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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΪΤΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

, r "Ολου μας γνωρμ'ζομε οτμ η ’Επανάστα 
Γ"' σμ τοΰ 21 δμαδραματμ'ζεμ θεμελμαχό 
ρόλο στην Νεώτερη 'Ελληνμχη''Ιστορμα.

V- 'Ο σύγχρονος 'Ελληνμσμός της όφεύ- 
J λεμ την ΰπαρξμ του. ’Από αύτην το 

"Εθνος άντλησε δυναμεμς στη'ν όστορμχη' 
με'χρμ ση'μερα πορεμ'α του των 153 χρο' -
νων.

X * ”Εχεμ μεγάλη Δμεθνή σημασμ'α γματμ' 
ί^ταν η πρώτη τότε άποτελεσματμχη' 

’Εθνμχοαπελευθερωτμχη' προσπάθεμα στον 
Εύρωπαμχό χώρο χαμ η μοναδμχη1 στην 
Πανανθρώπμνη * Ιστορμ'α που αρχμσε με 
το μεγαλύτερο πάθος γμά τον λυτρωμό, 
καμ τη'ν μμχρότερη οργανωτμκη' προετομ- 
μασμ'α.

Δε'ν εχεμ άπο'λυτη ταύτότητα με' το' 
πολυσυζητημένο μστορμχο ορόσημο 

της Γαλλμχης ’Επαναστασεως.Γματμ' ή άλω 
σμ της Βαστμ'λλης εμχε το'ν χαρακτήρα 
της κομνωνμχης άπελευθερώσεως, ενώ ο 
'Ελληνμχο'ς ξεσηκωμός σε' μμά έποχη' που 
"ολα τασχμαζε η φοβε'ρα χαμ τά πλάκωνε 
ή σκλαβμά" ,εΐϊχε το'ν χαρακτήρατής Έθνμ 
χής ’Ανεξαρτησμ'ας.

Τε'λος δε'ν εύναμ όπως την εχαραχτη 
ρμσαν πολλομ' " * Ιστορμχο' θαΰμα " 

άλλα " 'ίστορμχη' συνε'χεμα χαμ' συνε'πεμ 
α". -

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "

Ε Τ Η Σ Ι Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

’Α ξιωματικοί -  Ά νΘ υπασπισταί Δ ρ χ. 1 2  0
Ύ παξιω ματικοί -  Χ ω ροφύλακ*ς » 1 0  0
Π ολιτικοί Υ π ά λλ η λο ι — Ί δ ιώ τα ι » 1 2 0
Σ ύλλογοι -  ΣωματΕΪα -  ’Οργανισμοί » 2  0 0
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Η Λ I A K Y P O Y  
Δημοσιογρά cpou

Ή  ιστορία ομοιάζει προς μαγικήν. "Υστερα άπό αιώνων βαθυτάτην 
νύκτα, ανατέλλει ή μεγάλη ήμερα. Οί κάμποι καί τά βουνά βγαίνουν 
άπό τόν παγετόν τοΰ χειμώνος ντυμένα μέ τό ξανθόν ελληνικόν φ ώ ς, 
μέ τά πρώτα κρίνα τής άνοίξεως. Έ να λάβαρον χρυσοποίκιλτον, υψώ
νεται εις τόν γαλανόν αιθέρα. Έ να σπαθί λαμποκοπά εις τόν ήλιον. 
Μιά κραυγή θυμού καί χαράς άντιλαλεϊ είς τήν άτμόσφαιραν καί ή ήχώ 
της φθάνει πολύ μακράν. Είναι τό σπαθί καί ή κραυγή των Ε λλήνω ν. 
Τό Γένος έγείρεται δρθιον. Καί άρχίζει ή μεγάλη πυρκαϊά —μιά άνα- 
τολή πού στάζει φωτιάν καί αίμα.

Τό άπεκάλεσαν θαύμα αί προηγηθεϊσαι γενεαί, πρό των άρχών 
τού παρόντος αίώνος, πού, βυθισμένοι είς τό μακάριον τέλμα μιάς 
στατικής^ έθνικής ζωής, είχαν χάσει κάθε έπαφήν μέ τό έπος καί τό 
δράμα τής πραγματικότητος. Έλάτρευαν γονυκλινείς τό θαύμα είς 
πάσαν έπέτειον καί τό ύμνοΰσαν καί τό δοξολογούσαν άπό τούς έξώ- 
στας καί είς τάς παρατάξεις. Ά λ λ ’ οί ύμνοι καί οί αίνοι των τό έθεω- 
ροΰσαν ώς κάτι πολύ μακρυνόν καί κάτι ολίγον άκατανόητον. Τό θαύ
μα όμως αύτό δεν ήτο παρά ή έκφρασις μιάς βιολογικής άνάγκης, ό 
καρπός ενός φυσικού νόμου. *0 ’Ανταίος, πού είχε πέσει, άνεγείρετο. 
Μία φυλή μεγάλη καί προνομιούχος, πού, έπειτα άπό άγώνας μιάς 
χιλιετηρίδος, είχε πεσει είς την Πύλην τού Ρωμανού, έπανεύρισκε τόν 
εαυτόν της.  ̂Κάθε άλλη φυλή θά έξηφανίζετο είς τά τάρταρα τής δου
λείας. Αλλ’ ή μεγάλη καί προνομιούχος φυλή μας διετήρησε τήν φυσι
κήν δύναμιν καί τήν πνευματικήν ένέργειάν της κάτω άπό τάς άλύ- 
σους, άνέλαβε τάς δυνάμεις της σιγά - σιγά, έξεπέρασεν οίκονομικώς 
τούς δυνάστας της, τούς άφήκεν όπίσω είς δλα τά επίπεδα τής ζωής 
καί ή έξέγερσίς της έγένετο άναπόφευκτος καί μοιραία.

Ετσι ωμίλησεν ή ψυχή των Σαλαμίνων. Έ τσι ήστραψεν ή εύγε- 
νεστέρα στροφή τού έπους. Έ τσι έξαπελύθη ό χείμαρρος τών έλληνι- 
κών αιώνων διά νά σαρώση τά ίχνη τών βαρβάρων άπό τά έδάφη καί 
τα ακρογιάλια τής ιεράς άύτής Χώρας. Καί έτσι δλαι αί ώραι, δλαι 
αί στιγμαί καί οί καιροί καί οί αιώνες, αί θαυμασταί Ίλιάδες, οί Μαρα- 
θώνες, οι Αλέξανδροι, ή άτέρμων σειρά τών τροπαιοφόρων Βυζαντι
νών Αύτοκρατορων, δόρατα, σπαθιά, καρυοφίλια, ώρμησαν είς τόν



βαρύν αγώνα. To Γένος είχεν ένθυμηθή τό μέγα μυστικόν. Ή  νίκη 
εύρίσκεται εις την άπόφασιν τοΰ θανάτου. Έξηγέρθη άπλούστατα, 
διά νά πεθάνη ή νά λυτρωθή.

Καί ιδού ή 25η Μαρτίου . 'Η φοβερά πυρκαϊά , ό ποταμός των αιμά
των , τό σπαθί τοΰ Κολοκοτρώνη , τοΰ Μπότσαρη , τοΰ Καραϊσκάκη , 
ό δαυλός τοΰ Κανάρη καί τοΰ Μιαούλη , τό ολοκαύτωμα τοΰ Μεσολογ
γίου, ή άπέραντη μαύρη μάχη, ή Ε λλάς ζωσμένη άπό τό αίμα των 
τέκνων της, ό δρόμος λουσμένος μέ τό φ ω ς, στρωμένος με βάγια, τό 
τρόπαιον τοΰ Πάσχα, ή Ένδοξος Άνάστασις. 'Η γενεά γύρω άπό τά 
τέλη τοΰ δεκάτου ενάτου αίώνος, μέσα είς τό τέναγος μιας άσάλευτης 
εθνικής ζωής, έπροσκυνοΰσε μέ θάμβος τούς ήρωας τοΰ 21 , άλλά τούς 
έβλεπεν ώς άπίθανα όντα, ώς πρόσωπα παραμυθιών.

'Η Ε λλάς τών μέσων τοΰ εικοστού αίώνος έβδομήντα έ'τη άρ- 
γότερον, καταλαβαίνει τον εαυτόν της πολύ κοντά προς τό θαύμα 
τοΰ 21. Διότι έπί τών ήμερών μας, καί μέχρι χθές, τό μέγα νόημα τής 
ιστορίας είχε πάλιν σωρευθή είς άκροτάτην έντασιν τραγωδίας καί 
έπους. Οί βάρβαροι τοΰ Βορρά, οί ερυθροί, έπολιόρκησαν τά τείχη 
μας, ώρθωμένα είς τά στήθη τών παιδιών μας, διά νά καταλύσουν 
τήν έλευθερίαν καί διά νά πνίξουν τόν Κόσμον ολόκληρον είς ερεβώδη 
σκοτάδια. Καί τά ιερά λάβαρά μας άνεδιπλώθησαν είς τόν αιθέρα. Καί 
τά ξίφη μας άστραψαν είς τόν ήλιον. Καί ή φυλή έπανέλαβε τό 21 
καί ή ’ Ιλιάδα καί ή Σαλαμίνα έζωντάνευσαν καί πάλιν καί οί Βυζαντι
νοί άετοί έτάνυσαν τά πτερά των έπάνω άπό τήν μάχην. Καί ό δρόμος 
έλούσθη πάλιν μέ φώς καί έστρώθη μέ δάφνας. Καί ή νίκη ήλθε τρο
παιοφόρος. Καί κρίνα ήνθησαν πάλιν είς τά καπνισμένα ερείπια. Διότι 
ή φυλή ήγωνίσθη διά τό δίκαιον καί τήν τιμήν. Καί κάθε νέα νίκη καί 
κάθε νέα ήμέρα ύπήρξεν επέτειος καί άρχή επετείων. Τό 21 άνεπήδησε 
πολλές φορές είς τόν στίβον τών τελευταίων έτώ ν.

Καί κάθε έτος άπό τά τελευταία αύτά, παρέδωκεν είς τούς επι
γόνους τών ήρώων τοΰ 21 τήν άκατάλυτον σκυτάλην τής αιώνιας έλ- 
ληνικής σταδιαδρομίας. Έπάνω της είναι χαραγμένη ή προσταγή τοΰ 
άγώνος, τό σύνθημα τοΰ θριάμβου.



Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΟΥ 1821
------------------------------------------------------ -- ___________________________________ ______

Έπλησίαζεν ή ημέρα τοϋ Ευαγγελισμού της Πανα
γίας, όταν άνθρωποι τοϋ Βοεβόδα της Καλαμάτας 
Σουλεϊμάν Άρναούτογλου, τοϋ είπαν πώς έ'να βαρέλι 
γεμάτο μπαρούτι βρέθηκε πεταμένο καί κομματια
σμένο κοντά στο έπάνω πηγάδι τής Πόλεως καί πώς 
έφάνηκαν ένοπλοι κλέφτες νά όδηγοΰν, φορτωμένα, 
μέ μπαρουτόβολα, άλογα καί νά κατευθύνωνται προς 
τδ μοναστήρι τοϋ Προφήτη Ή λία.

Ό  Άρναούτογλου άγρίεψε. Συνέλαβε τούς Προε
στούς καί τούς φυλάκισε. "Επειτα δμως μετάνοιωσε 
καί τούς άποφυλάκισε, άφοΰ προηγουμένως έκεϊνοι 
τον διαβεβαίωσαν πώς δεν συνέβαινε άπολύτως τίποτα 
καί πώς οί ένοπλοι, πού είδαν στον Προφήτη Ή λία, 
ήσαν άγωγιάτες πού μετέφεραν λάδι.

'Ο Παμπόνηρος Άρναούτογλου δεν έπείσθη, άλλά 
καί δεν έδειξε μεγάλη άνησυχία γιά τά ενδεικτικά, 
κάποιας πολεμικής προπαρασκευής των σκλάβων Ε λ 
λήνων, αύτά γεγονότα. Άπέστειλεν δμως άμέσως τα
χυδρόμον εις τον Καϊμακάκην νά τον πληροφορήση περί 
των ύποπτων κινήσεων καί έδωσεν έντολήν εις τούς 
Τούρκους τής πόλεως νά έτοιμασθοΰν γιά νά αναχωρή
σουν την έπομένην προς Τριπολιτσάν. Άλλά ήτο πλέον 
άργά. . .

Τήν έπομένην, 22αν Μαρτίου, οί δρόμοι τής Καλα
μάτας πλημμύρισαν άπο μιά πολυποίκιλη άνθρωπο- 
θάλασσα. Πεζοί, καβαλαρέοι, μέ άραμπάδες, νέοι, με
σόκοποι, γέροι, ώπλισμένοι μέ άρματα, μαχαίρια, 
κοντάρια, ρόπαλα, ξινάρια καί μέ τήν άσβηστη λαχτά
ρα γιά λευτεριά, χάλαγαν τον κόσμο.

Οί γυναίκες κερνούσαν τά παλληκάρια. Φωνές, 
κλαρίνα, πίπιζες, νταούλια, άκούγονταν παντοΰ, λές 
καί γινόταν πανηγύρι. Ανάμεσα στούς κλέφτες, πρώ
τος καί καλύτερος ό Νικηταράς. Οί Τούρκοι είχαν 
κλειστή στά σπίτια τους. Φόβος καί τρόμος τούς είχε 
κυριεύσει.

Τήν άλλη ημέρα, 23ην Μαρτίου, έμπήκαν στην Κα
λαμάτα ό Παπαφλέσσας ό Μαυρομιχάλης ό Κολο- 
κ>τρώνης ό ΙΊετρόμπεης καί άλλοι. Τήν ίδια ήμέρα οί 
καπετανέοι έκαμαν συμβούλιο σ’ ένα χριστιανικό 
σπίτι.

Ο Σουλεϊμάν Άρναούτογλου σάν έμαθε τήν συγκέ- 
ντρωσι των καπετανέων καί τό συμβούλιό τους άπε- 
λπίστηκε καί έστειλε σ’ αύτο τον Μπουλούκμπαση 
Χασάν Κόκκινη ό όποιος καί τούς είπε έκ μέρους τουλ t r ~ * *τα έξης:

«*0 ’Αγάς σας χαιρέτα, καί έρωτα νά 
τον είπήτε, τί πράγματα είναι αύτοΰνα 
όποΰ κάνετε, καί τί κλεφτοδουλειές, δπου 
μ’ αύταϊς θά χάσετε τον ραγιά τοϋ Βασιλιά 
καί στήν άφεντιά σας έτοΰτα τά πράγματα 
δέν θά ευγουν σέ καλό».

Στο άκουσμά αυτών τών λόγων τοϋ Μπουλούκμπα
ση άγρίεψαν οί καπετανέοι ό δέ Νικηταράς άρχισε 
νά έτοιμάζη τήν πιστόλα του άλλά τούς καθησύχασε 
ό Ι Ιετρόμπεης, ό όποιος άφοϋ έλαβε πρώτος τον λόγον
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ
είπε μέ ήρεμία στον Χασάν πώς «δσα έβλεπε δεν ήταν 
κλεφτοδουλειές, άλλα πράματα στερεά, δχι μονάχα 
δικά τους, άλλά καί τοϋ Θεοϋ καί των Βασιλέων, δτι 
οί ραγιάδες ύπόφεραν τάς τυραννίας καί τα βασανι
στήρια τους τόσα χρόνια καί δτι αύτοί (οί Τούρκοι) 
ήσαν τύραννοι καί διώκται τής άνθρωπότητος, άλλά 
οί "Ελληνες δεν θά τούς πείραζαν στο παραμικρό. . .» 
’Ακολούθως πήρε το λόγο ό Άναγνωσταράς, πού δεν 
τοϋ άρεσε ή «μαλακή» γλώσσα τοϋ Πετρόμπεη καί 
είπε, ξερά καί άποφασιστικά, στον άπεσταλμένο τοϋ 
Σουλεϊμάν:

«Πέσ’ τοϋ ’Αγά σου, Μπουλούκμπαση , 
πώς κανένα βοηθό δέν έχουμε καί οϋτε 
θέλουμε. . . Τό δίκιο θά τό πάρουμε μέ τό 
χέρι μας. . . ’Εσείς οί Τούρκοι, σκούφια 
δέν μας άφήκατε στο κεφ άλι. Δέν σάς υπο
φέρουμε, οϋτε σάς χωνεύουμε πιά. Κι’ 
ο ,τι σάς περνάει άπό τό χέρι μή τ’ άφήσετε. 
Αύτά νά πής τοϋ ’Αγά σου. Καί σέ 3 ώρες 
νά μάς παραδώσετε τ’ άρματά σας άλλοιώς, 
θά σάς περάσουμε όλους άπό σπαθί καί τό 
κρίμα θάναι δικό σας».

’Έ τσι καί έγινε. Σέ 3 ώρες οί Τοϋρκοι παραδόθη
καν. Τά άρματά τους τά πήραν οί οπλαρχηγοί καί τά 
μοίρασαν στούς δικούς τους. ’Από την ήμέρα έκείνη 
άρχισε ό άνισος, ό άφάνταστα παρακινδυνευμένος 
άγώνας τοϋ 21.

Καί ήταν 23η Μαρτίου 1821 δταν πάρθηκε ή Κα
λαμάτα' δταν άρχισε ή Ελληνική Έπανάστασις, ό 
μεγάλος άπελευθερωτικός ξεσηκωμός. Σάν μαθεύ
τηκε τό πάρσιμο τής Μεσσηνιακής πρωτευούσης, 
δλοι οί "Ελληνες ξεσηκώθηκαν.

Καί τί ξεσηκωμός. . . ’Ακράτητος, έκπληκτικός, 
καθολικός. Στο κατακόρυφο είχε φθάσει ό πόθος των 
σκλαβωμένων Ελλήνων, γιά τή λευτεριά τους.

Ξεκίνησαν έναν άφάνταστα μεγάλο άγώνα, γεμάτοι 
πίστη καί έλπίδα γιά την άποτίναξη τοϋ ζυγοΰ. Φτωχά,- 
σχεδόν άνύπαρκτα, μηδαμινά, ήσαν τά πολεμικά τους 
μέσα. Καί δμως άδιαφοροΰσαν. Τούς κατάκαιγε ή ιερή 
λαμπάδα τοϋ ενθουσιασμού. Τούς έφθανε ή πυρωμένη 
τους, άπό εθνικό παλμό, καρδιά. Είχαν θεριεμένη μέσα 
τους την βεβαιότητα πώς ό Μεγαλοδύναμος, ό Θεός 
τής Ελλάδος, θά τούς βοηθούσε στο μεγάλο καί δί
καιο άγώνα τους.

Λαχταρούσαν νά άποτινάξουν τον διπλό ζυγό τής 
καταισχύνης:

«Τής τυραννίας καί άδικίας». ’Ελευθε
ρία ζητούσαν καί Δικαιοσύνη. Τίποτ’ άλλο. 
Καί τήν κέρδισαν μέ τό σπαθί τους, γιατί 
κράτησαν τον όρκο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑ
ΝΑΤΟΣ», γράφοντας σελίδες άφθάστου 
πατριωτισμού. . .
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αρχαιο-

κοπηλείος

Ελλάδα

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Φ Ο Ρ Λ Ι Γ Κ Α  
Τ αγματάρχου Χ ω ροφυλακής

Ή  λατρεία καί ό θαυμασμός τοϋ 
σημερινού πολιτισμένου ανθρώ
που προς τά έργα τέχνης, γενικώς, 
τής ’Αρχαίας Ελλάδος καί ή έφε- 
σις πρός ευκολον πλουτισμόν, έδη- 
μιούργησαν εις την Χώραν μας 
τήν άρχαιοκαπηλείαν, δηλαδή τό 
παράνομον έμπόριον τών έργων 
άρχαίας τέχνης καί τήν λαθραίαν 
εξαγωγήν τούτων εις τό εξωτερικόν.

Δέν είναι σημερινή έφεύρεσις 
ή άρχαιοκαπηλεία εις τήν Ελλάδα. 
Άρχισε πολύ ενωρίς ή εξαγωγή 
τών άρχαιολογικών θησαυρών άπό 
τό λίκνον τοϋ σημερινού δυτικού 
πολιτισμού. Πολύ πρό τής Τουρ
κοκρατίας. Συνεχίσθηκε κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν καί μετά άπό αυ
τήν.

Άλλοτε βέβαια ή εξαγωγή τών 
κειμηλίων καί ιστορικής άξίας θη
σαυρών είχε λάβει διαφορετικήν 
μορφήν άπό τήν σημερινήν. Οί 
κατακτηταϊ δηλαδή,οί όποιοι έπέ- 
ρασαν άπό τήν Πατρίδα μας, κατά 
καιρούς, διήρπαζον βιαίως καί διά 
ληστρικού τρόπου, δ,τι άρχαΐον 
είχε αξίαν καί τό μετέφερον στήν 
χώραν των καί στά μουσεία των.

Κλασσικήν περίπτωσιν τοιαύτης 
άρπαγής άποτελοΰν αί ένέργειαι 
τού έν Κωνσταντινουπόλει κατά 
τά έτη 1799 - 1803 Άγγλου Πρεσ- 
βευτοΰ Έλγιν, ό όποιος κατόπιν 
άδειας τής 'Υψηλής Πύλης, έστει
λε τεχνίτας εις Αθήνας, οί όποιοι 
άπέσπασαν εκ τής θέσεώς των τά 
πλεΐστα τών σωζομένων τότε γλυ
πτών τού Παρθενώνος καί πλεΐστα 
άλλα έργα τής άρχαίας τέχνης έξ 
Αττικής, τά όποια μετεκόμισαν 
εις Λονδΐνον. Τά γλυπτά ταΰτα εύ- 
ρίσκονται έκτοτε εις τό Βρεττανι- 
κόν Μουσεΐον καί είναι γνωστά 
ύπό τό δνομα ’Ελγίνεια μάρμαρα.

Πλεϊστοι έκαυτηρίασαν καί καυ
τηριάζουν τήν πραξιν τού Έλγιν, 
ύπό πολλών δέ άνεκινήθη καί τό 
ζήτημα τής άποδόσεως τών ’Ελγί
νειων μαρμάρων εις τήν Ελλάδα.

Τό κακό δμως συνεχίσθηκε καί 
μετά τήν ΐδρυσιν τού νέου Ελληνι
κού Κράτους τό 1830. Έτσι οί 
Καλλιτεχνικοί θησαυροί πού μας 
έκληροδότησαν οί πρόγονοί μας 
ύφίσταντο μίαν συνεχή καί άδιά- 
κοπον άφαίμαξιν. Κατόπιν τούτου 
καί διά νά προστατευθοϋν οί κινδυ- 
νεύουσες άρχαιότητες ή πολιτεία 
έψήφισε σχετικούς Νόμους περί 
άρχαιοτήτων, ό ισχύων δέ σήμερον 
είναι ό Νόμος 5351] 1932.

Διά τών διατάξεων τού νομοθε- 
τήματος αυτού ορίζεται δτι οί άρ-
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χαιότητες τής Ελλάδος είναι ιδιο
κτησία τοΰ κράτους. ’Αρχαία λο
γίζονται δλα τά έργα τέχνης, ό 
γενόμενος κάτοχος αρχαίου όφεί- 
λει νά τό παραδώση εις τήν ’Αστυ
νομίαν ή άλλην άρμοδίαν ’Αρχήν, 
δτι δικαιούται άμοιβής ό παρα- 
δίδων άρχαΐα, ό ύποδεικνύων χώ
ρον εις δν υπάρχουν άρχαΐα, ό 
ύποδεικνύων παράβασιν των Δια
τάξεων τοΰ Νόμου καί ό συντελών 
εις τήν άνακάλυψιν των άρχαίων. 
’Επίσης διά τοΰ ίδιου Νόμου άπα- 
γορεύεται πάσα πώλησις ή άγορά 
άρχαίου, ή άνασκαφή πρός άνεύ- 
ρεσιν άρχαιοτήτων, τέλος δέ προ- 
βλέπονται ανάλογοι δι’ έκάστην 
περίπτωσινποιναί εις βαθμόν Πλημ
μελήματος.

Τά άρχαΐα άνευρίσκονται εις νο
μίμους (ύπό τής άρχαιολογικής 
υπηρεσίας ή κατόπιν άδειας) ή πα
ρανόμους άνασκαφάς, κατά τάς 
διανοίξεις οδών, έκσκαφάς θεμε
λίων οίκοδομών, καλλιέργειαν άγ- 
ρών, άλλα άνελκύονται ύπό τοΰ 
βυθοΰ τής θαλάσσης, τέλος πολλοί 
θησαυροί καί έτερα κειμήλια άρ- 
χαιολογικής ή ιστορικής άξίας 
έπισημαίνονται καί άφαιροΰνται 
ύπό δρώντων άρχαιοκαπήλων εις 
Τεράς Μονάς καί ’Εκκλησίας.

Οί αρχαιολογικοί θησαυροί δύ- 
νανται νά είναι άγάλματα, άγγεΐα, 
κοσμήματα, νομίσματα, έπιγρα- 
φαί, ζωγραφιαί, δπλα, εικόνες 'Α
γίων κ.λ.π.

Τά προσδιορίζοντα τήν άξίαν 
τοΰ άρχαίου αντικειμένου στοιχεία 
είναι διάφορα καί ποικίλα ήτοι: 
Ή  εποχή τής κατασκευής του, ή 
σπανιότης τοΰ αύτοΰ είδους, ή ύλη 
εξ ής κατεσκευάσθη (χρυσός, χαλ
κός, πήλινον κ.λ.π.), ή ταύτότης 
τοΰ Κατασκευαστοΰ Καλλιτέχνου, 
έφ’ δσον είναι γνωστή, ό βαθμός 
συντηρήσεώς του (τά έφθαρμένα 
έχουν μειωμένην άξίαν), τέλος, 
προκειμένου περί ιδιώτου άγορα- 
στοΰ, ή επιθυμία κτήσεως, καί τά 
οικονομικά μέσα αύτοΰ.

’Εκμεταλλευόμενοι οί άρχαιο- 
κάπηλοι, ως εϊπομεν εις τήν αρχήν, 
τόν θαυμασμόν καί τήν λατρείαν 
τών 'Ελλήνων, άλλ’ ιδία τών ξένων

Πολλά αριστουργήματα τών άρχαίων 
χρόνων κοσμούν σήμερον ξένα Μουσεία, 
άφοϋ κυριολεκτικώς έσυλήθησαν άδιαν- 
τρόπως, άπό τήν χώραν μας ύπό τών κατά 
καιρούς άρχαιοκαπήλων, οί όποιοι δέν 
έδίστασαν νά άφαιρέσουν άκόμη καί μίαν 
κόρην άπό τάς περιφήμους Καρυάτιδας.
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φίλων τοΰ αρχαίου Ελληνικού 
Πολιτισμού καί των διασωθέντων 
έργων τέχνης αύτοΰ, πυκνώνουν 
τάς τάξεις των εμπόρων μνημείων 
αρχαίας τέχνης συνεχώς καί απο
κομίζουν σεβαστά κέρδη, κάποτε 
άπίστευτα, από τό έμπόριον των 
άρχαίων, δηλαδή από τήν άρχαιο- 
καπηλείαν. Ή  αχαλίνωτος δρασις 
όμως τών άρχαιοκαπήλων έχει ώς 
θλιβερόν συνέπειαν τήν άπομά- 
κρυνσιν όλων αυτών τών άρχαίων 
θησαυρών έκ τής Πατρίδος μας. 
Τοΰτο βεβαίως είναι έθνικώς έπι- 
ζήμιον, άλλά καί τουριστικούς λίαν 
δυσάρεστον, άφοΰ, ώς γνωστόν, 
ένας έκ τών σπουδαίων πόλων έλ- 
ξεως τών τουριστών είναι οί άρχαι- 
ότητες.

Δυστυχώς ή φύλαξις ή έπιτήρη- 
σις τών άρχαιολογικών χώρων εί
ναι πλημμελής ελλείψει επαρκούς 
άριθμοΰ φυλάκων.

Επιτακτικόν, λοιπόν, προβάλ
λει τό καθήκον τών οργάνων τής 
Χωρ]κής διά τήν προστασίαν τής 
έθνικής μας κληρονομιάς. Χρειά
ζεται άγρυπνος παρακολούθησις 
τών υπόπτων, άσυνειδήτων χωρι
κών, πού γειτνιάζουν μέ αρχαιολο
γικά κέντρα ή ερείπια άρχαίων πό
λεων.

Επίσης τών άσκόπως περιφερο- 
μένων εις τά μέρη αύτά μικροπω- 
λητών. Εκμεταλλευόμενοι τήν α

πειρίαν τών αφελών χωρικών, οί 
όποιοι ένήργησαν παράνομον άνα- 
σκαφήν καί είναι κάτοχοι άρχαίων, 
άγοράζουν ταϋτα εις έξευτελιστι- 
κάς τιμάς, τά πωλοΰν εις άστρονο- 
μικάς καί αποκομίζουν τεράστια 
κέρδη δημιουργοΰντες σεβαστάς 
περιουσίας. Καθ’ όλας τάς κινή
σεις καί ένεργείας των οί πανέξυ
πνοι καί πανούργοι άρχαιοκάπηλοι 
λαμβάνουν συνωμοτικός προφυλά
ξεις καί χρησιμοποιούν τούς πλέον 
άπιθάνους καί πρωτοτύπους τρό
πους μεταφοράς τών άρχαίων διά 
νά άποφύγουν τήν άποκάλυψιν τής 
δράσεώς των. Πέραν τούτου δια
θέτουν καί άφθονον χρήμα...

"Αλλοτε πάλι διαδίδουν τήν ψευ
δή φήμη ότι δήθεν τά Μουσεία δέν 
πληρώνουν τά άρχαΐα πού παραδί
δουν οί ίδιώται καί ότι «"Οποιος 
πηγαίνει άρχαΐα στό Μουσείο τόν 
βάζουν φυλακή». Οί άρχαιοκάπη- 
λοι άσκοΰν διάφορα άλλα επαγγέλ
ματα επικουρικούς καί προσχημα
τικούς, τά πλέον συνήθη τών όποιων 
είναι έμποροι ειδών λαϊκής τέχνης, 
αργυραμοιβοί καί παλαιοπώλαι.

Τελευταίως ένεφανίσθη καί ή 
τάξις τών τουριστών —άρχαιοκα
πήλων. Έρχονται στή Χώρα μας 
μέ τό πρόσχημα τοΰ τουρίστα ή ώς 
πραγματικοί τουρίσται καί ένδια- 
φέρονται διά τήν αγοράν άρχαίων, 
διά τά όποια προσφέρουν αρκετά 
δελεαστικός τιμάς διά νά πλουτί
σουν τάς ίδιωτικάς των σύλλογός 
ή νά τά μεταπωλήσουν.

Άλλοτε πίπτουν καί οί ίδιοι θύ
ματα έξαπατήσεως, όπως καί πολ
λοί άλλοι άγορασταί έργων άρ- 
χαίας τέχνης, οί όποιοι λόγφ έλ- 
λείψεως άρχαιολογικών γνώσεων 
καί πείρας δέν διακρίνουν έκ τοΰ 
ασφαλούς τά γνήσια άρχαΐα από 
τάς άπομιμήσεις αυτών καί άντί 
άρχαίων άγοράζουν άπολύτως επι
τυχημένος απομιμήσεις, δηλαδή 
σύγχρονα αντίγραφα (ιμιτασιόν).

Εις τό 'Ελληνικόν έδαφος κρύπτονται 
πολλά ακόμη αριστουργήματα τών άρ
χαίων χρόνων, τά όποια δέν πρέπει νά 
γίνουν κτήμα τών άρχαιοκαπήλων.

Άγαλματίδια μικρού όγκου, όπως τό 
παραπλεύρως, τό όποιον εύρίσκεται εις 
τό Μουσεϊον τής άρχαίας ’Ολυμπίας, 
γίνονται εύκολώτερον λεία τών άρχαιο
καπήλων.
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'Η κατασκευή αύτών των Απο
μιμήσεων έχει προοδεύσει τόσον 
πολύ σήμερον, ώστε ασχολούνται 
συστηματικώς μέ τήν ειδικότητα 
αυτήν πολλά άτομα διαθέτοντα 
πλήρη καί έξωπλισμένα εργαστή
ρια διά των Απαραιτήτων οργάνων 
καί χημικών ουσιών, τών όποιων 
τά δημιουργήματα εξαπατούν πολ
λές φορές καί αυτούς τούς ειδικούς, 
οΐτινες πολλάκις Αντιμετωπίζουν 
δυσχερείας καί διλήμματα προκει- 
μένου νά άποφανθοΰν έπί συγκεκρι
μένης περιπτώσεως.

Γεγονός άναμφισβήτητον είναι 
ότι Αρκετά άτομα καί σπείρες δροΰν 
Αδίστακτα, μεθοδικά καί συστημα
τικά διά τήν Αγοράν καί τό έμπό- 
ριον τών άνευρισκομένων Αρχαιο
λογικών θησαυρών, οί όποιοι άλ
λοτε εύρίσκονται τυχαίως καί άλ
λοτε κατόπιν σκοπίμως γενομένης 
άνασκαφής.

Ή  δρασις αύτών έπεκτείνεται καί 
εις τό έξωτερικόν, όπου κατά μέγι- 
στον ποσοστόν διοχετεύονται τά 
Αρχαιολογικά εύρήματα.

Αλλά ή αιμορραγία εις βάρος 
τής έθνικής ήμών κληρονομιάς 
πρέπει νά σταματήση. Ιδού διατί 
όρθοΰται έπιτακτική καί Αναγκαία 
ή ύποχρέωσις όλων τών Αρμοδίων 
άρχών, καί ιδία τών Αστυνομικών, 
νά πατάξουν τό Αδίκημα τής άρ- 
χαιοκαπηλείας.

Γεγονός τυγχάνει ότι ή πάλη 
κατά τής άρχαιοκαπηλείας έχει έπι- 
φέρει άγαθά Αποτελέσματα, άλλά 
θά έπρόδιδεν άγνοιαν τής πραγμα- 
τικότητος ό ισχυρισμός ότι τό 
κακό έχει έκλείψει. Προς τούτο 
είναι άναγκαΐον όπως ληφθοΰν 
πρόσθετα μέτρα καί ταΰτα είναι:

α) ’Εκσυγχρονισμός καί τροπο- 
ποίησις τής Νομοθεσίας ώστε νά 
καταστή έτι αύστηροτέρα ιδία διά 
τούς κατ’ έπάγγελμα άρχαιοκα- 
πήλους.

β) Άποκέντρωσις εις τό σύστη
μα τών Αμοιβών εις τούς εύρέτας ή 
ύποδεικνύοντας άρχαϊα. Πρός τού
το είναι δυνατή ή συγκρότησις κα
τά Νομόν έπιτροπής, εις ήν θά με- 
τέχη Αρχαιολόγος καί ή όποια θά 
είναι άρμοδία διά τήν χορήγησιν 
άμοιβών μέχρις ώρισμένου ύψους.

Ούτως άπλουστεύεται καί έπιτα- 
χύνεται ή χορήγησις τών κατά Νό
μον άμοιβών καί έντεΰθεν ένθαρ- 
ρύνεται ή παράδοσις τών Αρχαίων 
εις τάς άρμοδίας Άρχάς καί ούχί 
εις τούς άρχαιοκαπήλους.

γ) Συγκέντρωσις καί διασφάλισις 
τών εις Τεράς Μονάς καί ’Εκκλη
σίας εγκατεσπαρμένων Κειμηλίων 
καί εικόνων, αί όποΐαι έχουν κατα
στή ό στόχος τών άρχαιοκαπήλων. 
Αΰτη δύναται νά έπιτευχθή κατά 
Μητροπόλεις μερίμνη αύτών.

Ή  Χωροφυλακή, συνεπής πρός 
τάς παραδόσεις της καί τάς έκ τών 
Νόμων καί τού προορισμού της 
άπορρεούσας ύποχρεώσεις της, δέν 
ήτο δυνατόν νά μή άνταποκριθή 
ίκανοποιητικώς καί εις τήν άντι- 
μετώπισιν τού προβλήματος τής 
άρχαιοκαπηλείας. Παράλληλα πρός 
τά άλλα πολυσχιδή καθήκοντά 
της, συνεργαζομένη στενώς μετά 
τών άλλων Αρμοδίων άρχών, έργά- 
ζεται συστηματικά, μή φειδομένη 
κόπων καί θυσιών, διά τήν πρό- 
ληψιν καί καταστολήν τού Αδι
κήματος τούτου. Πέραν τών Ανω
τέρω, διά νά ύπάρξουν θετικά καί 
μόνιμα Αποτελέσματα, χρειάζεται 
δίκτυον πληροφοριών, μεγάλη προ
σοχή εις τάς ένεργείας, έξειδι- 
κευμένα όργανα, μεθόδευσις τού 
έργου, άνάλογον σχέδιον δράσεως 
καί δημιουργική φαντασία εις τήν 
δίωξιν τών άρχαιοκαπήλων.

Δέν είναι σπάνιες οί περιπτώσεις, 
κατά τις όποιες τά όξευδερκή τε
χνάσματα τών Αστυνομικών άρχών 
είναι τόσο καλά μελετημένα, ώστε 
σημειώνουν πραγματικούς άθλους 
καί θεαματικά Αποτελέσματα, κατά 
τά όποια «Πατριάρχαι» τών άρ
χαιοκαπήλων συλλαμβάνονται «έν 
τώ πράττεσθαι» καί κατάσχονται 
εις χεΐρας των μοναδικά Αρχαιο
λογικά εύρήματα, τά όποια παρα- 
δίδονται καί φυλάσσονται εις τήν 
φυσικήν των θέσιν, δηλαδή εις τά 
Μουσεία τής Ελλάδος διά νά τά 
άποθαυμάζουν οί έπισκέπται αύτών, 
"Ελληνες καί Αλλοδαποί έπ’ ώφε- 
λεία τής Βιομηχανίας τού Τουρι
σμού.

’Αλλά ή προσπάθεια καί ό άγων 
τών φρουρών τής Τάξεως διά τήν 
άποθάρρυνσιν τών άρχαιοκαπήλων 
καί τήν άνάσχεσιν τού έγκληματι- 
κοΰ έργου των πρός προστασίαν 
τής έθνικής ήμών κληρονομιάς μέ 
τήν ειλικρινή καί Αρμονικήν συνερ
γασίαν τού κατά συντριπτικήν πλει- 
οψηφίαν νομοταγούς Ελληνικού 
Λαού μετά τών οργάνων τής Τά
ξεως, συνεχίζεται Αδιάκοπη καί 
Αδυσώπητη, διότι οί άρχαιοκάπη- 
λοι είναι Αδίστακτοι καί Αδιόρθω
τοι. . .
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Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ό  άνθρωπος άπό της άρχικής 
έμφανίσεώς του εις τόν πλανήτην 
μας έπεθύμει δχι μόνον νά μή πεί
να (λιμώττειν) καί νά μή κρυώνη 
(ριγούν) αλλά καί νά μή εχη πόνον 
(άλγεΐν), ή ένστικώδης δέ αύτή επι
θυμία ώδήγησεν αύτόν εις τήν έξεύ- 
ρεσιν μέσων καί τρόπων μειώσεως 
καί παύσεως τοΰ πόνου καί των 
σωματικών του διαταραχών.

Άπό τήν λογικήν έξέλιξιν τών 
έπιθυμιών του αυτών προήλθεν ή 
συστηματική προσπάθεια πρός δια- 
τήρησιν τής υγείας καί άποκατά- 
στασιν τής κλονιζομένης τοιαύτης. 
Ούτως έγεννήθησαν αί έπιστήμαι 
’Ιατρική καί 'Υγιεινή (ή δευτέρα 
κλάδος τής πρώτης). Οί πρόγονοί 
μας δέ πρός άπεικόνισιν τοΰ γεγο
νότος τούτου παρέστησαν τόν Θεόν 
’Ασκληπιόν ως έχοντα-μεταξύ άλ
λων —καί δύο θυγατέρας είσέτι, 
τάς Θεάς ΥΓΕΙΑΝ καί ΠΑΝΑ
ΚΕΙΑΝ.

ΟΙ ΟΡΟΙ —ΕΝΝΟΙΑΙ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΥΓΕΙΑ . Είναι ή κατάστασις τής 
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πλήρους ίσορροπήσεως καί ευε
ξίας (σωματική—ψυχική—πνευμα
τική) ή οποία γίνεται άντιληπτή 
ύποκειμενικώς καί άντικειμενικώς 
καί κατά τήν όποιαν έπιτελεΐται 
ή ορθή προαγωγή τοΰ πνεύματος 
καί ή κανονική άνάπτυξις καί συν- 
τήρησις τοΰ σώματος τοΰ οποίου 
ούτως επιτυγχάνεται ή πλήρης 
λειτουργική ίκανότης. Δηλαδή υ
γεία δέν είναι ή έλλειψις άσθενείας 
ή άναπηρίας μόνον.

Αύτή ή περί υγείας άντίληψις 
είχε γίνη συνείδησις εις τήν πεπο- 
λιτισμένην άρχαιότητα ή όποια 
διά τοΰ 'Ιπποκράτους μάς διδάσκει 
ότι τό έπικρατέστερον άγαθόν εις 
τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου είναι ή 
υγεία. Περί τοΰ θέματος τούτου 
ήσχολήθησαν καί άλλοι άρχαΐοι 
"Ελληνες εκπρόσωποι τοΰ πνεύμα
τος καί τής σοφίας (Πλάτων κ.λ.π.). 
Λίαν δέ γνωστόν νομίζω ότι είναι 
τό σχετικόν άπόφθεγμα «Νοΰς ύγι- 
ής έν σώματι ύγιή».
ΥΓΙΕΙΝΗ. Είναι ή επιστήμη ή 
όποια έρευνα τά έξωγενή καί ενδο
γενή αίτια ύπό τών οποίων έπηρεά-

Π Α Ν .  Π Α Π Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ
Ά νθ ]σ τοΰ  Χωρ]κής

ζεται ή βλάπτεται ή ύγεία τοΰ άτό- 
μου ή τοΰ συνόλου, ή όποια καθο
ρίζει τούς κανόνας (τρόπους—μεθό
δους) προλήψεως ή προφυλάξεως 
άπό τών βλαβών καί πάσης εύτε- 
λείας σωματικής, ψυχικής καί πνευ
ματικής καί ή όποια, έπομένως, 
οδηγεί εις τήν άπόκτησιν καί τήν 
διατήρησιν τής υγείας τοΰ άτόμου 
καί τής κοινωνίας.

Οί σκοποί αύτής είναι άμεσοι 
καί έμμεσοι.

1. ’Ά μ ε σ ο ι  είναι ή πρός 
πάσαν άνθρωπίνην δραστηριότη
τα καλυτέρα άποδοτικότης καί εύ- 
τυχεστέρα διαβίωσις πρός έξύψω- 
σιν τής άξίας τής ζωής καί ή πρό- 
ληψις τής έμφανίσεώς νόσων κλη
ρονομουμένων.



2 . Έ μ μ ε σ ο ι  ή άπώτεροι εί
ναι ή κατά τό δυνατόν παράτασις 
της μέσης μακροβιότητος μέ πλήρη 
διατήρησιν τής άποδοτικότητος επί 
μακρότερον χρόνον. Δηλαδή ή 
υγιεινή προσπαθεί (σκοπός) όχι μό
νον νά διασώση τήν εκ νόσου δοκι- 
μασθεΐσαν υγείαν (ζωήν) τοΰ άτό- 
μου, αλλά νά έλαττώση την θνησι
μότητα καί τήν νοσηρότητα, όσον 
δύναται περισσότερον, τής όλης 
κοινωνίας καί τοΰ έθνους γενικώ- 
τερον.

Είς εκ των κλάδων αυτής είναι 
καί ή Δ η μ ο σ ί α  ‘Υ γ ι ε ι ν ή .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ είναι ή 
ύπό τοΰ κράτους ή άλλης διοικη
τικής μονάδος έφαρμοζομένη εν 
τή πράξει υγιεινή, ή όποια άποβλέ- 
πει είς τήν προφύλαξιν τοΰ κοινού 
άπό πάσαν βλάβην, τήν βελτίωσιν 
τής υγιεινής του καταστάσεως μέ
χρι τοΰ άνωτάτου δυνατοϋ καί έπι- 
στημονικώς έπιτευκτοϋ ορίου, ως 
καί είς τήν ένίσχυσιν καί αΰξησιν 
των ικανοτήτων του.

’Εκ τοΰ όρισμοΰ λοιπόν τούτου 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι αί έννοιαι 
υγιεινή καί προφύλαξις είναι σχε
δόν ταυτόσημοι. ’Ανακύπτει λοι
πόν ή άνάγκη τής έξετάσεως τοΰ 
θέματος τής προφυλάξεως.

Εύστοχος έκφρασις τού αισθήματος 
τού «πόνου» ύπό μορφήν νέου.

Π ρ ο φ ύ λ α ξ ι ς .  Ό  ρυθμός έξε- 
λίξεως τής έννοιας τής προφυλά
ξεως διά μέσου των αιώνων ύπήρ- 
ξεν άνόμοιος, αί δέ επιτεύξεις τής 
άρχαιότητος έν τή υγιεινή ('Ελλή
νων, Ρωμαίων-κ.ά. λαών) άναστα- 
λεϊσαι κατά τόν μεσαίωνα, μόλις 
πρό αίώνος έτυχον τής δεούσης 
προσοχής καί έσυνεχίσθησαν μέ 
ρυθμόν ταχύτατον. ’Επικρατεί δέ 
είσέτι ή αποψις ότι ό μεσαίων δέν 
διεκρίθη είς τήν προσπάθειαν άνευ- 
ρέσεως μεθόδων προλήψεως των 
νόσων (προφύλαξις).

Είς τήν προώθησιν ταύτης συνέ- 
βαλον πολλάκις έπιστή μονές τής 
νεωτέρας έποχής ξένοι πρός τό 
ιατρικόν έπάγγελμα.

