι των λαών των κατά 
πολλά έτη καί ουτω χάνουν τήν 
έπαφήν των μέ αυτούς». Βεβαίως 
όμιλεΐ μέ βάσιν τήν τότε άνύπαρ- 
κτον διαφώτισιν του κοινού.

Μήπως τούτο δέν σημαίνει δτι 
διά μίαν πρόοδον άπαιτεΐται οχι 
μόνον νά προηγήται ό ήγήτωρ κατά 
πολλά έτη διά νά χαράσση τον 
ορθόν δρόμον, άλλά καί νά διαφωτί- 
ζη τον λαόν, ώστε νά εύρίσκεται έν 
έπαφή μέ αύτόν διά νά τον άκολου- 
θή; Καί μήπως τούτο δέν ισχύει καί 
μέ τάς Δημοσίας 'Υπηρεσίας αί 
όποΐαι, εις τον τομέα τής άρμοδιό- 
τητός των παίζουν τον ρόλον ένός 
ήγήτορος^

Διότι είναι γεγονός δτι εν κυβερ- 
. νητικόν μέτρον ή ένα νόμον έστω καί 
ορθόν, δταν έρχεται εις άντίθεσιν προς 
τό λαϊκόν αίσθημα, ή πλειοψηφία 
τον παραβαίνει δι’ έλλειψιν obpt- 
μότητος ήτις υπάρχει, έλλείψει δια- 
φωτίσεως.

Σήμερον δμως μέ τήν άνοδον τού 
μορφωτικού έπιπέδου των λαών τής 
πολιτικής ώριμότητος, άνεπτύχθη 
ή άνάγκη τών δημοσίων σχέσεων. 
Δημόσιαι σχέσεις είναι ή επικοινω
νία τών κυβερνώντων καί τών βοη- 
θούντων αύτούς οργάνων ήτοι τών 
Δημοσίων 'Υπηρεσιών μετά τού 
λαού διά τής οποίας έπικοινωνίας 
επιδιώκεται, ΐνα οί πολΐται ένημε- 
ρούνται επί τών έκάστοτε έν έξελίξει

εθνικών, πολιτικών, οικονομικών, 
κοινωνικών καί λοιπών σοβαρών 
προβλημάτων, τά όποια επιδιώκει 
νά έπιλύση ή κυβέρνησις.

Ένημεροΰται ό λαός επί τών έπι- 
διωκομένων ύπό τής κυβερνήσεως 
άντικειμενικών σκοπών, έπί τήςγενι- 
κής ώφελείας, ήτις θά προκύψη έξ 
αύτών, έπί τών άντιμετωπιζομένων 
δυσχερειών καί τών άπαιτουμένων 
έπί μέρους θυσιών, χάριν τού γενικω- 
τέρου καί μεγαλυτέρου εθνικού συμ
φέροντος.

Διά τής τοιαύτης ένημερώσεως 
δημιουργεΐται ή κατανόησις, ή έκτί- 
μησις, ή εύμενής προδιάθεσις, τό 
ένδιαφέρον, ή συμπαράστασις, ή 
ύποστήριξις καί, εις περιπτώσεις 
τινάς, ή ενθουσιώδης συμμετοχή τού 
λαού, διά τών οποίων έξασφαλίζε- 
ται ή έπιτυχία.

Σήμερον αί Κυβερνήσεις χαράσ- 
σουν τήν κατεύθυνσιν καί δίδουν 
τήν πνοήν. Διά τήν έπιτυχίαν άπαι- 
τεΐται ή ένεργός συμπαράστασις 
ολοκλήρου τού λαού, ή οποία έπι- 
τυγχάνεται διά τών δημοσίων σχέ
σεων.

’Ιδού, ή μεγάλη σημασία τών 
δημοσίων σχέσεων. Καί εις τάς σχέ
σεις αύτάς βοηθεΐ βασικώς ό τύπος.

Σήμερον, συμφώνως προς παρα- 
δεδεγμένας έπιστημονικάς άντιλή- 
ψεις, τό σχολείου, καλώς έργαζό- 
μενον, διαπλάσσει χαρακτήρα καί 
ήθος, διότι έπιδρά έπί τού παιδός είς 
μίαν εύάγωγον ήλικίαν, ενώ αί δημό
σιαι σχέσεις διαμορφώνουν τήν 
κοινήν γνώμην, έπί έκάστου συγκε
κριμένου σοβαρού κοινού θέματος, 
διά τής δημιουργίας ένιαίας νοο
τροπίας καί κοινής στάσεως τών πο
λιτών έπί τού θέματος αύτοΰ.

Δημιουργεΐται δι’ αύτών ό ώριμος 
πολίτης, ό ένσυνείδητος καί ένεργώς 
συμμετέχων εις τά κοινά πράγματα, 
ο έχων καί γνώσιν καί ένδιαφέρον 
δι’ αύτά, ό μή δυσφορών διά μίαν 
μικράν άτομικήν θυσίαν, όταν αύτη 
είναι άναγκαία χάριν ένός μεγαλυτέ
ρου γενικού συμφέροντος. Τοιουτο
τρόπως, άποφεύγεται ή δυσμενής 
κριτική, ή προερχομένη έξ άγνοιας 
ή έξ άδιαφορίας προς τά κοινά 
πράγματα.

Ουτω, έχομεν άκόμη ενότητα 
σκέψεως καί ψυχής τού λαού μέ 
ορθόν προσανατολισμόν, ουτω ή 
Κυβέρνησις έχει σύμμαχον τήν ψυ
χήν τού λαού εις τον δρόμον της καί 
είς τούς ύπ’ αύτής τιθεμένους άντι- 
κειμενικούς σκοπούς.
Κατά τό περελθόν έγένοντο σφάλμα
τα έπί τού κυκλοφορ ιακού, τά όποια 
κατέστησαν δυσκολωτέραν τήν λύ- 
σιν αύτοΰ σήμερον. ’Αλλά έάν δέν 
είναι δυνατόν νά έπανορθωθοΰν τά 
σφάλματα τού παρελθόντος, δέν είναι 
όμως ορθόν νά έπαναληφθοΰν.

Πάσα άναβολή περιπλέκει τό 
πρόβλημα περισσότερον.

’Απαιτούνται άποφάσεις έπανα- 
στατικαί, άλλά πρέπει νά ληφθοΰν.

Παραλείποντες νά πράξωμεν ό,τι- 
δήποτε,όλιγώτερον, έκείνου τό όποιον 
όφείλομεν καί δυυάμεθα, διά νά σώ- 
σωμεν άνθρωπίνας υπάρξεις, διά 
τής μειώσεως τών δυστυχημάτων, 
καθιστάμεθα ήθικώς ένοχοι τών 
δ,υναμένων νά προληφθώσιν άνθρω- 
ποκτονιών καί τραυματισμών, έπί 
πλέον δέ, υπεύθυνοι καί άσκοπων 
δαπανών, αί όποΐαι, προκαλοΰνται 
άπό τήν συμφόρησιν τής κυκλοφο
ρίας, ώς έκ τόΰ τρόπου καθ’ όν αυτή 
σήμερον διεξάγεται.

'Η  λύσις τού προβλήματος δέν 
συνίσταται εις συνεχείς περιορισμούς 
άπαγορεύσεις καί διώξεις τού αύτο- 
κινήτου Ι.Χ. δηλ. είς τήν άπαγό- 
ρευσιν τής προσεγγίσεως τής έργα- 
σίας. Αύτό είναι σαμποτάζ. Τό 
πρόβλημα, μόνον μέ άστυνομικά 
μέτρα δέν λύεται. 'Απλώς μέ αύτά, 
οι πολΐται γίνονται έχθροί τού κρά
τους. 'Η  λύσις δέν είναι μόνον ή διευ- 
κόλυνσις τής κυκλοφορίας, άλλά καί 
τής ίσης προς αύτήν σημασίας, στα- 
θμεύσεως τού αύτοκινήτου, δι’ ήν 
υπάρχει λύσις.

Ά πό τό βιβλίον τοΰ συγγραφέ- 
ως «'Ο άνθρωπος καί τό αύτο- 

κίνητον»
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1. Είναι, καί όρθώς καθ’ ημάς, κρατούν δόγμα 
τόσον έν τω Πολιτικω, όσω καί έν τω Ποινικώ Δικο- 
νομικώ Δ.καίω, ότι έκαστον δικαστήριον δύναται, 
ύπαρχούσης άσαφείας ή άτελείας έν τω αΐτιολογικώ 
καί ιδία έν τω διατακτικώ, να έρμηνεύση τήν ιδίαν 
αύτοϋ άπόφασιν καί νά συμπλήρωσή τό άτελες τούτο 
διατακτικόν αυτής, ίνα οΰτω, ακριβώς, δηλωθή, 
έν αύτή ή αληθής του δικαστηρίου βούλησις, ένεργοϋν 
τοΰτο εϊτε EX OFFICIO, εϊτε ύποβαλλομένης αύτώ 
προς τοΰτο τής δεούσης αίτήσεως παρά τοϋ οικείου 
διαδίκου ή τοϋ εΐσαγγελέως.

2. Δηλαδή τό τοιόδε δικαστήριον, πολιτικόν ή 
ποινικόν, έπί τή βάσει τοϋ αίτιολογικοΰ τής τοιαύτης 
άποφάσεώς του, των πρακτικών αύτής, τών διαμει- 
φθέντων δικογραφημάτων καί προτάσεων μεταξύ τών 
διαδίκων, ώς καί άπάντων τών λοιπών κρίσιμων 
τής δίκης στοιχείων καί έγγράφων, κέκτηται τήν έξουσί- 
αν όπως έρμηνεύση τήν τοιάνδε άπόφασίν του, διορθώση 
τα παρεισφρύσαντα προφανή γραφικά λάθη, καθοριση 
τά άκαθόριστα καί άναπληρώση τά έλλείποντα, υπό 
τον μοναδικόν, ώς εΐκός, περιορισμόν, όπως μή, 
ύπό τό πρόσχημα τής τοιάσδε ερμηνείας ήδιορθώσεως 
κ.λ.π., μεταβάλη τήν ούσίαν τής άποφάσεώς καί 
άλλοιώση τήν έννοιαν καί οΰτω, αυτόχρημα, αύτό τοΰτο 
τό διατακτικόν αύτής, χωρίς, διά τής τοιαύτης ερμη
νευτικής καί συμπληρωματικής δραστηρότητός του, 
τό τοιόδε δικαστήριον, νά προσκρούση εις τό «δε- 
δικασμένον» (RES JUDICATA) ( Πολ.Δ. 1834]35 
άρθρον 274, Α.Ν. 44 ]1967 Ν.Δ. 958J1971 άρθρα 
331 ]315 έπ. —έν οψει Π.Δ. 1834]35 άρθρον 84 παρ. 2 
Κ.Π.Δ. 1950 ]51 άρθρον 57.1).

II. Είδικώτερον, ώς προς τό ήμέτερον δίκαιον, 
τό έκ τοϋ άρθρου 714 τής άρτι μνησθείσης Πολιτικής 
Δικονομίας τοϋ 1834]35 τοϋ LUDWIG VON MAU
RER, ευρισκομένου εις τό Κεφάλαιον Ζ' ταύτης, 
όπερ, άναφέρεται εις τήν Λογιστικήν Δίκην, καθ’ ό 
«λάθη περί τον λ]σμόν, παραλείψεις περί αυτόν, 
διπλαΐ έγγραφαί τής αύτής ποσότητος καί άλλα τοιαΰ- 
τα διορθώνονται, κατ’ άναφοράν, παρά τοϋ αύτοϋ 
δικαστηρίου», συναγόμενου έπιχείρημα ύπέρ τής 
ώς πρόσθεν έκτιθεμένης ήμετέρας άπόψεως, έπι- 
στηρίζει έτι μάλλον, άπό άπόψεως τεθειμένου δι
καίου, τήν όντως DE LEGE FERENDA, ορθήν 
ώς άνω άντίληψιν ήμών, παγίως κρατοϋσαν έν τή διεθνεϊ 
καί τή έπιχωρίω Διδασκαλία καί Νομολογία, ήτις 
δ’ άντίληψις, βαθύτερου έρευνωμένου τοϋ θέματος, 
δεν θά ήτο δυνατόν νά ή διάφορος άναφορικώς προς 
τό παρ’ ήμΐν δίκαιον καί έν έλλείψει τής τοιαύτης 
διατάξεως τοϋ έν λόγω άρθρου 714, ής έπιχειρεΐται, 
προς στήυιξιν καί DE LEGE LATA τής τοιάσδε 
ήμετέρας άπόψεως, έν τω Πολιτικω Δικονομικώ 
Δικαίω, όρθώς ή εύρεϊα έρμηνεία ( έν δψει καί ν. 
46 Π . '(21), καθ’ όν «AUCTORUM VERRA ΕΜΕΝ- 
DARE, TENO RE SENTENTIA Ε PERSEVE- 
RARE, NON EST PROHIRITUM » καί Βασιλ. 
Θ. γ. 46, καθ’ όν «δυνατόν διορθοϋσθαι τά τής κρί- 
σεως υπομνήματα, σωζομένης τής έννοιας αυτών», 
όστις νόμος, καίπερ περί τών έγγράφων τής δίκης 
('Υπομνημάτων) ποιούμενος λόγον, είναι έφαρμοστέος 
καί έπί άποφάσεων, άτε καί τούτων καταλεγομένων 
εις τά έγγραφα τής δίκης καί έπ’ αυτών έρειδομένων) 
(οΰτω έν Γερμανία BAYER, VORTRAGE σ. 246, 

W ELZEL, ΖΡΟ, παρ. 51, σ. 656, Γαλλία DALLOZ, 
JUGEMENTS Νος 235, 236, DALLOZ, CHOZE,

Νομικά Θέματα

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ■ ΠΟΙΝΙΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ—ΣΥΜΠΛΗΡΩ- 
ΣΙΣ ΑΥΤΩΝ. ΕΚΤΑΣΙΣ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΓΡΑΦΟΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΑΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑ- 
ΤΑΤΑΞΕΩΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ 
—ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ (ΠΟΑ. Δ .) 1834]35
άρθρον 714, ΣΧΔ. ΠΟΛ. Δ. ΑΡΘΡΑ 346, 
347 (1955), 331, 332 (1963), ΑΝ.Ν. 44]
1967, ΝΔ 958J1971 ΑΡΘΡΑ 331J315, 332] 
316 ΚΠΔ 1950] 31 άρθρον 145.
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JUGEE CARRE, COMPETENCE, H 451, PANDE- 
CTES FRANSAISES Νος 1977 έπ. 1999, παρ’ ήμΐν 
Μανιάτης, Άγόρευσις ένώπιον Ά ρ. Πάγου, έν Θέ- 
μιδι ΣΤ ' 83 Σημείωσις, Λιβαδας, έν Οΐκονομίδου— 
Λιβαδά, Πολιτικ, Δικονομία, παρ. 89, σημ. 4, Ευ
κλείδης, Πολ. Δικ. παράγρ. 236, σημ. 4, Ράμμος έν 
GLASSON Δ' παρ. 767α, σ. 767α σ. 98, σημ. ’Ίδιος, Συ 
μβολαί, 1948, παρ. 14, α. 78, Κιτσικόπουλος, Πολ. Δ. 
τόμος 6ος, ύπ’ άρθρ. 714, άρ. 272, 273,278, 292α, 193, 
294, 197 έν σελίσι 6273, 6274, 6280 καί πλούσια 
Νομολογία αύτόθι καί ιδία έν άρ. 51, 52, σ. 6274, 
Συμπληρώματα Νομολογίας 2ον : Τόμ. Β]1961, 
σελ. 546 έπ. άρ. 51, 52, 3ον Τόμ. AJ1964, σ. 239]40 
άρ. 73, 74, 77, 79, 82, 83, 84 4ον Τομ. AJ1969 
425 έπ. άρ. 131-144, 146-148, δον Τομ. Α]1972 
σ.468]9 άρ. 10— 16 καί σ. 474]5 άρ. 58—65).

III.—1. Βάσει της έκτεθείσης, ώς πρόσθεν 
(παρ.1) δογματικώς ορθής άντιλήψεως ήμών, διεμορ- 
φώθησαν όπωσοΰν καί τα Σχέδια τής ήμετέρας (Νέας, 
Πολιτικής Δικονομίας, τα καταρτισθέντα τόσω παρά 
τής Συντακτικής Επιτροπής (1955), όσω καί τής 
’Αναθεωρητικής τοιαύτης (1 9 6 3 )—άπερ καί άπε- 
τέλεσαν τον περί οδ ευθύς παρακατών Ά ν. Ν. 44 
τής 21J26-6-1967 «περί Κώδικος τής Πολιτικής 
Δικονομίας καί Εισαγωγικού αύτοϋ Νόμου», ή ισχύς 
τοΰ οποίου ήρξατο άπο 16-9-1968—ώς έπίσης καί 
ό νέος ούτος Κώδιξ Πολιτικής Δικονομίας ώς ούτος 
έτροποποιήθη διά των Ν.Δ. 58)1968 καί 958)1941, 
κωδικοποιηθείς, διά τοΰ Β.Δ. 637)1971, τά όποια 
Νομοθετήματα, έν Κεφαλαίω ΙΒ'. διά σειράς άρθρων, 
πάνυ διεξοδικώς, ρυθμίζουσι τά τής «Διαδικασίας 
Διορθώσεως καί Ερμηνείας των ’Αποφάσεων» των Πο
λιτικών (Πολυμελών ή Μονομελών) Δικαστηρίων. Οΰ- 
τω, άμφότερα τά Σχέδια ταϋτα, ώς καί ό Κώδιξ Πολι
τικής Δικονομίας, διαλαμβάνουσιν όμοιομόρφως, έν 
τοϊς άντιστοίχοις αύτών άρθροις τάδε : ’Άρθρον 346] 
331 ]315 «Έάν έκ παραδρομής κατά την σύνταξιν τής 
άποφάσεως παρεισέφρυσαν λάθη γραφικά ή λογιστι
κά ή τό διατακτικόν τής άποφάσεως διετυπώθη έλλει- 
πώς ή άνακριβώς, τό έκδόν ταύτην δικαστήριον δύνα- 
ται, τή αιτήσει τίνος τών διαδίκων ή καί αύτεπαγγέλ- 
τως, δι’ άποφάσεώς του, νά προβή εις τήν διόρθωσιν 
αυτής». "Αρθρον 347)332)316 «’Εάν ή διατύπωσις 
τής άποφάσεως γέννα αμφιβολίας ή είναι άσαφής, 
τό έκδόν ταύτην δικαστήριον, κατόπιν αίτήσεως τίνος 
τών διαδίκων, δύναται, δι’ άποφάσεώς του, νά έρμη- 
νεύση τήν άπόφασιν, ούτως ώστε νά καταστή αναμφί
βολος ή έννοια αυτής, ούδέποτε, όμως, ή έρμηνεία 

'δύναται νά μεταβάλη τό διατακτικόν τής άποφάσεως», 
τών λοιπών συναφών τών τοιώνδε Νομοθετημάτων
άρθρων 348—351, 333—356 καί 317—319 άντιστοί- 
χως, όρώντων τά τής διαδικασίας τής διορθώσεως ή 
έρμηνείας τών έν λόγω άποφάσεων καί τών κατά τών 
έν λόγω άποφάσεων έπιτρεπομένων ένδικων μέ
σων καί τών άποτελεσμάτων τής διορθώσεως ή έρμη
νείας, δι’ δ καί μή άποτελούντων άντικείμενον τής 
ένασχολήσεώς μας έν προκειμένω.

2. Καίτοι ή έννοια τών τοιώνδε τών ώς πρόσθεν 
νομοθετημάτων : Σχεδίων 1955]1963 καί Κώδικος 
1967 ] 1971 διατάξεων είναι άπολύτως σαφής, δεν 
κρίνομεν άσκοπον νά παραθέσωμεν καί τάς οικείας 
Αιτιολογίας αύτών, έν αις συναφώς άναγιγνώσκομεν 
(Τόμος AJ1956, σ. 377) τάδε : « Ό  κ. Οίκονομόπου- 
πουλος (Εισηγητής) αναπτύσσει τήν ύπ’ άριθμ. 1

πρότασίν του, δπως καθιερωθή ή δυνατότης τής ύπό 
τοΰ δικαστηρίου, τοΰ έκδόσαντος τήν άπόφασιν, τή 
αιτήσει τών ένδιαφερομένων ή καί έξ έπαγγέλματος, 
διορθώσεως τών γραφικών, λογιστικών καί άλλων 
παρεμφερών λαθών, συνεπεία τών όποιων άνακριβώς 
άποδίδεται ή έννοια τής άποφάσεως»... Περαιτέρω 
διευκρινίζεται, δτι «οί διάδικοι θά καλώνται κατά 
τήν συζήτησιν δχι μόνον δταν ούτοι.,.ζητώσι τήν διόρ- 
θωσιν, άλλά καί δταν προβαίνη αύτεπαγγέλτως τό 
δικαστήριον εις τήν διόρθωσιν τών έν τή άποφάσει 
λαθών...». Περαιτέρω διευκρινίζεται έπίσης, δτι ή 
φράσις «άλλων παρεμφερών λαθών» κεΐται πάντως 
ύπό τήν «έννοιαν» τών γραφικών ή άλλων λογιστικών 
τοιούτων καί έτέθη άπλώς προς έξήγησιν. ’Έ τι περαι
τέρω ό κ. Οίκονομόπουλος προτείνει, δπως καθιερωθή 
ή δυνατότης τής έρμηνείας...ύπό τον περιορισμόν, 
δτι ουδέποτε ή έρμηνεία τής άποφάσεως είναι δυνατόν 
νά ή άντίθετος προς τήν έρμηνευομένην άπόφασιν», 
αίτινες Προτάσεις γίνονται όμοφώνως δεκταί ύπό τής 
επιτροπής», αί όποΐαι δ’ αίτιολογίαι άποτελοΰσι 
πολύτιμον έρμηνευτικόν βοήθημα τών διατάξων 
τούτων.

IV.—1. Βάσει τής αύτής, ώς άνω (παρ 1), 
ορθής καί ύγειοΰς DE LEGE FEREN D A  άντιλή- 
ψεως ήμών έξεπορεύθη ομοίως ή διάταξις τοΰ άρθρου 
145 παρ. 1 τοΰ (νέου) Κώδικος τής Ποινικής ήμών 
Δικονομίας 1950 ]51 (ν. 1943 J17-8-1950) μή έχου- 
σα άντίστοιχον εις τήν καί έν άρχή τής δε (παρ. 12) 
μνησθεΐσαν Ποινικήν Δικονομίαν τοΰ 1834)35 (β.δ. 
4)5)1834, β.δ. 1)11-1-1835) —καθ’ ήν «δταν έν τή 
άποφάσει ή τή διατάξει ύπάρχωσιν λάθη ή παρα
λείψεις μή παράγουσαι άκυρότητα, ό έκδούς τήν άπό- 
φασιν ή τήν διάταξιν δικαστής διατάσσει, τή αιτήσει 
τοΰ είσαγγελέως ή τίνος τών διαδίκων, ή καί αύτεπαγ
γέλτως, τήν διόρθωσιν ή συμπλήρωσιν, έφ’ δσον δέν 
έπέρχεται έντεΰθεν ούσιώδης μεταβολή τής άποφάσεως 
ή τής διατάξεως καί δέν άλλοιοΰται ή άληθής εΐκών 
τών πράγματι έν τώ άκροατηρίω λαβόντων χώραν». 
Καί κατά τήν παρ. 2 «Ή  διόρθωσις ή ή συμπλήρωσις 
δύναται ν’ άφορα, πλήν άλλων παραδρομών, εις τήν 
συμπλήρωσιν τοΰ άνεπαρκοΰς αΐτιολογικοΰ, είς 
τήν διασάφησιν τοΰ διατακτικού τής άποφάσεως, 
δταν τοΰτο είναι άσαφές ή διάφορον προς τό άπαγγελ- 
θέν έν τώ άκροατηρίω ή τό σημειούμενον έν τοϊς 
πρακτικοΐς».

2. Συναφώς έν τή Αΐτιολογική ’Εκθέσει έπί τοΰ 
άντιστοίχου προς τό άρθρον 145 τοΰ ΚΠΔ άρθρου 
137 τοΰ Σχδ. ΚΠΔ (σελ. 43) άναγιγνώσκομεν 
τάδε : Τό άρθρον 136 ρυθμίζει τάς περιπτώσεις καί 
τήν διαδικασίαν τής διορθώσεως τής άποφάσεως καί τής 
διατάξεως : ' Η διόρθωσις ή ή συμπλήρωσις έπιτρέπεται 
μόνον: α ) έάν τά διορθωτέα μέρη ή αί συμπληρωτέαι πα
ραλείψεις δέν παρήγαγον ήδη άκυρότητα (ώς λ.χ. αί πα
ραβάσεις τών άρθρων32παρ. 3, 371,397,538ΚΠΔ) καί 
β ) έάν δέν έπέρχηται διά τής διορθώσεως ή συμπληρούσε- 
ως ούσιώδης μεταβολήτής άποφάσεως ή τής διατάξεως. 
Τοιαΰταιδιορθώσειςή συμπληρώσεις έκ τών ένδεικτικώς 
άναφερομένων έν τή ρηθείση παρ. 2 τοΰ περί οδ πρόκει
ται άρθρου 145 ΚΠΔ είσίναίάφορώσαι είς τον ακριβή 
καθορισμόν τής ταύτότητος τοΰ κατηγορουμένου ή 
τώνάλλων διαδίκων, είς άντικείμενον τι έν τώ διατακτικώ 
περί ου γίνεται μνεία έν τώ αίτιολογικώ ή διασαφήνισις 
τοΰ αΐτιολογικοΰ καί δταν τοΰτο ή διάφορον τών έν 
τοϊς πρακτικοΐς σημειουμένων, έτι δέ καί τοΰ διατα-
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Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α  

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Σ Ο Υ Ρ Ε Τ Η  
Σ τρ α τ ιω τ ικ ο ύ  ’Ιατρού 

Ν ευρολόγου — Ψ υχιά τρ ου  
Δ ρος Π αν)μ(ου ’Α θηνώ ν

Ή  άνάπτυξις άφ’ ένός τόσον ευρέως, έκτεταμένου καί πολύ- 
πλεύρου θέματος, άπτομένου ποικίλων ειδικοτήτων καί έπιστη- 
μών —Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχιατρικής κ.λ.π. —καί 
άφ’ έτέρου ό λίαν περιορισμένος χώρος μετά υποχρεωτικών 
τινων άπλουστεύσεων, καθιστούν δυσχερή τήν διαπραγμάτευσιν 
τού δλου θέματος.

Άκολουθοϋντες τήν σκέψιν τού Γιούγκ διακρίνομεν τάς 
άκολούθους τέσσαρας ψυχικάς λειτουργίας: 1) Τήν λειτουργίαν 
τής αίσθήσεως, ή οποία καθιστά άντιληπτά τα άντικείμενα 
2) Τήν λειτουργίαν τής σκέψεως (διανοήσεως), ή όποια όνομάζε1 
καί άναγνωρίζει ταϋτα 3) Τήν λειτουργίαν τού συναισθήματος, 
τό όποιον τά αξιολογεί καί 4) Τήν λειτουργίαν τής διαισθήσεως 
(ένοράσεως), ή οποία έξ έλαχίστων εμπειρικών δεδομένων κατα
λήγει εις πολύπλοκους σχέσεις.

Παρά τό γεγονός δτι εις τον άνθρωπον ενυπάρχουν συνειδη- 
ταί έν τινι μέτρω καί αί τέσσαρες λειτουργίαι, ή πείρα διδάσκει 
δτι έκαστος άνθρωπος καθοδηγείται εις τήν ζωήν πρωτίστως 
υπό μιας, τής έκ καταβολής ίσχυροτέρας (επικρατούσα λειτουρ
γία). Παραλλήλως προς τήν επικρατούσαν συλλειτουργεί —βε
βαίως κατ’ έλάσσονα βαθμόν —έτέρα λειτουργία (βοηθητική). 
Στενώτατα συνδεδεμέναι προς τάς ώς άνω ψυχικάς λειτουργίας 
είναι αί όρμαί, αί όποΐαι είναι φυσικαί δυνάμεις άνεξάρτητοι τής 
βουλήσεως καί διαδραματίζουν σημαντικόν ρόλον εις αύτήν ταύ- 
την τήν ζωήν.

"Εκαστος άνθρωπος ώς ψυχοσωματική ένότης κινείται καί 
κατευθύνεται κατά βαθμόν —καί έν μέρει κατά ποιόν —διά
φορον, άφ’ ενός μέν ύπό τών λειτουργιών καί τών ορμών άφ’ 
έτέρου. Αί διαφοραί αυται προσλαμβάνουν ιδιαιτέραν σημασίαν 
κατά τήν έξέτασιν τής ψυχικής δομής τού άνδρός καί τής γυναι- 
κός.

Κατόπιν τών προκαταρκτικών αυτών στοιχείων δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν δτι έπικρατοΰσα λειτουργία εις τον άνδρα είναι ή 
διανόησις, ένώ εις τήν γυναίκα τό συναίσθημα (κυρίως). Ή  
διανόησις εις τήν γυναίκα είναι πρακτική ώς έπί τό πλεΐστον,

ι

Συνέχεια εκ τής προηγουμένης σελίδος

Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α  - Π Ο Ι Ν Ι Κ Α

κτικοϋ, δταν τοϋτο ή άσαφές ή διάφορον τοϋ άπαγ- 
γελθέντος έν τώ άκροατηρίω «περί τής πάνυ όρθώς 
καθ’ ήμας όσημέρατ προβαινούσης δσον ένεστιν εύρυ- 
τέρας ερμηνείας τής διατάξεως ταύτης καί τών δια
φόρων περιπτώσεων, καθ’ άς χωρεϊ ή διόρθωσις ή ή 
συμπλήρωσις τής άποφάσεως, οΐον έστίν καί τό Βού
λευμα, βλ. Μπουρόπουλον, 'Ερμ. ΚΠΔ. Τόμ. Α]51, 
ύπ’ άρθρ. 145 σ. 210 έπ. Τούσην — Σιφναΐον, Παν
δέκτης ΚΠΔ Τόμ. Α]1958, ύπ’ άρθρ. 146, σελ. 561 
έπ. Μιράσγετζην, Κώδιξ Πν.Δ., 1957, ύπ’ άρθρ.

145, σ. 173 έπ. Καπετανάκην, Κώδιξ Πν.Δ. 1954 
ύπ’ άρθρ. 145, σ. 109 έπ. Βαβαρέτον, Κώδιξ Πν.Δ., 
1965 καί 1972,· ύπ’ άρθρον 145 σ. 320 έπ. καί 414 
έπ. άντιστοίχως, Στάϊκον, Πανδέκτης ΠνΔ.Τόμ. 
AJ1962, ύπ’ άρθρ. 145, σ. 674 έπ., Κωνσταντάραν, 
Ποινική Δικονομία, Τόμ. Γ]1961, σ. 46 έπ. καί Ζη- 
σιάδην, Ποινική Δικονομία, Τόμ. AJ1965, σ. 173, έπ. 
καί αυτόθι παρατιθεμένην Νομολογίαν ήμεδ. Δικαστη
ρίων).

3. 'Η  διάταξις αυτή τοϋ άρθρου 145 ΚΠΔ, 
δοθείσης τής φύσεως τής Ποινικής Διαδικασίας, ήτις 
όρα πρωτευόντως τήν «δημοσίαν τάξιν», οΰ μήν άλλα 
καί συνάμα σκοπεί τήν άνεύρεσιν τής «ούσιαστικής 
άληθείας», ενθεν μέν έστίν, άπό μιας άπόψεως, 
«στενωτέρα» τών άντιστοίχων τοιούτων τών άρθρων
714 Πολ Δ. καί 348]331]315 καί 347]332]316 
τών Σχεδίων καί τοϋ Κώδικος τής Πολ. Δικονομίας, 
καθ’ δσον ώς προϋπόθεσιν τίθησιν, δπως, έκ τών τοιών 
δε λαθών ή παραλείψεων, μή εχη έπέλθη ήδη άκυρότης 
τής άποφάσεως ή τής διατάξεως (βλέπετε καί ΚΠΔ 
170 παρ. 1, 174παρ. 1, 3, 175, 176 παρ. 1, 2, 3), 
έτέρωθεν δέ άπό έτέρας άπόψεως έμφανίζεται «εύρυ- 
τέρα» τής τοιαύτης τοϋ άρθρου 714 Πολ. Δ., συμπολι* 
τευομένη άπολύτως προς τάς τοιαύτας τών Σχεδίων
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άναφερομένη εις συγκεκριμένα γεγονότα, καταστάσικ καί εις 
τό άμέσως προσεχές μέλλον, ένω εις τόν άνδρα αυτή έπιλαμβά- 
νεται γενικωτέρων προβλημάτων, άναφερομένων εις τό άπώ- 
τερον μέλλον, των όποιων ή λύσις άπαιτεΐ αύστηράν κατά λο
γικήν άκολουθίαν διανόησιν. Και ή διανοητικωτάτη των γυναι
κών είναι σχεδόν άδύνατον νά έχη διανόησιν ύπερέχουσαν των 
άλλων ψυχικών λειτουργιών (ή ΰπαρξις έξαιρέσεως τινός άπλώς 
ένισχύει τόν κανόνα). Πρόκειται περί βιολογικής πραγματικό- 
τητος,ή παραγνώρισις της όποιας είναι δυνατόν νά προσπορίση 
Πύρρειον νίκην. Ενίοτε ή γυνή επιδεικνύει, κατά περίπτωσιν, 
σκληρότητα πολύ μεγαλυτέραν τοϋ άνδρός ( Μήδεια, Έρινύες).

’Επικρατούσα όρμή εις τόν άνδρα είναι ή ορμή πρός κτήσιν 
κύρους καί άναγνώρισιν τής αξίας αύτοϋ, ένω κύριον χαρακτη
ριστικόν τής γυναικός είναι ή όρμή πρός άφοσίωσιν (μητρική 
άγάπη, αγάπη τών φύλων κ.λ.π.). Δέον όπως τονισθή ενταύθα 
ότι καί ή γυνή δύναται ένίοτε νά έχη έπικρατεστέραν τήν ορμήν 
πρός άναγνώρισιν τής άξίας αύτής. Ή  όρμή πρός κτήσιν δυνά- 
μεως συμβαδίζει κυρίως μέ τήν λειτουργίαν τής διανοήσεως 
καί προσιδιάζει κατά κανόνα πρός τήν άνδρικήν φύσιν. Ή  γυνή 
υπερτερεί τού άνδρός εις δύναμιν, όταν πρόκειται περί πρά
ξεων, αί όποΐαι απαιτούν ταχύτητα, εις τάς όποιας κύριος οδη
γός είναι οχι ή αυστηρά λογική, άλλά ή ένόρασις (διαίσθησις).

Διά τών μέχρι τοϋδε άκροθιγώς έκτεθέντων έπιδιώκεται 
μόνον ή ένδεικτική έπισήμανσις τών κυρίων διαφορών διά λό
γους μεθολογικούς. Εις τήν πραγματικότητα αί άντιθέσεις αύ- 
ται έμφανίζονται κατά πλέον περίπλοκον τρόπον. Έ κ  τών δια
φορών τούτων εις τήν ψυχοδομήν τών φύλων άγόμεθα εις τάς 
έσωτερικάς καί έξωτερικάς συγκρούσεις καί τάς δυσκολίας 
προσαρμογής. Ή  λύσις εύρίσκεται εις τήν αρμονικήν συνύ- 
παρξιν τών έν είδει άντιθέτων πόλων ψυχικών τούτων δυνά
μεων (άρμονία τών αντιθέσεων). Ή  παρά φύσιν άνάπτυξις ψυ
χικών λειτουργιών ή ορμών έχει ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργί
αν άπωθητικών δυνάμεων εις τά έτερόφυλα. Ούτως ό τύπος 
τής νοσηράς Άμαζόνος δημιουργεί συναισθήματα αποστροφής 
εις πάντα ΰγιώς σκεπτόμενον άνδρα, ένω άντιθέτως ή έκθήλυνσις

■____________________________________________________________

καί του Κώδικος τής Πολ. Δικονομίας, άρθρα 346] 
331 ]315, άντιστοίχως, διότι επιτρέπει τήν τοιαύτην 
διόρθωσιν ή συμπλήρωσιν «ΕΧ OFFICIO» παρά τοϋ 
έκδόντος ταύτην δικαστοΰ κ.λ.π., ήνπερ δ’ αύτεπάγ- 
γελτον ένέργειαν τοϋ Δικαστηρίου δεν φαίνεται μέν έκ 
πρώτης οψεως νά συγχωρή τό «γράμμα» τής έν λόγω 
διατάξεως τοϋ άρθρου 714 Πολ. Δ., πλήν όμως όρθώ- 

. τερον έστίν, όπως δεχθώμεν, τή διαληφθείση ’Αρχή 
(παράγρ, 1) επόμενος, οτι όντως έπιτρέπει ταύτην 
τό «πνεϋμα» τής διατάξεως ταύτης, δοθείσης τής φύ- 
σεως τής λειτουργίας καί τής πολιτικής διαδικασίας, 
ήτις όρα προδήλως τήν «δημοσίαν τάξιν» —άνεξαρ- 
τήτως τοϋ άν αυτή άρκήται, κατά κανόνα, εις τήν 
διαπίστωσιν τής «τυπικής άληθείας», δι’ δ καί, ώς 
έκ τούτου, καί έν προκειμένω προβαδίζει τό «δημόσιον 
συμφέρον» : τής άκριβείας, σαφήνειας καί πληρότητος 
τών άποφάσεων τής Δικαστικής λειτουργίας.

V. Συναφώς τούτοις θά ήδυνάμεθα, έν ολοκλη
ρώσει τής έρεύνης ήμών, νά προσθέσωμεν, ότι κατό
πιν τών άνωτέρω άναπτυχθέντων καί δεδομένου, ότι 
καί ό έπί τοϋ πλειστηριασμοΰ υπάλληλος, οιος, ό 
Συμβολαιογράφος, ώς «JUDEX C HARTULARI- 
US» άσκών Δικαιοδοτικήν ’Εξουσίαν, κέκτηται 
όντως «IMPERIUM», λογιζόμενος «οίονεί» ώς

τού άρρενος διά τής άναπτύξεως ψυχικών λειτουργιών καί όρ- 
μών, αί όποΐαι προσιδιάζουν πρός τάς γυναίκας, άναστέλλουν 
πάσαν διάθεσιν εις τά θήλεα. Ούτως ή Πανθεσίλεια έξήψε 
τό έρωτικόν συναίσθημα εις τόν Άχιλλέα οχι ώς έφιππος Άμα- 
ζών, άλλά ώς νεκρά παρθένος έστερημένη τοϋ ίππου της, ό 
όποιος συμβολίζει δύναμιν άνδρικήν.

Περαίνοντες τήν σύντομον αύτήν άνάλυσιν παρατηροΰμεν 
ότι ορατός δημιουργικός παράγων, πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων 
είναι ό άνήρ. Ό  μέγας όμως αόρατος παράγων δημιουργικό
τητας είναι ή γυνή, ή όποια άποτελεϊ ίσχυράν παρόρμησιν δι’ 
ύψηλάς έπιτεύξεις. Βεβαίως ή δημιουργικότης τής γυναικός 
(πλήν έξαιρέσεων) δέν έκδηλοΰται κυρίως είς έργα έπιστημονικά, 
άλλά λόγω σωματικής διαπλάσεως καί τής μετ’ αύτής συνδεδε- 
μένης ίσχυροτέρας συναισθηματικότητος καί ένορατικότητος 
διαπλάσσει τήν χοήν τού άνδρός ώς σύζυγος, ώς μητέρα, ώς 
παιδαγωγ ός, ώς οικοδέσποινα. Ή  σύγχρονος γυνή παρέβλεψε 
τό δεδομένον φυσικόν Status quo της καί εΐσήλθεν είς σφαίρας 
οχι άπολύτως άρμονικάς πρός τήν φύσιν της.

’Αναμφιβόλως είς τήν διάκρισιν τών τύπων χαρακτήρος 
μετέχει ή καταβολή καί τό περιβάλλον, ώς έκ τούτου δέ είναι 
μοιραΐαι ώρισμέναι επιδράσεις τού περιβάλλοντος, αί όποΐαι 
άλλοιώνουν, έν τινι μέτρω, τάς ψυχικάς έκδηλώσεις τού άνδρός 
καί τής γυναικός. "Ομως ούδεμία εξωτερική έπίδρασις δύναται 
νά μεταβάλη ριζικώς τόν άνδρα είς γυναίκα καί τάνάπαλιν, διότι 
ή καταβολή θέτει σταθερώς έκ τών προτέρων τόν τύπον τού 
φύλου.

Ή  ισοτιμία τών φύλων είναι δεδομένη. Δέν τίθεται ζήτημα 
ύπεροχής τού άρρενος ή τού θήλεος έκ τού γεγονότος ότι ή διά
φορος ψυχοσωματική διάπλασίς των προσδιορίζει ίδιον ρόλον 
είς τήν ζωήν. ‘Η χειραφέτησις τής γυναικός προϋποθέτει άγώνα, 
ή φύσις τού όποιου δέν προσιδιάζει,τουλάχιστον πρός τήν ιδιο
συγκρασίαν τής γυναικός. Θά ήτο, λοιπόν, προτιμότερον μία 
άρμονική συνύπαρξις τών φύλων είς τήν δεδομένην βιολογικήν 
πραγματικότητα. Πάσα παρέκκλ ισις έγκυμονεΐ κινδύνους^τόσον 
διά τάς σχέσεις τών φύλων, όσον καί διά τήν ψυχοσωματικήν 
ισορροπίαν.