Άξιόλογον προώθησιν είς τήν 
έννοιαν τής προφυλάξεως έδωσεν 
ό μέγας χημικός L. PASTEUR 
(1822—1895) διά τής έφαρμογής 
τοΰ προφυλακτικοΰ «έ μ β ο λ ι α- 
σ μ ο ΰ» κατά τοΰ άνθρακος, τής 
λύσσης κ.λ.π., γεγονός όπερ άπε- 
τέλεσε σταθμόν είς τά ιατρικά χρο
νικά καί έγένετο αφέτη ρία καί άφόρ- 
μή των μετέπειτα έρευνών προλή
ψεως τών λοιμωδών νόσων.

'Η πατρότης τής υγιεινής άνή- 
κει είς τόν κατ’ άρχάς χημικόν καί 
εΐτα ιατρόν Μ. PETTENKOFER 
(1818—1901), εισηγητήν τής πει
ραματικής μεθόδου έν τή έπιστήμη.

Πρόδρομος δέ ταύτης τυγχάνει 
ό ιατρός J.P. FRANK, φημισθείς 
διά τό έν έτει 1779 έκδοθέν έργον 
του Δημοσίας 'Υγιεινής ύπό τόν 
τίτλον MEDIZINGHE POLIZET 
(= ’Ιατρική Αστυνομία).

'Ως λόγους έπιβραδύνσεως δέ 
τής έξελίξεως τής προφυλάξεως 
δέον νά άναφέρωμεν τούς κάτωθι:

1. ’Ανεπαρκής έκπαίδευσις είς 
θέματα υγιεινής τών σπουδαζόν- 
των ’Ιατρικήν , 2) Έλλειψις ένδια- 
φέροντος τών ιθυνόντων τοΰ παρελ
θόντος ώς πρός τόν θεμελιώδη ρό
λον τής υγιεινής διά τόν λαόν, 
3) ’Ανεπάρκεια υλικών μέσων διά 
ριζικάς μεταρρυθμίσεις, 4) ’Ανε
παρκής διαφώτισις καί έκπαίδευ- 
σις τοΰ κοινοΰ είς θέματα υγιεινής 
καί προφυλάξεως κ.λ.π.

’Εφ’ όσον δέ πάσα δράσις καί 
ένέργεια τής υγιεινής άποβλέπει 
είς τήν διαφύλαξιν καί τήν διατή- 
ρησιν τής υγείας τοΰ άνθρώπου, 
γεννάται άνάγκη τη ρήσεως λογι
στικών βιβλίων έπί τής ζωής καί 
τών παραγόντων αυτής (είσοδος, 
αΰξησις, άναπαραγωγή, έξοδος,— 
θάνατος). Τά βιβλία δέ ταΰτα τη-

Τό παιδί αποτελεί άντικείμενον ιδιαι
τέρας φροντίδος καί προστασίας όσον 
αφορά τήν ύγείαν του, διότι δέν δύναται 
λόγω τής ηλικίας του νά συνειδητοποι- 
ήση τούς κινδύνους πού τό περιβάλλουν.

ροΰνται ύπό τής Δημογραφίας.
Δ η μ ο γ ρ α φ ί α ή  Βιοστατική, 

διά τήν υγιεινήν, είναι κλάδος τής 
βιομετρίας.

Β ι ο μ ε τ ρ ί α  δέ (κλάδος τής 
Βιολογίας) είναι ή έπιστήμη τών 
ποσοτικών άπόψεων έπί τών φαι
νομένων τής ζωής.

Ή  Δημογραφία πραγματώνει 
τούς σκοπούς της διά τών κάτωθι 
τριών μέσων: 1) Άπογραφαί πλη
θυσμού, 2) Ληξιαρχικαί πράξεις 
πρός καταχώρησιν βιοτικών γεγο
νότων (γέννησις, γάμος, διαζύγιον, 
θάνατος) καί 3) Δημοπαθολογομε- 
τρικαί πράξεις (δήλωσις λοιμωδών 
νόσων, στοιχεία κινήσεως νοσοκο
μείων κ.λ.π.).

Δ ό μ η σ ι ς Π λ η θ υ α μ ο ΰ .  "Εν
έκ τών κυριωτέρων στοιχείων τής 
άπογραφής είναι ή δόμησις τοΰ 
πληθυσμοΰ.

'Η κατά φΰλον καί ήλικίαν δό- 
μησις τοΰ πληθυσμοΰ έξαρτάται 
έκ τριών παραγόντων: άρχικόν
μέγεθος —θνησιμότης —ποσοστόν 
μεταναστεύσεως. Ώ ς συμπέρασμα 
δέ δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι: διά

139

/



των μέτρων υγιεινής δ ι α τ η ρ ε ί 
τ α ι  ή έπιβίωσις τοΰ λαοΰ ήτις 
έξαργαται εκ τοΰ συντελεστοΰ 
άναπαραγωγικότης.

Ά ν α π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η ς .  Οί 
παράγοντες τής άναπαραγωγικότη- 
τος είναι: 1) βιολογικοί (ενδογε
νείς) ήτοι πτώσις γενικής θνησιμό- 
τητος, διατήρησις ίσχυροϋ τοΰ 
αρχικού βιολογικού φαινομένου 
τοΰ πολλαπλασιασμού (αναπαρα
γωγή), 2) Εξωγενείς (μή βιολογι
κοί —περιβάλλοντος) δηλ. υφή 
πληθυσμού, άποδοτικός (βιοτικός) 
χώρος, βιοτική στάθμη, έπάγγελμα 
καί μόρφωσις γονέων καί άλλοι 
ήσσονος σημασίας.

Ή επιστημονική επεξεργασία 
τοΰ θέματος πώς καί διά ποιων 
μέσων δρά ό θάνατος άπό ήλικίας 
εις ήλικίαν (μητρική —βρεφική 
θνησιμότης κ.λ.π.) καί ποια τά 
ληπτέα μέτρα περιορισμοΰ ή άνα- 
βολής δράσεως τοΰ θανάτου μέ
χρι τής φυσιολογικής τοΰ ανθρω
πίνου όργανισμοΰ φθοράς, έκίνησε 
τό ενδιαφέρον, έμελετήθη καί άνε- 
γνωρίσθη ύπό τών συμβληθέντων 
προς τόν σκοπόν τοΰτον κρατών 
Διεθνής ονοματολογία (200) αιτιών 
Θανάτου. Ούτως έξεδόθη τελικώς 
τό έγχειρίδιον Διεθνοΰς Στατιστι
κής Ταξινομήσεως Νόσων, κακώ
σεων καί αιτιών θανάτου.

Ή  δέ συνέλευσις τής Παγκο
σμίου Όργανώσεως Υγείας (Π.Ο. 
Υ.) προέβλεψε τήν χρήσιν, έκ μέ
ρους των κρατών —μελών αυτής, 
έν οίς καί ή Ελλάς, ώς επίσης καί 
τήν εφαρμογήν τών εις τό Έγχει
ρίδιον τοΰτο άναφερομένων διε
θνών κανόνων καθορισμοΰ αιτιών 
θανάτου.

Θ ν η σ ι μ ό τ η ς .  Αΰτη άπό τών 
άρχών τής προηγουμένης έκατον- 
ταετηρίδος ήρχισε νά σημειώνη 
πτώσιν. Τοΰτο οφείλεται κυρίως 
εις τήν πρόληψιν τών νόσων, 
τόν προφυλακτικόν εμβολιασμόν, 
τήν καταπολέμησιν τών βρεφικών 
παθήσεων καί λοιμωδών νόσων, 
άλλά ταυτοχρόνως καί εις τήν βελ- 
τίωσιν τής διατροφής τοΰ πληθυ- 
σμοΰ, τήν έξυγίανσιν τοΰ περιβάλ
λοντος καί τήν έν γένει βελτίωσιν 
τών συνθηκών Ζωής, χωρίς βεβαί
ως νά παροράται καί ή σημαντική 
πρόοδος τής διά φαρμάκων θερα
πείας τών άσθενών.

Χαρακτηριστικόν παράδειγμα 
ήτο τό παρ’ ήμΐν φαινόμενον τής 
υψηλής μητρικής θνησιμότητος — 
άσυγκρίτως μεγαλυτέρας τής τών 
Εύρωπαϊκών χωρών τοιαύτης—ήτις

ώφείλετο εις τήν μή επαρκή καί 
έγκαιρον ιατρικήν άντίληψιν καί 
παρακολούθησιν. "Ηδη βεβαίως 
έ μ ε ι ώ θ η αϋτη σημαντικώς, 
λ ό γ ω  τής χρήσεως νέων μέσων 
καί μεθόδων θεραπευτικής καί τοΰ 
έφαρμοζομένου έπιτυχώς θ ε σ μ οΰ 
τ ή ς  έ π ι σ τ ή μ ο ν ο ς  μ α ί α ς  
καί εις τήν ύπαιθρον.

'Η χώρα μας, ώς γνωστόν, άπό 
τής άνεξαρτησίας της καί μέχρι 
τοΰ έτους 1940 έμαστίζετο κυριο
λεκτικούς άπό τάς κάτωθι νόσους: 
Ε λ ο ν ο σ ί α ,  Φ υ μ α τ ί ω σ ι ς ,  
Ε ν δ η μ ι κ ό ν  Τ ρ ά χ ω μ α  κ.ά. 
Τό τράχωμα ήτο ένδημικόν εις τό 
ήμισυ τής χώρας, οί δέ έκ φυματιώ- 
σεως καί έλονοσίας θάνατοι άνήρ- 
χοντο εις είκοσι περίπου χιλιάδας 
(20.000) έτησίως. Κατά τήν περίο
δον τής Κατοχής (1941—1944), 
λόγω τής Λ ι μ ο κ τ ο ν ί α ς ,  ή 
θνησιμότης άνήλθεν επτά φοράς 
ΰψηλότερον τοΰ κανονικοΰ καί οί 
έκ τοΰ θλιβεροΰ τούτου φαινομέ
νου έπί πλέον θάνατοι άνήλθον 
εις (350.000) περίπου. Έστερήθη 
δέ επίσης ή χώρα μας (400.000) καί 
πλέον βρεφών τά όποια δυστυχώς 
δέν έτέχθησαν, λόγω τής έξ ύποσι- 
τισμοΰ παροδικής στειρώσεως καί 
άδυναμίας τεκνογονίας τών γυναι
κών, ώς προέκυψεν έξ έρεύνης 
γενομένης εις τήν περιοχήν Πρω- 
τευούσης. Ή  αύτή περίπου άπελ- 
πιστική άπό άπόψεως όργανώσεως 
τής δημοσίας υγείας κατάστασις 
έσυνεχίσθη καί κατά τών ^Συμμο
ριτοπόλεμον (1946 —1949). Τά μέ
σα καί αί μέθοδοι άντιμετωπίσεως 
στοιχειωδών θεμάτων δημοσίας ΰ-

γείας ήσαν άνύπαρκτα. Κράτος καί 
'Υπηρεσίαι Δημοσίας υγείας ήσαν 
εις χαώδη κατάστασιν, πάντες δέ 
σχεδόν, άρμόδιοι καί μή παράγον
τες, ειχον περιέλθει εις άπόγνωσιν.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΥΓΕΙΑΣ —
ΣΧΕΔΙΟΝ ΜΑΡΣΑΛ ΗΠΑ

Αύτή ήτο έν γενικαΐς γραμμαΐς 
ή υγειονομική κατάστασις τής χώ
ρας, ήτις έσυνεχίσθη ώς τοιαύτη 
μέχρι σχεδόν τοΰ έτους 1950.

Μεταπολεμικώς πρώτη ευοίωνος 
συστηματική προσπάθεια εις τόν 
τομέα τοΰτον ήτο ή έκστρατεία 
τής Παγκοσμίου Όργανώσεως 'Υ
γείας (Π.Ο.Υ.) ή όποια έλαβε τήν 
μορφήν τοΰ άνθελονοσιακοΰ άγώ- 
νος εις τήν χώραν μας, ήν έπλητ- 
τεν είσέτι ή ' Ε λ ο ν ο σ ί α .

Έν δψει τής έφαρμογής τοΰ 
Σχεδίου ΜΑΡΣΑΛ, παράγοντες τών 
'Υπηρεσιών'Υγείας τής ’Αμερικα
νικής έν Έλλάδι ’Αποστολής μετά 
τής άρμοδίας Ελληνικής Γενικής 
Διευθύνσεως 'Υγιεινής, έλαβον 
ένεργόν μέρος εις τήν έκστρατείαν 
αυτήν ή όποια έσημείωσε πράγματι 
καταπληκτικά άποτελέσματα. ’Επέ
τυχε δέ πλήρως εις τόν τομέα τής 
έ ξ α φ α ν ί σ ε ω ς  τ ή ς  Έ λ ο 
ν ο σ ί α ς  διά τής χρήσεως άερο- 
πλάνων καί συνεργείων ραντισμοΰ 
διά D.D.T. πρός άπολύμανσιν οι
κιών καί λοιπών χώρων —εστιών 
μολύνσεως τών πόλεων καί τής 
ύπαίθρου.

Εις τήν έξόρμησιν δέ αυτήν 
ήτις ήσχολήθη μέ τήν καταπολέ- 
μησιν καί άλλων νόσων μαστιζου-
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σών τότε τήν χώραν μας, έχρησι- 
μοποιήθη υγειονομικόν υλικόν και 
μηχανήματα (άντλίαι, σωλήνες, γε
ωτρύπανα κ.λ.π.) αξίας (2.100.000) 
περίπου δολλαρίων ΗΠΑ, προερχο- 
μένων έκ τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ.

Επίσης πρέπει νά άναφέρωμεν 
ότι σημαντικώτατον ρόλον, έπαιξε 
καί ή OUNRA πρός άντιμετώπισιν 
τής χαώδους, από άπόψεως ’Ιατρι
κών εφοδίων κ.ά., εις τήν χώραν 
μας καταστάσεως. ’Αμερικανοί σύμ
βουλοι έβοήθησαν τό πρώτον, τό 
αρμόδιον Ελληνικόν 'Υπουργεΐον 
πρός έξακρίβωσιν τών πραγματι
κών ύγειονομικών αναγκών. Ούτως 
έγένοντο παραγγελίαι εις ξένας 
χώρας διά προμήθειαν υγειονομι
κού ύλικοϋ καί φαρμάκων άξίας 
πλέον τών (2.000.000) δολλαρίων. 
Ταύτοχρόνως δέ ή Διεύθυνσις Δη
μοσίας 'Υγιεινής μετά τής Διοική- 
σεως Ελληνικού ’Εξωτερικού ’Ε
μπορίου ένέκρινε (5.500) αιτήσεις 
ιδιωτών πρός εισαγωγήν ’Ιατρικών 
εφοδίων άξίας (8.000.000) περίπου 
δολλαρίων.

Άρξαμένης δέ τής εφαρμογής 
τού Σχεδίου Μάρσαλ ή Δ.Δ.Υ. 
ένέκρινεν εισαγωγήν ’Ιατρικού 
εξοπλισμού καί εφοδίων άξίας 
(8.500.000) δολλαρίων ώς καί εΐσέ- 
τι προμήθειαν ’Ιατρικών έφοδίων 
άξίας (2.086.000) δολλαρίων, είσα- 
χθέντων έκτοτε ύπό τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως φαρμάκων καί έφο
δίων άξίας (4.400.000) είσέτι δολ
λαρίων. Ή  ϊδρυσις εν Άθήναις 
Κεντρικής ’Αποθήκης (1950), τά 
Συνεργεία ’Ελεγκτών Δ]νσεως Δημ. 
Υγιεινής, τό Γραφεΐον ’Ελέγχου

τής ’Αποστολής καί Ειδική ’Επι
τροπή τού τότε "Ελληνος Πρωθυ
πουργού, κατένειμον δεόντως τά 
ιατρικά εφόδια εις τά Κρατικά 
μας 'Ιδρύματα.

Τό έτος 1951 έψηφίσθη Νόμος 
εις τήν Βουλήν καί ήρχισεν ή 
έκπαίδευσις Νοσοκόμων, Έπισκε- 
πτριών, ή ϊδρυσις καί λειτουργία 
σχολών καί οίκων νοσοκόμων Ε.Σ. 
κ.λ.π.. Οϋτω πάραυτα τά 11 υγειο
νομικά Κέντρα τής 'Ελληνικής 
Πολεμικής Περιθάλψεως, ώς επί
σης τρία (3) νέα νοσοκομεία αυτής 
κ.λ.π., άξίας άνω τών (2.000.000) 
δολλαρίων, έκάλυψαν τάς άνάγ- 
κας των εις προσωπικόν με έπισκε- 
πτρίας άδελφάς καί έπαρκές υλι
κόν, άγορασθέν έκ πόρων τού σχε
δίου Μάρσαλ. Έγένετο δέ καί 
μετεκπαίδευσις ιατρών, άδελφών 
καί νοσοκόμων εις τό έξωτερικόν 
διά τού προγράμματος τεχνικής 
βοήθειας.

Αί πλέον όμως έντυπωσιακαί 
έπιτυχίαι τής ’Αμερικανικής βοή
θειας διά τήν δημοσίαν υγείαν έση- 
μειώθησαν εις τόν τομέα «Κατα- 
σκευαί, έξοπλισμός Νοσοκομείων 
κ.ά. υγειονομικών ιδρυμάτων». Ού
τως ίδρύθησαν: Γενικά Νοσοκο
μεία εις Πειραιά, Σάμον καί ’Ιωάν
νινα καί Σανατόρια εις Θεσ]νίκην, 
Σπάρτην, ’Ιωάννινα καί Λαμίαν. 
Εις ’Αθήνας Δημόσιον Ψυχιατρεΐ- 
ον, Μαιευτήριον, Σχολαΐ Νοσοκό
μων, Κεντρική ’Αποθήκη 'Υγειο
νομικού 'Υλικού κ.ά.

Διά τοΰ σχεδίου Μάρσαλ έφω- 
διάσθησαν έπίσης μέ νέας έδρας,

Σύγχρονα έπιστημονικά μέσα τά όποια 
ή έπιστήμη έθεσεν εις τήν διάθεσιν τής 
δημοσίας υγείας.

έργαστηριακά όργανα, μηχανήμα
τα Άκτίνων X καί σύγχρονον υλι
κόν, αί Ίατρικαί Σχολάί ’Αθηνών 
καί Θεσσαλονίκης καί πολλά Νο
σοκομεία καί 'Ιδρύματα τής ’Επαρ
χίας καί τής Πρωτευούσης.

Πάντως πρέπει νά σημειωθή ιδιαι
τέρως ή προσπάθεια τής ’Αμερικα
νικής βοήθειας κυρίως εις τήν βελ- 
τίωσιν τών συνθηκών 'Υγιεινής 
τής Ελληνικής υπαίθρου, ήτις εί
χε μείζονα άνάγκην.

'Η έκστρατεία δέ αύτή, βασικώς 
ήτο προσπάθεια παροχής οδηγιών 
υγιεινής καί μορφώσεως τοΰ κοι
νού (οικιακή υγιεινή, έμβολιασμός, 
άπλή διατροφή) καί βελτιώσεως τών 
έργων ύδρεύσεως. Παραλλήλως ό
μως χρήζει ιδιαιτέρας μνείας ό έπι- 
τυχής ρόλος τόν όποιον έπαιξαν 
είς τήν πραγμάτωσιν τοΰ δυσκόλου 
τούτου προγράμματος άπό έλληνι- 
κής πλευράς οί παράγοντες : νέος 
’Ιατρός, έπισκέπτρια αδελφή, υγειο
νομικός μηχανικός.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον μέ τήν 
συμβολήν τών 'Υπηρεσιών Δημο
σίας 'Υγείας τής ’Αμερικανικής 
’Αποστολής, τό έργον τής Δημο
σίας 'Υγείας εις τήν χώραν μας 
έσημείωσε πράγματι ριζικήν μετα
βολήν έπί τά βελτίφ άπό τοΰ έτους 
1952. Οί κυριώτεροι δέ παράγοντες 
παροχής περιθάλψεως τοΰ κοινού 
(Ίατρικαί Σχολαΐ, Νοσοκομεία) εΐ- 
χον άναμορφωθή καί έξοπλισθή μέ 
τό άναγκαΐον, σύγχρονον δέ, έμψυ
χοι καί άψυχον υλικόν, ένώ έδόθη 
παραλλήλως ικανή προσοχή είς 
τήν άνωτέραν καί άνωτάτην έκπαί- 
δευσιν διά παροχής τής δεούσης 
παιδείας ένταΰθα καί μετεκπαιδεύ- 
σεως είς τήν άλλοδαπήν Ελλήνων 
Ειδικών, τήν πρόληψιν καί κατα- 
πολέμησιν τών είς τήν χώραν μας 
ειδικών άσθενειών (τραχώματα, 
άφροδίσια κλπ.) διά τής χρήσεως 
νέων μεθόδων καί άντιβιοτικών 
φαρμάκων. Έτσι, ύπό τάς άνωτέρω 
έκτεθείσας, έν γενικαΐς γραμμαΐς, 
ευμενείς συνθήκας καί άντιξοότη- 
τας, έκλήθη τό έπίσημον Κράτος 
διά τοΰ αρμοδίου καθ’ ύλην Υπουρ
γείου του, νά παράσχη τάς πρός 
τήν Ελληνικήν κοινωνίαν υπηρε
σίας του.

Έπ’ αυτού όμως θά έπανέλθωμεν 
βραδύτερον διά νεωτέρας έρεύνης.
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Ζητοϋμεν, -ημείς οί άνθρωποι, νά ταξιδεύσωμεν 
είς την Σελήνην, τους πλανήτας καί τους άλλους 
αστέρας. Καί ήδη έταξιδεύσαμεν εις την Σελήνην, 
αργότερα δέ θά έπισκεφθώμεν καί τον "Αρην. Το προ- 
νόμοιον αυτό διά την Σελήνην το είχαν ολίγοι άνθρω
ποι.

Λησμονοϋμεν όμως δτι, δλοι οί άνθρωποι, ολόκλη
ρος ή άνθρωπότης, ενρίσκεται επάνω εις ένα άστρό- 
πλοιον, εις ένα αστέρι, την Γην μας, ή οποία γυρίζει 
συνεχώς περί τον "Ηλιον, τρέχουσα με ταχύτητα 30 
χλμ. κατά δευτερόλεπτον! ’Επομένως κάμνομεν δλοι 
το ταξείδι αυτό γύρω από τον "Ηλιον καί ό ”Ηλιος 
μαζί με όλους τούς πλανήτας, τούς δορυφόρους των 
πλανητών, τούς κομήτας καί τά μετεωρικά σμήνη, 
δλον το ηλιακόν σύστημα, τρέχει εις τό διάστημα 
με ταχύτητα 20 χιλμ. κατά δευτερόλεπτον! Καί προς 
τά ποϋ κατευθύνεται ; Προς τον άστερισμόν τοϋ 
Ήρακλέους.

’Εάν προχωρήσωμεν εις τον χώρον καί αν ’ίδω
μεν τον Γαλαξίαν μας ώς ένα σύνολον 200 δισεκατομ
μυρίων αστέρων, τότε θά κάμωμεν μίαν άλλην δια- 
πίστωσιν. 'Ο  Γαλαξίας μας έχει σχήμα φακοειδές. 
Καί τό φακοειδές αυτό περιστρέφεται περί έναν 
άξονα. 'Ο  "Ηλιος μας απέχει από τον κεντρικόν 
άξονα 30.000 έτη φωτός. Εις την άπόστασιν αυτήν 
δλοι οί απλανείς αστέρες, άρα καί ο "Ηλιος μας μέ 
τούς πλανήτσς του κ.λ.π., περιστρέφεται μέ ταχύτητα  
250 χιλμ. κατά δευτερόλεπτον! Συμπληρώνει δέ 
μίαν περιστροφήν περί τό κέντρον τοϋ Γαλαξίου εις 
250.000.000 έτη. Τό χρονικόν αυτό διάστημα όνομά-
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Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ  Κ Ω Τ Σ Α Κ Η
Καθηγητοϋ Παν]μίου ’Αθηνών 

Προϊσταμένου
τοΰ ’Αστρονομικού ’Ινστιτούτου  

τού ’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών

ζεται κοσμικόν έτος.
Τά ανωτέρω αφορούν τον Ιδικόν μας Γαλαξίαν. 

Μέσα δμως είς τον χώρον υπάρχουν πολλοί γαλα- 
ξίαι. Υπολογίζουν δτι θά υπερβαίνουν τό τρισεκατόμ- 
μύριον! "Ενας τοιοϋτος γαλαξίας είναι καί ό σπειρο- 
ειδής γαλαξίας τής Μεγάλης "Αρκτου. Είναι πολύ θεα
ματικός, δπως παρατηροϋμεν αυτόν είς την εικόνα 1. ’Α 
πέχει από ημάς περίπου 10 εκατομμύρια έτη φωτός! 
Καί είς την εικόνα 2 βλέπομεν τον σπειροειδή γαλα
ξίαν τής Καμηλοπαρδάλεως. ’’Εχει διαφορετικήν δψιν, 
ενρίσκεται δέ είς άπόστασιν 6,5 εκατομμυρίων ετών 
φωτός. Καί οί δύο αυτοί γαλαξίαι, δπως καί οί άλλοι 
αποτελούνται από δισεκατομμύρια αστέρας ό καθένας 
εξ αυτών. ’Ασφαλώς δέ γύρω από πολλούς αστέρας, 
οί όποιοι είναι σώματα αυτόφωτα, θά περιφέρωνται 
καί μικρότερα ψυχρά σώματα. Δηλαδή πλανήται.

Προχωροϋντες μέσα είς τό διάστημα συναντώμεν 
μυριάδας γαλαξιών. Τά σημερινά μεγάλα οπτικά 
τηλεσκόπια καί τά ραδιοτηλεσκόπια έφθασαν νά εξε
ρευνήσουν τον χώρον μέχρις άποστάσεως 10 καί 12 
δισεκατομμυρίων ετών φωτός! Προσεγγίζομεν έκεϊ, 
ίσως, τήν αρχήν τής Δημιουργίας! Καί βλέπομεν εκεί 
τά αρχαιότερα δημιουργήματα τοϋ κόσμου! Τι 
είναι πέραν αυτού τοϋ ορίου ; Δέν γνωρίζομεν. 
Άκριβέστερον είναι νά εϊπωμεν δτι ή έρώτησις «τι
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είναι πέραν τον ορίου αύτοϋ;» δεν είναι ορθή καί δεν 
πρέπει να τίθεται. Διότι ό κόσμος, κατά την θεωρίαν 
τής Σχετικότητος είναι πεπερασμένος καί άνευ περιτ
τών!

* * *

"Οταν ό άνθρωπος ενατένιση τό Σόμπαν καί θέ
ληση νά έμβαθύνη εις τό μυστήριον πού περικλείει, 
τότε αισθάνεται ότι κάτι τό εσώτερον υπάρχει μέσα 
τον πού τον κινεί καί τον ώθεϊ εις την έξερεύνησιν 
τοϋ Διαστήματος. Δημιουργεί οϋτω επιστήμην 
καί πολιτισμόν καί προχωρεί προς τά εμπρός.

«Ώνόμασαν τον άνθρωπον μικρομέγαν. Καί πράγμα
τι ό χαρακτηρισμός αυτός τον ανήκει. Διότι ό άνθρωπος 
αποτελεί ένα άπειροελάχιστον καί μηδαμινώτατον 
σωμάτων εντός τοϋ Σΰμπαντος υπό την έποψιν τής 
ύλης, τοϋ χώρον καί τοϋ χρόνον. ’Ενώ εξ άλλον χάρις, 
εις την διάνοιαν καί τό πνεύμα μέ τά όποια έπροι- 
κίσθη από τον Δημιουργόν παρουσιάζεται όντως 
μέγας, ικανός νά έμβαθύνη εις τον χώρον, νά άνακα- 
λνπτη τάς μυριάδας των αστέρων, των γαλαξιών, 
τούς νόμους οι όποιοι τον κυβερνούν, νά κατανοή 
δε καί νά περιγράφη κατά τρόπον θαυμαστόν τον τε 
ράστιον οργανισμόν τοϋ Σΰμπαντος.

»’Εάν θελήσωμεν νά κάμωμεν σΰγκρισιν τοϋ 
ανθρώπου ώς πνευματικής προσωπικότητος μέ τούς 
άστέρας, τούς γαλαξίας καί τό Σόμπαν, τότε τά 
πράγματα τίθενται επί άλλης βάσεως καί ή άπάντησις 
θά είναι διαφορετική. Γράφει σχετικώς ό διάσημος 
’Αμερικανός φυσικός (βραβεϊον NOBELS, καθηγη
τής A. COMPTON τά εξής : «Τό σπουδαϊον καί τό 
σοβαρόν οίονδήποτε πράγματος έξαρτάται από τό 
ενδιαφέρον τοϋ ενός, πού κρίνει καί αποφασίζει δι 
αυτό. 'Ο  άνθρωπος άραγε έχει μικροτέραν άξίαν άπό 
τά άστέρια ; Έ ρω τήσατε μίαν μητέρα, εάν θά ήθελ.ε 
νά άνταλλάξη τό νεογέννητοι’ παιδί της μέ τό λαμπρό
τεροι’ άστέρι τον ουρανού. ’Επίσης, εάν τό παιδί σννέ- 
βαινεν νά είναι ένας Νεντων, αυτό θά ήξιζε διά τούς 
αστρονόμους περισσότερον άπό πολλούς γαλαξίας 
αστέρων. Κατόπιν αυτών ποιος είναι εκείνος πού 
θά είπη ότι ό άνθρωπος είναι δημιούργημα πού 
δέν ελκύει τό ενδιαφέρον τοϋ Θεόν ; Δεν είναι λ.ογι- 
κόν νά δεχθώμεν ότι ό σκεπτόμένος Δημιουργός 
πρέπει νά έχη ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τά σκεπτό με
ν a δημιουργήματα ;»

»'Η  άποψις τήν όποιαν παρουσιάζει ο καθηγητής 
COMPTON εις τό συγκριτικόν τούτο παράδειγμα 
μεταξύ ανθρώπου, ώς πνευματικής ύπάρξεως καί 
αστέρων καί άστυικών συστημάτων, είναι αξιοπρό
σεκτος. Δηλώνει σαφώς ότι τά κριτήρια μεταξύ 
τοϋ υλικού κόσμου καί τοϋ άνθριόπου, ώς πνεύματος 
καί ψυχής καί βονλήσεως, ελευθέριος σκεπτομένης καί 
κρινούσης, είναι τοιαϋτα, ώστε νά μή επιδέχεται συζή- 
τησιν προς τά που πίπτει τό βάρος τής άξίας. 'Υπενθυ
μίζει άκόμη τήν άλήθειαν τοϋ Ε υαγγελίου: «Τί
ώφελήσει άνθρωπον εάν κερδίση τον κόσμον ολ.ον, 
καί ζημιωθή τήν ψυχήν αύτοϋ; ή τί διόσει άνθρωπος 
άντάλ.λαγμα τής ψυχής αυτού ; > (Μαρκ. η , 36—37).

Ό  άνθρωπος, χάρις εις τήν αλματώδη τεχνολογικήν άνά- 
πτυξιν των τελευταίων δεκαετιών, κατώρθωσε νά ταξιδεύση 
εις τό διάστημα καί νά κατακτήση προσφάτως τόν φυσικόν 
δορυφόρον τής Γής, τήν Σελήνην. Τήν έκτόξευσιν ένός τοι- 
ούτου διαστημοπλοίου είκονίζει καί ή φωτογραφία.
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Ό  σπειροειδής γαλαξίας Μ81 εις τήν Μεγάλην "Αρκτον. Περιέχει τά 160 δισεκατομμύρια αστέρες και ευρισκεται 
εις άπόστασιν 10.000.000 έτών φωτός. (Φωτογραφία διά τοϋ τηλεσκοπίου τοϋ Πάλομαρ).

» '0  κόσμος τής ύλης και ο κόσμος τοϋ πνεύματος 
αποτελούν δύο πραγματικότητας, ούχ'ι παραλλήλως, 
άλλ’ έπαλλήλως κειμένας εις τήν ιεραρχίαν των αξι
ών. Πρόκειται άναμφιβόλως περί δύο οντοτήτων ή 
περιοχών, αι όποίαι άνήκονν εις δύο διακεκριμένους 
άλλήλων χώρους. 'Επομένως είναι εκ προτέρον μα 
τ αιοπαν ία να προσπαθή κάνεις να κόμη σύγκρισιν 
ή να έπιχειρή άνάμειξιν πραγματικοτήτων, αι όποίαι 
κινούνται επί ούσιωδώς διαφορετικών πλαισίων και 
χρησιμοποιούνται διαφορετικά κριτήρια άξιολογήσεως

αυτών.» (Βλέπε : Δ. Κωτσάκης: Το ’Αστρονομικόν 
Σύμπαν : Δημιουργία ή Τύχη ; Ά θήναι 1974, σ. 82).

* * *

Μόνον μία ιεράρχισις τών άξιών τοποθετεί τά  
πράγματα εις τήν θέσιν των. Τότε ό άνθρωπος αισθά
νεται εαυτόν ώς τό ύπέρτατον ον, τό οποίον έπροικί- 
σθη από τον Δημιουργόν μέ τό μυστήριον τής συνειδή- 
σεως καί τής υπευθυνότητας επομένως, έναντι τοϋ 
μέλλοντος.

Ό  σπειροειδής νεφελοειδής NGC2403 ώς τήν Καμηλοπάρδαλιν, εις άπόστασιν 6,5 έκατομμύρια έτών φωτός. (Φωτο
γραφία τού τηλεσκοπίου τοΰ Πάλομαρ).
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ΓΤρόσωττα, έν τώ δικαίω, καλούνται τά όντα τά 
δυνάμενα νά έχουν δικαιώματα καί υποχρεώσεις. 
Ταϋτα διακρίνονται είς φυσικά καί νομικά. Φυσικόν 
πρόσωπον είναι ό άνθρωπος, δστις έχει φυσικήν 
ϋπαρξιν. Νομικόν δέ, τό δν εκείνο, τό όποιον δέν 
εχει φυσικήν ΰπαρξιν, αναγνωρίζεται δμως ΰπό τοϋ 
δικαίου ώς υποκείμενον δικαιωμάτων καί υποχρε
ώσεων καί ώς εχον βούλησιν.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ 
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΑΥΤΟΥ

1 . — Ίκανότης:
'Η ίκανότης δικαίου τοϋ φυσικού προσώπου ρυ

θμίζεται ΰπό τού δικαίου τής ιθαγένειας ("Αρθρον 
5 Α.Κ.). Τό άρθρον 34 Α.Κ. ορίζει δτι, «Πας άνθρω
πος εχει τήν ικανότητα νά είναι υποκείμενον δικαι
ωμάτων καί υποχρεώσεων, ήτοι εχει τήν ικανότητα 
δικαίου, δικαιοπρακτικήν ικανότητα ή προσωπικό
τητα

Έκ τής έν λόγω ίκανότητος δεν δύναται νά παραι- 
τηθή ό άνθρωπος, διότι ή διάταξις τού άρθρου 34 
Α.Κ. είναι αναγκαστικού δικαίου καί μάλιστα δημο
σίας τάξεως.
2 . — Έναρξις :

Τό φυσικόν πρόσωπον κατά τό δίκαιον άρχεται 
ΰπάρχον ευθύς ώς τεχθή ζών.

'Η ζωή τού προσώπου άρχεται μέ τήν έναρξιν 
τής άναπνοής τού νεογνού διά των πνευμόνων του. 
Δι’ ώρισμένας δμως σχέσεις, ώς π.χ. τάς κληρονο
μικός, τό πρόσωπον λογίζεται ΰπάρχον καί πρό 
τής γεννήσεώς του (άρθρα 36, 1711,1867, 1936 Α.Κ.)
3 Λήξι ς:

‘Η λήξις τού προσώπου επέρχεται διά τού Θα
νάτου άρθρον 35 Α.Κ. Έκ τής λήξεως τού φυσικού 
προσώπου έξαρτώνται πολλαί έννομοι σχέσεις. 
Επέρχεται ή κληρονομική διαδοχή, λύεται ό γάμος, 
παύει ή πατρική εξουσία κ.λ.π. "Οταν δέν είναι δυ
νατόν νά άποδειχθή ό θάνατος δημιουργούνται 
ζητήματα έν τω δικαίω έπιλυόμενα διά των τεκμη
ρίων ("Αρθρα 37 —39 Α.Κ.).
4 .— Πραγματικού καί Νομικαί Καταστάσεις 

τοΰ Νομικού Προσώπου :
'Ωρισμέναι πραγματικοί καί νομικαί καταστάσεις, 

έννοιαι, ιδιότητες, σχέσεις καί αγαθά άφορούν τό 
φυσικόν πρόσωπον, ώς α) τό όνομα, β) ή ήλικία, γ)τό 
φύλον, δ) ή συγγένεια, ε) ή κατοικία, στ) ή ιθα
γένεια, ζ) ή ύγεία, η) ή άφάνεια, θ) ή Θρησκεία καί 
ι) ή τιμή.

Τά έν λόγου στοιχεία, τά όποια ρυθμίζονται εϊ- 
δικώς ύπό τού δικαίου, συνθέτουν τήν ύπό εύρεϊαν 
έννοιαν προσωπικότητα.

Εις παλαιοτέρας έποχάς, ύπήρχον άνθρωποι, 
οίτινες δέν ήσαν πρόσωπα έν τή άνωτέρω έννοια, 
ώς οί δούλοι, οίτινες άπό άπόψεως δικαίου δέν ήσαν 
ύποκείμενα αύτού, άλλά αντικείμενα (πράγματα, 
RES).

Σήμερον όμως, ή προσωπικότης παντός ανθρώ
που είναι κατωχυρωμένη εις τά Συντάγματα των 
διαφόρων πολιτειών καί εις τήν Διακήρυξιν των 
δικαιωμάτων τού ανθρώπου.

Ή προσωπικότης προστατεύεται άπό άπόψεως 
δικαίου άπό όλους τούς κλάδους αύτού.

Ν ο μ ι κ ά  Θ έ μ α τ α

Φ Υ Σ Ι Κ Α - Ν Ο Μ Ι Κ Α
Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

Έννοια καί διάκρι-  

σις αύτών.

ΑΛ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ  
Υ πομοιράρχου
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Τό Σύνταγμα, εις τό Α'. κεφάλαιον, ττερΐ ατομι
κών δικαιωμάτων, προστατεύει απολύτως τό φυ
σικόν πρόσωπον. Διασφαλίζει τήν προσωπικήν του 
ελευθερίαν διά θέσεως βασικών φραγμών διά τήν μή 
στέρησίν της. ’Αποκλείει τήν άναδρομικότητα τού 
Ποινικού Νόμου. Κατοχυρώνει τον τρόπον άπο- 
νομής δικαιοσύνης εις αύτό. Προβλέπει περί τού 
άσύλου τής κατοικίας του, τής ελευθερίας τής συνει- 
δήσεως καί τής λατρείας. Παρέχει τό δικαίωμα τής 
έκδηλώσεως καί διαδόσεως τής γνώμης, τών ιδεών 
καί αισθημάτων του διά τού τύπου. ’Ασφαλίζει 
τό άπόρρητον τών έπιστολών καί πάσης άλλης 
άνταποκρίσεως, τό δικαίωμα τοϋ συνέρχεσθαι, τού 
συνεταιρίζεσθαι καί άναφέρεσθαι. Μέριμνα διά τήν 
παιδείαν του κ.λ.π.

Ό  Π.Κ. διά τοϋ ΙΕ' Κεφαλαίου, περί έγκλημάτων 
κατά τής ζωής, προστατεύει την ζωήν τού προσώ
που ώς τό πολυτιμότερον πάντων τών άγαθών.

Προστατεύει δέ, τήν ζωήν όχι μόνον τοϋ άρτίως 
γεννηθέντος προσώπου, άλλά καί τοϋ έν κυοφορία 
εύρισκομένου εμβρύου.

Διά τού ΙΣΤ κεφαλαίου, περί σωματικών βλαβών, 
προστατεύει τό σώμα καί τήν ύγείαν τοϋ προσώπου 
έκ πάσης σωματικής κακώσεως ή βλάβης.

Διά τοϋ ΚΑ'. κεφαλαίου, περί έγκλημάτων κατά 
τής τιμής προστατεύει τήν τιμήν, τήν αξίαν τής 
προσωπικότητος άπό ήθικής καί κοινωνικής έκτι- 
μήσεως καί κατ’ άκολουθίαν τήν άξίωσιν τοϋ άτό- 
μου προς σεβασμόν τής προσωπικότητάς του ϋπό 
τών άλλων ώς ήθικοκοινωνικήν οντότητα (Καρα- 
νίκας 241).

"Ολοι οί κλάδοι τοϋ ιδιωτικού δικαίου καί ιδία 
τοϋ ’Αστικού Δικαίου προστατεύουν πλήρως τά 
δικαιώματα τοϋ προσώπου.

Ένδεικτικώς μνημονεύονται τά άρθρα 57 —59 
Α.Κ. περί δικαιώματος έπί τής ίδιας προσωπικό
τητος, έπί τού ονόματος καί ίκανοποιήσεως έπί 
ήθικής βλάβης τοϋ προσβληθέντος, αί διατάξεις 
τών οποίων χρησιμεύουν έν τώ καθ’ ήμέραν βίω 
προς προστασίαν τής προσωπικότητος.

Τό Δικό νομικόν Δίκαιον (Ποινική καί Πολιτική 
Δικονομία) διά τών κανόνων διαδικασίας, βάσει 
τών όποιων ή πολιτεία διά τών δικαστικών οργά
νων της, παρέχει έννομον προστασίαν εις τό φυσι
κόν πρόσωπον καί ικανότητα τοϋ διαδικεΐν, νά 
είναι διάδικον εις οίανδήποτε δίκην.

Ή επιστήμη τής ψυχολογίας διακηρύσσει ότι, 
έκαστον φυσικόν πρόσωπον συνιστα αύτοτελή 
προσωπικότητα, ήτις ζή ύπευθύνως μίαν ζωήν με 
ιδιαίτερον περιεχόμενοιί, μέ ιδιαιτέραν κοσμοθεω
ρίαν καί μέ ιδιαίτερα ιδανικά.

Τήν γνώσιν τού προσώπου, τό Δελφικόν «γνώθι 
σεαυτόν» ή φιλοσοφία τοϋ Σωκράτους έθεσεν ώς 
άντικείμενον τών ερευνών καί ήθέλησε νά γνωρίση 
τήν φύσιν καί τον προορισμόν του.

"Οταν τό φυσικόν πρόσωπον, άποτελεΐ ύγιά, 
πλήρη καί άδιάσπαστον ενότητα, υπεύθυνον καί 
δημιουργικήν προσωπικότητα, ή άνθρωπότης, προ- 
άγεται, τελειοποιείται, άποβαίνει άξια καί έπιτυγ- 
χάνει τοϋ προορισμού της.

Ή πολιτεία, προστατεύει πλήρως τό φυσικόν 
πρόσωπον, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τού βίου του, 
όχι μόνον όταν τούτο τηρεί τάς έπιταγάς αύτής,

δι’ ών ρυθμίζεται ή έν τή κοινωνία τάξις καί άσφά- 
λεία, άλλά καί όταν εϊσέτι παραβαίνει ταύτας, καθπ 
στάμενον ούτω κατηγορούμενον καί κατάδικον. 
διότι καί τότε τό δίκαιον έπιβάλει τόν εύλαβή σεβα
σμόν τής προσωπικότητος αύτού, έν άντιθέσει πρός 
τήν ρήσιν τού ΚΑΝΤ, καθ’ ήν, «όστις κατέστησεν 
εαυτόν σκώληκα δεν έχει τό δικαίωμα νά παραπο- 
νήται, έάν οΐ άλλοι τόν καταπατούν».

Έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων, λίαν ελάχιστων 
στοιχείων, προκύπτει ότι, έκ τού ίδιου τού φυσικού 
προσώπου έξαρτάται κυρίως ή άξια ή απαξία του, 
ή άνοδος ή ή κάθοδος, τό έάν Θά είναι είς πλοϋς 
«διαβάτης τής γής» ή θά άποτελέση σημαντικήν καί 
αύτοδύναμον μονάδα δημιουργικότητος είς τήν 
ζωήν.

Ν Ο Μ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α

1.  —Έννοια : Υποκείμενα τού Δικαίου δεν είναι 
μόνον τά φυσικά πρόσωπα, άλλά καί τά νομικά 
τοιαύτα.

Τά νομικά πρόσωπα είναι οντότητες τής κοινω
νικής πραγματικότητος μή ύπάρχουσαι έν τή φύ
σει, άλλά δημιουργούμεναι κατά πλάσμα δικαίου.

Κατά τό άρθρον 61 τοϋ Α.Κ., Νομικόν πρόσωπον 
είναι ένωσις προσώπων πρός έπιδίωξιν ώρισμένου 
σκοπού (Σωματεία, Έπιτροπαί έράνων) ή σύνολον 
περιουσίας τεταγμένης πρός έξυπηρέτησιν ώρισμέ
νου σκοπού (Ιδρύματα).

2 . —Διάκρισις: Τά νομικά πρόσωπα διακρί- 
νονται είς α) Δημοσίου Δικαίου, β) ’Ιδιωτικού Δι
καίου καί γ ) Μικτού χαρακτήρος.

Α'. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ’Οργα
νισμοί Δημοσίου Δικαίου είναι τά ιδρυόμενα διά 
πράξεως τού Κράτους, ιδία διά Νόμου, πρός ένά- 
σκησιν δημοσίας έξουσίας ή δημοσίας λειτουργίας.

Τά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διέπονται 
άπό τούς ιδρυτικούς ή τούς διέποντας αύτά νόμους, 
συμπληρωματικώς δέ άπό γενικάς περί νομικών 
προσώπων διατάξεις τού Α.Κ., αΐτινες εφαρμό
ζονται άναλόγως έφ’ όσον δέν άντίκεινται είς τάς 
διατάξεις τών διεπόντων ταύτα νόμων.