Δικαστής 1ου βαθμοΰ (πρβλ. Ν. Κορφιάτην, Γνωμοδό 
τησις, Δικαστική, ΙΑ 642, Α.Π. 276]1965 Τμ. 1 
ΝοΒ 11 σ. 1179), έν τη καταρτίσει τοϋ Πίνακος 
Κατατάξεως τών Δανειστών τοϋ οφειλέτου, ούτινος 
ή ουσία έκπλειστηριάζεται κ'αί, κατ’ άναλογίαν, ό 
Διαχειριστής έν τη συντάξει τοϋ πίνακος Διανομής τοϋ 
προϊόντος τών δικαιωμάτων καί άπαιτήσεων τοϋ 
οφειλέτου τοΐς δανεισταΐς αύτοϋ, δύναται, κατ’ άνά- 
λογον έφαρμογήν τών προαναπτυχθέντων καί δή καί 
τών έν τοΐς ώς άνω άρθροις 714 Πολ. Δ. καί 315, 
316 Κ. Πολ. Δ., άντιστοίχως διατασσομένων, κατά τήν 
άρτι μνησθεϊσαν έρμηνείαν αυτών, όπως, αύτεπαγγέλ- 
τως ή τή αιτήσει τοϋ ένδιαφερομένου, προέλθη εις 
τήν διόρθωσιν τών έκ προφανούς παραδρομής προδή
λων γραφικών λαθών, τών είς τόν τελεσίδικον ήδη 
καταστάντα τοιόνδε Πίνακα αύτοϋ παρεισφρυσάντων, 
ώς λ.χ. έν τοΐς όνοματεπωνύμοις τών δανειστών ή τών 
οφειλετών κ.λ.π., έκδίδων νέαν Πράξιν —Άπόφασιν 
αύτοϋ, ίσχύουσαν άφ’ ού χρόνου καί ό Πίναξ Κατατά
ξεως Διανομής — Άπόφασις αύτοϋ, χωρίς νά προσ- 
κρούη καθ’ ολοκληρίαν είς τό «δεδικασμένον» (βλέ
πετε ύπ’ άριθ. 13478]1966 Γνμ. Εΐσαγγελέως Ήρω- 
τοδικών ’Αθηνών, έν ΕΕΝ 1966 σ. 401 έπ., καί αύτό- 
θι σχετικάς Παρατηρήσεις Ν. Κορφιάτη).
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ «ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ»

Ή  έκτέλεσι ένός φάουλ, πέναλτυ, πλαγίου άουτ, 
κόρνερ, ή όφ—σάϊντ, είναι μία συνηθισμένη ποδο
σφαιρική φάσι. Ή  έκτέλεσι όμως ένός παίκτου άπό 
άντίπαλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι ασφα
λώς κάτι τό ασύλληπτο άκόμη καί γιά τον πιο εύ- 
φάνταστο σεναριογράφο. Στο ποδόσφαιρο όμως 
όλα είναι δυνατόν νά συμβοϋν. Έτσι τουλάχιστον 
υποστηρίζει μία πρόσφατη εΐδησι πού έρχεται άπό 
τήν πόλι τοϋ Μεξικού καθώς μας πληροφορεί ότι 
ή σωματική άκεραιότης τών ποδοσφαιριστών δέν 
κινδυνεύει μόνο άπό τά βίαια μαρκαρίσματα ή 
έστω άπό τά συνηθισμένα έπεισόδια, αλλά καί άπό 
ένοπλες έπιθέσεις τών αντιπάλων μεταξύ σέντρας 
καί μικρής περιοχής. 'Ο τερματοφύλαξ Άμαντόρ 
Σίλβα Μαντέρο—αναφέρει ή εΐδησι—ύπερήσπιζε 
πάντα μέ έπιτυχία τά δίχτυα τής έρασιτεχνικής 
όμάδος πού ανήκε. Τελευταία, ή ομάδα του άντιμε- 
τώπιζε μία άλλη έπίσης έρασιτεχνική, σ’ ένα κρί
σιμο αγώνα τοϋ τοπικού πρωταθλήματος. Ό  Μαντέ
ρο, άπό τά πρώτα λεπτά τού άγώνος, έπραγματοποίη- 
σε ώρισμένες άπίθανες αποκρούσεις δείχνοντας 
έτσι τήν μεγάλη κλάσι του. "Ωσπου κάποτε, ύστερα 
άπό μία σύγχυσι πού έγινε μέσα στά καρρέ τής όμά
δος του, δέχθηκε ένα τέρμα. Ό  διαιτητής έδειξε 
αμέσως τήν σέντρα, άλλά ό φιλότιμος αύτός τερμα
τοφύλαξ είχε τις αντιρρήσεις του. Τό ίδιο καί ώρι- 
σμένοι άλλοι συμπαΐκτες του, οί όποιοι ύπεστή- 
ριζαν ότι ή έπιτυχία τού τέρματος ξεκίνησε άπό 
μία σαφώς αντικανονική ένέργεια τού άντιπάλου 
κεντρικού κυνηγού. Ό  τελευταίος τότε, κάτω άπό 
τά έντρομα βλέμματα τών θεατών, κινήθηκε έξαλλος 
πρός τήν πλευρά τού τερματοφύλακος, καί μέ μία 
πιστόλια τόν άφησε στον τόπο.........Δέν είναι γνω
στό έάν στήν μακρυνή πόλι τού Μεξικού ή ποδο
σφαιρική ορολογία περιλαμβάνει τήν φράσι «Οί 
αντίπαλοι κατέρχονται πάνοπλοι στον άγώνα μέ
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σκοπό τήν νίκη», ώστε νά ύποθέση κανείς ότι ό 
δολοφόνος αύτός ποδοσφαιριστής είχε παραξηγήσει 
τά πράγματα. ’Εκείνο πάντως πού είναι άπόλυτα 
βέβαιο, είναι ή άνησυχητική διαπίστωσι ότι μέ 
τήν πάροδο τού χρόνου έξαγριώνονται όλο καί 
περισσότερο τά ποδοσφαιρικά ήθη. Τόσο πολύ, 
ώστε νά μή φανή παράξενο έάν ύστερα άπό μερικά 
χρόνια βλέπομε ποδοσφαιρικούς άγώνες σέ στύλ 
άρχαίας ή μεσαιωνικής πεζομαχίας. Δηλαδή παί
κτες μέ άλεξίσφαιρους θώρακες, περικεφαλαίες, 
έπιγονατίδες, περικνημίδες, καί γιατί όχι καί ολό
σωμες πανοπλίες........ Κατά τά άλλα, στο Μεξικό
καί τις γειτονικές Χώρες τής Λατινικής ’Αμερικής 
μέ πλούσια προϊστορία άπό έπεισοδιακά μάτς, 
τό ποδόσφαιρο έξακολουθεΐ νά συγκινή τόν φίλα
θλο κόσμο, άλλά καί κατά μείζονα λόγο καί τούς__
τεθλιμμένους συγγενείς τών θυμάτων του —

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

«Τής νύχτας τά καμώματα τά βλέπει ή μέρα καί
γελάει», μάς πληροφορεί ή Λαϊκή Σοφία. Μόνο.......
πού στήν περίπτωσί μας, τά καμώματα, δηλαδή οί 
νυχτερινές δραστηριότητες, τού "Αγγλου Σέσιλ Ρί-
τσαρντ, δέν τά είδε τό φώς τής ήμέρας άλλά__τό
φώς ένός φωτογραφικού φλάς.

Στήν ’Αγγλία λοιπόν τά διαδραματισθέντα. Δρά
στης ό ύπάλληλος Σέσιλ Ρίτσαρντ, έτών 69, πού 
έπί τρία καί παραπάνω χρόνια, κατά διαστήματα, 
έμπαινε στήν αύλή τού άρχιτέκτονος "Αλαν Φόρντ, 
όταν ήταν άπλωμένα άσπρόρρουχα καί τά ξάφριζε. 
Μ’ άλλα λόγια, συστηματικός μπουγαδοκλέφτης.

Στήν άρχή τό θύμα τών «ληστρικών έπιδρομών», 
ειδοποίησε τήν ’Αστυνομία. "Οταν όμως είδε πώς 
οί προσπάθειες τής ’Αστυνομίες έμειναν μόνο 
προσπάθειες καί τά άσπρόρρουχά του συνέχιζαν 
νά κάνουν φτερά, άπεφάσισε νά δράση μόνος του. 
Σοφίστηκε καί έστησε τήν έξής παγίδα στό φιλα
ράκο τόν μπουγαδοκλέφτη. Βρήκε μιά παλιά φωτο-
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γραφική μηχανή αγόρασε μπαταρίες, φλας, τηλε
φακό, άνάλογο καλώδιο, τοποθέτησε τήν μηχανή 
σ’ ένα σημείο τής αυλής καί περίμενε τήν άφιξι 
τοΰ άνεπιθύμητου επισκέπτη.

Πρό ήμερων, ό Ρίτσαρντ κατελήφθη καί πάλι 
άπό τήν έπιθυμία ν’ άρπάξη τά άπλωμένα άσπρόρ- 
ρουχα του "Αλαν. Γι’ αύτό μπήκε μέ μεγάλη προφύ-
λαξι στήν αυλή, αλλά....... καθώς περπατούσε στά
τέσσερα, γιά νά μή δημιουργήση θόρυβο, μπερδεύ
τηκαν τά χέρια του καί τά πόδια του στό άπλωμένο 
καλώδιο, άναψε τό φλάς καί αποθανατίστηκε άπό 
τήν φωτογραφική μηχανή. Ό  φωτογραφικός φακός 
τσίμπησε τόν κλέφτη ακριβώς τή στιγμή τής κλο
πής, πρός άνακούφισιν άλλά καί δόξαν τοΰ "Αλαν, 
γιά τόν πρωτότυπο αύτό τρόπο άνακαλύψεως καί 
συλλήψεώς του.

Τί ισχυρίστηκε ό κλέφτης στό δικαστήριο, δέν 
μάς είναι γνωστόν. Πάντως τό θύμα έπέδειξε τή 
φωτογραφία πού αποθανάτισε τόν μπουγαδοκλέφτη 
τή στιγμή του εγκλήματος, γι’ αύτό καί τό δικαστή
ριο τοΰ επέβαλε φυλάκισι δύο ετών μέ άναστολή 
καί πρόστιμο 20 στερλινών.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ «ΑΛΚΟΤΕΣΤ»

Μέ υπερβολική ταχύτητα καί έπικίνδυνους ελι
γμούς έτρεχε ό ηλικίας 29 έτών Τζών Μίλς, σ’ ένα 
μεγάλο αυτοκινητόδρομο τοΰ Μπράντφορντ τής 
’Αγγλίας. Οϊ άλλοι οδηγοί είχαν πανικοβληθή, 
αλλά αύτό δέν είχε καμμία σημασία γιά τόν Μίλς 
έπειδή ήταν μεθυσμένος. Ώσπου σέ μία στιγμή 
φάνηκε ένα περιπολικό τής Τροχαίας. Είχε έπιση- 
μάνει τόν παραβάτη, ό όποιος άντέδρασε αμέσως 
καί κάπως περίεργα. ’Ελάττωσε τήν ταχύτητα, 
καί μέ μία άστραπιαία κίνησι πήρε στά χέρια 
του τήν τσάντα τής φίλης του πού καθόταν δίπλα 
του. Πριν εκείνη συνέλθη άπό τήν πρώτη έκπληξι, 
άνέσυρε άπό τό έσωτερικό τής τσάντας ένα φιαλίδιο 
μέ άρωμα, τό άνοιξε, καί κατάπιε «άπνευστί» τό 
περιεχόμενό του. Μέ αυτόν τόν τρόπο θέλησε νά 
καλύψη τήν όσμή άπό οινόπνευμα πού είχε ή άνα- 
πνοή του. ’Από τό τέστ δμως τοΰ αίματος προέκυψε 
δλη ή άλήθεια. Στήν συνέχεια ό Μίλς άναγκάσθηκε 
νά παραδεχθή τήν ένοχή του, ένώ ό συνήγορός του 
ίσχυρίσθηκε δτι ό πελάτης του, μέ τό άρωμα πού 
κατάπιε, αύξησε τήν περιεκτικότητα τοΰ οινοπνεύ

ματος στό αίμα του. Τελικά δμως τό δικαστήριο 
έπέβαλε στον παραβάτη 40 στερλίνες πρόστιμο 
καί άφαίρεσι τής άδειας όδηγήσεως γιά 18 μήνες.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ

Ήταν ό πιό παράξενος άλλά καί έπικίνδυνος 
κρατούμενος πού είχε περάσει ποτέ άπό τόν ’Αστυ
νομικό Σταθμό Ματουρίν τής 'Ισπανίας. "Υποπτος 
άποδράσεως, άρκετά άνήσυχος, καί έριστικός καμ- 
μιά φορά. Έτσι οί φύλακές του ’Αστυνομικοί είχαν 
πολλά προβλήματα μαζί του. Τό σπουδαίο ήταν 
δτι ό παράξενος αύτός κρατούμενος είχε κλείσει 
πεισματικά τό στόμα του, οπότε, ή συνεννόησι μα
ζί του ήταν άρκετά δύσκολη. ’Επί πλέον δέν ήταν 
σταθερός στόν ύπνο του, άπεχθανόταν τό φώς, 
καί άπό τό φαγητό πού τοΰ έφερναν δέν δοκίμαζε 
σχεδόν τίποτε. Κάπου—κάπου τόν έπιαναν κρίσεις 
καί σφύριζε μέ λύσσα άπό τόν θυμό του. "Υστερα 
ξάπλωνε ήσυχος, χωρίς ώστόσο νά ξέρη κανείς 
άν κοιμόταν ή μέ αύτόν τόν τρόπο ήθελε νά άπο- 
κοιμήση τούς φύλακές του γιά νά βρή τήν εύκαιρία 
νά δραπετεύση. Μά ποιος ήταν τέλος πάντων ό 
παράξενος αύτός κρατούμενος; Άπλούστατα. Δέν
ήταν τίποτε περισσότερο άπό ένα....... φίδι(!) πού
ή ’Αστυνομία τό είχε ύπό κράτησιν κατόπιν αίτή- 
σεως τής Δικαστικής ’Αρχής. «....Έχομε τόν πιό 
άπίθανο κρατούμενο εις τά ’Αστυνομικά χρονικά» 
είπε πρός τούς δημοσιογράφους ό Κάρλος Βέρα, 
Διευθυντής τής τοπικής ’Αστυνομίας, καί διευκρί
νισε δτι άνήκε σ’ ένα μάγο «θεραπευτή» όνόματι 
Λουΐς Ραμόν Έσπινόζα. 'Ο τελευταίος είχε συλλη- 
φθή γιατί μέ διάφορα τεχνάσματα είχε έξαπατήσει 
πολλούς άφελεΐς. Τά πειστήρια τοΰ έγκλήματος, 
δηλαδή τό προαναφερόμενο φίδι καί διάφορα άλλα 
μαγικά φίλτρα, κατεσχέθησαν. Μέχρι νά γίνη δμως 
ή δίκη μεσολαβοΰσε χρόνος. Έτσι τό δικαστήριο, 
γιά νάχη πάντα στήν διάθεσί του «ζωντανά» πει
στήρια, άπεφάσισε νά παραδώση τό φίδι στις φρον
τίδες καί τήν αύστηρή φρούρησι τής ’Αστυνομίας.
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Ο Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ  

ΕΙΣ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Λ Α
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  
Άναπληρωτοϋ Ε φ όρου Δημοσίων 

Σχέσεω ν Γ .Ε. ]Σ .Ε. Π .

« Ό  Προσκοπισμός δεν είναι κάτι νέο, αλλά ή άνα- 
βίωσις των αρχών τοϋ Άριστοτέλους και τοϋ Πλάτωνος 
περί άγωγής των νέων, οί όποιοι έπίστευον εις την 
διαπαιδαγώγησιν τής νεολαίας έν άρετή», είπε χαρα- 
κτηριστικώς ό ιδρυτής τοϋ Προσκοπισμού, Λόρδος
BADEN POWELL.

Τα λόγια αύτά τοϋ Ίδρυτοϋ τής Προσκοπικής κινή- 
σεως έγιναν άποδεκτά άπ’ δλα τα Κράτη— Μέλη τής 
Παγκοσμίου Προσκοπικής Κινήσεως καί έτσι σή
μερον βλέπομεν εις τάς πρώτας σελίδας των Προσκο
πικών Εγκολπίων διαφόρων Κρατών νά ύπάρχη, 
παραλλήλως προς τήν Προσκοπικήν Ύπόσχεσιν καί 
ό "Ορκος τοϋ άρχαίου ’Αθηναίου έφήβου, συνοδευό- 
μενος ύπό σκίτσου έφήβου ’Αθηναίου δίδοντος τον 
"Ορκον προ τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών.

’Εκτός αύτοΰ, διάφορα ’Εθνικά Προσκοπικά Σώ 
ματα, οργανώνουν διαφόρους" έκδηλώσεις μέ θέματα 
Ελληνικά, όπως π.χ. οί 'Ολλανδοί Πρόσκοποι μέ τό 
Ελληνικόν ψευδώνυμον «Άργοναΰται», άσχολοΰνται 
συστηματικώς μέ τήν Ελληνικήν Μυθολογίαν καί 
τήν Άρχαίαν Ελληνικήν 'Ιστορίαν καί πραγματο
ποιούν τακτικά ταξείδια εις τήν Ελλάδα, δι’ έφαρμο- 
γήν προγράμματος γνωριμίας τής Χώρας μας καί 
ιδιαιτέρως τών τόπων, τούς όποιους άναφέρει ή μυθο
λογία μας καί ή ’Αρχαία Ελληνική 'Ιστορία (Δελφοί, 
Μαραθών, ’Ιθάκη, Θερμοπύλες κ.λ.π.).

’Εντελώς προσφάτως, οί Αύστραλοί Πρόσκοποι 
ώργάνωσαν τό ΙΟον ’Εθνικόν Τζάμπορή τους, άπό 
26ης Δεκεμβρίου 1973 ως 6ης Ίανουαρίου 1974 εις 
τήν ’Αδελαιδα, μέ θέμα: «'Ημέραι τής ’Αρχαίας Ε λ 
λάδος».

Καρπός, λοιπόν, παναρχαίας Ελληνικής Σκέψεως 
ό Προσκοπισμός, εις τάς τάξεις τοϋ όποιου έγαλουχή- 
θησαν εκατομμύρια νέων εις όλον τον κόσμον, υπάρ
χουν σήμερον ’Εθνικά Προσκοπικά Σώματα εις ολα 
τά ελεύθερα (μή ολοκληρωτικά) Κράτη, μέ σύνολον 
ένεργών μελών άνω τών 12.000.000.

'Ο Προσκοπισμός, μετά άπό 63 ετών ιστορίαν καί 
δράσιν, έχει άναγνωρισθή Παγκοσμίως ώς ένα άρ
τιον καί έξαίρετον σύστημα έξωσχολικής Έθνικοχρι- 
στιανικής διαπαιδαγωγήσεως τών νέων.

'Η  καταπληκτική επιτυχία τής Προσκοπικής μεθό
δου, ή όποια έχρειάσθη έλαχίστας μόνον προσαρμογάς 
διά νά άνταποκρίνεται εις τάς συνεχώς έξελισσομένας 
συνθήκας τής συγχρόνου ζωής, Λροσαρμογάς, αί όποΐαι 
έκρίθησαν άναγκαΐαι διά νά άνταποκριθή πληρέστερον 
εις τά σημερινά ενδιαφέροντα ιής παιδικής καί εφη
βικής ήλικίας, οφείλεται εις τό γεγονός δτι περιλαμ

βάνει εις μίαν έμπεριστατωμένην κατάταξιν καί 
σοφήν κλιμάκωσιν προσπαθειών, μίαν σειράν ποικίλων 
καί έναλλασσομένων δράσεων καί έκδηλώσεων, αί 
όποΐαι είναι σύμφωνοι προς τάς έπιθυμίας τών παι
διών, συγχρόνως δέ, τά έλκύουν, τά τιθασεύουν, τά 
καθοδηγούν καί τά κατευθύνουν, άναλόγως προς τήν 
ήλικίαν των, εις σκοπούς καί στόχους ωφελίμους διά 
τά παιδιά, τήν Κοινωνίαν καί τήν Πατρίδα.

Τό παιδί, άναλόγως προς τήν ήλικίαν του, έντάσσεται 
εις ένα τών τριών Τμημάτων τού καλουμένου Προσκο
πικού Συστήματος.

α) ’Αγέλην Λυκοπούλων (7-11 έτών).
β) 'Ομάδα Προσκόπων ή Ναυτοπροσκόπων ή Ά ε- 

ροπροσκόπων (11-15 έτών).
γ) 'Ομάδα (Κοινότητα) ’Ανιχνευτών (15-18 έτών).
Τό Πρόγραμμα ενός έκάστου Τμήματος είναι προ- 

σηρμοσμένον εις τάς άνάγκας, τάς έπιθυμίας καί τάς δυ
νατότητας τών παιδιών, άναλόγως τής ήλικίας των.

Σκοπός είναι ή δημιουργία τών άριστων Πολιτών 
τής αϋριον.

Έκτος τών Τμημάτων αυτών ή Εφορεία «Ειδικών 
Τμημάτων» τού Σ .Ε .Π . προσφέρει τάς ιδίας δυνατό
τητας διαπαιδαγωγήσεως καί εις παιδιά σωματικώς 
άνάπηρα, τυφλά, κωφάλαλα, ψυχοπνευματικώς καθυ
στερημένα, καθώς καί εις παιδιά τών άναμορφωτικών 
καταστημάτων δι’ άναλόγων προγραμμάτων.

’Ακόμη, ό Ελληνικός Προσκοπισμός ίδρυσε καί δια
τηρεί εις τάς Ε στίας τού ’Αποδήμου Ελληνισμού 
Έλληνικάς Προσκοπικάς Εφορείας, Συστήματα καί 
Τμήματα, ένισχύων οΰτω τούς δεσμούς μετά τής Ε λ 
ληνικής Πατρίδος.

Μία στρατιά ένηλίκων Βαθμοφόρων ύπό τον Γενικόν 
’Έφορον καί ύπό τήν κατεύθυνσιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, 
ένισχυμένην ύπό Περιφερειακών Επιτροπών, Τοπικών 
Συνδέσμων καί Επιτροπών Συστημάτων άποτελοΰν 
τούς ύποστηρικτάς τής Προσκοπικής ιδέας καί τούς 
συμπαραστάτας τών παιδιών καί τών Εφήβων εις 
κάθε γωνίαν τής Ελλάδος, εις τήν προσπάθειαν τής 
Έθνικοχριστιανικής των διαπαιδαγωγήσεως.

’Από τού έτους 1910, δτε ό έκπαιδευτικός ’Αθανά
σιος Λευκαδίτης, μετ’ έπιλέκτων Μελών τής Ε λλη
νικής Κοινωνίας, ίδρυσαν τό Σώμα Ελλήνων Προ
σκόπων έως σήμερον, έκατοντάδες χιλιάδες Έλληνό- 
παιδες διεπαιδαγωγήθησαν μέ τήν Προσκοπικήν μέθο
δον, κατέλαβον έπιζήλους θέσεις εις τήν Ελληνικήν 
Κοινωνίαν, διεκρίθησαν εις όλους τούς τομείς τής 
άνθρωπίνης δραστηριότητος καί άνταπεκρίθησαν δΓ
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όλοψύχου άφιερώσεως δυνάμεων, μετ’ αύταπαρνήσεως 
καί αυτοθυσίας είς κάθε εθνικόν προσκλητήριου εις δλο 
τό διάστημα τής πολυταράχου Εθνικής καί Κοινω
νικής μας ζωής αυτών των έτών.

Πρωτοπόροι οί 'Έλληνες Πρόσκοποι εις την παρο
χήν βοήθειας καί συμπαραστάσεως προς τα θύματα 
τής Βουλγαρικής θηριωδίας είς την ’Ανατολικήν Μα
κεδονίαν, πρώτοι καί εξαίρετοι συνεργάται τών ’Αρχών 
είς την μεγάλην πυρκαϊάν τής Θεσσαλονίκης, δπου 
εξ (6) Πρόσκοποι έχασαν την ζωήν των εις την προ- 
σπάθειάν των νά σώσουν ζωές καί περιουσίες άλλων, 
είς την έπιδημίαν πανώλους τής Κέρκυρας, είς τούς 
σεισμούς τής Κορίνθου, τής Χαλκιδικής, τοϋ Ώρωποϋ, 
τών Νήσων τοϋ Ίονίου, τής Μαγνησίας, τής Λήμνου. 
Είς την διενέργειαν έράνων καί την βοήθειαν προς τό 
στερούμενον παιδί καί τό χωριό, είς την προσφοράν 
ύπηρεσιών προς τήν Μητέρα ’Ορθόδοξον Χριστιανικήν 
Εκκλησίαν καί είς τόσας άλλας άλτρουϊστικάς έκδηλώ- 
σεις, πάντα οί Πρόσκοποί μας δίδουν τό ένεργητικόν 
παρόν.

’Αξιοσημείωτου είναι δτι διεκρίθησαν είς σειράν 
Εθνικών καί Κοινωνικών δράσεων, είς δυσχερεστάτας 
στιγμάς διά τήν Πατρίδα καί τήν Ελληνικήν Κοι
νωνίαν, διά τής προσφοράς καί τής ζωής των άκόμη, 
πριν ένηλικιωθοϋν, πριν έγκαταλείψουν τάς Προσκο- 
πικάς Τάξεις, είς τάς οποίας έθήτευον ώς παιδιά καί 
έφηβοι..

’Αξιοθαύμαστοι, συγκινητικαί καί άξιοι παντός 
έπαίυου σελίδες 'Ιστορίας έχουν γραφή διά τοϋ αίμα
τος τών Ελλήνων Προσκόπων.

Μνημεϊον άνεγερθέν πρός τιμήν τών προσκόπων, οί ό
ποιοι έθυσίασαν τήν ζωήν των κατά τούς έθνικούς αγώνας.

Άγγελιαφόροι, τραυματιοφορείς, προγυμνασταί νε
οσυλλέκτων, παρασκευασταί συσσιτίων, έγκαταστάται 
στρατοπέδων καί άκτοφύλακες ήσαν Πρόσκοποι κατά 
τούς Βαλκανικούς Πολέμους καί τον Α' Παγκόσμιον 
Πόλεμον άποσπάσαντες έπαίνους, εύφήμους μνείας 
καί Μετάλλια ’Ανδρείας καί Έξαιρέτων Πράξεων 
άπό τούς Άνωτέρους καί Άνωτάτους Προϊσταμένους 
’Αξιωματικούς τοϋ Έλληνικοΰ Στρατοΰ, τής Ελληνι
κής Κυβερνήσεως καί τών Συμμαχικών Δυνάμεων.

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, 
ό πρώτος πεσών ’Αξιωματικός τοϋ Έλληνικοΰ Στρα
τοΰ είς τά βουνά τής Βορείου ’Ηπείρου ύπήρξεν ό Δω- 
δεκανήσιος Πρόσκοπος ’Αλέξανδρος Διάκος καί ή 
θυσία του αύτή έδωσε τό σύνθημα τής κινητοποιήσεως 
δλων τών Ελλήνων Προσκόπων.

Κατά τήν διάρκειαν τής Γερμανικής κατοχής, ώργα- 
νώθησαν καί έδρασαν κρυφά Έλληνικαί Προσκοπικαί 
'Ομάδες, προσέφερον βοήθειαν είς τά συσσίτια τοϋ 
Λαοΰ, είς τάς άντιστασιακάς οργανώσεις, είς τούς 
οικείους τών συλλαμβανομένων, φυλακιζομένων καί 
έκτελουμένων. Μόνον είς τάς ’Αθήνας καί τά Προά
στια είργάσθησαν 44 'Ομάδες, άλλά καί τά έπαρχιακά 
κέντρα δεν υστέρησαν (Μυτιλήνη, Πάτραι, Σάμος κλπ.

’Οργάνωσαν επίσης, έπιτυχή σαμποτάζ είς βάρος 
τών στρατευμάτων Κατοχής.

Οί Ελεύθεροι "Ελληνες Πρόσκοποι τής Αίγύπτου, 
πού ήσαν τότε περίπου 2.000, έχρησιμοποιήθησαν 
όπό τών Ελληνικών ’Αρχών είς διαφόρους βοηθητικάς 
ύπηρεσίας. ’Οργάνωσαν τά παιδιά τών Ελλήνων Προ
σφύγων είς Προσκοπικάς 'Ομάδας καί τούς έδωσαν 
χαράν άλλά καί Ελληνικήν άγωγήν.

'Ιδρύθησαν οί «Ποντοπόροι Πρόσκοποι» είς τάς 
τάξεις τοϋ Πολεμικού Ναυτικού καί συνέβαλον άπο- 
φασιστικώς είς τήν καταστολήν τοϋ κουμμουνιστικοΰ 
κινήματος.

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ άγώνος έπιβιώσεως τής 
Ελληνικής Φυλής (1945—1949) οί "Ελληνες Πρόσκο
ποι έκινήθησαν είς τά μετόπισθεν, ώργάνωσαν Παιδου- 
πόλεις, Έθνικάς έξορμήσεις καί συμμετέσχον εις κάθε 
’Εθνικήν κίνησιν, ίδρυσαν άκόμη τάς Σχολάς Λέρου, 
δπου έδωσαν μέ τήν Προσκοπικήν μέθοδον Ελληνο
χριστιανικήν άγωγήν είς τούς παρασυρθέντας είς τον 
συμμοριτισμόν νέους καί τούς άπέδωσαν είς τήν Κοινω
νίαν ύπερηφάνους "Ελληνας. ’Αλλά καί είς τάς γραμ- 
μάς τοϋ πυρός προσέφερον πρώτας βοήθειας, συσσίτια, 
κ.λ.π. καί ώνομάσθησαν ύπό τοϋ Στρατάρχου Παπά- 
γου γενναίοι συμπολεμισταί του.

Καί πάλιν ό Ελληνικός Προσκοπισμός, έθρήνησε μετ’ 
έθνικής υπερηφάνειας, θύματα μέλη του.

Κορυφαία ομαδική θυσία, είς ένα Παγκοσμίως 
συγκλονιστικόν σταθμόν παιδικής αύτοθυσίας «γιά 
τοϋ Χριστοΰ τήν Πίστη τήν Α γ ία  καί τής Πατρίδος 
τήν Ελευθερία» ύπήρξεν ή σφαγή τών Προσκόπων 
τών Σωκίων καί τοϋ Άϊδινίου Μ. ’Ασίας, οί οποίοι 
προετίμησαν νά σφαγοΰν ύπό τών άτάκτων Τούρκων 
μέ τάς στροφάς τοϋ Έθνικοΰ μας "Υμνου είς τά παιδι
κά των χείλη, παρά νά άλλάξουν τήν Πίστιν καί νά 
προδώσουν τήν Πατρίδα.

Μέ αύτοΰ τοϋ είδους τήν λαμπράν ’Εθνικήν καί 
Κοινωνικήν δράσιν ό Ελληνικός Προσκοπισμός προ
χωρεί ήδη είς τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής του, 
συμφώνως πρός τάς έπιταγάς τοϋ Προσκοπικού ρητοΰ 
«Αίέν Άριστεύειν».
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Μία νέα καί έξαιρετικά ένδιαφέρουσα 
συγγραφική έργασία — άληθινή προσφορά 
στήν 'Ελληνική έπιστημονική βιβλιογρα
φία — είδε τό φώς τής δημοσιότητος. Πρό
κειται γιά τό βιβλίο τοΰ θεσσαλονικέως 
Ίατροΰ κ . Βλασίου Γωγούση, μέ τίτλο 
«Ναρκωτικά καί Τοξικομανείς», στις σε
λίδες τοΰ όποιου, έκτός άπό τήν άνάγλυ- 
φη πραγματικότητα, παρουσιάζεται μιά 
ρεαλιστική, δπως θά έλεγε κανείς, άνατο- 
μία ένός σοβαρού κοινωνικού προβλήματος.

Έ να δείγμα τής άξιέπαινης αυτής 
προσπάθειας είναι τό κεφάλαιο «Χ ασίς», 
πού δημοσιεύομε μέ τήν ευγενική συγκα- 
τάθεσι τού συγγραφέως χάριν τών άνα- 
γνωστών μας.

Τό χασίς είναι μία ρητινώδης ου
σία, ήτις παραλαμβάνεται κατόπιν 
ειδικής κατεργασίας τοΰ φυτοΰ 
κάνναβις, τό όποιον είναι γνωστόν 
εις όλους μας διά τούς σπόρους του, 
τό «καναβούρι». Ή  ρητινώδης αυ
τή ούσία εύρίσκεται εν αφθονία εις 
τάς κορυφάς τών άνθέων τοΰ φυτοΰ, 
αί όποΐαι εις τήν βοτανικήν καλοΰν 
ται ταξιανθίαι εις δέ τήν κοινήν 
γλώσσαν «φοΰντες», ένώ εις μικρό
τερα ποσά εύρίσκεται καί εις άλλα 
τμήματα τοΰ φυτοΰ (κοτσάνια, φύλ
λα). Ή  κάνναβις είναι φυτόν καλ- 
λιεργούμενον άπό αρχαιοτάτων 
χρόνων, είναι δέ άποδεδειγμένον 
ότι εις τήν Κίναν έχρησιμοποιεΐτο 
διά τήν κατασκευήν ύφασμάτων 
3.000 έτη π.Χ. περίπου, εις δέ τήν 
Περσίαν ώς φάρμακον περί τό 1.400 
π.Χ.

Ή  χρήσις τοΰ χασίς ώς ήδονι- 
στικοΰ είναι λίαν παλαιό.

Περί αύτοϋ ό Ηρόδοτος άναφέ- 
ρεί Οτι «οί Σκύθες ερριπτον σπέρματα 
καννάβεως πάνω σέ πλάκες πυρακτωμέ
νου χαλαζία καί εΐσέπνεον τάς αναθυ
μιάσεις, ωρυόμενοι».
Ένταΰθα όμως - ώς πολύ όρθώς πα
ρατηρεί εις τήν έξαίρετον περί καν
νάβεως εργασίαν του ό Δ.Ν. Παπα- 
δόπουλος - πρέπει νά σημειωθή ότι 
ή ναρκωτική ούσία δέν περιέχεται 
εις τά σπέρματα τής καννάβεως, 
άλλά εις τις φοΰντες αύτής καί κα
τά συνέπειαν τό πιθανώτερον είναι 
ότι έπί τής πυράς έρρίπτοντο φοΰν
τες άναμεμιγμέναι μετά σπόρων.

Έν τούτοις ή μεγάλη διάδοσις 
τοΰ χασίς ώς ήδονιστικοΰ ήρχισεν 
μέ τάς έπιδρομάς τών Σαρακηνών 
καί γενικώτερον τών Μωαμεθανών, 
μεταξύ τών όποιων ύπήρχεν καί μία 
αΐρεσις δεκάδων έκατομμυρίων οπα
δών - τών χασιστών ώς άπεκαλοΰν- 
το λόγφ τής συνήθειας των αύτής.

Οί Ρωμαίοι καί οί άρχαϊοι "Ελ
ληνες δέν έχρησιμοποίουν χασίς. 
Τοΰτο μετεφέρθη εις τήν χώραν 
μας άπό τήν Μ. ’Ασίαν καί τήν 
Αίγυπτον περί τό 1880, λέγεται δέ 
ότι ή διάδοσις του ήρχισεν μέσα 
άπό τις φυλακές. (Γαρδίκας 1959).

Οί άνά τον κόσμον χασισομα- 
νεΐς υπολογίζονται σήμερον εις 
εκατοντάδας έκατομμυρίων, μετα
ξύ δέ αύτών πλεΐστοι Μωαμεθανοί, 
οΐτινες μ ή δυνάμενοι νά καταναλώ
σουν οινοπνευματώδη - τά όποια, 
ώς γνωστόν, άπαγορεύονται ύπό 
τής θρησκείας των - ποιούνται χρή- 
σιν χασίς.

Ινδική κάνναβις
Β Λ Α Σ Ι Ο Υ  ΑΡ.  Γ Ω Γ Ο Υ Σ Η

Ν α ρ κ ω τ ι κ ό  

κ a ί

Τ ο ξ ι κ ο μ α ν ε ί ς

Ιατρού παθολόγου 
Διδάκτορος ’Ιατρικής Σχολής 

Άριστοτελείρυ Παν)μίου Θεσ)νίκης

Ή  κάνναβις εύδοκιμεϊ εις εύκρα
τα κλίματα εις δλον τόν κόσμον, 
είδικώτερον δέ εις Μεξικόν, Άφρι-
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κήν, Ινδίας, Εγγύς καί Μέσην 
’Ανατολήν, Η.Π.’Αμερικής κ.λ.π. 
Εις τήν Ελλάδα αναπτύσσεται σή
μερον άφθόνως υπό τήν άγρίαν αύ- 
τής μορφήν εις διαφόρους δασικάς 
περιοχάς καί ιδιαιτέρως των νομών 
"Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβά
λας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσ
σαλονίκης, ’Ημαθίας, Πρεβέζης, 
Λαρίσης, Μαγνησίας καί Άχαΐας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

Ή  κάνναβις είναι φυτόν ετήσιον, 
δυνάμενον νά φθάση εις ώρισμένας 
περιοχάς τού κόσμου εις ύψος μέ
χρι 3 ή καί περισσοτέρων μέτρων, 
διακρίνεται δέ εις θήλυ καί άρρεν. 
Ή διαφορά άναστήματος μεταξύ 
άρρένων καί θηλέων φυτών έξαρ- 
ταται έκ τοϋ καλλιεργουμένου τύ
που, ύπερτεροϋντος άλλοτε τοϋ άρ- 
ρενος καί άλλοτε τοϋ θήλεος. Τά 
άνθη τοϋ θήλεος είναι πολυπλη
θέστερα, μεγαλύτερα καί συμπα
γέστερα άπό τοϋ άρρενος, ως τοϋτο 
δύνασθε νά διακρίνετε εις τάς πα- 
ρατιθεμένας εικόνας.

Τό φύλλον τής καννάβεως είναι 
αρκετά χαρακτηριστικόν. Άποτε- 
λεΐται άπό 5—7 μικρότερα φύλλα, 
λεπτά καί δαντελλωτά, τά όποια 
όταν έγγίζη τις αισθάνεται μίαν 
έλαφρώς τραχεΐαν επιφάνειαν. Δια- 
κρίνομεν δύο κύρια είδη καννά
βεως : 1) τήν ήμερον (CANNABIS 
SATIVA) καί 2) τήν ινδικήν (CAN
NABIS INDICA) ή - κατά τήν Ε λ
ληνικήν νομοθεσίαν - τήν κλωστι
κήν καί τήν ινδικήν κάνναβιν.

Σκοπός τής καλλιέργειας τής 
καννάβεως γενικώς είναι ή παραγω
γή ίνών σπόρων καί χασίς. Έκ τών 
ίνών παρασκευάζονται σχοινιά, 
σπάγγοι, δίκτυα, υφάσματα διά σάκ- 
κους ως καί τό γνωστόν μας καν- 
ναβάτσο, τό όποιον χρησιμοποιούν 
οί ράπται κατά τήν κατασκευήν εν
δυμάτων. Έκ κατωτέρας τέλος ποιό- 
τητος ίνών άποτελεΐται τό καννάβι 
τών υδραυλικών.

Ή  καλλιέργεια καννάβεως έν 
Έλλάδι διά παραγωγήν ίνών χρο
νολογείται άπό τοϋ έτους 1935, ότε 
αΰτη έκαλλιεργήθη εις τάς άποκα- 
λυφθείσας έκ τών ύδάτων τής λί
μνης Γιαννιτσών γαίας καί ήρχισεν 
κυρίως πρός καταστροφήν τής αύ- 
τοφυοϋς βλαστήσεως (διότι ή κάν
ναβις είναι φυτόν άποπνικτικόν), 
ή όποια είχε καταστήσει προβλη
ματικήν τήν γεωργικήν έκμετάλ-

Φυτόν ’Ινδικής Καννάβεως, τό όποιον οί λαθρέμποροι τοϋ θανάτου καλλιέρ
γησαν έντός ένός στρατιωτικού κράνους.

λευσιν τής περιοχής. Ή  διά καννά
βεως έν Έλλάδι καλλιεργουμένη 
έκτασις πρός παραγωγήν ίνών έμει- 
οΰτο συνεχώς μέχρι τοϋ 1956, ότε 
καί έξεμηδενίσθη λόγιο τής μικράς 
τιμής τών ίνών.

Σήμερον μόνον εις περιοχήν τοϋ 
«’Οργανισμού Κωπαΐδος» Βοιωτίας 
έχει χορηγηθή, υπό τοϋ Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας, άδεια 
καλλιέργειας κλωστικής καννά
βεως διά παραγωγήν πρώτης ύλης 
(ξυλώδους ύλικοϋ) πρός χρήσιν τοϋ 
έκεΐσε Εργοστασίου Παρασχιδο- 
σανίδων.

Οί σπόροι, γνωστοί ώς καννα- 
βούρι, χρησιμοποιούνται πρός δια
τροφήν τών ώδικών πτηνών ώς καί 
διά τήν εξαγωγήν ελαίου, όπερ χρη
σιμεύει εις τήν σαπωνοποιίαν καί 
βερνικοποιΐαν, φαρμακευτικώς δέ

διά «καταπλάσματα». Έν τούτοις 
πλεΐστοι έξ ήμών έγεύθημεν κατά 
τήν περίοδον τής Γερμανικής κατο
χής τούς σπόρους τής καννάβεως, 
οΐτινες διετίθεντο πρός βρώσιν πα
ρά πλανοδίων μικροπωλητών.

’Από τήν κάνναβιν παράγεται 
τέλος, ώς προανεφέρθη τό χ α σ ί ς.

"Ολοι οί συγγραφείς συμφωνούν 
εις τό γεγονός ότι έξ άμφοτέρων τών 
ειδών καννάβεως, ήτοι καί έκ τής κλω
στικής καί έκ τής ινδικής δύναται νά πα- 
ραχθή χασίς παράτάς μορφολογικάς 
καί άνατομικάς διαφοράς, τάς ο
ποίας έμφανίζουν μεταξύ των. Ένώ 
όμως έκ τής κλωστικής καννάβεως 
παράγονταιλίανμικραί ποσότητες, 
έκ τής ινδικής παράγονται πολλα- 
πλασίως μεγαλύτεροι ποσότητες χα
σίς. ΔΓ ό καί τά άρμόδια όργανα 
τής δασικής υπηρεσίας, τής άγρο- 
φυλακής καί τών άστυνομικών άρ-

99



χώ ν δέον όπως καταστρέφουν πόσης (ρύ
σεως καλλιέργειαν καννάβεως.

'Η σπορά τής καννάβεως εις την 
χώραν μας γίνεται τήν άνοιξιν 
(Μάρτιος—Μάιος). 'Η ανθησίς της 
άρχεται τόν ’Ιούλιον συνήθως καί 
διαρκεΐ μέχρις ’Οκτωβρίου διά τά 
άρρενα, ένω τοϋτο συμβαίνει ολί
γον άργότερον διά τά θήλεα φυτά, 
μετά δέ ταύτην άρχεται καί ή συγ
κομιδή πρός παραγωγήν χασίς. 
Τοϋτο επιτυγχάνεται διά τής συλ
λογής των κορυφών (φούντες), αί 
όποΐαι έπισωρεύονται εις σωρούς 
ευκόλως, διότι ή ρητίνη τήν οποίαν 
περιέχουν διευκολύνει τήν συγ- 
κόλλησιν.

'Η συστηματική καλλιέργεια 
καννάβεως πρός παραγωγήν χασίς 
διενεργεΐτο έν Έλλάδι έλευθέρως 
άπό τοΰ 1875 μέχρι τοΰ 1920, οπότε 
ή Ελλάς προσεχώρησεν εϊς τήν — 
πρωτοβουλία τής Κοινωνίας των 
’Εθνών —άπαγόρευσιν τής καλ
λιέργειας τής καννάβεως πρός τόν 
σκοπόν τούτον. Αί πρό τοϋ 1915 
καλλιεργούμενοι εκτάσεις έν Έλ
λάδι πρός παραγωγήν χασίς ύπε- 
λογίζοντο εις 26.000 στρέμματα.

Η ΡΗΤΙΝΗ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ 
( Χ Α Σ Ι Σ )

'Η ρητίνη τής καννάβεως, δηλα
δή τό χασίς, εύρίσκεται κυρίως εις 
τό θήλυ φυτόν. Ώστόσον τό άρρεν 
είναι έξ ίσου επικίνδυνον, διότι πε
ριέχει μέν έλαχίστην ποσότητα το- 
ξικής ρητίνης, χρησιμεύει όμως 
διά τήν γονιμοποίησιν τοΰ θήλεος.

"Εν θήλυ φυτόν, εις άραιάν σπο
ράν, παράγει περίπου 1]2 έως 1 1]2 
χιλιόγραμμα ξηρας φούντας, έξ αύ- 
τοϋ δέ δύναται νά παραχθή χασίς 
βάρους 60 έως 190 γραμμαρίων. “Αν 
ληφθή ύπ’ όψιν ότι διά μίαν δόσιν 
άπαιτεΐται περίπου 1]2 γραμμαρίου 
χασίς, εξάγεται τό συμπέρασμα ότι 
έξ ενός μόνον θήλεος φυτοϋ δύνα- 
ται νά παραχθή ποσότης άρκοΰσα 
διά 120—380 δόσεις.

Τρία έως πέντε θήλεα φυτά, κατά 
συνέπειαν, καλώς άνεπτυγμένα, έ- 
παρκοϋν διά τάς άνάγκας ένός χα- 
σισομανοΰς έπί έν έτος. Διά τοϋτο 
οί τοξικομανείς σπείρουν συχνάκις 
εις ξένους άγρούς ή εις άπερίφρα- 
κτα οικόπεδα, έν άγνοια τοΰ ιδιο
κτήτου, εις αύλάς οικιών, γλάστρας 
δημοτικούς κήπους, άρχαιολογι- 
κούς χώρους κ.λ.π. άπό όπου διέρ
χονται κατά καιρούς καί παρατη-

ροΰν έξ άποστάσεως τήν άνάπτυξιν 
τοϋ φυτοϋ, εις τήν κατάλληλον δέ 
έποχήν μεταβαίνουν —νύκτωρ συ
νήθως —τό έκριζώνουν καί τό με
ταφέρουν εις τήν οικίαν των διά τά 
περαιτέρω.

Τό χασίς παραλαμβάνεται κατό
πιν διαδοχικών κοσκινισμάτων διά 
μέσου κόσκινων (άτινα εις τήν 
γλώσσαν τοΰ λαοϋ καλοϋνται «κρι- 
σάραι») κατά τούς ψυχρούς μήνας 
τοΰ έτους, ότε ή θερμοκρασία είναι 
χαμηλή καί ή άτμόσφαιρα ξηρά καί 
άφοΰ προηγουμένως τά φυτά έχουν 
ήδη άποξηρανθή. Οϋτω ή ρητίνη 
άποσπαται ευκόλως τοϋ φυτοϋ καί 
δέν προσκολλαιαι έπί τών κόσκι
νων. Οί φοϋντες τρίβονται έπί τοϋ 
πρώτου κοσκίνου, τό δέ διερχόμε- 
νον διά τοΰ πλέγματος υλικόν ρί- 
πτεται εις δεύτερον κόσκινον, μέ 
μικροτέρας όπάς, καί οϋτω καθ’ 
έξής, μέ σκοπόν τήν άπομάκρυνσιν 
όσον τό δυνατόν περισσοτέρων ξέ
νων ύλών, οϋτω δέ παραλαμβάνεται 
τελικώς κόνις χασίς πρώτης ποιό- 
τητος.

Διά τόν έλεγχον τής 'ποιότητος 
λαμβάνεται μικρά ποσότής κόνεως, 
ήτις, εάν τριβομένη μεταξύ δείκτου 
καί άντίχειρος σχηματίση τό λεγό
μενον «φυτίλι», χαρακτηρίζεται ώς 
άρίστης ποιότητος. Ένω εάν τοϋτο 
δέν κατορθωθή, σημαίνει ότι εντός 
τής κόνεως περιέχονται έκτος τής 
ρητίνης καί πολλαί ξέναι ύλαι. Ή  
διά τοϋ τελευταίου κοσκίνου διερ- 
χομένη κόνις είναι λεπτοτάτη καί 
πλούσια εις ρητίνας, καλείται δέ 
«μπουμπάρι» καί ό χρωματισμός 
της μεταπίπτει βαθμηδόν άπό τοΰ 
άνοικτοϋ πρασίνου πρός τό κιτρι- 
νότεφρον, όσον λεπτότερον είναι 
τό χρησιμοποιούμενον κόσκινον. 
Τό έντός τοϋ τελευταίου κοσκίνου 
έναπομένον ύλικόν λέγεται «πα- 
σπάλι» καί είναι κατωτέρας ποιύ- 
τητος. Τό χασίς έχει χαρακτηριστι
κήν οσμήν, ιδίως, όταν καίεται.

Διά τήν συλλογήν χασίς εις άλ- 
λας χώρας οί έργάται, περιβεβλη- 
μένοι διά δερμάτινων ένδυμάτων, 
διασχίζουν τούς τεραστίους καν- 
ναβιώνας, όταν τά φυτά είναι ώρι
μα, καί οϋτω προσκολλαται ή ρη
τίνη επ’ αύτών. Τήν ρητίνην άπο- 
κομίζουν έν συνεχεία άποξέοντες 
διά σπαθίδος τά δερμάτινα ένδύμα- 
τα καί τήν πλάθουν άκολούθως εις 
πλακούντια άρίστης ποιότητος.

Διά νά καταστή δυνατή ή χρήσις 
της, ή συλλεγομένη ρητίνη ύφί- 
σταται μίαν υποτυπώδη έπεξεργα-

σίαν. Συμπιέζεται ή μέ πρέσσας ή 
δΤ έναποθέσεως βαρών, ΐνα μετα- 
βληθή εις πλάκας ή είς «ψωμιά», 
ώς όνομάζονται. Τό προϊόν ξηραί
νεται έν συνεχεία έντός φούρνων. 
Παρ’ ήμΐν τό χασίς μεταβάλλεται 
είς μικρά πλακίδια ώς έξής : Διά 
τήν κατασκευήν πλακιδίου λαμβά- 
νεται κόνις χασίς, βάρους περίπου 
3 γραμμαρίων, ήτις τοποθετείται 
έπί λεπτοΰ άδιαβρόχου χάρτου (ώς 
ό εύρισκόμενος είς τά κυτία σιγα- 
ρέττων) καί συσκευάζεται καθ’ όν 
τρόπον συσκευάζονται τά σκονά
κια τών φαρμακοποιών. Τό κατα
σκεύασμα τοϋτο περιτυλίσσεται δι’ 
έφημερίδος, ήτις έν συνεχεία δια- 
βρέχεται δι’ ΰδατος. Τήν ούτως συ- 
σκευασθεΐσαν κόνιν σιδερώνουν 
μέ σίδερον σιδερώματος μέχρις 
ότου στεγνώση ή έφημερίς, άναλό- 
γως δέ τοΰ χρώματός του διακρίνε- 
ται τό πλακίδιον —ή τό «πλακί» ώς 
άποκαλεΐται —είς κατωτέρας ποιό
τητας, φαιόν, καί είς άρίστης τοιαύ- 
της, μέλαν, έξ ού καί «μαϋρο» είς 
τήν γλώσσαν τών χασισομανών 
ονομάζεται.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 
Χ Α Σ Ι Σ

Τά κατασκευάσματα τοΰ χασίς 
τρώγονται, καταπίνονται ή καπνί
ζονται. Οί πρώτοι 2 τρόποι έφαρ- 
μόζονται είς άλλας χώρας κυρίως 
όπου τό χασίς τρώγεται έντός γλυ
κισμάτων, πίνεται ώς ήδύποτον ή 
μασάται όμοϋ μετά τοϋ οπίου. Πα- 
λαιότερον έκυκλοφόρουν καί σκευ
άσματα περιέχοντα χασίς (καρα- 
μέλλες, μαστίχες κ.λ.π.), καθώς 
έπίσης καί τό όνομαζόμενον «πα
χύ», ήτοι χασίς άναμεμειγμένον με
τά βουτύρου.

Ό  συνηθέστερος τρόπος, πάν
τως, είναι ό τοϋ καπνίσματος. Τό 
χασίς καπνίζεται έντός ναργιλέ ή 
«λουλά», ώς άποκαλεΐται είς τήν 
γλώσσαν τών χασισοποτών, ή έν
τός σιγαρέττων. Είς τήν πρώτην πε- 
ρίπτωσιν τό κάπνισμα γίνεται όμα- 
δικώς, όργανούμενον μέσα είς ειδι
κά χασισοποτεία, τούς «τεκέδες», 
όπου τό κάπνισμα λαμβάνει κατά 
κάποιον τρόπον τελετουργικόν χα
ρακτήρα. Οί λουλάδες κατασκευά
ζονται άπό διάφορα υλικά, συνή
θως άπό πήλινους κουμπαράδες, 
ινδικά κάρυα, μικρά κολοκύθια, κε
νά δοχεία κονσερβών καί άλλα πρό
χειρα μέσα ή είναι ένίοτε πολυτε-
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λοϋς κατασκευής και έντυπωσια- 
κώς διακεκοσμημένοι.

Εις μίαν οπήν, ήτις διανοίγεται 
εις τόν θόλον τοΰ ναργιλέ, τοπο
θετείται ένα καλάμι επί τοϋ όποιου 
προσαρμόζεται ή έκ πηλοϋ έστία 
τοΰ ναργιλέ, ήτις εις τήν γλώσσαν 
των χασισο',ιανών καλείται λουλάς 
ή «Θανάσης».

’Επειδή, διά νά άποδειχθή πλήρως τό 
αδίκημα τής διά τοϋ λουλά χρήσεως τοϋ 
χασίς, άπαιτεϊται καί ή άνεύρεσις τής 
έστίας, τοϋ «Θανάση» ώς προαναεφέρθη, 
οί χασισομανεΐς, μόλις άντιληφθοϋν τόν 
αιφνιδιασμόν, προσπαθούν νά τόν άπο- 
κρύψουν, εις τήν έπιταγήν δέ των άστυ- 
νομικών όργάνων νά παραδώσουν τόν 
«Θανάση» έρωτοϋν—άπορροϋντες δήθεν 
—«ποιόν Θανάση»; έκφρασις, ήτις, ώς 
γνωστόν, χρησιμοποιείται καί εύρύτερον 
μεταξύ τών άνθρώπων τοϋ υποκόσμου, 
όταν έπιθυμοΰν νά άποφύγουν μίαν άπάν- 
τησιν, διά προκλητικού τρόπου.

Εις τά πλάγια τοϋ ναργιλέ — 
δστις πληροϋται δι’ υδατος ή γά
λακτος μέχρι τοϋ ήμίσεος περίπου- 
διανοίγονται δύο άκόμη όπαί, εξ ών 
ή μία καλείται «ντουμανότρυπα» 
καί φρασσομένη διά τοϋ άντίχειρος 
κατά τήν άναρρόφησιν χρησιμεύει 
διά τήν κατά τήν έμφύσησιν απο
βολήν μέρους τοΰ καπνοϋ. Εις τήν 
δευτέραν πλαγίαν οπήν προσαρμό
ζεται τό «καλάμι», ό σωλήν δηλο
νότι άναρροφήσεως. Εντός τής 
έστίας τοΰ λουλά τοποθετείται ολί
γος ψιλοκομμένος καπνός καλής 
ποιότητος, δστις καλείται «του- 
μπεκί», έπ’ αύτοϋ δέ εν τεμάχιον 
πλακιδίου χασίς—μία «τσίκα» ώς 
τήν όνομάζουν —ώς καί ένα καρ
βουνάκι άνημμένον.

Ό  τελετάρχης μέ μικράς άναρ- 
ροφήσεις ανάβει τόν λουλάν, «κά- 
νιι τουμπεκί» όπως λέγεται εις τήν 
γλώσσαν τοΰ υποκόσμου, κατά τήν 
στιγμήν δέ αύτήν ούδείς όμιλεϊ (εξ 
ού καί ή γνωστή έκφρασις τών άν
θρώπων τοΰ υποκόσμου, όταν υπο
δεικνύουν εις κάποιον νά σιωπήση) 
μέχρις δτου άρχίση νά καίεται τό 
χασίς, οπότε καί παραδίδει τόν λου
λαν διά περιφοράν εις τήν όμήγυριν 
ήτις εύρίσκεται εξαπλωμένη ολό
γυρα εις χαμηλούς σοφάδες. Ό  κα
θείς μέ τήν σειράν του παίρνει μίαν 
βαθεΐαν εισπνοήν καί κρατά τήν 
άναπνοήν του, δσον τό δυνατόν πε
ρισσότερον, ώστε νά «μαστουρώ- 
ση» ή νά «κάνη κεφάλι» κατά τήν 
έκφρασίν των. Δύο έως τρεις είσ- 
πνοαί άρκοΰν συνήθως διά νά περι- 
έλθουν εις κατάστασιν μέθης. (Ό 
νηστικός λέγεται «χαρμάνης»).

Κατά τό θέρος οί χασισομανεΐς 
συγκεντρώνονται εις έρημικάς έξο- 
χάς, «τά πέριξ», όπως λένε συνθη

ματικά, δπου καί έπιδίδονται εις 
τό πάθος των (εξ οδ καί τό γνωστόν 
άσμα τοΰ υποκόσμου «κι’ δταν θά 
δής στά πέριξ φωτιές νά καίνε, κά
νουν οί μάγκες τουμπεκί»).

Ή  έντός τών σιγαρέττων χρή- 
σις γίνεται κατά πολλούς τρόπους. 
”Η άφαιρεΐται δηλ. ολίγος καπνός 
άπό ένα σιγαρέττον καί εις τό δη- 
μιουργούμενον κενόν ρίπτονται ο
λίγα τρίμματα πλακιδίου χασίς, μία 
«τζούρα», ώς τήν άποκαλοΰν—αύ- 
τό είναι τό «γεμιστό», οί δέ χρησι- 
μοποιοΰντες αύτό χασισομανεΐς ο
νομάζονται «γεμιστάκηδες» —ή ό 
χασισομανής κατασκευάζει σιγα- 
ρέττον μέ σιγαρόχαρτον καί κα
πνόν, μέσα εις τό όποιον άναμει- 
γνύει τρίμματα πλακιδίου. Τό «τσι- 
γαρλίκι», ώς άποκαλεΐται τό κατα
σκεύασμα αυτό, περιέχει ποσότη
τα καπνοΰ καί χασίς καί φέρει αυτο
σχέδιον έπιστόμιον έκ χαρτονιού, 
δπερ καλείται «τζιβάνα», διά νά 
μήν καίωνται τά χείλη τοΰ καπνι- 
στοΰ. Λίαν διαδεδομένη είναι, τέ
λος, ή μέθοδος καθ’ ήν ό χασισο- 
μανής διά τριβής φούντας επί τής 
παλάμης του κατασκευάζει χειρο- 
ποίητον σιγαρέττον —άφοΰ προ
ηγουμένως άφαιρέση τούς σπόρους 
καί τά ξυλώδη μέρη τής φούντας.

Εις άλλας χώρας τό φυτόν τής 
καννάβεως, ήτοι τά λεπτότερα κο
τσάνια της, οί φοΰντες της, τά φύλ
λα της, χρησιμοποιοΰνται πολλάκις 
αυτούσια, άφοΰ προηγουμένως άπο- 
ξηρανθοΰν καί κοποΰν εις μικρά τε
μάχια. Τό άποξηραινόμενον καί 
εν συνεχεία τεμαχιζόμενον φυτόν 
δίδει τήν έντύπωσιν χονδροκομ- 
μένου καπνοΰ. Τό διακρίνετε παρα
πλεύρους έτοιμον νά κυκλοφορή- 
ση εις τό παράνομον έμπόριον διά 
τήν κατασκευήν σιγαρέττων. Δέον 
πάντως νά σημειωθή δτι ουδέποτε 
τοποθετείται κόνις χασίς έντός λου
λά ή σιγαρέττων διότι, αυτή δέν 
καίεται ευκόλως.

ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ 
ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΥΤΗΣ

Εις τήν γλώσσαν τών παρανό
μων έμπορων τά προϊόντα τοΰ φυ- 
τοΰ τής καννάβεως είναι γνωστά 
ύπό πολλάς καί ποικίλας όνομα- 
σίας, άναλόγως τής περιοχής τοΰ 
κόσμου καί τών τμημάτων τοΰ φυ- 
τοΰ, έκ τών όποιων προέρχονται.

Οδτω οί φοΰντες ή αί κατασκευαί* 
αΐτινες προέρχονται έκ τοΰ φυτοΰ 
τής άποξηρανθείσης καννάβεως (κο 
τσάνια, φύλλα κ.λ.π.), όνομάζον- 
ται: Marihuana ή Bang ή Bango, 

Dagga, ή Griffa, ή Hemb ή 
Maconha, ή Mary fane, Pot, Ta- 
ruqi, Tam da ένώ ή ρητίνη τής 
καννάβεως καλείται Bheng, Cha- 
ras, Chira, Masonmu Teridka ή 
— ώς καί παρ’ ήμΐν — Hachich.

Αί όνομασίαι αύται άναφέρον- 
ται άπασαι εις τό ίδιον φυτόν, τήν 
κάνναβιν, ύπό τάς δύο μεγάλας μορ- 
φάς κατασκευής, τό άποξηρανθέν 
φυτόν άφ ενός καί τήν ρητίνην 
του άφ’ έτέρου.

ΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΧΑΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ή  έπαναλαμβανομένη μέθη τών 
χασισομανών άποτελεΐ έπιδιωκο- 
μένην άπόλαυσιν καί χαρακτηρί
ζεται συνήθως ύπό διαταραχής τοΰ 
είρμοΰ τών σκέψεων, τής αίσθή- 
σεως τοΰ χρόνου, ώς καί ύπό τά- 
σεως πρός πολυλογίαν καί χορόν, 
ύπό τούς ήχους συνήθως μικροΰ έγ
χορδου οργάνου, τοΰ «μπαγλαμά», 
άκατασχέτους γέλωτας ή άντιθέ- 
τως ύπό καταθλίψεως καί δυσφο
ρίας μέ τάσιν πρός παρεξηγήσεις, 
καχυποψίαν καί παραληρήματα. 
Ή  έκ χασίς μέθη καλείται ύπό τών 
’Αράβων κιέφι καί διαρκεΐ 2-4 ώ
ρας. Κατά τήν διάρκειαν τής χρή
σεως χασίς γεννάται εις τόν χαρι- 
σομανή έντονον αίσθημα πείνης, 
λόγω αύξήσεως τών καύσεων έντός 
τοΰ όργανισμοΰ, καί ιδιαιτέρως έπι- 
θυμία πρός κατανάλωσιν γλυκισμά
των (τά όποια άποκαλοΰνται ύπ’ αυ
τών «τζουραλίκια»). Οδτω άλλω
στε έξηγεΐται καί ή παλαιότερον 
παρατηρουμένη άθρόα πώλησις γλυ
κισμάτων «ταψιοΰ» (μπακλαβάδων, 
σάμαλι, σαραγλϊ κ.λ.π.) ύπό πλα
νοδίων μικροπωλητών εις χώρους, 
ώς αί λαχανογοραί, δπου ή πώλη- 
σις παρομοίων γλυκισμάτων θά 
ήτο άλλως άνεξήγητος. Τέλος τήν· 
μέθην άκολουθεΐ συνήθως νάρκη.

Οί χασισομανεΐς έχουν πολλά
κις βραγχνήν φωνήν, συνεπεία τής 
χρονιάς λαρυγγίτιδος έξ ής οΰτοι 
πάσχουν άφ’ ένός,καϊ τοΰ προσποιη- 
τοΰ τρόπου ομιλίας των άφ’ έτέ
ρου, τοΰτο δέ, ώστε όμοΰ μετά τής 
χαρακτηριστικής ιδιομορφίας των 
εις τό βάδισμα καί τάς κινήσεις
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Φυτώρια ’Ινδικής Καννάβεως κάπου είς τήν Εύρώπην.

των έν γένει, νά δίδουν τήν έντύ- 
πωσιν τοΰ «βαρύ άντρα».

Μίαν θαυμασίαν περιγραφήν 
διά τό πώς αισθάνονται οδτοι κατά 
τήν διάρκειαν τής μέθης, μας δί
δει είς σχετικόν άρθρον του ό καθη
γητής Άγιουντάντης.

«’Εκείνος πού γιά πρώτη φορά έχει κα
πνίσει χασϊς αισθάνεται ό,τι ό κάθε πρω
τάρης καπνιστής τσιγάρου, άλλά βέβαια 
πιό έντονα. Κιτρινίζει, αισθάνεται ναυτία, 
τάσιν γιά εμετό ή καί κάνει εμετό καί ίσχυ 
ρή κεφαλαλγία. ’Εν τούτοις όμως, όπως 
συμβαίνει καί μέ τόν καπνό, έτσι καί μέ τό 
χασίς, οί δυσάρεστες εντυπώσεις τών 
πρώτων καπνισμάτων δέν έμποδίζουν τήν 
έπανάληψιν. Ή  τάσις τοΰ μυουμένου νά 
φανή αντάξιος τής τιμής πού τοΰ γίνηκε, 
καί νά άνθέξη είς τήν δοκιμασίαν, είναι 
φαίνεται, τό ΐσχυρότερον κίνητρον, γιά νά 
ξαναδοκιμάση. Είναι μέ άλλους λόγους τό 
φιλότιμο, όπως γράφει ό Στριγγάρης, καί 
αυτό τό παρεξηγημένο φιλότιμο γιά μεγά
λο ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού τής 
λεκάνης τής Μεσογείου δέν άποτελεΐ μιά 
άφηρημένη έννοια ηθικής, άλλά ένα ξέ
χωρο τρόπο ζωής. Ή  άνάλυσις τοΰ χαρα- 
κτήρος αυτής τής τάξεως τών ανθρώπων 
ξεφεύγει άπό τό θέμα μά νομίζω ότι γίνε
ται κανείς αντιληπτός όταν λέγη ότι πλέον 
έπιδεκτικοί είς τήν χασισοποτίαν είναι 
έκεΐνοι οΐ κοινωνιοπαθολογικοί τύποι πού 
καυχώνται ότι «ζοϋν γιά ένα φιλότιμο».

Ό  καθηγητής τής Φαρμακολο
γίας Λογαρας γράφει είς τό σύγ
γραμμά του μεταξύ άλλων:

«Ό  τοξικομανής ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ 
χασίς έχει ερυθρούς έπιπεφυκότας καί οί 
οφθαλμοί του είναι ήμίκλειστοι («μαστου
ρωμένοι») ώς νά παρουσιάζη υπνηλίαν 
καί ένφ τό χασίς δέν παρουσιάζει σωμα
τικήν έξάρτησιν, παρουσιάζει ψυχικήν 
τοιαύτην, ή δέ χρονία χρήσις του οδηγεί

είς ψυχικήν κατάπτωσιν τοΰ ατόμου καί 
προκαλεϊ τοξικάς ψυχώσεις».

Κατά τόν Τωακείμογλου«ή θερα
πευτική αξία τών σκευασμάτων τοΰ χα
σίς ίσοΰται τώ μηδενί. Τό φάρμακον τού
το ούδεμίαν ωφέλειαν έφερεν είς τήν
ανθρωπότητα — λέγει — άλλά τουνα

ντίον μόνον βλάβας».

Κατά τόν καθηγητήν Κ. Γαρ- 
δίκαν, «οί καθ’ έξιν χασισοπόται 
κατέχονται ύπό μεγάλης ευφορίας καί 
διεγέρσεως, έχουν ηύξημένην κινητικό
τητα, ύπερβασίαν τοΰ «έγώ» καί άφρον 
συναίσθημα αύτοπεποιθήσεως καί ικα
νοτήτων. Ό  χασισοπότης, κατά τήν 
μέθην του, θεωρεί έαύτόν ικανόν δι’ ό,τι- 
δήποτε. Διά τής χρονιάς χρήσεως τοΰ χα
σίς μεταβάλλεται ή προσοΜακότης τοΰ 
άτόμου, τό όποιον καθίσταται φυγόπονον, 
άστατον, φιλόνεικον, εύερέθιστον, καχύ- 
ποπτον, δηλόν καί έμφοβον.».

« Ό  χασισομανής - λέγει ό Στριγγά- 
Ρήζ —  νομίζει ότι τόν παρατηρούν μέ 
ειρωνείαν καί περιέργειαν, φοβείται καί 
βλέπει παντού κινδύνους. 'Υπό τήν 
έπίδρασιν του δύναται νά διαπράξη 
έγκλήματα βίας κυρίως κατά τής 
ζωής». Καί συνεχίζων λέγει ότι «ή 
χρονία χρήσις χασίς μεταβάλλει γενι
κώς τόν χαρακτήρα τών άνθρώπων, προσ- 
δίδων είς αύτούς χαρακτηριστικήν ιδιορ
ρυθμίαν είς τάς κινήσεις των καί καθι
στώντας τους εύθικτους, εύερέθιστους, φι- 
λόνεικους καί δειλούς, τούτο δέ έξηγεϊ 
καί τό γεγονός ότι συνηθέστατα όπλοφο- 
ροΰν. Ή  κατάληξις τής χασισομανίας εί
ναι κοινωνικός έκπεσμός καί ηόξημένη 
έγκληματικότης, ή δέ χρήσις τοΰ χασίς 
άποτελεΐ τόν προθάλαμον διά τήν κατά-

χρησιν άλλων τοξικών ουσιών, ιδία τής 
ήρωΐνης».

ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΟΥ 
Χ Α Σ Ι Σ

'Η κάνναβις καλλιεργείται σχε
δόν είς δλας τάς περιοχάς τοΰ κό
σμου. Ώστόσον ώς κύριαι πηγαί 
εφοδιασμού τοΰ Εύρωπαϊκοΰ εμ
πορίου μέ κάνναβιν καί τά ύπο- 
προϊόντα της θεωροΰνται 1) τό 
Μαρόκον (γράμμα Α) 2) ό Λίβανος 
(γράμμα Β) 3) τό Πακιστάν γράμ
μα Κ) 4) τό Νεπάλ (γράμμα Δ) επί 
τοΰ παρατιθεμένου χάρτου, ενώ 
τό μεγαλύτερον μέρος τής καννά
βεως καί τών ύποπροϊόντων της, 
άτινα καταναλίσκονται είς Η.Π.Α., 
καλλιεργείται είς Μεξικόν καί διο
χετεύεται είς τό λαθρεμπόριον δια- 
κινούμενον διά τών συνόρων Μεξι- 
κοΰ—Η.Π.Α., άτινα εκτείνονται είς 
μήκος 3.000 περίπου χιλιομέτρων.

Ό τε τό 1969 αί Η. Π. Α. καί τό 
Μεξικόν ήνωσαν τάς προσπάθειας 
των διά τόν αύστηρότερον έλεγχον 
τών μεταξύ των συνόρων (έπιχεί- 
ρησις INTERCEPT ώς ώνομάσθη 
τό έγχείρημα) οί παράνομοι έμπο
ροι προσεπάθησαν νά διοργανώ-
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σουν τάς προμήθειας των έκκινοΰν- 
τες άπό τήν Μ. ’Ανατολήν και συγ- 
κεκριμένως άπό τόν Λίβανον, ναυ- 
λώσαντες καί ιδιωτικά άεροπλάνα 
άκόμη πρός τόν σκοπόν τούτον. 
Δυστυχώς δι’ αυτούς, αί διωκτικαϊ 
άρχαί, μεταξύ των όποιων καί αί 
Έλληνικαί, τούς άνεκάλυψαν καί 
ή άστυνομία τούς κατέσχεν δύο 
άπό αυτά τά άεροπλάνα, τό εν εις 
Κρήτην, τό δέ έτερον εις Γαλλίαν.

Είναι πολύ δύσκολον νά άνα- 
φερθοϋν άριθμοϊ εις δ,τι άφορα 
εις τάς ποσότητας παραγωγής άφ’ 
ενός καί διοχετεύσεως εις τό παρά
νομον έμπόριον άφ’ έτέρου. Διά 
νά λάβη τις δμως μίαν Ιδέαν των 
άριθμών αύτών, άναφέρεται άπλώς 
δτι κατά τό έτος 1969 κατεσχέθη- 
σαν ή κατεστράφησαν εις δλον τόν 
κόσμον 1900 περίπου τόνοι φυτού 
ή ρητίνης καννάβεως.

Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΣΙΣ ΕΝ 
Ε Λ Λ Α Δ Ι

Οί "Ελληνες λαθρέμποροι προ

μηθεύονται τό χασίς παρά τών Τούρ
κων λαθρεμπόρων εις τάς παρα
ποτάμιους περιοχάς τού "Εβρου, 
επ’ άνταλλαγή μέ μαστίχαν Χίου 
ή μέ είδη νεωτερισμού, κατά τάς 
περιόδους τής έμφανιζομένης επο
χιακής πτώσεως τών ύδάτων, εις 
σημεία διαβάσεως τού ποταμού. 
Διά τής άνωτέρω συναλλαγής τό 
χασίς κοστίζει εις τούς "Ελληνας 
λαθρέμπορους (ύπολογιζομένου τού 
διπλού κέρδους εκ τής άνταλλαγής 
τών προϊόντων) 4 - 5.000 δρχ. τό 
χιλιόγραμμον, ενώ εις τό έσωτερι- 
κόν πωλείται 25 - 30.000 δρχ. κατά 
χιλιόγραμμον, χονδρικώς. Εις τήν 
τελικήν φάσιν τής πωλήσεώς του, 
τουτέστιν τής πωλήσεως είς πλα
κίδια εις τό έπίπεδον τών τοξικο
μανών, πωλείται σήμερον άπό 120- 
150.000 δρχ. κατά χιλιόγραμμον, 
ενώ οί φούντες, εις τήν λιανικήν 
επίσης παράνομον άγοράν, πω- 
λοΰνται άπό 30.000 - 60.000 δρα- 
χμάς τό χιλιόγραμμον. Τό είσαγό- 
μενον έκ Τουρκίας χασίς είναι 
συσκευασμένον είς μικρά έξ υφά
σματος σακκίδια βάρους 1-2 χι- 
λιογράμμων, φέρεται δέ πάντοτε

Περίεργα σύνεργα σέ βιτρίνα καταστήματος, πίπες πρό παντός. Προορισμός 
τους τό κάπνισμα, αλλά αντί καπνού περισσότερες φορές οί πίπες γεμίζουν μέ ναρ
κωτικά.

τούτο ύπό μορφήν κόνεως. Τό έξ 
άλλων χωρών τής Μ. ’Ανατολής 
(Λίβανος—Συρία κ.λ.π.) είναι συ
σκευασμένον είς πλάκας τών 100 
περίπου γραμμαρίων («πρεσσαρι- 
στόν»), Σημειωθήτω, δτι εν Έλ- 
λάδι αί μικροσυναλλαγαί τού χασίς 
είς τό έπίπεδον τών τοξικομανών 
γίνονται—κατά τήν παλαιάν συνή
θειαν —είς δράμια καί ούχί είς 
γραμμάρια.

Γίνεται δυστυχώς μία προσπάθεια 
νά θεωρηθή ή χρήσις τού χασίς 
ως παραπλήσια μέ τό κάπνισμα 
τών σιγαρέττων ή τήν χρήσιν τών 
οινοπνευματωδών. Τούτο δμως ά- 
ποτελεϊ τραγικόν σφάλμα. Διότι 
τά ναρκωτικά οδηγούν είς τήν καθο
λικήν σήψιν τού σώματος καί τού 
πνεύματος, μέσα δέ άπό τήν άπο- 
σύνθεσιν αύτήν προκύπτουν οί πλέ
ον άφόρητοι άνθρώπινοι πόνοι. 
Δέν πρέπει νά λησμονήται έπίσης, 
δτι ή δήθεν άβλαβής μαριχουάνα, 
τήν οποίαν πολλοί δοκιμάζουν έκ 
περιεργείας, οδηγεί τάς περισσο- 
τέρας φοράς είς τά «σκληρά» ναρ
κωτικά, τά όποια άποτελούν γοη
τευτικήν σειρήνα, ήτις θά τούς ό- 
δηγήση σχεδόν πάντοτε είς βαθμι- 
αίαν σωματικήν, ψυχικήν καί δια
νοητικήν κατάρρευσιν.

Δι’ δσους έχουν διάφορον γνώ
μην παραθέτω άπόσπασμα έκ τής 
είς τό περιοδικόν «’Ιατρική Έπι- 
θεώρησις ’Ενόπλων Δυνάμεων» δη- 
μοσιευθείσης μελέτης τών Η. Δε- 
ληγιαννάκη, Π. Παναγοπούλου καί 
Ν. Κουρέτα, είς τήν οποίαν άναφέ- 
ρονται μεταξύ άλλων δτι:

«Έπί σαράντα πέντε χασισομανών στρα
τιωτών παρετηρήθησαν είκοσι περιπτώ
σεις αφροδισίων νοσημάτων, είς τριάντα 
δύο έξ αύτών παρετηρήθησαν σημεία πα
λαιών αύτοτραυματισμών, είς δέκα οκτώ 
άνεφέροντο διαταραχαί τής σεξουαλικής 
συμπεριφοράς, έξώνδώδεκα όμοφυλοφιλι- 
καί καί, τέλος, εις είκοσι έξ αύτών εϊχον 
έπιβληθή καταδίκαι όλικής διάρκειας 
διακοσίων πέντε μηνών».

Οί συγγραφείς καταλήγουν έν 
κατακλεΐδι είς τό συμπέρασμα δτι:

«Οί χασισομανεϊς τυγχάνουν αποβλη
τέοι έκ τού στρατεύματος, διότι ή παρου
σία των έν αύτφ μόνον ζημίαν δύναται νά 
προσφέρη».
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ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
52ον — 99ον χιλιομέτρου

Γνωρίζομε τίς κυκλοφοριακές συνθήκες των μεγάλων ’Εθνικών 
μας δρόμων; Καί άν ναί, τίς υπολογίζομε πάντα σωστά ; Αύτά είναι 
δύο βασικά έρωτήματα πού πρέπει νά άπασχολοϋν τούς όδηγούς, 
οί όποιοι, είτε άπό έπαγγελματικούς λόγους είτε άπό ψ υχαγω γία, 
άφήνουν κάθε φορά τούς άστικούς δρόμους γιά νά βρεθούν σ’ ενα 
σαφώς διαφορετικό περιβάλλον κυκλοφορίας μέ έξαιρετικά έπίμο_ 
μονές δπως θά έλεγε κανείς άξιώσεις όδηγήσεως. Γιατί έκεί τό έλά- 
χιστο σφάλμα, ή παραμικρή άπροσεξία, μπορούν νά έχουν αίμα-ηρ'■) 
κατάληξι. Άπάντησι εις τά προαναφερόμενα έρωτήματα ή καλύτερα 
ώρισμένα ένημερωτικά γιά τούς άναγνώστες στοιχεία, θά προσπα- 
θήση νά δώση μία έρευνα τού συνεργάτου μας Υπομοιράρχου κ . 
Χρήστου Ρέππα, άναφορικά μέ τό τί πρέπει νά γνωρίζουν καί άνά- 
λογα νά άκολουθοΰν ή νά αποφεύγουν οί όδηγοί, όταν κυκλοφορούν 
στόν μεγάλο αύτοκινητόδρομο ’Αθηνών—Θεσσαλονίκης. Εις τό τεύ
χος αύτά γίνεται ή παρουσίασι τού τμήματος μεταξύ 52ου καί 99ου 
χιλιομέτρου, πού άστυνομεύεται άπό τό Τμήμα Τροχαίας Κινήσεως 
θ η β ώ ν .

—Δ5 Δ1 άπό 5-2-4,. .Παρακαλώ 
έλέγξατε κατευθυνόμενον πρός πε
ριοχήν σας ύπ’ άριθ............ Ι.Χ.
επιβατηγόν αύτοκίνητον μάρκας 
Φίατ χρώματος έρυθροϋ. Ύπέρβα- 
σις ορίου ταχύτητος κατά 5 χιλιό
μετρα εντός κατωκημένης περιο
χής είς σημεϊον Ε—ΨΙΛΟΝ........

—Έλήφθι........Μηδέν τέσσερα.,
Τό μικρόφωνο μπήκε στήν θέσι 

του, και ό οδηγός τοΰ δικύκλου 
Χωροφύλαξ πού βρισκόταν μπρο
στά μου έσημείωσε κάτι σ’ ένα 
ταμπλώ προσαρμοσμένο πάνω στό 
κιβώτιο τοΰ άσυρμάτου. Διορθώνει 
λίγο τό κράνος του, καί μού έξηγεΐ 
περί τίνος άκριβώς πρόκειται. 
"Ενα συνεργείο άπό τροχονόμους 
μέ πολιτική περιβολή, λίγα χιλιό
μετρα πιό πάνω, κάνει κοντρόλ 
ταχύτητος στάδιερχόμενα όχήματα 
μέ ειδικά γι’ αυτόν τόν σκοπό 
χρονόμετρα άκριβείας. Στήν περί- 
πτωσι πού θά διαπιστώση ύπέρβασι 
ταχύτητος, ειδοποιεί τό άμέσως 
έπόμενο στήν πορεία τού όχήμα- 
τος περιπολικό ή δίκυκλο, κ α ί.,..

—Ένα λεπτό. ...μοΰ λέει εύγε- 
νικά, καί μέ αψογο σήμα δείχνει 
τό «πάρκιγκ» δεξιά. Μέ τό έμπειρο 
μάτι του είχε διακρίνει άπό μακρυά 
τό κόκκινο Φίατ μέ τόν βιαστικό 
οδηγό του. Παρακολουθώ μέ ένδια- 
φέρον τήν έξέλιξι τής όλης ύπο- 
θέσεως. Τό αύτοκίνητο σταματάει

καί ό τροχονόμος χαιρετά ευγενικά. 
Προσέχω καλά τίς κινήσεις του. 
Φαίνεται—καί τό γράφω αότό χω
ρίς υπερβολή ή δόσι σκοπιμότη- 
τος—σάν νά χαιρετά κάποιον γνώ
ριμο περαστικό. Κατεβαίνει τό 
τζάμι τοΰ όδηγοΰ καί........

—Παρακαλώ μήπως σάς συμβαί
νει κάτι τό σοβαρό καί είσθε βια
στικός;

—"Οχι— (άπορία) 'Απλώς επι
στρέφω στήν ’Αθήνα καί τίποτε
περισσότερο...... „ (χαμόγελο έλα-
φρό) Δέν φαντάζομαι νά νομίζετε
πώς έτρεχα...........■

Ό  τροχονόμος τοΰ έξηγεΐ περί 
τίνος πρόκειται.

—'Ομολογώ πώς δέν πρόσεξα τί 
έδειχνε έκείνη τήν ώρα ό χιλιομε-
τρητής........  Βλέπετε ό δρόμος
εκεί είναι άνοιχτός καί........  Έν
πάση περιπτώσει άφοΰ μέ χρονομέ
τρησαν δέν έχω λόγους νά άμφι-
βάλλω........είπε ό οδηγός, ένας
συμπαθητικός νέος γεμάτος υγεία 
καί ζωή.

—’Επειδή ή ύπέρβασι τοΰ ορίου 
ταχύτητος είναι μικρή, σάς γίνεται 
σύστασι καί παράκλησι μαζί νά μή 
τρέχετε άλλη φορά, είπε ό τροχο
νόμος. ”Αν πάλι τύχη καί άσχολη- 
θή μαζί σας ή Τροχαία γιατί τρέ
χατε, τότε, καλύτερα θά είναι νά

Στις αλλεπάλληλες στροφές τής 'Υλίκης, ή Τροχαία Θηβών δίνει αγώνες 
γιά νά μένουν άναίμακτες.
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σας σημειώσουν παραβάτη παρά 
τραυματία ή υπαίτιο συγκρούσεως 
από υπερβολική ταχύτητα. Νομίζω 
ότι καταλάβατε γιατί γίνεται ή 
χρονομέτρησι καί δλα τ’ άλλα.... 
Καλό σας ταξίδι συμπλήρωσε 
καί χαιρέτησε ευγενικά........