Β'. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού Δικαίου είναι τά 
διεπόμενα υπό τών κανόνων τού ιδιωτικού Δι
καίου. Διακρίνονται δέ, κατά περίπτωσιν είς:

α' Νομικά πρόσωπα έμπορικού Δικαίου, ώς ή 
όμόρρυθμος καί ετερόρρυθμος εταιρία, ή κατά μετοχάς 
ετερόρρυθμος εταιρία, ή συμμετοχική ή άφανής ε
ταιρία, ή άνώνυμος εταιρία, ή εταιρία περιωρισμέ- 
νης εύθύνης, ό συνεταιρισμός ή συνεργατική εται
ρία καί ή συμπλοιοκτησία καί

β' Νομικά πρόσωπα άστικοϋ Δικαίου ώς τό α) Τό 
Σωματεϊον β) τό "Ιδρυμα γ )  ή ’Επιτροπή έράνου καί 
δ) ή ’Αστική εταιρία κατά τούς όρους τού άρθρου 
784 Α.Κ. δηλαδή, όχι πάντοτε, άλλά μόνον έφ’ όσον 
επιδιώκει οικονομικόν σκοπόν καί έτηρήθησαν οϊ 
όροι δημοσιότητος τών όμορρύθμων εμπορικών 
εταιριών.

Γ'. Νομικά πρόσωπα μικτής φύσεως: Ή κατηγο 
ρία αύτη άνεπτύχθη κατά τούς μεταπολεμικούς χρό
νους, λόγω τής τάσεως έπεκτάσεως τού κρατικού 
παρεμβατισμού είς διαφόρους τομείς, παρουσιά-
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ζοντας ενδιαφέρον διά τήν κοινωνικήν ολότητα καί 
ώς έκ τούτου δεν ήτο δυνατόν νά παραμένουν εις 
τήν διάθεσιν τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οϋτω, 
διά των συγχρόνων περί κοινωνικής πολιτικής 
αντιλήψεων, έδημιουργήθησαν ώρισμέναι οίκονο- 
νικαί μονάδες δΓ ών έξυπηρετούνται σκοποί κοινω
νικής ώφελείας, αΐτινες δέν δύνανται νά καταταχθούν 
εις τήν κατηγορίαν των Νομικών Προσώπων Δη
μοσίου Δικαίου ή των τοιούτων ιδιωτικού δικαίου, 
διότι ούτοι εις τήν τυπικήν των μορφήν, τόν τρόπον 
λειτουργίας των, εις τήν διαχείρισιν των ύποθέ- 
σεών των κ.λ.π. φέρουν στοιχεία προσιδιάζοντα 
εις τά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εις το 
περιεχόμενόν των όμως, τόν σκοπόν καί τήν έξάρ- 
τησιν τωι^έκ τού κράτους κ.λ.π. έχουν τά χαρακτη
ριστικά τού Νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. 
Νομικόν πρόσωπον μικτής φύσεως είναι ή Δ.Ε.Η., 
ήτο καί ό Ο.Τ.Ε. άλλά διά τού Α.Ν. 301]1968 ώρί- 
σθη ότι ούτος είναι κρατική έπιχείρησις ύπό μορφήν 
Ανωνύμου Εταιρίας καί άπολαύει διοικητικής αύτο- 
νομίας διοικούμενος ύπό Διοικητικού Συμβουλίου.

3 . —Σύστασις: Κατά τό άρθρον 63 τού Α.Κ. 
ή συστατική πράξις, δηλ. ή δικαιοπραξία δι’ ής 
δημιουργεϊται τό νομικόν πρόσωπον πρέπει νά 
είναι έγγραφος.

'Ομοίως έγγραφοι πρέπει νά είναι οΐ κανόνες, 
οΐτινες ρυθμίζουν τήν συγκρότησιν καί τήν λειτουρ
γίαν τού νομικού προσώπου. Ή μή τήρησις τού 
έγγράφου τύπου συνεπάγεται τήν ακυρότητα τής 
συστατικής πράξεως και τήν άνυπραρξίαν τού νο
μικού προσώπου —"Αρθρον 159 παρ. 1 τού Α.Κ.

Δι’ ειδικών διατάξεων, άπαιτεϊται είς τινας περι
πτώσεις συμβολαιογραφικός τύπος, ώς έπί ιδρύ
ματος διά δικαιοπραξιας έν τή ζωή άρθρο ν 109 Α.Κ.

4 . —'Ικανότης: Κατά τό άρθρον 62 Α.Κ. ή 
ΐκανότης τού νομικού προσώπου δέν έπεκτείνεται 
έπί έννόμων σχέσεων, αΐτινες προϋποθέτουν ιδιό
τητα φυσικού προσώπου. Οϋτω δέν δύναται τό 
νομικόν πρόσωπον νά μετέχη σχέσεων τού οικο
γενειακού δικαίου, αΐτινες προσιδιάζουν μόνον εις 
φυσικά πρόσωπα. Εις τάς έν λόγω σχέσεις τό νο
μικόν πρόσωπον έχει άνικανότητα δικαίου.

5 . —"Εδρα: Κατά τό άρθρον64 τούΑ.Κ., τό νο
μικόν πρόσωπον, έν δσω έν τή συστατική πράξει 
ή τώ καταστατικώ δέν ώρίσθη άλλως, έχει έδραν 
τό τόπον, ένθα λειτουργεί ή διοίκησις αύτού. Ή 
έδρα τού νομικού προσώπου είναι ό,τι ή κατοικία 
διά τό φυσικόν πρόσωπον.
6 . —Διοίκησις

Διά τήν άνάπτυξιν τής δραστηριότητος τού νο
μικού προσώπου καί τήν έπίτευξιν τών σκοπών καί 
έπιδιώξεών του είναι άπαραίτητος ή ϋπαρξις διοι- 
κήσεως τούτου καί τοιαύτην προβλέπει τό άρθρον 
65 τού Α.Κ. Αΰτη έπιμελείται τών υποθέσεων αύτού 
καί τό άντιπροσωπεύει δικαστικώς καί έξωδίκως 
άρθρον 67 A. Κ.
7 . —Δικαιοπρακτική καί. έξωδικαιοπρακτική ευ

θύνη :
'Η δικαιοπρακτική εύθύνη τού νομικού προσώπου 

ρυθμίζεται ύπό τού άρθρου 70 Α.Κ., όρίζοντος ότι,

αί έπιχειρηθεΐσαι δικαιοπραξίαι ύπό* τού διοικούν- 
τος τό νομικόν πρόσωπον οργάνου έντός τών ορί
ων τής έξουσίας του ύποχρεούν τό νομικόν πρό
σωπον, ούχί τό όργανον.

Ή έξωδικαιοπρακτική εύθύνη ρυθμίζεται υπό 
τού άρθρου 71 Α.Κ, τό όποιον ορίζει ότι, ό ζημιω
θείς έκ πράξεως ή παραλείψεως τού αντιπροσω
πεύοντας τό Ν.Π. οργάνου δύναται κατ’ αρέσκειαν 
νά στραφή κατά τού νομικού προσώπου ή κατά τού 
ύπαπίου οργάνου. Άντιπροσωπεύον όργανον δέ, 
λέγεται έκεϊνο, όπερ έκπροσωπεί τό Ν.Π. έναντι 
τών τρίτων π.χ. τό Διοικητικόν Συμβούλιον ή ό 
Πρόεδρος αύτού κ.λ.π. ούχί όμως ή Γενική Συνε- 
λευσις ή ό κλητήρ τού Ν.Π.

νΑν έζημιώθη έκ πράξεως ή παραλείψεως μή 
άντιπροσωπεύοντος οργάνου π.χ. έκ πράξεως τού 
κλητήρος δύναται νά στραφή κατ’ έπιλογήν, είτε 
κατά τού Ν.Π. ’Άρθρον 922 Α.Κ., είτε κατά τού 
οργάνου άρθρον 914 Α.Κ.

8 . —Εύθύνη τού Δημοσίου και τών νομικών προ
σώπων δημοσίου δικαίου :

'Η έν λόγω εύθύνη έκ πράξεων ή παραλείψεων 
τών οργάνων αύτών ρυθμίζεται είς τά άρθρα 104, 
105 καί 106 τού είσαγ. Ν.Α.Κ. καί τό άρθρον 57 
τού Ν. 1811 ] 1951, περί Κώδικος καταστάσεως δη
μοσίων διοικητικών Υπαλλήλων ώς ούτος έτρο- 
ποποιήθη διά τού Ν.Δ. 2998]1954, τού Ν. 4464J65, 
τού Α.Ν. 196] 1967 καί τού Ν.Δ. 751] 1970.
9 . —Τέλος τού Νομικού προσώπου.

Τό τέλος τού νομικού προσώπου έπέρχεται διά 
τής διαλύσεως καί τού τερματισμού αύτού. Ή διά- 
λυσις έπιφέρει τήν λήξιν τής δραστηριότητος τού 
Ν. προσώπου προς έπιδίωξιν τού σκοπού του. 
Ό  τερματισμός έπιφέρει τήν έξαφάνισιν τού νομικού 
προσώπου προς πάσαν έκδήλωσιν αύτού. Μεταξύ 
τών δύο τούτων καταστάσεων λαμβάνει χώραν ή 
έκκαθάρισις τού νομικού προσώπου.
10 .—Διάλυσις τοΰ νομικού προσώπου :

Οί λόγοι ώς καί ό τρόπος διαλύσεως τών νομικών 
προσώπων δέν είναι οί αύτοί δι’ όλα τά νομικά 
πρόσωπα, ούτοι προβλέπονται εις τάς έπί μέρους 
διατάξεις τάς ρυθμιζούσας έκαστον νομικόν πρό
σωπον, ούτω προκειμένου περί σωματείων, τό 
Σύνταγμα, ό Α.Κ. καί τά Ν.Δ. 795] 1971, 890] 1971 
καί 891]71, διά δέ τά ιδρύματα τά άρθρα 118 Α.Κ. 
καί επόμενα. Διά τάς έρανικάς δέ Έπιτροπάς τά 
άρθρα 124 Α.Κ. καί επόμενα κ.λ.π.
12.—'Η Χρησιμότης

’Εκ τών άνωτέρω, ολίγων στοιχείων, προκύπτει 
ότι, ή χρησιμότης τών νομικών προσώπων είναι 
μεγίστη, διότι διά τούτων πραγματοποιούνται 
πολλοί καί ποικίλοι κοινωνικοί σκοποί, οΐτινες δέν 
δύνανται νά έπιτευχθούν άνευ τής συνενώσεως τών 
δυνάμεων καί τής δραστηριότητος πλειόνων προ
σώπων ή συγκεντρώσεως ώρισμένης περιουσιακής 
όμάδος, τό δέ, δημιουργούνται οντότητες μή έξαρ- 
τώμεναι έκ τής παροδικής ζωής τών φυσικών προ
σώπων.
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Σέ λίγες ήμέρες, σύσσωμος ό 'Ελληνικός λαός θά έορτάση 
τήν 153ην έπέτειο άπό τήν έθνεγερσία τοΰ ’21. Μία έπέτειο 
ή όποια είναι αφετηρία καί πρότυπο μαζί γιά όλες τις μετέ- 
πειτα αποφασιστικές καί ένδοξες στιγμές τοΰ Ελληνισμού 
γιά τήν προάσπισι τής ανεξαρτησίας καί τής προόδου του. 
"Οπως γράφομε καί σέ άλλη στήλη, ή Έπανάστασις τού ’21 
δέν είναι ένα «Ιστορικό θαύμα», άλλά ιστορική συνέχεια 
καί συνέπεια. Γιατί τό Έθνος τό 1821 ήθικώς καί διανοητικής 
ήταν τό ίδιο μέ τό Έθνος τού 1453. Δέν είχε ύποστεΐ καμμιά 
Εθνολογική άλλοίωσι, καμμιά απολύτως έκτροπη άπό τήν 
κλασσική συνήθεια τοΰ Έλληνα νά ζή έλεύθερος έστω καί 
αν γι’ αύτό χρειασθή νά θυσιάση τόν ίδιο τόν έαυτό του. 
Άλλωστε ή βαθύτερη ουσία τοΰ ’21 ύπάρχει μέσα στή συνή
θεια αύτή. Ή  άλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως δέν έσήμανε 
καί τήν πνευματική άλωσι τοΰ Ελληνισμού καί μάλιστα άπό 
ένα πολιτιστικής καθυστερημένο κατακτητή. Ά πό τό άλλο 
μέρος, οί Έλληνες λόγιοι πού κατέφυγαν στή Δύσι, συνετέ- 
λεσαν στήν πνευματική καί ήθική διάπλασι τής Εύρώπης, 
ή οποία έστω καί καθυστερημένα άντιλήφθηκε ότι ή άλωσι 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή έξάπλωσι τοΰ ’Οθωμανικού 
στοιχείου στόν Έλλαδικό χήρο έσήμαινε φραγμό στήν πολι
τιστική επικοινωνία της μέ τόν Χριστιανικό κόσμο τής ’Ανα
τολής. Τό γεγονός αύτό καί τά κατά καιρούς άπελευθερωτικά 
κινήματα των Ελλήνων ήταν ή πανηγυρική άναγνώρισι τής 
άνάγκης γιά τήν παλινόρθωσι ενός λαού στήν μεγάλη Ιστο
ρική βάσι του. Οί Έλληνες άπό τά πρήτα χρόνια τής ’Οθωμα
νικής κυριαρχίας δέν άκολούθησαν μοιρολατρικά τόν δρόμο 
τής δουλείας. Ή  τακτική τής γενοκτονίας πού έφήρμοσε 
κατά καιρούς ή Υψηλή Πύλη μέ τό παιδομάζωμα, τούς όμα- 
δικούς έξανδραποδισμούς, τούς περιορισμούς στήν Παιδεία, 
τήν θρησκευτική λατρεία κ.λ.π. στάθηκε άνίσχυρη νά κάμψη 
τήν άγωνιστικότητα τήν Ελλήνων. Έ τσι γιά μιά άκόμη φορά 
άπεδείχθη ότι ή πίστις ,ή έπιμονή, ή υπομονή καί ή αύτοθυσία 
γιά τήν έλευθερία είναι οί μεγάλες άρετές πού συνοδεύουν 
πάντα τήν Ελληνική φυλή στήν μακροχρόνια ιστορική 
πορεία της. "Ο,τι έπιτύχαμε τό 1821, τό έπιτύχαμε χάρις στις 
δικές μας θυσίες. "Ο,τι πάλι κινδυνεύσαμε νά χάσωμε αύτό 
έγινε γιατί έλλειπε ή ένότης καί εισχωρούσε παντού ό πατρο
παράδοτος έγωϊσμός, ό φθόνος, ή άντιζηλία καί ή συκοφαντία. 
"Οταν όμως βρεθήκαμε ένωμένοι τό Έθνος έμεγαλούργησε. 
Άπό όλες λοιπόν τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις προκύ
πτει τό μεγάλο μύνημα τοΰ ’21: Η φιλοπατρία καί τό πάθος 
γενικά γιά τήν έλευθερία, ή Εθνική ένότης, ή ουσιαστική 
στροφή πρός τό παρελθόν, ή πίστις στό παρόν, καί ό όραμα- 
τισμός ενός μεγάλου ’Εθνικού μέλλοντος είναι τό χρέος κάθε 
Έλληνος.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΑ

Δέν είχαμε συνέλθη άπό τό φοβερό τροχαίο άτύχημα τήν 
Θηβήν μέ τούς έπτά νεκρούς, ύστερα άπό τήν σύγκρουσι δύο 
ιδιωτικής χρήσεως έπιβατικήν αυτοκινήτων, όταν συνέβηκε 
τό δεύτερο έξ ίσου αιματηρό. Ή  νέα τραγωδία γράφτηκε στις 
12 Φεβρουάριου τό βράδυ στήν ’Εθνική όδό Άθηνήν-Λαμίας, 
λίγα χιλιόμετρα μακριά άπό τήν ’Αθήνα καί άκριβής στό 
ύιι/ος τής Ν. Φιλαδέλφειας. Τό μοιραίο αύτοκίνητο πού έβύ- 
θισε στό πένθος τέσσερις οικογένειες, είχε κατεύθυνσι πρός 
τήν ’Αθήνα καί ό όδηγός του πρέπει νά είχε άναπτύξει ύπερ
βολική ταχύτητα. Γιατί σέ μιά στιγμή φαίνεται ότι έχασε τόν 
έλεγχο τοΰ βολάν, βρέθηκε ξαφνικά στό άντίθετο ρεύμα 
κυκλοφορίας μέ άποτέλεσμα νά συγκρουσθή διαδοχικά μέ 
δύο διερχόμενα αύτοκίνητα καί νά καταλήξη έξω άπό τό 
οδόστρωμα μεταμορφωμένο σέ μία άμορφη μάζα άπό σίδερα 
καί λαμαρίνες. Ά πό έκεί άνασύρθηκαν πέντε πτώματα καί 
ένα μικρό παιδί ηλικίας 5 έτών βαρύτατα τραυματισμένο καί 
ορφανό άπό τήν ίδια στιγμή, γιατί οί δύο άπό τούς νεκρούς 
ήταν οί γονείς του. Οί τραγωδίες αυτού τοΰ είδους έχουν άρχί- 
σει δυστυχώς νά γίνωνται συχνότερες. Λίγα δευτερόλεπτα 
άπροσεξίας άρκοΰν καμμιά φορά γιά νά βυθίσουν στό πένθος 
δλόκληρες οικογένειες. Είναι βαρύς καί άδικαιολόγητος ό 
φόρος τοΰ αίματος πού καταβάλλεται κάθε φορά στήν άσφαλτο. 
Πάνω σ’ αύτό μοΰ έλεγε πρό ήμερών ένας Χωροφύλαξ Τροχο

νόμος: « __Έ χω  παρατηρήσει ότι τά πιό φοβερά άτυχήματα
γίνονται έκεί πού δέν τό περιμένει κανείς άπό κάτι άσήμαντα 
άλλά τόσο άκριβοπληρωμένα λάθη. "Οταν τύχη νά ελέγξω 
καμμιά φορά έστω καί μέ άπλή σύστασι τούς όδηγού; γιά 
παρόμοια λάθη τους, ώρισμένοι άπ’ αυτούς φαίνεται καθαρά 
ότι ενοχλούνται γιατί άπλούστατα νομίζουν ότι είναι έντελώς 
άσήμαντες καί έξεζητημένες οί συστάσεις μ ο υ .... μακάρι νά 
είχα άδικο έγώ καί δίκηο έκεΐνοι....».

Αρκετά φιλοσοφημένα τά άπλά αύτά λόγια τοΰ Χωροφύ- 
λακος τροχονόμου. Ή  ύπερβολική αύτοπεποίθησι στήν 
όδήγησι καί ή ύποεκτίμησι τοΰ κινδύνου όχι σπάνια είναι 
ή αιτία πολλών αιματηρών τροχαίων άτυχημάτων. Δέν άμφι- 
βάλλει κανείς ότι ή αύτοπεποίθησι στόν οδηγό είναι προσόν. 
Χρειάζεται όπως λένε νά έχη «άέρα» στό τιμόνι. Ά πό τή 
στιγμή όμως πού ξεπερνά τά έπιτρεπόμενα όρια γίνεται ένας 
διαρκής κίνδυνος σέ λανθάνουσα κατάστασι. Ή  δεξιοτεχνία 
στήν όδήγησι δέν είναι ζήτημα συνήθειας άλλά ζήτημα προ
σοχής. Γιατί άν παραδεχθούμε ότι είναι ζήτημα άποκλειστικά 
συνήθειας θά πρέπει νά προσθέσωμε ότι ή συνήθεια προέρ
χεται άπό στερεότυπες καταστάσεις καί άναπόφευκτα δημιουρ
γεί ένα είδος ρουτίνας. Είναι όμως ποτέ δυνατόν ή όδήγησι 
νά είναι μία στερεότυπη όσο καί άνιαρή διαδικασία;

•  ·  ·
« .. ..Έ χω  τήν γνώμη ότι Ο άνθρωπος άπό τήν στιγμή πού 

κάθεται στό τιμόνι γίνεται άλλος άνθρωπος...... Τά λόγια
αυτά άνήκουν σέ μία πρόσφατη δήλωσι πρός τήν «Έπιθεώρησι 
Χωροφυλακής» τοΰ Διοικητοΰ τής Τροχαίας Θηβών Μοι
ράρχου κ. Παν. Κουρνέτα, πού δημοσιεύεται σέ άλλη 
στήλη. Ή  διαπίστωσι αύτή έπιβεβαιώθηκε πριν άπό ένα 
περίπου μήνα στήν περιοχή Βάρης ’Αττικής, όταν ένας νεαρός
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όδηγός παρέσυρε μέ τό αύτοκίνητό του κάποιον πεζό καί αντί 
νά του προσφέρη τις πρώτες βοήθειες, προτίμησε νά τόν 
άφήση νά ψυχορραγή στήν άκρη του δρόμου μέσα στην παγερή 
χειμωνιάτικη νύχτα «γιατί φοβήθηκε τις συνέπειες» όπως 
κατέθεσε αργότερα. Στήν συνέχεια ένας διερχόμενος όδηγός 
παρέλαβε τό αίμόφυρτο θύμα καί τό μετέφερε στό Νοσοκο
μείο όπου πέθανε 12 ώρες αργότερα. Ό  νεαρός όδηγός ασφα
λώς θά πληροφορήθηκε τόν θάνατο τοϋ θύματός του άπό κά
ποια εφημερίδα, άλλα τό τελευταίο πράγμα ποϋ θά μπορούσε 
νά άποφασίση ήταν νά παρουσιασθή στό πλησιέστερο ’Αστυ
νομικό Τμήμα καί νά όμολογήση τό έγκληματικό σφάλμα 
του. ’Εξακολουθούσε νά είναι «ένας άλλος άνθρωπος» καί 
άς είχε έγκαταλείψη τό τιμόνι—  τελικά όμως δέν άπέφυγε 
τήν σύλληψι. Ή  Τροχαία Προαστίων τόν άνεκάλυψε καί 
σύντομα θά λογοδοτήση γιά τήν πράξι του. Δέν γνωρίζομε 
ποιά δικαιολογητικά προέβαλε. Τό πιθανότερο πάντως είναι 
νά ϊσχυρίσθηκε ότι ή όλη άντίδρασίς του όφείλεται σέ σύγχυσι. 
Αυτό όμως θά μπορούσε νά τό έπικαλεσθή μόνο στήν περίπτω- 
σι πού έστω καί μετά άπό πολλές ώρες παρουσιαζόταν αυθόρ
μητα στήν Τροχαία. Τό τροχαίο άτύχημα είναι δυνατόν νά 
συμβή σέ όποιονδήποτε όδηγό. Ά πό τού σημείου όμως πού 
γίνεται ένας άκούσιος τραυματισμός, λόγω τροχαίου άτυχή- 
ματος, μέχρι τήν έγκατάλειψι τού θύματος χωρίς νά τού προσ- 
φερθή καμμία άπολύτως βοήθεια, ή άπόστασις είναι μεγάλη 
καί ή προβολή δικαιολογιών άστήρικτη. Τό παρήγορο γιά 
τις περιπτώσεις αύτές είναι ότι ή κοινή γνώμη τις καταδικάζει 
πάντα. Έ τσ ι οί άσυνείδητοι αυτοί όδηγοί έχουν έλάχιστες 
πιθανότητες νά άποφύγουν τις συνέπειες τού νόμου. 'Ωστόσο 
όμως τά ερωτήματα παραμένουν: Γιατί οί όδηγοί τής κατηγο
ρίας αύτής άπό τή μιά στιγμή στήν άλλη επωμίζονται ένα 
έγκληματικό ρόλο γιά μιά παράλειψί τους πού δέν είχε τό 
χαρακτήρα τού προμελεΐημένου εγκλήματος; Μήπως σέ 
(ορισμένες περιπτώσεις ή συστηματική καταστρατήγησι των 
κανόνών κυκλοφορίας μαζί μέ τήν άδιαφορία περικλείει καί 
λανθάνουσες άντικοινωνικές τάσεις;

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Εις τό προηγούμενοι» τεύχος τού περιοδικού καί εις 
τήν στήλην «ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ», σελίδες 68—69, έδη- 
μοσιεύθη σχόλιον όπό τόν τίτλον «Διαπίστωσις Έτοι- 
μότητος» άναφερόμενον εις άσκησιν έτοιμότητος τών 
άνδρών τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης διά 
τήν καταπολέμησιν άεροπειρατειών, ή όποια έστέφθη 
ϋπό άπολύτου επιτυχίας. Έκ τυπογραφικής άβλεψίας 
περί τό τέλος τού σχολίου ή πρότασις «Γενικά ή άσκη- 
σι αύτή επέτυχε σέ όλες τις φάσεις της», έδημοσιεύθη 
λανθασμένως, διότι εις τήν άρχήν τής λέξεως «έπέτυχε» 
παρεισέφρυσε τό φωνήεν «α» καί ή λέξις έγινε «άπέ- 
τυχε». Ζητοΰμεν συγγνώμην άπό τούς άναγνώστας, 
διότι ένα μικρό τυπογραφικόν λάθος, ήλλαξε τό νόημυ 
ολοκλήρου τής προτάσεοις.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ! κ . ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡ)ΚΗΣ

Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον ό ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής ’Αντιστράτηγος κ. Κων]νος ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 
έπραγματοποίησε δύο περιοδείας, έπισκεφθείς κατά 
μέν τήν πρώτην τάς πόλεις Λαμίαν, Λάρισαν καί Θεσ
σαλονίκην, κατά δέ τήν δευτέραν τάς πόλεις Πάτρας 
καί Ιωάννινα, πρός έπιθεώρησιν 'Υπηρεσιών τών 
άντιστοίχων Άνωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής. 
Κατ’ άμφοτέρας τάς περιοδείας του ό κ. ’Αρχηγός 
άφοΰ ένημερώθη έπί διαφόρων υπηρεσιακών θεμάτων, 
έν συνεχεία ώμίλησεν ένώπιον συγκεντρώσεως τών 
άνδρών πρός τούς όποιους άπηύθυνε όδηγίας έπί 
αντικειμένων άπτομένων τής άποστολής των. Εις τήν 
φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν προσέλευσιν 
τού κ. ’Αρχηγού εις τόν χώρον συγκεντρώσεως τών 
άνδρών τής Δ]νσεως ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

—Ή  τοπική Έφημερίς «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑ
ΤΟΥ» έπί τή συμπληρώσει δεκαετίας άπό τής έκδό- 
σεώς της, ώργάνωσε τήν 11ην Φεβρουάριου 1974 
εις τήν αίθουσαν τού Πνευματικού Κέντρου τού Πανελ
ληνίου Ιερού Προσκυνήματος τού ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑ
ΡΙΟΥ Καμαρίζης—Λαυρίου, ειδικήν έκδήλωσιν, διά 
τής όποιας έτίμησε τόν δραστήριον ’Αρχιμανδρίτην 
κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ ΒΙΤΑΛΗΝ, ιδρυτήν τού Προσκυνή
ματος τούτου, διά τήν όλην ’Εθνικό—κοινωνικό—θρη
σκευτικήν δράσιν του.

—Διά τήν προσωπικότητα καί τό όλον έργον τού 
τιμωμένου (ομίλησαν οί Δήμαρχοι Περάματος καί 
Λαυρίου κ.κ. Κωττάκης καί Μαστρογιάννης, ό Πρόε
δρος τής Κοινότητος Καμαρίζης κ. Στουραΐτης, καί 
οί δημοσιογράφοι κ.κ. Λ. Μωραΐτης, Ε. Χατζηανδρέου, 
Γ. Κορολής καί 1. Πιτσιλής.

—Τήν έκδήλωσιν έτίμησε διά τής παρουσίας του 
ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Κων]νος 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, ό όποιος παρακληθείς ύπό τών 
οργανωτών τής έκδηλώσεως, έπέδωσεν εις τόν τιμη- 
θέντα Αρχιμανδρίτην Χρυσοΰν άναμνηστικόν Με- 
τάλλιον.

Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν τελετήν: 
Είκονίζονται ό τιμώμενος ’Αρχιμανδρίτης, ό ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Κων]νος ΚΑΡΑ
ΜΠΑΤΣΟΣ, καί οί Δήμαρχοι Λαυρίου καί Περάματος.

149



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο  A I Η Γ Η Μ A

Γιά νά είμαι ειλικρινής, νοιώθω μιά 
κάποια ευθύνη γιά ό,τι συνέβη στον Έντυ 
Μπόξερ, έπειδή έγώ ήμουν έκεϊνος πού 
έρριξε κάτω άπό τήν πόρτα του τό σημεί
ωμα. "Ενα σημείωμα πού έγραφε: «Θά 
βρίσκωμαι στό διαμέρισμα τής κόρης 
μου. Θά βγή καί έγώ θά προσέξω τό μωρό. 
"Αν θές, έλα γιά μιά—δυό παρτίδες πόκερ»

"Αν δέν τόν είχα καλέσει, ίσως τά πρά
γματα νά έξελίσσονταν διαφορετικά. 
Κάθε άστυνομικός', όμως, ξέρει ότι μέ 
τά «ίσως» καί τά «άν», κανείς δέν κέρδισε 
ποτέ τίποτα. . .

Ή  Άνιές, ή κόρη μου, κι’ ό Ντϊκ ό 
ανδρας της, ήταν έτοιμοι κι’ έφυγαν, σχε
δόν άμέσως, μόλις έγώ πάτησα τό πόδι 
μου στό κατώφλι τής πόρτας τους. Ή  
κόρη μου τρελλαίνεται γιά τις ταινίες 
τοϋ Σαρλώ, σάν έκείνη πού παιζόταν 
στόν κινηματογράφο τής γειτονιάς της. 
"Ετσι, έφυγαν βιαστικά, γιατί τό φίλμ 
θ' άρχιζε σέ λίγα λεπτά.

"Οταν έμεινα μόνος, ή πρώτη μου δου
λειά ήταν νά πάω νά ρίξω μιά ματιά στό 
μωρό. Κοιμώταν, μέ τό δάχτυλο στό στό
μα. Τού τό έβγαλα τρεις φορές, ώσπου 
άποφάσισα ότι ματαιοπονούσα καί τό 
άφησα στήν ήσυχία του. Ύστερα βγήκα 
άπό τήν κάμαρα, γιά νά βρώ κι’ έγώ τήν 
δική μου.

Δέν είχα προλάβει, καλά—καλά νά 
κλείσω πίσω μου τήν πόρτα, όταν άκουσα 
τό κουδούνι τής έξώπορτας νά χτυπάη, 
δαιμονισμένα. Βλαστήμησα, τρομαγμένος 
στήν ιδέα ότι θά ξυπνούσε, ίσως, ό μι
κρός, κι’ έτρεξα νά προλάβω τά ύπόλοι- 
πα κουδουνίσματα, Ό  "Εντυ Μπόξερ 
ώρμησε στό διαμέρισμα, σάν νά τόν κυνη
γούσε ένα όλόκληρο κοπάδι άγριομέ- 
λισσες. Μέ τήν πρώτη ματιά πού έρριξα 
στό κατάχλωμο πρόσωπό του καί στά 
χείλη του, πού έτρεμαν, κατάλαβα ότι 
είχε πάθει ένα άσχημο σόκ. Πολύ άσχη
μο, μάλιστα.

Τόν έβαλαν νά καθήση σέ μιά πολυθρό
να, κι’ είδα κι’ έπαθα νά τόν συνεφέρω! 
Καί πιό άποτελεσματικό άπό τά λόγια 
άποδείχτηκε ένα διπλό κονιάκ, πού κα
τέβασε μονορρούφι. Τά μάτια του ύψώ- 
θηκαν, τότε, καί συναντήθηκαν μέ τά

δικά μου. Έκείνη τήν έκφρασι πού εί
χαν πάρει τήν ήξερα πολύ καλά. Ή ταν 
έκφρασι τρόμου:

—Ή  γυναίκα μου...τραύλισε. Ή  Μίλλυ, 
είναι νεκρή....

Περισσότερα δέν μπόρεσε νά πή. 
Έγειρε πάλι πίσω κι’ άκούμπησε τό 
κεφάλι του στό μαξιλλάρι τής πολυθρόνας 
Φαινόταν έτοιμος νά λιποθυμήση.

—Πέθανε.,.ή Μίλλυ; έπανέλαβα.
Μού τό έπιβεβαίωσε μ’ ένα κούνημα 

τού κεφαλιού, προσθέτοντας :
—Τήν βρήκα πεσμένη στό πάτωμα, 

στήν είσοδο τού διαμερίσματος μας... Νό
μισα ότι... ότι είχε λιποθυμήσει, άλλά

όταν έσκυψα άπό πάνω της, είδα...είδα 
τό αίμα. Μιά ολόκληρη λίμνη άπό αίμα... 
Τσάρλυ πρέπει νά μέ βοηθήσης! Μήν 
ξεχνάς ότι έσύ μού έγραψες νά έρθω 
έδώ!.. Βοήθησέ με! Όπως δείχνουν τά 
πράγματα, ή γυναίκα μου δολοφονήθηκε!

—Τηλεφώνησες στήν άστυνομία; ρώ
τησα.

Μού έρριξε μιά ματιά άπελπισίας καί 
κούνησε, άρνητικά, τό κεφάλι. Είπε ότι 
ήθελε νά μιλήση πρώτα σέ μένα, άλλά...

Χωρίς νά δώσω περισσότερη σημασία 
στις ικεσίες του νά περιμένω, πλησίασα 
στό τηλέφωνο καί ειδοποίησα ό ίδιος 
τήν άστυνομία. Μίλησα, γιά τήν ακρίβεια 
στόν ίδιο τόν Χέρμαν, τόν παλιό ύφι- 
στάμενό μου, πού τώρα πού άποσύρθηκα, 
είχε πάρει τήν δική μου θέσι. Ύποσχέ- 
θηκε ότι θά φρόντιζε άμέσως τό ζήτημα 
κι’ έκλεισα τό τηλέφωνο.

"Οταν ξαναγύρισα στόν Έντυ, τόν 
βρήκα σέ άκόμα χειρότερη κατάστασι 
άπό έκείνη πού τόν είχα άφήσει. Είχε 
χωθή ολόκληρος στήν πολυθρόνα, καί 
τά γόνατά του έτρεμαν. Ξέσπασε, ξαφνι
κά, σέ λυγμούς. Αυτό ήταν κάτι πού 
δέν μπορούσα ν’ άνεχτώ περισσότερο. 
Τόν έπιασα άπό τούς ώμους καί τόν 
τράνταξα, προσπαθώντας νά τόν συνεφέ
ρω. Μού φαινόταν σάν ψέμα πού έβλεπα 
αυτόν τόν πάντοτε χαμογελαστό άντρα, 
νά κλαίη, έτσι, μπροστά μου, σάν μι
κρό παιδί...

Ή ταν γείτονάς μου έδώ καί τρία χρό
νια τώρα. Γιά τήν άκρίβεια, έμενε 
μέ τήν γυναίκα του, τήν Μίλλυ, στό δια-
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Μέρισμα ακριβώς πάνω άπό τό δικό μου. 
Πήγαινα καμμιά φορά έκεί ή έρχόταν 
έκεϊνος στό δικό μου καί παίζαμε χαρ
τιά. Εκείνο πού μ’ έκανε νά τόν συμπα
θώ πολύ, ήταν τό πλούσιο, άνοιχτόκαρδο 
γέλιο του.

—Τί συνέβη; τόν ρώτησα τώρα. 
’Ηρέμησε κι’ έξήγησέ μου....
— Ήρθα σέ σένα, άμέσως μόλις...τήν 
βρήκα, μοϋ είπε. Πρέπει νά μέ βοηθή- 
σης! Δέν τήν σκότωσα έγώ. Είχα πάει 
στόν κινηματογράφο, έδώ κοντά, στή 
γειτονιά, καί είδα μιά άπό τις παλιές 
ταινίες τού Τσάρλυ Τσάπλιν. "Οταν 
έφυγα, ή Μίλλυ δέν ήταν στό διαμέρισμα. 
"Οταν γύρισα, τό πρώτο πού βρήκα 
καί διάβασα, ήταν τό σημείωμά σου. 
Μετά βρήκα...μετά βρήκα τό πτώμα...

—Μή στενοχωριέσαι καί δέν θ’ αργή
σουν νά βάλουν στό χέρι τόν δολοφόνο, 
τού είπα. Τί φοβάσαι; Άλλοθι, μιά φορά, 
έχεις. Πήγες στόν κινηματογράφο.

—Ναί, Τσάρλυ, πήγα στόν κινηματο
γράφο, άποκρίθηκε. Σοΰ όρκίζομαι ότι 
αύτή είναι ή άλήθεια... Ή  Μίλλυ κι’ έγώ* 
όμως, καυγαδίζαμε συχνά κι’ οί γείτονες 
—κι’ έσύ άφαλώς—θά μάς άκουγαν. 
Σέ τί θά μέ ώφελήση, λοιπόν, τό άλλοθι 
μου ;

—’Ηρέμησε, τού είπα. Ό σ ο  κι’ άν 
καυγάδιζες, έφ’ όσον έχεις άλλοθι, όλα 
θά πάνε καλά. Μήν έχης, όμως αύτό τό 
ταραγμένο ύφος, γιατί άλλοιώς οί άστυ- 
νομικοί θά νομίσουν ότι . . .

Ό  Έντυ άρχισε νά τρέμη τώρα περισ
σότερο. Ά ρχισε νά τραυλίζη. Δέν πίστευε 
στό άλλοθι του. είπε, ή καλύτερα, δέν 
πίστευε ότι οί άστυνομικοί θά πίστευαν 
στό άλλοθι του. Καί άλλα τέτοια.

Μιά ιδέα πέρασε τότε, ξαφνικά, άπό 
τό μυαλό μου.

—Μήπως... μήπως είχες ποτέ άλλοτε 
δοσοληψίες μέ τήν άστυνομία, Έντυ ; 
ρώτησα. Μήπως έχεις φάκελο,

Τά μάτια του χαμήλωσαν στό χαλί κι’ 
έμειναν έκεΐ.

—Δέν καταλαβαίνω πώς τό μάντεψες, 
άλλά είναι άλήθεια, άποκρίθηκε. Μ’ εί
χαν κλείσει, κάποτε μέσα γιά . . . γιά 
βιασμό, άλλά ήμουν μεθυσμένος καί 
γλύτωσα μέ μικρή ποινή. Αύτό έγινε 
πριν άπό κάμποσα χρόνια . . . Δυό χρό
νια μετά άπό τήν σύλληψί μου γιά τήν 
προμήθεια ναρκωτικών σέ παιδιά τού 
Γυμνασίου. Είχα μπλέξει μέ μιά παλιο
παρέα, τότε καί . . . καταλαβαίνεις τρό
μαξα νά γλυτώσω. Τά κατάφερα, τελικά, 
νά μή διακαστώ. Ό λοι οί άλλοι πήγαν 
μέσα, γιά τά καλά.

Ένοιωσα τό στομάχι μου ν’ άνακα- 
τεύεται. Ναρκωτικά σέ παιδιά τοϋ σχο
λείου ! Ή ταν φρικτό! Χειρότερο, ίσως 
άπό τό νά είχε σκοτώσει τήν γυναίκα του.. 
Μήπως, όμως..., μήπως τήν είχε, πρά
γματά σκοτώσει ; Μήπως τό είχε άπό πο- 
λύν καιρό σκοπό καί γι’ αύτό είχε έπιδιώ- 
ξει τις φιλικές σχέσεις μαζί μου, έλπί- 
ζοντας ότι μέ τήν ύποστήριξι ένός πρώην 
άστυνομικού, θά έβγαινε, τελικά «λάδι»;

Τώρα πού σκεπτόμουν καλύτερα τό 
ζήτημα, ή Μίλλυ, ή γυναίκα του, δέν 
ήταν πολύ «σταθερός» τύπος κι’ ό Έντυ, 
περιοδεύων πλασιέ στό επάγγελμα, τα
ξίδευε συχνά. Ό ταν έλλειπε, ή 'Μίλλυ 
γύριζε άργά στό σπίτι. Περασμένα με
σάνυχτα καί, άρκετές φορές, μέ άνδρική 
συντροφιά. Ήταν πολύ έμφανίσιμη κι’ 
αύτό, άσφαλώς, τραβούσε πολλούς κον
τά της. Ό  Έντυ, άσφαλώς, κάτι ήξερε,

γι’ αύτό καί καυγάδιζε τόσο συχνά μα
ζί της.

—Πρέπει νά μέ βοηθήσης, Τσάρλυ, 
μοϋ είπε, γιά δεκάτη φορά.

—'Υποψιάζεσαι ποιος μπορεί νά τήν 
δολοφόνησε, Έντυ ;

— Δέν έχω ιδέα, άποκρίθηκε. Είχε 
φίλους. Κάποιος άπ’ αυτούς, ύποθέτω. 
Ή  άστυνομία, όμως, δέν θά τό πιστέψη. 
Εμένα θά υποψιαστούν όλοι. ’Εμένα, 
Τσάρλυ! Σοΰ όρκίζομαι ότι ήμουν 
στόν κινηματογράφο, δέν θά χάσης τί
ποτα, λοιπόν, νά τούς πής, ότι ήμουν 
έδώ, μαζί σου, άπό νωρίς, θά σέ πιστέ
ψουν, φυσικά. Δέν θά σκεφτοΰν ποτέ 
ότι...

—Δέν σκοπεύω νά πώ ψέματα, γιά νά 
σέ καλύψω, Έντυ, τόν διέκοψα. Ούτε 
έσένα, ούτε κανέναν άλλον! χώνεψέ το.

—Είμαι χαμένος, τότε, μούγκρισε σάν 
πληγωμένο θηρίο. Είμαι χαμένος. Θά 
μέ κλείσουν μέσα ξανά—γιά καλά αύτή 
τή φορά!

—Μή φοβάσαι τίποτα, άφοΰ έχεις άλ
λοθι, έπέμεινα.

—Ποιος θά πιστέψη ότι πήγα στόν 
κινηματογράφο Τσάρλυ; μοΰ είπε πι
κρά. Κανείς. Ούτε κάν έσύ θά τό πι- 
στεύης. Οί γείτονες θά μιλήσουν, θά 
πούνε γιά τούς καυγάδες μου μέ τήν 
Μίλλυ... Ό , πρέπει νά μέ βοηθήσης. 

θά σέ πληρώσω καλά!
—Πάψε! τόν διέταξα κοφτά.
Άλλά αυτός είχε πάρει φόρα. Δέν 

μπορούσε νά σταματήση.
Ά ν  δέν θές νά τό κάνης μέ πληρωμή, 

τότε, θά σέ δυσφημήσω, Τσάρλυ, μέ 
άπείλησε μέσα στήν άπελπισία του.

Ό λοι έδώ σέ πιστεύουν γι’ άγιο, άν πώ 
όμως, ότι ...

Δέν πρόλαβε νά συνέχιση. .Πάγωσε, 
άκούγοντας βήματα έξω άπό τήν πόρτα.

—Ή  άστυνομία! έκανε, κρύβοντας τό 
πρόσωπο στά χέρια του.

Άλλά, δέν ήταν ή άστυνομία! Ή ταν 
ή Άνιές κι’ ό Ντίκ. Ή  άπογοήτευσι 
ήταν ζωγραφισμένη στά πρόσωπά τους, 
καί γιά μιά στιγμή ξέχασα τόν Έντυ.

—Τί συνέβη; ρώτησα.
Μοΰ άποκρίθηκε ή κόρη μου.

—Ό  κινηματογράφος δέν έπαιζε, είχε 
πιάσει φωτιά άπό κάτι νάΰλον κουτιά, 
στό ύπόγειο καί φυσικά, ή παράστασι 
άναβλήθηκε.

Κύτταξα τόν Έντυ.
—Πήγα στόν... κινηματογράφο, ψέλ

λισε.
’Εξήγησα, σύντομα, τήν κατάστασι 

στήν Άνιές καί τόν Ντίκ, πού κύτταξαν 
τόν Έντυ μ’ άνοιχτό στόμα. Καί κατέ
ληξα, άναστενάζοντας ;

—Θά τόν πάω, τώρα, στό Τμήμα. 
Δέν ύπάρχει άλλη λύσι.

Έπιασα άπό τό μπράττο, σφιχτά, 
τόν Έντυ, όπως είχα πιάσει δεκάδες 
άλλους πριν άπό κείνον.

—Έλα, άς πηγαίνουμε, είπα.
Είχαμε βγή άπό τό διαμέρισμα τής 

κόρης μου, πού είναι στόν πέμπτο 
όροφο καί προχωρούσαμε πρός τό άσαν- 
σέρ, όταν ό Έντυ, μέ μιά κραυγή άπελ- 
πισίας, τινάχτηκε στό πλάι, ξέφυγε 
άπό τό χέρι μου πού τόν κρατούσα άπό 
τό μπράτσο κι’ ώρμησε πρός τό παράθυρο 
τού διαδρόμου. Έπεσε πάνω του μέ τό 
κεφάλι, σπάζοντας τό τζάμι καί προσγειώ
θηκε, λίγα δευτερόλεπτα άργότερα, στό 
πεζοδρόμιο, πέντε πατώματα πιό κάτω...

Κατέβηκα, χωρίς νά βιάζωμαι πιά. 
Δέν ύπήρχε κανένας λόγος.

Ή  άστυνομία, πού τήν είχα καλέσει 
γιά τό έγκλημα, νωρίτερα, είχε φτάσει, 
στό μεταξύ. Ό  άρχιφύλακας Ό  Ρήλυ μέ 
πλησίασε. Κάποιος άλλος άστυνομικός 
σκέπαζε μέ μιά κουβέρτα τό πτώμα τού 
Έντυ Μπόξερ.

—Βρήκαμε τή γυναίκα στό σπίτι του, 
μέ πληροφόρησε. Όμορφη ξανθιά. Κρί
μα πού αύτοκτόνησε!

—Αύτοκτόνησε; έκανα, κυττάζοντας 
ίσια μπροστά μου.

—Ναί, κούνησε τό κεφάλι. Έκοψε 
μέ ξυράφι τις φλέβες της.

Κύτταξε πρός τή μεριά τού Έντυ.
—Έμοιαζε συμπαθητικός τύπος, μούρ- 

μούρισε. Μ’ άρεσε τό γέλιο του.
—Γνώριζες τόν Έντυ Μπόξερ; ρώ

τησα έκπληκτος.
—Ό χι, είπε, άλλά τόν είχα δή νωρί

τερα. σήμερα τό άπόγευμα, σ’ ένα κι
νηματογράφο, έδώ κοντά. Γελούσε μέ 
τήν καρδιά του καί στό διάλειμμα, 
έρριξα, άπό περιέργεια, μιά ματιά στό 
πρόσωπό του. Καθόταν δίπλα μου...Όταν 
έφυγε, έγώ έμεινα νά ξαναδώ τό έργο, 
άλλά ό κινηματογράφος έπιασε φωτιά, 
άπό κάτι νάυλον κουτιά, στό ύπόγειο.....

Μ ένοντας άκίνητος, ένας άνθρωπος 
ταξιδεύει μέ 27 χ ιλ ιόμετρα τό λεπτό, 
μ ιά καί μ ’ αύτή τήν ταχύτητα ταξι
δεύει κάθε σημείο  τού ισημερινού 
κατά τήν περ ιστροφή τής γης. Ά λ λ ά  
τά άεροπλάνα ταξιδεύουν γρηγορώ- 
τερα. Ή  μεγαλύτερη ταχύτητα έχει 
έπιτευχθή άπό ένα άμερ ικαν ικό  άε- 
ροπλάνο πού έφθασε τά 55.5 χ ιλ ιό 
μετρα τό λεπτό ή 3330 χ ιλ ιόμετρα 
τήν ώρα. Ή γή πάλι, ταξ ιδεύει γύρω 
άπό τόν ήλιο  μέ μέση ταχύτητα 174 
χ ιλ ιόμετρα τό λεπτό, μολονότι τής 
πα ίρνε ι ένα όλόκληρο χρόνο κάθε, 
περιστροφή. /  \ Ά
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« . . .  Έ ν α  έργο τέχνη ς είναι μία 
γω νιά  τής δημιουργίας είδωμένη  
μέσα από μία ιδιοσυγκρασία . . . »
Αύτά τά λόγια τοΰ Έμίλ Ζολά ήρθαν 
στον νοϋ μου όταν πριν άπό λίγες ήμέρες 
βρέθηκα στό μικρό νοικοκυρεμένο ατε
λιέ ζωγραφικής τοΰ Χωροφύλακος κ. Γε
ωργίου Κοκολογιάννη. Γιατί είναι αλή
θεια ότι ό αύτοδίδακτος αύτό καλλιτέ
χνης, όπως θά δοΰμε στήν συνέχεια, 
ζωγραφίζει μέ αξιώσεις καί μέ ένα τρόπο 
αύθόρμητο όπως τοϋ τόν ύπαγορεύει 
ή έξαιρετικά ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία 
του. Στήν προσπάθεια του νά δώση 
διέξοδο στά προσωπικά του αισθήματα, 
κάνει μία παραστατική ζωγραφική μέ 
έλευθερία στις φόρμες καί φανερά έξπρε- 
σιονιστικά στοιχεία πού δέν δείχνουν 
έκ πρώτης δψεως έξπρεσιονιστικά κα
θώς καταπιάνεται μέ δύσκολα μεταφυ
σικά θέματα. Πιό γενικά θά έλεγα ότι 
τό έργο του παρουσιάζει μία ιδιορρυθμία 
ή όποια όμως προβληματίζει έντονα. 
Τόν βρήκα στό άτελιέ του, ένα φωτεινό 
δωμάτιο πού βλέπει στήν γαλάζια μαγεία 
τής ειδυλλιακής Ερέτριας. Ά πό τις 
ανοιχτές κουρτίνες έμπαινε πλούσιο τό 
φώς καί έδινε μία παράξενη γλυκύτητα 
στά χρώματα καί τίς μορφές των πινά
κων. Πέρα μακριά ή θάλασσα γαλήνια 
καί μαβιά λίκνιζε στόν κόρφο της δύο 
τρία ψαροκάικα ένώ άπό ψηλά κατέβαινε 
μιά δέσμη άπό ήλιαχτίδες πού λόγχιζαν 
κάτι κουρελιασμένα σύννεφα πού ταξί
δευαν κατά τόν Νοτιά. "Ολα αύτά φαί
νονταν σάν μία όμορφη θαλασσογραφία 
στήν παραθυρένια κορνίζα τήν πλαισιω
μένη άπό ένα μονοκόμματο κλειστό τζάμι, 
όμοιο μέ διάφανη σουρντίνα στό άπό-

Ένα ς αύτοδίδακτος 

ζωγράφος μέ έργα 

αξιώσεων

κοσμο έκεΐνο «ρέκβιεμ» ήχου καί φωτός 
πού παιζόταν καταμεσίς στό πέλαγος
μέ τό ξεψύχισμα τοϋ Φλεβάρη........

— Καθήστε άπό έδώ .... μοϋ λέει κα
λόκαρδα καί δείχνει ένα σκαμπώ κοντά 
στό καβαλέττο. Κάθομαι καί ρίχνω μία 
φευγαλέα ματιά στό τελλάρο πού βρίσκε
ται στερεωμένο έπάνω του. Είναι μία 
καινούργια σύνθεσι πού τήν δουλεύει 
έδώ καί έβδομάδες. Τοϋ ζητάω συγγνώμη 
πού τόν διέκοψα άπό τήν δουλειά του.

—Κάθε άλλο . .. μοϋ λέει προσφέρο- 
τας τσιγάρο. Άλλωστε σέ λίγη ώρα 
παραλαμβάνω υπηρεσία, όπότε έτσι καί
άλλοιώς θά σταματοϋσα........

Τόν ρωτάω τότε πώς βλέπει τήν ζω
γραφική χωρίς τήν υπηρεσία καί τήν
υπηρεσία χωρίς τήν ζωγραφική........

—Είναι ένας ένδιαφέρων συνδυασμός, 
μοϋ άπαντά χωρίς περιστροφές. Ή  μία 
άπασχόλησι μοϋ είναι ένα ευχάριστο
διάλειμμα γιά τήν άλλη........

Στήν συνέχεια τοΰ κάνω διάφορες 
έρωτήσεις γύρω άπό τήν καλλιτεχνική 
δουλειά του. Μοϋ άπαντά αύθόρμητα 
καί τό σπουδαιότερο μέ εύγενική άπλό- 
τητα χωρίς κανένα στόμφο. Ά ρχισε νά 
ζωγραφίζη άπό τό Φθινόπωρο τοΰ '69. 
Τό πρώτο του έργο ήταν ένα βάζο μέ 
λουλούδια πού τό θεωρεί σήμερα ένα άπό 
τά πιό άγαπημένα του έργα. "Υστερα 
άκολούθησαν πολλά σχέδια σέ σινική 
μελάνη μέ νεκρές φύσεις γιά νά συνηθίση 
τήν αΐσθησι τοϋ χώρου. Τόν ίδιο χρόνο 
γράφτηκε στή σχολή A. Β. C. καί γιά 
τρία χρόνια παρακολούθησε μέ άλλη- 
λογραφία μαθήματα Ζωγραφικής καί 
Σχεδίου. Τό 1972 πήρε τό σχετικό δίπλω
μα. Σέ όλο αυτό τό διάστημα, έκτος άπό 
τίς σπουδές του, πάλαιψε σκληρά μέ τά 
χρώματα καί έμαθε νά τοποθετή σωστά 
τά άντικείμενα μέ τήν φυσική τους μορ
φή άνάλογα μέ τό θέμα καί τό περιβάλλον. 
"Υστερα άρχισε νά δημιουργή τά πρώτα

Ή  καθημερινή ζωή των απλοϊκών άνθρώπων καί οί γραφικές γωνιές τής ’Ερέ
τριας δίνονται μέ άπαράμιλλη έκφραστικότητα άπό τόν Χωρ ]κα Κοκολογιάννη. 
Ό  πίνακας της φωτογραφίας είναι χαρακτηριστικός.



του έργα. Δέν είμαι ζωγράφος, ούτε τε
χνοκρίτης γιά νά τά αξιολογήσω μέ τά 
αντίστοιχα κριτήρια. Γ ι’ αύτό στό ση
μείο αύτό θά παρουσιάσω τις γνώμες 
δύο ανθρώπων μέ μακροχρόνια όσο καί 
λαμπρή θητεία στην Τέχνη. Τής τεχνο- 
κριτρίας κυρίας 'Ελένης Βακαλό, καί 
τού ζωγράφου κ. Σπύρου Βασιλείου, πού 
είδαν τήν έργασία τού Χωροφύλακος 
καί τού έδωσαν τήν πολύτιμη γνώμη τους. 
Ή  κυρία Βακαλό τοΰ έγραψε τά έξης: 

’Αγαπητέ κ. Κοκολογιάννη 
Ή  ζωγραφική σας μέ έντυπωσίασε 
γιατί πλουτίζει τήν σειρά των αύ- 
τοδίδακτων ζωγράφων μας μέ ένα 
άκόμη ένδιαφέρον έργον. Ό  χρω
ματικός πλούτος καί ή φαντασία 
πού σάς κάνει νά στρέφεστε στήν 
έρμηνεία θρησκευτικών θεμάτων, 
έχει πρωτοτυπία καί δείχνει τήν 
έμφυτη κλίση πού σάς όδηγεί 
στήν τέχνη ξεκινώντας άπό βαθύ
τερες πηγές. Μέ πολλή χαρά θά 
σάς δώ νά συνεχίζετε, καί είμαι 
πάντα πρόθυμη νά παρακολουθώ 
τήν δουλειά σας. Συγχαρητήρια.

Ελένη Βακαλό 
Καί ό κ. Σπΰρος Βασιλείου:

’Αγαπητέ φίλε
Είδα τήν τελευταία έργασία σου 
καί διαπιστώνω σημαντική πρόο
δο παρ’ όλην τήν δυσκολίαν τήν 
όποιαν παρουσιάζουν τά πολύ
πλοκα μεταφυσικά θέματα τά όποια 
χειρίζεσαι. Ή  ιδιορρυθμία τών 
θεμάτων σου κάμνει τήν ζωγρα
φικήν σου ένδιαφέρουσαν άπό 
θεματικής άπόψεως. Μέ τήν έργα- 
σίαν θά λύσης καί τά τεχνικά 
προβλήματα.

Ύμέτερος 
Σπύρος Βασιλείου 

Ό πως προκύπτει άπό τήν όλη έργασία 
του, ό Χωροφύλαξ Κοκολογιάννης έχει 
διαλέξει ένα δύσκολο δρόμο. Πριν πάρη 
στά χέρια του τόν χρωστήρα, άφιέρωσε, 
άρκετά χρόνια στήν θρησκευτική μελέτη. 
Στήν τετραετία 1957—1961 πού υπηρε
τούσε στόν Σ.Χ. Στρατωνίου—Χαλκιδι
κής τού δόθηκε ή εύκαιρία νά έπισκεφθή 
πολλές φορές τό "Αγιον Ό ρος, άπό όπου 
άπεκόμισε πλούσιες έντυπώσεις καί συγ
κινήσεις. Ό λα  αυτά τού έδημιούργησαν 
μία έσωτερική προδιάθεσι νά έξωτερι- 
κεύση μέ τόν χρωστήρα «όσα σέ ώρες 
πνευματικής άνατάσεως βλέπει κανείς μέ 
τά μάτια τής ψυχής άλλα ώστόσο τοΰ 
είναι δύσκολο νά τό περιγράψη άπόλυτα 
μέ λόγιας όπως μοΰ έκμυστηρεύεται ό 
ίδιος. Βαθύτατα θρήσκος, άπό ένωρίς 
φρόντισε νά θεμελιώση τις θρησκευτικές 
του έμπνεύσεις. Τις έκμυστηρεύθηκε 
σέ ιερωμένους, Θεολόγους, καί έρευνη- 
τάς, ώστε μέ τούς πίνακές του νά δώση 
μέ τό άντίστοιχο ύψος τό Μεγαλείο τής 
Θείας Δυνάμεως. Στό σημείο αύτό, μέ 
παρακαλεϊ νά σημειώσω ότι ό Πανο
σιολογιότατος ’Αρχιμανδρίτης — Τα
γματάρχης Χωροφυλακής κ. ’Αμβρόσιος 
Λενής, πέρα άπό τό θάρρος, τοΰ έδραίω- 
σε σταθερές βάσεις γιά νά στηρίξη τις 
έμπνεύσεις του. Γι’ αύτό στούς πίνακές 
του κυριαρχεί ή πρωτοτυπία στήν σύλλη- 
ληψι δοσμένη μέ φυσικά χρώματα καί 
ζωντανές όσο καί λιτές παραστάσεις, πού
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Φράσις ιστορική καί οπωσδήποτε άσχετη μέ τά ποικιλόφωνα «σλόγκαν» 
τής σημερινής άνιστόρητης σέ ώρισμένα σημεία τυποποιήσεως, σέ κυβική ή 
καλύτερα κάθε μορφής σχηματογραφική παράστασι.

«Ό  κύβος έρρίφθη!...»
Τρεις λιγοσύλλαβες λέξεις πού φέρνουν στήν μνήμη τόν ’Ιούλιο Καίσαρα, 

τά άνεπιθύμητα γιά πολλούς μαθητάς Λατινικά, καί τις μεγάλες αποφάσεις 
σέ κρίσιμες περιστάσεις. Τις διάβασα προ καιρού σ’ ένα παλιό ιστορικό βι
βλίο καί τις θυμήθηκα λίγο άργότερα, τήν στιγμή πού έπληροφορήθηκα τήν 
άπαγόρευσι τοΰ κούμ - κάν καί τήν κατά τά φαινόμενα επιστροφή στό τάβλι, 
τήν ξερή καί τήν κοντσίνα. . .

—Τό κούμ - κάν άπέθανε! Ζήτω τό τάβλι!... έλεγε προχθές σ’ ένα καφε
νείο ό ήλικιωμένος συνταξιούχος στόν διπλανό συνομήλικο καί παλιό συνάδελ
φό του τήν ώρα πού περίμεναν νάρθουν στό τραπέζι τους οί καφέδες —συνταγή 
«μέ ολίγη» ό ένας καί «άνευ» ό άλλος «λόγω παθήσεων κτηθεισών κατά τήν 
μακράν καί εύδόκιμον υπηρεσίαν...». Μαζί μέ τούς καφέδες κατέφθασε καί τό 
μαγικό κουτί. ’Ανοίχτηκε άμέσως καί σέ λίγα λεπτά είχε άνάψει μιά ζωηρή 
ταβλομαχία. Στήν αρχή μέ τρεις, καί στήν συνέχεια μέ περισσότερους άπό 
πέντε θεατάς. Σβέλτα καί οί δύο παίκτες προωθούν μέ έπιδέξια δάχτυλα τά 
δίχρωμα πούλια σέ έναλασσόμενες «στρατηγικές» θέσεις. Ξεχάστηκαν μεμιάς 
ή πίεσι, τά αρθριτικά καί ή χοληστερίνη... Τό κορμί, τό βλέμμα καί τά χέρια— 
προ πάντων τά τελευταία —κινούνται ασταμάτητα. Οί δύο μικροί κύβοι σφίγ
γονται νευρικά στά δάχτυλα, εκσφενδονίζονται μέ δύναμη, πέφτουν στό αγω
νιστικό «τερραίν», άναπηδοΰν, στροβιλίζονται, καί δίνουν επιθυμητά καί άνε
πιθύμητα έξαγόμενα :

—Πέντε δύο...
—Έ ξη  πέντε...
—Πόρτα! (ήχηρό χτύπημα).
—Χαρά στό πράμα... Βγαίνω μέ έξάρες...
—Γιά νά ίδοΰμε...
—Έξάρες!... (έκκωφαντικό χτύπημα).
—Τυχερέ ζαράκια...
Επακολούθησαν νέες επιθέσεις, άντεπιθέσεις, άνοίγματα καί χτυπήματα, 

άνάλογα θριαμβευτικά ή άποδοκιμαστικά. Κάποτε τό τάβλι έκλεισε, καί άρχισε 
ή καθιερωμένη κριτική πού πήρε τελικά θορυβώδεις διαστάσεις μιας ποδοσφαι
ρικής διαλογικής συζητήσεως. Κάποιος φανατικός λάτρης τής «στρογγυλής 
θεάς» άσφαλώς καί θά βρίσκη ύπερβολική τήν παρομοίωσι αύτή. Καί όμως 
σέ λίγο καιρό τό τάβλι θά είναι καί αύτό ένα άρκετά διαδεδομένο σπόρ μέ χιλιά
δες ένθερμους φιλάθλους. "Οσοι διαβάζουν συστηματικά τις εφημερίδες, θά 
θυμούνται δτι στό «Μόν Παρνές» έγιναν αγώνες άπό τούς οποίους δύο ζεύγη 
ταβλαδόρων προκρίθηκαν γιά τήν φάσι τών ήμιτελικών. Επίσης δτι ή διορ- 
γάνωσι αύτή έγινε στά πλαίσια προετοιμασίας τών Ελλήνων παικτών γιά 
τό Παγκόσμιο τουρνουά ταβλιού (!) πού θά γίνη προς τό τέλος τοΰ 1974 στό 
ίδιο ξενοδοχείο. Έ κ  πρώτης δψεως φαίνεται δτι ό Παγκόσμιος τίτλος θά μεί- 
νη σέ Ελληνικά χέρια. "Ας μήν ύποτιμάμε δμως καί τούς ξένους. Γιατί έξ ίσου 
αν δχι περισσότεροι δεινοί μέ εμάς ταβλαδόροι είναι οί Πέρσες καί οί Τούρκοι. 
’Αλλά ό κίνδυνος δέν έρχεται άποκλειστικά έξ ’Ανατολής. Γιατί καθώς μα
θαίνω καί στις Δυτικές Χώρες τό τάβλι χαλάει κόσμο. Άκόμη είναι πρόσφα
τες οί βαρύγδουπες δηλώσεις τοΰ Φίλιπ Μάρτιν, τού άκαταμάχητου αύτοΰ 
«τσάμπιον» στό τάβλι, πού χρόνια τώρα δρέπει δάφνες στις Ηνωμένες Πο
λιτείες. Χωρίς περιστροφές άνήγγειλε δτι θά έπισκεφθή τήν ’Αθήνα καί 
άλλες Πρωτεύουσες τής Εύρώπης καί τής ’Ανατολής μέ σκοπό νά συντρίψη 
τόν κάθε άντίπαλο μέσα στήν έδρα του. Αύτό γιά τούς "Ελληνες ταβλαδόρους 
είναι καθαρή πρόκλησι. Είναι δηλαδή σάν νά λέμε έμεϊς δτι θά συντρίψωμε τούς 
’Αμερικανούς στό χόκεϋ, τό μπέϊζ μπώλ, κ.λ.π.

Ό  κύβος λοιπόν έρρίφθη!...
Γ ι’ αύτό δλοι οί σπεσιαλίστες στις «πόρτες», τό «πλάκωτό», τό «γκιούλ» 

καί τό «μουλτεζίμ», ας έντείνουν τις προετοιμασίες τους, ώστε δταν έρθη ή 
ώρα νά μάς βγάλουν «ταβλικώς» άσπροπρόσωπους. Μπορούν!...

X  . -
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ΑΠ(ΟΤΕ)ΛΕΣΜΑΤΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΤΡΑΓΙΚΗ» ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ

Λουκούλλειο γεΰμα εΐχε ύποσχεθή στους φίλους 
του ό Α. Σ., κάτοικος ένός Προαστίου των Πατρών, 
ηλικίας 29 έτών καί οικοδόμος τό επάγγελμα. Καί 
επειδή πλούσιο τραπέζι χωρίς κρέας —καί μάλιστα 
άφθονο —δεν γίνεται, έφρόντισε καί γ ι’ αύτό έγκαί- 
ρως. ’Αργά τή νύχτα πήρε τό μοτοποδήλατό του καί 
ξεκίνησε για τό ποιμνιοστάσιο τοϋ Δ. Α. άπό όπου 
έκλεψε ένα τράγο. Τα υπόλοιπα έγιναν μέ κινηματο
γραφική ταχύτητα. Ξεκίνησε άπό εκεί μέ τό ζώο 
φορτωμένο στο μοτοποδήλατο, τό έσφαξε σέ μία ερη
μική περιοχή καί τό πήγε—ποΰ άλλου;—στο σπίτι 
του. Τό πρώτο καί ούσιωδέστερο μέρος τής έπιχει- 
ρήσεως—ζωοκλοπή είχε λήξει αισίως, καί τό γεγονός 
αύτό του έξασφάλισε ένα ήσυχο ύπνο. ’Αλλά τί ενο
χλητικοί πού σοϋ είναι εκείνοι οί Χωροφύλακες... Τον 
ξύπνησαν πρωί - πρωί καί ήθελαν σώνει καί καλά 
νά τούς πή ποΰ βρισκόταν τήν προηγούμενη νύχτα. 
'Ο  μηχανοκίνητος ζωοκλέφτης τούς έδωσε ώρισμένες 
εξηγήσεις άλλά εκείνοι δεν φαίνονταν νά ικανοποιούνται. 
Τοϋ έκαναν καί πολλές άλλες ερωτήσεις άλλά έκεϊνος 
εΐχε πάντα έτοιμη τήν κατάλληλη άπάντησι. "Οταν 
μάλιστα τοϋ άνέφεραν ότι γνωρίζουν γιά τήν καθ’ οδόν 
σφαγή τοϋ τράγου, έκεϊνος γέλασε μέ τήν καρδιά του. 
Τότε ένας άπό τούς Χωροφύλακες τοϋ εΐπε:«... "Αν 
έβλεπες μία σταγόνα άπό τό αιμα τοϋ ζώου πού έχει 
μείνει κάτω άπό τό άριστερό αύτί σου, κάθε άλλο 
παρά θά γελούσες. . .».

’Εκείνος έμεινε εμβρόντητος καί μηχανικά έφερε 
τήν παλάμη του στο σημείο πού τοϋ είπε ό Χωροφύλαξ. 
Αύτό ήταν ή αρχή τής ομολογίας του. ’Αργότερα όταν 
είδε τον εαυτό του στον καθρέπτη κατάλαβε ότι εΐχε 
πέσει στήν παγίδα πού τοϋ έστησε ό Χωροφύλαξ. 
Γιατί άπλούστατα πουθενά δέν υπήρχε ούτε ’ίχνος άπό 
αίμα...

"Οπως είναι εύνόητο, οί Τσιγγάνοι δέν έχουν δοσο
ληψίες μέ τον Ο.Τ.Ε. γιατί άπλούστατα δέν διαθέτουν 
τηλεφωνικές συσκευές στά τσαντήρια τους. 'Ο κανό
νας όμως αύτός έχει καί τήν έξαίρεσί του πού στήν 
προκειμένη περίπτωση είναι οί τσιγγάνοι I. Ζ., Κ. Κ. 
καί Τ. Α., οί όποιοι είχαν άπό ό,τι άπεδείχθη πολλές 
καί μάλιστα μεγάλες έπαφές μέ τον Ο.Τ.Ε. κι ας 
μή διέθεταν τηλέφωνα. ’Έ τσι δέν χρειάστηκε ποτέ 
νά ανοίξουν τον «Χρυσό οδηγό» τοϋ Ο.Τ.Ε., άλλα 
τις άποθήκες του, άπό όπου έκλεβαν κάθε φορά σημαν
τικές ποσότητες άπό καλώδια. Συγκεκριμένα, τό 
δυναμικό καί μόνιμο αύτό «τρίο» (εδώ δέν ΐσχυε τό 
γνωστό εκείνο «. .ό άριθμός ήλλαξε... κ.λ.π.» εΐχε 
ρημάξει τις άποθήκες τοϋ Ο.Τ.Ε. σέ πολλές πόλεις 
τής Βορείου Ελλάδος. Ά πό  τις άρχές τοϋ 1.973 μέχρι 
τήν σύλληψί τους είχαν κλέψει χιλιάδες μέτρα καλώ
διο άπό χαλκό καί μόλυβδο πού τό ρευστοποιούσαν 
σέ δύο φάσεις.: II ρώτα κάτω άπό δυνατή φωτιά γιά 
νά μετατραπή σέ συμπαγή μάζα, καί- στήν συνέχεια 
μέ τήν πώλησι σέ διάφορους κλεπταποδόχους, κατά 
τά άλλα «εντίμους εμπόρους». ’Αξίζει έπίσης νά ση- 
μειωθή ότι ή λεία τους άπό τό κλεμμένο καλώδιο είχε 
ξεπεράσει τήν άξια τοϋ ένός έκατομμυρίου δραχμών. 
Δηλαδή ούτε λίγο οΰτε πολύ οί τρεις αύτοί τσιγγάνοι 
είχαν βαλθή νά μεταβάλουν τον Ο.Τ.Ε. σέ Ο.Α.Ί . 
Β. Ε. Δηλαδή ’Οργανισμό ’Ασυρμάτων Τηλεποικοι- 
νωνιών Βορείου Ελλάδος. Τά άπ-οτε-λέσματα όμως 
τούς διέψευσαν...

ΜΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ

Τό ψάρεμα μέ καλάμι είναι άρκετά συνηθισμένο. 
Τό άσυνήθιστο είναι νά ψαρεύη κάποιος μέ τον προανα- 
φερόμενο τρόπο, άλλά χωρίς αγκίστρι καί δόλωμα. 
Καί όμως τό τελευταίο αύτό συνέβη καί μάλιστα άπό 
έπαγγελματία ψαρά, μέ τις διαστάσεις όμως τοϋ
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πολυμήχανου κλέφτη A. Β. ό όποιος είχε καθιερώσει 
ένα πρωτότυπο σύστημα γιά νά ρημάξη τά ξένα σπί
τια, καί μάλιστα, χωρίς καν νά μπαίνη στο έσωτερικό 
τους. Τό μυστικό τής έπιτυχίας του βρισκόταν σ’ 
ένα μεγάλο καλάμι κατάλληλα έπεξεργασμένο, ώστε 
νά γίνεται πτυσσόμενο. Στην άκρη του τοποθετούσε 
μία ισχυρή κόλλα πού συγκρατοΰσε διάφορα έλαφροΰ 
βάρους άντικείμενα, μέ την ίδια άποτελεσματικό- 
τητα, όπως καί ένας δυνατός μαγνήτης. ’Έ τσι ό A. Β. 
εϊχε στά χέρια του ένα ακαταμάχητο εργαλείο άρ- 
πάγη γιά νά ξεσηκώνη μέ αύτό κάθε φορά διάφορα 
μικρά άντικείμενα μεγάλης άξίας. 'Ό πως δαχτυλίδια, 
βραχιόλια, καρφίτσες, ρολόγια, καί ό,τι δήποτε άλλο 
άντικείμενο άξίας μπορούσε νά συγκρατήση ή πανί
σχυρη κόλλα. Τά υπόλοιπα ήταν θέμα ταχύτητος, δε- 
ξιοτεχνίας καί προπάντων ψυχραιμίας ή καλύτερα 
θράσους. Ό  A. Β. έβγαινε συνήθως γιά. . . ψάρεμα 
τά πρωϊνά όταν οί νοικοκυρές άνοιγαν τά παράθυρα 
γιά νά άεριστή τό σπίτι. Πρώτα έπεσήμαινε τον στόχο 
καί άφοϋ βεβαιωνόταν ότι δέν τον βλέπει κανείς, άνοι
γε τό πτυσσόμενο καλάμι, τό άπλωνε, καί μέσα σέ 
λίγα δευτερόλεπτα τό πολύτιμο άντικείμενο πού βρι
σκόταν στο κομοδίνο ή τήν γυναικεία τουαλέττα έκανε 
φτερά... Περιττόν νά διευκρινισθή οτι «χτυπούσε» 
ισόγεια καί άπομονωμένα σπίτια. "Ωσπου ένα πρωινό 
πού είχε βγή γιά «δουλειά» στην περιοχή τού Παλαιού 
Ψυχικού, γράφτηκε άδοξα τό φινάλε τού περίφημου 
αυτού ψαρέματος. Έ νας Χωροφύλαξ πού έθεώρησε 
ύποπτη τήν έκεΐ παρουσία του, τον παρακολούθησε 
μέ προσοχή καί υπομονή γιά άρκετή ώρα. Κάποτε 
τον είδε νά ρίχνη μέ έπιδεξιότητα τό καλάμι στο εσω
τερικό μιας βίλλας, άπό όπου τράβηξε ένα γυναικείο 
ρολόϊ μέ μπρασσελέ. Ό  Χωροφύλαξ πλησίασε τότε 
μέ προφυλάξεις γιά νά τον συλλάβη, άλλά έκεΐνος τόν 
άντιλήφθηκε καί τό έβαλε στά πόδια. Επακολούθησε 
τότε ένα επίμονο κυνηγητό στούς δρόμους τού Πα
λαιού Ψυχικού. Τελικά, νικητής άπό τόν περίεργο 
αύτόν άγώνα δρόμου, άνεδείχθη ό Χωροφύλαξ πού 
ώδήγησε τόν κλέφτη στο Τμήμα «διά τά περαιτέρω».

'Ομηρικός—μάς πληροφορεί ή σχετική έγγραφή 
τού Βιβλίου Συμβάντων—ήταν ό καυγάς πού άναψε

σε κάποιο χωριό τού Βόλου, ύστερα άπό μία εντελώς 
άσήμαντη όσο καί άστεία αφορμή. Πρωταγωνισταί 
ήταν δύο άνθρωποι, ισάριθμα... μουλάρια, καί «γκέστ- 
στάρ» κάποιος τρίτος πού έπαιξε τόν ρόλο τού είρη- 
νοποιοΰ. Οί Γ. Κ. καί Α. Π. —άναφέρει ή έγγραφή — 
συνομιλούσαν ήρεμα στο καφενείο τού χωριού τους. 
"Ωσπου ή συζήτησι άρχισε νά παίρνη τροπή, άπό 
τήν στιγμή πού ό ένας καυχήθηκε ότι διαθέτει τό κα
λύτερο μουλάρι σ’ ολόκληρη τήν περιοχή. 'Ο άλλος 
άντέδρασε ύποστηρίζοντας ότι έχει στην κατοχή του 
τό «νάμπερ—ούάν» μουλάρι σ’ ολόκληρο τόν .Νομό, 
οπότε έπακολούθησαν δευτερολογίες, τριτολογίες κ.λ.π. 
πού συνοδεύονταν άπό άσχημη φρασιολογία. Τά δύο 
μουλάρια πού ήταν δεμένα κάπου έκεΐ κοντά, προσέ- 
φεραν ιδανική εύκαιρία γιά νά γίνωνται οί σχετικές 
συγκρίσεις σέ πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα. 
"Ωσπου σέ μία στιγμή ή άγρια λογομαχία πήρε τις 
διαστάσεις τής συμπλοκής. Τότε έπενέβη ό παρακα- 
θήμενος Γ. Σ. ό όποιος βλέποντας ένα δίκαννο στο 
σάγμα ένός άπό τά δύο ζώα. τό πήρε στά χέρια του 
καί πυροβόλησε μία φορά στον άέρα. Καί ή μέν τάξι 
άπεκατεστάθη άμέσως, ό δέ Γ. Σ. συνελήφθη λίγο 
άργότερα μέ τήν κατηγορία τού άσκοπου, πυροβολι
σμού... Καί ύστερα σοΰ λένε ότι τά πιο παράξενα έπει- 
σόδια γίνονται στά γήπεδα καί τις κεντρικές άφετη- 
ρίες τών λεωφορείων...

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΝΗΛΙΑ

Τό νά άποκοιμηθή κανείς στο παγκάκι ένός άλσους 
ή κάποιας απόμερης πλατείας, αύτό δέν είναι καί τόσο 
ασυνήθιστο, όταν μάλιστα έκεΐνος πού παραδίνεται 
στις άγκάλες τού Μορφέως είναι τουρίστας πού ταξι
δεύει μέ "Ωτο-στόπ ή φοβερά τεμπέλης. Τό νά συμβή 
επίσης τό ΐδιο στήν πλατεία ή τόν εξώστη ένός κινη
ματογράφου καί πάλι δέν είναι καί τόσο σπουδαίο, 
όταν μάλιστα τό έργο είναι γλυκανάλατο καί ό Θεατής 
άϋπνος ή κουρασμένος. 'Η  περίπτωσι όμως τού Σ. Κ. 
ό όποιος αποκοιμήθηκε μέσα σ’ ένα κινηματογράφο 
τής Θεσσαλονίκης, είναι χαρακτηριστική όσο καί 
άσυνήθιστη. Δέν λέω... Λόγω άϋπνίας ή άνίας φυσικό 
θά ήταν νά πάρη ένα υπνάκο μέχρι τό διάλειμμα ή τό 
πολύ-πολύ μέχρι τό τέλος τής παραστάσεως. ’Εκεί
νος όμως τό παράκανε. Μπήκε στον κινηματογράφο 
στις 10 μέ τήν τελευταία παράστασι, άποκοιμήθηκε 
στο κάθισμά του σχεδόν άμέσως, καί ξύπνησε περα
σμένα μεσάνυχτα μέσα σέ μία άδεια καί κατασκότεινη 
αίθουσα. Δέν άργησε νά καταλάβη ότι ήταν άποκλει- 
σμένος μέσα στον κλειδωμένο Κινηματογράφο. Στήν 
άναζήτησι κάποιας έξόδου, άκολούθησε μία έσωτερική 
σκάλα πού τόν ώδήγησε στήν ταράτσα, όπου λειτουρ
γεί ό θερινός Κινηματογράφος. Έ κεΐ προς μεγάλη 
του εύχαρίστησι άντίκρυσε μία σκάλ.α ύπηρεσίας πού 
θά τόν έβγαζε άπό τό άδιέξοδο. Έπεχείρησε νά κατέβη, 
άλλά σκοτεινά καθώς ήταν, γλύστρησε καί έπεσε άπό 
ύψος 5 περίπου μέτρων, καί τραυματίστηκε κάπως 
σοβαρά. Tt νά πή κάνεις; "Οτι ό ήσυχος ύπνος μπορεί 
νά βλάψη καμμιά φορά; Μάλλον ναι γιατί αν ό Σ. Κ. 
είχε μία ιδιορρυθμία στον ύπνο (π. χ. νά ροχαλίζη), 
κάποιος άπό τούς θεατάς θά τόν ξυπνούσε καί έτσι 
θά άπέφευγε όλα τά προαναφερόμενα δυσάρεστα γ ι’ 
αύτόν επακόλουθα.
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ελληνικούς δρόμους

ΕΘΝΙΚΗ Ο Λ Ο Ι ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜ ΙΑ!

ΙΟΟον — 114ον χιλιόμετρού

Γνωρίζομε τίς κυκλοφοριακές συνθήκες τω ν μεγάλω ν ’Εθνικών 
μας δρόμων ; Καί άν ν α ι, τίς υπ ολογίζομ ε πάντα σ ω σ τ ά ; Αυτά είναι 
δύο βασικά έρωτήματα πού πρέπει νά άπασχολοΰν τούς όδηγούς, 
οί όπ οιοι, είτε άπό έπαγγελματικούς λόγους είτε άπό ψ υ χα γ ω γ ία , 
άφ ήνουν κάθε φορά τούς άστικούς δρόμους γιά νά βρεθούν σ’ ένα 
σαφώς- διαφορετικό περιβάλλον κυκλοφορίας μέ έξαιρετικά έπ ίμ ο- 
μονες όπως θά έλεγε κανείς αξιώσεις όδη γή σεω ς. Γιατί έκεί τό έλά- 
χιστο σ φ ά λ μ α , ή παραμικρή απροσεξία, μπορούν νά έχουν αιματηρή 
κ α τά λη ξι. ’ Α πάντησι εις τά προαναφερόμενα έρωτήματα ή καλύτερα  
ώρισμένα ένημερωτικά γ ιά  τούς άναγνώ στες στοιχεία , θά προσπα- 
θήση νά δώση μία έρευνα τού συνεργάτου μας ‘Υ πομοιράρχου κ .  
Χρήστου Ρ έππα , αναφορικά μέ τό τί πρέπει νά γνω ρίζουν καί ανά
λογα νά άκολουθούν ή νά αποφ εύγουν οί οδη γοί, όταν κυκλοφορούν  
στόν μεγάλο αύτοκινητόδρομο ’Αθηνών—Θ εσσαλονίκης. Εις τό τεύ
χος αύτό ολοκληρώνεται ή παρουσίασι τής «Β οιω τικής» ’Εθνικής 
οδού μέχρι τό 114ο χ ιλιόμ ετρο , όπου φθάνει καί τελειώ νει ή δικαιο
δοσία τού Τμήματος Τροχαίας Κ ιν . Θηβών .

’Από τό 100ο Χιλιόμετρο (θέσι 
«Μπούκα») αρχίζει ή πεδιάδα τής 
Κωπαΐδος. Λόγω περιβάλλοντος, 
μέχρι τό 109ο χιλιόμετρο, ή υγρα
σία είτε άπό προηγούμενη βροχή 
είτε άπό τήν πρωινή δροσιά, διατη
ρείται στο οδόστρωμα κατά πολύ 
περισσότερο χρόνο άπό ό,τι στά 
ύπόλοιπα σημεία τής διαδρομής. 
Επειδή δημιουργεϊται κίνδυνος άπό 
τήν φυσική αυτή ιδιομορφία τοΰ 
δρόμου τό όριο ταχύτητος είναι 70 
χιλιόμετρα. Έτσι ή παραβίασί του 
μπορεί νά έχή καμμιά φορά δυσά
ρεστες συνέπειες. Ακόμη είναι 
νωπές οΐ παραστάσεις άπό ένα 
φοβερό άτύχημα πού έγινε εδώ στις 
3 ’Ιανουάριου, μέ άπολογισμό 7 
νεκρούς. Στάθηκα γιά λίγο στό 
103ο Χιλιόμετρο πού γράφτηκε 
ή μεγάλη αύτή τραγωδία. Μοϋ 
έκανε έντύπωσι πώς σ’ ένα τέτοιο 
σημείο όπου ό δρόμος είναι σέ 
μεγάλο μήκος εύθύγραμμος καί 
γενικά άνετος, έγινε ένα πολύνεκρο 
άτύχημα. Ό  Μολώχ τής άσφάλτου 
είχε στήσει άριστοτεχνικά τήν 
παγίδα του

Λίγα μέτρα βρεγμένη άσφαλτος, 
λίγο περισσότερο «πάτημα» στό

πεντάλ τής ταχύτητος, έδημιούρ- 
γησαν τό «ντεραπάρισμα» πού έ
στειλε σάν βολίδα τό ενοικιασμένο 
αυτοκίνητο στό άντίθετο ρεύμα 
κυκλοφορίας γιά νά συναντήση 
έκεί ένα άλλο Ι.Χ. μέ θανάσιμο 
σφιχταγκάλιασμα τυλιγμένο μέσα 
σέ καπνούς καί γλώσσες φωτιάς. 
«. . . .Είδα μέ φρίκη άνθρώπινες 
σάρκες παγιδευμένες μέσα σέ άμορ
φα σίδερα νά καίγωνται σάν λαμπά
δες καί γιά μιά στιγμή μοϋ φάνηκε

πώς έβλεπα κάποιο έφιαλτικό όνει
ρο. . ..» μοϋ είπε ένας νεαρός τρο
χονόμος πού συνήντησα στό ση
μείο αύτό κατά τήν επιστροφή μου. 
Δέν είχα προχωρήσει ούτε δύο 
χιλιόμετρα καί μέ ύποδέχεται ό 
βουβός μάρτυρας κάποιας άλλης 
τροχαίας τραγωδίας. Στην δεξιά 
πλευρά τού δρόμου, χαμηλά σ’ ένα 
χωράφι, τό φορτηγό αύτοκίνητο 
μέ τό παραμορφωμένο «καπώ» τής 
μηχανής, φαίνεται σάν ένα χαλα
σμένο παιχνίδι πού τό πέταξαν άπό 
ψηλά. Στις 19 Ίανουαρίου τό βράδυ, 
ό οδηγός του έστάθμευσε στό δεξιό 
άκρο τοΰ εύθύγραμμου δρόμου, καί 
κατέβηκε βιαστικά νά έπισκευάση 
τό «στόπ» πού δέν άναβε. ’Εκείνη 
τήν ώρα φτερούγισε ό θάνατος μέ 
τήν ταχύτητα ενός άλλου φορτη
γού αύτοκινήτου πού άκολουθοΰσε. 
Ή  πρόσκρουσι ήταν σφοδρή. Ένας 
άνθρωπος χάθηκε μέσα σέ λίγα 
δευτερόλεπτα μέ τήν άπορία άποτυ- 
πωμένη στό πρόσωπο μέ τήν πέτρι
νη μάσκα τοΰ θανάτου. ’Ηταν ό 
γαμβρός τοΰ όδηγοΰ τοΰ σταθμευ- 
μένου αύτοκινήτου. . . . Πώς νά μή 
ραγίση ή καρδιά τοΰ άνθρώπου άπό 
τοΰτες τίς άδικες άνθρωποθυσίες. . . 
Τό όριο τής ταχύτητος στά 70 χι
λιόμετρα ισχύει καί μετά τόν Οι
κισμό Κάστρο (110ο Χιλιόμετρο). 
Άπό εκεί καί μέχρι τό 114ο Χιλιό-

Ή  στροφή τού 114ου χιλιομέτρου. Δέν προσφέρεται γιά υψηλές ταχύτητες ή 
απότομη τροχοπέδηση όταν μάλιστα τό όδόστρωμα είναι υγρό.
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μέτρο, δπου βρίσκονται τά όρια 
των Νομών Βοιωτίας καί Φθιώ- 
τιδος, ό δρόμος άνηφορίζει. ’Ακρι
βώς πάνω στό 114ο χιλιόμετρο εί
ναι μιά άρκετά μεγάλη στροφή, 
πού δέν τήν ύπολογίζουν πάντα 
σωστά όλοι οί οδηγοί, μέ αποτέ
λεσμα πολλοί απ' αυτούς, όταν 
μάλιστα είναι τό οδόστρωμα ύγρό, 
νά έκτρέπωνται άπό τήν πορεία 
τους. Αύτό, αλλά σέ μικρότερη 
κλίμακα, άξακολουθεΐ νά συμβαίνη 
καί μετά τήν προσθήκη άντιολισθη- 
τικοϋ άσφαλτοστρώματος στά δύο 
έρίσματα τού δρόμου. ’Εδώ πρέπει 
νά σημειωθή ότι σέ ολόκληρο σχε
δόν τό μήκος τής ««Βοιωτικής» 
’Εθνικής όδοΰ, έχει άφαιρεθή ή 
πολυσυζητημένη τσιμεντένια λω
ρίδα άλλως «γραμμή έγκιβωτισμοϋ 
τοΰ οδοστρώματος» ώστε νά άξιο- 
ποιεΐται χωρίς τήν προκατάληψι 
τοΰ κινδύνου τό άκρον δεξιόν του. 
Αυτή σέ γενικές γραμμές είναι ή 
ταύτότης τής ’Εθνικής όδοΰ 'Αθη
νών—Λαμίας πού διασχίζει μέ 62 
χιλιόμετρα μήκος τόν Νομό Βοιω
τίας. "Οπως πληροφορούμαι άπό 
τούς στατιστικούς πίνακες τής Τρο
χαίας Θηβών, στά χιλιόμετρα αύτά 
κατά τήν 5ετία 1969—1973 έγιναν 
62 θανατηφόρα άτυχήματα μέ θλι
βερό απολογισμό 84 νεκρούς, 263 
μέ 389 τραυματίες, καί 375 μέ υλι
κές ζημίες. Δηλαδή 600 άτυχήματα 
συνολικά.

Τό αξιοσημείωτο είναι ότι στήν 
τριετία 1971—1973, τά άτυχήματα 
όλων τών κατηγοριών σημειώνουν 
άπότομη, όπως θά έλεγε κανείς, 
μεταπήδησι σέ μιά υψηλότερη ά- 
ριθμητική βαθμίδα, όπου καί ου
σιαστικά καθηλώθηκαν άν κρίνωμε 
ότι στό διάστημα αύτό άύξήθηκε 
ό άριθμός τών κάθε κατηγορίας 
οχημάτων καί σαφώς διογκώθηκε 
ή κυκλοφορία στήν περιοχή αυτή. 
Ποΰ οφείλονται όλα αύτά τά άτυ
χήματα; Ό  Διοικητής Χωρ]κής 
Βοιωτίας Άντ]ρχης κ. Μιχαήλ Δά- 
ρας πού συνήντησα στό Γραφείο 
του σ’ ένα διάλειμμα άπό τήν συ
νεργασία του μέ τόν περιοδεύοντα 
'Υποδ]τή τής Α.Δ.Χ. Στερεάς Ε λ 
λάδος Άντ]ρχην κ. Μελιντζήν μοϋ 
είπε τά έξής: «Μετά τήν ταχύτητα 
θεωρώ σημαντικά σπουδαίο τήν μή 
συνειδητοποίησι τοΰ κινδύνου ι
δίως εις τά άτομα ήλικίας 20—35 
ετών. Αύτό τουλάχιστον προκύπτει 
άπό τά άτυχήματα τά όποια συνέ- 
βησαν εις τήν περιοχήν μου».

Τήν ίδια γνώμη έχει καί ό Διοι
κητής τής Τροχαίας Θηβών Μοί-

Ο

« . . .  .Ή  ψυχολογία τοΰ τιμονιού είναι 
πρόσφατος κλάδος τής Ψυχολογίας. Τό 
δεδομένο αύτό νομίζω ότι πρέπει νά άπο- 
τελέση τή βάσι γιά ενα νέο σύστημα χο- 
ρηγήσεως άδειων ίκανότητος όδηγοϋ...»  
τονίζει ό Μοίραρχος κ. Παναγιώτης 
Κουρνέτας — Διοικητής τού Τμήματος 
Τροχαίας Κινήσεως Θηβών.