'Ομολογώ ότι αν διάβαζα κάπου 
τήν παραπάνω στιχομυθία θά είχα 
πολλές έπιφυλάξεις γιά τήν αύθεν- 
τικότητά της. Καί όμως έγιναν 
δλα έτσι ήρεμα καί όπλα. Προβλη- 
ματίσθηκα άρκετά μέ τό άν θά 
έπρεπε νά μεταφέρω εδώ ολόκληρο 
τόν σχετικό διάλογο. Αυτό τελικά 
τό έκανα γιατί πίστεψα δτι ή δλη 
συμπεριφορά αύτοΰ τοϋ Τροχονό
μου—Τζέντλεμαν δέν ήταν επίπλα
στη συμπεριφορά ρουτίνας, άλλά 
κάτι άλλο πού ύποχρεώνει, αποδί
δει, διαγράφει άμοιβαίους κύκλους 
κατανοήσεως, καί σέ τελευταία 
άνάλυσι γίνεται παράδειγμα προς 
μίμησι γιά όποιον ελέγχει ή ελέγ
χεται. Μέ αύτές τις ωραίες παρα
στάσεις άφησα τό 53ο χιλιόμετρο 
τής Εθνικής όδοϋ ’Αθηνών—Λα
μίας άπό όπου ξεκινάει τό σημερινό 
οδοιπορικό μου καί τελειώνει στό 
99ο όπου τελειώνουν οί στροφές 
τής 'Υλίκης. Μέχρι τό 60ο χιλιό
μετρο, δεξιά καί άριστερά υπάρχει 
μιά πυκνή διάταξι άπό έργοστάσια 
καί βιοτεχνίες. Τά περισσότερα 
άπό τά ατυχήματα πού συμβαίνουν 
εδώ, όφείλονται στις παραβιάσεις 
τής προτεραιότητος. Στό 54ο χιλιό
μετρο (διασταύρωσι Οίνοφύτων) 
δπου ή περιοχή είναι κατοικημένη, 
συμβαίνουν κυρίως παρασύρσεις 
πεζών. Επομένως ό μετριασμός τής 
ταχύτητος, ή τήρησις τής προτε
ραιότητος, καί ή κανονική υπέρ
βαση πρέπει νά γίνουν βίωμα 
τών οδηγών πού κυκλοφορούν κά
θε φορά στήν περιοχή αύτή. Ή 
ίδια προσοχή έπιβάλλεται καί στό 
61ο χιλιόμετρο δπου υπάρχει ή 
διασταύρωσι Σχηματαρίου πρός 
Δήλεσι; Βαθύ, καί Χαλκίδα, κα
θώς καί στήν διακλάδωσι πρός 
τό ’Αεροδρόμιο Τανάγρας (65ο 
χιλιόμετρο). Στήν διασταύρωσι 
Σχηματαρίου, δλες τις ήμέρες καί 
ιδιαίτερα τά Σαββατοκύριακα, πα- 
ρατηρεΐται πυκνή κυκλοφορία 
όχημάτων καί πεζών. Οί τελευταίοι 
—συνήθως εκδρομείς—παρά τά μέ
τρα τής Τροχαίας διασχίζουν απε
ρίσκεπτα τό οδόστρωμα μέ άποτέ- 
λεσμα νά πέφτουν θύματα άτυχημά- 
των ή νά προκαλοΰν «καραμπόλες» 
άπό τις άπότομες τροχοπεδήσεις 
τών αυτοκινήτων. Τό δριο ταχύτη-

Χωροφύλαξ κ. Άγγελος Ρενιέρης: « —  
’Αλλοίμονο σ’ έκείνους τούς όδηγούς πού 
κοιτάζουν πότε θά προσπεράσουν τόν 
Τροχονόμο γιά νά αρχίσουν τις έπικίνδυ- 
νες άκροβασίες........».

τος στήν περιοχή αύτή είναι 70 
χιλιόμετρα. Καί κάτι άλλο: Μετα
ξύ 61—65ου χιλιομέτρου οί οδηγοί 
πού έχουν πορεία πρός τήν ’Αθήνα, 
πρέπει νά άποφεύγουν τήν μεγάλη 
ταχύτητα καί τό άπότομο φρενά
ρισμα δταν τό οδόστρωμα είναι 
ύγρό. "Ηχεί βέβαια εύθύτητα καί 
πλάτος, άλλά καί κλίσι, ή οποία 
αύτοδημιουργεΐ καί επαυξάνει, ό
πως θά έλεγε κανείς, τήν ολισθη
ρότητα. ’Από τό 70ο χιλιόμετρο 
(άερογέφυρα Χαλκίδος) μέχρι τό 
85ον, ό δρόμος έχει άπόλυτη εύθύ
τητα. Μέ αύτό όμως δέν σημαίνει 
δτι ό δείκτης τοϋ χιλιομετρητοΰ 
τών όχημάτων πού κυκλοφορούν 
εδώ, πρέπει νά «χτυπάη» τριψήφιο 
πάντα νούμερο. "Εχει καί ή μεγάλη 
αύτή εύθεϊα τούς κινδύνους της 
πού δημιουργοΰνται άπό τις υπερ
βάσεις μέ υψηλές ταχύτητες, τήν 
ύπνηλία πού έρχεται σέ (ορισμέ
νους όδηγούς άπό τήν ύπερκόπωσι 
καί τήν μονοτονία τής εύθείας, 
τήν ολισθηρότητα λόγω βροχής 
δταν δέν άντιμετωπίζεται σωστά, 
τήν ξαφνική τις νυκτερινές ώρες 
είσοδο ένός άδεσπότου ζώου στό 
οδόστρωμα,κ.λ.π. Ειδικά μέ τήν 
έμφάνισι ζώων στό οδόστρωμα 
ιδίως τήν νύχτα αύτό δέν είναι 
κάτι τό σπάνιο γιά τήν περιοχή 
αύτή. Εύλογα έπομένως μπορεί 
νά άναρωτηθή κανείς πώς θά άντι- 
δράση σέ μιά τέτοια περίπτωσι 
ό οδηγός πού κινείται μέ 150 χιλιό
μετρα τήν ώρα; 'Η Τροχαία Θηβών 
ελέγχει βέβαια τό δίκτυο επί 24ώρου 
βάσεως. Μπορεί δμως νά διαπιστώ-

ση τί συμβαίνει τήν νύχτα πίσω 
άπό τό βαθύ σκοτάδι πού σκεπάζει 
μία άπέραντη πεδιάδα; Οί κάτοικοι 
τής περιοχής δέν είναι άδιάφοροι 
στήν έπίβλεψι τών ζώων τους, 
άφοΰ άλλωστε διατηρούν έκεΐ 
συστηματικές καλλιέργειες. 'Ωστό
σο δμως οί μοιραίες συμπτώσεις 
δέν άπολείπουν........

’Από τό 90ο χιλιόμετρο, άρχί- 
ζουν οί άλλεπάλληλες στροφές 
τής Ύλίκης πού τελειώνουν στό 
99ο. Στό κομμάτι αύτό πού είναι 
επικίνδυνο καί ή Τροχαία Θηβών 
κάνει άγώνες γιά νά τό κρατάη 
πάντα άναίμακτο, τό δριο ταχύτη
τος είναι 70 χιλιόμετρα. 'Η προσ
πάθεια αύτή δέν γίνεται άποκλει- 
στικά μέ συνεργεία βεβαιώσεως 
παραβάσεων, άλλά μέ «περιπολίες 
συνοδείας» τών όχημάτων πού περ
νούν άπό έδώ, καί μέ ενδιάμεσες 
στάσεις—παρατηρητήρια σέ επι
κίνδυνες στροφές. 'Ωρισμένόι οδη
γοί έχουν τήν έντύπωσι δτι ή Τρο
χαία στήνει όπως λένε «καρτέρια». 
Αύτό είναι λάθος. Προσωπικά 
τούλάχιστον δπου είδα περιπολι
κά, δίκυκλα, καί πεζούς τροχονό
μους εν στάσει, σέ πολλά ση
μεία ήταν ορατοί άπό μεγάλη 
άπόστασι, άν καί αύτό γιά κάθε 
οδηγό μέ κυκλοφοριακή άγωγή 
περνάει άπαρατήρητο. Πάνω σ’αύ- 
τό ό μοτοσυκλετιστής τροχονόμος 
Χωροφύλαξ, κ ’Άγγελος Ρενιέρης 
μοΰ είπε χαρακτηριστικά: «’Αλλοί
μονο σ’ έκείνους τούς όδηγούς 
πού κοιτάζουν πότε θά προσπε
ράσουν τόν τροχονόμο γιά ν’ άρ- 
χίσουν τις άκροβασίες. Αύτούς 
τούς όδηγούς άναζητάμε μέ τις 
περιπολίες μας. Τούς κακούς όδη
γούς πού συνηθίζουν νά παίζουν 
έπικίνδυνο ΠΡΟ—ΠΟ στόν δρό
μο γιά τό πού βρίσκεται ό Τροχο
νόμος, καί μαζί κορώνα—γράμμα
τα τήν ζωή τους καί τήν ζωή τό
σων άλλων άνθρώπων καθώς πη
γαίνουν προσεκτικά στήν δουλειά 
τους........ ...».

—Μέ τά ώραΐα αύτά λόγια τού 
τροχονόμου αύτοΰ, τελειώνει τό 
σημερινό οδοιπορικό μου. Εις τό 
έπόμενο τεύχος σειρά έχει τό 
υπόλοιπο τμήμα τής «Βοιωτικής» 
’Εθνικής όδοΰ μέχρι τό 114ο χιλιό
μετρο, δπου βρίσκονται τά όρια 
τών Νομών Βοιωτίας καί Φθιώ- 
τιδος.
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—Στο δέκατο χιλιόμετρο τής ' Ιε
ρά; rΟδόν από την ’Αθήνα βρί
σκεται τό θρυλικό βυζαντινό μο
ναστήρι τοϋ Δαφνιού, πού τιμάται 
στο όνομα τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου καί χρονολογείται στα 
τέλη τού 11ου αιώνα.

—Για την ονομασία του υπάρ
χουν τρεις κυρίως ερμηνείες. Ή  
πρώτη την άποδίδει στην ϋπαρξι 
εκεί κοντό, ναού τοϋ Δαφναίου ή 
Δαφνηφόρου ’Απόλλωνα. Τέτοιος 
όμως ναός δεν βρίσκεται στην πε
ριοχή τοϋ μοναστηριού. Ή  δεύτε
ρη, πού είναι και, ή πιθανώτερη, 
υποστηρίζει πώς ή ονομασία προήλ
θε άπό έπίδρασι τής Παναγίας τής 
Δάφνης, γνωστής μονής τής Κων
σταντινουπόλεως, γιατί υπήρχε συ
νήθεια στη βυζαντινή εποχή πολλά 
μοναστήρια τής 'Ελλάδος να παίρ
νουν τό όνομα γνωστών μοναστη- 
ριών τής Πόλης. Ή  τρίτη ερμηνεία 
στηρίζεται στή λαϊκή παράδοσι για 
μια βασίλισσα Δάφνη. Αυτή ερχό
ταν άπό μακριά με καράβι φορτω
μένο πολλά βαρέλια γεμάτα λίρες 
χρυσές.

—Στή θάλασσα τοϋ Σκαραμα- 
γκά σηκώθηκε φουρτούνα, έναυά- 
γησε τό καράβι, γλύτωσε όμως ή 
βάσιλισσα καί κάμποσοι ναϋτες πού 
μπόρεσαν νά βγάλουν στή σεριά 
12 βαρέλια. Με τις λίρες των επτά 
βαρελιών έχτισε ή Δάφνη τό μονα
στήρι γιά νά εύχαριστήση τό Θεό 
πού τήν έσωσε, καί τ’ άλλα πέντε 
τά έθαψε στον περίβολο τοϋ μονα
στηριού. "Οποιος θά βρή τον θη
σαυρό, αυτός θά γίνη πλούσιος, λέει 
ή παράδοσι.

—Πολλοί δικοί μας καί ξένοι βυ- 
ζαντινολόγοι, πού έγραψαν τόσα 
πολλά γιά τό Δαφνί, άπό τήν έξέ- 
τασι τών αρχιτεκτονικών μελών 
τής μονής, ύπεστήριξαν ότι άπό τήν 
εποχή τοϋ αύτοκράτορα ’Ιουστινιανού 
υπήρχε ναός στήν ίδια θέσι, πού, 
άφοϋ καταστράφηκε αργότερα, άντι- 
καταστάθηκε άπό τό σημερινό κα
θολικό τον 11ο αιώνα. "Οταν οι 
Φράγκοι κατάκτησαν τήν 'Ελλάδα, 
έδιωξαν τούς ορθοδόξους μοναχούς 
άπό τό μοναστήρι (1211) καί χρη
σιμοποιούσαν τό χώρο του σάν τόπο 
ταφής τών δουκών τών ’Αθηνών. 
"Οταν ό Μωάμεθ ό Β' κατάκτησε 
τήν ’Αθήνα τό 1458, στή μονή 
ξανάρθαν ορθόδοξοι μοναχοί. Στήν 
έπανάστ ασι τοϋ Ϊ821κατελήφθη 
άπό τούς Τούρκους με προδοσία 
ενός καλογήρου, πού τούς υπέδειξε 
τήν υπόγεια επικοινωνία τοϋ έξω-
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τερικοϋ πηγαδιού τής μονής με 
τήν στέρνα τής εξωτερικής αυλής.

—"Οταν πήραν τό μοναστήρι οί 
Τούρκοι άναψαν φωτιά μέσα στο 
καθολικό, νομίζοντας ότι έτσι θά 
διαλύονταν ό χρυσός τών περιφήμων 
ψηφιδωτών, καί ένα διαμέρισμά του 
τό μετέτρεψαν σε μπαρουταποθήκη.

—’Αργότερα, στά 1838, εγκατα

στάθηκε εκεί απόσπασμα Βαυαρών 
στρατιωτών, πού επιτηρούσαν τήν 
κοντινή στενή δίοδο.

—’Από τό 1883 μέχρι τό 1855 
ή μονή χρησιμοποιήθηκε σάν νο
σηλευτήριο ψυχοπαθών.

—Σεισμοί κατά διάφορα χρονι
κά διαστήματα προξένησαν βλά
βες στο καθολικό καί στά άλλα

*



κτίσματα τοϋ Δαφνών. Στις αρχές 
τοϋ αιώνα μας τό Κράτος το 
αναγνώρισε σαν αρχαιολογικά μνη
μείο τής Αττικής.

"Οσοι επισκέπτονται και βλέπουν 
τό ιστορικό αυτό περίλαμπρο μνη
μείο φεύγουν μέ τις καλύτερες 
εντυπώσεις. Τό καθολικό τής μονής 
ανήκει αρχιτεκτονικά στο τύπο τοϋ 
οκταγωνικού συνθέτου ναού μέ 
τροϋλλο.

—"Οπως λέγουν οι αρχαιολόγοι, 
«ό τροϋλλος βαίνει έπ'ι χαμηλού 
τυμπάνου», που αυτό στηρίζεται 
σέ οκτώ σημεία.

—Ή  μετάβασι στον κύκλο τής 
βάσεως τοϋ τρούλλου γίνεται μέ τη 
βοήθεια τεσσάρων κογχών σέ σχήμα 
μισού χωνιού και τεσσάρων αψί
δων, που άνοίγονται στα μέσα κάθε 
πλευράς τού' τετραγώνου. Στις τέσ
σερις γωνιές τοϋ ναού διαμορφώ
νονται τέσσερις χώροι, πού κάνουν 
Ισάριθμα παρεκκλήσια, όπου έθά- 
πτοντο επίσημα πρόσωπα.

—Τό καθολικό διαιρείται στο 
ιερό βήμα, στον κυρίως ναό, τον 
νάρθηκα και τον έξωνάρθηκα, έχει 
δέ δυο σειρές άπό δίλοβα ή τρίλοβα 
παράθυρα μέ λεπτούς διαχωριστι- 
κούς κιονίσκους καί τρεις εισόδους.

Εξωτερικά δ ναός έχει τοιχοδο- 
μία άπό πλίνθους, στη δέ εξωτερική 
πλευρά τού Ιερού υπάρχουν στις 
τρεις του αψίδες μαίανδροι άρί- 
στης τέχνης.

—’Εσωτερικά ό ναός φωτίζεται 
πλούσια άπό τον ευρύχωρο τροϋλλο.

—Οί τοίχοι του είχαν έπενδυ- 
θή άπό μάρμαρα καί τό δάπεδο 
ήταν στρωμένο μέ μαρμαροθετή
ματα, πού εναμέρος άπ’ αυτά διετη
ρείτο μέχρι τον περασμένο αιώνα.

—Κάτω άπό τό νάρθηκα υπάρ
χει κρύπτη, πού οί Φράγκοι την 
έκαναν μαυσωλείο. Ά π ό  τό κα
τώφλι τοϋ νάρθηκα φαίνεται ή 
θαυμασία παράστασι τοϋ Παντο
κράτορα τοϋ τρούλλου, έργο νψί- 
στης τέχνης.

—Τον 12ο αιώνα προστέθηκε στο 
καθολικό ό έξωνάρθηκας μέ όροφο 
καί σκάλα άνόδου σ’ αυτόν, πού 
έχει τό σχήμα άνοιχτής στοάς προς 
τά δυτικά. 'Η  πρόσοψη τοϋ έξω
νάρθηκα έφερε στη βυζαντινή επο
χή δυο άπό τή μιά κι άπό τήν 
άλλη δίλοβα καί στο μέσο ένα 
τρίλοβο άνοιγμά. Οί τρεις ιωνικοί 
κίονες άπό τούς τέσσερις, πού δια
χώριζαν τό Άνοιγμα αυτό βρίσκονται 
τώρα στο βρεττανικό Μουσείο.

—Ά π ό  τον παραπάνω όροφο σώ
ζεται σήμερα μόνον ό βόρειος καί ό

Ό  Παντοκρήτωρ, ενα άπό τά ωραιό
τερα ψηφιδωτά τής Μονής Δαφνιού πού 
κοσμούν τόν τροϋλλο τής έκκλησίας.

νότιος τοίχος, καθώς καί ή σκάλα.
—’Εσωτερικά ό ναός τοϋ Δα

φνιού έχει πλούσια ψηφιδωτή δια- 
κόσμησι, καμωμένη άπό αριστονς 
καλλιτέχνες τής Κωνσταντινουπό
λεως στα τέλη τοϋ 11ου αιώνα. 
Στο νάρθηκα άπό δεξιά προς τ’ 
άριστερά βλέπουμε τήν προσευχή 
τοϋ ’Ιωακείμ καί τής ’Άννας, τήν 
Υπαπαντή τοϋ Κυρίου, τά Είσόδια 
τής Θεοτόκου, τό Μυστικό Δείπνο, 
τόν Νιπτήρα καί τήν προδοσία τοϋ 
’Ιούδα. Στον τροϋλλο παριστάνεται 
ό Παντοκράτορας μέ έντονη έκφρα- 
σι καί ζωηράδα.

—Πάνω στο τύμπανο τοϋ τρούλ
λου, κι άπό τά δεξιά βλέπουμε τούς 
Προφήτες τής Παλαιός Διαθήκης 
νά κρατούν είλητάρια μέ αγιολο
γικά χωρία. Στα τέσσερα σφαιρικά 
τρίγωνα παριστάνονται άπό τά δε
ξιά ή βάπτισι τοϋ Χριστοϋ, ή 
Γέννησι, ό Ευαγγελισμός καί ή 
Μεταμόρφωσι.

—Στο δεξί μέρος τοϋ Καθολικοϋ 
( κυρίως ναοϋ) βλέπουμε τις πα
ραστάσεις: Ψηλάφησι τοϋ Θωμά, 
"Αγιοι Γουρίας καί Σαμωνάς, Άνά- 
στασι, Προσκύνησι τών μάγων. 
Άριστερά: 'Ο Λάζαρος, ή Βαϊφό- 
ρος, οί "Αγιοι Πρόβος, Τάραχος, 
Ανδρόνικος, ή Σταύρωσι καί τόν 
Γενέσιος τής Παρθένου.

—Στή δυτική πλευρά τοϋ ναοϋ 
έχουμε τήν Κοίμησι τής Θεοτόκου 
μέ 13 άγιους γύρω.

—Στο διακονικό είκονίζονται ό 
Γρηγόριος Άκράγαντος, ό Χριστός, 
οί άγιοι Λαυρέντιος καί Εϋπλος, 
ο άρχάγγελος Γαβριήλ, οί άγιοι 
’Ελευθέριος, Άβέρκιος καί Νικό
λαος.

—Στο κυρίως βήμα ή Πλατυτέρα 
καί ή Ετοιμασία τοϋ Θρόνου, στήν 
πρόθεσι ό προφήτης Άαρών, οί 
άγιοι Στέφανος, Ρουφϊνος, ό άρχάγ
γελος Μιχαήλ καί οί άγιοι Σιλ- 
βέστρος, ’Άνθιμος καί ’Ιωάννης ό 
Πρόδρομος.

—Τά ψηφιδωτά τοϋ Δαφνιού μέ 
στοιχεία ελληνιστικά ( χιτώνας, 
ίμάτιο, σανδάλια), συριακά (μα- 
φόριο Θεοτόκου καί ’Άννας) καί 
γενικά άνατολικά παρουσιάζουν τις 
πιο κλασσικές παραστάσεις τοϋ εί
δους. 'Ο πλούτος τών χρωμάτων, 
ή πλαστικότητα τών γυμνίϋν μερών

τών σωμάτων, οί πτυχώσεις τών 
ενδυμασιών, ή λεπτότης τών γραμ
μών, ή ενκαμψία καί οί φωτοσκιά
σεις δίνουν σ’ αυτά περίλαμπρη θέσι 
στήν ιστορία τής βυζαντινής τέ
χνης μαζί καί μέ τά ψηφιδωτά τοϋ 
’Οσίου Λουκά καί τής Νέας Μονής 
Χίου.

—Κατά τό Γάλλο βυζαντινολόγο 
Κάρολο DIEHL «ή πραγματική 
ωραιότητα τών ψηφιδωτών αυτών 
είναι καταπληκτικό φαινόμενο».

—"Εχει δίκιο λοιπόν ό λαός, 
όταν τραγουδή: «Κυρά χρυσοδα-
φνιώτισσα μεγάλη σου εϊν’ ή χάρη 
μέ τό ψηφί, μέ τό ρηγλί, μέ τό 
μαργαριτάρι».

—’Εκτός τών ψηφιδωτών, υ
πάρχουν καί λείψανα τοιχογραφιών 
πάνω σέ πεσσούς καί στις παραστά
σεις πού βρέθηκαν στον έξωνάρ
θηκα καί στήν κόγχη τής Προθέ- 
σεως τοϋ ιερού βήματος.

—Βόρεια τοϋ καθολικού υπάρ
χει σέ ερείπια ή τράπεζα τοϋ μονα
στηριού.

—Σώζεται άκόμη υπόγεια μεγάλη 
δίκλιτη στέρνα.

—Ά π ό  τόν περίβολο τοϋ Δα
φνιού σώζεται τμήμα βόρεια προς 
τό καθολικό.

—Οί ξένοι πού τούς περιγράφουμε 
ιδίως τά ψηφιδωτά, θαυμάζουν βέ
βαια τήν τέχνη τους, άλλα ρωτοϋν 
γιά τούς τεχνίτες των, γιά τά 
υλικά τής κατασκευής των καί ένα 
σωρό Άλλες λεπτομέρειες, πού πρέ
πει νά είναι κανείς ενημερωμένος, 
γιά νά δίνη τή σωστή, τή σύντομη 
καί σαφή άπάντησι.
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ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑ 
ΑΡΘΡΟΥ 44 Α. Ν.  1854]1951.

Τοϋ βοηθήματος τούτου, δικαιούνται οι απομα
κρυνόμενοι τοΰ Σώματος λόγω σωματικής ή διανο
ητικής άνικανότητος μή όφειλομένης εις την υπη
ρεσίαν καί μή έχοντες 15ετή τουλάχιστον συντά
ξιμον υπηρεσίαν, πρόκειται δέ περί επικουρικού 
δικαιώματος τίκτοντος χρηματικήν άξίωσιν κατά τοϋ 
Κράτους, τεθεσπισμένου υπό τοϋ αύτοϋ συστήματος 
διατάξεων (συνταξιοδοτικοϋ νόμου), καί εις τόν 
αυτόν σκοπόν άποβλέποντος, ήτοι εις χρηματικήν 
παροχήν, πρός τόν μή άποκτήσαντα δικαιώματα 
συντάξεως. Οΰτω, διά τήν καταβολήν τοΰ προκει- 
μένου βοηθήματος, ούδεμίαν έπίδρασιν ασκεί τό 
ΰψος τοΰ, καθοριζομένου υπό τής Α.Σ.Υ.Ε., ποσο- 
στοΰ άνικανότητος (έστω καί αν είναι έλασσον τοϋ 
25 ο]ο), ουδέ ή ένδεχομένη περίπτωσις ύπαιτιότητος 
τοϋ δικαιούχου, όσον αφορά τά τραΰμα ή τό νόσημα, 
ένεκεν τοΰ όποιου έξήλθε τοϋ Σώματος. Κατά συνέ
πειαν, ούδέν κωλύει όπως ή έπικουρική αΰτη άξίω- 
σις άσκηθή εύθύς έξ αρχής, έάν δέ μεταγενεστέρως 
γεννηθή συνταξιοδοτικόν δικαίωμα, ή 'Υπηρεσία 
Συντάξεων τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους 
θά έξεύρη, εις τήν σχετικήν καρτέλλαν, ότι κατε- 
βλήθη τοιοϋτον βοήθημα, διά τόν αυτόν χρόνον, 
δτε θά προβή εις άνάλογον καταλογισμόν τοΰ κατα- 
βληθέντος χρηματικοΰ ποσοϋ.

Τό ΰψος τοϋ είρημένου έφ’ άπαξ χρηματικού βοη
θήματος, είναι ίσον πρός τάς άποδοχάς τόσων μη
νών, όσα καί τά έτη τής πραγματικής υπηρεσίας 
τοϋ δικαιούχου, εν τή έννοια τών άποδοχών περιλαμ- 
βανομένων, τοϋ έκάστοτε βασικοϋ μισθοϋ μετά τών 
έπ’ αύτοϋ προσαυξήσεων λόγφ εύδοκίμου παραμονής 
καί πολυετούς υπηρεσίας. 'Ως πραγματική υπηρεσία, 
θεωρείται πάσα τοιαύτη ήτις πράγματι προσεφέρθη 
εις τό Δημόσιον καί οΰχί εις, μή βαρυνούσας τόν 
Κρατικόν προϋπολογισμόν, 'Υπηρεσίας. Οΰτω, Χω- 
ροφύλαξ κρινόμενος ώς ανίκανος πρός παραμονήν 
του είς τό Σώμα, κατόπιν γνωματεύσεως τής Α.Σ.Υ.Ε. 
καί μή δικαιωθείς συντάξεως διά τήν αιτίαν ταύτην 
ή μή έγείρας τοιαύτην συνταξιοδοτικήν άξίωσιν, 
θά δικαιωθή βοηθήματος Ύπεν]ρχου είς δν θά προ- 
αχθή, κατ’ έφαρμογήν τοΰ άρθρου 36 παράγραφος 2 
τοΰ Ν.Δ. 974] 1971, τοΰ βοηθήματος τούτου δντος 
άνεξαρτήτου τοϋ τοιούτου δπερ δικαιοΰται έκ τοϋ 
Τ.Α.Ο. Χωρ]κής. ’Εάν ή συνολική πραγματική υπη
ρεσία του άνέρχεται είς έπτά (7) έτη, έδικαιώθη δέ 
προσαυξήσεως λόγω εύδοκίμου παραμονής, έκ 10 ο]ο, 
επί τοΰ βασικοϋ μισθοϋ τοϋ, δν έκτήσατο, βαθμοΰ, 
τότε τό ΰψος τοϋ παρόντος βοηθήματος θά άνέλθη 
είς τό ποσόν τών δραχμών 29.491 (Β.Μ. 3.830+ εύ- 
δόκιμον 383=4.213X7=29.491).

Τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά πρός άπόληψιν 
τοϋ ΰπερθεν βοηθήματος, άτινα ύποβάλλονται είς 
τήν Δ]σιν Οίκονομικοΰ ]Α.Χ., μέσω τής οικείας 
'Υπηρεσίας Χωρ]κής τοϋ τόπου κατοικίας, είναι: 
α) αΐτησις ΰποδείγματος Χ63, β) άντίγραφον Φύλλου 
Μητρφου έκδιδόμενον, τή αιτήσει τοΰ ενδιαφερο
μένου, παρά τής Δ]νσεως Στρατολογίας]ΑΧ καί γ)

'Υπηρεσιακά Θέματα

Α Π Ο Ζ Η Μ Ι Ω Σ Ι Σ  

Α Π Ο Λ Υ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  ΚΑΙ  

ΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕ- 

ΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Η Λ I Α  Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
’Ανθυπομοιράρχου

Εις προγενεστέρας διατριβάς, δημοσιευθείσας είς 
τήν ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, έξετέθησαν 
αί βασικαί προϋποθέσεις αΐτινες δέον δπως συντρέ- 
χωσιν ΐνα δικαιωθή τις συντάξεως βάσει τών έτών 
ΰπηρεσίας του, ό τρόπος ύπολογισμοϋ τής δικαιου- 
μένης συντάξεως καί ή διαδικασία συνταξιοδοτή- 
σεως άνδρών Χωρ]κής, παθόντων έξ αιτίας τής ύπηρε- 
σίας.

Ήδη θά παρατεθούν αί άποζημιώσεις έν γένει άς, 
άναλόγως τής περιπτώσεως, δικαιοΰνται οί άνδρες 
τής Χωρ]κής οΐτινες έξέρχονται τής ΰπηρεσίας άνευ 
οίασδήποτε μορφής, συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματος. 
Πρόκειται περί τών άποζημιώσεων τών καταβαλλο- 
μένων παρά τοϋ Δημοσίου καί ούχί περί τών χρημα
τικών βοηθημάτων άτινα καταβάλλονται παρά τών 
οικείων ’Ασφαλιστικών Ταμείων Χωρ]κής, κατά τήν 
διέπουσαν ταϋτα νομοθεσίαν:

108



άντίγραφον τής απορριπτικής πράξεως τής Υπη
ρεσίας Συντάξεων, κεκυρωμένον παρ’ αυτής, έφ’ δ- 
σον έξεδόθη τοιαύτη μετ’ ένέργειαν τής διαδικα
σίας άρθρου 51 Α.Ν. 1854]1951, άλλως υπεύθυνος 
δήλωσις περί παραιτήσεως έκ τής ένεργείας τής έν 
λόγφ διαδικασίας.

ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑ 
ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. Δ.  3768]1957.

Το χρηματικόν τούτο βοήθημα παρέχεται είς τούς 
άπομακρυνομένους τού Σώματος καί μη δικαιου- 
μένους συντάξεως, έκ τού Δημοσίου ή εξ όργανι- 
σμοΰ τινός (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), ουδέ έτέρας χρηματικής 
άποζημιώσεως (ώς αί τού άρθρου 44 Α.Ν. 1854] 1951 
ή άρθρου 91 Ν.Δ. 3365]1955), πρός άντιμετώπισιν 
των βιοτικών των άναγκών των δημιουργουμένων 
έκ τής άπροόπτου, κατά τό πλεΐστον, εξόδου των. 
Κατ’ έξαίρεσιν, δέν δικαιούνται τού έν λόγφ χρη
ματικού βοηθήματος οί παραιτούμενοι τής υπηρεσίας 
ώς καί οί άπολυόμενοι λόγφ πειθαρχικού παραπτώ
ματος, βεβαιουμένου κατά τήν συνήθη πειθαρχικήν 
διαδικασίαν. Ή  άπόλυσις λόγφ υπηρεσιακής ανε
πάρκειας ή άκαταλληλότητος διά μόνιμον παραμο
νήν είς τό Σώμα, περί ών τό άρθρον 16 παράγραφος 
1 έδάφια γ' καί στ' τού Ν.Δ. 935]1971 καί τό άρθρον 
31 παράγραφος 5 τού Ν.Δ. 974] 1971, δέν έμπίπτει είς 
τήν έννοιαν τού πειθαρχικού παραπτώματος καί 
κατά συνέπειαν ό, διά τάς αίτιας ταύτας, απολυό
μενος, δέν στερείται τού ΰπερθεν έφ’ άπαξ χρημα
τικού βοηθήματος.

Ώ ς καί τό βοήθημα τής προηγουμένης παραγρά
φου, οΰτω καί τό παρόν ίσοΰται πρός τάς άποδοχάς 
τόσων μηνών, δσα καί τα έτη τής πραγματικής υπη
ρεσίας, οί δροι δέ «άποδοχαί καί πραγματική υπη
ρεσία» είναι ταυτόσημοι (άθροισμα Β.Μ. +πολυ- 
ετία+εύδόκιμον X τά έτη υπηρεσίας). Κατ’ άκολου- 
θίαν Ένωμ]ρχης, κεκτημένος πραγματικήν υπηρε
σίαν δέκα (10) έτών καί λαμβάνων προσαύξησιν λό
γφ πολυετούς υπηρεσίας, έκ 10 ο]ο καί τοιαύτην λό
γφ εύδοκίμου παραμονής, έξ 20 ο]ο κατεχομένου 
βαθμού, άπολυθείς δέ λόγφ ύπηρεσιακής άνεπαρ- 
κείας, θά δικαιωθή τοιούτου βοηθήματος άνερχο- 
μένου είς τό ποσόν τών δραχμών 63.180 (Β.Μ.4.860 
+πολυετία 486 +  εύδόκιμον 972 =  6.318X10 =  
63.180).

Πρός άπόληψιν τού δικαιουμένου ποσού βοηθή
ματος, ό ένδιαφερόμενος υποβάλλει είς τήν Δ]νσιν 
Οίκονομικοΰ]Α.Χ., μέσφ τής οικείας 'Υπηρεσίας 
Χωρ]κής τού τόπου κατοικίας του, αίτησιν έν ή άνα- 
φέρει τά πλήρη στοιχεία ταυτότητάς του καί τό 
Δημόσιον Ταμεϊον παρ’ οδ έπιθυμεΐ νά είσπράξη τό 
ποσόν τούτο, άντίγραφον Φύλλου Μητρφου του 
έκδιδόμενον, τή αιτήσει του, παρά τής Διευθύνσεως 
Στρατολογίας]Α.Χ. καί τεθεωρημένην υπεύθυνον 
δήλωσίν του δτι παραιτεΐται τυχόν δικαιώματος είς 
σύνταξιν (μή υφισταμένου άλλως τε) καί δτι οΰ- 
δαμού έχει αναγνωρίσει, διά τήν άπόκτησιν συντά
ξεως, τόν χρόνον υπηρεσίας του είς τήν Χωρ]κήν.

ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΑΡΘΟΥ 91 Ν. Δ.  3365]1955.

Τής αμοιβής ταύτης δικαιούνται μόνον οί 'Υπα- 
ξιωματικοί καί Χωρ]κες οΐτινες απολύονται, δι’ 
οίανδήποτε αιτίαν, μετά συμπλήρωσιν έν τή Χωρο
φυλακή 12ετοΰς συνεχούς ή διακεκομμένης, πρα
γματικής υπηρεσίας, άρχομένης άπό τής κατατά- 
ξεως. Τό τελευταΐον έτος (12ον) λογίζεται πλήρες 
εάν ύπερβαίνη τούς έξ (6) μήνας, κατ’ αντιστοιχίαν 
πρός τήν παράγραφον 2 τού άρθρου 39 Α.Ν. 1854]51. 
Ώς καί είς τά χρηματικά βοηθήματα τών προηγου
μένων παραγράφων, οΰτω καί είς τήν προκειμένην 
χρηματικήν αμοιβήν, τό ύψος ταύτης είναι ίσον πρός 
τάς άποδοχάς—κατά τήν προσδιορισθεΐσαν αυτών 
έννοιαν—τόσων μηνών δσα καί τά έτη τής πρα
γματικής υπηρεσίας, μέ τήν διαφοράν δτι έν τή έν
νοια τής υπηρεσίας ταύτης περιλαμβάνεται μόνον 
ή έν τή Χωρ]κή τοιαύτη, ούχί δέ καί πάσα έτέρα 
προσφερθεΐσα είς υπηρεσίας βαρυνούσας τόν Κρα
τικόν προϋπολογισμόν. Οΰτω Ύπεν]ρχης δστις 
κατετάγη είς τήν Χωροφυλακήν τήν 1-1-1960 καί 
άπελύθη τήν 1-2-1961, έπανεκατετάγη δέ τήν 1-6-1964, 
δικαιούται τής προκειμένης χρηματικής αμοιβής 
έάν άπολυθή μετά τήν 2-11-1974, καθ’ ήν συμπληροΐ 
πραγματικήν υπηρεσίαν έν τή Χωρ]κή ΰπερβαίνυυσαν 
τά 11 1]2 έτη, ΰπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως δτι δέν 
ΰφίσταται μεταβολή τις μειοΰσα τόν τοιοΰτον χρό
νον πραγματικής ύπηρεσίας (άγνοια, λιποταξία, 
έκτιθεΐσα δικαστική ποινή καί ή προηγηθεΐσα ταύ
της προφυλάκισις κ.λ.π.—ώς αί συνταξιοδοτικαί 
διατάξεις). Έάν ό 'Υπεν]ρχης ούτος έχη δικαιωθή 
προσαυξήσεως λόγφ εύδοκίμου παραμονής, είς πο- 
σοστόν 30 ο]ο Κ.Β., τό ληφθησόμενον ποσόν χρη
ματικής άμοιβής θά άνέλθη είς δραχμάς 74.256 (Β.Μ. 
4.420+πολυετία 442+εύδόκιμον 1326 =  6188X12= 
74.256).

Κατά ρητήν έπιταγήν τού ΰπερθεν άρθρου, έπέρ- 
χεται στέρησις τής είρημένης χρηματικής άμοιβής, 
είς ας περιπτώσεις προβλέπεται τοιαύτη στέρησις 
τού συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Συμφώνως πρός 
τήν ίσχύουσαν συνταξιοδοτικήν νομοθεσίαν τό είς 
σύνταξιν δικαίωμα άπόλλυται, έάν ό στρατιωτικός 
τεθή είς άπόταξιν λόγφ λιποταξίας (άρθρον 14, έδά- 
φιον ια' Ν.Δ. 935]1971) ή καταδικασθή είς έγκλημα- 
τικήν ποινήν έπί κλοπή, υπεξαιρέσει, άπάτη, ίόιο- 
ποιήσει, πλαστογραφία, άπιστία ή παραποιήσει, 
έφ’ δσον τά άδικήματα ταύτα στρέφονται κατά τού 
Δημοσίου ή κατά Ν.Π.Δ.Δ. ’Εγκληματική ποινή 
είναι ή τοιαύτη τής καθείρξεως, ώς ρητώς καθιεροΰτο 
αΰτη είς τόν προϊσχύσαντα ποινικόν Κώδικα. Οΰτω 
ή άπώλεια τού συνταξιοδοτικού δικαιώματος, κατά 
συνέπειαν δέ καί τής χρηματικής άμοιβής, έξαρτα- 
ται έκ τής ΰπό τού δικαστοΰ καταγνωσθείσης ποι
νής καί ούχί έκ τού ποινικού χαρακτήρος τής πρά
ξεως. Κατ’ άκολουθίαν τοιαύτη άπώλεια, δέν έπέρ- 
χεται έάν ό ένδιαφερόμενος καταδικασθή είς ποινήν 
φυλακίσεως καί ούχί καθείρξεως.

Τά δικαιολογητικά άτινα δέον δπως ΰποβάλη ό 
δικαιούχος, είς τήν Διαχείρισιν Χρηματικού Χωρο-
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φυλακής, είναι: α) αϊτησις υποδείγματος Χ62, β) 
υπεύθυνος δήλωσις υποδείγματος X 201 καί γ) άντί- 
γραφον Φύλλου Μητρφου, κεκυρωμένον παρά της 
Διευθύνσεως Στρατολογίας]Α.Χ. Τά δικαιολογητικά 
ταΰτα, υποβάλλει, πρός περαιτέρω προώθησιν, εις 
την ενεργούσαν τήν άπόλυσιν Υπηρεσίαν Χωρ]κής 
ή τήν τοιαύτην τού τόπου κατοικίας, εν περιπτώσει 
ειδικού κωλύματος πρός υποβολήν εις τήν πρώτην.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

Οί όπλϊται τής Χωρ]κής, οποτεδήποτε άπομακρυν- 
θέντες καί έπανελθόντες εϊτα εις τό Σώμα ή άπο- 
κτήσαντες τήν ιδιότητα τού Τακτικού Δημοσίου 
'Υπαλλήλου, δύνανται νά έπιστρέψωσι τήν κατα-

βληθεϊσαν αύτοΐς άποζημίωσιν, επί τή σκοπώ όπως 
προσμετρηθή, εις τήν νέαν των 'Υπηρεσίαν, ως 
συντάξιμος ό χρόνος δι’ όν τοϊς κατεβλήθη ή άποζη- 
μίωσις αΰτη. Πρός τόν σκοπόν τούτον ύποβάλλουσιν 
εις τήν Υπηρεσίαν Συντάξεων τού Γενικού Λογι
στηρίου τού Κράτους: α) αϊτησιν, β) πλήρες άντί- 
γραφον Φύλλου Μητρώου των έκδιδομένου παρά τής 
Διευθύνσεως Στρατολογίας]Α.Χ., τή αιτήσει των, 
γ) βεβαίωσιν τής Διευθύνσεως Οίκονομικοΰ]Α.Χ. 
περί τού ύψους τής άποζημιώσεως, έκδιδομένην 
μετ’ αϊτησιν τών ιδίων καί δ) βεβαίωσιν τής 'Υπηρε
σίας εις ήν διωρίσθησαν μεταγενεστέρως, έμφαί- 
νουσαν ότι ούτοι απέκτησαν τήν ιδιότητα τού τα
κτικού Δημοσίου Υπαλλήλου. 'Η δεχομένη τά 
δικαιολογητικά ταΰτα, Υπηρεσία Συντάξεων προ
σδιορίζει τό ακριβές έπιστρεπτέον ποσόν, διατάσ- 
σουσα τήν βεβαίωσιν τούτου εις βάρος τού αίτοΰντος, 
ή εϊσπραξις δέ συντελεϊται διά παρακρατήσεως τού
1]8 τών μηνιαίων άποδοχών ή τής συντάξεως.

r m a p i M i E y

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

Εις τό προηγούμενο τεύχος, ή στή
λη είχε παρουσιάσει τόν πρωταθλητή 
σκοποβολής Μοίραρχο κ. Δημήτριον 
Κοτρώνην. Λόγω πληθώρας ύλης έδη- 
μοσιεύθη κατά τό ήμισυή σχετική συνέ- 
ντευξίς του, ή όποια καί ολοκληρώνεται 
ήδη μέ τό δεύτερο καί τελευταίο μέρος της.