ραρχος κ. Παναγιώτης Κουρνέτας. 
Τήν βαθμιαία αυξησι τών άτυχη- 
μάτων τήν άποδίδει στό γεγονός 
ότι πολλοί οδηγοί δέν έχουν συνει
δητοποιήσει ότι ή ’Εθνική οδός 
Αθηνών—Λαμίας μέ τις κυκλοφο- 
ριακές πιέσεις πού δέχεται τά τε
λευταία χρόνια, λόγω τής αυξή- 
σεως τών οχημάτων, τοΰ τουριστι- 
κοΰ ρεύματος κ.λ.π. δέν προσφέ- 
ρεται γιά υψηλές ταχύτητες τή 
στιγμή μάλιστα πού διαθέτει βασι
κά δύο μόνο λωρίδες κυκλοφορίας 
χωρίς ενδιάμεσες νησίδες άσφα- 
λείας. Αύτό μοΰ δίνει τήν εύκαιρία 
νά άπευθύνω στό κ. Μοίραρχο τις 
άκόλουθες δύο ερωτήσεις:

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τί άκριβώς εννο
είτε όταν άναφέρετε ότι ώρισμένοι 
οδηγοί δέν έχουν συνειδητοποιή
σει άπόλυτα τόν κίνδυνο;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Κατ’ άρχήν ή ό- 
δήγησι είναι μία πολυσύνθετη δια
δικασία, άν θέλετε μία συνεχής 
ένέργεια, σ ένα ώρισμένο καί μά
λιστα όχι άνεξάρτητο άπό πολλούς 
καί ποικίλους παράγοντες πεδίον κι- 
νήσεως. Οί οδηγοί τής κατηγορίας 
αυτής πού προαναφέρω πιστεύω 
ότι «έμεΐς είμαστε άτρωτοι στό 
άτύχημα» καί πώς τό τελευταίο 
έχει σχέσι μέ άλλους κακούς ή 
όπως έχει επικρατήσει νά λέγεται 
ευρύτατα «άτζαμήδες οδηγούς». 
Δέν γνωρίζουν δηλαδή ότι τό 
άτύχημα είναι στιγμιαίο, ότι δέν 
προειδοποεϊ. Ένα ξαφνικό εμπόδιο,

μία ξαφνική μηχανική βλάβη στό 
δρόμο, οί πρώτες σταγόνες τής 
βροχής, ένας άλλος κακός οδηγός 
κ.λ.π. είναι οί άστάθμητοι εκείνοι 
παράγοντες πού άν δέν τούς ύπο- 
λογίση κανείς σωστά είναι φυσικό 
καί μοιραίο νά έμπλακή στό άτύ
χημα. Προσθέτω άκόμη ότι ή ψυ
χολογία τοΰ τιμονιοΰ είναι πρό
σφατος κλάδος τής ψυχολογίας. 
Τό τιλευταΐο αύτό δεδομένο νο
μίζω ότι πρέπει νά άποτελέση τή 
βάσι γιά ένα νέο σύστημα χορηγή- 
σεως άδειών ίκανότητος όδηγοΰ. 
"Εχω τήν έντύπωσι ότι ό άνθρωπος 
όταν κάθεται στό τιμόνι γίνεται 
άλλος άνθρωπος.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Τί έχετε νά συστή
σετε εις τούς οδηγούς οί όποιοι 
κυκλοφοροΰν στήν ’Εθνική όδό;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Κατ’ άρχήν κατα- 
νόησι—καί μόνο κατανόησι—στό 
έργο τής Τροχαίας. Μέ αύτό βέ
βαια έννοώ μία μικρή μειοψηφία 
οδηγών οί όποιοι περισσότερο 
αυτοσχεδιάζουν καί λιγότερο κυ
κλοφοροΰν στήν άσφαλτο, οί περισ
σότεροι όχι άπό άγνοια άλλά άπό 
ύπερεκτίμησι στήν «δεξιοτεχνία» 
τους, γιατί όχι καί άπό κατανάλωσι 
οινοπνευματωδών ποτών καί άλ
λους λόγους, είτε άνεξάρτητους, 
είτε όχι άπό τήν πραγματική τους 
θέλησι. Σέ όλους γενικά τούς οδη
γούς συνιστώ νά ρυθμίζουν τήν 
ταχύτητα άνάλογα μέ τις κυκλοφο- 
ριακές συνθήκες τοΰ δρόμου. Νά 
μή σταθμεύουν οπουδήποτε εκτός 
άπό τά «πάρκιγκ». Σέ περίπτωσι 
βλάβης νά επισημαίνουν άμέσως 
τήν θέσι τους καί άν χρειασθή νά 
τηλεφωνήσουν ή νά ειδοποιήσουν 
μέ όποιοδήποτε άλλο τρόπο τήν 
Τροχαία γιά τήν άρσι κάθε άπρό- 
βλεπτου κινδύνου. Στάθμευσις Ι
δίως τήν νύχτα χωρίς μέτρα άσφα- 
λείας καί μάλιστα σέ σημείο κυκλο- 
φοριακώς εύαίσθητο, δημιουργεί 
προϋποθέσεις άτυχήματος μέχρι 
καί ποσοστού 90 ο]ο. Τέλος συνι
στώ νά εφαρμόζουν μέ σχολαστι
κότητα τούς κανόνες κυκλοφορίας, 
πρό, κατά, καί μετά άπό κάθε ύπέρ- 
βασι.

Καί μέ τά τελευταία αύτά λόγια 
τοΰ κ. Μοιράρχου τελειώνει ή 
κυκλοφοριακή «ξενάγησί» μου στό 
δεύτερο αύτό τμήμα τής ’Εθνικής 
όδοΰ ’Αθηνών—Θεσσαλονίκης. Εις 
τό έπόμενο τεύχος σειρά έχ'ει τό 
τμήμα της πού διασχίζει τόν Νο
μό Φθιώτίδος.
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ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟΝ ά5ΙΚ
J i

ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Ν  ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 0  «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ»

ΠΕΘΕΡΟΠΑΗΚΤΟΥ « ΟΔΥΣΣΕΙΑ »

'Όταν ή έμπορική αμαξοστοιχία, έστάθμευσε στον 
σιδηροδρομικό σταθμό τοΰ Γκράτς τής Αυστρίας, 
οί ’Αστυνομικοί άνακάλυψαν τον λαθρεπιβάτη κρυμ
μένο μέσα σ’ ένα γαιανθρακοφόρο βαγόνι. ’Επακο
λούθησε πρόχειρη άνάκρισι, καί ό «παράξενος ταξι
διώτης» άνέφερε ότι ονομάζεται Μίχαελ Βάϊγκελ, 
είναι ηλικίας 34 ετών, προέρχεται άπό την Γερμανό
φωνη περιοχή τοΰ Ζίεμπενμποϋρκεν καί ζήτα πολίτικο 
άσυλο γιατί άπεχθάνεται τον «’Ερυθρό Παράδεισο» 
καί τούς οπλοφόρους φύλακές του. Στήν συνέχεια 
όμως τής άνακρίσεως έ'πεσε σέ πολλές άντιφάσεις, 
για να όμολογήση τελικά ότι έγκατέλειψε την πατρίδα 
του καί όλα τά υπάρχοντά του έξ αιτίας τής... πεθε
ράς του. Τό πραγματικό του όνομα ήταν Πάουλ Γκέρ- 
χολντ, κάτοικος Μονάχου, έγγαμος καί πατέρας δύο 
παιδιών, πού πήρε τον άχαρο δρόμο τής φυγής πέρα 
άπό τά σύνορα τής Χώρας του γιατί όπως είπε είχε 
τήν άτυχία νά συγκατοική μέ τήν πεθερά του. «...Αύτή 
διοικούσε τό σπίτι μου καί μέ βασάνιζε νύχτα καί 
ήμέρα...» είπε σέ μία στιγμή ό δύστυχος Πάουλ πού 
ήλπιζε ότι οί Αύστριακές ’Αρχές θά τού παραχωρού
σαν πολιτικό άσυλο γιά ν’ άρχίση μία καινούργια ζωή 
μακρυά άπό ενα ζωντανό έφιάλτη σέ εκδοσι πεθεράς. 
Περιττόν νά άναφερθή ότι γιά τήν ’Οδύσσειά του 
αύτή ειδοποιήθηκαν οί δικοί του, φυσικά καί ή πεθερά 
του. Προς τό παρόν βρίσκεται έν άσφαλεία στις Αυ
στριακές φυλακές ύπόδικος «δΓ άπόπειραν έξαπατη- 
σεως Δημοσίας ’Αρχής» καί περιμένει μέ στωϊκότητα 
τήν δίκη καί άνησυχία τήν επιστροφή στήν πατρίδα 
του. Ξέρετε τί σημαίνει αύτό; Ρωτήστε τον δύστυχο 
Πάουλ πού έγινε δραπέτης έξω άπό τά σύνορα τής 
Χώρας του γιατί έτσι καί έμενε στο έσωτερικό της 
φαίνεται ότι θά αισθανόταν άνασφαλής άπό τήν έκδι- 
κητική μανία τής πεθεράς του...

Στις 8 Αύγούστου 1963, μιά συμμορία άπό 15 κα
κοποιούς μέ άρχηγό τον Ρόναλντ Μπίγκς, έλήστευσε 
τήν ταχυδρομική άμαξοστοιχία Λονδίνου—Γλασκώ- 
βης. Τά «κέρδη» τής «έπιχειρήσεως» αύτής, έφθασαν 
στο ύψος των 2.600.000 λιρών (πάνω άπό 200.000.000 
8Ρ*Χ·)·

Είκοσι λεπτά άργότερα, μέσα στο σπίτι μιάς γει
τονικής Φάρμας, οί άνθρωποι τής συμμορίας μοιρά
στηκαν τά χρήματα καί έξαφανίστηκαν.

Δυστυχώς όμως γ ι’ αύτούς καί εύτυχώς γιά τήν 
’Αστυνομία, άφησαν εκεί τά άποτυπώματά τους. 
’Έ τσι ή ’Αστυνομία δέν δυσκολεύτηκε καί πολύ νά 
τούς έντοπίση καί νά τούς συλλάβη.

Ή  δίκη τους άρχισε τον ’Ιανουάριο τού 1964 καί 
τον ’Απρίλιο κατεδικάσθηκαν σέ 20 μέχρι 30 χρόνια 
φυλακή ό καθένας.

Ό  Μπίγκς, ό εγκέφαλος τής «ληστείας τού αίώνος», 
όπως τήν βάφτισαν, καταδικασμένος καί αύτός σέ 
30 χρόνια φυλακή, άπέδρασε 15 μήνες άργότερα. Ή 
ταν τότε ’Ιούλιος τοΰ 1965. ’Από τότε ή Σκώτλαντ 
Γυάρντ, άρχισε ένα άπό τά μεγαλύτερα άνθρωποκυ- 
νηγητά στήν Ιστορία της.

Τό άνθρωποκυνηγητό αύτό πήρε τό τέλος του σ 
ένα δωμάτιο ένός Ξενοδοχείου Πολυτελείας τής Κο- 
πακαμπάνα τής Βραζιλίας, στις αρχές τοΰ περασμέ
νου μηνός.

Ό  Ρόναλντ Μπίγκς, έπεσε στά χέρια τής ’Αστυ
νομίας, καί έτσι ό φάκελλος τής περιβόητης «ληστείας 
τοΰ τραίνου», έκλεισε οριστικά.

ΣΚΟΤΩΣΑΝ... ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ

Ή  Ά ν  Μαρί Ρεζαλί ένοιωσε νά πέφτη άπό τά σύν
νεφα, όταν προ καιροΰ κατάλαβε πώς ό άνδρας της,
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πού τον αγαπούσε υπερβολικά, την άπατοΰσε μέ μιά 
κομψή καί θελκτική Παριζιάνα, τήν Σύλβια Τισώ. 
Ποτέ δεν φανταζόταν πώς ό άνδρας πού λάτρευε θά 
τήν πρόδιδε. Μέσα της άναψε ένα φοβερό μίσος για 
τήν «ξεμυαλίστρα» Σύλβια, καί πήρε τήν άπόφασι 
να τήν βγάλη άπό τήν μέση γιά να ξανακερδίση τον 
άνδρα της.

Κάλεσε λοιπόν 2 «πληρωμένους εγκληματίες» καί 
τούς άνάθεσε να ξεκάνουν τήν Σύλβια. 'Η συμφωνία 
αύτή, τής στοίχισε 500 δολλάρια. Οί 2 δολοφόνοι 
ήταν πολύ ήλικιωμένοι καί όπως άποδείχτηκε έκ των 
ύστέρων, άνίκανοι γι’ αύτήν τήν δου?.ειά. Οί δολοφό
νοι λοιπόν, έστησαν ένέδρα έξω άπό τό σπίτι τού ύπο- 
ψηφίου θύματός τους. Σέ μιά στιγμή είδαν τήν Σύλ- 
βια νά πλησιάζη στο σπίτι της μέ τον έραστή της, 
τον άνδρα τής ’Άν Μαρί. Τότε οί «πληρωμένοι» έπυ- 
ροβόλησαν μαζί έναντίον της, άλλά... άντί τής Σύλβια, 
έπεσε νεκρός ό πολυαγαπη μένος σύζυγος τής ’Άν.

'Η Σύλβια τραυματίστηκε ελαφρά καί άρχισε νά 
καλή σέ βοήθεια. Οί κραυγές της κινητοποίησαν τήν 
’Αστυνομία ή οποία καί συνέλαβε τούς δράστες σέ 
μικρή άπόστασι άπό τον τόπο τού έγκλήματος.

'Η Ά ν Μαρί θρηνεί τώρα άπαρηγόρητη τον άπροσ- 
δόκητο χαμό τού λατρευτού, άλλά καί «μπερμπάντη» 
συζύγου της.

ΕΞΕΒΙΑΖΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ

Υπάρχει μήπως κανείς πού πιστεύει ότι ή οθόνη, 
μικρή ή μεγάλη άδιάφορο, δέν μεταβάλλεται πολλές 
φορές μέ σχολείο έγκληματικότητος;

Ά ν ναι, ό 10 χρόνος Μάσιμο Τζιαρντάνο, άπό τον 
Τάραντα τής Ιταλίας, έχει έτοιμη τήν απάντηση. ’Ιδού 
τό «κατόρθωμά» του.

Προ ήμερων ό μικρός Μάσιμο«έμπνεύστηκε» άπό 
μιά ταινία τηλεοράσεως τήν ιδέα νά στείλη στον πα
τέρα του ταχυδρομικώς, άπειλητική επιστολή. ’Απο
τέλεσμα ήταν, οί καραμπινιέροι, πού ειδοποιήθηκαν 
άπό τον έντρομο εργάτη Μάριο Τζιαρντάνο, Πατέρα 
τού Μάσιμο, νά ξεσηκωθούν καί ν’ άρχίσουν έρευνες 
για νά άνακαλ.ύψουν τον άποστολέα άνωνύμου επι
στολής ή όποια τον άπειλοΰσε μέ άπαγωγή τού γιού 
του, σέ περίπτωσι πού δέν θά δεχόταν νά πληρώση 
ποσόν 3.000.000 λιρεττών (150.000 δργ.).

'Η ’Αστυνομία δέν άργησε νά άνακαλύψη ότι ό 
άποστολεύς δέν ήταν άλλος άπό τον ΙΟετή «μπόμπιρα» 
τού Μάριο, ό όποιος κατά τήν άνάκρισι παραδέχτηκε 
ότι έστειλε τήν έπιστολή γιά νά κάνη φάρσα στο μπα
μπά, μιμούμενος έτσι τον ηρώα μιας ταινίας τηλεο
ράσεως.

Τί λέτε;... Τά πήγε καλά ό μικρός Μάσιμο:

Πολύ ακριβά πλήρωσε μία τελευταία κυνηγετική 
του έξόρμησι ό Ούγγρος γεωργός Γκιούλα Σεμπα- 
στιέν. "Ενα πρωινό ξεκίνησε νά κυνηγήση άγριό- 
παπιες σέ μία γειτονική λίμνη. "Υστερα άπό όλιγό- 
λεπτη άναμονή πίσω άπό τά καλάμια μιας όχθης, 
ακούσε δυνατά φτερουγίσματα. Ταυτόχρονα είδε 
πέντε μέ έξη άγριόπαπιες νά πετανε πρός τήν κατεύ- 
θυνσί του. Δέν έχασε καιρό. ’Αφού τις άφησε νά 
πλησιάσουν σέ άπόστασι βολής, έπίεσε τήν σκαν
δάλη. ’Ακούστηκε τότε ένας δυνατός κρότος, ενώ 
άπό τήν κάννη πετάχτηκε ένα σύννεφο άπό μικρά 
χαρτάκια πού άρχισαν νά στροβιλίζωνται στόν 
άέρα σάν νιφάδες άπό χιόνι. Περιττόν νά άναφερθή 
ότι οί άγριόπαπιες εκτός άπό τόν αιφνιδιασμό πού 
δοκίμασαν, δέν είχαν άλλες περιπέτειες. Ό  κυνηγός 
έμεινε γιά λίγα δευτερόλεπτα άμήχανος. "Ωσπου 
σέ μία στιγμή κατάλαβε περί τίνος πρόκειται καί 
ένοιωσε τά γόνατά του νά λυγίζουν. Πριν λίγες 
ή μέρες, μέσα στήν κάννη τοΰ όπλου του είχε κρύψει 
ένα σημαντικό ποσόν χρημάτων. Προτίμησε τήν 
άπίθανη αυτή κρύπτη, γιατί εκεί ήταν άδύνατο νά 
βρή τά χρήματα ή γυναίκα του, ή οποία φαίνεται 
ότι είχε τήν κακή συνήθεια νά ψάχνη όχι μόνο τις 
τσέπες του άλλά καί όποιοδήποτε άλλο «ύποπτο» 
σημείο. Ξέχασε όμως νά άποσύρη τόν μικρό θη
σαυρό του άπό τήν κάννη τοΰ όπλου καί έτσι τόν__
έξανέμισε μέ μία άπλή πίεσι τής σκανδάλης. Ή  
συνέχεια πού δόθηκε μετά τόν γυρισμό του στό 
σπίτι, άν καί δέν άναφέρεται άπό τήν σχετική δη
μοσιογραφική εΐδησι, έν τούτοις είναι σαφώς ευνό
ητη καί οπωσδήποτε όχι ευχάριστη γιά τόν άτυχο 
αυτόν κυνηγό καί σύζυγο........

159



ΤΟ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ

—Βολεύτηκε στό πολύ έντάξει κόσμος 
καί ντουνιάς μέ τούτη τήν καινούργια 
φτιάξη περί τό ώράριο της πιάτσας. . . . 
Μοϋ τό ξηγοΰσε χτες τό βράδυ στόν 
Καφενέ τοΰ Μιστόκλη τοϋ Τραμπάκουλα 
ό γείτονάς μου ό κύρ—Άρτέμης πού 
είναι μεγάλη γκλάβα στά περί διά γραμ
μάτων, καί πολύ τό φχαριστήθηκα. . . 
Τώρα ό πάσα ένας κατά Σάββατο δειλινό 
μεριά, θά κάνη σκάντζα βάρδια, καί ΰστε- 
ρις άμόλα καλούμπα μέχρι τό Δευτερομε- 
σήμερο. . . .  Τό όποιον μπορεί νά φέρη 
όμορφα τις βόλτες του όπου γουστάρει, 
ή νά ρίξη ήσυχα τις μάσες καί τις ξάπλες 
του όσο τραβάει ή ψυχή του, καί στό φι
νάλε νά φτάση φρέσκος γιά τή δουλειά 
του. "Οχι όπως γινότανε μέχρι χτές πού 
κίναγε ό κοσμάκης γιά τό κονόμι του 
άπό τά άγρια ξημερώματα τής Δευτέρας 
μέ κάτι μούτρα σάν ξυνισμένο γιαούρτι. . 
Καί μέ τό δίκηο τους δηλαδίς ό ί άνθρω
ποι γιατί έτσι καί τό περπατούσαν τό 
κυριακόβραδο, τήν άλλη ήμέρα τό πρωΐ 
έπρεπε νά βαρέσουν όλα τά τούμπανα τής 
’Αραπιάς γιά νά σκάσουν βλέφαρο . . . 
Καί είχες τότε πολλούς μόρτες πού δου
λεύανε στό ρελαντί ένεκα ή Τσαγκαρο
δευτέρα. Καί είχες κάτι ξεγυρισμένα 
χασμουρητά καί κάτι σκέτους μέ όλίγη, 
καί έλεγες: Τί έπαθα ρέ καί μέ έχει πιάσει 
τό βαρύ καί τό στεναγμικό; Μή μοΰ κολ
λήσανε μέ «Οϋχου» τά βλέφαρα καί γι’ 
αύτό δέν άνοίγουν ή μπάς καί έκλαιγα 
σέ καμμιά κηδεία καί δέν τό θυμάμαι; 
Μιά καί ό λόγος περί χλίψη θυμήθηκε 
τά πεθαμενατζίδικα τής ’Αθήνας. . . Δου
λεύουνε λέει άνευ ώράριο. . . Τό όποιον 
ένεκα πού ό χάρος βγαίνει παγανιά κα
ταπώς τοΰ γουστάρει άνευ βέβαια παραγ- 
γελιές καί τέτοιες σαπουνόφουσκες, σού 
λένε έκείνοι πού κουμαντάρουνε τά Κασ- 
σάδικα: Άργολάβοι τοΰ θανατά είμαστε 
γιατί νά μή πέφτουν με στό κονόμι καί 
τις. . .  άργίες; Λαχαίνει όμως άνευ ώρά
ριο νά δουλεύουνε καί τά μπουζούκια. 
Τό όποιον άνθρωπε γλέντα τή ζωή τώρα 
μέ τό φίνο ώράριο γιατί ϋστερις. . . νίξ. 
Πέφτεις στό ξαπλωτό καί τό άκούνητο, 
κάνεις μιά πτωματάρα Κιγκ— σάϊζ καί 
μήν τόν είδατε. . . . Νομίζω;

Θ ρασύβουλος Κάργας

—Ό σ ο μέ στενοχώρησε ή άπαγόρευσι 
τοΰ κούμ—κάν, άλλο τόσο μέ εΰχαρί- 
στησε τό νέο ώράριο έργασίας. . . .  θά  
μοΰ πήτε γιατί νά στενοχωροΰμαι γιά 
τό κούμ — κάν άφοΰ ποτέ μου δέν έ
παιζα. Υποφέρει όμως ή άγαπημένη γυ
ναικούλα μου, όπότε είναι τό ίδιο. ’Αλη
θινά αισθάνομαι άσχημα όταν μοΰ λέει 
καί μοΰ ξαναλέει: «. . . . Εύχαριστήθηκες 
τώρα τύραννε πού άπαγορεύτηκε τό 
κούμ—κάν; Δέν μιλάς παμπόνηρε αλλά 
ξέρω ότι μέσα σου πανηγυρίζεις.. . .» .  
Συμμερίζομαι τήν θέσι της γ ι’ αύτό καί 
δέν άντιδρώ. Ξέρεις τί είναι νά σοΰ κό
ψουν άπότομα μία μόνιμη συνήθεια; Γιά 
νά άπαλύνω τόν πόνο της, τώρα μέ τό 
νέο ώράριο έργασίας σκέφθηκα νά τήν 
άπαλλάξω άπό τά ψώνια καί γενικά άπό 
τις περισσότερες φροντίδες τοΰ σπιτιοΰ. 
’Εκείνη όμως καταπληκτική καθώς είναι 
πάλι μέ πρόλαβε. Πρωΐ—πρωΐ προχθές 
έκεΐ πού τής πήγαινα τόν καφέ στό κρεβ- 
βάτι της μοΰ είπε:

—Ίλαρίων ξέρεις γιατί καθιερώθηκε 
τό νέο ώράριο έργασίας;

—Μά γιά νά ξεκουράζονται περισσό
τερο οί έργαζόμενοι ώρισμένων κατη
γοριών είπα έγώ. "Ανθρωποι είναι καί 
αύτοί___ ’Εδώ καί οί μηχανές.. . .

—Ίλαρίων είσαι βλάξ! . . .  μέ διέκοψε 
έκείνη. ’Εγώ σέ ρωτάω γιά κάτι τό συγκε
κριμένο καί σύ πάς νά μοΰ κάνης διάλεξη. 
Κατάλαβα πώς είχε δίκηο αλλά ήταν 
άργά γιά νά έπανορθώσω.

—Λοιπόν άκουσε: μοΰ είπε ήρεμα τώρα 
ή γυναικούλα μου. Τό νέο ώράριο έγινε 
γιά νά άπαλλαγοΰν οί γυναίκες πού τις 
έχετε φυλακισμένες στό σπίτι άπό πολλά 
βάσανα. Οί άνδρες πρέπει νά μένουν περι- 
σότερες ώρες στό σπίτι γιά νά τις βοη
θάνε. . . .

—Μά έγώ. . . . έκανα νά διαμαρτυρηθώ.
—’Εσύ έχεις άμετάβλητο ώράριο έργα

σίας. Μπορείς όμως νά έπωφεληθής άπό 
τις καινοτομίες τοΰ νέου, ώστε νά δείξης 
ότι είσαι άληθινός τζέντλεμαν.

"Υστερα μοΰ άνακοίνωσε τό δικό μου 
ώράριο έργασίας άπό τήν στιγμή πού θά 
γυρίζω άπό τό Γραφείο μου. 'Ομολογώ 
πώς τό βρήκα θαυμάσιο άλλά έδώ πού 
τά λέμε στενοχωρήθηκα λίγο γιατί πάλι 
μέ πρόλαβε ή καταπληκτική γυναικούλα 
μου. . . .

Ύ μέτερος 
’ Ιλαρ ίων Σύξυλος

—Έκεΐ πού κάναμε τό σταυρό μας καί 
λέγαμε Δόξα σοι ό θεός γιά τό καινούρ
γιο ώράριο, νάσου καί έκανε τήν έμφά- 
νισί της ή όμιλοΰσα σαχλότης μέ τά 
χαρακτηριστικά τοΰ πιό γελοίου άλλά 
ώστόσο άναντικατάστατου υπαλλήλου 
τής Εταιρείας. Καί τό όνομα αύτοΰ Τά- 
κης Μαλαγανίδης πού καιρό μάς είχε 
άπαλλάξει άπό τήν γελοία φάτσα του 
γιατί είχε ξεκουμπιστεΐ σ’ ένα Συνέ
δριο τής Εταιρείας στήν Θεσσαλονίκη. 
Κουνιστός καί λυγιστός—θοΰ Κύριε φυ
λακή τώ στόματί μου—μπήκε στό Γρα
φείο καί άρχισε τις κρίσεις καί τις έπι- 
κρίσεις. «. . .  Εμένα δέν μοΰ άρέσει τό 
νέο ώράριο...»  είπε σέ μιά στιγμή. Καί 
ποιος σέ ρώτησε έσένα βρέ γαλβανισμένε 
γκαζοντενεκέ άν σοΰ αρέσει ή όχι; Καί 
έχεις τό θράσος νά μέ ρωτάς γιατί τό 
λέω αύτό; Πρώτον: Τό νέο ώράριο βασί
ζεται στήν λογική ή όποια έσένα ειδικά 
σέ έχει έγκαταλείψει άπό τά γενοφάσκια 
σου.. . Δεύτερον: Τό ώράριο άπευθύνεται 
σέ άνθρώπους πού μοχθούν άληθινά καί 
πρέπει νά βροΰν καί έκείνοι τήν ήσυ- 
χία τους λίγα 12ωρα. . .  Δέν αφορά έπο- 
μένως τούς κηφήνες καί γενικά τούς άργό- 
μισθους τής δικής σου περιοπής. . .  Τρί
τον: Μοΰ τήν δίνεις οξυκόρυφα όταν σέ 
άκούωνάλές καί νάξαναλές ότι τά ’Ινστι
τούτα Γυμναστικής καί Αισθητικής κλεί
νουν τό Σάββατο στις τρεις καί δέν προ
λαβαίνεις νά κάνης τά «ρηλάξ», τις 
«σάουνες» καί τόν κακό σου τόν καιρό, 
ένώ ξέρω ότι όλα αύτά τά αναμασάς γιά 
νά παραστήσης τόν σπουδαίο. Τέταρτον: 
Ξέρω έπίσης καλά ότι μέ όλες αύτές τις 
βλακείες πού άραδιάζεις άπο βλέπεις σέ 
δύο σκοπούς: Νά δείξης κι’ έσύ ότι κάτι 
ξέρεις, ένώ στήν πραγματικότητα είσαι 
κούτσουρο όρθιο άπό χασάπικο, καί ταύ- 
τοχρόνως νά άκούση ό Διευθυντής τά 
λεγόμενό σου δηλαδή ότι δήθεν ή πρωινή 
έργασία τής Δευτέρας είναι περισσότερο 
άποδοτική καί άλλα κουραφέξαλα. Πέ
μπτο ν: "Αντε χάσου άπό μπροστά μου καί 
πάψε νά διαμαρτύρεσαι γιατί οί σαχλοί 
στερούνται αύτομάτως τοΰ δικαιώματος 
αύτοΰ, τοΰ είπα καί τόν πέταξα έξω άπό 
τό Γραφείο μου κακήν κακώς. . Αύτά.

Ε ύλάμπιος Σουτιδίνης

X .
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1 -  3-1770:

2 - 3-1913:
3 -  3-1821:

4 -  3-1825:

5 -  3-1799:

6 -  3-1948:

7 - 3-1904:

8 - 3-1887:

9 -  3-1855: 
10-3-1821:

11 - 3-1858:
12 - 3-1947:

1 3 - 3-1826:

1 4 - 3-1921:

15 - 3-1943:

16 - 3-1941:

17 - 3-1913:

18 - 3-1926:
19 - 3-1837:

20 - 3-1823:

21 - 3-1921:

22 - 3-1829:

23 - 3-1821:

24 - 3-1821:

25 - 3-1821:

26 - 3-1940:

27- 3-1948:

28 - 3-1955:
29 - 3-1430:

3 0 - 3-1896:

31 - 3-1943:

Κατάληψις τής Καλαμάτας ύπό τών Μανιατών 
οί όποιοι έπίστευσαν εις τάς άπατηλάς υποσχέ
σεις τοϋ Όρλώφ.
Ένσωμάτωσις τής Σάμου εις τήν 'Ελλάδα.
Συγκρότησις ύπό τοϋ ’Αλεξάνδρου 'Τψηλάντου 
τοϋ Ίεροΰ Λόχου.
Θανάσιμος τραυματισμός τοϋ ’Ιωάννη Μαυρο- 
μιχάλη, υίοϋ τοϋ Γίετρόμπεη, μαχομένου επί 
των επάλξεων τοϋ Νεοκάστρου.
Έκδίωξις των Γάλλων έκ τής Κέρκυρας ύπό των 
Ρ(όσιον καί των Τουρκαλβανών.
Ένσωμάτωσις τής Δωδεκανήσου εις τήν Ε λ 
λάδα .
Έγκαινίασις τής σιδηροδρομικής γραμμής ’Αθη
νών—Θηβών—Χαλκίδος.
Κυκλοφορία τοϋ πρώτου φύλλου τής εβδομαδι
αίας «Έφημερίδος τών Κυριών» ή οποία επί 
31 έτη συνέβαλεν εις τήν έξύψωσιν τοϋ μορφω 
τικοΰ καί κοινωνικού επιπέδου τών έλληνίδων. 
Θάνατος τοϋ Κίτσου Τζαβέλλα.
Συγκέντρωσις τών προκρίτων τής Άχαίας εις 
Αγίαν Λαύραν ένθα συνεστήθη ή «’Αχαϊκή Τριαν
δρία» έκ τών Παλαιών ΙΙατρών Γερμανού, Ά ν- 
δρέα Ζαίμη καί Άνδρέα Λόντου, διά τήν προ- 
παρασκευήν τοϋ άπελευθερωτικοΰ άγώνος. 
Θάνατος τοϋ Γεωργίου Κουντουριώτη.
’Εξαγγελία τοϋ περί παροχής βοήθειας εις τήν 
Ελλάδα δόγματος Τροΰμαν.
Κατάληψις τοϋ Αίτωλικοϋ ύπό τοϋ πολιορκοΰν- 
τος τό Μεσολόγγιον Ίμπραήμ.
Κατάληψις ύπό τοϋ Ελληνικού Στρατού τοϋ 
Άφιόν Καραχισάρ.
Κατάρριψις ύπό τής κορβέττας «Σαχτούρης» 
εχθρικού τορπιλλοπλάνου.
Σύμπτυξις τών ’Ιταλών εις όλα τα σημεία τού 
μετώπου μετά τάς αλλεπαλλήλους άποτυχίας των. 
Συνθήκη τού Λονδίνου δι’ ής έτερματίσθη ό Πρώ
τος Βαλκανικός Πόλεμος.
"Ιδρυσις τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.
Έναρξις θανατηφόρου επιδημίας πανώλους εις 
Πόρον.
’Έναρξις τών εργασιών τής Β’. έν ’Άστρει Έθνο- 
συνελεύσεως.
Σύστασις ’Αριστείου ’Ανδρείας προς ήθικήν άμοι- 
βήν τών διαπρεψάντων κατά τήν Μικρασιατικήν 
’Εκστρατείαν.
'Υπογραφή τού Πρωτοκόλλου τοϋ Λονδίνου δι’ 
ου έπροτάθη ύπό τών Προστατίδων Δυνάμεων 
’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας ή ίδρυσις Ε λ 
ληνικού Κράτους ύποτελοΰς εις τήν Τουρκίαν καί 
περιλαμβάνοντος τήν Πελοπόννησον, τήν Στε- 
ρεάν 'Ελλάδα καί τάς Κυκλάδας.
Έξουδετέρωσις τής Τουρκικής φρουράς καί 
θριαμβευτική είσοδος εις Καλαμάταν τού Θεοδ. 
Κολοκοπρώνη, Γίετρόμπεη, Μαυρομιχάλη, Άνα- 
γνωστα.ρα, Παπαφλέσσα, Νικηταρα καί Κεφάλα. 
’Έκρηξις τής Έπαναστάσεως εις Πάτρας καί 
Σάλωνα (’Άμφισσαν)

Επίσημος επέτειος τής έκρήξεως τής 'Ελληνι
κής Έπαναστάσεως καθορισθεΐσα διά διατά
γματος έκδοθέντος τό έτος 1838 ότε καί έγένετο 
ό πρώτος επίσημος έορτασμός.
Θάνατος εις ήλικίαν 68 ετών τού Σπυρίδωνος Λούη 
νικητοΰ τού Μαραθωνίου δρόμου κατά τήν πρώ- 
την ’Ολυμπιάδα τών ’Αθηνών τού έτους 1896. 
Καταγγελία ύπό τής Ελλάδος εις τόν Ο.Η.Ε. τού 
ύπό τών Κομμουνιστοσυμμοριτών ένεργουμένου 
παιδομαζώματος.
Καταστρεπτικοί σεισμοί εις ’Ηλείαν.
Κατάληψις καί εμπρησμός τής Θεσσαλονίκης 
ύπό τού Σουλτάνου Μουράτ Β'.
Θάνατος εις τάς Κάννας τής Γαλλίας τού Χαρι
λάου Τρικούπη.
Βύθισις εις τόν λιμένα τού Γυθείου μιας Γερμα
νικής ναρκοθέτιδος καί ένός ’Ιταλικού ιστιοφόρου 
ύπό τού Ελληνικού ύποβρυχίου «Λάμπρος Κα- 
τσώνης».

Ι Υ Ν Ε Β Η Σ Δ Ν  

Τ Ο Ν  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Ν

Τό χρυσοκέντητο λάβαρο, τό όποιο ό Πα
λαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε εις τήν 'Αγίαν 
Λαύραν, τήν 25ην Μαρτίου 1821, εγινε τό σύμ
βολο τού ξεσηκωμού τού 'Ελληνικού γένους 
έναντίον τής ’Οθωμανικής τυραννίας. Ό  μυθι
κός Φοΐνιξ άναγενναται από τήν τέφρα του καί 
διδάσκει εις τήν κατάπληκτον τότε άνθρωπό- 
τητα πώς οί δούλοι γίνονται έλεύθεροι.
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Στά χρόνια τής Τουρκικής σκλα
βιάς κάπου—κάπου συντηρούνται 
μέ τά δόντια μερικά ξέφωτα λευτε
ριάς, τόποι στούς όποιους ήταν 
σκιώδης ή ανύπαρκτη ή εξουσία 
τοΰ Τούρκου αφέντη.

Οί τόποι αυτοί, όπως ήταν επό
μενο, άναπτύχθηκαν πολιτιστικά, 
στάθηκαν φωτεινά μετέωρα στήν 
πορεία τοΰ Έθνους κι’ άνάδειξαν 
άντρες, πού ή διαδρομή τους λαμπά
διασε τόν ούρανό, δόξασε τήν 
Πατρίδα.

Ένας άπό τούς τόπους αυτούς ή 
Νάουσα κι’ ένας άντρας δοξασμέ
νος ό Ζαφειράκη^, Λογοθέτης Θεο
δοσίου, ό μάρτυρας κι ήρως άρ
χοντας τής μαρτυρικής κι’ ήρωϊ- 
κής πόλεως Ναούσης.

Ό  Ζαφειράκης Θεοδοσίου (στήν 
Νάουσα τό πατρώνυμο παίζει τό 
ρόλο τοΰ έπωνύμου, όπως στον 
άρχαΐο καιρό) ήταν γόνος πλού
σιας οικογένειας τής Ναούσης. 
'Ο πατέρας του Θεοδόσιος είχε 
μεγάλη κτηματική περιουσία καί 
φρόντισε γιά τήν μόρφωσι των 
παιδιών του Ζαφειράκη, Φιλίππου 
καί Κωνσταντίνου.

Ό  Ζαφειράκης ιδιαίτερα, προι
κισμένος μέ σπάνια χαρίσματα, 
παράλληλα πρός τις σπουδές του 
στήν όνομαστή σχολή τής Ναού
σης, είχε παιδαγωγούς του τούς 
καλλιτέρους δασκάλους τότε, ’Α
ναστάσιον Εμμανουήλ, Μάντον 
Παπααγγελάκην καί Δημήτριον 
Μπαρλαούταν, πού άμείβονταν ά- 
δρά γι’ αύτό άπό τόν πατέρα του. 
’Ετσι αναπτύχθηκε ό Ζαφειράκης 
σέ προσωπικότητα πού δοκιμά
στηκε όπως τό χρυσάφι στό χωνευ- 
τήρι, στά πιό κρίσιμα χρόνια τής 
Πατρίδος του. Δίκαια παίρνει τήν 
πιό ψηλή θέσι ανάμεσα στις ξεχω
ριστές μορφές πού γέννησε αύτός 
ό τόπος.

Γεννήθηκε στά 1773. Γιά πρώτη 
φορά τόν βλέπουμε νά εμφανίζεται 
στήν δημόσια ζωή δίπλα στον 
άρχοντα Χ”χειμώνα καί στον οπλα
ρχηγό Δελιδήμο, στά 1795.

Ό  Άλή Πασάς των Ίωαννίνων, 
τότε, πρώτα μέ τήν διπλωματική 
όδό καί μετά μέ τόν πόλεμο έβαλε 
στόχο νά ύποτάξη τή Νάουσα. Ό  
Ζαφειράκης στήν περίοδο αύτή, 
πού καλύπτει τά χρόνια 1795 μέχρι 
1812 διακρίνεται γιά τήν διορατι
κότητα, τήν πολιτικότητα καί τήν 
Ελληνοπρεπή του στάσι.

Συμβάλλει στήν άνέγερσι τοΰ

Ζαφειράκης  -  Λογοθέτης

Θεοδοσίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ  

Δ η μ ά ρ χ ο υ  Ν α ο ύ σ η ς
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τείχους τής πόλεως, πού μετέβαλε 
τήν Νάουσα σέ κάστρο. Συντάσσει 
αυτός τις γεμάτες ’Εθνική περηφά- 
νεια καί κάλλος άπαντήσεις τής 
πόλεως προς τόν Άλή. ’Αναπτύσσει 
μέ επαφές σχέσεις μέ τόν Βαλή τής 
Θεσσαλονίκης καί τό Διβάνιο. 
'Αλλάζει μέ θαυμαστή ευκολία τήν 
πένα μέ τό γιαταγάνι όπου καί ό
ταν χρειάζεται. Διαπραγματεύεται, 
μέ έπιτυχία, αξιοπρεπή συμφιλί- 
ωσι μέ τόν Άλή, όταν τίποτε άλλο 
δέν απομένει. Δημιουργεί τό θαυ
μαστό δίδυμο Ζαφειράκης—Καρα- 
τάσιος, σάν δικλείδα ασφαλείας 
γιά τόν περιορισμό τοϋ Άλή στά 
συμφωνημένα. ’Εργάζεται άποτε- 
λεσματικά «διά τής διπλωματικής 
όδοϋ» γιά τήν απαλλαγή τής Να- 
ούσης από τήν σφαίρα επιρροής 
τοϋ Άλή.

Τό 1814 ό Ζαφειράκης είναι 
αναγνωρισμένος άπ’ τήν 'Υψηλή 
Πύλη άρχοντας, Λογοθέτης, τής 
Ναούσης καί έργάζεται μέχρι τήν 
έπανάστασι γιά τήν άνάπτυξι τής 
πόλεως, πού μέ τήν καλοδιοίκησί 
του γνωρίζει νέα άκμή καί δόξα.

Στά 1820 έρχεται νά ταράξη τήν 
ψυχική γαλήνη τοϋ Ζαφειράκη 
ένα τραγικό γεγονός. Ό  φόνος τοϋ 
Φιλικού Ίπάτρου. Δέν είναι ξεκα
θαρισμένο πόσο εύθύνεται γι’ αύ- 
τόν ό Ζαφειράκης, πάντως σφρά
γισε τήν ψυχή του μέχρι τό θάνατο.

Ό  Ίπατρος μοιράζοντας στούς 
φιλικούς τις προκηρύξεις τοϋ 'Υ
ψη λάντη έφτασε καί στή Νάουσα 
μέ προορισμό τά Γιάννενα. Έκεΐ 
ήταν εξουσιοδοτημένος νά δια- 
πραγματευθή σύμπραξι των Ελλή
νων καί τοϋ Άλή κατά τοϋ Σουλ
τάνου.

Στή Νάουσα ή έπίσκεψι τοϋ 
Ίπάτρου πέρα άπό τήν έπαφή του 
μέ τόν Καρατάσιο, πού ήταν σί
γουρα φιλικός (ό Ζαφειράκης δέν 
φαίνεται νά είχε μυηθή ακόμα) 
άποσκοποϋσε καί στή συλλογή 
πληροφοριών γιά τήν άξιόμαχη 
αύτή πόλι. Δυστυχώς ό Καρατά- 
σιος έλλειπε άπό τήν Νάουσα καί 
ή παρεξήγησι δέν άργησε νά γίνη. 
Ό  Ίπατρος θεωρήθηκε άνθρωπος 
τοϋ Άλή καί παραδόθηκε στούς 
Τούρκους.

"Οταν ό Ζαφειράκης έμαθε άπό 
τούς Θεσσαλονικείς Φιλικούς τήν 
αποστολή τοϋ Ίπάτρου, έκανε τό 
κάθε τι γιά νά έπανορθώση. Τό 
άποτέλεσμα όμως, σέ μιά τελική 
προσπάθεια γιά άπελευθέρωσι καί 
φυγάδευσι τοϋ Ίπάτρου, ήταν νά

φονευθή έντελώς άδικα ό Φιλικός 
αύτός.

Ά π’ τήν ήμέρα αύτή ό Ζαφει- 
ράκης γίνεται μιά τραγική μορφή. 
Είναι ό μυημένος πιά φιλικός, πού 
πρόδωσε όμως άθελά του τή Φιλι- 
λή Εταιρία. Καί ένώ μέ κανένα 
δίκαιο δέν μπορεί νά κατηγορηθή, 
τίποτε δέν μπορεί νά τόν παρηγο- 
ρήση. Επιζητεί τήν έξιλέωσι, κι’ 
αύτή θά τήν βρή στήν ιδέα τής 
άναστάσεως τοϋ γένους γιά τήν 
υπηρεσία τής όποιας έτοιμάζει καί 
τόν εαυτόν του καί τούς φίλους του 
καί τήν αγαπημένη πόλι του. Είναι 
ό ήγέτης πού κάνει τούς Ναουσαί- 
ους όλους μιά ψυχή μιά πίστι, μιά 
φλόγα. Είναι ό θύτης καί σύγκαιρα 
τό θϋμα, ό λειτουργός τής μεγαλύ
τερης προσφοράς στόν κοινό τών 
Πανελλήνων άγώνα.

Τά γράμματα πάνε καί έρχονται. 
Οί έπαφές μέ τό κέντρο, 'Υψηλάν- 
τη Δημήτριο καί Μαυροκορδάτο, 
είναι πυκνές. "Ενα κοινό σχέδιο 
προβλέπει συντονισμένες ένέργει- 
ες γιά τήν συντήρησι καί άνάπτυξι 
τής έπαναστάσεως στό δεύτερό της 
χρόνο, τό 1822. "Ηπειρος-Μακε- 
δονία—Χίος, ένισχυμένες μέ πα
ράλληλες έκστρατεΐες άπό τό κέν
τρο (Μαυροκορδάτος πρός "Ηπει
ρο, Ύψηλάντης—Άνδροΰτσος πρό 
τήν Θεσσαλία καί Μακεδονία— 
Ενωμένος στόλος πρός τήν Χίο) 
θά επαναστατούσαν γιά τήν άπο- 
κατάστασι τοϋ γένους. Ό  Ζαφει- 
ράκης κι ή Νάουσα είχαν τό ρόλο 
τους. Ρόλο ήγετικό στή Μακεδο
νία.