’Από τό 1970 ό Μοίραρχος Κοτρώνης είναι μέλος τής ’Εθνικής 
Σκοπευτικής Όμάδος. Στό διάστημα αύτόμέ άλλεπάλληλες Ε λ 
ληνικές καί Διεθνείς νίκες, έχει καταρρίψει κατ’ έπανάληψιν τό 
Πανελλήνιο ρεκόρ εις τά ’Ολυμπιακά άγωνίσματα πιστόλι 
άκριβείας τών 50μ. καί άεροβόλο πιστόλι. Μέχρι τήν ’Άνοιξι 
τοϋ 1972, τό Πανελλήνιο ρεκόρ στό πιστόλι ακρίβειας κατείχε ό 
Παπαχρήστος με 541 ]600. Τον ίδιο χρόνο, καί συγκεκριμένα 
εις τούς Έλληνοϊταλικούς Σκοπευτικούς ’Αγώνες τών ’Αθηνών, 
ό Μοίραρχος Κοτρώνης, έπέτυχε νέο Πανελλήνιο .ρεκόρ με 
5491600. Λίγο άργότερα, εις τούς Βαλκανικούς Σκοπευτικούς 
’Αγώνες τών ’Αθηνών κατέκτησε τήν 2η θέσι επιτυγχάνοντας 
νέο Πανε)Δήνιο ρεκόρ με έπίδοσι 559]600 πού τοϋ εξασφάλισε 
πανηγυρικά τό εισιτήριο γιά τούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες τοϋ 
Μονάχου. Έ κεΐ στάθηκε άτυχος ύστερα άπό μιά ξαφνική άδιαθε- 
σία, λόγω άλλαγής κλίματος, άλλά καί τήν έλλειψι τελευταίου 
τυπου οπλου. Επετυχε μονο 5 39 ] 600, ενώ άν «έπιανε» τό 
άτομικό του ρεκόρ δέν 0ά άπεϊχε πολύ άπό τόν πρώτο Όλυμπιονί- 
κη Φινλανδό Σκάνακερ πού έπέτυχε 567 ]600. Καί τώρα ή 
«καρριέρα» του στό άεροβόλο πιστόλι. Μέχρι τόν ’Ιανουάριο τοϋ 
1973 τό Πανελλήνιο ρεκόρ κατείχε ό Σιώκης μέ 379J400. 
Στις 15 Ιανουάριου 1973 ό Μοίραρχος Κοτρώνης έπέτυχε νέο 
Πανελλήνιο ρεκόρ μέ έπίδοσι 383J400 πού στήν συνέχεια άνέ-

Μόναχον 1973: ’Αναμνηστική φωτογραφία τοϋ πρωταθλητοΰ 
μας μέ φόντο τις έγκαταστάσεις τοϋ «’ΟλυμπΜκοΰ χωριοΰ».

110



ΕΝΑ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Τό Χωρίον Βάστα κεΐται 5 χιλιόμετρα 
μετά τό "Ισαρι—Μεγαλοπόλεως. Εις άπό- 
στασιν από τό Χωριό Βάστα 30' τής 
ώρας περίπου πεζή σέ γραφική τοποθε
σία όπου όργιάζει τό πράσινο βρίσκε
ται ή μικρή θολωτή Εκκλησία τής 'Α
γίας Θεοδώρας.

Αΰτη έκτίσθη άρχάς τοΰ 10ου αίώνος 
καί είναι διαστάσεων 4,40 X 4,05 μ. μέ 
τοιχογραφίας τοΰ 11ου αίώνος.

Άπό τά θεμέλιά της άναβλύζουν άφθο
να νερά καί στην σκεπή της πού είναι 
άπό πλάκες εγχώριες (πέτρινες λεπτές) 
έχουν φυτρώσει δέκα επτά (17) ψηλά 
δένδρα, πουρνάρια, σφενδάμια καί άγριο- 
φυστικιές.

Οί ρίζες τους δέν εισχωρούν στήν Ε κ
κλησία άλλά άκολουθοϋν τήν οριζό
ντια κατεύθυνσιν τής σκεπής (στέγης).

Τό έξωκκλήσιον πανηγυρίζει τήν 11 ην 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δτε συρρέει 
πλήθος πιστών έκ τών πέριξ Χωρίων, διά 
νά θαυμάση τό άδύνατον νά συλλάβη ό 
άνθρώπινος νους ζωντανόν θειον μεγα- 
λούργημα.

βασε διαδοχικά μέ 385)400 καί 388)400. Ή  μεγάλη επιτυχία 
ήρθε τον περασμένο Αύγουστο όταν εις τά «Πήλεια» τοΰ Βόλου 
επέτυχε τήν δεύτερη έπίδοσι στον κόσμο μέ 391 ]400 έναντι 
392)400 τοΰ Ρώσσου Κόσιτς ό όποιος καί κατέχει-τό Παγκό
σμιο ρεκόρ. "Ενα μήνα προηγουμένως, είς τούς Διεθνείς άγώνες 
πού έγιναν στην Σόφια, εις τό πιστόλι άκριβείας ισοβάθμησε 
στήν κατάταξι μέ τΑν διάσημο Βούλγαρο σκοπευτή Ντένεφ καί 
έβελτίωσε καί πάλι τό Πανελλήνιο ρεκόρ μέ έπίδοσι 560)600, 
πού συγκαταλέγεται μεταξύ τών 6 πρώτων Παγκοσμίως. Αυτή 
είναι σέ γενικές γραμμές ή άγωνιστική ταΰτότης τοΰ πρωταθλη- 
τοΰ μας, ό όποιος έχει σημειώσει άλλεπάλληλες έπιτυχίες πού τον 
έκαναν γνωστό καί έξω άπό τά σύνορα της Ελλάδος. "Οπως 
στήν Ελβετία, ’Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Δυτ. Γερμανία, Μονα
κό, Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία καί Γιουγκοσλαβία όπου 
κατ’ έπανάληψιν έχει άγωνισθή καί τιμήσει τά 'Ελληνικά χρώ
ματα ώς μέλος τής ’Εθνικής Σκοπευτικής Όμάδος. Ρωτάω σέ 
μιά στιγμή τον πρωταθλητή μας:

—Ποιά ήταν ή ευτυχέστερη στιγμή στήν άγωνιστική σας 
καρριέρα;

’Εκείνος μέ φανερή συγκίνησι μοϋ άπαντα επί λέξει:
—Ή  στιγμή πού έννοιωσα νά μέ πλημμυρίζη υπερηφάνεια 

μέχρι δακρύων, όταν κατά τήν διάρκειαν τών ’Ολυμπιακών αγώ 
νων τοΰ Μονάχου, άντίκρυσα είς τό κέντρον τοΰ ’Ολυμπιακού 
χωριού ένα Τμήμα άπό μαρμάρινη στήλη πού προερχόταν 
άπό τήν Άρχαίαν ’Ολυμπία καί ήταν τοποθετημένο σέ περίοπτη 
θέσι σάν σύμβολο τοΰ ’Ολυμπιακού καί τού Ελληνικού πνεύ
ματος. Αίσθάνθηκα επίσης μεγάλη ευτυχία όταν έσημείωσα τήν 
πρώτη διεθνή επιτυχία, καί ώς Έλλην καί Χωροφύλαξ άπό τό 
βάθρο τών νικητών άντίκρυσα τήν έπαρσι τής 'Ελληνικής ση- 
μίας είς τήν άλλοδαπήν μαζί μέ τήν άνάκρουσι τοΰ Εθνικού 
μας "Υμνου.

---  Ποιό είναι τό μεγάλο όνειρό σας:
---- Νά ίδώ τό άθλημά τής σκοποβολής νά καθιερώ

νεται έπισήμως ώς άθλημα τών άνδρών τής Χωροφυλακής. Νά 
έλθη δηλαδή ή εποχή πού ό ’Αξιωματικός, 'Υπαξιωματικός καί 
Χωροφύλαξ, όταν άγωνίζεται, νά μή αισθάνεται ένα κάποιο 
συναίσθημα «ένοχης» στήν σκέψι ότι ίσως παραμελή τά κύρια 
καθήκοντά του. Είς τό σημείο αύτό κρίνω σκόπιμο νά σας άνα- 
φέρω ότι σέ πολλούς διεθνείς άγώνες έχω άντιπάλους Ανώτα
τους καί Άνωτέρους ’Αξιωματικούς Ξένων ’Αστυνομιών κα
θώς καί τών τριών κλάδων τών Ενόπλων Δυνάμεων. Καί 
γιά νά έπανέλθω στήν άνάγκην καθιερώσεως τού άθλήματος στις 
τάξεις τοΰ Σώματος, ύπογραμμίζω τό γεγονός ότι οί συνθήκες 
είναι ευνοϊκές. Δηλαδή καί πλούσιο έμψυχον ύλικό υπάρχει, καί 
τό Σκοπευτήριο τής Σχολής Χωροφυλακής διαθέσιμο όλες τις 
ήμέρες καί ώρες. Μέ τήν προμήθεια ώρισμένων όπλων τελευταί
ου τύπου, οί άνδρες τής Χωροφυλακής σύντομα θά βρεθούν στήν 
θέσι νά τιμήσουν τήν χώρα μας Διεθνώς. Αύτόν άλλωστε τον 
σκοπόν έκπληρώνουν αύτήν τήν στιγμή, οί ξένοι συνάδελφοι όλων 
τών βαθμών καί ήλικιών μέ ένα ώραΐο άθλημα, πού είναι όπως 
θά έλεγε κανείς «κομμένο καί ραμμένο» γιά τούς άνδρες τής 
Χωροφυλακής.

----Καί οί προσωπικές έπιδιώξεις σας, κύριε Μοίραρχε,
πού άποβλέπουν;

—  Νά άσκοΰμαι συνεχώς, ώστε νά άνταποκρίνωμαι 
μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στις υποχρεώσεις μου ώς 
μέλος τής ’Εθνικής Σκοπευτικής 'Ομάδος, τήν ήγεσία τής 
οποίας εύχαριστώ βαθύτατα γιατί πάντοτε βρέθηκε συμπαρα
στάτης στις προσπάθειες μου. Ή  δεύτερη έπιδίωξίς μου είναι νά 
βελτιώσω τά ρεκόρ μου καί ιδιαίτερα έκεϊνο πού κατέχω στο 
άεροβόλο πιστόλι, πού αυτήν τήν στιγμή έχει πλησιάσει τό 
Παγκόσμιο ρεκόρ μέ διαφορά μιας εύστοχης βολής.

Τοΰ τό εύχομαι ολόψυχα μαζί μέ μιά ’Ολυμπιακή νίκη στο 
Μόντρεαλ τό 1976. y
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Α Π Ε Ν Ε Μ Η Θ Η Σ Α Ν  ΤΑ Β Ρ Α Β Ε Ι Α  Τ Η Σ  Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν  
ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ 24 ΝΕΑ

Ό  σκηνοθέτης κ. Άλέξης Μινωτής. βραβείο της ’Ακαδημίας γιά τό δοκίμιό 
’Εκτός άπό τό άργυρό μετάλλιο γιά τήν του « ’Εμπειρική Θεατρική Παιδεία», 
προσφορά του στό θέατρο, έτιμήθη καί μέ

Κατά τήν πανηγυρική συνεδρία της, 
πού έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 1973, ή ’Α
καδημία ’Αθηνών άπένειμε βραβεία, με
τάλλια, έπαίνους καί εύφημες μνείες, σέ 
41 συνολικά άτομα καί δύο Συλλόγους 
γιά διάφορες έπιστημονικές, λογοτεχνι
κές κ.λ.π. έργασίες, ’Εθνική, Κοινωνική, 
έκπαιδευτική, θεατρική δρασι, καί πρά
ξεις αύταπαρνήσεως στήν προσπάθεια 
διασώσεως άνθρώπων πού διέτρεχαν άμε
σο κίνδυνο. Τό άξιοσημείωτο είναι ότι 
γιά πρώτη φορά ή ’Ακαδημία ‘Αθηνών 
βράβευσε τρεις κορυφαίους σκηνοθέτες 
τού Ελληνικού θεάτρου : Τόν Κάρολο 
Κούν, τόν Άλέξη Μινωτή καί τόν Δημή- 
τρη Ροντήρη μέ άργυρά μετάλλια γιά τήν 
προσφορά τους έπί δεκαετίες στό θέατρο, 
άναγνωρίζοντας έτσι τήν συμβολή τους 
στήν καλλιτεχνική καί πολιτιστική άνά- 
πτυξι τού τόπου. Κύριος ομιλητής ύπήρ- 
ξε ό Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας κ. Ήλίας 
Μαριολόπουλος, ό όποιος άνεφέρθη στήν 
άνάγκη άξιοποιήσεως τής φυσικής ένερ- 
γείας (άνέμου, ήλιου, παλιρροιακών ρευ
μάτων) άντί τών πετρελαιοειδών. Ταυτό
χρονα ή ’Ακαδημία ’Αθηνών προκήρυξε 
24 νέα βραβεία άπό τά όποια έπτά είναι 
τής τάξεως τών Θετικών ’Επιστημών, δέκα 
τής τάξεως τών Γραμμάτων καί τών Τεχ
νών, καί έπτά τής τάξεως τών ’Ηθικών καί 
Πολιτιστικών ’Επιστημών. Γιά περισσό
τερες πληροφορίες, οί ένδιαφερόμενοι 
μπορούν νά άπευθύνωνται στήν Γραμμα- 
τεία τής ’Ακαδημίας.

ΕΠΙΛΥΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΟΓΟ
ΤΕΧΝΩΝ

Στις 12 ’Ιανουάριου στό Υπουργείο 
Πολιτισμού καί ’Επιστημών καί ύπό τήν 
προεδρία τού 'Υπουργού κ. Δημητρίου 
Τσάκωνα, έγινε σύσκεψι τών έκπροσώ- 
πων τών κυριωτέρων Λογοτεχνικών Σω
ματείων τής Χώρας. Δηλαδή τής ’Εθνικής 
'Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, τής 
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, τού Συν
δέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών καί τής

Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. 
Ή  σύσκεψι ύπήρξε ιδιαίτερα έποικοδο- 
μητική καί άποφασίστηκαν τελικά τό θέ
μα τής συνταξιοδοτήσεως, άσφαλίσεως 
καί τής χορηγίας τών Λογοτεχνών καί 
καλλιτεχνών καθώς καί ή καθιέρωσι συ
σκέψεων κάθε 15νθήμερο μεταξύ τού κ. 
'Υπουργού άνωτάτων ΰπαλλήλων τού 
Υπουργείου καί έκπροσώπων τών Λογο
τεχνικών Σωματείων, ώστε τά θέμα
τα πού άπασχολοΰν τά δύο μέρη νά έπι- 
λύνωνται έπί κοινής βάσεως.

Στις 22 ’Ιανουάριου, μέ τήν εύκαιρία 
τής συμπληρώσεως 150 χρόνων άπό τόν 
ήρωϊκό θάνατο τού Μάρκου Μπότσαρη 
έγινε στον «Παρνασσό» ομιλία τού ιστο
ρικού καί Καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών κ. ’Αποστόλου Δασκαλάκη. Ό  
κ. Καθηγητής, μέ τήν συνηθισμένη εύ- 
φράδεια καί γλαφυρότητα τού λόγου του, 
έκράτησε μέχρι τό τέλος άμείωτο τό έν- 
διαφέρον τού άκροατηρίου, καθώς παρου
σίαζε ζωντανές εικόνες τής ζωής καί ιδιαί
τερα τού θανάτου τού θρυλικού ηρώα στό 
Καρπενήσι. Τό πρωτοφανές αύτό τόλμημα 
τού Μάρκου, κατέπληξε τότε τόν κόσμο, 
υμνήθηκε, καί έξακολουθεί νά ύμνήται 
σάν μοναδική περίπτωσι άνδρείας καί έθε- 
λοθυσίας γιά τήν σωτηρία τής Πατρίδος. 
Ό  Μάρκος Μπότσαρης ύπήρξε ή εύγε- 
νέστερη μορφή τής Έπαναστάσεως τού 
1821, καί γιά τήν γενναιότητα, τήν χρη
στότητα τού ήθους του καί τόν άδολο πα
τριωτισμό του, έχει ύμνηθή άπό Έλληνες 
καί ξένους. 'Ολόκληρη ή ζωή τού μεγάλου 
αύτού Σουλιώτη ηρώα ήταν γεμάτη άπό 
πολλαπλές ύπηρεσίες καί θυσίες γιά τήν 
άπελευθέρωσι τής Πατρίδος.

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΑ

Ό  καθηγητής κ. Α. Δασκαλάκης όμιλών άπό τού βήματος τού «Παρνασσού».
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ΑΠΕΝΕΜΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Κατόπιν άποφάσεως τού 'Υπουργού 
Πολιτισμού καί Επιστημών κ. Δημητρίου 
Τσάκωνα, ή οποία έξεδόθη ύστερα από 
σύμφωνη γνώμη άπό λογοτέχνες, τά Λο
γοτεχνικά βραβεία έτους 1973 έλαβαν οί 
Άγγελος Φουριώτης Α' βραβεΐον μυθι
στορήματος γιά τό έργο του «‘Οδυσσεύς, 
πρώην Βασιλεύς τής Ιθάκης, άπομνημο- 
νεύματα, 1174 π.χ.». Νέλλη θεοδώρου Β' 
Βραβεΐον μυθιστορήματος γιά τό έργο 
της «Άπό τό πάθος στήν λύτρωση».Γαλά
τεια Σαράντη, Α' Βραβεΐον Διηγήματος 
γιά τό έργο της «Νά θυμάσαι τήν Βίλντα». 
Νίκος Ζακόπουλος Β' Βραβεΐον Διηγή
ματος γιά τό έργο του «Διηγήματα». Δ. 
Αντωνίου Α' Βραβεΐον ποιήσεως γιά τό 
έργο του «Χάϊ Καί καί Τάνκα». Γιολάντα 
Πεγκλή Β' Βραβεΐον ποιήσεως γιά τό έρ
γο της «Αγκάθι τό άμάραντο». Κώστας 
Στεργιόπουλος Α' Βραβεΐον κριτικής-δο- 
κιμίου γιά τό έργο του «Οί έπιδράσεις στό 
έργο τού Καρυωτάκη». Λύντια Στεφάνου 
Β' Βραβεΐον Κριτικής-Δοκιμίου γιά τό 
έργο της «Τό πρόβλημα τής μεθόδου στήν 
μελέτη τής ποιήσεως». Γιάννης Γουδέλης 
Βραβεΐον ταξιδιωτικών έντυπώσεων γιά 
τό έργο του «ταξίδια καί λογισμοί σέ πο
λιτείες τής ’Ιταλίας». Κώστας Σαρδέλης 
Βραβεΐον μυθιστορηματικής βιογραφίας 
γιά τό έργο του «Μάξιμος ό Γραικός».

Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Στό Εθνικό Θέατρο έγινε ή διανομή 
τού έργου «Πείνα καί δίψα» τού Ίονέσκο, 
πρύ θά άνεβή στήν Κεντρική Σκηνή μετά 
τό έργο τού Παντελή Πρεβελάκη «Μου- 
σαφιραίοι στό Στεπαντσίκοβο», τού ό
ποιου ή έπίσημη «πρώτη» δόθηκε μέ έπι- 
τυχία στις 24 ’Ιανουάριου μέ σκηνοθεσία 
Σωκράτη Καραντινοΰ.

Ή  Κινητή Θεατρική μονάδα τού ’Εθ
νικού Θεάτρου ,στίς 26 ’Ιανουάριου άρχι
σε τήν χειμερινή της περιοδεία μέ πρώτο 
σταθμό τήν Λαμία. Έ ν συνεχεία θά έπι- 
σκεφθή τις πόλεις Χαλκίδα, Πάτρα, Αίγιο 
Κιάτο, Κόρινθο, Άργος, Μέγαρα, Λαύ
ριο καί Σαλαμίνα. Στήν περιοδεία του αύ- 
τή τό Κλιμάκιο τού ’Εθνικού Θεάτρου πα
ρουσιάζει τήν Σαιξπηρική κωμωδία «Τέ
λος καλό όλα καλά» μέ σκηνοθεσία Λάμ
πρου Κωστόπουλου καί πρωταγωνιστής 
τόν Χρήστο Πολίτη, τήν Μαργαρίτα 
Ααμπρινού, Δημ. Βεάκη, Γ. Τσιτσόπου- 
λου, Α. Πασπάτη, Μ. Σκούντζον καί Α. 
Ούδινότη.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙ

ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ά πό τήν Άνοιξη θά λειτουργήση τό 
Πνευματικόν Κέντρον Αθηνών τό όποιον 
θά στεγάζεται σέ νεοκλασσικό κτίριο τού 
πρώην Δημοτικού Νοσοκομείου πού έχει 
άνακαινισθή μέ πρωτοβουλία τού Δημάρ
χου Αθηναίων κ. Δ. Ρίτσου. "Οπως είναι 
γνωστόν, τό Πνευματικό Κέντρον Α θη
νών θά στεγάση τήν πλούσια σέ έργα ζω
γραφικής Δημοτική Πινακοθήκη, Βι
βλιοθήκη καί αίθουσες πού θά φιλο
ξενούν κάθε φορά διάφορες έκθέ- 
σεις. Μέ πρότασί του πρός τό 
Δημοτικό Συμβούλιο ό κ. Δ. Ρίτσος είση- 
γήθη τήν λειτουργία στό νέο Πνευματικό 
Κέντρο ειδικής βιβλιοθήκης πού θά δια
θέτη Ελληνικά καί ξενόγλωσσα βιβλία 
όλων τών εποχών, σχετικά μέ τήν Αθήνα 
καί τήν Αττική. Ή  πρότασι αύτή τού κ. 
Δημάρχου έγινε δεκτή μέ ένθουσιασμό. 
Ή δη ό κ. Ρίτσος άπηύθυνε θερμή παρά- 
κλησι πρός έκείνους πού κατέχουν βιβλία 
άπό τά προαναφερόμενα, νά βοηθήσουν 
στον έμπλουτισμό τού ειδικού αύτοΰ Τμή
ματος τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Οί 
δωρηταί μπορούν νά άπευθύνωνται στήν 
διεύθυνσι τής σημερινής Βιβλιοθήκης 
(όδός Άθηνάς καί Βύσσης) ή στό τηλέ
φωνο 3247.263. Ειδικά συνεργεία θά πα- 
ραλαμβάνουν τά βιβλία τά όποια θά σφρα
γίζονται μέ ειδική σφραγίδα πού θά άνα- 
φέρη τό όνοματεπώνυμον τού δωρητοΰ.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ

Άπό τήν Νέα Σκηνή τού Κ.Θ.Β.Ε. στις 
17 Ίανουαρίου δόθηκε μέ μεγάλη έπιτυ- 
χία ή έπίσημη «πρώτη» τού έργου τού 
Χρήστου Σαμουηλίδη «’Εννιά έρημικές 
φωνές». Τό έργο παρουσιάζεται μέ σκη
νοθεσία - μουσική έπιμέλεια Γιώργου Έ- 
μιρζά, καί σκηνογραφίες - κοστούμια 
Γιώργου Ζιάκα. Λαμβάνουν μέρος οί Χρή- 
στος Βάσσος, Νίκος Βρεττός, Διονύσης 
Καλός, Αφροδίτη Τζοβάνη, Νίκος Καβ- 
βαδάς, Γιώργος Μαρκόπουλος, Καίτη 
Μητροπούλου, Μανώλης Πουλιάσης κ.ά.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ά πό 14 Ίανουαρίου τό περιοδεΰον κλι- 
μάκιον τής Εταιρίας Χριστιανικού Θεά
τρου, άρχισε τήν περιοδεία του στήν Κρή
τη. καί συγκεκριμένα στό Ηράκλειο όπου 
παρουσίασε μέ έπιτυχία τά μονόπρακτα 
έργα «Πέφτει τό βράδυ» τού Γ ιώργου Θεο- 
τοκα, καί «Ζητείται υπηρέτης» _τού Μ. 
Άννινου, σέ σκηνοθεσία Ά ντ. Ξενάκη, 
σκηνικά - κοστούμια ’Ιωάννας Παπαντω- 
νίου καί μουσική έπιμέλεια Πάνου Πα- 
παευσταθίου. Μετά τό Ηράκλειο, τό θέα
τρο συνέχισε τήν περιοδεία του σέ έννέα 
πόλεις καί Κωμοπόλεις τής Μεγαλονή- 
σου μέ τελευταίο σταθμό τά Χανιά.

ΛΗΜΗΤΡΗΖ
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ

Μία άκόμη μεγάλη καί πολυ
σύνθετη πνευματική φυσιογνωμία 
άφησε πριν άπό λίγες ήμέρες τά 
έγκόσμια, καί μαζί ένα μεγάλο 
κενό στόν δημοσιογραφικό καί 
συγγραφικό κόσμο τού τόπου μας. 
Πενήντα ολάκερα χρόνια μάς 
ήταν ή ευχάριστη συντροφιά στήν 
καθημερινότητα μέ διάφορα είδη 
τού Λόγου, όλα δοσμένα μέ άπαρά- 
μιλλο ύφος, όλα τονισμένα στόν 
παλμό τής Ελληνικής ψυχής. Γι’ 
αύτό τόν είχαμε τόσο πολύ συνη
θίσει. Γι’ αύτό αισθανόμαστε τήν 
πικρή γεΰσι τής οδύνης άπό τήν 
ώρα πού άφησε τήν τελευταία του 
πνοή, βασανισμένος άπό τήν πάλη 
του μέ τήν έπάρατη άρρώστεια 
πού άπό καιρό ζηλόφθονα θαρρείς 
τόν είχε σημαδέψει. Αύτόν πού 
μέ τήν καλόκαρδη παρουσία του 
καί τά χειρόγραφά του σκόρπιζε 
παντού χαρά καί αισιοδοξία.. . .
Τόν Δημήτρη Γιαννουκάκη-----

Ακούραστος, παραγωγικός καί 
σπινθηροβόλος μέ ένα ξεχωριστό, 
ένα καθαρά δικό του προσωπικό 
ύφος, πού δικαιωματικά τόν άνε- 
βάζει στήν κορυφή τής δημοσιο
γραφικής καί συγγραφικής πυρα
μίδας. ’Εδώ πρέπει νά σημειώ- 
σωμε ότι ό άείμνηστος Δημήτρης 
Γιαννουκάκης μέ τήν ίδια έπιτυ
χία άσχολήθηκε μέ τό θέατρο, τό 
μυθιστόρημα καί τήν έπιμελη- 
μένη όσο καί αύθεντική μετά- 
φρασι. Έγραψε περισσότερες άπό 
150 κωμωδίες καί 40 περίπου μυθι
στορήματα, πού γιά μισό αιώνα 
βρήκαν τήν ίδια ένθουσιαστική 
ύποδοχή άπό όλες τις'γενεές. Σάν 
άνθρωπος ύπήρξε καλόκαρδος, φι
λικός μέ όλους, άγαπητός άπό 
τούς συναδέλφους του καί περι
ζήτητος παντού. Ή  «Έπιθεώρησις 
Χωροφυλακής» είχε τήν τιμή νά 
τόν γνωρίση άπό κοντά καί νά 
δημοσιεύση μέ ιδιαίτερη αύχαρί- 
στησι δικά του κείμενα στις στή
λες της. Ή  παρουσία του κάθε 
φορά πού έρχόταν στά Γραφεία 
μας, ήταν γιά έμάς όλο καί μιά 
ευκαιρία γιά νά διαπιστώνωμε 
άκόμη περισσότερο τό μεγάλο του 
άνάστημα. Ή ταν άληθινά ένας 
σπουδαίος άνθρωπος μέ σπάνια 
πνευματικά χαρίσματα. Πίσω του 
άφήνει ένα κενό δυσαναπλήρωτο..
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ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ "ΓΚΟΥΛΑΓΚ,,

Μετά τόν «Ίβάν Ντενίσοβιτς» καί άλλα έργα όπως «'Ο Αύ
γουστος 1914», «Ό  πρώτος κύκλος» καί «'Ο θάλαμος καρκί
νου», ένα νέο βιβλίο τοϋ Σοβιετικού συγγραφέως Άλεξάντερ 
Σολζενίτσιν, είδε τό φώς τής δημοσιότητος στήν Δύση. Έ χει 
τίτλο «Τό ’Αρχιπέλαγος τού Γκουλάγκ» καί έκυκλοφόρησε 
πριν από ένα περίπου μήνα από Γαλλικό έκδοτικό οίκο στήν 
Ρωσική γλώσσα. Τό βιβλίο αυτό, πού ό ίδιος ό συγγραφεύς του 
έχαρακτήρισε σάν τό κυριώτερο έργο του, είναι ένα δριμύτατο 
«κατηγορώ» κατά τοϋ συστήματος τρομοκρατίας πού ένεκαι- 
νίασε ό Λένιν άμέσως μετά τήν ’Οκτωβριανή Έπανά- 
στασι καί στήν συνέχεια έκλιμάκωσε ό Στάλιν. Ό  τίτλος τού 
έργου καί είδικώτερα τής λέξεως «Γκουλάγκ» προέρχεται άπό 
σύντμησι τών Ρωσικών λέξεων «Γκλάβνοϊε Ούπραβλένιε Λαγ- 
κερέϊ», πού σημαίνουν «Γενική Διοίκησις Στρατοπέδων». Ό  
πρώτος τόμος τοϋ βιβλίου - ίσως έπακολουθήση καί δεύτερος - 
περιλαμβάνει δύο μέρη : Τό πρώτο, μέ τίτλο «Βιομηχανία τών 
Φυλακών», καί τό δεύτερο μέ τίτλο «’Αέναος Κίνησις». Ό  
Σολζενίτσιν περιγράφει μέ κάθε λεπτομέρεια τις συνθήκες δια- 
βιώσεως εις τά στρατόπεδα καταναγκαστικών έργων τής Σιβη
ρίας. Δέκα πέντε τούλάχιστον έκατομμύρια Ρώσων έξετοπί- 
σθησαν μεταξύ 1929-1930, καί άλλα τέσσερα έκατομμύρια στήν 
διετία 1944-1946. Περιγράφει έπίσης τις διώξεις τοϋ Λένιγ- 
κράντ τό 1935 καί τών Βαλτικών Χωρών μεταξύ 1948-1949. Με
ταξύ τών άλλων έπικρίσεών του διερωταται πώς είναι δυνατήν 
τόσοι άθώοι άνθρωποι νά συλληφθοϋν χωρίς νά προβάλλουν 
καμμιά διαμαρτυρία. Ζητεί έπίσης νά δικασθοϋν όπως καί οί 
Γερμανοί έγκληματίαι πολέμου όλοι οί Ρώσοι ύπεύθυνοι τών 
στρατοπέδων συγκεντρώσεως τούς όποιους άναβιβάζει σέ 
250.000. Τό νέο αυτό βιβλίο τοϋ Σολζενίτσιν είναι άπόλυτα 
ντοκουμενταρισμένο. Στηρίζεται στις προσωπικές εμπειρίες 
τοϋ ίδιου άπό τις διώξεις του, λόγω τής άντιθέσεώς του μέ τό 
Σταλινικό καθεστώς. 'Ως γνωστόν, τό 1945, νεαρός τότε Λοχα
γός τοϋ Έρυθροϋ Στρατοϋ, συνελήφθη μέ τήν κατηγορία τής 
προσβολής τοϋ προσώπου τοϋ Στάλιν. Κατεδικάσθη μέ φυλά
κιση καθαιρέθηκε, καί κρατήθηκε στις φοβερές φυλακές τής 
Λουμπιάνκα, γιά νά καταλήξη στήν συνέχεια σέ στρατόπεδο 
καταναγκαστικών έργων, άπό όπου άφέθηκε έλεύθερος τόν ’Ια
νουάριο τοϋ 1954 μετά τόν θάνατο τοϋ Στάλιν. Αύθεντικά έπί
σης στοιχεία γιά τήν συγγραφή τοϋ βιβλίου, τοϋ έδωσαν 227 
Σοβιετικοί πολϊται, τά ονόματα ή τά άρχικά τών όποιων πε- 
ριέχονται στις σελίδες του. Τό γεγονός αύτό άνάγκασε τόν συγ
γραφέα νά έπιδιώξη μέ κάθε τρόπο τήν δημοσίευσι τοϋ έργου 
στήν Δύση, ώστε νά συγκέντρωση τό ένδιαφέρον τής κοινής 
γνώμης καί ταύτόχρονα νά άποτρέψη νέες διώξεις όσωνάκό- 
μη βρίσκονται στήν ζωή. Ό  ίδιος ό Σολζενίτσιν στόν πρό
λογο τοϋ βιβλίου του γράφει :

Ό  Σολτζενίτσιν μέ τήν οίκογένειά του.

«Τό χρέος μας έναντι τών ζωντανών βάρυνε περισσότερο 
άπό τό χρέος μας έναντι τών νεκρών. Τώρα όμως πού τά 
χειρόγραφα βρίσκονται στά χέρια τής ’Ασφαλείας, δέν 
μοϋ μένει άλλη έκλογή άπό τήν άμεση δημοσίευσι».

Ό  συγγραφεύς άναφέρεται στό έτος 1969, όταν ή Κά-Γέ-Μπέ 
συνέλαβε τήν φίλη του ’Ελισάβετ Βορονιάνσκαγια ή όποια 
κρατούσε τά χειρόγραφα τοϋ έργου καί ύστερα άπό άνάκρισι 5 
ήμερών τά παρέδωσε καί αύτοκτόνησε μετά τήν άπόλυσί της. 
Τό γεγονός αύτό άνησύχησε σοβαρά τόν Σολζενίτσιν ό όποιος 
τόν Αύγουστο τοϋ 1973 έδήλωσε πρός τούς Δυτικούς δημοσιο
γράφους :

«"Αν πεθάνω αίφνιδίως καί κατά τρόπον άνεξήγητον, νά 
εϊσθε βέβαιοι ότι θανατώθηκα μέ τήν έγκρισι καί διαταγή τής 
Υπηρεσίας ’Ασφαλείας».

Έ να μήνα άργότερα κατώρθωσε μέ άγνωστο μέχρι στιγμής 
τρόπο νά διοχετεύση άλλα χειρόγραφα τοϋ έργου του στήν Δύ
ση γιά νά ίδοϋν τό φώς τής δημοσιότητος, ύστερα άπό μυστική, 
διαδικασία άπό τόν Γαλλικό έκδοτικό οίκο «Ίμκα Πρέςς» τήν 
28 Δεκεμβρίου 1973. Οί ειδικοί προβλέπουν ότι «Τό ’Αρχιπέλα
γος τοϋ Γκουλάγκ» θά γίνη τό «μπέστ-σέλλερς τοϋ 1974. "Ηδη 
μεταφράζεται σέ διάφορες γλώσσες, ένώ ώρισμένες έφημερίδες 
μεγάλης κυκλοφορίας όπως οί «Τάϊμς» τής Ν. Ύόρκης, ό 
«Όμπσέρβερερ» τοϋ Λονδίνου κλπ., έζήτησαν τήν δημοσίευσι 
περικοπών τοϋ βιβλίου. Έ ξ άλλου πρόσφατο τηλεγράφημα τοϋ 
Ρώϋτερ άπό τήν Ρώμη, άναφέρει ότιοί ’Ιταλοί κινηματογραφι
κοί παραγωγοί Μαρσέλο Άντρέϊ καί Άλβέρο Φαμπρίτσιο πρό
κειται νά μεταφέρουν τό έργο στήν μεγάλη όθόνη.

ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΟΣ... "ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ,,

'Ως γνήσιος «σαλτιπάγκος» άνερριχήθη, εις δυσθεώρη- 
τον ύψος, ό άνισόρροπος «μακρυμάλλης» έπάνω εις τά καλώ
δια τής γεφύρας τοϋ Μπροΰκλιν. Δύο άστυφύλακες, όμως, 
τής οικείας άστυνομικής ύπηρεσίας δέν έχασαν τήν ψυχραι
μίαν των καί δέν «ώρρώδησαν» πρό τοϋ κινδύνου, άλλ’ ήκο-
λούθησαν κατά πόδα καί ε ις ........πολλά «πόδια» ύψος τόν
άνισόρροπο σχοινοβάτη, μέ άποτέλεσμα νά τόν συλλάβουν, 
νά τόν προσγειώσουν καί έν συνεχεία νά τόν όδηγήσουν 
είς τό ψυχιατρεϊον.

Εις τήν (άερο)φωτογραφία μας ή έπιχείρησις ........ «ΕΝΑ
ΕΡΙΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞ1Σ».
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ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Τό ’Αστυνομικόν Σώμα τής Κύπρου, άποτίον φόρον 
τιμής καί εύγνωμοσύνης πρός τούς πεσόντας, κατά τήν 
έκτέλεσιν τοϋ ίεροϋ των καθήκοντος άνδρας, άνήγειρεν 
ήρώον διά νά συμβολίζη εις τό διηνεκές τό πνεύμα ήρω- 
ϊσμοϋ καί αυτοθυσίας τούτων.

Διά τοϋ άνεγερθέντος μνημείου έξαίρεται ή προσή- 
λωσις πρός τήν υψηλήν ιδέαν τοϋ καθήκοντος, εις τήν 
όποιαν ύπείκοντες, προσέφεραν ώς σπονδήν τήν ζωήν 
των οί Κύπριοι ’Αστυνομικοί, έχοντες ώς ένδιάθετον 
παρόρμησιν καί ώς μοναδικόν γνώμονα τής εθελοθυσίας 
των, τήν συναίσθησιν τοϋ χρέους καί τήν άπαρα- 
σάλευτον πίστιν, πρός τά 'Ελληνοχριστιανικά καί ύπη- 
ρεσιακά ιδεώδη.

Τό μνημεΐον, λεπτόν εις νοητικήν σύλληψιν καί 
θαυμαστόν εις αισθητικήν έκτέλεσιν, αποτελεί σύνθε- 
σιν τοϋ γλύπτου κ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ, τοϋ όποιου επιδί
ωξις ήτο ή έξαρσις τού Πνεύματος Αυτοθυσίας τοϋ 
Πεσόντος ’Αστυνομικού. Μέ καλλιτεχνικήν ύπευθυ- 
νότητα καί συνέπειαν ό δημιουργός κατώρθωσε νά 
συγκεράση, εις τό έργον του έννοιας, ώς ή Προάσπισις, 
ή Διαφύλαξις, ή Προστασία καί ή Τιμωρία, αί όποιαι 
προσιδιάζουν πρός τήν ’Αστυνομικήν αποστολήν καί 
άποτελοϋν τό δόγμα κάθε ’Αστυνομικού Σώματος.

ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ. ΓΑΛΟΥ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

Μέ έμφανή ίχνη άποδράσεως ένεφανίσθη εις κεν
τρικόν πάρκον προαστίου τοϋ Λονδίνου αδέσποτος 
γάλος (Ινδιάνος), λευκού χρώματος, κανονικού ύψους 
καί . .  . καθαροϋ βάρους. Ώ ς ήτο φυσικόν, περισυνε- 
λέγη ύπό τής ’Αστυνομίας καί ύπό συνοδείαν Άστυ- 
φύλακος μετήχθη εις τό "Ασυλον ’Αδέσποτων Ζώων. 
Εν συνεχεία έτέθη εις ένέργειαν ή διαδικασία άναζη- 
τήσεως τοϋ κατόχου.

’Ανωτέρω στιγμιότυπον άπό τήν. . . . σύλληψιν καί 
μεταγωγήν.

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ

Ή  «Αΐωνία Πόλις» βαδίζει σταθερώς πρός τήν κατάκτησιν τών 
«πρωτείων» τής έγκ.ληματικότητος, έκθρονίζουσα τάς μεγάλος ’Αμε
ρικανικός πόλεις. Εις τήν Ρώμην, διαπράττονται, κατά μέσον όρον 
20 αδικήματα τήν ώραν—εν άνά τρία λεπτά. Συνολικώς, κατά τό 1973 
διεπράχθησαν 280.522 πάσης φύσεως άδικήματα, ήτοι παρετηρήθη 
αϋξησις τής έγκληματικότητος κατά 16 τοΐς έκατόν, έναντι τοϋ έτους 
1972.

Οί άριθμοί έδόθησαν ύπό τοϋ Εϊσαγγελέως Έφετών κ. Σπανιοϋλο, 
έπ’ ευκαιρία τής έπισήμου ένάρξεως τοϋ δικαστικού έτους.

Αί κλοπαί εύρίσκονται εις τήν κορυφήν τοϋ πίνακος τών ποινικών 
άδικημάτων, μέ μέσον όρον 10 διαρρήξεις άνά νύκτα, μεταξύ τής 
23.00' καί τής 02.00' ώρας. ’Επίσης, κατά τό 1973, έσημειώθησαν 108 
άνθρωποκτονίαι ή άπόπειραι αυτοκτονίας, πλέον τών 16.000 τραυμα
τισμοί καί 496 ληστεΐαι.

Έτερον μελανόν σημεϊον τής στατιστικής, είναι ή αισθητή αϋξησις 
τής έγκληματικότητος τών ανηλίκων καί τό γεγονός, ότι ή δικαιοσύνη 
δέν κατορθώνει νά παρακολουθή τόν φρενήρη ρυθμόν τής έγκληματι
κότητος καί, ούτω, τά 70 τοΐς έκατόν τών άδικημάτων νά παραμένουν 
άτιμώρητα.
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ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ Κ. Α. Τ. Ε.

Πριν άπό δεκαπέντε περίπου ημέρες, δόθηκαν στην δημοσιότητα οί πί
νακες των 3,076 έπιτυχόντων στα'Κέντρα Άνωτέρας Τεχνικής Έκπαιδεύ- 
σεως, oi όποιοι καί θά κατανεμηθοΰν σε 90 Τμήματα τής προτιμήσεώς τους. 
Γιά την συμπλήρωσι των θέσεων των είσαγομένων καταργήθηκε μέ ειδική 
νομοθετική ρύθμισι ή βαθμολογική βάσι, ώστε νά άποφευχθή ή δημιουργία 
δυσμενών επιπτώσεων στήν ύλοποίησι τοϋ νέου αύτοϋ εκπαιδευτικού θεσμοϋ. 
Ή  χαμηλή έπίδοσι των υποψηφίων, αποδίδεται κυρίως στό γεγονός cm πολλοί 
άπό αυτούς έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό χωρίς νά έχουν συμμετάσχει στις 
εισαγωγικές εξετάσεις των Άνωτάτων Σχολών. ’Έτσι έξ αιτίας τοϋ μικρού 
χρονικού διαστήματος πού μεσολάβησε μεταξύ προκηρύξεως καί διενεργείας 
τών εξετάσεων, οί υποψήφιοι δεν είχαν τήν ευχέρεια νά προετοιμασθοΰν άπο- 
τελεσματικά. Τό Ύπουργεϊον Παιδείας με Ανακοινωσί του εξήγησε τις δυ
σχέρειες πού Αντιμετώπισε μέχρι νά λειτουργήσουν τά KATE, τά όποια έθε- 
ώρησε θεμελιακούς παράγοντες για τήν οικονομική άνάπτυξι τής Χώρας. 
«Τό Ύπουργεϊον,—καταλήγει ή σχετική άνακοινωσί —λαμβάνει όλα τά κατάλ
ληλα μέτρα διά τήν επιτυχή λειτουργίαν τών KATE. Διδακτήρια άνεγείρονται, 
ό εξοπλισμός συμπληροϋται, καί προσλαμβάνεται τό απαραίτητον διδακτικόν, 
προσωπικόν. Έλπίζομεν ότι θά εύδοκιμήση εις καί τήν Χώραν μας ό είσαγό- 
μενος τό πρώτον θεσμός τής Άνωτέρας Τεχνικής Έκπαιδεύσεως. . . .».