Οί προσπάθειες όμως άρχισαν 
νωρίς νά άποσυντονίζωνται. 'Ο 
Κασομούλης, πού βρέθηκε σταλ
μένος άπό τό κοινό τών Μακεδό- 
νων πληρεξούσιος στό Μωριά δια
πιστώνει πώς γιά τό Νότο ή Μακε
δονία είναι πολύ μακριά. Ό  Σάλας, 
ώρισμένος άπ’ τόν 'Υψηλάντη άρ- 
χηγός τής Έπαναστάσεως στήν 
Μακεδονία άποδεικνύεται κατώ
τερος τής άποστολής του. Τά πολι
τικά πράγματα στό Μωριά άποδυ- 
ναμώνουν τόν 'Υψηλάντη, πού 
άναγκάζεται νά άνακαλέση γιά 
τήν Χίο τήν εντολή τής Έπανα
στάσεως. Είναι όμως άργά. Μιά 
φωτιά άνάβει σιγά—σιγά, μά όταν 
άνάψη δέν σβήνει εύκολα.

Γιά τή Νάουσα ή εντολή παρα
μένει. 'Ο Ζαφειράκης άν καί διαπι
στώνει ότι ή πόλι του μένει μόνη, 
προχωρεί. Πιστεύει πώς κάτι με
γάλο μπορεί νά κατορθωθή. Σέ 
γράμμα πού στέλνεται στούς ’Ο

λύμπιους οπλαρχηγούς Διαμαντήν 
Νικολάου καί Γούλαν Δράσκον 
γράφει:

«Μετ’ όλίγας ήμέρας έλπίζομεν 
νά άνταμωθώμεν εις Βέροιαν καί 
όλοι όμοΰ προτάξαντες τόν Τίμιον 
Σταυρόν νά έκστρατεύσωμεν κατά 
τοϋ Άβουλουβούτ καί τής Θεσσα
λονίκης, τήν οποίαν μή άμφιβάλ- 
λητε ήρωες Μακεδόνες, άπόγονοι 
τοϋ Αλεξάνδρου θέλομεν έξου- 
σιάσει ταχέως».

Στις 15 Φεβρουάριου ορίζεται 
στή Νάουσα ή ήμέρα τής Έπανα
στάσεως γιά τήν Κυριακή τής’Ορθο- 
δοξίας. 'Η άπόφασι άνακοινώνεται 
μέ ταχυδρόμους σ’ όλες τις Μακε
δονικές πόλεις πού καλούνται σέ 
σύμπραξι. Ελπίζει ό εύπατρίδης 
Ναουσαϊος ότι θά πρυτανέψη τό 
καθήκον πρός τό έθνος. Ό  σπιν
θήρας τής άγάπης γιά τήν Πατρίδα, 
τό ξέρει ό Ζαφειράκης, γρήγορα 
λαμπαδιάζει.

'Η έπανάστασι στή Νάουσα πρά
γματι κηρύχθηκε τήν Κυριακή τής 
’Ορθοδοξίας. Στό Μητροπολιτικό 
Ναό τοϋ 'Αγίου Δημητρίου μετά 
τήν Θεία Λειτουργία σέ λαμπρή 
συγκέντρωσι τών άρχόντων, τών 
οπλαρχηγών καί τοϋ λαοϋ τής Να
ούσης καί μέσα σέ άτμόσφαιρα 
πατριωτικοΰ παραληρήματος ό Ζα- 
φειράκης κηρύσσει τήν έπανάστασι 
καί άναπετά τή σημαία τοϋ 'Υψη
λάντη. Ακολουθεί Δοξολογία καί 
ή ορκωμοσία τών μαχητών. Μέσα 
στήν πόλι έπικρατεΐ άτμόσφαιρα 
άπεριγράπτου ένθουσιασμοϋ ένώ 
στούς πύργους τής έπτάπυργης 
πόλης κυματίζουν οί έπαναστα- 
τικές σημαίες μέ τό δικέφαλο άετό, 
τό Σταυρό καί τις έπιγραφές «μάχου 
ύπέρ πίστεως καί Πατρίδος», «έν 
τούτω Νίκα».

'Η πρώτη ένέργεια τών Ναου- 
σαίων ήταν έπιθετική καί άποσκο
ποϋσε τήν κατάληψι τής Βέροιας. 
'Η Βέροια όμως δέν κινήθηκε καί οί 
’Ολύμπιοι δέν ήρθαν στήν ώρα 
τους. Περίμεναν τόν Σάλα. Τό 
σχέδιο τοϋ Καρατάσιου γιά αιφνι
διασμό δέν πέτυχε.

Στή Μάχη τής Βέροιας παίρνει 
μέρος κι ό ίδιος ό Ζαφειράκης μέ 
τό σώμα του τήν δέ συμπλοκή στή 
Μπαρμπούτα περιγράφει στό ιστο
ρικό του σχεδίασμα ό δάσκαλος 
Δημήτριος Πλαταρίδης μέ τά πα
ρακάτω: «Πεισματωδεστέρα ύπήρ- 
ξεν ή εις Μπαρμπούταν συμπλοκή 
καθ’ όσον καί πολυπληθέστερος 
έκεΐ ήτο ό έχθρός καί κατείχε καλ-
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25 Μαρτίου 1945 .

Άπό τό ημερολόγιο ενός άποστράτου

25η Μαρτίου

μετά την άπελευΘέρωσι

ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ  
Μοιράρχου Χ ω ροφυλακής έ . a  .
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Πρωί—πρωί άρχισαν νά χτυποϋν χαρμόσυνα οί 
καμπάνες των εκκλησιών των κοντινών χωριών. 
Μέ τις πρώτες κωδονοκρουσίες ήμουν κιόλας 
στο πόδι. Άποβραδύς τό είχα στό νοΰ μου τό ξημέ
ρωμα τούτης τής μέρας. Γιατί αύτή ή ήμέρα δέν 
ήταν σάν τις άλλες. Έπρεπε νά σηκωθώ πρωί, ό 
Διοικητής θά ώριζε έκτακτη υπηρεσία, μάς τδχε πει 
από δυό μέρες. Μερικούς από μάς θά έστελνε στήν 
’Αθήνα νά παρευρεθοΰν στή Μεγάλη Γιορτή καί 
οί άλλοι θά έμεναν εδώ νά στολίσουν τό οίκημα 
μέ δάφνες, φοίνικες καί σμυρτιές, γιά νά συνεορτάση 
μαζί μέ όλο τό Έθνος καί τό άπομακρυσμένο καί 
ταπεινό φυλάκιό μας τή μεγάλη χαρά. Βγήκα άπό 
τό θάλαμο οπλιτών, πέρασα άπό τό γραφείο τοϋ 
Διοικητοΰ καί κατέβηκα τή μαρμάρινη σκάλα. Στό 
έμπα τοΰ φυλακίου στέκονταν ό Διοικητής μέ τό 
λεβέντικο παράστημά του καί μάς φώναξε: «Ζήτω 
ή 25η Μαρτίου βρέ παιδιά! —  Έπί τέλους γιορτά
ζουμε ελεύθεροι!__». Τά μάτια του ήταν δακρυ-
σμένα άπό συγκίνηση καί ή φωνή του είχε κάτι τό 
θριαμβικό. Ήταν πλημμυρισμένος άπό ένα συναί
σθημα υπέρτατης Εθνικής έξαρσης πού σάν ήλε- 
κτρικό ρεύμα διοχετεύθηκε άστραπιαίως στις καρ
διές όλων μας! —

Καθώς βάζω τις δάφνες σέ γιορταστικές άψίδες 
καί τούς φοίνικες μαζί μέ τις μυρτιές καί στολίζουμε 
τήν πύλη τοϋ φυλακίου, ή σκέψη μου πλανιέται σέ 
άλλους κόσμους. Ή  ψυχή μου πλημμυρισμένη 
άπό πατριωτική συγκίνηση δέν είναι πιά μέσα μου,

Καταρράκτες ’ Αραπίτσας Ναούσης. 
Νεάνιδες τής πόλεως μέ έθνικάς ένδυμα- 
σίας τιμούν τήν ηρωικήν θυσίαν των 
γυναικών τής Ναούσης, αΐ όποϊαι, αφού 
έρριψαν τά νήπιά των εις τόν κρημνόν, 
έρρίφθησαν άκολούθως καί αί ΐδιαι εις 
τά νερά τού όρμητικού καταρράκτου, διά 
νά μή αϊχμαλωτισθοϋν υπό τών έχθρών.

λιτέρας θέσεις. 'Ο Ζαφειράκης 
δστις ήλπιζε νά καταλάβη καί τήν 
άκρόπολι, τήν φρουράν αυτής προσ
βάλλουν εξαπίνης, έξεπλάγη έκ τής 
άπροσδοκήτου προσβολής. ’Αλλά 
διά τής εκτάκτου έτοιμότητος τοΰ 
πνεύματός του ευρε διέξοδον εις 
τήν άμηχανίαν, εις ήν εύρέθη 
ευθύς εξ άρχής. Καταλιπών εις 
τήν θέσιν του τόν Άγγελάκην 
Γκουντύλην καί παραλαβών σώμα 
εξ 150 άνδρών διήλθε τόν ρύακα 
καί κατέλαβε τήν πρός τήν άκρό- 
πολιν καί τήν ιουδαϊκήν συνοι
κίαν άγουσαν. Ούτως έθετο τούς 
άντιπάλους μεταξύ δύο πυρών ά-



ναγκασθέντας τέλος νά τραπώσιν 
εις φυγήν».

’Ακολούθησε ή νικηφόρα γιά 
τούς επαναστάτες μάχη τού Δοβρά. 
Παρών κι έκεΐ ό Ζαφειράκης στην 
πιό κρίσιμη στιγμή.

"Οταν αργότερα άρχίζει ή πολι
ορκία τής πόλεως ό Ζαφειράκης 
είναι ή ψυχή της. Δέν τά βάζει κά
τω μέ τίποτε κι ούτε δέχεται νά 
άκούση προτάσεις γιά παράδοσι. 
«Έδώ θά μείνουμε καί θά πεθά- 
νουμε ώς τόν ένα. Αύτή είναι ή 
άπόφασί μας».

'Η πόλι βάσταξε τις επιθέσεις 
τοΰ στρατού τού Λουμπούτ, πού 
ξεπερνοϋσε τις 20.000, μέχρι τήν 
Κυριακή τού Θωμά. Τήν ήμέρα 
έκείνη μπαίνουν οί Τούρκοι στήν 
πόλι από τήν Πύλη τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου. Στόν "Αγιο Γεώργιο 
καί στήν Μεταμόρφωσι κατασφά
ζονται οί τραυματίες καί τά γυναι
κόπαιδα μαζί μέ τόν Πρωτοσύγκελο 
Γρηγόριο. Σ’ ολόκληρη τήν πόλι 
έπισφραγίζουν τήν προσφορά πρά

ξεις ήρωϊκές, όπως ή άνατίναξις 
τής πυριτιδαποθήκης από τό Ζώτο 
καί ή ύπέροχη θυσία των Ναου- 
σαίων γυναικών στόν Καταρράκτη 
των Στουμπάνων.

Ό  Ζαφειράκης κλεισμένος σ’ 
έναν άπ’ τούς πύργους τής πόλεως 
άνάμεσα στις θέσεις Κλεισούρα 
καί Μπλάνα κρατάει τις λυσσα
σμένες επιθέσεις των Τούρκων 
τρεις ολόκληρες μέρες. "Ολος ό 
Τούρκικος στρατός επάνω του. 
Κι αύτός δέν λυγίζει. Λυγίζουν οί 
εχθροί του. "Ενας Μπέης αποκε
φαλίζεται γιατί δέν δέχεται νά 
όδηγήση τό σώμα του κατά τοΰ 
Ζαφειράκη χωρίς ύποστήριξι πυ
ροβολικού. Τή νύχτα τής τρίτης 
μέρας ό Ζαφειράκης απαγκιστρώ
νεται άπό τόν Πύργο μαζί μέ τά 
γυναικόπαιδα, ένώνεται μέ τόν Κα- 
ρατάσιο στόν "Αγιο Νικόλαο κι 
άπό έκεΐ ή φάλαγγα τών λειψάνων 
τής στοιχιωμένης πόλης πορεύε
ται πρός τό Σέλι. Οί συμπλοκές 
έρχονται πανωτές. Πάνω στήν έξα- 
ψι τής μάχης αφήνονται άνυπερά-

σπιστα καί χάνονται τά γυναικό
παιδα. 'Η γυναίκα καί ή κόρη τοΰ 
Ζαφειράκη, ή γυναίκα τοΰ Καρα- 
τάσιου, ή γυναίκα τοΰ Γάτσιου κι 
ένα πλήθος γυναικοπαιδών τών 
άγωνιστών όδηγοΰνται στήν όμη- 
ρία.

Ό  Ζαφειράκης κι οί οπλαρχηγοί 
είναι ανήμποροι νά βοηθήσουν. 
Μόνη ή έκδίκησι τούς μένει. "Ο
πως μας δείχνουν τά Τουρκικά 
έγγραφα, χωρίζονται στά δύο. Ό  
Καρατάσιος κρατάει τά ψηλά ενώ 
ό Ζαφειράκης κατεβαίνει στόν 
κάμπο.

’Εκεί στόν Κάμπο ήρθε τό τέλος 
γιά τόν Ζαφειράκη. Στή θέσι Σο- 
φολιό, κοντά στήν ’Επισκοπή Βέ
ροιας περικυκλώθηκε άπό τούς 
Τούρκους. Προτίμησε τόν έντιμο 
θάνατο από τήν παράδοσι. Πολέ
μησε καί σκοτώθηκε μαζί μέ τό 
γιό τοΰ Καρατάσιου Γιαννάκη, τ’ 
άγαπημένο κουμπαρούδι του, ό- 
κληρώνοντας τήν προσφορά του κι’ 
άφήνοντας γιά μας όνομα δοξα
σμένο, όνομα άθάνατο.

έχει φτερουγίσει μέ τ’ άϋλα φτερά της καί γυρίζει 
στών Ψαρών τήν ολόμαυρη ράχη καί στή Μονή 
τής 'Αγίας Λαύρας, στό Μανιάκι, στήν ’Αλαμάνα 
καί στό Χάνι τής Γραβιάς καί στήν κάθε Ελληνική 
γωνιά—μνημείο καί σύμβολο ιερό τής Ελευθερίας 
άνάμεσα στούς Αιώνες. Είναι σήμερα ή ψυχή μου 
μαζί μέ τούς ήρωες τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821. 
Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας, Άνδροΰτσος, Πα
λαιών Πατρών Γερμανός, ’Αθανάσιος Διάκος!.......
Τούς βλέπω μέ τά μάτια τής ψυχής μου νά πετοΰν 
μέ τά φτερά τής δόξας σέ αιθέρια γαλάζια πλάτη, 
τριγυρισμένους άπό μιά εκθαμβωτική λάμψη. Ή 
φαντασία μου πετά σέ ούράνια ύψη, μεθυσμένη λές 
άπό κάποιο παράξενο, κάποιο μαγικό ποτό. Χτυπούν 
τύμπανα, σάλπιγγες ήχοΰν θριαμβικά, κλαγγές 
όπλων άντηχοΰν, παιάνες νικητήριοι άνακρούονται.. 
Ό  ποιητής ψάλλει: «Άπό κρότων οργάνων βουίζει, 
τής Γραβιάς τό βουνό άντικρύ— ». Ή μουσική 
επαναλαμβάνει: «Ή Ελλάδα ποτέ δέν πεθαίνει!....». 
«Ναί, ή Ελλάδα δέν πρόκειται νά ύποδουλωθή 
ποτέ. ’Αλλοίμονο στούς κατακτητές, στούς δυνά
στες!....», άκούγεται βροντερή ή φωνή τοΰ Διοικη- 
τοΰ. 'Η φωνή μέ κάνει νά συνέλθω άπό τήν πατριω
τική έξαρση. Αλλοίμονο στούς κατακτητές, άλλοί- 
μονο στό μίσος καί στή βία τών άνθρώπων. ©ά τό 
σκεφθή καλά όποιος θελήσει νά πατήση αύτά τά 
ιερά χώματα, νά ύποδουλώση αύτή τήν Χώρα άπό 
τήν οποία ξεπήδησε ό άνθρώπινος πολιτισμός. 
Γιατί «Ελλάδα σημαίνει πνεΰμα, καί τό πνεύμα 
ποτέ δέν υποδουλώνεται». Μήπως δέν άλήθεψαν 
πιστά τά λόγια αύτά τών μεγάλων μας προγόνων;

Μυριάδες οί βάρβαροι λαοί πού πρόσβαλαν κατα
κτητικά αύτά τά άγιασμένα χώματά μας. Μά πέρα
σαν, δέν κάθησαν. Έσβυσαν, διαλύθηκαν σάν 
σαπουνόφουσκες, σάν τήν πάχνη πάνω στις βουνο
κορφές στις πρώτες ήλιαχτΐδες. Τελευταία, οί νεο- 
βάρβαροι θέλησαν νά έπαναλάβουν τά πειράματα 
τών παλαιών βαρβάρων χωρίς νά συνετισθοΰν 
άπό τά φριχτά παθήματα εκείνων. Καί ή κατάληξή 
τους είναι γνωστή άκόμη καί στά μικρά παιδιά. 
Επαίσχυντη, αισχρή, έπονείδιστη! Είχαν πάθει 
μιά τέτοια πανωλεθρία, ώστε φεύγοντας έμοιαζαν 
μέ άξιοθρήνητα ξυλάρμενα σέ φουρτουνιασμένο 
πέλαγος!.... Τά ίδια καί χειρότερα θά πάθη οποιοσ
δήποτε άλλος διανοηθή νά ύποδουλώση αύτή τήν 
δοξασμένη γή πού λέγεται Ελλάδα.

Τό βράδυ γύρισαν τά παιδιά τοΰ φυλακίου μας 
πού ό Διοικητής είχε στείλει στήν ’Αθήνα καί μάς 
είπαν τις εντυπώσεις τους άπό τή Μεγάλη Γιορτή. 
Δέν θυμοΰνταν 25η Μαρτίου νά εΐχεν έορτασθή 
άλλοτε μέ τόση μεγαλοπρέπεια! Σωστό παραλήρημα 
χαράς!.... Οί γυναίκες έκλαιγαν άπό τήν άμέτρητη 
χαρά τους, κ’ έβλεπες άνθρώπους πού άνήκαν σέ 
διάφορες κοινωνικές τάξεις ν’ άγκαλιάζωνται καί 
νά φιλιούνται δακρυσμένοι! ΤΗταν μιά 25η Μαρτίου 
χωρίς τά σκοτάδια τής σκλαβιάς παρά μέ τόν ήλιο 
τής ελευθερίας νά λάμπη στό καταγάλαζο στερέωμα. 
Τά πουλάκια έψαλαν μελωδικά καί τά λουλούδια 
ευωδίαζαν. Πέρσυ σάν τέτοια μέρα δέν τραγουδού
σαν τά πουλιά καί τά λουλούδια δέν μοσχοβολούσαν. 
Πόσο όλα είναι όμορφα καί ώραΐα στή λεύτερη 
γή!....
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'Η επέτειος της έθνικής μας άναγεννήσεως, τήν 
οποίαν θά έορτάσωμεν προσεχώς, δεν πρέπει να σταθή 
στη ζωή μας άπλώς σαν μιά πολύτιμη εύκαιρία για άνά- 
παοσι σωματική, οΰτε πάλιν σαν μιά ήμερα εορταστι- 
κών εκδηλώσεων μόνον. Μια τέτοια ήμερα πρεπει προ 
πάντων νά συνεγείρη μέσα μας αισθήματα και βιώματα 
τέτοια, πού θά άποτελοΰν έγγύησιν, ότι το έθνος μας 
θά συνεχίζη άδιάσπαστα τήν λαμπράν και ένδοξον πο
ρείαν του καί εις τήν έποχήν μας καί πάντοτε. Τά αι
σθήματα όμως καί τά βιώματα πηγάζουν άπό την πε
ρισυλλογήν, άπό την σκέψιν καί τον στοχασμόν. Το 
έπος άλλωστε τοϋ 1821 έκπέμπει τόσα μηνύματα πού 
θά έπρεπε μέ πολλήν μεθοδικότητα νά τά μελετήσωμεν.

Άλλ’ εμείς συνήθως δεν άγαπάμε τήν περισυλλογήν, 
μάς άρέσει ή έξωστρέφεια. Δεν άσχολούμεθα στά σο
βαρά μέ τήν ζωή, τά παίρνουμε όλα επιπόλαια.

Τούλάχιστον όμως σήμερα ας άποτινάξωμε τήν 
ραστώνην καί ας προσπαθήσωμε νά συλλάβωμε ένα μή
νυμα άπο το έπος τοϋ 1821. 'Ένα μήνυμα πού χρειάζε
ται ιδιαίτερα στον σημερινό 'Έλληνα.

'Η γενεά των Ελλήνων πού έδημιούργησε τό θαύ
μα αύτό τής έθνικης μας παλιγγενεσίας’ ή γενεά των 
Ελλήνων πού έκαμε στήν ίδική μας χώρα νά εύρη τήν 
δικαίωσίν του ό μϋθος τοϋ Φοίνικος—τοϋ μυθικοϋ πτη- 
νοΰ πού άναγεννάται άπό τήν τέφραν του—ή γενεά τοϋ 
1821, δεν είχε πυρηνικά όπλα, ούτε αυτόματα. Διέθετε 
κυρίως όπλα πνευματικά. Δέν είχεν, άναμφιβόλως, άκα- 
ταμάχητον δύναμιν πυρός. Είχε όμως άδαπάνητον δύ- 
ναμιν πίστεως. Καί έάν έμεγαλούργησε, τό κατώρθωσε 
πρωτίστως χάρις εις αύτό τό δπλον καί αυτήν τήν δύ- 
ναμιν, τήν δύναμιν της πίστεώς της.

Είναι άραγε άσχετο τό γεγονός, ότι ή λαμπροτέρα 
σελίς της νεωτέρας ιστορίας μας λαμβάνει σάρκα καί 
οστά καί ύλοποιεΐται κάτω άπό τον θόλον ενός Μονα
στηριού ; Δέν είναι ένδεικτικόν πάλιν αύτής τής πίστεως 
ότι ένας Επίσκοπος ύψώνει τήν σημαίαν τής Έπανα- 
στάσεως ; Καί είναι τάχα άνευ σημασίας τό γεγονός 
ότι τό λάβαρον τής Έπαναστάσεως ήταν μιά χρυσοκέν
τητη εικόνα πού παριστάνει τήν Κοίμησιν τής Θεοτό
κου ;

'Ο λαός προσέβλεπε προς τήν έκκλησίαν’ ή έκκλη- 
σία ένεψύχωνε τον λαόν καί εύλογοΰσε τά όπλα του και 
όλοι μαζί ήσαν βέβαιοι ότι ή έλευθερία θά κατεκτάτο, 
όχι διά των όπλων, οχι διά τής τόλμης, άλλά κατά πρώ
τον λόγον δι-ά τής πίστεως. Οί άγωνισταί τοϋ 1821 ήσαν 
βέβαιοι διά τήν νίκην των, άλλά ήσαν έξ’ ίσου βέβαιοι 
ότι ή νίκη θά παρεχωρεΐτο ύπό τοϋ Θεοΰ καί κατά τρό
πον μάλιστα άμετάκλητον. Ενδεικτικό στήν προκειμέ
νη περίπτωσι είναι αύτό πού έλεγε ό Γέρος τοϋ Μωρηά: 
«'Ο Θεός έβαλε τήν υπογραφήν του γιά τήν έλευθερίαν 
μας καί δέν τήν παίρνει πίσω». 'Ο Κολοκοτρώνης σάν 
άδρός, καί χαρακτηριστικός τύπος τής πηγαίας ευσε- 
βείας, πού κυριαρχούσε τότε στήν Ελληνική ψυχή, 
προβάλλει μπροστά μας σάν ό προσευχόμενος οπλαρχη
γός. Μπροστά άπό τήν μάχην γονατίζει καί προσεύχε
ται είς τήν 'Υπέρμαχον Στρατηγόν. Άλλά και έπειτα

άπό τήν αίσίαν έκβασιν τής μάχης τά νικητήρια άπο- 
δίδει καί πάλιν είς τον Θεόν.

Χαρακτηριστικός τύπος προβάλλει επίσης ενώ
πιον μας ό Κανάρης. Αυτός ο θαυμάσιος πυρπολητής, 
πού δέν μπορούσε ούτε ό ίδιος νά ερμηνευση το θαΰμα 
τής νίκης του μέ άνθρώπινα μέτρα, ελεγε και διαλαλοΰ- 
σε ότι τήν ώρα τοϋ έγχειρήματος «κάποια δύναμι ύπερ
φυσική τον άρπαξε καί τον γιγάντωσε». Τέτοιος ήταν 
ό Κανάρης. Γι’ αύτό καί όταν έβαζε φωτιά στο πυρπο-
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λ'-κο, όταν αυτό είχε προσδεθή πλέον στήν Τουρκική 
Ναυαρχίδα, δεν ευρήκε καταλληλότερα λόγια καί άνε- 
φώνησε : «εις τό όνομα τοϋ Κυρίου». Μετά δέ άπό τό 
καταπληκτικό κατωρθωμά του έλεγε : «Οί Τούρκοι 
ησαν τοσοι, ώστε αν επτυον επάνω μας θά μάς έπνιγον 
αναμφιβολως. Αλλ ο Θεός δεν τό έπέτρεψε καί μάς 
έσωσε». Και δια να εκδήλωσή την ευγνωμοσύνη του 
έπήγε άνυπόδητος νά έκτελέση τό τάμα του.

Τέτοιος ήταν ό κάθε άγωνιστής τοϋ 1821. Καί ή 
δύναμίς του, ή δύναμις της πίστεως. Μία δύναμις άγνω
στος εις τους ξένους, πλην όμως λίαν αισθητή, καθώς 
φαίνεται στα λόγια τοϋ μισέλληνος Αυστριακού ιστο
ρικού Πρόκες  ̂’Όστον, όταν όμιλή γιά τήν Ελλάδα : 
«’Αλλά μία άόρατος καί μυστηριώδης δύναμις άνέτρε- 
ψε πάντας τούς υπολογισμούς καί ή Ελλάς έσώθη, ή 
Ελλάς άνέστη».

( Αυτή, η δύναμις της πιστεως, άφηνε εκστατικούς 
τούς ξένους. "Οταν ό στρατηγός Μακρυγιάννης έκανε 
στούς Μύλους τοϋ "Αργους πρόχειρα προχώματα μέ 
πετρες για να αντιμετωπιστ) τον Ίμπραήμ, τότε ό 
Γάλλος Ναύαρχος Δεριγνύ, βλέποντάς τον, τού είπε 
γεμάτος κατάπληξι : «Τί κάνετε έδώ ; Μ’ αύτά τά ψέ
ματα θά αντιμετωπίσετε τον Ίμπραήμ ; Εΐσθε πολύ 
λίγοι, κι’ είναι πάρα πολλοί. Νά φύγετε». ’Αλλά ό λεον
τόκαρδος και γεμάτος απο πιστιν στρατηγός τοϋ άπήν- 
τησε : «Όχι. Δεν θά φύγωμε. Θά μείνωμε έδώ. Τό 
εχει η μοίρα της Ελλάδος να είναι άδύνατη στις δύσκο
λες στιγμές της ζωής της. ’Αλλά ό Θεός πάντα τήν 
εβοηθησεν. Ετσι ελπίζομε πως καί τούτη τή φορά θά 
μάς βοηθήση καί θά νικήσωμε».

Οί στρατηγοί τοϋ άγώνος τότε δέν έγνώριζαν 
γλώσσες. Μια γλώσσα ήξευραν, τής προσευχής. Δέν 
είχαν φοιτήσει σε ανώτερες Σχολές Πολέμου' μοναδική 
τους σπουδή ήταν ή σπουδή καί ή μελέτη τοϋ Εύαγγε- 
λιου. Ηταν κάτι που δεν ξεφυγε άπό τήν προσοχή τοϋ 
ποιητοΰ :

Νεαρός Ελληνόπαις όρκίζεται εις τόν Σταυρόν ότι θά 
τίμηση τά όπλα του πατρός του καί θά πολεμήση τόν 
δυνάστην διά τήν άνάκτησιν τής έθνικής άνεξαρτησίας.

«Ν α ί, τότε φ ιλελεύθερα δέν διάβαζαν β ιβ λ ία  
γιατί τούς έλεγε ή σκλα βιά , τί ε ίν ’ έλευθερία. 
Ενα β ιβλίο  μοναχά δέν θ’ ά φ η ν’ άπ’ τό χ έρ ι, 

όπόταν ξεκουράζονταν στό έρημο λημέρι 
τό άγιο Εύαγγέλιο· — Καί διάβαζαν μέ πόνο  
τα πάθη , τήν άνάστασιν· αύτά τά δύο μ ό ν ο » ...

Πάνω στα βουνά οι κλεφτες έτοιμοι, άγρυπνοι, γεν
ναίοι,  ̂ καρτερικοί, πιστοί, «έχοντες σκέπασμα τόν 
ουρανό κι’ έλπίδα τό ντουφέκι, μάχονται γιά τοϋ Χρι
στού την πίστι τήν άγίαν καί γιά τής Πατρίδος τήν 
ελευθερία».

Αλλά καί κάτω στις πεδιάδες ό σκλαβωμένος λαός 
πιστεύει, προσεύχεται, γεμίζει τις έκκλησίες. Οί γυ
ναίκες  ̂πριν πιασουν το καρυοφιλι πηγαίνουν μπροστά 
στην εικόνα τής Παναγίας καί έκεΐ κρεμούν τά νυφικά 
τους στέφανα. Νά πώς περιγράφει ένας ιστορικός, ό 
Γάλλος C. POUQUEVILLE, ό όποιος ήταν τότε 
πρόξενός  ̂ στην Πατρα, τήν ώρα τοϋ ξεσηκωμού: 
Οταν τά Ελληνικά όπλα ήρχισαν νά κρατούν «οί 

κάτοικοι των κοιλάδων του Αλφειού αθρόοι προσέρχον
ται εις τας εκκλησίας και τα σήμαντρα συνεχώς ήχοΰν. 
Οί ιερείς ποιούνται λιτανείας καί σύρουν κατόπιν αύ- 
τών ̂ τους λαούς. Τονιζουν τον Έαλμόν, έκζητοΰντες 
παρα τού Θεού, ίνα διασκορπίση τούς Βαρβάρους καί 
απονειμη τας δαφνας τής νίκης εις τά τέκνα αύτοΰ. 
Αί γυναίκες άναρτοΰν τούς νυμφικούς αυτών στεφά
νους έπί^τής εΐκόνος τής Παναγίας. . . Οί γέροντες 
γονυπετείς προσεύχονται» (Ιστορία τής Ελληνικής 
Έπαναστάσεως, επιμέλεια Α. Κυριάκού, Άθήναι 
σελ. 213-214).

> Αλλά γιατί οί γυναίκες άναθέτουν τό στεφάνι των 
εις τήν Θεοτόκον; Διότι έκείνη ήτο ή ’Αρχιστράτηγος 
τού άγώνος.^ Τήν είχον διορίσει οί "Ελληνες διά τού 
στόματός τού Π. Π. Γερμανού, όταν ώρκίζοντο εις τήν 
Άγίαν Λαύραν. Γονατιστός ό Παλαιών Πατρών Γερ
μανός μπροστά στήν εικόνα τής Θεοτόκου λέγει προς 
Αυτήν: «Παναγία Παρθένε, Ύπέρμαχε τού Γένους 
Στρατηγέ, δέν αντέχει ό λαός Σου στήν σκλαβιά. 'Υ
ψώνει λοιπός μέ τά ταπεινά μου χέρια έμπρός Σου τήν 
σημαία τής Έπαναστάσεως. Θέτει Σέ ’Αρχιστράτη
γον καί ορκίζεται έμπρός Σου όρκον ιερόν: Έ  λ ευ-

έ ρ ι α  η θ α ν α τ ο ς » . . .

Αυτό είναι τό μυστικό τής έπιτυχίας τού ’Έθνους 
εις τον υπέρ πάντων αγώνα του. Αύτό ύπηρξε τό άκατα- 
μαχητον δπλον του. Αύτά ήταν τά πυρομαχικά του. Αύτή 
ήταν ή άκαταγώνιστος δύναμίς του. Ή  πίστις τού 
Έλληνος, άπό τοϋ πρώτου μέχρι καί τού τελευταίου. 
Καί αύτό είναι τό μήνυμα πού μάς δίδει τό έπος τού 
1821. Θά μάς τό έκφράση παραστατικά ό Κολοκοτρώ- 
νης, στό λόγο πού έξεφώνησε τόν Νοέμβριον τού 1833 
άπό τόν λόφον τής Πνυκός προς μαθητάς τού Γυμνά
σιου: «Παιδιά μου, είπε, πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστιν 
σας καί νά τήν στερεώσετε. Διότι όταν έπιάσαμε τά 
αρματα, είπαμε πρώτα υπέρ πιστεως και υστέρα ύπέρ 
Πατρίδος. Έγώ παιδιά μου,. . . έξ αιτίας τών περι
στάσεων έμεινα άγράμματος καί διά τούτο σάς ζητώ 
συγχωρησιν, διότι δέν ομιλώ καθώς ό διδάσκαλός σας... 
Εμάς μη μάς τηράτε πλέον. Τό έργον μας καί ό και
ρός μας επερασε... Εις έσάς μένει νά ισάσετε καί νά 
στολίσετε τόν τόπο, όπου ήμεΐς έλευθερώσαμε. Καί 
διά νά γίνη τούτο, πρέπει νά έχετε ώς θεμέλια τής 
Πολιτείας την ομόνοιαν, τήν θρησκείαν καί τήν φρόνι
μον ελευθερίαν».
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Εις το ύπ’ άριθ. 48 τεύχος μηνός 
Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους άνα- 
πτύξαμε έν ολίγοις την 'Ιστορίαν 
τοϋ γραμματοσήμου καί την διάδο
ση/ εις την χώραν μας τοϋ Φιλοτε
λισμού, τονίσαμε δέ ιδιαιτέρως ότι 
μία καλή συλλογή γραμματοσήμων 
όταν βελτιώνεται μέ σύνεσιν καί φι- 
λοτελικήν άγάπην, λαμβάνει μορφήν 
συλλεκτικού ενδιαφέροντος καί με 
τήν πάροδον του χρονου αποκτα αρ
κετήν άξίαν.

"Ας δοϋμε όμως πώς θά άρχίσω- 
μεν διά τήν άπόκτησιν μιας συλλο
γής, πώς θά διαφυλάξωμεν αύτήν 
καί πώς θά μπορέσωμεν νά αύξήσω- 
μεν τήν συλλεκτικήν της άξίαν, ού
τως ώστε νά δύναται νά μεταπωλη- 
θη, έν περιπτώσει άνάγκης βεβαίως, 
εύχερώς, ύπό ίκανοποιητικάς οίκο- 
νομικώς συνθήκας.

Διά τον νέον φιλοτελιστήν ή άρχή, 
ώς φαίνεται, είναι δύσκολος, εις την 
πραγματικότητα όμως αί δυσκολιαι 
πού θά συναντήση είναι πολύ μικρό- 
τεραι άπ’ όσον φαίνονται, άρκεΐ νά 
άρχίση το έ'ργον του μέ θάρρος και 
κυρίως μέ καλήν θέλησιν. Πρέπει 
δηλαδή νά σχη ματίση προσωπικήν 
άντίληψιν όσον άφορα εις τήν έκλο- 
γήν καί έκτίμησιν άπο πλευράς ποιο- 
τητος καί κόστους τών γραμματο-

ΣΥΛΛΟΓΑΙ
Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο 

Σ Η Μ Ω Ν

Η Λ I Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Ά νθ ]σ τοϋ  Χωρ]κής

τοσήμων πού θά προμηθεύεται.

'Ως γνωστόν τά Ελληνικά Τα
χυδρομεία εκδίδουν κάθε χρόνο σει
ράς γραμματοσήμων άναμνηστικάς 
καί κοινάς μέ διαφορετικόν άριθμόν 
τεμαχίων δι’ έκάστην σειράν. Αι α- 
ναμνηστικαί σεφαί τίθενται έν κυ
κλοφορία ώρισμένον χρονικόν διά
στημα, εν έτος, μετά τήν πάροδον 
τοϋ οποίου δέν ισχύουν διά τήν πλη
ρωμήν ταχυδρομικών τελών και τα 
μή διατεθέντα άποσύρονται ύπο τοϋ 
ΕΛΤΑ καί καταστρέφονται διά πυ
ράς. Αί κοιναί σειραί διατίθενται μέ
χρι πλήρους έξαντλήσεως.

Αί άπό 1-1-1970 καί έφ’ έξης έκ- 
δοθεΐσαι άναμνηστικαί σειραί άνε- 
ξαρτήτως ήμερομηνίας διακοπής τής 
πωλήσεώς των παρά τών Ταχυδρο
μικών Γραφείων ισχύουν διά τήν
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πληρωμήν ταχ]κών τελών έπ’ αόρι
στον χρονικόν διάστημα.

Μαζί μέ κάθε νέαν έκδοσιν, άνα- 
μνηστικήν ή κοινήν, ή Φιλοτελική 
'Υπηρεσία τοϋ ΕΛΤΑ θέτει εις κυ
κλοφορίαν εικονογραφημένους φα- 
κέλλους πρώτης ήμέρας κυκλοφο
ρίας, ο'ίτινες διατίθενται εις τούς συν- 
δρομητάς κατόπιν προεγγραφής. 
’Επί των φακέλλων, έκτος τής εικο
νογραφημένης έγχρώμου παραστά- 
σεως, έπικολλάται μία σειρά πλή
ρης γραμματοσήμων καί σφραγίζε
ται μέ ειδικήν άναμνηστικήν σφρα
γίδα,έ'χουσαν ήμερομηνίαν τήν ήμέραν 
κυκλοφορίας των γραμματοσήμων.

'Η σειρά έκδόσεως άποτελεΐται 
άπό ώρισμένον άριθμόν τεμαχίων μέ 
διαφορετικήν ονομασίαν καί παρά- 
στασιν εις τήν μίαν γωνίαν των ο
ποίων άναγράφεται ή ονομαστική 
άξια, Π.Χ. 21 ’Ιουνίου 1971. Γ’ 
’Αναμνηστική έκδοσις Έπαναστά- 
σεως 1821. «'Η Παιδεία καί ό ’Α
γών», σειρά τριών άξιών : 0,50 δρχ. 
Ευγένιος Βούλγαρης, 2,50 δρχ. ’Α
δαμάντιος Κοραής καί 15 δρχ. τό

κνότητα τής διατρητικής κτένας έκ 
τής οποίας προέρχεται. Διά τής εί- 
κονιζομένης κλίμακος οδοντώσεων 
(όδοντόμετρον), δυνάμεθα νά καθο- 
ρίσωμεν τήν πυκνότητα τών οδον
τώσεων ή άπλούστερον τήν «οδόν
τωσην» ένός γραμματοσήμου, άρκεϊ 
νά τοποθετήσωμεν τήν ύπό έξέτασιν 
πλευράν του, έπί τών διαφόρων ση
μείων τής κλίμακος, όπως 10, 10 καί 
1]2, 11 κ.λ.π., έως δτου τά μαΰρα 
στίγματα ένός έκ τών σημείων αύ- 
τών καλύψουν έξ ολοκλήρου καί 
συμμετρικώς όλα τά κενά μέρη τής 
ύπό έξέτασιν όδοντώσεως.

Έκ τών άνωτέρω συνάγεται ότι 
εις τό γραμματόσημον πρέπει η ό- 
δόντωσις νά είναι άπό πάσης πλευ
ράς άψογος καί συμμετρική, ή δέ γό
μα εις τό άσφράγιστον έπί τής οπί
σθιας έπιφανείας νά είναι άκεραια 
καί ομοιογενούς άποχρώσεως. Διά 
δέ τό σφραγισμένον εις τό όποιον δέν 
θά ύφίσταται πλέον γόμα, διότι έχει 
πλυθή μέ άφθονον ύδωρ, έκτος τής 
άρτιας όδοντώσεως πρέπει νά έχη 
άμεπτον έπιφάνειαν άπό κηλίδας πα-

Κρυφό Σχόλιό.
'Ο χάρτης έκτυπώσεως είναι έξαι- 

ρετικής ποιότητος φέρων ύδατίνην 
σκιάν (ύδατόσημον) έπί τής χαρτο- 
μάζης καί έπί τής μιας έπιφανείας 
γόμαν ήτις τοποθετείται κατά τήν 
κατασκευήν προ τής έκτυπώσεως 
τών γραμματοσήμων.

Μετά τήν έκτύπωσιν άκολουθεΐ 
διάτρησις τοϋ γραμματοσήμου φέ- 
ροντος άρτίαν όδόντωσιν συμμετρι
κώς τοποθετημένην εις έκάστην τών 
τεσσάρων πλευρών τής εΐκόνος του.

'Η όδόντωσις παρουσιάζει πυκνό
τητα όδόντων άνάλογον μέ τήν πυ

σης φύσεως καί συγκεκριμένως έλα- 
φράν στρογγυλήν σφραγίδα καί ού- 
χί μηχανικήν τοιαύτην.

'Υφισταμένων τών άνωτέρω συν
θηκών τελειότητος ή μεγαλυτέρα ζω- 
ηρότης των χρωμάτων καί τό κα
θαρόν τής σφραγΐδος θά είναι τά ου
σιώδη στοιχεία, χάρις εις τά όποια 
θά κριθή έάν ένα γραμματόσημον εί
ναι καλύτερον άπό ένα άλλο καί συ
νεπώς μεγαλυτέρας άξίας.

Δυνάμεθα πλέον γνωρίζοντες τ’ 
άνωτέρω ν’ άρχίσωμεν συλλέγοντες 
σύγχρονα γραμματόσημα άσφράγι-

στα καί σφραγισμένα. Ή  βασική 
διαφορά μεταξύ κλασσικών καί συγ
χρόνων γραμματοσήμων έχει ώς 
άναπόφευκτον άποτέλέσμα τήν διά
φορον κατάρτισιν συλλογών, δηλαδή 
μεγάλην εΐδίκευσιν διά τά κλασσικά, 
διά τά όποια θά όμιλήσωμεν εις άλ
λον κεφάλαιον, καί σχεδόν ούδεμίαν 
διά τά νεώτερα. Αυτό οφείλεται εις 
τήν κολοσιαίαν διαφοράν μεταξύ τών 
παλαιών καί τών συγχρόνων τεχνι
κών μέσων παραγωγής χάρτου καί 
έκτυπώσεως τών γραμματοσήμων.

Διά τήν συλλογήν άσφραγίστων 
γραμματοσήμων έγγραφόμεθα συν- 
δρομηταί εις τά Ελληνικά Ταχυδρο
μεία, έφ’ όσον συμπληρώσωμεν μίαν 
έντυπον αίτησιν πού υπάρχει πάντο
τε εις τό πλησιέστερον Ταχυδρομι
κόν Γραφεΐον ή άκόμη καί είς τον 
Ταχυδρομικόν Διανομέα τοϋ πλέον 
άπομεμακρυσμένου χωρίου.

Έ πί τής αίτήσεως άναγράφομεν 
τό όνοματεπώνυμον καί τήν διεύθυν- 
σιν άποστολής, ώς καί πόσας σειράς 
μετά φακέλλων πρώτης ήμέρας κυ
κλοφορίας θέλομεν. Άφοϋ δέ κατα- 
θέσωμεν μίαν μικράν προκαταβολήν 
αί σειραί καί οί φάκελλοι θά άπο- 
στέλλωνται άνελλιπώς καί έπί συ- 
στάσει είς τήν διεύθυνσίν μας.

Διά τήν συλλογήν σφραγισμένων 
γραμματοσήμων, έάν διαμένομεν είς 
πόλιν ένθα υπάρχει Φιλοτελική Ε 
ταιρεία μετέχομεν εις δημοπρασίας 
ή συλλέγομεν ταϋτα έκ τής άλληλο- 
γραφίας.

Τάς σειράς αύτάς τών άψογων 
γραμματοσήμων θέτομεν είς ειδικά 
άλμπουμ τά όποια φυλάσσωμεν πάν
τοτε, ιδίως τά άσφράγιστα, τοποθε
τημένα όρθια είς τήν βιβλιοθήκην 
μας.

Μέ τά ολίγα αύτά στοιχεία πού πα
ραθέσαμε άπό τής σελίδος «ΦΙΛΟ- 
ΤΕΛΙΚΑ ΝΕΑ» πού εύγενώς πα- 
ρεχώρησεν ή Έπιθεώρησις Χωρο
φυλακής, είς ήμάς τούς άναγνώστας, 
φίλους καί συναδέλφους, έλπίζομεν 
ότι θά συμβάλωμεν είς τήν αϋξησιν 
τών Ελλήνων Φιλοτελιστών.

Μέ σκοπόν τήν όσον δυνατόν με- 
γαλυτέραν έξάπλωσιν τοϋ Φιλοτελι
σμού καί ιδιαιτέρως τοϋ Έλληνικοϋ 
γραμματοσήμου οχι μόνον είς τήν χώ
ραν μας άλλά καί πέραν αύτής, ό γρά- 
φων αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν ν’ 
άνακοινώση άπό τής στήλης αύτής 
ότι παρέχει πάσαν πληροφορίαν ή 
απορίαν σχέσιν έχουσαν μέ τήν συλλο
γήν γραμματοσήμων ή τήν άνταλ- 
λαγήν αυτών είς πάντα συνάδελφον 
παλαιόν καί νέον Φιλοτελιστήν.



'Ο ’Ιωάννης Κωλέττης είναι μία 
άπό τάς πλέον άμφιλεγομένας φυσιογνω
μίας της μεγάλης 'Ελληνικής έπαναστά- 
σεως τοϋ 1821. Μία άπό τάς τραγικάς 
έκείνας ήγετικάς μορφάς; τάς όποιας 
προσεπάθησαν νά άμαυρώσουν τά άνθρώ- 
πινα πάθη καί αί μισαλλοδοξίαι της 
εποχής.