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ
ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μέ Υπουργική άπόφασι, ή όποια 
έδημοσιεύθη εις τό ύπ’ άριθ. 1471 ]21-12- 
1973 Φ.Ε.Κ., τό ποσόν τής Κρατικής 
Έπιχορηγήσεως τό όποιον λαμβάνουν 
τά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
τής Χώρας προσαυξάνεται ώς έξης: 
Πχνεπιστήμιον ’Αθηνών κατά 25 έκ. 
δραχ., Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης κάτά

Ή  Χ.Α.Ν., στήν προσπάθειά της νά 
προσφέρη ευκαιρίες για διεθνή επικοινω
νία μεταξύ τών νέων, συνεργάζεται κάθε 
χρόνο μέ τήν Υπηρεσία Σπουδαστών 
τής Διεθνούς Χ.Α.Ν. γιά τήν Αποστολή 
στις Η.Π.Α. πεπειραμένων νέων καί 
κοριτσιών 20—30 ετών, γιά νά προσφέ
ρουν υπηρεσίες σέ παιδικές θερινές κατα
σκηνώσεις. Οί κατασκηνώσεις αυτές λει
τουργούν σέ διάφορες πόλεις τών Η.Π.Α. 
καί διαρκούν έννέα έβδομάδες. Μπορούν 
νά λάβουν μέρος νέοι ή νέες πού Αγαπούν 
τήν επικοινωνίαν μέ παιδιά καί μιλούν 
καλά τήν ’Αγγλική γλώσσα. Πληροφο
ρίες καί υποβολή αιτήσεων καθημερινώς 
στήν Χ.Α.Ν.—'Ομήρου 28 (Β' όροφος) 
10—12 πρωί.

50 έκ. δραχ., ’Εθνικόν Μετσόβιον Πολυ- 
τεχνεϊον κατά 83 έκ. δραχ., Πανεπιστή- 
μιον Ίωαννίνων κατά 2.512.000 δραχ., 
Πανεπιστήμιον Πατρών κατά 2,5 έκ. 
δραχ., Άνωτάτη Γεωπονική Σχολή ’Α
θηνών κατά 947.000 δραχ., Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 
κατά 3.839.000 δραχ., Πάντειος κατά 
800.000 δραχ., Άνωτάτη Βιομηχανική 
Σχολή Πειραιώς κατά 892.000 δραχ., 
Άνωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσα
λονίκης κατά 1.250.000 δραχ. καί Άνω- 
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών κατά 
145.600 δραχ.

Μαθήματα ζωγραφικής μέ καθηγητή 
τόν κ. Νικ. Παραλή, θά παραδίδωνται 
στήν ΧΑΝΘ γιά νέους καί νέες, κάθε 
Τρίτη καί Παρασκευή άπό 8—10 μ. μ. 
Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά άπευθύ- 
νωνται στήν ΧΑΝΘ καθημερινώς (τηλ. 
275-026 καί 274-710).

it it it
'Ο 'Όμιλος Σκάκι του Τμήματος Νέων 

της ΧΑΝΘ, συγκεντρώνεται κάθε Δευτέρα 
στις 8. μ.μ. στήν αίθουσά του, οπού τά 
μέλη του έχουν τήν εύκαιρία νά συναν- 
τώνται σέ φιλικούς άγώνες προπονήσεως 
μεταξύ τους.

Ό  'Όμιλος Ραδιοφωνίας της ΧΑΝΘ, 
καλεΐ δλους τούς νέους πού έχουν ένδιαφέ- 
ροντα μέ τήν τεχνική του ραδιοφώνου, 
κάθε Τετάρτη ώρα 6-8μ.μ. Του * Ομίλου 
ήγοϋνται άπόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Ή  Νομαρχία Λαρίσης άπένειμε 
δίπλωμα εύρεσιτεχνίας εις τον 
ήλικίας 19 έτών κ. Κων ]νον Σοΰ- 
κον πτυχιοΰχο της Μέσης, καί 
ήδη σπουδαστή της Άνωτέρας 
Σχολής ’Ηλεκτρονικών. Ό  κ. Σοΰ- 
κος εφεύρε μία «συσκευή τάσεως», 
όπως τήν ονομάζει ό ίδιος, ή ό
ποια προστατεύει τούς οδηγούς 
ταξί άπό έπιθέσεις κακοποιών.

Λειτουργεί μέ άπλή πίεσι ένός 
κουμπιού άπό τό άριστερό χέρι 
τού οδηγού, καί φορτίζεται μέ 
ήλεκτρική ένέργεια. ’Έτσι ό ο
δηγός μόλις άντιληφθή άπό τόν 
καθρέπτη ότι ό έπιβάτης άρχίζει 
νά έκδηλώνη κακές προθέσεις, πι
έζει τό κουμπί καί ό τελευταίος 
δέχεται τήν ήλεκτρική έκκένωσι 
χωρίς νά κινδυνεύει ή ζωή ή ή 
σωματική του άκεραιότητα. Α 
πλώς έκτινάσσεται προς τά πίσω, 
παραλύει γιά λίγα δευτερόλεπτα, 
καί έγκαταλείπει έντρομος τούς 
σκοπούς του. Ή  λειτουργία καθώς 
καί ή άποτελεσματικότης της συ
σκευής αύτής, δοκιμάσθηκαν μέ 
πρωτοβουλία τού Διοικητού τής 
Τροχαίας Λαρίσης Ταγματάρχου 
κ. Γεωργίου Φραγκάκη στον περί
βολο τού Τμήματος, καί τά άπο- 
τελέσματα ήσαν άριστα. ’Ανεξάρ
τητα περί τού εάν ή έφεύρεσι τού 
κ. Σούκου υίοθετηθή ή όχι, τό 
γεγονός καί μόνον οτι ό ζήλος του 
γιά τήν ήλεκτρονική επιστήμη τού 
έδωσε τήν έμπνευσι νά έφεύρη ένα 
τρόπο άμύνης τής κοινωνίας άπέ- 
ναντι στό έγκλημα, είναι ένα δεί
γμα τής άνωτέρας άντιλήψεως πού 
διακατέχει σήμερα τούς νέους μας. 
Τού σφίγγομε τό χέρι καί τόν 
συγχαίρομε θερμά.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ .Α .Ν .
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Οί γονείς τού μαθητου Ελευθερίου Έλευθεριάδη μέ τό βραβεϊον τό όποιον ή 
’Ακαδημία ’Αθηνών άπένειμεν μεταθανατίως στον υιόν τους διότι, στην προσπά
θεια του να σώση κινδυνεύοντα συνάνθρωπό του, παρεσύρθη ΰπό τοϋ κινδυνεύοντο στο

Η ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΑΝΩΝΥ
ΜΟΓΡΑΦΙΑ

Αίσχος!. . . . Μέ αυτόν τον 
τρίστηλο πρωτοσέλιδο τίτλο ό 
«Φοιτητής» —έβδομαδιαία. έκδοσι 
τής ΦΕΑΠΘ —έχαρακτήρισε ένα 
πρωτοφανές στα Ελληνικά σπου
δαστικά χρονικά περιστατικό. Στην 
συνέχεια έξηγεΐ δτι κάποιος άνω- 
νυμογράφος άπείλησε μέ έπιστολή 
καθηγητή τοϋ έκεϊ Πανεπιστημίου 
γιατί τον «έκοψε» στις εξετάσεις. 
Πραγματικά μόνο βαθειά λύπη 
μπορεί νά προκαλέση ή ένέργεια 
αυτή, ή όποια δέν στέκει οΰτε σάν 
κακόγουστη φάρσα. Γιατί μαρτυ
ρεί έλλειψι πνευματικής άνωτερό- 
τητος καί κυρίως έλλειψι άγωγής. 
Δυστυχώς οί άνώνυμες επιστολές, 
οί κακόγουστες φάρσες ή οί χυδαι
ότητες άπό τηλεφώνου δέν είναι 
εντελώς σπάνιο γεγονός στην επο
χή μας. Ή  υπηρεσιακή πείρα μας 
έχει διδάξει δτι τά άτομα πού δη- 
μιουργοΰν τις άθιότητες αυτές 
είναι άμόρφωτα, χωρίς ψυχικό 
σθένος καί ήθικές άναστολές πού 
βρίσκονται συνήθως στον χώρο τοϋ 
υποκόσμου ή ήμικόσμου. Γι’ αύτό 
καί μας έρχεται δύσκολο νά πιστέ
ψομε δτι ό άνωνυμογράφος τής 
Θεσσαλονίκης είναι πράγματι φοι
τητής. Έάν είναι, τότε πρέπει νά 
συγκλονίζεται άπό διάφορα συμ
πλέγματα. Νά είναι δηλαδή «ισό
βιος» καί νά βλέπη μέ φθόνο τις 
επιδόσεις τών άλλων καί καχυ
ποψία τήν βαθμολογία τών καθη 
γητών. ’Εκτός πιά άν είναι όλιγο- 
φρενής οπότε αίρεται κάθε κατη
γορία εις βάρος του, καί δέν άπο- 
μένει παρά νά τον άδρανοποιήσουν 
οί ίδιοι οί συνάδελφοί του «. . . 
’Επειδή δηλαδή κόπηκες πρέπει 
σώνει καί καλά νά στείλης μία 
άνώνυμη έπιστολή στον καθηγη
τή σου καί νά τον άπειλήσης; Τί 
έπιδιόκεις μέ αύτό καί τί θά κερ
δίσης; Γιατί θέλεις νά δημιουρ- 
γοΰνται έσφαλμένες εντυπώσεις καί 
νά συνάγονται αυθαίρετες γενι
κεύσεις γιά τά νειατα μας; . . . .  
διερωταται ό «Φοιτητής» καί κα
ταλήγει μέ ένα «Κρίμα» γιατί 
άνάμεσα στις 30.000 νέους οί ο
ποίοι φοιτούν στο Πανεπιστήμι- 
μας, νέοι πού είναι χωρίς άμφφο- 
λία οί έκλεκτοί τοϋ Έθνους, υπάρ
χουν έλάχιστοι, οπωσδήποτε δ- 
μως ύπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. .» 
Τί νά ποΰμε; ’Επαναλαμβάνομε 
δτι δέν μπορούμε νά τό πιστέψωμε 
δτι δ δράστης πρέπει νά είναι οπω
σδήποτε φοιτητής. ’Αλλά άν ύπο- 
τεθή δτι πράγματι είναι, τότε, δεν 
έχομε παρά νά τοϋ συστήσωμε δτι 
μπορεί μέ λίγη θέλησι καί προ
πάντων μελέτη, νά άναθεωρήση 
τήν τακτική του μέχρι νά έρθη ό 
καιρός πού θά άναλάβη κάποια 
υπεύθυνη θέσι στήν κοινωνία ή 
οποία τόσο πολύ τον έχει άνάγκη. 
δσο άκριβώς είναι τό κενό πού 
χρειάζεται γιά νά καλύψη ώστε νά 
γίνη σωστός. . . .

βυθό

Τά αισθήματα γενναιοφροσύνης καί 
φιλαλληλίας είναι δύο άπό τά πολλά χα
ρίσματα τών νέων τής 'Ελλάδος.... Τήν 
Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 1973, δσοι 
βρέθηκαν στον χώρο τής πανηγυρικής 
συνεδρίας τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, έδο- 
κίμασαν έκστατική συγκίνησι γιά τον 
ήρωϊσμό ένός νέου ό όποιος βραβεύθηκε 
μετά θάνατον γιατί έχασε τήν ζωή του

ΜΙΚΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τό Σώμα Ελλήνων Προσκόπων άντι- 
προσώπευσε μέ επιτυχία τήν Χώρα μας 
στο 10ο Αύστραλιανό Τζάμπορυ πού έγινε 
άπό 29 Δεκεμβρίου 1973 μέχρι 6 ’Ιανουά
ριου 1974 στό ’Εκπαιδευτικό καί κατα- 
σκηνωτικό Κέντρο τών Αύστραλών Προ
σκόπων «Γούντ Χάουζ Ελλάδος». Ή  
'Ελληνική άντιπροσωπεία πού έπέστρεψε 
άεροπορικώς στις 11 ’Ιανουάριου, έτυχε 
θερμοτάτης υποδοχής έκ μέρους τών έκεϊ 
διπλωματικών μας άρχών, τής Ελληνικής 
όμογενείας, καί τών 'Ελληνικών Προ
σκοπικών ομάδων τών πόλεων Σίδνεϋ, 
Μελβούρνης καί Άδελαΐδος.

Ή  Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 
σέ συνεργασία μέ τήν «PHILLIPS», προ
κηρύσσει γιά 6ο χρόνο διαγωνισμό γιά τήν 
βράβευσι νέων έρευνητών στον φοιτητι
κό, σπουδαστικό, καί μαθηματικό χώρο. 
Προβλέπονται τέσερα χρηματικά βραβεία 
τών 10.000 δρχ. τών 8.000 δραχμ., τών 
5.000 δραχ. καί τών 4.000 δραχμών 
καθώς καί πολλοί έπαινοι πού θά άντιπρο- 
σωπεύουν διάφορες συσκευές PHILLIPS

Οί δύο πρώτοι νεαροί έρευνηταί θά έχουν 
τό δικαίωμα νά πάνε στό Άαχεν τής 
Δυτικής Γερμανίας, δπου θά διεξαχθή ό 
Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός. Περισ
σότερες πληροφορίες δίνονται άπό την 
Ελληνική Μαθηματική 'Εταιρία—’Ελευθε
ρίου Βενιζέλου 34 Άθήναι, τηλ. 616-532, 
καί τήν Εταιρία PHILLIPS τηλ. 915-311

Στις 17 Ίανουαρίου στήν Άνωτάτην 
Σχολή Οικονομικών καί Έμπορικών’Επι- 
στημών, έγινε ή άπονομή τών έπάλθων 
τών Διασυλλογικών άγώνων σκοποβολής,

στήν προσπάθειά του νά σώση κάποιον 
άλλον πού τον παρέσυραν τά κύματα 
στον βυθό τής θαλάσσης. Μέ συγκρατη
μένη οδύνη άλλά καί ύπερηφάνεια μαζί, 
οί γονείς του πού είκονίζονται στήν φωτο
γραφία, παρέλαβαν τό βραβείο τοϋ ήρωϊ- 
κοΰ παιδιού τους. Λεγόταν ’Ελευθέριος 
Έλευθεριάδης καί ήταν μαθητής.........

πού είχε οργανώσει μέ έπιτυχία ή Σχολήί 
Παρέστησαν ό Πρύτανις καί καθηγητα. 
τής ΑΣΟΕΕ, έκπρόσωποι τής Π.Σ.Ε. καί 
τής Σ.Κ.Ο.Ε. καί πλήθος φοιτητών καί φοι
τητριών. Έπαθλα παρέλαβαν σκοπευταί 
τής Α.Σ.Ο.Ε.Ε., τού Πολυτεχνείου, τής 
Άνωτάτης Γεωπονικής Σχολής, τής Χω
ροφυλακής, καί τής Αστυνομίας Πόλεων. 
’Επακολούθησε ή έντυπωσιακή ύπό τήν 
διεύθυνσι τού Καθηγητοΰ τής Σχολής 
’Αρχιμουσικού κ. Ευσταθίου Μαυρομμάτη, 
έμφάνισι τής μικτής χορωδίας τής Σχο
λής ή όποια καί κατεχειροκροτήθη. Καί ή 
ώραία αύτή έκδήλωσι, έκλεισε μέ μι
κρή δεξίωσι πού έγινε σέ ειδική αίθουσα 
τής Σχολής.

Στις 15 Ίανουαρίου έληξε ό παμφοιτη- 
τικός διαγωνισμός ποιήσεως πού έχει 
προκηρύξει ό ’Εθνικός Σύλλογος Φοιτητών 
Φιλοσοφικής τού Άριστοτελείου Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τά άποτελέ- 
σματα θά άνακοινωθοϋν μετά τήν όλοκλή- 
ρωσι τής μελέτης τών ποιημάτων άπό τήν 
’Επιτροπή κρίσεως πού άποτελεϊται άπό 
δύο λογοτέχνες καί τρεις Καθηγητάς Πα
νεπιστημίου τής Ν.Ε. Φιλολογίας.

Μέ τό ταχυδρομείο τού Ίανουαρίου 
πήραμε τά έντυπα γιά νέους «’Ακτίνες», 
«Συζήτησις», «Κόσμος τής Έλληνίδος», 
«Νειατα», «Φοιτητής», «Μαθηματική 
Εστία», «’Άμπελος», «Διδαχή» καί «Ζωή 
τού Παιδιού». Πήραμε έπίσης καί τό 
Μηνιαίο ’Όργανο τών Προσκόπων τής 
Κύπρου «Πάντα ’Εμπρός» μέ ευχές άπό 
τήν Σύνταξί του. Τις άνταποδίδομε μέ 
άγάπη γιά τον καινούργιο χρόνο, καί τά 
Δεκάχρονα πού συμπλήρωσε άπό τήν 
έκδοσί του.
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Μάρτυρες τής 'Ελευθερίας

Β Α Σ Ι Λ Ι £ Η

Π Α Π Α Θ ΑΝΑΣ Ι ΟΥ  

Ή ήοωτκή Δασκάλα 

τού Σκρά

Το π ·ρόν θέμα, άναψερόμενον εις μίαν άπό τάς πλέον 
συγκλ,ονιστικάς σελίδας της νεωτέρας πολεμικής μας 
Ιστορίας παρουσιάζει μίαν τραγική; πρωτοτυπίαν. Ή  
πρωτοτυπία έγκειται εις τό γεγονός δτι εις την κορυ
φήν τής πυραμίδος των νεκρών ηρώων, πού μέ την αυ
τοθυσίαν των συνέθεσαν την βάσιν τοϋ φοβερού αυτού 
ολοκαυτώματος δεσπόζει ή μορφή μιας κοπέλλας. Ή  
νεαρά αυτή παιδαγωγός πού κατεκρεουργήθη άπύ τούς 
κόκκινους άνθρώπους στο άκριτικο χωρίο Σκρά έβα- 
ρύνετο μέ τήν κατηγορίαν δτι έδίδασκε δωρεάν στά μι
κρά παιδιά τής περιοχής τήν Ελληνικήν 'Ιστορίαν. 
Στδν σταυρό πού σκεπάζει τον άπέριττο τάφο της ανα
γράφεται ένα δνομα : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑ
ΣΙΟΥ.

ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ
Λογοτέχνου

Το Σκρά ενα ιστορικό χωριό πλησίον των Έλληνο- 
γιουγκοσλαβικών συνόρων επί ύψοδείκτου 500 μέτρων 
δεν υπήρξε ποτέ αξιόλογος συντελεστής τής εθνικής 
μας οικονομίας. Γνωστόν εις τό Πανελλήνιον από τήν 
μεγάλην νικηφόρον μάχην τού Στρατού μας εναντίον 
των Βουλγάρων τής 17ης Μαίου 1918 έζησεν έκτοτε 
επί 38 έτη εις μίαν ατμόσφαιραν διακριτικής γαλήνης 
δταν ένα άνέλπιστον περιστατικού έγινε ή αιτία νά με- 
ταβληθή σε ερείπια κυκλωμένο άπό τις φλόγες μιάς 
ανομολόγητης συμφοράς. Τό γεγονός αύτό έλαβε χώ 
ραν την 13ην Νοεμβρίου τού 1946. Τήν ήμέραν εκείνην 
τό μικρό χωριό έφρουρεΐτο άπό δύναμιν λόχου τού Ε 
θνικού μας στρατού. Έ κ  των 80 άνδρών - ’Αξιωματι
κών καί οπλιτών - πού ύπερήσπιζον τό Σκρά, οί 30 εΐ- 
χον επανδρώσει το 81ον φυλάκιον έτοιμοι άνά πάσαν 
στιγμήν νά άντιμετωπίσουν αιφνιδιαστικήν έπίθεσιν 
τού έχθρού. 'Η  κατάστασις έξελίσσετο χωρίς απρόο
πτα όταν την 4ην πρωινήν ή ολιγομελής φρουρά έδέχ- 
θη επιθεσιν 900 (κομμουνιστοσυμμοριτών). Ε ξοπλι
σμένοι με πολυβόλα, μυδράλλια, αύτόματα, μπαζού- 
κας καί βαρείς ολμους, προσεβαλον τό φυλάκιον καί 
τας εξωτερικας περιπόλους μέ καταιγιστικά πυρά. 'Η  
καταστασις άρχισε νά προσλαμβάνη άπό τών πρώτων 
στιγμών την έκτασιν ολοκληρωτικής συμφοράς, δταν 
εις τον πρώτον δροφον τού στρατιωτικού κτιρίου έκανε 
τήν έμφάνισίν του ό Διοικητής τών ήρωϊκών πολιορ- 
κημενων, λοχαγος Ταβουλάρης. Ό  σκληροτράχηλος 
αυτός πολεμιστής, πηδώντας άπό τον εξώστη στο λα

σπερό έδαφος, διέσχισε σάν σίφουνας τήν πλατεία καί 
όρμώντας στο κεντρικό φυλάκιο, άρχισε νά χειρίζεται 
προσωπικώς τό πολυβόλο, διατάσσων τούς άνδρες του 
νά διατηρήσουν τις θέσεις των, πάση θυσία. Ό  άνθυ- 
πολοχαγός Κουρής, έμάχετο ήδη εις τό πλευρό του. 
"Οσον διά τον ταγματάρχην Πάστραν, ό τελευταίος 
αύτός άμυνόμενος άπό τό τηλεφωνείο, μόλις άντελήφθη 
τούς Κ]Σ νά πλησιάζουν, πέταξε τό άδειο του αυτόμα
το καί μέ τον ’Ανθυπίατρον Καραβασίλην, άρχισαν νά 
σπέρνουν τον άκάλυπτον χώρον μέ βροχή άπό χειρο
βομβίδες. Ο χορός τού θανάτου έσυνεχίζετο, δταν δμως 
ό θρυλικός ταγματάρχης άντελήφθη δτι είναι περικυ- 
κλωμενος εξ όλων τών σημείων, έπεχείρησεν ήρωϊκήν 
έξοδον. Δεν επρόλαβε δμως νά πραγματοποιήση τό 
σχέδιόν του, γιατί μιά σφαίρα τού εχθρού τον βρήκε 
στήν καρδιά, ρίχνοντάς τον στή λάσπη νεκρόν. Ό  άνθυ- 
πιατρος που προσεπαθησε νά τον μιμηθή, δέν είχε κα- 
λυτέραν τύχην. Ή  έπέμβασις ενός λοχία ό όποιος έφό- 
νευσε τον ένεδρεύοντα συμμορίτην, δέν έβελτίωσε τήν 
καταστασιν, διότι πριν προλάβει νά μετακινηθή, ένας 
εχθρικός όλμος έξεράγη πλησίον του μεταβάλοντάς 
τον σέ μιάν άμορφη μάζα. "Οσο γιά τον άνθυπολοχαγό 
Μπαρτζιώκα, αύτός άφοΰ έφόνευσε πολλούς συμμορί- 
τες, εδεχθη τελικώς στο κεφάλι μιά σφαίρα καί έπεσε 
κεραυνόπληκτος στή γή. Μόλις οί κόκκινοι σατανάδες 
άντελήφθησαν τον θάνατον τού Άνθυπολοχαγοΰ, εί- 
σώρμησαν εις τό κτίριον, κατέσφαξαν τον τηλεφωνητή 
καί έν συνεχεία έστράφησαν προς τό πολυβολείο δπου
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ήμύνετο ό Διοικητής. Δεν έπρόλαβαν όμως νά πλησιά
σουν γιατί τό πολυβόλο τοϋ Ταβουλάρη, έφόνευσε πολ
λούς έξ αύτών. "Εως πότε όμως . Τά πυρομαχικά 
ήσαν ελάχιστα. "Αλλη λύσις δεν υπήρχε άπό την διά- 
σπασιν τοϋ κλοιού. Ό  αείμνηστος Λοχαγός έκάλεσε 
τότε πλησίον του τον τραυματία Κουρή καί άφοΰ τοϋ 
εδωσε διαταγήν νά σπεύση μέ τούς άνδρες του στο 81ον 
φυλάκιο, τοϋ ύπεσχέθη νά τον καλύψη. Αύτά ήσαν τά 
τελευταία του λόγια. Σέ λίγα δευτερόλεπτα - ’Αξιωμα
τικοί καί οπλίτες - ήσαν όλοι των νεκροί.

Νύχτα τής 14ης Νοεμβρίου. Στίφη έξαγριωμένων 
Κ]Σ άποδεκατίζου > τούς άμάχους κατοίκους τοϋ Σκρά. 
Γέροντες καί Γυναικ'όπεδα σφάζονται σωρηδόν. Τό 
πτώμα τοϋ Άνθ]γοΰ Κουρή, τεμαχίζεται. Ό  Πρόεδρος 
τής Κοινότητος τυφλώνεται καί έκτελεΐται μέ κτηνώδη 
άγριότητα μπροστά στη μητέρα του καί τή γυναίκα 
του, οί όποιες ύφίστανται τήν ιδίαν μοίραν. 'Υπάρχουν 
άκόμη τά δύο μικρά κορίτσια του, αύτά όμως οί κα
κούργοι άντί νά τά σφάξουν τά καίνε ζωντανά. Τότε 
άκριβώς έρχεται ή σειρά τής θρυλικής Βασιλικής Πα

παθανασίου. Ή  θέα τής ήρωϊκής αυτής Έλληνοπούλας, 
εξαγριώνει τούς εισβολείς, οί όποιοι άρχίζουν νά τήν 
υποβάλουν σέ μεσαιωνικά βασανιστήρια. ’Αφοΰ τήν 
άκρωτηριάζουν, τής ξεριζώνουν τήν γλώσσα καί τέλος 
τήν κρεμούν άπό τά πόδια στο παρακείμενο δένδρο. 
Μέσα στο μαρτύριό της ή έτοιμοθάνατη κοπέλλα φωνά
ζει «εισθε δολοφόνοι. Ζήτω ή Ελλάς». Μετά άπό λί
γο ξεψυχάει. Ό  χρόνος κυλά. Οί δυνάμεις τοϋ Έθνικοΰ 
μας στρατοΰ θά άρχίσουν σέ λίγο μεγάλες στρατιωτικές 
επιχειρήσεις έναντίον τών ξενοκινήτων συμμοριτών. 
Ή  άνάμνησις έν τούτοις τής τραγικής Βασιλικής Πα
παθανασίου, δέν πρόκειται νά ξεχασθή. Τό 'Υπουργεΐον 
’Εθνικής Παιδείας, τιμώντας τήν μνήμην της, δίδει 
διαταγήν νά άναρτηθή ή εικόνα της σέ όλα τά Δημοτικά 
Σχολεία. 'Η  ’Ακαδημία ’Αθηνών τής άπονέμει μετάλ- 
λιον καί τό Γ.Ε.Σ. δίδει έντολήν νά στηθή προτομή της 
στο Σκρά. Ή  ύπερήφανη Έλληνίς, τριγυρισμένη άπό 
τούς ήρωϊκούς νεκρούς ’Αξιωματικούς καί οπλίτες τοϋ 
Έθνικοΰ μας Στρατοΰ, άτενίζει άπ’ έδώ πάνω τήν με
γάλη πατρίδα της. Τήν Πατρίδα μας. Τήν Αίωνίαν 
Ελλάδα.

εποχιακά

ΕΙΚΟΣΔΗΜΕΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

’Εκπτώσεις ! ... Τό μονολεκτικό αυτό εμπορικό ανακοινωθέν 
δεσπόζει τις τελευταίες ήμερες στις βιτρίνες τών καταστημά
των. Γραμμένο σέ στενόμακρες, τετράγωνες, παραλληλόγραμ
μες, καί πολύχρωμες ρεκλάμες μέ γράμματα άκανόνιστα έτσι 
πού νά τονίζεται παραστατικά ή κατακόρυφη πτώσι τών τιμών 
άπό τό φυσιολογικό τους ύψος. ’Εκπτώσεις παντού άναγγέλ- 
λονται καί μάλιστα σέ ποσοστό μέχρι καί 50%, αν λάβωμε ύπ’ 
δψιν τις σχετικές άνακοινώσεις πού φιγουράρουν στις βιτρί- 
νες, καί βάζουν σέ πειρασμό ακόμη καί όσους άμφισβητοΰν 
τήν γνησιότητα τής είκοσαήμερης αύτής εύκαιριακής φιέστας. 
’Εκπτώσεις πού ένθουσιάζουν τις γυναίκες, καί σέ ώρισμένες 
περιπτώσεις προβληματίζουν τούς άνδρες... ’Εκπτώσεις πού 
ντύνουν, στολίζουν, καί νοικοκυρεύουν ’Αθηναίους, περαστι- 
στικούς ’Επαρχιώτες, καί ξένους τουρίστες. Ειδικά γιά τούς 
τελευταίους, δέν ισχύει πλέον τό «πάρτε τουρίστες μιά κάρτ- 
ποστάλ», άφοΰ είναι γνωστό ότι πολλοί άπό αύτούς μέ όχι 
ισχνά βαλάντια, έξαργυρώνουν άρκετά «τράβελλερς τσέκ» γιά 
νά κάνουν τά ψώνια τους στήν ’Αθήνα. Έφ’ ω καί στις βιτρίνες 
τών κεντρικών καταστημάτων δεσπόζει τό τρίπτυχο «Έκπτώ- 
σεις-SOLDES-RABAIS...»
— "Ωστε ψωνίζουν καί οί τουρίστες μέ τις έκπτώσεις ; ρωτούσε 
πρό ήμερών ένας μεσόκοπος τόν διπλανό του καθώς περνούσαν 
μπροστά άπό ένα μεγάλο κατάστημα.
— Δέν τούς βλέπεις πώς περιεργάζονται τήν βιτρίνα ; τού άπάν- 
τησε ό άλλος δείχνοντας μιά ομάδα άπό αγόρια καί κορίτσια 
πού έστεκαν μπροστά της.

— Ά ντε βρέ παιδιά... Κουνηθήτε καμμιά φορά άπό τήν βιτρίνα 
γιατί χάνομε τήν πρώτη ώρα άπό τά Αγγλικά... ακούστηκε 
τήν ίδια στιγμή νά λέη ένας άπό τήν συντροφιά αύτή τών «του
ριστών» πανύψηλος, μέ ακατάστατα μαλλιά, έλαφρό ύπογένειο, 
πράσινο άμπέχωνο, τσάντα-σακκίδιο άνηρτημένη στόν ώμο 
καί ένα άναμμένο «Ζιτάν» στό στόμα του...

Ή  κίνησι στις έκπτώσεις τού Φεβρουάριου είναι περισσό
τερο έντυπώσιακή άπό τόν Αύγουστο. Βασικός λόγος είναι τό 
γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος άπό τόν γυναικόκοσμο τής 
’Αθήνας δέν βρίσκεται όπως συμβαίνει τό καλοκαίρι στις έξο- 
χές. Συμβαίνει πάλι οί έκπτώσεις τού Φεβρουάριου νά συμπί
πτουν χρονικώς μέ τις ’Αποκριές, οπότε φυσική είναι ή άνα- 
ζήτησι μιας ανανεωμένης κοσμικής έμφανίσεως λόγω τών ήμε
ρών. ΓΤ αυτό καί τις πρώτες ήμέρες τών έκπτώσεων δημιουρ- 
γείται τό αδιαχώρητο στά καταστήματα. Στήν πρώτη γραμμή 
τής ζητήσεως, είναι τά έτοιμα έξαρτήματα άμφιέσεως κυρίως 
γυναικείας.Ή τουαλέττα, ή τσάντα ή τά παπούτσια πού έκαναν 
τήν θριαμβευτική τους έμφάνισι στό ρεβεγιόν τών Χριστου
γέννων ή τής Πρωτοχρονιάς είναι μιά μακρυνή ιστορία... Πρέ
πει όπωσδήποτε νά άνανεωθοΰν μέ κάτι άλλο καινούργιο, Για- 
τί σήμερα όλα παλιώνουν μέ άπίστευτη ευκολία.Γιατί σήμερα, 
πανδαμάτωρ δέν είναι ό χρόνος ,άλλά ή έκλεκτική συνήθεια, ή 
άναμονή τού συρμού πού καταδιώκει τό χρόνο...

Πλησιάζουν οί έκπτώσεις ; Οί ήμέρες πού μεσολαβούν δέν 
έχουν σημασία. ’Αφιερώνονται στήν πυρετώδη προπαρασκευή. 
Στήν έπίμονη άναζήτησι μόλις άνοιξη τό μεγάλο αυτό ευκαι
ριακό ’Ιωβηλαίο. Λίγο πριν τό μεσημέρι, μόλις τελειώση ή 
«Πικρή μικρή μου άγάπη» καί «Τό σπίτι τών άνέμων». άρχίζει 
ή γυναικεία άλληλοενημέρωσι άπό τηλεφώνου, γιά τά τελευ
ταία νέα τών έκπτώσεων.

Τό τηλέφωνο κλείνει κάποτε καί τά τρεχάματα άρχίζουν. Η 
Έρμού, ή Αιόλου, ή Σταδίου καί όλοι οί έμπορικοί δρόμοι τής 
’Αθήνας πλημμυρίζουν άπό τήν ομαδική κάθοδο τών γυναικών. 
"Ολες ψάχνουν μέ διαπεραστικό βλέμμα νά άνακαλύψουν τήν 
μεγάλη «ευκαιρία». Τό ίδιο βλέμμα περιφέρουν καί οί καταστη- 
ματάρχαι στήν προσπάθειά τους νά έντοπίσουν έγκαίρως κά
ποια κομψή «μαύρη χεϊρα» πού όχι σπάνια έρχεται, έπωφελεΐ- 
ται άπό τόν συνωστισμό, κλέβει, καί απέρχεται άξιοπρεπώς. 
’Αλλά πολύς λόγος έγινε γιά τις γυναίκες. Οί άνδρες δηλαδή 
δέν έπωφελοΰνται άπό τό 20ήμερο τών έκπτώσεων ; Ψωνίζουν 
βέβαια καί έκείνοι, άλλά πάντα μέ τήν καθοδήγησι τών γυναι
κών. Αύτές προγραμματίζουν, έκτιμοΰν καί άποφασίζουν, καί 
έκείνοι έχουν τήν τελευταία λέξι πού είναι πάντα «Ναι» 
καί πληρώνουν, γιά νά φθάσουν στό σπίτι ένα σωρό χρήσιμα 
καί άχρηστα πράγματα... Μά γιατί αύτή ή πρωτοβουλία στις 
γυναίκες ; θά ρωτούσε ίσως κάποιος «σκληροπυρηνικός» σύ
ζυγος, πατέρας ή άδελφός. Μά έκπτώσεις είναι αύτές. Μέ άλλα 
λόγια άναγκαϊον κακόν πού έρχεται καί παρέρχεται δυό φορές 
τόν χρόνο. Πώς νά τό κάνωμε ; X —
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Τήν 16 ’Ιανουάριου στό Εθνικό στά
διο Τρικάλων, ή ποδοσφαιρική όμάδα 
τής Χωροφυλακής έδωσε φιλικό αγώνα 
μέ τό όμώνυμο ισχυρό Σωματείο τής Β'. 
’Εθνικής κατηγορίας. Τήν συνάντηση 
ή όποια έγινε μέσα σέ αθλητικά πλαίσια, 
παρακολούθησαν οί ’Αρχές τής πόλεως, 
’Αξιωματικοί, Ύπαξιωματικοί καί Χωρο
φύλακες τής Δ.Χ. Τρικάλων, καί πλήθος 
φιλάθλων, οί όποιοι έμειναν ίκανοποιη 
μένοι άπό τήν άπόδοσι των δύο όμάδων. 
Ή  Χωροφυλακή προηγήθη στό 10' μέ τόν 
Σταματόπουλο, ό όποιος άφοϋ άπέφυγε 
έντεχνα τόν αντίπαλό του Μυλωνά, 
μέ ισχυρό σούτ έπέτυχε τό 1—0. Στό 
22 ή όμάδα τής Χωροφυλακϋ ς έσημείωσε 
τέρμα πού άκυρώθηκε ώς ί φ „άϊντ. Μετά 
13 άκριβώς λεπτά καί συγκεκριμένα στό 
35' τά Τρίκαλα ισοφάρισαν 1—1 μέ τόν 
Σινάτκα, ό όποιος άξιοποίησε μία θαυ
μάσια μεταβίβασι τοϋ συμπαίκτη του 
Άσλάνογλου. Πέντε λεπτά πρό τής λή- 
ξεως τού Α' ήμιχρόνου, ό Χωροφύλαξ" 
Τουρκομένης άπέκρουσε ισχυρό σούτ 
του Πράπα. Στό 45' τά Τρίκαλα προηγή- 
θησαν μέ 2—1 ύστερα άπό θαυμάσιο
συνδυασμό των Κατσάκου—Σινάτκα— 
Μπαμπούρη καί σούτ τοϋ τελευταίου. 
Μέ τήν έναρξι τοϋ Β'. ήμιχρόνου ή όμάδα

τής Χωροφυλακής προσέχει περισσότερο 
τις γραμμές της καί οί κυνηγοί της προ
σπαθούν μέ συνδυασμένες έπιθέσεις νά 
παραβιάσουν τήν έστία τοϋ Πόντου. 
Ή  ίσοφάρισι έρχεται στό 55' ύστερα άπό 
ένα πέναλτυ πού έκανε ό Βουνοτρυπίδης 
στήν προσπάθειά του νά άποκρούση 
τήν μπάλλα καί τό μετέτρεψε σέ γκόλ 
ό Χωροφύλαξ Πλούμπης. Στό 68' τό 
σκόρ γίνεται 3—2 ύπέρ τής Χωροφυλακής 
χάρις σ’ ένα θαυμάσιο γκόλ πού έπέτυχε 
καί πάλι ό Χωροφύλαξ Πλούμπης. 
’Αμέσως μετά τήν σέντρα ό Χωροφύλαξ 
Σταματόπουλος έπέτυχε τό τέταρτο καί 
τελευταίο γκόλ τής Χωροφυλακής. Στό

τελευταίο εικοσάλεπτο οί γηπεδοϋχοι 
έντείνουν τις προσπάθειές τους νά μειώ
σουν τό εις βάρος τους σκόρ. Ή  μεγάλη 
εύκαιρία ήρθε στό 89' όταν ό διατητής 
έδωσε πέναλτυ μία ανατροπή τοϋ Ζήκου 
μέσα στήν περιοχή άπό τόν Χωρ]κα 
Πλούμπη. Τό έκτύπησε ό Κατσάκος 
άλλά έστειλε τήν μπάλα στήν άριστερή 
κάθετο δοκό. "Ετσι χάθηκε καί ή τελευ
ταία εύκαιρία άπό πλευράς Τρικάλων, 
γιά νά κλείση τό σκόρ μέ 4—2 ύπέρ τής 
όμάδος τής Χωροφυλακής. Ά πό τήν τε
λευταία διεκρίθησαν ό Ένωμ]ρχης Ρίζος 
καί οί Χωρ]κες Τουρκομένης, Σπυρόπου- 
λος, καί άπό τά Τρίκαλα οί Μπαμπού- 
ρης, Κατσάκος καί Βουνοτρυπίδης. Ή  
διαιτησία τοϋ κ. Κουτσάκια καλή. 
Μετά τόν αγώνα ή νικήτρια έτιμήθη μέ 
κύπελλο άπό τόν ’Ανώτερο Διοικητή 
Χωρ]κής Θεσσαλίας Συνταγματάρχη κ. 
Παν. Τσικούρη.

Οί συνθέσεις τών όμάδων :
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ : Τουρκομένης, Πλού

μπης, Κυριαζής, Σπυρόπουλος, Ρΐ- 
ζος, Θεοδωρόπουλος, Ζερβουδάκης, Σα- 
ταράκης, Ρεμοϋνδος I, Σταματόπουλος, 
Ρεμοΰνδος II.

ΤΡΙΚΑΛΑ : Πόντος, Μουλιώτας, Μυ
λωνάς (46' Καραγεωργίου), Βουνοτρυ
πίδης, Ρίζος, Μπαμπούρης, Άσλάνογλου, 
Πράπας, Μητσάκος, Κατσάκος, Σινάτ- 
κας (46' Ζήκος).

Μέ διοργανώτρια τήν Χωροφυλακή, 
στις 20 Ίανουαρίου άρχισαν στό Σκο
πευτήριο Καισαριανής Διασυλλογικοί 
άγώνες στίβου, μέ τό άγώνισμα τοϋ 
πιστολιού άκριβείας τών 50 μ. Νικητής 
άνεδείχθη ό Δροσόπουλος τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων μέ 536J600, ένώ ό πρω
ταθλητής Ελλάδος Μοίραρχος κ. Δη- 
μήτριος Κοτρώνης, έσημείωσε τήν έντε- 
λώς άσχετη μέ τις πραγματικές του 
δυνατότητες έπίδοσι 520]600. Δηλαδή 
41 (!) επιτυχίες χαμηλότερα άπό τό 
άτομικό του ρεκόρ. Τό γεγονός όμως αύτό 
δέν έμπνέει καμμία άπολύτως άνησυχία. 
Γιατί όπως διεπίστωσε ή στήλη, ό πρωτα
θλητής μας ένώ βρισκόταν έλεύθερος 
ύπηρεσίας μέ «οίκοι νοσηλείαν» ύστερα 
άπό οξεία' άμυγδαλίτιδα, έγκατέλειψε 
τό κρεββάτι καί βρέθηκε στόν άγωνιστι- 
κό χώρο όχι γιά νά διεκδικήση μέ άξιώ- 
σεις τήν πρώτη νίκη, άλλά νά προσφέρη 
τις ύπηρεσίες του σάν άθλητής μέ πείρα, 
άφοϋ τήν διοργάνωσι είχε άναλάβει τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής. Οί άγώνες συ
νεχίζονται στις 3 Φεβρουάριου μέ τό 
άγώνισμα τοϋ τυφεκίου στάνταρ τών 
τριών στάσεων. Καί τοϋ περιστρόφου 
No 38, γιά νά τελειώσουν στις 10 Φε
βρουάριου μέ τό άγώνισμα τοϋ τυφεκίου 
πρηνηδόν τών 60 βολών, καί τοϋ
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πιστολιού άκριβείας τών 50μ. Εις τούς 
άγώνες, έκτος άπό σκοπευτάς τής Χωρο
φυλακής, μετέχουν ή ’Αστυνομία Πό
λεων, καί φοιτηταί διαφόρων Άνωτάτων 
Πνευματικών 'Ιδρυμάτων.

Ό  Μοίραρχος κ. Κοτρώνης κατά 
τήν απονομήν τών βραβείων
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ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

Τήν 17 Ιανουάριου, σέ αίθουσα της 
’Ανώτατης Σχολής Οικονομικών · καί 
’Εμπορικών ’Επιστημών, άπό τόν Πρύ- 
τανι κ. Μεϊμάρογλου καί τόν Γραμματέα 
τής ΣΚΟΕ κ. Λυκούρη, έγινε ή απονομή 
των έπάθλων εις τούς νικήτας τών Δια- 
συλλογικών αγώνων Σκοποβολής πού 
προέρχονται άπό τήν Α.Σ.Ο.Ε.Ε., τό 
Πολυτεχνείο, τήν Άνωτάτη Γεωπονική 
Σχολή ’Αθηνών, τήν Χωροφυλακή καί 
τήν ’Αστυνομία Πόλεων. ’Από πλευράς 
Χωροφυλακής ό Μοίραρχος κ. Δημήτριος 
Κοτρώνης έτιμήθη μέ τό κύπελλο τού 
πρώτου νικητοΰ στό αγώνισμα του πιστο
λιού ακρίβειας τών 50μ. Τό άξιοσημείωτο 
είναι ότι μέ κύπελλο πρώτης νικήτριας 
έτιμήθη καί ή θυγατέρα τοϋ πρωταθλητοΰ 
μας αθλήτρια τής Π.Σ.Ε. Κατερίνα 
Κοτρώνη, ή όποια μάλιστα στήν κατη
γορία τοϋ άεροβόλου τυφεκίου παίδων, 
κατέρριψε τό Πανελλήνιο ρεκόρ μέ 
έπίδοσι 386]400. Τό παλαιό κατείχε ό 
Λιβέρης έπίσης τής Π.Σ.Ε., μέ έπίδοσι 
384]400. Δικαιολογημένη είναι έπομένως 
ή ίκανοποίησί τους καθώς ποζάρουν μέ 
τά έπαθλα άνά χείρας στήν φωτογραφία, 
πού ή στήλη δημοσιεύει μέ συγχαρητήρια 
καί ευχές μαζί γιά συνεχείς νίκες καί άξια 
πάντα έκπροσώπησι τών Ελληνικών 
χρωμάτων σέ Διεθνείς συναντήσεις, καί 
άπό τούς δύο.

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Α

Α Γ Ω Ν Ω Ν  Σ Ι Σ Μ

Ή  Γενική Συνέλευση τοϋ ΣΙΣΜ, 
έπρογραμμάτισε τά πρωταθλήματα τοϋ 
ΣΙΣΜ πού θά γίνουν τό 1974. Ή  Ελλάς 
έδήλωσε συμμετοχή σέ τρία άγωνίσματα, 
καί πιθανή συμμετοχή σέ άλλα πέντε. 
Ή  Χώρα μας θά συμμετάσχη οπωσδήποτε 
εις τά έξής πρωταθλήματα τοϋ ΣΙΣΜ:
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ : Η Ελλάς έκληρώ- 

θη στόν πρώτο όμιλο προκριματικών 
άγώνων μέ άντιπάλους τήν ’Αλγερία καί 
τήν Γαλλία. Οί άγώνες θά είναι διπλοί 
καί θά γίνουν ώς έξής : Ελλάς -’Αλγε
ρία στήν ’Αθήνα (Φεβρουάριος), Γαλλία— 
Ελλάς (Μάρτιος), 'Ελλάς -Γαλλία στήν 
’Αθήνα (’Απρίλιος) καί ’Αλγερία-Ελλάς 
(Μάιος).

ΠΑΛΗ : Θά διεξαχθή στή Ρώμη άπό 
20—30 ’Οκτωβρίου 1974 μέ διοργανώ- 
τρια Χώρα τήν ’Ιταλία.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Θά διεξαχθή στό

Φοντενεμπλώ άπό 21—29 ’Ιουλίου 1974, 
μέ διοργανώτρια Χώρα τήν Γαλλία.

Τά άγωνίσματα στά όποια ή Ελλάς 
έδήλωσε πιθανή συμμετοχή είναι τά 
έξής :

ΜΠΑΣΚΕΤ :Θά διεξαχθή τόν ’Ιούνιο 
στό Φόρτ Μάϊερ τών Η.Π.Α.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΣ: Θά διεξαχθή άπό 
1—10 Σεπτεμβρίου εις τάς Καναρίους 

•νήσους.
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΣ :Θά διεξαχθή τόν 
Μάιο στό Φόρτ Μπράγκ τών Η.Π.Α.
ΣΤΡΑΤ. ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ : Θά διεξαχθή 
τόν Αύγουστο στήν Δανική πόλι Σκίβε.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ : Θά διε
ξαχθή τόν ’Ιούλιο στήν Νορβηγική πόλι 
Μπέργκεν.

ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΥΜ- 
ΒΗΣΕΩΣ

Μετά τήν θρυλική Σαίην Γκούλντ, μία 
νέα Αύστραλέζα κολυμβήτρια φάνηκε 
στό προσκήνιο τών υψηλών ρεκόρ στήν 
κολύμβησι. Πρόκειται γιά τήν ήλικίας 13 
έτών Αύστραλέζα Τζένυ Τσούραλλ ή ό
ποια συνέτριψε τό Παγκόσμιο ρεκόρ τών 
1.500 μέτρων έλευθέρας κολυμβή- 
σεως γυναικών μέ 16'.48".2, μέ διαφορά 
ένός δευτερολέπτου καί έπτά δεκάτων άπό 
τό προηγούμενο ρεκόρ. 'Η ιδία πάλι κα- 
τέρριψε τό Παγκόσμιο ρεκόρ έλευθέρας 
κολυμβήσεως 800 μ. μέ 8.50".1. Τό προη
γούμενο ρεκόρ κατείχε ή ’Ιταλίδα Νοβέλα

Πριν άπό ένα περίπου μήνα, στήν αί
θουσα συναυλιών τοϋ Ραδιοφωνικοΰ 
Σταθμοϋ τής Φραγκφούρτης καί παρουσία 
χιλίων προσκεκλημένων, έγινε ή κλήρωσι 
τών άγώνων τοϋ 10ου Παγκοσμίου Κυ
πέλλου Ποδοσφαίρου 1974. Τήν τελετή 
παρηκολούθησαν 800 περίπου έκατομμύ- 
ρια τηλεθεατές άπό 41 Χώρες. Οί τέσσερις 
όμιλοι τοϋ πρώτου γύρου τών τελικών, 
κληρώθηκαν ώς έξής :

Α' ΟΜΙΛΟΣ: Δυτ. Γερμανία, Χιλή, 
Άνατ. Γερμανία καί Αυστραλία.

Β' ΟΜΙΛΟΣ: Βραζιλία, 'Ισπανία ή
Γιουγκοσλαβία, Ζαΐρ καί Σκωτία.

Γ' ΟΜΙΛΟΣ :Ούραγουάη, 'Ολλανδία, 
Σουηδία καί Βουλγαρία.

Δ' ΟΜΙΛΟΣ : ’Ιταλία, ’Αϊτή, Πολω
νία καί Βουλγαρία.

Μέ άνακοίνωσι τής ΦΙΦΑ, τό έπανα- 
ληπτικό μάτς μεταξύ Ισπανίας—Γιου
γκοσλαβίας γιά τούς τελικούς, θά γίνη 
στήν Φραγκφούρτη στις 13 Φεβρουάριου. 
Ή  ΦΙΦΑ έπίσης άπέρριψε τήν προσφυγή 
τής Σοβιετικής Ενώσεως γιά τήν διεξα
γωγή δευτέρου άγώνος μέ τήν Χιλή σέ 
ούδέτερο γήπεδο. Ή  προσφυγή αύτή 
θεωρήθηκε άστήρικτη, καί πολύ όρθώς, 
γιατί άνέκαθεν ή ιδέα τοϋ άθλητισμοϋ 
είναι άπροσχημάτιστη καί πάνω άπό 
κάθε είδους σκοπιμότητα. Έ τσι γιά τούς 
τελικούς, προκρίνεται ή όμάδα τής Χιλής. 
Δύο σημαντικές άλλαγές έγιναν _ στήν 
διοργάνωσι τοϋ 10ου Παγκοσμίου Κυ
πέλλου 1974. ’Αντί τών ήμιτελικών άγώ
νων θά γίνη δεύτερος τελικός γΰρος, μέ 
τήν δημιουργία δύο νέων 'Ομίλων. 
Ό  ένας θά άποτελείται άπό τις νικήτριες 
ομάδες τοϋ πρώτου καί τοϋ τρίτου όμί-
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Τό βαρύτιμο κύπελλο γιά τήν κατάκτη- 
σι τοϋ όποιου θά δοθοΰν άποφασιστικοί 
άγώνες. Είναι κατασκευασμένο άπό χρυ
σό καί μαλαχίτη, ζυγίζει 4 κιλά καί 170 
γραμμάρια, καί στοιχίζει 39.000 δολλά- 
ρια (1.170.000 δραχ.).

λου καθώς καί τις δεύτερες τοϋ δευτέρου 
καί τοϋ τετάρτου, καί ό άλλος άπό τις 
πρώτες τοϋ δευτέρου καί τετάρτου, καί 
τις δεύτερες τοϋ πρώτου καί τοϋ τρίτου. 
Οί άγώνες θά γίνουν στις 26, 30 ’Ιουνίου 
καί στις 3 Ιουλίου. Στις 6 Ιουλίου θά 
συναντηθούν οι δεύτερες όμάδες τών δύο 
νέων αύτών όμίλων, γιά τήν 3η καί 4η 
θέσι στήν όριστική τελική κατάταξι. 
Τέλος στις 7 ’Ιουλίου θά συναντηθούν οί 
δύο πρώτες γιά τόν μεγάλο τελικό, πού θά 
γίνη στό ’Ολυμπιακό στάδιο τοϋ Μονά
χου. Ή  δεύτερη καινοτομία, άναφέρεται 
στήν διεξαγωγή τών άγώνων άπό όλες τις 
όμάδες τήν ίδια ήμέρα, μέ μοναδική έξαί- 
ρεσι τόν έναρκτήριο πού θά γίνη στις 13 
’Ιουνίου μεταξύ Βραζιλίας—'Ισπανίας ή 
Γιουγκοσλαβίας. Ή  καινοτομία αύτή έγι
νε γιά νά δίνεται ή εύκαιρία σέ κάθε όμά
δα νά άναπαύεται όσο καί ή άντίπαλός 
της. Μετά τήν κλήρωσι τών άγώνων, ό 
Ζοάο Χαβελάνζ, Πρόεδρος τής Συνομο
σπονδίας τών Σπόρ τής Βραζιλίας έδήλω
σε τά έξής : «Οί Δυτικογερμανοί κληρώ
θηκαν ίσως σέ έλαφρώς καλύτερο όμιλο. 
Δέν έχω παράπονο. Δέν ύποτιμοϋμε τούς 
άντιπάλους μας στόν άγώνα μας γιά τήν 
κατάκτησι τοϋ 4ου Παγκοσμίου Κυπέλ
λου». Τί σημαίνουν άραγε όλα αύτά ; Συγ
κρατημένη αισιοδοξία ή άπόλυτη σιγου
ριά ; Άγνωστον. ’Εκείνο πού φαίνεται 
βέβαιο, είναι ότι προβλέπονται συναρπα
στικές μάχες γιά τήν κατάκτησι τοϋ Παγ
κοσμίου Κυπέλλου, άφοΰ οί ποδοσφαιρι
κές ύπερδυνάμεις Βραζιλία, Δυτική Γερ
μανία, ’Ιταλία καί Ούρουγουάη, θά παί
ξουν σέ ξεχωριστούς όμίλους στόν πρώ
το, καί είναι σχεδόν βέβαιο ότι θά προ
χωρήσουν καί στόν δεύτερο τελικό γϋρο.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Σ

1. «Τά δέντρα πεθαίνουν όρθια», είναι ό τίτλος ένός άπό τά 
θεατρικά έργα του—Αποτελούν κίνδυνον γιά τ ις . . .. σακ- 
κούλες τών σκουπιδιών.

2. Έγιναν άρκετές τέτοιες έπιχειρήσεις καί στόν Β' Παγκό
σμιο Πόλεμο.

3. Τραγική ή θέσι του—Λέγεται καί στρίφωμα.
4. Σύμφωνο τού άλφαβήτου μας—Στρατιωτικά συντεταγμένο 

«σώμα» μας.
5. Ποιητική έκφρασι ζώου—Πόλη τής ’Ιταλίας, στις Δυτ. 

"Αλπεις, τής όποιας μέρος τών κατοίκων είναι γαλλόφωνο 
(τό πρώτο γράμμα καθώς καί τό τελευταίο είναι Α)—Δί
φθογγος.

6. Καί τέτοια «πρόσωπα» έμφανίζονται σ’ ένα θεατρικό
έργο—Αυτή τά έχει........τετρακόσια.

7. Διάκριση τών συγκοινωνιών.
8. Τά άρχικά υπουργείου μας—Συνώνυμά τους τά άνοστα.
9. Πορθμείο μεταξύ Στερεός Ελλάδος καί Πελοποννήσου.
10. Μονάδα άρμάτων—Δέν είναι τά σημερινά κορίτσια 

(τά νεκρά γράμματα είναι Ρ καί Λ).
11. ’Αρχαία πόλη τής ’Ιταλίας. ’Επίνειο τής Ρώμης (τό τρίτο 

γράμμα είναι Τ καί τό τέταρτο I)—Μεγάλος Γάλλος 
μικροβιολόγος, συνεχιστής του έργου τού Παστέρ 
(άντιστρ.).

12. Ή  γυναίκα πού παρομοιάζεται μ έ ........φτερό στόν άνεμο.

Κ Α θ  Ε Τ Ω Σ

1. Τροφή ώρισμένων πουλιών.
2. Ρήμα... .άξιώσεως -Δουλοπάροικος τής άρχαίας Σπάρτης.
3. Πάστα τών ζαχαροπλαστείων (ξεν.)—Ό  τίτλος του πιό 

γνωστού μυθιστορήματος τού Ούώλτερ Σκότ.
4. Ξενική λέξη γιά τό ώοειδές σχήμα—Κατάληξη μετοχής.
5. Δηλητηριώδες φίδι, είδος τού όποιου είναι ή κόμπρα 

(τό δεύτερο γράμμα είναι Α)—Ό  πληθυντικός άρθρου— 
Νησί τών Κυκλάδων, στή δημοτική.

6. 'Υπερσύγχρονα είναι τέτοια ύποβρύχια (τό νεκρό γράμμα 
είναι Κ).

7. Είναι τού κύβου οί άκμές—Βρίσκονται κοντά-κοντά
σ τό ........κοντά.

8. ’Απαιτούνται γιά τήν προφορά ξένου συμφώνου—Στήν 
«υπόθεση» άναμίχθηκε ένεργά ό Ζολά.

9. Χρησιμοποιήθηκαν καί γιά πολεμικούς σκοπούς—Όμοια 
σύμφωνα—Ό ρος τού πόκερ.

10. Έ χει τήν ύπογραφή τού έκδοτη του (ξεν.)—’Αρρώστια 
τής παιδικής κυρίως ήλικίας.

11. Λέξη τής δημοτικής γιά τούς υδροσωλήνες.
12. Ά ν  δέν είναι γεράκια, είναι άνθρωποι εύστροφοι καί 

ικανοί, στή δημοτική (τό δεύτερο γράμμα είναι Α καί τό 
τρίτο I)—Περιοχή τής Πελοποννήσου.

15 16___________ 17___________ 18___________ 19 20 21

ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΟΝΑ
Άττό τά 21 τετράγωνα ττού είιοονίζονται κάτω, μόνο τέσσαρα 

ίπτάρχουν μέσα στην μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αντά;
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'\Μ  ττάρχουν σ’ ολόκληρο τόν κόσμο ττε- 
* ρί τά 300 είδη ποπαγάλων. Οΐ πα

παγάλοι ζοΰν στις τροπικές περιοχές. 
Τά πολύ παλιά όμως χρόνια, όταν τό 
κλίμα τής Ευρώπης ήταν θερμό, ζοΰσαν 
καί στην Ευρώπη. Οΐ άρχαΐοι Ρωμαίοι 
θεωρούσαν τούς παπαγάλους σάν κατοι
κίδια ζώα καί τους έβαζαν σέ κλουβιά 
καμωμένα άπό ελεφαντόδοντο. Οΐ πα 
παγάλοι τρέφονται με σπόρους, ρίζες, 
φρούτα καί καμμιά φορά καί μέ σαύρες. 
"Ενας παπαγάλος όμως, πού ζεΐ στη 
Νέα Ζηλανδία, έπιτίθεται πολλές φορές 
στά πρόβατα καί ξερριζώνει άπό την 
πλάτη τους κομμάτια άπό δέρμα καί 
κρέας. Τά τραύματα αΰτά πολλές φορές 
είναι θανατηφόρα.

Μερικοί ποσταγάλοι μιμούνται τέλεια 
τή φωνή τοΰ ανθρώπου. Ά πό  έκεΐ προέρ
χεται καί ή εσφαλμένη αντίληψη πώς 
οϊ ποσταγάλοι... μιλάνε! Απλώς επανα
λαμβάνουν αύτό ποΰ άκούν χωρίς νά 
καταλαβαίνουν. Μιμούνται δε καλύτερα 
όταν είναι αιχμαλωτισμένοι.

'Ο παπαγάλος μπορεί νά ζήση μέσα 
σέ κλουβί πάνω άπό 80 χρόνια.

Ά πό τόν παπαγάλο προέρχεται ή με
ταδοτική άρρώστια ψιττακίαση, πού 
προσβάλλει όλα τά πουλιά καί τόν άν
θρωπο άκόμη. Ή άρρώστια αυτή τίς 
περισσότερες φορές όδηγεΐ στό θάνατο. 
Γι’ αύτό καί σέ πολλές χώρες ή εισα
γωγή παπαγάλων άπαγορεύεται.

y  υμβαίνει όμως καί κάτι άλλο πολύ 
“  παράξενο ιμέ τά πουλιά αΰτά, πού 
δέν συμβαίνει σέ κανένα άλλο ζώο: Μέ
χρι τώρα έχουν άναφερθή τρεις περιπτώ
σεις, κατά τίς όποιες άρσενικοί παπα
γάλοι άλλαξαν... φύλο καί γέννησαν αυ
γά! Καί οΐ τρεις περιπτώσεις συνέ&η- 
σαν στήν Αγγλία.

Οΐ επιστήμονες πού έξέτασαν τά 
φαινόμενα αΰτά άποφάνθηκαν ότι οΐ πε
ριπτώσεις αΰτές είναι σπάνιες, άλλά 
όχι καί άνήκουστες, είναι δέ άπό τά τό
σα καί τόσα μυστήρια πού συναντάμε 
κάθε τόσο στο ζωικό βασίλειο.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
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Α Προσπαθήστε νά 6ρήτε σ' αύτόν τόν πίνακα μέ τούς άριθμούς. 
πόσες φορές ύπάρχουν οί συνδυασμοί Α,Β,Γ,Δ καί Ε. Ψάξτεπροσε- 
κτικά.

α ν τ ζ α υ π η
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  Ο Ρ Φ Α Ν ΙΔ Ο Υ  ί
Σ Ο Φ Ο Κ Α Ε Ο Υ Σ  4 ( Σ Τ Ο Α  Α Θ Η Ν Ω Ν  ί Τ Η Α .  3210-3 57  

Α Θ Η Ι Μ Α  I
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Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Ε Ι Σ

1) Ταγμ]ρχαι (4) εις Σχολ. Γεν. Μορφ. 
Στρατού (7]1—23-2-74).

2) Άξιωμ]κοΐ (2) ώς προγραμματισταΐ 
έπΐ 9μηνον (9]1—9-11-74).

3) Άξιωμ]κοί (2) εις τήν Τεχνικήν τής 
Έκπαιδεύσεως (21]1—5-4-74)
4) Ύπαξ]κοί (40) είς θέματα Τροχαίας 

(10]1— 9-3-74).
5) Ύπαξ]κοί (6) είς φωτογραφικήν τέχ

νην (8-27-1-74).
6) Χωρ]κες (55) ώς όδηγοΐ αυτοκινήτου 

(14]1—11-4-74) ένταύθα.
7) Όπλΐται (10) έπΐ (10) έβδομάδας ώς 

όδηγοΐ αύτοκινήτου (έναρξις) 17- 
12-73) είς Κ.Ε.Ε.Μ. Σπάρτης.

8) Όπλΐται (7) έπΐ (10) έβδομάδας ώς 
όδηγοΐ αυτοκινήτου (έναρξις 24- 
12-73) είς Κ.Ε.Β.Ο.Π. Χαϊδαρίου.

9) Όπλΐται (10) έπΐ (14) έβδομάδας 
ώς κλειδοϋχοι σιδηροδρόμων (έ- 
ναρξις 20-1-74).

10) Όπλΐται (7) έπΐ (26) έβδομάδας ώς 
βοηθοί Σταθμάρχου σιδηροδρόμων 
(έναρξις 20-1-74).

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΙΔΡΥ
ΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ, έπΐ 
τή συμπληρώσει 150ετηρίδος άπό τής 
εύρέσεως τής άγιας Είκόνος τής ΜΕ
ΓΑΛΟΧΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, άπέ- 
νειμε είς τό ’Αστυνομικόν Τμήμα Τήνου 
άργυροϋν μετάλλιον μετά σχετικού άνα- 
μνηστικοΰ διπλώματος, εις άναγνώρισιν 
καί έπιβράβευσιν τών προσφερθεισών 
ύπηρεσιών πρός τό Ίδρυμα. Είς τό δί
πλωμα διαμνημονεύονται, έν έκτάσει, 
καί άπαριθμοΰνται έν λεπτομερείς, αί 
πολλαπλοί ύπηρεσίαι, πού ένα καί ήμισυ 
αιώνα προσφέρονται ύπό τής Χωροφυ
λακής εις τήν θαυματουργόν καί μεγαλό- 
χαρην Εύαγγελίστριαν, μέ δαψίλειαν 
καί άναδιοτέλειαν.

Ή  τιμητική αύτή διάκρισις άντικατο- 
πτρίζεται εις ολόκληρον τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής καί αποτελεί δίκαιον έπαι
νον τού όλου έργου της, τό όποιον έπί 
σειράν όλοκλήρων δεκαετιών άπηχεϊ τό 
άμείωτον καί βαθύ θρησκευτικόν συναί
σθημα, πού συνέχει τούς άνδρας αύτοΰ.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Κατά τό 2μηνον ’Ιανουάριου—Φεβ
ρουάριου 1974 προήχθησαν :

Είς Άνθυπασπιστάς (13) Ένωμ]ρχαι 
καί

Είς Ύπενωμοτάρχας (148) Χωροφύ
λακες, έξ ών (1) μουσικός.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ

—Ύπό τού ΕΛΤΑ άπεφασίσθη ή 
χρησιμοποίησις ειδικών άναμνηστικών 
ταχυδρομικών σφραγίδων, ύπό τού Κεν
τρικού Φιλοτελικοΰ Γραφείου (Αιόλου 
100—Α' Όροφος—Άθήναι) έπ’ εύκαι- 
ρίς τών πρώτων πτήσεων τής ’Αεροπο
ρικής Εταιρίας LUFTHANSA, διά 
νέου τύπου άεροσκαφών DG 10 

α) Έπί τής γραμμής Αθηνών—Φραγ- 
φούρτης.

β) ’Επί τής γραμμής ’Αθηνών—Βομβάης 
—Μπαγκόκ—Χόγκ Κόγκ.

Οί ένδιαφέρομενοι δέον, όπως άπο- 
στείλουν έγκαίρως τά άντικείμενά των

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' — ΓΡΛΦΚΙΟΝ Ιον

Ά ριθ. πρωτ. 400]1]62 \\θτν*·.; τ? |Γπ 'Ixwtxv.vi 107'ι

¥
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ρ Χ Η Γ Ε Ι Ο Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

« Π Ε Ρ Ι  Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ  Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν »

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

1. - Γνωστοποιεΐ ότι, κατά τό έτος 1974, θά είσαχθοΟν είς τήν Σχολήν 'Οπλιτών Χωροφυλακής, πρός έκπαίδευσιν 2.000 Δόκιμοι Χωρο
φύλακες. κατά περιόδους, άρχής γενομένης άπό τάς άρχάς μηνός Φεβρουάριου 1974.

2. -  Οί έπιθυμούντες νά καταταγούν είς τό Σώμα τής Χωρ]κής, δέον όπως παρουσιάζωνται αυτοπροσώπως ενώπιον τού Διοικητού
'Αξιωματικού Χωρ]κής ('Αστυνομικόν Τμήμα —Ύποδ)σις Χωρ]κής) τού τόπου καταγωγής ή μονίμου διαμονής των προσκομίζοντες 
τά κάτωθι δικαιολογητικά:
α. Αΐτησιν κατατάξεως σ υ ν τ α σ σ ο μ έ ν η ν  ένώπιον τού Διοικητού Άξ]κοΰ Χωρ)κής καθ’ ΰπαγόρζυσιν. 
β. Πιστοποιητικόν τού οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος. ότι είναι "Ελληνες υ π ή κ ο ο ι ,  εγγεγραμμένοι είς τά μη

τρώα άρρένων καί ότι είναι ΑΓΑΜΟΙ, 
γ. Πιστοποιητικόν τού οικείου Στρατολογικού Γραφείου τ ύ π ο υ  Α'. 
δ. 'Αντίγραφου ποινικού μητρώου τού Πρωτοδικείου τού τόπου γεννήσεώς των τ ύ π ο υ  Β
ε. Πιστοποιητικόν Είσαγγελικής 'Α ρχής τού τόπου κατοικίας των ότι δέν έκκρεμεί είς βάρος των ποινική δίκη έκ τών εις το 

δρθρον 2 παραγρ. 2 τού Κανονισμού Στρατολογίας 'Οπλιτών Χωρ]κής άναφερομένων εγκλημάτων, 
στ. 'Ενδεικτικόν σπουδών.

3. — Ο Ι  ύ π ο φ ή φ ι ο ι  δ έ ο ν  έ π ί  π λ έ ο ν :
α. Νά έχουν έκπληρώσει τάς στρατιωτικός αύτών υποχρεώσεις καί νά μή έχουν άπολυθή τού Στρατεύματος ώς σωμυιικώς ανί

κανοι ή ώς βοηθητικοί ή βέ διαγωγήν μετρίαν ή κακήν, 
β. Νά μή έχουν ύπερβή τό 25ον έτος τής ηλικίας των, ήτοι οί γεννηθέντες τό έτος 1950 καί νεότεροι 
γ. Νά έχουν άνάστημα 1,65 τού μέτρου άνευ υποδημάτων καί ποδείων. 
δ. Νά έχουν άπολυτήριον τούλάχιστον Δημοτικού Σχολείου.

4 — Οί κατατασσόμενοι άναλαμβάνουν διετή έθελουσίαν ΰποχρέωσιν άρχομένην άπό τής ήμέρας τής έξόδου των έκ τής Σχολής, δ.'χυ
μένοι ν ' άπολυθούν, τή αιτήσει των, όποτεδήποτε, έφ' όσον δέν έπιθυμοϋν τήν περαιτέρω παραμονήν τωυ είς τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής.

5. — Ούτοι άποκτούν δικαίωμα συνάψεως γάμου άπό τής συμπληρώσεως τού 26ου έτους τής ήλικίας των. έφ’ όσον έχουν διετή ϋπηρ
σίαν είς τό Σώμα.

6. — Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται είς τάς. κατά τόπους, 'Υπηρεσίας Χωρ]κής.

Ό  ' Α ρ χ η γ ό ς  
ΚΩΝ|ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΙ 

'Αντιστράτηγος

Α Π Ο Δ Ο X A I

-  ΑΙ μηνιαίοι άποδοχαί Χωρ)κος έκπληρώσαντος τάς στρατιωτικός υποχρεώσεις, μετά τήν έκ τής Σχολής έξοδον το . άνερχοντιιι 
σήμερον είς 6.178 δραχμάς, αύξανόμεναι άναλόγως τών έτών υπηρεσίας.

-  Οί ΰπηρετούντες έκτός τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καί Θεσσαλονίκης λαμβάνουν 6 028 δραχμάς
- - At άνωτέρω άποδοχαί θά αυξηθούν άπό 15-3-1974 κατά 227 δραχμάς.

ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'. — ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

Άριθ. πρωτ. 400]l]62oc Έ ν  Άθήναις τη 15η ’Ιανουάριου 1974

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

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

Α Ν  Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

" Π ε ρ ί  έπ α να κα τα τάξεω ς προϋττηρετησάντων είς  τό  Σ ώ μ α  τη ς  Χ ω ρ]κής 
μ έ τό ν  βαθμόν το υ  Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ ο ς ,,.

1. — Τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής άνακοινοΐ δτι, κατά τό έτος 1974, δύνανται νά έπα-
νακαταταγοϋν είς τό Σώμα οί προϋπηρετήσαντες εις αύτό μέ τόν βαθμόν τοϋ Χωρο- 
φύλακος, έφ’ όσον κέκτηνται τά ύπό τών οικείων διατάξεων προβλεπόμενα προ
σόντα.

2. — Οί έπιθυμούντες νά έπανακαταταγοϋν πρέπει άπαραιτήτως νά συγκεντρώνουν τάς
κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Νά προϋπηρέτησαν είς τό Σώμα μέ τόν βαθμόν τοϋ Χωροφύλακος. 
β. Νά έχουν άπολυθή μέ διαγωγήν τούλάχιστον καλήν καί ούχί ώς άκατάλληλοι 

δι’ οίανδήποτε αίτίαν καί νά μή παρήλθε διετία άπό τής άπολύσεώς των. 
γ. Νά μή έχουν ύπερβή τό 26ον έτος τής ήλικίας των, ήτοι οί γεννηθέντες τό έτος 

1949.
δ. Νά είναι Έλληνες ύπήκοοι καί άγαμοι, 
ε. Νά είναι ύγιεϊς καί σωματικώς άρτιοι.

3. — Οί έπανακατατασσόμενοι άναλαμβάνουν διετή έθελουσίαν ύποχρέωσιν άρχομένην
άπό τής ήμερομηνίας τής όρκωμοσίας των.

4. — Τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά κατατάξεως ύποβληθήσονται είς τάς, κατά τό
πους, Διοικήσεις ’Αξιωματικών Χωρ]κής (Αστυνομικά Τμήματα—Ύποδ]σεις).

ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
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εις τό άναφερόμενον γραφεΐον ή τά προσ
κομίσουν προσωπικώς. Τό βάρος των 
πρός σφράγισιν αντικειμένων, δέον νά 
μή ύπερβαίνη τό τοιοϋτον των 5 γραμμα
ρίων.

**■*

—Τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, έπ’ 
εύκαιρία πραγματοποιήσεως φοιτητικής 
έκδρομής πρός έπίσκεψιν συνοριακών 
στρατιωτικών φυλακίων τής περιοχής 
’Ηπείρου, περιέλαβε μεταξύ τών άλλων 
έκδηλώσεων καί αγώνας σκοποβολής 
τής Πανεπιστημιακής όμάδος μετά τής 
αντιστοίχου τοιαύτης τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων Κερκύρας, εις τήν πόλιν τής 
οποίας καί έπραγματοποιήθησαν. Εις 
τούς έν λόγφ αγώνας έλαβε μέρος ό 
φοιτητής Άνθ]ρχος ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ 
Νικόλαος, ό όποιος κατέλαβε τήν 3ην 
θέσιν, εις τό άεροβόλον πιστόλιον.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ

-Τό Σώμα τής Χωρ]κής πρωτοστατούν, 
πάντοτε, είς άνθρωπιστικάς έκδηλώσεις, 
πέραν τής υπηρεσιακής καί ύπαγορευομέ- 
νης έκ καθήκοντος συμμετοχής του είς 
αύτάς, έπιδεικνύει ιδιαιτέραν ευαισθη
σίαν καί λαμβάνει πάντοτε ένεργόν μέρος 
είς δλας αύτάς τάς εκδηλώσεις διά προσω
πικής συμμετοχής τών άνδρών, οί όποιοι 
συνεισφέρουν έκ τών άποδοχών των, 
οϊκειοθελώς, διά τήν άνακούφισιν τών 
συναθρώπων των. "Εδωσαν, λοιπόν, πά
λιν τό μεγάλο, αλλά καί διακριτικό πα
ρόν των εις τόν έρανον ύπέρ τής ΗΜΕ
ΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 1973 καί τό συγκεν- 
τρωθέν χρηματικόν ποσόν άπέστειλαν 
είς τά τοπικά Φιλόπτωχα Ταμεία τών 
Τερών Μητροπόλεων, παρά τών όποιων 
άπεστάλησαν πλεΐσται οσαι εύχαριστή- 
ριοι έπιστολαί εις τό Άρχηγεΐον Χωρι
κής. 'Ομοίως καί είς έράνους ύπέρ άνε- 
γέρσεως έκκλησιών, είς διάφορα μέρη 
τής Χώρας, έλαβον ένεργόν μέρος καί 
προσέφερον έξ ίδιων, διατρανώσαντες 
τήν πίστιν των καί τήν προσήλωσίν των 
πρός τά έλληνοχριστιανικά ιδεώδη.

+ + 4
—’Εκλεκτή καί μιμήσεως αξία ή 

πρωτοβουλία τής Δ.Χ. Σερρών πού, 
έπ’ ευκαιρία τών έορτών τών Χριστου
γέννων, έξ έράνου τών άνδρών της, ήγό- 
ρασε τρόφιμα αξίας (15.385) δραχμών 
τά όποια συνεσκεύασεν είς δέματα καί 
διένειμεν είς (86) οικογένειας άναξιοπα- 
θούντων κατοίκων τής περιοχής της.

♦ ♦♦
—Τό ’Εκκλησιαστικόν "Ιδρυμα Προ

στασίας ’Απόρων Κορασίδων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ» Νέας Σμύρνης — Αθηνών, 
διά σχετικού εύχαριστηρίου έγγράφου 
του έπαινε! τήν πρωτοβουλίαν τού ’Αρχη
γείου διά τήν προσφοράν 5.000 δραχχμών 
πρός ένίσχυσιν τού 'Ιδρύματος.

—Ή  ήμερησία έφημερίς «ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ» δημοσιεύει σχόλιον ύπό τόν 
τίτλον «ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», άνα
φερόμενον είς τήν άναπτυχθεΐσαν δρα
στηριότητα τής Δ]σεως Χωρικής Ξάνθης, 
κατά τό παρελθόν έτος 1973, ώστε νά 
έπιτευχθή καί νά έμπεδωθή ή δημοσία 
τάξις έν τώ Νομφ.

Μέ τήν έπιβεβλημένην έπισημότητα έγένετο, είς κεντρικόν Ξενοδο- 
χεϊον τών Προαστίων, ή καθιερωμένη έτησία κοπή τής βασιλόπιττας, ύπό 
τών 'Ομίλων Φίλων Χωροφυλακής Προαστίων Πρωτευούσης.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν ό ’Αρχηγός τού Σώματος ’Αντιστράτηγος κ. 
Κων]νος ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, οί Α' καί Β' Ύπαρχηγοί Χωρ]κής 'Υποστρά
τηγοι κ. κ. Κων]νος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ καί Παναγιώτης ΜΑΡΟΥΣΗΣ, ό 
Νομάρχης τού ’Ανατολικού Διαμερίσματος ’Αττικής κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
’Ανώτατοι, ’Ανώτεροι καί λοιποί ’Αξιωματικοί, ώς καί διάφοροι άντιπρο- 
σωπεΐαι. ’Επίσης παρέστησαν οί Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι τών Προαστίων 
Πρωτευούσης καί άλλοι προσκεκλημένοι.

Έκ μέρους τών 'Ομίλων Φίλων Χωρ]κής Προαστίων ώμίλησεν ό Πρό
εδρος τού 'Ομίλου Αγίας Παρασκευής ’Ιατρός κ. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ, εύχη- 
θείς αίσιον καί εύτυχές τό έτος 1974 καί άναφερθείς, έπ’ ολίγον, έν συνεχεία 
είς τήν κοινωνικήν κυρίως άποστολήν τού Σώματος.

Άπαντών ό κ. ’Αρχηγός ηύχαρίστησε τά Προεδρεία τών 'Ομίλων διά 
τήν δημιουργίαν τής λαμπράς αύτής έκδηλώσεως. ’Αναφερθείς, ακολούθως, 
είς τήν άποστολήν καί δραστηριότητα τούτων, είπεν ότι άποτελοΰν τόν συν
δετικόν κρίκον, μεταξύ Σώματος καί πολιτών καί ότι, παρόμοιοι έκδηλώσεις, 
συσφίγγουν καί όμαλοποιοΰν τάς ύφισταμένας σχέσεις Χωρ]κής—’Ιδιωτών 
καί έπιβραβεύουν τό έθνικόν καί κοινωνικόν έργον της. Έν συνεχεία, προ
σωπικώς ύπό τού κ. ’Αρχηγού, έκόπη ή πίττα.

Τό όλον έορταστικό πρόγραμμα έπλαισίωσαν ή χορωδία τών ’Αδελφών 
Νοσοκόμων τού Κ.Α.Τ. Κηφισίας, ή Μπάντα τού Δήμου Κηφισίας καί ή 
’Ορχήστρα τής Χωροφυλακής.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΩΝ Ο.Φ.Χ. 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
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Μ Ι Κ Ρ Α

Α Λ Λ Α  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

’Εγγράφους εύχαριστίας έξέφρασαν

Ό  ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντί
νος ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, πρός τούς ύποβαλόντας εις αυτόν συγ
χαρητηρίους εύχάς, επί τή άναλήψει τής ’Αρχηγίας τού Σώμα
τος καί τή προαγωγή του εις ’Αντιστράτηγον.

* * *
Ή  ’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών διά τήν ύπό τοϋ ’Αρχηγείου Χω

ροφυλακής προσφοράν δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εις τόν 
έρανον τής ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 1973.

* * *
Τό Σωματεΐον Παντοπωλών Νομού Λέσβου, πρός τήν ήγε- 

σίαν καί τούς άνδρας τού Σώματος, διατρανώνον έν ταύτφ τήν 
απόλυτον έμπιστοσύνην του πρός αΰτούς, διά τό πνεύμα αντι
κειμενικότητας καί κατανοήσεως, πού Επιδεικνύουν κατά τήν 
έκτέλεσιν τών καθηκόντων των, γεγονός τό όποιον έχει πολ- 
λαπλώς έκτιμηθή εις όλόκληρον τόν Νομόν.

Ό  τέως Χωροφύλαξ κ. Τρους Εύστάθιος, κάτοικος Ποταμοΰ- 
Κερκύρας, διά τήν υλικήν καί ήθικήν συμπαράστασιν τών άν- 
δρών τής Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου καί διά τά αισθήματα φιλαλληλίας 
πού έπέδειξαν, πρός αύτόν, κατά τήν δυσχείμερον οικονομικήν 
περίοδον, ύπό τής όποιας έδοκιμάσθη τελευταίως.

Ό  τέως 'Υπενωμοτάρχης κ. ΒΑΓΙΑΣ ’Ιωάννης, κάτοικος Πα
ροικίας Πάρου, διά τήν άποσταλεΐσαν πρός αυτόν πρόσκλησιν, 
ΐνα παραστή εις τό καθιερωμένον έτήσιον μνημόσυνον τής 
’Εποποιίας τού Μακρυγιάννη, εις τήν όποιαν έλαβε μέρος καί 
υπήρξε μαχητής.

Ό  Δικηγόρος κ. ΓΑΛΑΚΟΣ ’Αντώνιος, Νομικός Σύμβου
λος τής ’Εργατικής Εστίας, Πατησίων 4, δι’ Εγκωμιαστικών 
λόγων επαινεί τό Σώμα τής Χωροφυλακής, διά τήν άρτίαν όρ- 
γάνωσίν του καί έκτέλεσιν τού έργου του.

★  ★  ★
Ό  Κος καί Κα Γεωργαρα, κάτοικοι Ρόδου διά τής ήμερησίας 

Δωδεκανησιακής Έφημερίδος «Η ΡΟΔΙΑΚΗ» εΰχαριστοΰν 
τούς άνδρας τής Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου, καθώς καί τόν 
Διοικητήν αύτής, διά τήν αυθόρμητον καί άνιδιοτελή προσφο
ράν αίματος, πρός διάσωσιν τού κινδυνεύσαντες τέκνου των. 

★  ★  ★
Ό  Κτηνίατρος κ. ΑΣΠΡΕΑΣ Άχιλλεύς, κάτοικος Ρόδου, 

Κονδριγκτώνος 65, τούς μαθητάς τής Σχολής Χωροφυλακής 
Ρόδου κ.κ. ΠΑΤΑΒΙΔΗΝ Βασίλειον καί ΣΤΕΦΑΝΑΚΑΗΝ 
Άλκιβιάδην, οί όποιοι οίκιοθελώς καί άνιδιοτελώς προσέφε- 
ρον τό αίμα των, διά τήν σωτηρίαν τού παιδιού του, πάσχοντος 
έκ μεσογειακής άναιμίας.

-***
Ό  Δικηγόρος κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παναγιώτης, Ζωοδό- 

χου Πηγής 2, Άθήναι, Επαινεί λίαν έγκωμιαστικώς τό Σώμα 
τής Χωροφυλακής καί τόν 'Υπενομοτάρχην κ. Βασίλειον 
ΒΛΟΥΤΗΝ τής Δ.Χ. Μεταγωγών ’Αθηνών, διότι άνεΰρε καί 
παρέδωκεν τόν έγκαταλειφθέντα ύπ’ αύτοΰ εις αίθουσαν τού 
Πλημ]κείου ’Αθηνών χαρτοφύλακα, πλήρη ένσημοχαρτοσή- 
μων.