'Η  ιστορική έρευνα δεν έχει άκόμη 
άποκρυσταλλώσει την οριστικήν άποψιν 
περί Κωλέττου, τοϋ οποίου ή προσφορά 
δεν έχει είσέτι πρεπόντως έκτιμηθή, 
λαμβανομένου ύπ’ οψιν ότι ύπήρξεν 
άνθρωπος πολυσχιδούς καί πολυσημάν- 
του δράσεως, πολυκυμάντου ζωής καί 
άξιοθαυμάστου σταδιοδρομίας.

Εις τό παρόν άρθρον θά σκιαγραφή- 
σωμεν άδρομερώς τον Ίωάννην Κωλέτ- 
την καί θά έπισημάνωμεν τήν συμβολήν 
του εις τήν άνάπτυξιν επισήμων γαλλο- 
ελληνικών σχέσεων, δεδομένου ότι ήτο 
ό πρώτος πρεσβευτής τής Ελλάδος εις 
Παρισίους.

Τό θέμα παρουσιάζει καί έξ άλλης 
έπόψεως ένδιαφέρον, διότι ιατρός ών 
άναδεικνύεται είς των καλυτέρων δι- 
διπλωματών τής νεοελληνικής ιστορίας 
καί διότι ή περίπτωσις τοϋ Κωλέττου 
μαρτυρεί περί τής άκαταβλήτου ζωτικό- 
τητος καί τοϋ πηγαίου ταλάντου τοϋ 
'Ελληνικοΰ λαοΰ.

'Ο ’Ιωάννης Κωλέττης κατάγεται άπό 
τήν πλέον άπόκεντρον, άγονον καί άμοιρον 
Ελληνικήν γήν. Άνευ τίτλων καί πλού
του άνεδύθη χάρις είς τον προσωπικόν του 
μόχθον καί τήν σπινθηροβόλον εύφυΐαν 
του. 'Ο Κωλέττης έγεννήθη εις τό χω- 
ρίον Συρράκον τής ’Ηπείρου, έν μέσω 
τεραστίας πυρκαϊάς, ή οποία άγνωστον 
πώς περιέζωσε τό χωρίον. Ή  γέννησίς 
του, τήν 6ην Αύγουστου 1774, έχυσε 
βάλσαμον παρηγοριάς καί έλπίδος είς 
τούς πονεμένους γονείς του. Έπίστευσαν 
ότι ό νέος βλαστός τής οικογένειας θά 
προώδευεν είς τήν ζωήν. Τήν έλπίδα 
αύτήν ένεθάρρυνεν ή συνάντησις τοϋ μι
κρού, τριών ετών, Ίωάννου μετά τοϋ 
'Αγίου Κοσμά τοϋ Αίτωλοΰ, ό όποιος 
έπεσκέπτετο άκαταπαύστως τούς δεινο- 
παθημένους "Ελληνας, διά νά στηρίξη 
τήν πίστιν των είς τον Χριστιανισμόν καί 
τήν άγάπην των είς τήν Ελληνικήν παι
δείαν. 'Ο "Αγιος Κοσμάς, εύλογών τον 
μικρόν Κωλέττήν, προεφήτευσεν είς 
τήν μητέρα του «Χριστιανή μου, ό 
υιός σου θά γίνη μεγάλος». Ό  ’Ιωάννης 
έμεγάλωνε μετά τών άλλων τριών άδελ- 
φών του, Χρίστου, Κατίνας καί Μαρίας, 
ώς καί μετά τών άλλων παιδιών τής 
μικράς γενετείρας.

Παίζ ων μετά τών συνομηλίκων του 
τά πολεμικά παιγνίδια, έκαμεν άσυνει- 
δήτως τήν Απαραίτητον προπόνησιν διά 
τήν έπικειμένην μεγάλην έπανάστασιν 
του Γένους. Διδάσκαλός του ύπήρξεν ό 
ίερεύς του χωρίου, ό άσκητικός μοναχός 
Παπα—Βασίλης, ό όποιος έξ αρχής διέ- 
κρινε μελλοντικόν ήγέτην είς τό πρόσω- 
πον τού Ίωάννου Κωλέττου καί δι* αύτό 
τον παρώτρυνε νά σπουδάση. Λόγω τών 
άδιακόπων προτροπών τού άγαθου Λευί
του άπεφασίσθη ή άποστολή τού δωδεκαε
τούς Ίωάννου είς Καλαρρίτας, οπού έλει- 
τούργει σχολειον μέ άνωτέρας μορφώ- 
σεως διδάσκαλον, τον Παπα—Θανάση, 
ό όποιος είχε σπουδάσει είς τήν φημισμέ- 
νην Σχολήν Τσαριτσάνης Έλασσόνος. 
Έ π ί πέντε έτη ό Ιωάννης Κωλέττης 
έσπούδασεν είς τό Κεφαλοχώριον Καλαρ- 
ρίτες, είς τό σχολειον καί είς τήν βιβλιο
θήκην, τήν οποίαν οί ξενητεμένοι Κα-
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Ό  ξεσηκωμός των Ελλήνων εύρίσκει τόν Κωλέττη πρώτον στήν έπαλξι τοϋ 
καθήκοντος καί τοϋ άγώνος γιά τήν άπόκτησι τής έθνικής ανεξαρτησίας.

λαρρϊται έπλούτΕ.ζον δι όλων των φιλο
λογικών καί επιστημονικών εκδόσεων, 
περιοδικών καί έφημερίδων.  ̂Βεβαίως 
φαίνεται άπίστευτον ότι εις το ορεινον 
έκεϊνο χωρίον τής Ηπείρου ήδύνατο να 
ενημερώνεται εις τόν Ευρωπαϊκόν τύπον. 
'Τίτο όμως πραγματικότης ότι δια τών 
’Ιταλικών καί Γαλλικών έφημερίδων ήσκή- 
θη ό Κωλέττης κατά τήν έκμάθησιν τών 
ξένων γλωσσών. . Δεκαεπταετής έπανελ- 
θών εις τό χωρίον του άνήρ ήδη ωραίος, 
εύθυτενής καί μορφωμένος, έβλεπε άσφυ- 
κτικόν τόν ορίζοντα τοϋ Συρράκου καί διά 
τοϋτο τό οικογενειακόν συμβούλιον, λαμ- 
βάνον ύπ’ όψιν τάς οίκονομικάς δυνατό
τητας, έδιδε τρεις λύσεις διά τήν έπαγγελ- 
ματικήν σταδιοδρομίαν τοϋ Ίωάννου' ή νά 
γίνη βοσκός μέ προοπτικήν νά έπιβληθή 
ώς άρχιτσέλιγκας ή νά έξελιχθή αρχιρ- 
ράπτης έκείνων τών έξόχως τεχνουργη- 
μένων καί πεποικιλμένων λαϊκών ενδυ
μασιών, αί όποΐαι εΰρισκον άγοραστάς 
καί εις τά μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα 
ή τέλος νά άσχοληθή μέ τό έμπόριον, τό 
όποιον ήκμαζε τότε εις δλην τήν υπόδου
λον Ελλάδα, ιδίως δέ εις τά ’Ιωάννινα. 
*0 νεαρός Κωλέττης προετίμησε τό τρί
τον, διότι τόν έθελγεν ή μετάβασις εις τήν 
πρωτεύουσαν της ’Ηπείρου.

‘Ως έμπορος 6 Κωλέττης έμαθήτευσεν 
εις τό έμπορικόν τών Κώστα—Δημαιων, 
έως ότου έγνώρισε τόν θειον του Γεώργιον 
Τουρτούρη. Ό  πανέξυπνος ούτος Ή πει- 
ρώτης, μυστικοσύμβουλος τοϋ Άλή-τ-Πα- 
σά, έμύησε τόν Κωλέττην εις τόν διοικη
τικόν μηχανισμόν, τάς δολοπλοκίας και 
μηχανορραφίας τοϋ αίμοβόρου θηρίου. 
Παρουσίασε τόν Κωλέττην εις τούς περι- 
φήμους διδασκάλους τοϋ γένους, τών 
μεγάλων σχολών τών Ίωαννίνων, έκ τών 
όποιων ό ’Αθανάσιος Έαλλίδας έγινε 
πολύτιμος συμπαραστάτης τοϋ Κωλέτ- 
του, ό όποιος μετά τό πέρας τής έργα- 
σίας του εις τό ’Εμπορικόν έσπούδαζεν 
εις τήν σχολήν Καπλάνη, όπου ενωρίς

έδειξεν ικανότητας άξιολόγους. ’Εντός 
ολίγου τοϋ έγινε πρότασις διά σπουδάς 
εις τό ’Εξωτερικόν. Ό  Κωλέττης λαβών 
υποτροφίαν—θεσμός τό πρώτον έμφανι- 
σθείς εις τά ’Ιωάννινα—σπουδάζει ιατρι
κήν εις Λιβόρνον τής ’Ιταλίας. Ή  έπί- 
δοσίς του εις τήν έπιστήμην είναι σημαν
τική. Συγγράφει καί δημοσιεύει νεώτα- 
τος έπιστημονικάς μελέτας. ’Αλλά ό Κω
λέττης είναι άπό τούς 'Έλληνας, τούς 
οποίους δέν άπορροφα έξ ολοκλήρου ή 
επιστήμη. Σχετίζεται μετά τών Ελλήνων 
τής διασποράς, ιδιαιτέρως δέ μετά τοϋ 
Θεοφίλου Καίρη καί τοϋ ποιητοΰ Οΰγκου 
Φωσκόλου, μετά τών όποιων πρωτοστα
τεί εις τήν ΐδρυσιν μυστικής έπαναστατι- 
κής 'Εταιρίας διά τήν άπελευθέρωσιν 
τής Ελλάδος. ’Επίσης ό Κωλέττης έγνώ- 
ριζε τήν ΰπαρξιν τής έταιρίας τοϋ Ρήγα 
ώς καί τήν προσπάθειαν περί συμπράξεως 
μετά τοϋ Ναπολέοντος. ’Ακριβώς τοϋτο 
έμελέτων οί τρεις συνεργάται.

Εις τήν εταιρίαν τοϋ Κωλέττου ήδη 
έχουν έγγραφή πολλοί "Ελληνες, ένθερμοι 
πατριώτες μεταξύ τών όποιων καί ό Χαρα
λάμπης Γεωργίου άπό τό Αίτωλικόν, 
ό όποιος έσπούδαζε Θεολογίαν καί Νομι
κά. 'Ο Γεωργίου πιστεύων άκραδάντως 
εις τήν δύναμιν τής Γαλλικής συμπρά
ξεως άπεφαίνετο: «μόνον τής Γαλλίας ή 
φιλία συμφέρει τούς Γραικούς».

Προς τήν κατεύθυνσιν αύτήν προσανα- 
τολιζόμενος όριστικώς πλέον ό Κωλέτης 
μελετά τήν θέσιν καί τάς έπιδιώξεις όλων 
τών μεγάλων Δυνάμεων. Τόν προσανατο
λισμόν αυτόν δέν τόν άποκρύπτει, ώς άπο- 
δεικνύεται άπό τήν πρόσκλησιν τήν όποιαν 
δέχεται κατά τήν άφιξίν του εις Κέρκυραν 
άπό τόν Γάλλον στρατηγόν Δανζελότ, 
άρμοστήν της Ίονίου Πολιτείας.

'Ο Κωλέττης έπιστρέφει εις ’Ιωάννινα 
μετά έπταετεϊς σπουδάς. ’Αλλά έκτος τών 
ιατρικών συγγραμμάτων φέρει έντός κιβω
τίων πλήρων— πατάτας—είναι ό πρώτος 
είσαγωγεύς—έπαναστατικόν υλικόν: προ
κηρύξεις, «Θούριον», «Μοναρχίαν», κ.ά. 
'Η  διανομή τοϋ έπαναστατικοΰ ύλικοΰ, αν 
καί έγινε μετά πάσης προφυλάξεως φέρει 
άναστάτωσιν εις τήν ’Ηπειρωτικήν πρω
τεύουσαν. 'Ο Άλής πληροφορείται καί 
καλεϊ τόν φημισμένον ιατρόν εις τό Σεράϊ. 
'Ο Κωλέττ: ς αντιμετωπίζει τόν Άλήν ψυ- 
χραίμως καί μέ σπανίαν έτοιμότητα λόγου. 
'Όμως μόνον ή θαρραλέα μεσολάβησις τοϋ 
θείου του Γεωργίου Τουρτούρη άπεσό- 
βησε τόν κίνδυνον τόν όποιον διέτρεχεν ό 
Κωλέττης καί έπί πλέον τόν ώδήγησε 
πλησιέστερον τοϋ τυράννου. Ό  Κωλέττης 
διωρίσθη προσωπικός ιατρός τοϋ υίοΰ τοϋ 
Άλή καί βραδύτερου τοϋ ίδιου. 'Ο Κωλέτ
της έχει πλέον τήν δυνατότητα νά παρακο- 
λουθή μέ άνεσιν τάς Τουρκικάς καί Εύρω- 
παϊκάς ύποθέσεις. Μυημένος εις τήν Φιλι
κήν 'Εταιρίαν προσφέρει άνεκτιμήτους 
υπηρεσίας ώς εύρισκόμενος εις τήν αύλήν 
τοϋ Άλή καί δυνάμενος οΰτω νά ένημε- 
ροΰται έπί τών Τουρκικών άπορρήτων. 
"Οταν δέ ό Άλής διακόπτη τάς σχέσεις μέ 
τήν Πύλην καί προσπαθεί νά προσεταιρι- 
σθή τούς "Ελληνας, ό Κωλέττης ελίσσεται 
θαυμασίως. Κατά τήν μεταφοράν τοϋ στρα
τηγείου του εις τήν μικράν νήσον τής 
λίμνης τών Ίωάννίνων ό Άλής έζήτησε 
νά συγκεντρώση έκεϊ καί τούς προύχοντας 
"Ελληνας. Ό  Κωλέττης πείθει τόν Άλήν 
ότι έπιβάλλεται οί προύχοντες νά εύρί- 
σκωνται ελεύθεροι εις τά ’Ιωάννινα, διά 
νά έμψυχώσουν τούς "Ελληνας κατά τών 
σουλτανικών στρατευμάτων. Τοιουτοτρό
πως άπέφυγε τήν παγίδα τοϋ Άλή άλλά
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καί κατώρθωσε νά άποσπάση σημαντικάς 
ποσότητας οπλών καί τροφίμων, τά όποια 
διένειμεν εις τούς κατοίκους των Ίωαννί- 
νων, ώς έπίσης καί σημαντικόν χρηματι
κόν ποσόν, εις τό όποιον έβασίσθη άρχικώς 
ή έπανάστασις εις την ’Ήπειρον. "Ο
ταν ό Άλής άντελήφθη τό λάθος του καί 
διέταξε νά συλλάβουν τον Κωλέττην εις 
τά ’Ιωάννινα, ό πονηρότερος Ήπειροι της 
διέφυγε τον κίνδυνον της συλλήψεως καί 
συνάμα τής θανατώσεως, διότι είχε φρο
ντίσει νά διατηρή έν έπιφυλακή τον πλέον 
πιστόν σύντροφον καί τούς ταχυτέρους 
ιππείς.

Μετά την αποτυχίαν τής έπαναστά- 
σεως εις τά Βλαχοχώρια τής Πίνδου ό 
Κωλέττης κατευθύνεται εις Μεσολόγγιον, 
άπό έκεϊ δέ εις ’Άργος, όπου τον υποδέ
χεται φιλικώς ό Μαυροκορδάτος. Όμιλών 
την έπομένην εις τήν ένθοσυνέλευσιν ώς 
πληρεξούσιος τής έπαναστατημένης’Ηπεί
ρου, έκαμε τόσον μεγάλην έντύπωσιν, 
ώστε ό Παπαφλέσας έσπευσε νά τον 
άσπασθή άπευθύνων τό γνωστόν «Εύρε 
Φίλιππος τον Ναθαναήλ». ’Έκτοτε οί δύο 
άνδρες συνεδέθησαν δι’ άρρήκτου φιλίας.

'Ο Κωλέττης σταδιοδρομεί είς τάς κυ
βερνήσεις τής άγωνιζομένης Ελλάδος. 
Διορίζεται υπουργός πολλάκις, λαμβάνει 
μέρος είς πολεμικάς έπιχειρήσεις καί είς 
τάς πλέον δύσκολους. Είναι άδικος ή 
παραγνώρισις τής τεραστίας συμβολής 
τοΰ Κωλέττου είς τήν συντριβήν τής στρα
τιάς τοϋ Δράμαλη. ’Ενώ ό πολυάριθμος 
Τουρκικός στόλος έπλησίαζε προς άνεφο- 
διασμόν τοϋ είς τό Ναύπλιον ευρισκομένου 
Τουρκικού στρατού, ό όποιος άνεφοδια- 
ζόμενος δέν θά ύπέκυπτε λόγω των 
στερήσεων, Γάλλος άξιωματικός, διοικη
τής μοίρας γαλλικού στόλου, ευρισκομέ
νου είς τον Άργοσαρωνικόν, έσπευσε νά 
ένημερώση τόν Κωλέττην περί τοϋ έπι- 
κειμένου κινδύνου καί νά συμβουλεύση 
συνθηκολόγησιν, κρίνων ματαίαν πάσαν 
προσπάθειαν άντιστάσεως. ΙΙαρά τάς

προσδοκίας τοΰ Γάλλου ό Κωλέττης ά- 
κούων τήν είδησιν δέν έταράχθη, προσποι
ούμενος τόν ένήμερον. Άντιθέτως άνεκοί- 
νωσεν «ύπό έχεμύθειαν», κατά τρόπον 
δηλαδή έξασφαλίζοντα τήν άκριβή μετά- 
δοσιν των λόγων του είς τόν Τούρκον ναύ
αρχον, ότι σκέπτεται νά έξουδετερώση 
τήν Τουρκικήν άρμάδα διά τριάκοντα πέντε 
τούλάχιστον πυρπολικών.

Τά πράγματα έξειλίχθησαν, όπως ακρι
βώς είχε προβλέψει ό διπλωματικώτατος 
Κωλέττης. Ό  Τοΰρκος ναύαρχος ειδο
ποιηθείς εγκαίρως, δέν προσωρμίσθη είς 
το Ναύπλιον, άλλά κατηυθύνθη ολοταχώς 
προς Πάτρας παραπλέων τήν Πελοπόννη
σον. Επειδή όμως έπρεπε νά ύπακούση 
καί είς τάς διαταγάς τής 'Υψηλής Πύλης 
περί άνεφοδιασμοϋ τοΰ Δράμαλη, έναύλω- 
σε δύο μεγάλα αύστριακά έμπορικά καί 
πλήρη τροφίμων, πολεμοφοδίων καί φαρ
μάκων έστειλε είς Ναύπλιον, όπου αντί τοΰ 
Δράμαλη ΰπεδέχθη αύτά ό Κωλέττης μετά 
'Ελληνικών πλοίων καί τοιουτοτρόπως 
άνεφοδίασε τό Ελληνικόν στρατόπεδον.

Κατά τήν περίοδον τής 'Ελληνικής έπα- 
ναστάσεως ή δραστηριότης τοΰ Κωλέττου 
προυκάλεσε άντιζηλίας καί εχθρότητας, 
αί όποϊαι άπεκορυφώθησαν κατά τό διά
στημα τών έμφυλίων διενέξεων διά τής 
δημιουργίας τών πολιτικών κομμάτων.

Κατά τήν περίοδον τής Καποδιστριακής 
εξουσίας ό Κωλέττης παραγκωνίζεται. 
Διορίζεται έκτακτος υγειονόμος είς Σπέ- 
τσας διά τήν καταπολέμησιν ολέθριου 
έπιδημίας. Είς τήν ειρωνείαν τών φίλων 
καί τούς χλευασμούς τών αντιπάλων του 
διά τόν υποβιβασμόν ό Κωλέττης δίδει 
εύστοχους άπαντήσεις. 'Υπηρετεί τήν 
πατρίδα είς οίανδήποτε θέσιν μετά τοΰ

αύτοΰ πάντοτε ζήλου.· ’Εκτιμά τόν Κυ
βερνήτην, άν καί δέν έγκρίνη έξ ολοκλήρου 
τήν πολιτικήν αύτοΰ. Πιστεύει είς τήν 
αξίαν τοΰ Καποδιστρίου καί προσηλώνε
ται είς τήν έπιτέλεσιν τοΰ έργου, τό όποιον 
τοΰ άναθέτει. Δέν άντιπολιτεύεται.

Ό  Καποδίστριας αναγνωρίζει τήν ικα
νότητα καί τά χαρίσματα τοΰ Κωλέττου, 
τόν όποιον χαρακτηρίζει ώς τόν άξιο- 
λογώτερον πολιτικόν τής εποχής. Δι’ 
αύτό, όταν είς Σάμον έσημειώθησαν ό- 
ξεϊαι εμφύλιοι διαμάχαι, άποστέλλεται ό 
Κωλέττης ώς έκτακτος άπεσταλμένος τής 
Κυβερνήσεως. Τήν αποστολήν αύτήν ό 
Κωλέττης έφερε είς πέρας μετά μεγάλης 
έπιτυχίας. Συνεφιλίωσε τά άντιμαχόμενα 
μέρη, άναδιωργάνωσε έκ θεμελίων τήν 
νήσον. 'Ίδρυσε σχολεία, έκτισε δημόσια 
κτίρια, διήνοιξε δρόμους, περιέθαλψεν 
ορφανά, έτόνωσε τό πνεΰμα τής αισιοδο
ξίας καί τής άναδημιουργίας είς τούς Σα- 
μίους. Μετά τήν ύπαγωγήν τής Σάμου είς 
τήν Τουρκικήν έπικράτειαν, συμφώνως 
προς τό πρωτόκοήλον τιϋ Λονδίνου, ό 
Κωλέττης έπανήλθε πλησίον τοΰ Καπο- 
διστρίου καί διωρίσθη Υπουργός τών 
Στρατιωτικών. Κατά τήν δολοφονίαν 
τοΰ Κυβερνήτου, ή όποια θά άπέβαινε κα
ταστροφική, άν παρέλυεν έντελώς ή κεν
τρική εξουσία, ό Κωλέττης, προκειμένου 
νά προλάβη κινήματα καί αιματοχυσίας, 
συνεκέντρωσε τούς τρομοκρατημένους Γε- 
ρουσιαστάς, οί όποιοι έψήφισαν «Διοικη
τικήν ’Επιτροπήν» άποτελουμένην άπό 
τόν Κολοκοτρώνη, Αυγουστίνον Καποδί- 
στριαν καί Ίωάννην Κωλέττην.

"Οταν ό Αύγουστϊνος μέ τήν ύποστήρι- 
ξιν τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη άνεκηρύχθη 
«προεστώς τής Ελλάδος» άδιαφορών διά

Ό  ήρωϊκός θάνατος τοϋ Μάρκου Μπότσαρη, ένός άπό τούς εύγενεστέρους 
ήρωας τοΰ άγώνος, σέ στιγμές έθνικοϋ διχασμού καί έρίδων γιά τήν έξουσία, συνε- 
κλόνισε τούς άγωνιστάς. Τάς τελευταίας στιγμάς τοϋ ήρωος άπεικονίζει παραστατι
κότατα ό κατωτέρω πίναξ τοΰ Θ. Βρυζάκη.
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τάς συνέπειας τοϋ εγχειρήματος τούτου, 
ό Κωλέτης ΰπεχρέωσε τον Αύγουστΐνον 
να άπομακρυνθή άπό τήν έλευθέραν Ελλη
νικήν έπικράτειαν καί νά έπιστρέψη εις 
Κέρκυραν. Τοιουτοτρόπως ό Κωλέττης 
έμεινεν ό μόνος ρυθμιστής της καταστά- 
σεως. Έσχημάτισε πενταμελή κυ- 
βέρνησιν καί παρέδωσε τήν αρχήν εις τήν 
άντιβασιλείαν τοϋ ’Όθωνος, ή οποία άνέ- 
θεσε τήν εντολήν σχηματισμού κυβερνή- 
σεως είς τον ιστορικόν της 'Ελληνικής 
Έπαναστάσεως Σπυρίδωνα Τρικούπην. 
Είς τήν κυβέρνησιν ταύτην ό Κωλέττης 
μετέσχεν ώς υπουργός των Ναυτικών, 
Εμπορίου καί έπϊ τι διάστημα (κίνημα 
Κρίτσαλη) καί ’Εσωτερικών μέ δικτα- 
τορικά δικαιώματα. Άλλα κατά τό 1833 
οί Βαυαροί άνέλαβον σχεδόν έξ ολοκλήρου 
τήν διακυβέρνησιν τής χώρας, τούς δέ 
διακεκριμένους Έλληνας πολιτικούς έστει
λαν ώς πρεσβευτάς είς τάς πρωτεύουσάς 
τών μεγάλων Δυνάμεων. Κατά μίαν 
άποψιν ή λύσις αύτή έθεωρήθη ώς «έντιμος 
έξορία» τών πολιτικών άρχηγών τής Ε λ 
λάδος. Κατ’ άλλην όχι όλιγώτερον εΰλο- 
γοφανή άποψιν ή άνάθεσις τών διπλωμα
τικών καθηκόντων είς τούς διαπρεπεστέ- 
ρους πολιτικούς άνδρας τής Ελλάδος, 
άπέβλεπεν είς άνταξίαν έκπροσώπησιν 
τοϋ άρτισυστάτου 'Ελληνικού βασιλείου 
είς τό ’Εξωτερικόν καί είς τήν μετατόπισιν 
τών αγώνων προς διεκδίκησιν τών άλυτρώ- 
των ελληνικών εδαφών είς τάς πολυδαι
δάλους αίθούσας τών συνεδρίων καί τών 
δεξιώσεων τής διεθνούς διπλωματίας. Ού
τως ό Σπ. Τριπούπης διωρίσθη πρέσβυς 
είς Λονδϊνον, ό Άλεξ. Μαυροκορδατος 
είς Μονάχον καί Βερολϊνον καί άργότερον 
ό Κωλέττης είς Παρισίους.

Κατά τό 1835 ή πόλις τών Παρισίων 
έθεωρεΐτο ή ώραιοτέρα πόλις τοϋ κόσμου. 
’Από διπλωματικήν όμως άποψιν όρθώς 
έθεωρεΐτο ό όμφαλός τής γής, ό τόπος 
όπου λαμβάνουν χώραν αί διεθνείς δια
πραγματεύσεις. Προ πάντων ή τύχη τών 
μικρών λαών κρίνεται είς τάς εΰρυχώρους 
αίθούσας τών άνακτόρων τών Παρισίων, 
όπου συρρέουν όνομαστοί άνθρωποι τών 
γραμμάτων, τών τεχνών, τής έπιστήμης, 
περίφημοι πολιτικοί καί διπλωμάται, 
ένδοξοι στρατηγοί, πλούσιοι τραπεζΐται, 
εύγενεΐς παντός βαθμοΰ. Ποιον προσόν έξ 
όλων αυτών διέθετεν ό Κωλέττης; Ούδέν' 
διότι ό τίτλος τοϋ πρεσβευτοϋ μιας μικρας 
καί πτωχής χώρας δεν ήτο άξιοζήλευτος 
τίτλος. Ά ν  όμως έλειπαν τίτλοι, ύπήρχεν 
εύστρο'φία. Ό  Κωλέττης έξυπνος καί διο
ρατικός έθεώρει άναγκαΐον νά είσέλθη είς 
τά παρασκήνια τής διεθνούς διπλωματίας 
καί εύρε τρόπον. Έγνώριζε πολύ καλά 
τό ρομαντικόν πνεΰμα τής έποχής, τήν 
ευαισθησίαν τών δυτικοευρωπαίων εύγε- 
νών, προ τών γνησίων άντιπροσώπων 
ήρωϊκοΰ λαοΰ. Αυτήν άκριβώς τήν κατά- 
στασιν έσκέφθη νά έκμεταλλευθή ό Κωλέτ
της όσον ακόμη ό θρΰλος τής χώρας τών 
ήρώων ήτο παντοΰ διάχυτος, καίτοι ό φι
λελληνισμός ώς κίνημα εΐχεν έκφυλισθή. 
Μία θρυλική μορφή τής Ελληνικής έπανα
στάσεως τοϋ 1821 ήτο διά τούς Εύρω- 
παίους εύγενεΐς, λογίους, έπιστήμονας, 
άλλά καί άκόμη διά τούς άπλούς άνθρώπους 
τοϋ λαοΰ στόχος θαυμασμού. Ό  Κωλέττης 
έσκέφθη νά μεταφέρη είς Παρισίους τήν 
Ελλάδα τοϋ 1821, έπειδή έσκέπτετο ότι 
είναι άπαραίτητον νά έκπορθήση τήν 
άνωτέραν κοινωνίαν τής Γαλλικής πρω- 
τευούσης. Δι’ αύτό άκριβώς ώς ακολου
θία του καί προσωπικόν τής πρεσβείας 
έξέλεξεν νέους άρρενωπούς καί ώραίους 
καί τούς έφωδίασε μέ ένδυμασίας γραφι-

Ό  ’Ιωάννης Κωλέττης μέ έπίσημον στολήν άπό ζωγραφικόν πίνακα τοϋ Έθνι- 
κοϋ Ιστορικού Μουσείου.
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Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Ω Λ Ε Τ Τ Η Ζ
Συνέχεια έκ της προηγούμενης σελίδος

κάς καί άρματα πεποικιλμένα. Μέ αύτόν 
τον διάκοσμον καί τον έκ της Ελληνικής 
έπαναστάσεως άποκτηθέντα φωτοστέφα
νον μεγαλείου καί δόξης ό Κωλέττης εξή
κοντα ήδη έτών αποπειράται νά κατακτήση 
τήν άνωτέραν Παρισινήν κοινωνίαν καί τά 
βασιλικά άνάκτορα. 'Η  μόνη του σπουδή 
ήτο νά μή χάση ευκαιρίαν εισόδου εις τάς 
αίθούσας των Γάλλων πολιτικών καί τού
του έπιτευχθέντος νά άποκτήση φίλους 
τούς ισχυρούς της γης. Καί ή εύκαιρία 
έδόθη μέ τήν πρόσκλησιν εις τό μέγαρον 
τοϋ DE BROGLIE, τό μεγαλύτερον μετά 
τον χορόν των άνακτόρων κοσμικόν γεγο
νός. 'Η  δεξίωσις ήτο επίσημος καί μεγα
λοπρεπής. Ό  τελετάρχης άναγγέλλων τά 
ονόματα των επισήμων παραθέτει καί 
δλους τούς τίτλους εύγενείας. "Οταν ήλθεν ή 
σειρά τοϋ Κωλέττου ό τελετάρχης ήρώτησε 
τούς τίτλους.

—Πληρεξούσιος πρεσβευτής τής Α.Μ. 
τοϋ βασιλέως των Ελλήνων.

—Μάλιστα. ’Αλλά πώς ύπογράφεται ή 
έξοχότης σας.

—’Ιωάννης Κωλέττης.
—’Αλλά, ό τίτλος σας, έξοχώτατε, 

πρίγκιψ, δούξ, μαρκήσιος, κόμης;
’Ι-ω-ά-ν-ν-η-ς Κ-ω-λ-έ-τ-τ-η-ς.
’Επιτέλους ό τελετάρχης άναγγέλλει:
—Ή  Α.Ε. ό Πρέσβυς της 'Ελλάδος.
Προ τών πολυτελών στολών παρελαύνει

ή πάλλευκος μακριά φουστανέλλα τοϋ 
Κωλέττου μέ τό βελούδινο γελέκο επί τοϋ 
όποιου δύο απλά παράσημα τό Άριστεΐον 
τοϋ Άγώνος καί ό Άστήρ τοϋ Σωτήρος.

Εις τάς συζητήσεις του μέ τούς διπλω- 
μάτας ό Κωλέττης έπεδείκνυεν εύστροφίαν 
όχι τυχαίαν καί λεπτότητα τρόπων, άλ- 
λά καί ώς συζητητής διεκρίνετο διά τον 
ένδιαφέροντα καί εύχάριστον διάλογόν του. 
Άπόδειξις τής επιτυχίας τής άποστολής 
του ήτο τό ότι έμεινεν εις Παρισίους έπί 
οκτώ έτη, καίτοι αί Γαλλικαί κυβερνήσεις 
δέν ήσαν πάντοτε αί αύταί καί τά πρόσωπα, 
τά όποια συνανεστρέφετο ήσαν τιτλούχοι 
έμπειροι καί ίκανώτατοι. Συνεχώς προσε- 
πάθει νά κατακτήση καί τούς νέους άξιω- 
ματούχους. Έγνώρισε τέσσαρας τούλά- 
χιστον πρωθυπουργούς. Πρώτος ύπήρξεν 
ό ντέ Μπρέϊγ κατόπιν ό Θιέρσος, τρίτος ό 
Σούλτ καί τέταρτος ό GUIZOT. Δέν έκο- 
πίασε διά νά άποκτήση τήν συμπάθειαν 
τών τριών πρώτων. 'Ο δυσκολώτερος 
υπήρξε ό GUIZOT, ό όποιος έπί πρωθυ
πουργίας SOULT ύπήρξεν υπουργός τών 
έξωτερικών καί λόγω καθηκόντων εΐχεν 
έπαφάς μετά τοϋ Κωλέττου. 'Ο GUIZOT 
ήτο διαπρεπής καθηγητής συνταγματο- 
λόγος, πολιτειολόγος, δημοσιολόγος, συγ- 
γραφεύς διακεκριμένος καί κυρίως έμπειρος 
πολιτικός. 'Ο Κωλέττης έξ άρχής άντε- 
λήφθη ότι ό GUIZOT δέν θά ήτο εύάλωτος

λεία καί προετοιμάζετο διά τόν άγώνα τής 
κατακτήσεώς του. Παρ’ όλας όμως τάς 
προσπάθειας ό CUIZOT δέν συνεπάθησε 
τόν Κωλέττη. Έ ν τούτοις μέ τήν πάροδον 
τοϋ χρόνου, ό ψυχρός GUIZOT γίνεται 
ένθερμος φίλος τοϋ Κωλέττου, τόν συμπα
θεί, τόν έκτιμίί, τόν περιποιείται καί δέν 
παύει νά τόν έγκωμιάζη. Είναι γνωστή ή 
έπίζηλος θέσις, ήν κατώρθωσε νά δημι- 
ουργήση έν Γαλλία, ή έκτίμησις, ήν είχε 
περί αύτοΰ ό βασιλεύς, ό DE BROGLIE, 
ό GUIZOT, ό THIERES, έν μια λέξει 
πάντες έκεΐνοι, οΐτινες έγνώριζον νά άντι- 
λαμβάνωνται τήν ικανότητα τοϋ άνδρός 
καί νά βοηθώσι τοΰτον, ΐνα κατορθώσι 
τά πάντα.

Άναντιρρήτως ό Κωλέττης ήτο ενθου
σιώδης γαλλόφιλος. Είχε φροντίσει πολύ 
ένωρίτερον νά σταθμίση τούς μονίμους προ
σανατολισμούς τής Γαλλίας είς τήν ’Εγγύς 
’Ανατολήν έν άντιδιαστολή μέ τάς άναλό- 
γους επιδιώξεις τών Γ άλλων κρατών είς 
τόν ίδιον χώρον. Μή άμφιβάλλων πλέον 
διά τήν συνταύτισιν τών έλληνικών καί 
γαλλικών συμφερόντων έμεινεν άμετακί- 
νητος φίλος τής Γαλλίας.

'Ως άνεγνωρισμένος γαλλόφιλος διπλω
μάτης λαμβάνει σημαίνουσαν θέσιν είς 
τούς έπισήμους γαλλικούς κύκλους. 
’Αλλά δέν άρκεΐται είς τήν 'Ελληνογαλ- 
λικήν φιλίαν έπί επιπέδου διπλωματικού, 
προκαλεϊ τά ίδια συναισθήματα φιλίας 
προς τήν Ελλάδα καί άπό τούς γάλλους 
άπλούς πολίτας. Ή  , Ελληνική πρε
σβεία είς τήν RUE D’ ANZOT, NUMB- 
RO 7, συγκεντρώνει τό ένδιαφέρον καί 
τήν περιέργειαν τών περίοικων. 'Ολόκλη
ρος ή συνοικία άναστατώνεται οσάκις έξέρ- 
χεται τής πρεσβείας ό Έλλην πρεσβευτής

ΑΜΕΣΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΙ Σ

" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε , ,
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 

Μ I Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ  I Α Σ

Έντρομες ξύπνησαν στις δύο καί μισή μετά τά μεσάνυχτα 
ή Ν. Μ. μέ τήν θυγατέρα της. Ά πό τό έσωτερικό τού σπιτιού 
πρός τήν κατεύθυνσι τής κουζίνας Ερχόταν ένας περίεργος 
θόρυβος πού σταματούσε καί ξανάρχιζε πάλι περισσότερο 
έπίμονος καί έφιαλτικός. « . . .  Σίγουρα κάποιος κλέφτης 
είναι. . . » είπαν καί οί δύο χαμηλόφωνα καί τηλεφώνησαν 
στήν Άμεσο Έπέμβασι Θεσσαλονίκης. Σέ λίγα λεπτά έφτανε 
έπί τόπου τό περιπολικό 2—63. ΟΙ άνδρες του κατέβηκαν βια
στικά, καί μέ άθόρυβες κινήσεις κύκλωσαν τό σπίτι. "Οταν σέ 
λίγο βρέθηκαν στό έσωτερικό τής κουζίνας, άντίκρυσαν έκ
πληκτοι μ ία .. . . γάτα νά άσχολήται μέ τήν . . . .  έκκαθάρισι 
τών υπολειμμάτων άπό τό βραδυνό δείπνο. Ή ταν πράγματι 
άστεία ή περίπτωσι άλλά τί σημασία είχε; Οί δύο γυναίκες οί 
όποιες λίγα λεπτά πριν έτρεμαν άπό τόν φόβο τους θά μπο
ρούσαν νά συνεχίσουν τόν ύπνο τους ήσυχες.. .  .

«Βήματα μέσα στήν νύχτα» θά μπορούσε νά είναι ό τίτλος 
τού «έπεισοδίου» μέ πρωταγωνιστάς τούς Τ.Β. καί Σ.Α. κα
τοίκους Θεσσαλονίκης καί κατευναστική προσαρμογή τήν 
Άμεσο Έπέμβασι Θεσσαλονίκης. Ό  πρώτος άπό τούς προα- 
ναφερομένους, είχε τήν κακή συνήθεια νά βαδίζη μέ βαρειά 
βήματα μέσα στό διαμέρισμά του, καί ό δεύτερος τήν άτυχία
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εντυπωσιακός καί μεγαλοπρεπής. ’Ακο
λουθούμενος άπό 4-5 εύσταλεΐς εύζώνους 
προκαλοϋν τό ενδιαφέρον των διαβατών, 
τον θαυμασμόν των παιδιών καί τών 
γυναικών.

Εις κάθε δεξίωσιν πλέον θεωρείται 
απαραίτητος ή παρουσία τοϋ Έλληνος 
Πρεσβευτοϋ, ό όποιος γίνεται δεκτός 
μετά εγκαρδίων αισθημάτων, συμπάθειας, 
θαυμασμού και περιέργειας. Μετά τών 
ίδιων συναισθημάτων γίνεται δεκτός καί 
εις τά ανάκτορα άπό τον βασιλέα Λουδο
βίκον Φίλιππον, την βασίλισσαν Μαρία— 
’Αμαλίαν, τούς πρίγκιπας καί τούς αύλι- 
κούς.

Ούδέποτε ό Κωλέττης ήρνήθη πρόσκλη- 
σιν. Έπρεπε όμως καί ή 'Ελληνική πρε
σβεία νά οργάνωση εις άνταπόκρισιν δε- 
ξίωσιν. ’Αλλά δέν υπάρχουν τά οικονομι
κά μέσα όργανώσεως δεξιώσεως αξιο
πρεπούς εφάμιλλου προς τάς τών άλλων 
πρεσβειών. Ό  εύστροφος νους τοϋ Κωλέτ- 
του, εύρε τρόπον νά άνταποδώση προση- 
κόντως τάς προσκλήσεις, τάς όποιας είχε 
λάβει χωρίς νά έξοδεύση μεγάλα κονδύλια. 
Έδωσεν υπαίθριον δεξίωσιν εις τό δάσος τής 
Βουλώνης ή οποία όντως κατέπληξε διά 
την πρωτοτυπίαν καί ενθουσίασε διά τήν 
έπιτυχή άναπαράστασιν συμποσίου 'Ελ
λήνων Κλεφταρματωλών, γεγονός οπερ 
έτυχεν ιδιαιτέρας έκτιμήσεως.

Αί συνήθεις άσχολίαι τοϋ Κωλέττου 
δέν ήσαν αί δεξιώσεις. 'Η  έργασία εις 
τήν πρεσβείαν ήτο κοπιώδης, διότι τό 
εγγράμματον προσωπικόν περιωρίζετο 
μόνον εις τον γραμματέα Σούτσον. 'Η  
καθ’ ήμέραν έργασία συνίστατο εις τήν 
σύνταξιν εγγράφων, υπομνημάτων, εκθέ
σεων. Αί εκθέσεις άφεώρων εις τούς Έ λ 

ληνας φοιτητάς, τούς έμπορευομένους, 
τούς "Ελληνας κατοίκους Παρισίων. ’Επί
σης έπρεπε νά παρακολουθή τον τύπον καί 
νά άπαντα εις οίανδήποτε άνθελληνικήν 
έκδήλωσιν. Καί δέν ήσαν μόνον οί ξένοι, 
οί όποιοι παρεϊχον τροφήν εις τάς άνθελ- 
ληνικάς έκδηλώσεις, ήτο καί ή έπίσημος 
Ελλάς. Αί κυβερνητικαί κρίσεις εις Ελλά
δα ήνάγκαζον τον Κωλέττην νά προλαμ- 
βάνη πάσαν δυσμενή διά τά 'Ελληνικά 
συμφέροντα προδιάθεσιν τών Γάλλων καί 
τών άλλων διπλωματών. Κατ’ έξοχήν τό 
Κρητικόν ζήτημα, τό όποιον προοιωνίζε
ται μεγάλας περιπέτειας διά τό 'Ελληνικόν 
έθνος, άναστατώνει καί άνησυχεϊ τον Κω
λέττην. "Οταν ή κυβέρνησις Αόντου πα- 
ρητήθη καί ό βασιλεύς ’Όθων διεβάλλετο 
εις τό έξωτερικόν ώς ό ύποκινητής, ό Κω- 
λέτης έχει συχνάς έπαφάς εις τό QUAI D’ 
ORSAU μετά τοϋ GUIZOT, Είναι ή 
εποχή τοϋ Τουρκοαιγυπτιακοϋ πολέμου 
καί πάλιν τό πνεύμα τοϋ GUIZOT είναι 
έστραμμένον προς τήν ’Ανατολήν. Ό  
GUIZOT άκούει τον χειμαρρώδη καί 
παλλόμενον τοϋ Κωλέττου λόγον καί δέ
χεται τάς εισηγήσεις τοϋ "Ελληνος πρε
σβευτοϋ.

Ή  έκρηκτική κατάστασις τών 'Ελλη
νικών πραγμάτων κρατά τον Κωλέττην 
εις συνεχή άγωνίαν. Δέν ικανοποιείται μέ 
τάς έπισήμους εισηγήσεις τών ’Αθηνών, 
ούτε μέ τάς πληροφορίας τοϋ Γαλλικοϋ 
τύπου. "Εχει ύπ’ όψιν του ένα καφενεΐον εις 
τό QUARTIER ΕΑΤΙΝ, πλησίον τής 
Σορβόννης, όπου συγκεντρώνονται οί πλέ
ον διακεκριμένοι καί όνομαστοί πνευμα
τικοί άνθρωποι τών Παρισίων, οί όποιοι 
κατέχουν μυστικά, τά όποια σπεύδει νά 
έκμαιεύση.

Καί εις τό Πανεπιστήμιον συχνάζει ό Κω- 
λεττης. Εις τάς αίθούσας διδασκαλίας τής 
Σορβόννης όπου έδίδασκαν oiV. LOTSIN, 
TH IER R Y  καί MICHELET, ό Κω
λέττης παρακολουθεί μαθήματα δίδων, 
εύκαιρίας δοθείσης, πληροφορίας περί τοϋ 
άρτισυστάτου Ελληνικού κράτους.

'Ο Κωλέττης δέν λησμονεί ότι είναι 
πολιτικός. Συχνάζει καί εις τό Γαλλικόν 
βουλευτήριον, όπου άκούει λόγους διαπρε
πών ρητόρων.

"Οταν εις τάς ’Αθήνας έξερράγη ή έπα- 
νάστασις τής Γ ' Σεπτεμβρίου καί ό 
λαός άπήτει σύνταγμα, καλείται καί ό 
Κωλέττης νά έπιστρέψη.

Τήν ιδίαν ήμέραν ειδοποιείται ό Κωλέτ
της νά παρουσιασθή καί εις τον Πρωθυ
πουργόν τής Γαλλίας. Μεταβαίνει άμέσως. 
*0 φλεγματικός GUIZOT υποδέχεται τον 
Κωλέττην, ώς συνήθως, μέ άνοικτάς 
άγκάλας λόγω τής ιδιαιτέρας συμπάθειας 
καί έκτιμήσεως τήν όποιαν τρέφει προς 
αυτόν.

Συγκεκριμένως ό GUIZOT άναγγέλλει 
είς τον Κωλέττην, ότι ή Γαλλική κυβέρ- 
νησις διαθέτει γαλλικόν πλοΐον εις Μασ
σαλίαν, διά νά μεταφέρη τόν έπιστρέφοντα 
"Ελληνα πριεσβευτήν εις Ελλάδα.