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΕΚΑΗΛΩΖΙΣ
Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ εις ένδειξιυ άναγνωρίσεως 

τών προσφερθεισών ύπέρ τοΰ Σώματος υπηρεσιών 
έτίμησε τούς έξελθόντας έκ τής υπηρεσίας άνδρας, 
οί όποιοι κατελήφθησαν ύπό όρίου ηλικίας τήν 
31-12-1973, μέ συγκινητικός Εκδηλώσεις εις ’Α
θήνας, Θεσσαλονίκην καί εις τάς πόλεις—έδρας 
τών Άνω τέρω ν Διοικήσεων. "Οπως έγράφη καί 
εις τό προηγούμενον τεύχος τοΰ περιοδικού, εις 
τήν Σχολήν Χωροφυλακής ’Αθηνών διωργανώθη 
ειδική έκδήλωσις, πρός τιμήν τών έξελθόντων 
τοΰ Σώματος, κατά τήν όποιαν παρέστη ό ’Αρχη
γός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ . Κων)νος 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ. Εις τήν ώραίαν αυτήν έκδή- 
λω σιν, ό κ . ’Α ρχηγός, μέ παραινετικούς καί Εγ
κωμιαστικούς λόγους Επεσφράγισε τήν ύπερ— 
τριακονταετή σταδιοδρομίαν τών ΕξερχομΕνων 
τού Σώματος, εις τούς όποίους συνέστησε, όπως 
καί ή ιδιωτική των ζω ή, φωτίζεται-καί καθοδη- 
γήται από τό πνεύμα καί τό μεγάλο ήθικό δίδαγμα 
τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, είς τήν ό
ποιαν Εθήτευσαν Επί συναπτήν τριακονταετίαν 
καί τήν διηκόνησαν πιστώς καί εύόρκως. Είς τήν 
προσφώνησιν τού κ . ’Αρχηγού, ώς Εκπρόσωπος 
τών ΕξερχομΕνων , άπήντησε ό ’Ενωμοτάρχης κ . 
’Απόστολος Βλάχος, Πτυχιοΰχος τής Νομικής 
Σχολής καί Π. Α .Σ .Π .Ε . διά τών Εξής :

Σεβασμιώτατε, κύριε ’Αρχηγέ, κύριε 'Υπαρχηγέ, κ. κ. ’Α
ξιωματικοί τοϋ Σώματος καί λοιποί άκροαταί.

Η σημερινή ήμέρα, θά παραμείνη είς τάς σκέψεις μας, ή 
γλυκυτέρα άνάμνησις καθ’ δσον είς τόν σταθμόν τής έκκινή- 
σεώς μας —της άποχωρήσεώς μας άπό τό Σώμα τής Χωρ]κής, 
μας αποχαιρετά σύμπασα ή Ηγεσία τοϋ Σώματος καί ό κλή
ρος αί εύχαί τοΰ όποιου θά ανοίξουν τάς πύλας τής πολιτικής 
μας ζωής καί θά σκορπίσουν τά Εμπόδια πού τυχών θά φράξουν 
τόν δρόμον μας.

Τό πατρικό σας Ενδιαφέρον κ. ’Αρχηγέ πρός άπαντας τούς, 
εν τώ Σώματι τής Χωρ]κής ύπηρετοΰντας, άλλωστε, τοΰτο 
είναι γνωστόν τοϊς πάσι, πλημμυρίζει σήμερον, διά τής παρού- 
σης δεξιώσεως, ωσάν σύννεφον στοργής καί άγάπης, τόν χώρον 
τούτον τής Σχολής Χωρ]κής.

Ή  αγάπη αΰτη 'Υμών, ήτις ένεφανίσθη μέ δλην της τήν 
μορφήν όμολογουμένως, ήνοιξε τήν θύραν τής ψυχής μας καί 
έκρουσε τάς πλέον λεπτάς καί εύαισθήτους χορδάς της καί οΰτω 
δονεϊται ολος ό Εσωτερικός μας κόσμος. Πράγματι, ή στιγμή 
αυτή είναι λίαν συγκινητική καί ό πλέον άσυγκίνητος δέν μπο
ρεί, παρά νά αίσθανθή ρίγη ν’ αύλακώνουν τό πεδιον τών συναι
σθημάτων του.

Εξ ονόματος δλων τών άποχωρούντων συναδέλφων μου, 
ους εκπροσωπώ, ύποβάλλω τάς πλέον θερμάς εύχαριστίας μας 
τάς όποιας παρακαλώ νά δεχτήτε ώς έλαχίστην αμοιβήν.

Μεγάλη θλΐψις πλημμυρίζει αύτήν τήν στιγμήν τήν ψυχήν 
μου καί θερμά δάκρυα υγραίνουν τούς οφθαλμούς μου, διότι άπό 
το προσκλητήριο τών άποχωρούντων άπουσιάζουν καί άλλα 
επίλεκτα τέκνα τοϋ Σώματος τής Χωρ]κής, καί άλλοι άγαπη- 
τοί συνάδελφοι —οί όποιοι μαχόμενοι υπέρ βωμών καί Εστιών, 
διά τήν δόξαν τής φιλτάτης μας πατρίδος έπεσαν είς τά πεδία 
τών μαχών, καί ούτω άφησαν τήν τελευταιαν των πνοήν είς τάς 
επάλξεις τοΰ καθήκοντος —πορευθέντες πρός τόν χώρον τών 
αθανάτων —καί σήμερον —κύριοι —ό φωσφορισμός τών οστών 
των είς τούς αιθέρας —αναγράφει «τών κείνων ρήμασι πειθό- 
μενοι».

Κύριε ’Αρχηγέ.
Υποσχόμεθα έκ τού χώρου τούτου, δτι καί μετά τήν άπο- 

χώρησίν μας θά παραμείνωμεν άγνά τέκνα τοΰ Σώματος τής 
Χωρ]κής, πού τόσον ήγαπήσαμε. Θά εϊμεθα οί διαπρήσιοι κή- 
ρυκες καί θερμοί συμπαραστάται. Τέλος ό σπόρος πού θά δια- 
σκορπισθή ανα τά πέρατα—γιά μιά μεγάλη συγκομιδή άγάπης 
πρός τό Σώμα τής Χωρ|κής.

Εύχόμεθα δέ ή λάμψις τοΰ Θείου Βρέφους καί ή χάρις τής 
'Αγίας Ειρήνης τής προστάτιδος τοΰ Σώματος τής Χωρ]κής, 
φωτίζουν τον δρόμον 'Υμών πρός έπιτέλεσιν έργων μεγάλης 
πνοής διά τήν δόξαν καί τό μεγαλειον τοΰ Σώματος. ’Επί τή 
ανατολή τοΰ Νέου "Ετους, εύχόμεθα μακροημέρευσιν, ύγείαν, 
ευτυχίαν, προσωπικήν καί οικογενειακήν καί δΓ 'Υμών κύριε 
’Αρχηγέ, εύχόμεθα πρός άπαντας τούς έν τώ Σώματι τής Χ< - 
ροφυλακής ύπηρετοΰντας ύγείαν καί εύτυχίαν, ούς καί άποχαι- 
ρετώμεν από τόν χώρον τοΰτον. Ύποβάλλομεν τήν εύχήν δπως 
κλείσουν μέσα είς τήν ψυχήν των τό Σώμα τής Χω?]κής καί τό 
διαφυλάξουν ώς κόρην οφθαλμού ώς καί ήμεϊς πράξαμεν κατά τό 
δυνατόν, κατά τόν χρόνον τής ύπηοεσίας μας, ύπηρετήσαντες 
αύτώ ώς πιστοί στρατιώται.

Ζήτω τό Σώμα τής Χωρ]κής
Ζήτωσαν αί "Ενοπλοι Δυνάμεις μας
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
'Υποστράτηγος Χωρ)κής έ. ά.

Τήν 17-1-74 άπεβίωσεν έκ καρδιακής 
προσβολής εις ’Ιωάννινα ό διακεκριμένος 
συγγραφεύς καί ιστορικός Κωνσταντίνος 
’Αντωνίου, 'Υποστράτηγος Χωρ]κής έ.ά.

Ό  έκλιπών έγεννήθη εις Δωδώνην τό 
έτος 1912. Άπεφαίτησεν έκ τοϋ Γυμνα
σίου τής Ζωσιμαίας Σχολής Ίωαννίνων.

ΠΡΩΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Ύπό τοϋ καθηγητοΰ των Σχολών Χω
ροφυλακής ’Επιάτρου κ. Βασιλείου Γ. 
ΣΟΥΡΕΤΗ, έξεδόθη ενδιαφέρον πόνημα 
Οπό τόν άνωτέρω τίτλον .

Τό βιβλίον συνταχθέν εις άπλή καί 
ρέουσα γλώσσα, τυγχάνει άξιόλογον άπό 
πάσης πλευράς καί σημασιολογεΐται ώς 
ώφελιμώτατον, τόσον ύπό τών προλογι- 
ζόντων τούτο Υφηγητών τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, κ.κ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ καί 
ΤΟΥΤΟΥΖΑ. όσον καί ύπό τών πολλών 
ειδημόνων καί έπαϊόντων άναγνωστών.

Ό  συγγραφεύς πραγματεύεται, λίαν διε- 
ξοδικώς τό θέμα του, τό όποιον παρά τήν 
έπιστημονικήν του δομή, τό καθιστά έπα- 
γωγόν καί εϋληπτον ύπό τοϋ εύρυτέρου 
άναγνωστικοϋ κοινοϋ, τοϋ όποιου ήδη κα
τέστη άπόκτημα.

Ή  άπλότης, ή σαφήνεια, ή ένάργεια καί 
ή μεθοδικότης μέ τήν οποίαν έκθέτει καί 
αναλύει τό πολύπλοκον καί άκανθώδες 
άντικείμενον τών Πρώτων Βοηθειών, ό 
συγγραφεύς, τόν καταξιώνουν έπιστημο- 
νικής αύθεντικότητος καί πολυσημάντου 
ύπευθυνότητος, αί όποϊαι καταφαίνονται 
έκ τής πρώτης άδρομεροϋς ματιάς πού θά 
ρίψη κανείς εις τό πρωτότυπον βιβλίον 
του.

Τό έργον διαχωρίζεται εις Γενικόν καί 
Ειδικόν μέρος καί έπιμεριστικώς εις 17 
κεφάλαια, καλύπτοντα τό θέμα τής σπου
δής καί παροχής τών Πρώτων Βοηθειών, 
ύπό δλας του τάς έκφάνσεις καί ποικιλίας.

Τό βιβλίον κρίνομεν λίαν ώφέλιμον καί 
τό συνιστώμεν έκθύμως εις τούς άναγνώ- 
στας μας, οί όποιοι δύνανται νά άπευθύ- 
νωνται άπ’ εύθείας εις τόν συγγραφέα, 
οδός Δαμασίππου άριθ. 27 (Τηλ. 7773.510) 
"Ανω Ίλίσσια - Άθήναι.

Κατετάγη εις τήν Χωρ]κήν τό 1932. 
Είσήχθη εις τήν Σ.Α.Χ. τό 1939 καί ώνο- 
μάσθη ’Ανθυπομοίραρχος τό 1940. Εις 
τόν βαθμόν τοϋ Μοιράρχου προήχθη 
έπ’ ανδραγαθία τό 1947. Εις τόν βαθμόν 
τοϋ Ταγματάρχου προήχθη κατ’ έκλογήν 
τό 1955, εις ’Αντ]ρχην τό 1962 καί εις 
Συντ]ρχην τό 1965.

Τό έτος 1967 προήχθη εις τόν βαθμόν 
τοϋ Υποστρατήγου, μεθ’ 6 καί άπεστρα- 
τεύθη.

Προσέφερε πολυτίμους πρός τό Σώμα 
καί τήν πατρίδα ύπηρεσίας διακριθείς 
διά τό ήθος, τήν έργατικότητα, τήν συγ
γραφικήν ικανότητα καί τό όξύ κριτικόν 
πνεϋμα του. Τούτου ενεκεν έτιμήθη δΓ 
έπαίνων, παρασήμων καί μεταλλίων καί 
είδικώτερον δΓ ’Αργυρού Σταυρού τοϋ 
Τάγματος τοϋ Φοίνικος καί Χρυσοϋ 
Σταυρού τοϋ Βασ]κοϋ Τάγματος τοϋ 
Γεωργίου Α'.

Συνέγραψεν 4τομον Ιστορίαν τής Χωρο
φυλακής. Διά τό έργον του δέ τοΰτο, 
έτιμήθη παρά τοϋ ’Αρχηγείου Χωρ]κής 
διά τής άπονομής τοϋ «’Εμβλήματος τοϋ 
Σώματος» όπερ τώ έπεδόθη έπισήμως 
εις ειδικήν έν Ίωαννίνοις τελετήν, παρά 
τοϋ Άνωτέρου Διοικητοϋ Χωροφυλακής 
’Ηπείρου τήν 26-3-1972.

Συμμετέχοντες εις τό πένθος έκφρά- 
ζομεν θερμά συλλυπητήρια πρός τήν 
οικογένειαν τοϋ έκλιπόντος. "Ας είναι 
ή μνήμη του αίωνία.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ
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Π α ιχνίδ ι π α ρ α τη ρ η τικ ό τη τα ς : Τ ό  A  5 φ ορές  τ ό  Β ,  5 φ ο ρ έ ς , τό  
Γ  7 ω οο έο. τ ό  Δ  5 φ ορές καί τ ό  Ε  5 φ ορές.
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ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ 

ΝΕΟ, ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

"Εκδοσις Χ.Ε. ’Ακτινών, Άθήναι 1973 
σελ. 116, τιμή δρχ. (50), Τηλ. 323.5931, 
Καρύτση 14, ’Ενταύθα (124).

Μέ τόν ένδεικτικόν αυτόν τίτλον έκυ- 
κλοφόρησε προσφάτως μία πολύτιμος έκ- 
δοσις τοϋ άπό 25ετίας περίπου γνωστοϋ 
άνά τό Πανελλήνιον διά τήν προσπάθειαν 
πρός πνευματικήν έξυγίανσιν τής έλληνι- 
κής κοινωνίας ’Ινστιτούτου Ψυχολογίας 
καί Ψυχικής 'Υγιεινής μέ έπιμέλειαν τοϋ 
διακεκριμένου Ψυχιάτρου κ. Ά ρ. Α. Άσ- 
πιώτη. Είναι άφιερωμένη εις τόν σημερι
νόν "Ελληνα νέον ό όποιος έπιθυμεΐ νά 
άκολουθήση «πορείαν έν έπιγνώσει» διά 
νά είσέλθη εις τόν στίβον τής ζωής, έξω- 
πλισμένος πνευματικώς, εις τρόπον τοιοϋ- 
τον ώστε, τό έγχείρημα, ή πορεία αυτή, νά 
είναι ένεργετική καί προοδευτική διά τόν 
ίδιον, αλλά καί διά τήν άνθρωπότητα 
ολόκληρον. Τοιαϋται καί έτεραι λίαν χρή
σιμοι κατευθύνσεις παρέχονται εις τόν πε- 
ριεκτικώτατον τοϋ βιβλίου αύτοΰ μικρόν 
πρόλογον, τοϋ οποίου προτάσσεται πίναξ 
περιεχομένων, άκολουθεΐ ή εις άπλοϋν 
ύφος καί γλώσσαν ευσύνοπτος παρουσία- 
σις τής ύλης καί έπεται ή λίαν πολύτιμος 
έλληνική καί μόνον βιβλιογραφία. Τό 
βιβλίον προσκαλεϊ τόν "Ελληνα νέον καί 
τήν Έλληνίδα. Σχόλια δέν χρειάζονται.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΙΧΝΙΑΣΙΣ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Έκυκλοφόρησεν εις νέαν έκδοσιν τό 
βιβλίον τοϋ Άντ]ρχου Χωροφυλακής κ. 
Θεοδώρου ΣΥΡ.ΟΠΑΝΝΗ, ύπό τόν άνω
τέρω τίτλον.

Ή  έπανέκδοσις είναι πληρεστέρα καί 
άπό πάσης πλευράς βελτιωμένη καί έπηυ- 
ξημένη, μέ νέαν δομήν καί άνακατάταξιν 
τής ύλης.

Ό  συγγραφεύς, γνωστός εις τό άναγνω- 
στικόν κοινόν, άνά τό Πανελλήνιον άπό 
παλαιοτέραν έργασίαν ιου, τιτλοφορου- 
μένη «ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» διαθέτει 
δλον τόν έξοπλισμόν καί τήν θωράκισιν 
τοϋ δοκιμασμένου γνώστου τών γενικών 
καί ειδικών άντικειμένων, πού μέ κατα
πληκτικήν άνεσιν πραγματεύεται.

Μέ γλώσσα ρέουσα καί περιεκτική δί
νει σταθερή γραμμή πλεύσεως εις τόν 
άσχολούμενον μέ τήν δίωξι τοϋ έγκλήμα- 
τος, άλλά καί γενικώτερον διά τόν άνε- 
πτυγμένον φιλαναγνώστην, πού διαθέτει 
μιά κάποια ύπομονή βιβλιόφιλου καί ένα 
πεδίον γνώσεων, σαφώς άποτελεΐ, τό βι
βλίο αυτό, έντρύφημα άνωτέρας πνοής.

Ή  θαυμαστή συνθετικότης τοϋ έργου, 
ή άρμονική ένότης καί ή δλη άρμογή του 
τό έντάσσουν εις περίβλεπτον θέσιν, με
ταξύ τών καταξιωμένων πονημάτων τής 
συγχρόνου έλληνικής βιβλιογραφίας.

Εις τά δέκα τρία (13) κεφάλαια άνα- 
πτύσσεται διεξοδικά καί σφαιρικά ή με
θοδολογία τής έξιχνιάσεως τοϋ έγκλήμα- 
τος μέ βάσι τήν σύγχρονον άντίληψιν 
διώξεώς του, δπως σημασιολογεΐται καί 
εικονογραφείται άπό τήν διεθνή έγκλημα- 
τολογίαν.

Πρόκειται περί όλοκληρωμένης άξιο- 
λόγου καί καθ’ όλα τεκμηριωμένης έργα- 
σίας.
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Driving under bad weather conditions is 
very dangerous. The Traffic Officers not 
only devote a lot of time to convince drivers 
to follow this safety rule, but they also 
give them helpful hand in case of emer
gencies.

IN T H I S  ISSUE

Major Mr. John Tripis enters with this article in a second modern police problem which 
is the most vital phase of the police mission, and that is the “Police Training... And, this because 
“the caliber of a Police Force is almost completely determined by personnel policy, and very lar
gely at the intake by recruiting standards and sound training,,. He also, stresses in his article that, 

training is not something new. But, it must become more modernized in order to keep up with 
the ever-growing and changing conditions created by the modern technological advances.,.
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The changes patterns of group 
and individual activity within the 
present culture inpinge upon the po
lice responsible for the maintainan- 
ce of the law and order. The conti
nuous variations occurring within 
the modern society demand a con
stant review of basic policies and 
procedures within the police orga
nisation if the police are to provide 
an acceptable level of services. The 
ability to recognize the need for 
change and the capacity to make 
timely and correctly readjustments 
require an enlightened approach not 
only to personnel selection and re
cruitment, but also to the training 
of the future law enforcement offi
cers as well. And, this is, undoubt
edly, a matter of paramount im
portance for the effectiveness of a 
Police Agency.

The primary purpose of Police 
is, as we know, to serve the public. 
The police do this by preserving 
the peace and protecting life and 
property against attacks by crimin
als and from injury by the care
less and inadvertent offender. In 
addition, Police are charged with 
the enforcement of a wide range of 
laws and regulations dealing with 
all sorts of subjects. Some of these 
are designed to safeguard the mo
rals, aid through their enforcement 
the police become the principal 
agent of society in eliminating the 
opportunity for immoral conduct. 
On the other hand, the traditional 
response to any offensive behaviour 
has been, “there ought to be a law 
against that,,, has, undoubtedly, 
multiplied the responsibilities of 
the Police immensely.

The old police psychology of 
“throw them to jail,, hastgiven way 
to an attempt to keep people out 
of the ja 1. A broadened concept of 
social responsib lity on the part of 
the police has resulted in more po
sitive philosophy of service. Police 
service now includes many aspects 
of social service for which the Po
lice are particularly well suited; 
some cases have more than ordi
nary soc al wellfare significance, 
notably those involving the mental
ly defective, the very young, the 
very old and family relationships. 
Police service today, extends beyond 
mere routine investigation and dis
position of complaints; it also, has 
as its objective the welfare of the

2

P R O B L E M S  O F  M O D E R N  
P O L I C E

POLICE
TRAINING

“The necessity of training stems from the realization that the 
effectiveness of Police depends in the last analysis on the personnel 
involved. The human element-officers must learn to think quickly, 
act decisively, and make critical decisions —  Only when adequa
tely prepared can they perform their duties,,.

BY
JOHN TRiPIS

Major



individual and, of society. If so
ciety is to be effectively safeguarded 
against crime, the Police must acti
vely seek out and destroy delin
quency and crime including in
fluences in the community and assist 
in providing a suitable treatment 
for the mal-adjusted.

Police tasks of today differ wide
ly from those of a 50 years ago, 
although the fundamental purpose 
remains the same. Modern inven
tions and social changes bring new 
problems and added threats to the 
peace, comfort, security and wel
fare of the citizens. The adaptation 
of new inventions in criminal use 
has imposed additional burdens on 
the police and the vastly increased 
use of the vehicle by delinquents as 
well by adults criminals also has 
affected- the crime rate seriously. 
Traffic accidents and congestions 
demand a large part of police at
tention and transient populations 
resulting from rapid and easy trans
portation have added to the grow
ing ist of problems which keep 
constantly busy the police today.

Many other problems continue 
to be important. New attitudes to

ward the young, particularly toward 
the teenagers, have resulted in their 
greater freedom to participate in 
adult activities without at the same 
time having to assume responsibi
lity for their actions. Alliances be
tween criminals and ostensively 
law-abiding citizens and complacen
cy toward criminal activities which 
result in corruption, bribery and 
murder, all contribute their share 
to the increase in crime.

An additional problem facing Po
lice today is based on the difficulty 
they have in overcoming public op
position to police control, even whi
le the public demands protection 
from criminal elements. The public 
often does not understand the role 
of the police, as it should under
stand it. Strong winds of social 
changes have propelled the Police 
into the arena of greater activity. 
Demands upon the police service 
have never been greater, and the 
social signifizance of what the Po

lice does or fails to do has attract
ed considerable public interest. It 
calls for quality performance of the 
highest order, characterized by a 
mode of action that is instictively 
warm and human. The Police Offi
cer’s concern for the lessprivileg- 
ed, for the youngster, in trouble, 
for the sick, the accident victim and 
the unfortunate in today’s society 
must be reflected in the manner of 
response a call for assistance, and 
the attitude toward the citizen in
volved. An injured person is not 
an added being. A prisoner is not 
an arrest number. Each is a human 
being with a heart, a mind and a 
sensitivity with which all men are 
endowed. The police relationships 
with the citizens must convey a 
manner of respect for the individ
ual as a human being with delicate 
sensitivity.

This is the time for reflection and 
re-evaluation for Police to examine 
his role in the society today. It is

the Commissioned Officers School takes 
of this school hand over to the 

Gendarmery, being convinced that they will

Traditionally the change of guards in 
a most solemn and impressive feature. The graduates 
aspirants cadets the glorious flag of the 
continue to glorify it as they have done.

k
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time for acquiring greater knowl
edge and understanding of the un
derlying forces which drive humans 
in social interaction. At no time in 
the police history has there been 
such an apparent need for the po
lice officer to know and understand 
not only the laws, but also to know 
against whom and to what extent 
these laws must be applied. In par
ticular, of the great majority who 
never run afoul of the law and 
order, yet look to the law enforce
ment officer as the standard of law 
and order in the community. To 
earn the associated position of re
spect, the police officer himself must 
be, first of all, respectful and good. 
Besides the today’s Police Officer 
must be a human relations officer 
in the true meaning and widest sen
se of the expression. His involve
ment with citizens must be real and 
meaningful, not simply confined to 
associating with offenders in an 
official capacity, but rather with 
associating with law-abiding citi
zens in a citizenlike manner. An 
often forgotten measure of police 
effectiveness is an absence of offen
ces. The best means of achieving 
this is through public support and 
co operation. It is in this area that 
the individual police officer can ex
perience not only a personal sense 
of achievement, but also experience 
of his greatest success.

If the purpose of law enforce
ment is to promote and maintain 
a just and orderly society and if 
the police officer of tomorrow is 
to be successful in controlling cri
me and disorder, then it behaves 
the police of today to deal more 
effectively with all citizens. Police 
relations should be the silver thread 
providing continuity within all po
lice programs. High on the list of 
programs is the one of e d u c a 
t i on ,  which would cause the po
lice officer to examine the basic 
tenets of police ph losophy in re
lation to his role in the society, 
communications, socio-cultural fac
tors and all that subject matter 
which lends itself to constructive 
and effective police relationships. 
The results will be proportionate 
to the effort the police expend in 
their endeavour towards this end.

There was a time when a police 
officer would be inclined to define 
his job and role in a very narrow
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fashion. But law enforcement duties 
have evolved recently from simple 
tasks, requiring simple qualifica
tions, to complex professional oper
ations requiring great capacity for 
specialized knowledge and techni
que. The modern police require 
more and more well-educated men 
carrying out complicated tasks and 
relying heavily on their own indi
vidual judgement and knowledge. 
The modern police officer is a baro
meter of society values and society 
values are continuously under chan
ge. Emphasis is shifting from pro
perty rights to human rights and 
most citizens intuitively accent the 
legitimacy of such shift. Modern 
police work, therefore, should also 
shift its objective to a higher level 
of performance in order to keep up 
with ever and fast growing and 
changing patterns of modern way 
of life tand thinking. Modern po
lice service is markedly different 
from that which prevailed a few 
years ago. The change in standards 
reflects the trend in todays culture 
as a whole during the intervening 
years. Each change has been an ad
justment to meet growing police 
responsibility. As the nature and 
scope of law enforcement expanded 
the demands upon the members of 
the police have become more exact
ing.

Reviewing the tasks which the 
citizenry expects of the Police to
day, we think that their complexity 
is perhaps greater than other pro
fessions. On the one hand it ex
pects the police officer to possess 
the nurturing, caretaking, sympa
thetic, emphasizing, gentle charac
teristics of physician, nurse, teach
er and social worker, as he deals 
with school traffic, acute illness and 
injury, juvenile delinquency, suicidi- 
al threats and gestures and missing 
persons. On the other hand, it ex
pects him to command respect, de
monstrate courage, control hostile 
impulses, and meet great physical 
hazards as do the soldier, the athle
te, the firefighter and the boxer. 
He is to control crowds, prevent 
riots, apprehend criminals and cha
se after speeding vehicles. No one 
can think of other profession which 
constantly demands such seemingly 
opposite characteristics.

Only a professional officer can 
meet the increased and complex de

mands of today. But it is attitude, 
primarily, that marks the profes
sional. And, when one thinks of 
professionalization, must think 
firstly of educational qualifications 
for the work to be done. The edu
cational requirements for police ser
vice should be established at the 
highest possible level consistent with 
the availability of qualified people.

The caliber of police service is 
almost completely determined by 
personnel policy and very largely 
at the intake by recruitment stand
ards and sound training. Techno
logical advances and the applica
tion of scientific disciplines to the 
police field have created major pro
blems of personnel. Today, most 
of the arts and services find im
portant expression in this branch 
of public service with a progressive 
multiplication in the tools and pro
cedures that must be employed for 
the delivery of police service. Per
sonnel standards of the past fail 
to meet the test of an emerging 
profession which almost overnight 
has become an exceedingly technic
al and complex undertaking. Even 
after the police candidates are se
lected by scientific methods, the po
lice structure will continue to re
main unsound as long as it is ge
nerally assumed that a person with 
any type of education and training 
or with none at all, is qualified to 
perform police duties. The neces
sity therefore, of training stems 
from the realization that the effec
tiveness of law enforcement depends 
in the last analysis on the person
nel involved. The human element- 
officers must learn to think quick
ly, act decisively and make critical 
decisions. Only when adequately 
prepared can they perform their 
duties.

Training in law enforcement is of 
course, nothing new. But, certain
ly it must become modern. It must 
be an intergrating force. It must be 
understood by the people exposed 
to it. It must be understood by 
the people who will work with the 
trainee after he completes his train
ing. Training is not a panacea for 
all public problems. It is a process 
wherein we attempt to maximize 
the efforts of each individual to
ward achieving the objectives of the 
police.

Training of law enforcement must
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Intellectual development without parallel evolution of the physical fitness of 
the future Law Enforcement Officers is not enough. For this reason the Gendarmery 
educational program include in the subjects of their training physical exercise and 
Sports in order to make sure the old Hellenic saying ‘‘Healthy spirit in a healthy and 
strong body...'.

not be limited to the instruction 
of new or experienced police offi
cers. If a training program is to 
accomplish its mission, it must be
gin for an officer at the time of his 
recruitment or before, and continue 
untill the time of his retirement 
from the Agency.

Without wishing to minimize the 
importance and necessity of the re
cruit basic training it must be in- 
calculated the belief that a Train
ing program, if it is to produce to 
its fullest potential, must be ex
tended to all levels of the organisa
tion. It must be a ph losophy which 
permeates the entire police organi
sation. It is a truism to say that 
basic training completely unsupple
mented may be likened to possess
ing a single shoe, it is only a par- 
of the overall need.

In the recruit training program 
we teach the young Officer a new 
role and strive to equip him with 
basic “know how,, to handle the 
duties of his new profession. This 
is not enough. The rapid changes 
of our energetic society and, cor
respondingly, the responsibilities ot 
law enforcement, require that the 
police officer be fully prepared to 
anticipate the challenges that may 
confront him. We can no more func
tion efficiently relying entirely upon 
antiquated information than can an 
electrical engineer or a surgeon. His 
background must be broadened con
tinually, and he must be kept aware 
of current trends and developments 
in all fields relating to his law en
forcement duties and responsibili
ties which are so diversified. Just 
as the recruit must learn a new 
role so must the newly promoted 
supervisor or a commander. It is 
doubtful that are many born su
pervisors. Some people are better 
equiped intellectually and tempera- 
mently to assume and fulfil super
visory roles, but all will do a bet
ter job if included in a continuing 
supervisory training and develop
ment program.

Police work today is approach
ing the status of a profession. This 
undoubtedly will be achieved 
through the educational prepara
tion and on the job training. The 
training is necessary because the 
police officers work individually 
and very often independently to ac
complish police mission. More ever,
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some technical phases of police 
work have become highly specializ
ed, requiring intensive applications 
to attain expertness. The need to 
develop proficiency in each of these 
major phases of police work as 
well as in the capacity lead and 
command men, is clear, but few 
officers can do this unaided. Orga
nized training is the means by which 
police officers individually are given 
the knowledges and skills they re
quire for self-reliant patrol, the po
lice team is afforded sufficient prac
tice in combined operations to in
sure effective coordination in emer
gencies, specialists who devote their 
time to scientific crime detection 
obtain the technical qualifications 
they require and command person
nel extend their knowledge of hu
man relations so as to insure their 
intelligence, emotional stability, 
physical fitness and integrity, they 
bring to the job considerable native 
ability but little knowledge or ex
perience in police work. Γη a short 
time they must be prepared to oper
ate alone on the beat under a va
riety of conditions that call for 
knowledge of laws and ordinances, 
legal procedure, police practice and 
above all, human relations. As they 
progress, they must not only ac
quire more of the same kind of 
knowledge, but should also develop 
some specialized understanding of 
investigative techniques and scienti
fic crime detection. This will enable 
them to conduct initial investiga
tions, to preserve vital evidence for 
the specialists in fringerprints, fire- 
armes, identification, photography, 
chemical analysis, physics and mic
roscopy who follow them on dif
ficult cases. Some of these officers 
w 11 become specialists themselves 
in scientific crime detection, while 
others will prepare for command 
posts.

A police training program of in
dividuals working independently can 
be only partly effective. There must 
be through operational integration 
not only in raids, disasters or man
hunts but also in routine functions 
such as use and care of vehicles, 
selective law enforcement, traffic 
regulation or vice control. While 
Police Officers operate alone most 
of the time, they must be sufficient
ly familiar with techniques of mo- 
nilizing to meet emergencies to car
ry them out quickly and effectively.
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Understanding of the mission of 
each element of the service toge
ther with fixed operating procedu
res and full sense and use of com
munications contribute to smoothly 
operation of the department. These 
must be accompanied by sufficient 
practice to develop proficiency. 
Training on the job provides the 
theory and practice necessary to 
mold a heterogeneous group into 
a unified force that commands pu
blic respect.

In the recent years changes have 
taken place in the employee rela
tions, public relations and techno
logy of police work as well as in 
educational preparations for police 
carreers. Communication, equip
ment, supervision and tactics re
quire modification to meet chang
ing conditions which continuously 
become more complex and difficult. 
Experienced, therefore, police offi
cers must be briefed on new deve
lopments that will enable them to 
do their work better and more 
easily and recruits must be given 
a thorough grounding in the police 
functions and their relationships to 
it in order to be equipped for the 
important social aspects of the job. 
Men do not stay trained. If they 
do not forget what they have learn
ed it is continually made obsolete 
by improved technology and social 
changing and requires frequent re
newal to keep it current and useful.

One of the first and most im
portant thing in police training is 
that the program should be fun
ctional, that is to say, it should be 
directed towards these objectives :

— Providing information needed 
in the performance of duty or in 
meeting the responsibilities of such 
a complicated and vast realm of 
functions.

— Developing ability to perform 
their duties more effectively.

— Developing and maintaining 
high morale which is necessary to 
keep up with the difficulties of this 
mission.

— Developing ability to think 
clearly and to exercise sound judge
ment in the performance of duties.

A second important factor in an 
effective training program is the 
selection of the most suitable and 
qualified training personnel and In
structors who should be qualified 
in at least five particulars as fol

lows :
— Sufficient general education to 

meet instructional demands.
— Ability to apply good-training 

methods in instructional work and 
such personal characteristics as are 
important for instructors and teach
ers.

Another most vital factor in ef
fective training is the working con
dition which they affect the entire 
training program and for this rea
son they should be sufficiently fa
vorable in order to make it possi
ble to do a satisfactory job.

Some of the above mentioned con
ditions are the following :

— Time schedules, that is time 
of the day, length of periods etc.

— Frequency of class meetings.
— Classroom facilities and com

modities.
— Equipment and supplies re

quired for the instruction of sub
jects.

— Requirements concerning at
tendance.

More ever there are the follow
ing principal phases of an effective 
police training program :

— Induction training of recruits 
who have been selected on the ba
sis of intelligence and attitude for 
police work.

— Continuation of training of re
cruits throughout their probation
ary period to increase their knowl
edge and skill.

— Refresher and advanced train
ing of experienced police officers, 
including presentation of new me
thods in such aspects such as traf
fic control crime investigation, etc.

— Training for command offi
cers in organisational and admi
nistrative procedures and policies.

— Specialisation training for tho
se they displayed special interest 
or skills.

The content of instruction of the 
average police recruit is something 
that should alarm always the re
sponsible officials, who should de
vote much time and concern in pre
paring the training programs. And 
this is so important because, be
fore a recruit can perform the 
simplest police task or provide cor
rect information to the public, he 
must have assimiated a wide field 
of knowledge. Most other occu
pations are so different from po
lice work that the average recruit



Scientific acids in crime detection have greatly contributed to the prevention 
and clearance of criminal cases. For this reason the Gendarmery personnel must get 
acquainted with them and must know how and to what extent these modern facilities 
can be helpful to them.

will have no background or expe
rience which is even remotely com
parable to it.

In planning a recruit training 
program, care must be exercized 
to select the subjects that will con
tribute most to the development of 
the men in the time available. If 
the course is not carefully planned, 
relatively unimportant subjects may 
be overemphasized and important 
ones neglected. Thus, some of the 
subjects which should be primarily 
be included in the training program 
are the following :

1. Organisation of the Police 
Agency. Police recruits should gain 
some conception of the Agency’s 
organisation, of the command struc
ture, the function of each unit or 
division and their relationships and 
the relations of the police with other 
public services in order to associate 
themselves with the tctal governe- 
mental structure and service.

2. Rules and regulations of the 
force, which describe their duties, 
their rights and obligations.

3. Laws and Ordinances. Since 
a police officer w 11 be required to 
enforce laws, he should be tho
roughly grounded in the laws and 
ordinances requiring most frequent 
police activity. He must know whe
re his obi gations begin and end 
and how to handle the law viola
tions at general. Recruits should 
learn that firm, consistent enforce
ment, possibly using warnings ra
ther than citations and arrests, will 
be more effective than severity and 
traps in eliciting citizen cooperation 
and conformity.

4. Legal and judicial Procedures. 
Recruits should be given sufficient 
background in the operation of 
Courts and in the legal basis of 
their own activities to make effec
tive assets and avoid mistakes. Sub
jects which should be covered under 
this heading include how Courts 
cases are processed from start to 
finish, rules of evidence admissible 
in Court, the law of arrest, the 
law of search and seizures and pow
ers and duties of police officers.

5. Police Procedures, which deal 
with things a police officer does ra
ther than things he knows, such as:

a) Investigation principles. Be
cause the patrolmen should make 
the initial investigation of crimes 
and accidents, since they generally
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are the first to arrive and have 
primary responsibility for condi
tions on their beats. They must be 
given some understanding of the 
habits and methods of criminals, 
methods of investigation and what 
evidence to look for and what to 
save for the specialists.

b) Traffic : Traffic enforcement 
includes verification of traffic vio
lations of any kind, road accidents 
prevention, road accident investi
gation and direction of traffic at 
intersections or anywhere else.

A recruit should become aware 
and familiar with procedures of 
traffic control including selective 
enforcement and proper approach 
of violators, investigation of acci
dents and enough traffic engineer
ing to recognize a hazard on his 
beat and report it in time and pro
perly.

c) Patrol and observation Since 
the major part of a police force 
spends most of its time on patrol 
as the first line of crime and acci
dent prevention and law enforce
ment recruits should be shown how 
to develop their powers of observ
ation as well as how to patrol a 
district by car or on foot, check 
business houses and vacant houses, 
stop suspicious cars and persons, 
establish blockades and meet other 
patrol conditions at any moment 
of their duties.

d) Interviews and Interogation. 
Since patrolmen may desire from 
time to time to question regular 
residents or strangers and they may 
be called upon to grill suspects who 
are not disposed to talk and since 
each situation is usually different 
in each case and it certainly re
quires a different approach, the 
new men should be shown and gi
ven the general rules to follow in 
each type of case.

e) Crowd control. Accidents, fi
res, and other public events as well 
as riots and other disturbances at
tract large groups of people who 
must be dispersed or restrained 
from committing mischief. Off this 
reason, the recruits should learn 
the procedures for individual as 
well as combined operations in 
maintaining order among large 
groups and should understand the 
civil rights of the citizens and their 
obligations as well.

f) Mechanics of arrest. Individ-
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uals have certain rights of persons 
and property which police officers 
are obligated to observe and this 
is most important for a Police 
Agency.

g) Report writing. Clear, accu
rate reporting is the backbone of 
successful prosecution. Police re
porting follows definite patterns and 
the recruit must be advised of the 
way to make and file acceptable 
reports of any kind.

h) Court appearance. An Offi
cer’s physical appearance and the 
manner in which he testifies often 
influences a Court or jury more 
than the substance of his testimony. 
His actions, attitude and appear
ance must reflect favorably upon 
the police profession.

j) Transportation of prisoners 
and insane persons. Police Officers 
should know the recommended 
procedures for preventing violence 
or escape when prisoners or insane 
persons are being transported, be
cause they have a threefold obliga
tion, to themselves, to and to the 
individuals being transported.

i) First aid. Police Officers re
present authority to most citizens 
and are readily summoned and 
obeyed in time of emergencies. This 
attitude of trust enables police of
ficers to be of physical assistance 
at accidents and in disasters. Thus, 
the training in giving first aid is 
of a paramount importance, be
cause it enables the police officer 
to take command of situations re
quiring first aid.

k) Self defence and use of fire 
armes-weapons.

l) Scientific aids.
m) Use and care of police equip

ment.
n) History and Geography of the 

area they are policing and of the 
country Specialized in-service Train
ing.

Sooner of later as officers deve
lop experience some will demon
strate interest and aptitude for a 
special phase of police work. They 
will have been aided in making this 
progress by the basic and second
ary training they have received and 
by the attention and guideance of 
the supervisory officers. Those who 
demonstrate special aptitude should 
be encouraged and aided to take 
advanced training. This may be 
either in specialities such as traffic,

laboratory techniques, crime and 
juvenile delinquency etc.

Besides these programs, now
adays is considered most necessary 
some other programs for supervi
sory train ng, Command training 
and leadership training which will 
complete the cyrcle of the entire 
training program of a Police Force 
and with which we are going to 
deal in another article of ours.

Closing our article we feel oblig
ed to remind that people develop 
their skills and awareness through 
various experiences which will fur
ther interpersonal competence will 
need to provide the following con
ditions for learning :

a) The recognition on the part 
of the trainee of a need for im
proving his own human relations 
skills, b) An opportunity for a trai
nee to interact in a learning situ
ation so that actual behaviour may 
serve as the carricullun. c) A sup
portive and helpful climate for 
learning created by the total expe
rience. d) An opportunity for the 
trainees to give Feedback, e) A 
basic knowledge of individual, 
group and organisational behaviour 
to give guidance to the learner, f) 
A chance to practice new skills of 
relating in person to person and 
person to group situations, and g) 
An opportunity to relate his learn
ing to back-on the job situations.

The training should be consistent 
with organisational objectives and 
goals and processes of decision 
making. There must be an under
standing, beginning at top manage
ment and permeating down through 
the levels to be trained, of the pur
pose of the training and acceptance 
and support of the training object
ives. The training program should 
be designed to help solve or one or 
more identified management pro
blems, and tailored to fit the parti
cular organisational needs. The pro
gram and design should be care
fully worked out and planned. A 
qualified Staff should be utilized 
for such training. The Police Agen
cy must see the training as a part 
of the organisational life and be 
committed to provide follow-up and 
supplementary opportunities to 
reinforce the process that has been 
begun.



Ι εΦΙΛΟΝΕΦΙΛΟΝ i2Q2a3

την τύχη οας

Οί άνδρες διεκδικοϋν άποκλειστικά 
γιά λογαριασμό τούς τό ποδόσφαιρο.
Τό άποκαλοϋν «ανδρικό παιχνίδι» (δικαίωμά τους) 
Τίποτα όμως δέν εμποδίζει κι' εμάς τις γυναίκες

μαζί τους

άλλα (μιά καί μάς αρέσουν οί συγκινήσεις) 
νά παίξουμε , τ. ΠΡΟ-ΠΟ. Με διπλό κέρδς

εκατομμυρίων, πού μοιράζει τό ΠΡΟ-ΠΟ
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