Σ υ νέχεια  είς τήν έπομ ένη ν  

σελίδα

=

νά κατοική ένα όροφο χαμηλότερα, καί ακριβώς κάτω άπό τήν 
έστία τοϋ θορύβου. Οί άνδρες τοϋ περιπολικού 2—42 πού 
κατέφθασαν, έπεισαν τόν Τ.Β. ότι πρέπει άν όχι νά περπατά 
στις μύτες τών ποδιών του, τουλάχιστον νά είναι περισσότερο 
προσεκτικός. Ό  τελευταίος έδειξε κατανόησι. Τό ίδιο καί ή 
«έφημερίδα» τοϋ κουτσομπολιοϋ τής πολυκατοικίας ή όποια 
έσπευσε νά καταχωρήση στή στήλη «Μεταξύ μας καί ό κό
σμος δλος>Οήν « άποκλειστική» αυτή είδησι γιά τήν ένημέ- 
μέρωσι τών γειτόνων. Αιώνιοι Ρωμιοί μέ τις περίεργες καμμιά 
φορά συνήθειές σας. . . .

* * *

«-----’Ελάτε γρήγορα στήν όδό Π____ γιατί γίνεται σο
βαρό έπεισόδιο. . . .» τηλεφώνησε ό Μ.Α. στήν Άμεσο Έπέμ- 
βασι Θεσσαλονίκης. Σέ λίγα λεπτά κατέφθανε έπί τόπου τό 
περιπολικό 2—10, οι άνδρες τοϋ όποιου βρέθηκαν μπροστά 
σ’ ένα όμηρικό καυγά μέ πρωταγωνιστάς πατέρα καί γιό. Άφοϋ 
άπεμάκρυναν τούς περίεργους— Έ , αύτό έχει γίνει κλασσική 
συνήθεια—έπεισαν τά δύο άντιμαχόμενα μέρη νά ήρεμήσουν. 
Καί τί νομίζετε πώς ήταν ή αιτία τοϋ καθγά; Έναέντελώς άσή- 
μαντο γεγονός. Μάλλωσαν γιά τό ποιός θά πήγαινε στήν άγο- 
ρά γιά ψώνια (!). Τελικά οί Χωροφύλακες έπεισαν τόν γιό νά 
ύποχωρήση άφοϋ τοϋ θύμισαν τόν σεβασμό πού πρέπει νά 
τρέφη πρός τόν πατέρα του.

Έ τσ ι τό έπεισόδιο αύτό έληξε αισίως μέ τήν συμφιλίωσι 
καί τών δύο, οί όποιοι μάλιστα εύχαρίστησαν τούς άνδρες τοϋ 
περιπολικού καί τούς κάλεσαν στό ίδιο μεσημέρι γιά τραπέζι! 
«. · · · Κάνω ένα ροσμπίφ πού είναι όνειρο. . . . »  είπε ό πατέρας
καί ό γιός έπεβεβαίωσε «τοϋ λόγου τό άσφαλές»__ ’Εκείνοι
βέβαια άρνήθηκαν εύγενικά, τούς άποχαιρέτισαν καί έφυγαν. 
Μά τί συμβαίνει τέλος πάντων. . . . Κλήσεις μέ καταγγελίες 
δέχεται ή Άμεσος Έπέμβασις Θεσσαλονίκης ή «προσκλήσεις 
σέ γεϋμα»;

Ό  όδηγός τοϋ ταξί έδειχνε φανερά ικανοποιημένος. Μία 
«κούρσα» άπό τήν Αθήνα μέχρι τήν σχετικά μακρυνή Πελο- 
ποννησιακή πάλι, δέν ήταν καθόλου εύκαταφρόνητη. Δέν 
είχε διατρέξει όμως παρά λίγα χιλιόμετρα, όταν άρχισε τό 
κακό. Ή  έπιβάτις, μία συμπαθητική νέα ήλικίας 23—25 έτών 
τοϋ άνακοίνωσε τό σκοπό τής βιαστικής αύτής μετακινήσεώς 
της: Πήγαινε όπως είπε νά σκοτώση (!) τό άπιστο μνηστήρα 
της «γιατί τήν έστησε ντυμένη νύφη στήν έκκλησία» καί έγι
νε άφαντος. «. . . .Καί τώρα τί κάνομε;. . .» σκέφτηκε ό όδη
γός. Δέν χρειάστηκε βέβαια νά άνοιξη τόν Χρυσό Ό δ η γό .. . 
Ά πό ένα πρατήριο βενζίνης τηλεφώνησε στό 109 τής Αμέσου 
Έπεμβάσεως Αμαρουσίου, καί έτσι ό σύγχρονος αύτός. . . 
Παναγής γλύτωσε άπό τήν έκδικητική μανία τής μνηστής καί 
δέ τοϋ άπομένει παρά νά διαλέξη μεταξύ γάμου καί νοσοκο
μείου άν όχι κηδείας. ..

* * *

Τό μικρό έπιβατηγό αύτοκίνητο πού γλυστροΰσε άνάλαφρα 
μέσα στον σκοτεινό δρόμο, έστάθμευσε κάποια στιγμή έξω 
άπό τόν περίβολο τοϋ νεκροταφείου τής Άνθουπόλεως. Οί 
δύο έπιβάτες του κατέβηκαν βιαστικά καί άφοϋ έρριξαν ένα 
έρευνητικό βλέμμα στήν γύρω περιοχή καί βεβαιώθηκαν ότι 
δέν τούς βλέπει κανείς, άνοιξαν τό πόρτ— παγκάζ. Ά πό έκεί 
κατέβασαν κάτι πού έμοιαζε μέ σάκκο, τό μετέφεραν μέχρι 
ένα πυκνό σύδεντρο, έσκαψαν βιαστικά, καί τό έθαψαν. . . 
Στήν συνέχεια, γλύστρησαν σάν σκιές μέχρι τό αύτοκίνητο, 
πού ξεκίνησε μέ ταχύτητα.. . « . . .  Κλασσική περίπτωσι 
Εγκληματικής ένεργείας. . . .» μουρμούρισε ένας γείτονας πού 
παρακολουθούσε τά διαδραματιζόμενα πίσω άπό μία μισά
νοιχτη γρίλλια. Τηλεφώνησε στήν Άμεσο Έπέμβασι, καί σέ 
λίγα λεπτά κατέφθανε έπί τόπου τό περιπολικό 1 —2—11. Μέ 
τήν βοήθεια μιάς άξίνας άνοίχτηκε ό λάκκος ό όποιος περιείχε 
τό τυμπανιαίο πτώμα ένός. . . σκύλου. Ό  άνθρωπος πού τηλε
φώνησε ζήτησε συγγνώμη, άλλά οί Χωροφύλακες τοϋ Εξήγη
σαν ότι ή όλη ένεργειά του άσχετα μέ τήν έξέλιξι πού είχε, 
ήταν μία κλασσική περίπτωσι συμπαραστάσεως τών πολιτών 
στό έργο τής Αστυνομίας.
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'I I  έπανάστασις τής 3ης Σεπτεμβρίου 
έχει επικρατήσει εις τήν 'Ελλάδα. Ο 
’ΑνδρέαςΜεταξας έσχημάτισε τήν κυβέρνη- 
σιν καί ό Κωλέττης έπιστρέψας εκλέγεται 
μέλος τοϋ προεδρείου τής Εθνικής Συνε- 
λεύσεως, ή όποια διεκπεραιοϊ έπιτυχώς 
τήν εθνικήν άποστολήν της άλλα συναντά 
τήν άρνησιν τοϋ ’Όθωνος.

Επιφανείς πολιτικοί καί τό προεδρεϊον 
τής Συνελεύσεως άποφασίζουν να ζητή
σουν άκρόασιν άπό τον Όθωνα διά νά 
,τόν μεταπείσουν. Πρόεδρος τής επιτροπής 
ό Πανοϋτσος Νοταράς γέρων (100 περί
που έτών), μέλη οί Μεταξας, Μαυροκορ- 
δάτος, Κωλέττης, Λόντος, κ. ά. Μετά τάς 
εισηγήσεις των Νοταρά, Μ έταζα, Μαυρο- 
κορδάτου καί Τρικούπη ό "Οθων εξακο
λουθεί νά έμφορήται άπό τάς ιδίας άπο- 
λυταρχικάς ιδέας. Τελικώς άναγκάζεται 
νά όμιλήση καί ό Κωλέττης, ό όποιος ως 
καί ό βασιλεύς καί ό Νοταρας είναι οί 
μόνοι πού εξακολουθούν νά φέρουν τήν 
Ελληνικήν ενδυμασίαν, καί λέγει εις τον 
"Οθωνα μετά σεβασμού μέν, άλλά καί 
μετά εντόνου άποφασιστικότητος.

—Μεγαλειότατε, είδον πολλούς βασι
λείς άνευ θρόνου, πλήν δμως θρόνον 
άνευ βασιλέως ούδένα.

Ό  "Οθων παρά τήν ταραχήν έπείσθη, 
διότι ή σκληρά αΰτη έκφρασις δεν ήτο 
ενός έχθροϋ, άλλ’ ενός φίλου τοϋ θρόνου.

Μετά τήν ύπογραφήν τοϋ συντάγματος 
ό ’Όθων άναθέτει τήν εντολήν σχηματι
σμού κυβερνήσεως εις τον Ά λ. Μαυρο- 
κορδάτον, μέ σκοπόν τήν διεξαγωγήν 
των εκλογών, νικητής των οποίων εξέρ
χεται ό Κωλέττης.

Κατά τήν τριετίαν τής διακυβερνή- 
σεώς του άντιμετωπίζει τεράστια προ
βλήματα : Κινήματα, έπεμβάσεις ξένων, 
πιέσεις δι’ έξόφλησιν των εθνικών χρεών, 
εκπαιδευτικά, διοικητικά, εμπορικά ζη
τήματα. 'Ο Κωλέττης δίδει λύσεις τε
λεσφόρους καί δυναμικάς. Έστήριξε τον 
θρόνον, κατέπνιξε τά κινήματα, προέ- 
λαβε τάς άναστατώσεις τής Εκκλησίας, 
εΰρε διέξοδον εις τά οικονομικά.

Αξίζει νά όμολογηθή δτι κατά τό διά
στημα τής διακυβερνήσεως τής χώρας 
άπό τον Κωλέττην, ό γάλλος πρόξενος 
εις ’Αθήνας PISCATORY κατ’ εντολήν 
τοϋ πρωθυπουργού τής Γαλλίας προσφέ
ρει ύπηρεσίας μεγαλυτέρας τών άπλών 
καλών διπλωματικών σχέσεων δύο 
χωρών, τών όποιων άποκορύφωμα ύπήρ- 
ξεν ή άνεπιφύλακτος καί στερρά θέσιςτής 
Γαλλίας παρά τό πλευρόν τοϋ Κωλέττου 
κατά τό περιλάλητον Μουσουρικόν ζήτημα 
τό όποιον ώδήγει τήν 'Ελλάδα εις τά 
πρόθυρα πολέμου μετά τής Τουρκίας. 
'Ο Κωλέττης ώς πρωθυπουργός άνέλα- 
βεν έξ ολοκλήρου τήν ευθύνην τοϋ ζητή
ματος έπί τών τέλει, δπως διαφυλάξει

άκέραιον τό γόητρον τών βασιλέων, 
οίτινες, ένώ κατά τήν έναρξιν τής πολι
τικής σταδιοδρομίας τοϋ ήσαν προκατει
λημμένοι κατά τοϋ Κωλέττου, κατά τά 
τέλη τοϋ βίου του, ό όποιος έπεσφραγίσθη 
διά τής άγερώχου στάσεώς του είς τάς 
ξένας επεμβάσεις, έδειξαν άμέρι- 
στον καί διακριτικήν φιλίαν, άσυνήθη είς 
τήν πολιτικήν ζωήν τής χώρας μας. 
Έπανειλημμένως έπεσκέφθησαν τον ά- 
σθενούντα πρωθυπουργόν Κωλέττην και 
παντοιοτρόπως διεδήλωσαν τήν βαθυτα- 
την λύπην των.

«Τήν έκτην πρωινήν τής 12 Σεπτεμ
βρίου ( 31 Αύγούστου), χωρίς οί πλέον
οδυνηροί ή αί πατριωτικαί θλίψεις να 
έχωσιν ούδέ πράς στιγμήν νικησωσι την 
άκλόνητον εύστάθειαν τοϋ φρονήματος 
αύτοΰ καί τήν γαλήνην έκείνην, ήτις ήτο 
μία δύναμις, ό Κωλέττης έπαυσε νά 
ζή». ’Επί δέ τώ θανάτω του ό 
CUIZOT έγραψεν : Ή  Ελλάς άπώ- 
λεσε τον ένδοξότατον τών έπιζωντων 
στρατιωτικών, τών κατακτησάντων την 
άνεξαρτησίαν αυτής, τόν μόνον άναδειχθεν- 
τα έξοχον πολιτικόν, τόν μοναρχικώτατον 
μέν 'Υπουργόν τοϋ βασιλέως "Οθωνος, 
ένθερμότατον δέ φίλον τής πατρίδος. Η 
φιλοπατρία,ή άπελευθέρωσις, ή άνεξαρτη- 
σία καί τό μεγαλεΐον τής 'Ελληνικής 
φυλής υπήρξαν ό μόνος πόθος τοϋ Κωλε- 
του.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ 

Ο. Φ. X. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Είς Άργοστόλιον Κεφαλληνίας, μέ πρωτοβου
λίαν τών τοπικών ’Αρχών, τής οικείας Διοική- 
σεως Χωροφυλακής καί τοΰ έπιτοπίου 'Ομίλου 
Φίλων Χωροφυλακής, έτελέσθησαν προσφάτως 
τά έγκαίνια τοϋ νέου ’Εντευκτηρίου τοϋ Ομίλου.

Κατά τήν πραγματοποιηθεϊσαν τελετήν ή ό
ποια έγινε μέ κάθε έπισημότητα παρουσία όλων 
τών ’Αρχών τής πόλεως, ώμίλησε ό Διοικητής 
τής Διοικήσεως Άντ]ρχης κ. Θρασύβουλος ΜΑ
ΚΑΡΙΤΗΣ, ό όποιος έχαιρέτισε τούς παρισταμέ- 
νους καί συνεχάρη όλους τούς συμβαλόντας είς 
τήν όλοκλήρωσιν τής άναληφθείσης άξιεπαίνου 
προσπάθειας, διά τήν δημιουργίαν τοϋ νέου ’Εν
τευκτηρίου.

Έ ν συνεχεία έλαβε τόν λόγον ό Πρόεδρος τοϋ 
'Ομίλου κ. Κων]νος ΚΑΓΓΕΛΑΡΗΣ, ό όποίος 
μέ έμπνευσμένην ομιλίαν του ηύχαρίστησε τόν 
κ. Νομάρχην καί τούς λοιπούς παρισταμένους 
διά τήν τιμήν νά παρευρεθοΰν είς τήν έκδήλωσιν 
καί νά διατρανώσουν τήν άγάπην των πρός τό 
Σώμα τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, ή 
όποια έπί συναπτήν ΙδΟετίαν μάχεται καί μοχθεί 
έπί τών έπάλξεων τοϋ καθήκοντος διά τήν έξα- 
σφάλισιν τής τάξεως καί τής γαλήνης είς όλό- 
κληρον τήν χώραν.

Ή  όλη τελετή έκλεισε μέ τήν συγκινητικήν 
χειρονομίαν τοΰ Προέδρου τοϋ ομίλου, συνιστα- 
μένην είς τήν άπονομήν δέκα (10) βιβλιαρίων 
προικοδοτήσεως, είς ισαρίθμους θυγατέρας Ύ- 
παξιωματικών καί Χωροφυλάκων τής Διοική- 
σεως Χωροφυλακής Κεφαλληνίας.
’Ανωτέρω, στιγμιότυπα άπό τήν τελετήν τών 
έγκαινίων καί τήν έπίδοσιν τών βιβλιαρίων.
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Τί είναι ή μύτη μας; Δύο τρύπες 
για να πέρνα ό άέρας, θ’ άπαντοϋσε 
ένα παιδί. Πολύ σωστά. Γιά την 
ακρίβεια, είναι ενα τμήμα μιας 
πολύπλοκης συσκευής πού άρχίζει 
άπο τα ρουθούνια, συνεχίζεται μέ 
τις ρινικές κοιλότηττες καί τον 
φάρυγγα, προχωρεί στον λάρυγγα 
καί καταλήγει στούς βρόγχους καί 
τούς πνεύμονες.

Δέν πρέπει να ξεχνούμε, ότι ή 
φυσιολογική άναπνοή γίνεται άπο 
τή μύτη καί όχι άπο το στόμα. 'Ο 
άέρας κάνει έναν ολόκληρο κύκλο 
όπου θερμαίνεται, ύγραίνεται καί 
άπολυμαίνεται σχετικά.

Το πρώτο παθολογικό σύμπτωμα 
άπο μια μόλυνση των άναπνευστι- 
κών οδών είναι αύτό πού μάς συμ
βαίνει όταν λέμε ότι ή μύτη μας 
είναι «βουλωμένη».

Τό σύμπτωμα εκδηλώνεται άπό- 
τομα ή σιγά—σιγά. Αύτή ή άνα- 
πνευστική διαταραχή είναι ιδιαίτερα 
έντονη στα βρέφη. Προκαλεί δυσκο
λίες στή διατροφή, άναπνευστική 
άγωνία, άπώλεια τής όσφρήσεως 
καί μερική άπώλεια τής γεύσεως.

’Αλλά μιά μόλυνση τών αναπνευ
στικών οδών, μπορεί νά έχη καί 
άλλες έπιπτώσεις. "Ενα μικρόβιο, 
κλεισμένο σέ μιά άποφραγμένη κοι
λότητα, όπου ύπάρχει ύγρασία πο
λύ πιθανό νά πολλαπλασιασθή.

"Αν ή έκκένωση τής μολυσμένης 
βλέννας γίνεται οχι μέ κανονική 
άπόμυξη, άλλά μέ βίαιες άνακλα- 
στικές κινήσεις, προκαλεΐται έγκε- 
φαλικός κατάρρους, κυνάγχη, φλε
γμονή τού λάρυγγα καί τής τρα
χείας κλπ.

Οί γιατροί έδιναν ώς τώρα ύπερ
βολική σημασία στο κρυολόγημα. 
Ό  πραγματικός του ρόλοε είναι 
ότι, μέ τις άπότομες άλλαγές τής 
θερμοκρασίας τού ατμοσφαιρικού 
άέρα, ή φυσιολογική άμυνα τού 
οργανισμού έλαττώνεται. 'Η ψύξη, 
πάντως, είναι ένα μόνο μέρος τής 
νοσογόνου διαδικασίας.

Μόλυνση ή λοίμωξη δέν μπορεί 
νά ύπάρξη, αν δέν ύπάρχη ιός ή 
μικρόβιο. 'Η ρινική κοιλότητα είναι 
μιά αποθήκη μικροβίων, πού μένουν 
σέ άδράνεια. "Οταν όμως δραστη
ριοποιηθούν ή όταν εϊσέλθη ένας 
ιός, άρχίζει ένας πόλεμος.

Οί άμυγδαλές καί οί άδενοειδεΐς 
άποφύσεις πού βρίσκονται στον ρι
νοφάρυγγα στέλνουν τά στρατεύμα- 
τά τους, τά άντισώματα, ν’ άποκρού- 
σουν τον εισβολέα.

"Αν έξουδετερωθή ή άμυνα, έχου
με κυνάγχη. "Αν είναι έλαφράς μορ
φής, χαρακτηρίζεται άπο φλεγμονή 
τού βλεννογόνου τού φάρυγγα καί 
άπο άμυγδαλίτιδα, μέ πυρετό, δυ
σκολία στήν κατάπωση, πρήξιμο 
τών λεμφογαγγλίων στο λαιμό καί 
άριστερά, κοντά στήν κάτω σιαγόνα.

Τ Ο
ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ 

Κ Α Ι  Η
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΉ

Τ Ο Υ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Ζ Ε Ρ Β Α Κ Η  
Ίατροΰ Παθολόγου  

Δρος Πανεπιστημίου Μ ονάχου

Πολύ πιο σοβαρή είναι ή κυνάγ
χη πού προκαλεΐται άπο στρεπτό
κοκκο. Δέν είναι όμως όλοι οί στρε
πτόκοκκοι τόσο έπικίνδυνοι__ "Αν
όμως ή μικροβιολογική άνάλυση 
άποκαλύψη αίμολυντικό στρεπτό
κοκκο τής όμάδος Α, ή άρρώστια 
μπορεί νά προσβάλη τις άρθρώσεις, 
τήν καρδιά καί τά νεφρά. 'Η έκδή- 
λωση τής άρρώστιας γίνεται άπό- 
τομα, μέ πολύ ύψηλό πυρετό, πρή
ξιμο στο λαιμό, πού γίνεται φανερό 
καί εξωτερικά καί, συχνά, πόνοι 
πού φθάνουν στ’ αύτιά.

'Η πιο σπάνια άλλά καί πιο έπι- 
κίνδυνη μορφή είναι ή διφθεριτική 
κυνάγχη ή έλκομεμβρανώδης. ’Αλ
λά καί πραγματική διφθερίτιδα μπο

ρεί να υπαρχη πίσω απο μια κυναγ-
χη·

Μερικές έλκομεμβρανώδεις μορ
φές δέν σχετίζονται μέ τή διφθερί
τιδα, άλλά μέ σοβαρές παθήσεις 
τού αίματος- εύτυχώς, όμως, είναι 
πολύ σπάνιες. "Αλλες μορφές μπο
ρεί νά προκαλέσουν εξέλκωση ή 
νέκρωση τών άμυγδαλών, άλλες 
τέλος, οξεία βρογχίτιδα καί πνευ- 
μονικά οιδήματα.

"Ενα πράγμα πρέπει νά συγκρα
τήσουμε προπαντός άπο όσα εϊπ«με: 
τήν εξαιρετική εύαισθησία τών βλεν
νογόνων. Οί βλεννογόνοι τού ρινο
φάρυγγα βρίσκονται άδιάκοπα κάτω 
άπο τήν έπίδραση τού άτμοσφαι- 
ρικοΰ άέρα. Εισπνοή σημαίνει, 
κανονικά, ότι βάζουμε μέσα μας 

οξυγόνο καί άζωτο, άλλά, επί
σης, σκόνη καί μικρόβια. Τά περισ
σότερα είναι παθητικά. "Ενα σημαν
τικό ποσοστό οόδετεροποιεΐται, άλ
λά μόνο άφοΰ φθάσουν στούς βλεμ- 
νογόνους τού ρινοφάρυγγα__  Μέ
νουν όμως οί στρατιές τών παθο
γόνων μικροβίων καί ιών.

Δέν πρέπει, όμως, ποτέ νά ξε
χνούμε τον ρόλο τών άμυγδαλών. 
Είναι άδύνατο νά έχουμε ύγεία στον 
ρινοφάρυγγα, αν οί άμυγδαλές μας 
έχουν καταντήσει σφουγγάρια γε
μάτα πύο.

’Αντιμετωπίζουμε τότε ζήτημα 
άμυγδαλεκτομής. ’Αποτελούσε άλ
λοτε δόγμα γιά τούς γιατρούς, ότι 
έπρεπε νά άφαιροΰνται οί άμυγδα
λές, άμέσως μόλις ή παραμικρή 
μόλυνση τις έκανε νά πρηστούν.

Σήμερα είναι γνωστό, ότι οί 
άμυγδαλές άποτελοΰν τό χημικό 
έργαστήριο πού παράγει σφαιρΐνες 
άνοσίας (λευκώματα), στις όποιες 
βασίζει ό οργανισμός τήν άμυνά 
του κατά τών μολύνσεων.

’Αφαίρεση, λοιπόν, τών άμυγδα
λών δέν μπορεί νά έννοηθή, παρά 
μόνον αν ύποθάλπτουν μικρόβια, 
άντί νά τά σκοτώνουν. Θά τις στε
ρηθούμε μόνο αν δέν γίνεται άλλοιώς.

Τέλος, δέν πρέπει ποτέ ν’ άδια- 
φορούμε γιά μιά «βουλωμένη μύτη». 
Μιά μύτη πού δέν άναπνέει μολύ- 
νεται. Ή  άναπνοή άπο τό στόμα 
είναι άφύσικη καί βλαβερή.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΘΟΣ..:.
Αυτός ό τίτλος ταιριάζει περισσότερο Δημήτριος Χατζόπουλος.^ Μας γράφει 

στο περιεχόμενο μιας έπιστολής πού μας λοιπόν ο φίλος μας τά έξης, 
έστειλε ό άναγνώστης μας φοιτητής κ.

«Πρό ήμερων ετυχε νά βρεθώ έξω άπό κάποιον ’Αθηναϊκό Κινη 
ματογράιρο. Δ ίπλα  μου σε μια στιγμή είδα δυο μαθητας που θα πρέ 
πει νά φ οιτούν στήν τελευταία τάξη κάποιου Σ χολείου τής Μέσης 
Έ κπαιδεύσεω ς . Έ μ ενα ν καί αυτοί έκεϊ κοιτάζοντας τίς διάφορες δια 
φημιστικές ά φ ίσ ες . Σέ μιά στιγμή τό βλέμμα τους έπεσε σ’ ένα δια 
φημιστικό ταμπλώ  πού έγραφ ε μέ πηχυαίους τίτλους: «Π αύλος  
Μ ελας: ό ήρωϊκός Μ ακεδονομάχος κ .λ .π .» .  Οί δυό μαθηταί άλλη  

λοκοιτάχθηκαν καί μέ απορία διερωτήθηκαν ποιός ήταν ό Παύλος 
Μ ε λ α ς (!) .. .  Ό  οποιοσδήποτε κρίνοντας άντικειμενικά, δικαιολογεί 
άπόλυτα τούς δύο μαθητάς δπως καί κάθε άλλον μαθητή , ό όποιος 
δέν γνω ρίζει τά περί Μακεδονικού ά γ ώ ν ο ς . Εις τήν 'Ιστορίαν πού 
διδάσκεται ε’ις τάς τελευταίας Γυμνασιακάς τάξεις μοιραίως τό κ ε 
φ άλαιο α υτό , μιά καί τά γεγονότα άνάγονται στήν σύγχρονη ιστορία, 
βρίσκεται στις τελευταίες σελίδες, μέ αποτέλεσμα νά έξαντλοΰνται 
ώς έπί τό πλείστον τά Σ χολικά χρονικά δρια καί νά μή διδάσκεται 
διόλου ό Μακεδονικός ά γ ώ ν . ’Επιτρέπεται δμως ό απόφοιτος Γυμνα 
σ ίου , ό οποίος αύριο θά στρατευθή καί θά κληθή νά υπεράσπιση τά 
ιερά αυτά χώ μ α τα , νά μή γνω ρίζη ποιος ήταν καί τί προσέφερεν ό 
Παύλος Μ ελας, ό Μητροπολίτης Γερμανός Κ αραβαγγέλης, ό Κ απε- 
τάν—Κ ώττας καί τόσοι άλλοι Μ ακεδονομάχοι; . . . » .

Συμφωνούμε άπόλυτα μέ τήν τελευταία 
αύτή παρατήρησι τού άναγνώστου μας. 
Ή  γνώσι τής Ελληνικής Ιστορίας—τής 
μεγαλύτερης καί λαμπρότερης σ’ όλο τόν 
κόσμο—είναι προσόν καί άνάγκη μαζί. 
Διαφορετικά είμαστε εντελώς ξένοι πρός 
τόν ίδιο τόν έαυτό μας, τήν στιγμή μάλι
στα πού οί αλλοδαποί μελετηταί τής Ε λ 
ληνικής 'Ιστορίας είναι περισσότεροι 
στόν άριθμό άπό τό σύνολο των κατοί
κων τής Χώρας μας. ’Αναρωτήθηκε ποτέ 
κανείς γιατί όλοι αυτοί οί άνθρωποι δεί
χνουν ιδιαίτερη προτίμησι γιά τήν ιστο
ρία μας; Τό πράγμα είναι άπλούστατο. 
"Αν λάβωμε ύπ’ όψιν μας ότι ή ιστορία 
είναι ένας σοφός διδάσκαλος τού παρόν
τος καί τού μέλλοντος, αυτό είναι άρκετό 
γιά νά άντιληφθοϋμε ότι ή Ελληνική 
Ιστορία διδάσκει σήμερα τούς λαούς σέ 
Παγκόσμια κλίμακα. . . . Κατά τά άλλα 
έχομε νά σημειώσωμε ότι ό έπιστολο- 
γράφος μας διαθέτει όξυτάτη παρατηρη
τικότητα καί μαζί πατριωτική ευαισθη
σία, πού είναι ένα άπό τά βασικά γνωρί
σματα τών νέων μας. Τό άν οί δύο αύτοί 
μαθηταί «χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην 
χωρίς αίδώ» όπως θά έλεγε ό Καβάφης, 
ετυχε νά όμολογήσουν δημοσίως—ίσως 
καί άπό κακόγουστο χιούμορ—ότι άγνο- 
οΰν τόν Παύλο Μελά, αύτό είναι κάτι τό 
έπιλήψιμο άλλά μέ τά Σχολικά πάντα μέ
τρα. Πάνω σ’ αύτό άς μή ξεχνάμε ότι ένας 
μέτριος ή χειρότερος μαθητής άγνοεί πολ
λά στοιχειώδη όχι μόνο στό μάθημα τής 
Ιστορίας, άλλά καί σέ πολλά άλλα. Τό άν

Ό  ήρωας τού Μακεδονικού άγώνος Παύ
λος Μελάς μέ στολήν Μακεδονομάχου.

έξαντλοΰνται ή όχι τά Σχολικά όρια γιά 
τήν διδασκαλία τών κεφαλαίων τής 
σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, δέν 
έχομε γνώμη γιατί είμαστε άναρμόδιοι 
νά τό έξετάσωμε. Γιά νά τό ύποστηρίζη 
αύτό μέ βεβαιότητα ό έπιστολογράφος 
μας άσφαλώς πρέπει νά τού συνέβη τόν 
καιρό πού φοιτούσε στήν τελευταία τάξι 
τού Γυμνασίου. Αύτό όμως δέν εμπόδισε 
τόν ίδιο νά τό διαβάση καί νά τό μάθη 
μέ τήν ίδια εύχέρεια πού έμαθε νά λύνη 
διάφορες άσκήσεις Μαθηματικών, Φυ
σικής ή Χημείας, άπό διάφορα βιβλία 
Σχολικά καί μή. Ποιός έπομένως εμπο
δίζει τούς μαθητάς νά δλοκληρώσουν τήν 
μελέτη ένός βιβλίου πού γιά ένα όλόκληρο 
9μηνο κυκλοφορεί στά χέρια τους; Ποιός 
άμφισβητεΐ ότι οί μαθηταί δέν συμπλη
ρώνουν κάθε χρόνο τήν μόρφωσί τους μέ 
τήν άνάγνωσι δεκάδων έξωσχολικών βι
βλίων. Τό θέμα έπομένως είναι τί θά δια- 
βάζη κάθε μαθητής, καί άν συμβιβάζεται 
μέ τήν λύσι νά άγνοή πολλές σελίδες τού 
Σχολικού βιβλίου γιά νά διαβάση κάτι 
άλλο πού γιά νά τό άφομοιώση πρέπει 
προηγουμένως όχι άπλώς νά διαβάση 
άλλά νά μελετήση τίς σελίδες αύτές. Ή  
ιεραρχημένη καί συστηματική μελέτη 
είναι έκεΐνο πού προέχει. Ά ν  έπί παρα- 
δείγματι έρωτηθοΰν όλοι οί μαθηταί Γυ
μνασίου ποιός είναι ό Πελέ, ή συντρι
πτική πλειοψηφία θά άπαντήση σωστά. 
Αύτό φυσικά δέν περιέχεται σέ καμμιά 
Σχολική ύλη, καί όπως πολλά άλλα παρό
μοια, δέν βλάπτει. Δέν ώφελεΐ όμως άν 
όλα αυτά είναι γνωστά, γιατί παραμελή- 
θηκαν άλλα περισσότερο οΰσιαστικά 
όσο καί βασικά, καί σέ τελευταία άνάλυ- 
σι χρήσιμα γιά τήν σταδιοδρομία ένός 
νέου. Καί κάτι άλλο πριν κλείση τοΰτοτό 
σημείωμα: "Ετυχε νά παρακολουθήσωμε 
τήν ώραία αύτή ταινία πού άναφέρεται 
στήν ζωή καί τήν ’Εθνική δράσι τού 
ήρωϊκοΰ Μακεδονομάχου Παύλου Μελά. 
"Ετυχε έπίσης νά βρεθούμε περαστικοί 
πολλές φορές μπροστά άπό τήν είσοδο 
μερικών άπό τούς Κινηματογράφους πού 
τήν προβάλλουν. Στήν πρώτη περίπτωσι 
είδαμε μέ συγκίνησι πολλούς νέους μας 
νά τήν παρακολουθούν μέ θαυμασμό 
καί ’Εθνική ύπηρεφάνεια. Στήν δεύτερη 
παρατηρήσαμε όλόκληρες οικογένειες, 
τόν πατέρα, τήν μητέρα, τά παιδιά, πια
σμένους χέρι—χέρι νά συνωθοΰνται μπρο
στά στά Ταμεία περιμένοντας υπομονετικά 
μέχρι νά έξασφαλίσουν τό εισιτήριο γιά 
νά παρακολουθήσουν σέ κινηματογρα
φική άναπαράστασι μερικές άπό τίς με
γάλες στιγμές της Νεοελληνικής Ιστο
ρίας. Ά πό κάτι τέτοιες λεπτομέρειες μπο
ρεί νά άξιολογήση κανείς τήν ώραία πα
τριωτική ύποδομή τού Νεοέλληνα. Ή  
λεβεντιά, ή άξιοπρέπεια καί ή φιλοπα
τρία είναι τρία βασικά του βιώματα πού 
τόν άκολουθούν μέχρι τόν τάφο. Δέν τά 
εκδηλώνει γιά αΰτοπροβολή ούτε τά σπα-
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ταλάει άσκοπα. Σάν έρθη όμως ή ώρα 
γιά τό Μεγάλο Χρέος πρός τήν Πατρίδα 
6λα τούτα τά βιώματα γίνονται φλόγα 
ένθουσιασμοϋ πού τροφοδοτεί μυριάδες 
βωμούς έθελοθυσίας γιά τήν σωτηρία 
της. . . . Μέ όλα αύτά δέν θέλομε νά προ- 
βάλλωμε κανενός είδους έπιχειρηματα- 
λογία γιά τόν φίλο έπιστολογράφο. μας. 
’Αντίθετα όφείλομε νά τόν συγχαρούμε 
γιά τις σωστά τοποθετημένες νεανικές 
άνησυχίες του, καί νά τόν εύχαριστή- 
σωμε πού μάς έδωσε τήν-εύκαιρία νά 
γράψωμε γιά κάτι πού ενδιαφέρει τούς 
νέους μας καί έμάς προσωπικά. Γιατί κι’ 
έμεΐς έχομε παιδιά πού φοιτούν στό 
Γυμνάσιο καί πρέπει νά τούς ύπενθυμί- 
ζωμε κάθε φορά ότι ή Ελληνική 'Ιστο
ρία ήταν τό «πρωτεύον» μάθημα μαζί 
μέ τήν άνάγνωσι καί τήν γραφή στά κρυ
φά Σχολεία, άπό όπου άπεφοίτησαν χω
ρίς «διδακτέα ύλη» καί διαγωνισμούς 
όλοι έκεΐνοι πού τούς χρωστάμε σήμερα 
τήν έλευθερία μας.. .  .
Γι’ αυτό τούτες τις ημέρες πού γιορτάζομε 

τά 153 χρόνια άπό τήν ’Εθνική μας Πα
λιγγενεσία, άς σταθούμε λίγες στιγμές 
ευλαβικοί προσκυνητές μπροστά στήν 
ιερή μνήμη τους. . . .

ΜΙΚΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τό Ύπουργεΐον Πολιτισμού καί ’Επι
στημών, άνεκοίνωσε ότι ένας Κινέζος 
έπιθυμεϊ νά άλληλογραφήση μέ νέους 
τής Ελλάδος. Οί ένδιαφερόμενοι μπο
ρούν νά τού γράψουν στήν διεύθυνσι:
MR GEORGE C.L. HUNG ROTAL 
UNIQUE COL. T.D.P.O BOX 59387 
T A IP E I-  TAIWAN

•  ·

Στά πλαίσια τών καλλιτεχνικών έκδη- 
λώσεων τής ΧΑΝΘ, έχουν προγραμμα- 
τισθή καί πραγματοποιούνται κάθε μήνα, 
μουσικές έκδηλώσεις πού άπευθύνονται 
στους νέους τής Θεσσαλονίκης, μέ τήν 
συμμετοχή μουσικών συγκροτημάτων, 
τραγουδιστών Φολκλόρ, καί καλλιτεχνών 
τής μοντέρνας Ελληνικής μουσικής. 
Στά πλαίσια λοιπόν τής σειράς αύτής τών 
έκδηλώσεων πού έχουν τίτλο «ΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑ» καί 
τήν έπιμελεΐται καί παρουσιάζει ό Ντΐνος" 
Κωστόπουλος, τήν Δευτέρα τό βράδυ 18 
Φεβρουάριου, στήν αίθουσα έκδηλώσεων 
τής ’Αδελφότητος έκανε τήν έντυπωσια- 
κή έμφάνισί του τό μουσικοφωνητικό 
συγκρότημα «Οί Διαβάτες». Τό συγκρό
τημα αύτό πού δημιουργήθηκε άπό τόν 
Μουσικό Ό μιλο τού Τμήματος νέων καί 
άποτελεϊται άπό άποφοίτους τού Ωδείου 
Θεσσαλονίκης, άπέδωσε μέ έξαιρετική 
έπιτυχία Ελληνική μουσική μέ Βυζαν
τινά καί Δημοτικά στοιχεία. Τήν ίδια 
έπιτυχία είχε καί τό συγκρότημα τών 
«Ράμ» μέ τήν Άγγλίδα τραγουδίστρια 
Γκλόρια Μαλόουν, πού άπέδωσε μου
σική «Χαρντ—ρόκ». Τό κορύφωμα τής 
βραδυάς άπετέλεσε ή πρώτη έπίσημη 
έμφάνισί τού νέου γκρούπ τού Ον- Πα- 
παντίνα, πού παρουσίασε μουσική πόπ 
βασισμένη στήν σύνθεσι τών όργάνων 
καί τήν έπιδεξιότητα καί χειροκροτή
θηκε θερμά άπό τήν νεολαία τής συμπρω- 
τευούσης.

Τό Φοιτητικόν Κέντρον τού Ε λλη
νικού 'Ιδρύματος Έξυπηρετήσεως Πανε
πιστημίων, διοργανώνει γιά τέταρτο χρό
νο διαγωνισμό άσπρόμαυρης φωτογρα
φίας. Τό θέμα είναι ελεύθερο καί οί συμ
μετοχές θά γίνωνται δεκτές μέχρι 6 ’Απρι
λίου. Περισσότερες πληροφορίες μέ 
έντυπο κανονισμό συμμετοχής δίνονται 
άπό τό Φοιτητικόν Κέντρον—Σινιόσο- 
γλου 20 Κάτω Τούμπα—Θεσσαλονίκη— 
Τηλ. 912.337.

•  ·
Τό Λύκειο Έλληνίδων Θεσσαλονίκης 

προκηρύσσει Πανελλήνιο ποιητικό δια
γωνισμό γιά νέους καί νέες ήλικίας 16—25 
έτών. Περισσότερες πληροφορίες δίνον
ται άπό τά Γραφεία τού Λυκείου—Νέα 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 128—Θεσσαλο
νίκη Τηλ. 277.437, καί άπό τις ώρες 
9 π.μ.—1 μ.μ.

•  ·
Στις 20 Μαρτίου λήγει ή προθεσμία 

συμμετοχής στον διαγωνισμό Πεζογρα
φίας (διηγήματος ή μυθιστορήματος) πού 
έχει προκηρύξει ό «Φοιτητής» έβδομα- 
διαία έκδοσι τής Φοιτητικής Ένώσεως 
τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ 
σαλονίκης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
Έλληνες φοιτηταί καί σπουδασταί τών 
Άνωτάτων καί Άνωτέρων ’Εκπαιδευτι
κών 'Ιδρυμάτων τού ’Εσωτερικού καί 
’Εξωτερικού καθώς καί μαθηταί τών δύο 
τελευταίων τάξεων τού Γυμνασίου καί 
άλλων ισοτίμων Σχολών. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται άπό τον «Φοιτη
τή»—Βασ. Σοφίας 40, Θεσσαλονίκη.

Σημείωσις : Οί όροι τού διαγωνισμού
έχουν δημοσιευθή άπό τήν στήλη τού 
τεύχους Ίανουαρίου.

•  ·
Ή  ΧΑΝ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 

τόν έτήσιο διαγωνισμό λογοτεχνίας (ποι- 
ήσεως —διηγήματος) γιά νέους καί νέες 
ήλικίας 16—24 έτών. Τό θέμα τού διαγω
νισμού είναι ελεύθερο, καί οί σχετικές 
συμμετοχές πρέπει νά υποβληθούν σέ 
τέσσερα δακτυλογραφημένα άντίτυπα με
ταξύ 10 καί 20 Μαρτίου. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται άπό τά Γραφεία 
τής ΧΑΝΘ, Τηλ. 225-277.

•  ·
Ή  Λέσχη «Λάϊονς» Θεσσαλονίκης 

προκηρύσσει διαγωνισμό γιά τήν συγ
γραφή δοκιμίου μέ θέμα «Αί διεθνείς 
σχέσεις ώς παράγων άμβλύνσεως τών 
κοινωνικών άντιθέσεων, καί ή περί αυ
τών (διεθνών σχέσεων) θεωρητική άνά- 
λυσις καί δοκιμασία τής άντικειμενικής 
των άξίας». Τό δοκίμιο δέν πρέπει νά 
ύπερβαίνη τις 20 δακτυλογραφημένες σε
λίδες σχήματος 0,20X0,27 περίπου.

’Επίσης νά είναι πρωτότυπο καί νά 
μνημονεύωνται τό επώνυμο καί οί γνώ
μες διαφόρων συγγραφέων οί όποιοι θά 
άναφέρωνται στήν άνάπτυξι τού θέματος. 
Ό  διαγωνισμός προβλέπει βραβεία τών 
5, 3 καί 2 χιλιάδων δραχμών. Τά έργα 
πρέπει νά ύποβληθοΰν μέχρι 1 ’Απριλίου 
στήν διεύθυνσι: Λέσχην «Λάϊονς»
Τ. Θ. 45—Θεσσαλονίκη.

ΑΠΟ ΤΟ 10ο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ 
ΤΖΑΜΠΟΡΙ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Μία χαρακτηριστική φωτογραφία άπό τό 10ο Τζάμπορι πού έγινε στό 
κατασκηνωτικό Κέντρο τών Αύστραλών Προσκόπων «Γκούντ Χάουζ» μέ 
θέμα « Ημέρες τής ’Αρχαίας Ελλάδος». Μέλη τής 'Ελληνικής άντιπροσω- 
πείας καί ’Αεροσυνοδοί τής ’Ολυμπιακής ’Αεροπορίας κατά τήν μεταφορά 
έπί Αύστραλιανού έδάφους Κύλικος μέ έλληνικό χώμα καί «ειδικού φανού» 
μέ τήν φλόγα πού άναψε τόν Κύλικα τού Τζάμπορι καί έσβυσε κατά τήν 
τελετή λήξεως.
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ΕΥΤΥΧΗΣ ΓΑΜΟΣ ...  ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ

'Ο Μΐκ Μάρτιν είναι ό υψηλότερος αστυ
νομικός τοϋ Λονδίνου καί ή Ντίξυ Ντήν ή 
κοντότερη γυναίκα αστυνομικός τής Αγγλι
κής πρωτευούσης, άλλά αί ανεξιχνίαστοι βου- 
λαϊ τής μοίρας καί τοΰ μικρού πτερωτού θεοϋ, 
έπέφεραν, άφ" ένός μέ τήν γνωριμίαν των κατά 
τήν διάρκειαν τής ύπηρεσίας των, άφ’ έτέρου 
δέ, τήν άνάπτυξιν αμοιβαίας μεταξύ των συμπά
θειας, ή όποια καί ώδήγησεν, ήδη, εις τόν 
γάμον. Εις τήν φωτογραφίαν, τό ευτυχές ζεύ
γος των νεονύμφων (εκείνος έχει άνάστημα 
2,05 μ. εκείνη 1,67 μ.) κατά τήν έξοδόν των 
εκ τής εκκλησίας, μέ τιμητικήν συνοδείαν 
έφιππων συναδέλφων των.

Η ΕΓΚΛΗΜΛΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΕΙΖ  Τ Η Ν  Γ Α Λ Λ Ι Α Ν

Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα, εις Παρισίους, όμάς νεαρών 
αλητών τής συνοικίας Όρλύ «έξεκαθάρισε τούς λογαριασμούς 
της», μέ περίστροφα, μέ έτέραν ομάδα τής συνοικίας Άρέν. 
Τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα, εις τήν Λυών, ή Χωροφυλακή 
καί ή ’Αστυνομία συνέλαβαν περί τούς τριάκοντα νεαρούς 
οϊτινες, διηρημένοι εις δύο συμμορίας, διέπραττον, καθ’ ημέ
ραν, δύο κλοπάς ή διαρρήξεις. ’Άλλη συμμορία, εις τήν Λίλλην, 
τρομοκρατεί συστηματικώς ολόκληρον συνοικίαν.

Αί περιπτώσεις αύταϊ δεν είναι μεμονωμέναι. Ή  ΰπαρξις 
συμμοριών νεαρών οϊτινες διεξάγουν ληστείας, κλοπάς, κακο
ποιήσεις καί φόνους μέ σκοπόν τήν ληστείαν ή άπό καθαρόν 
σαδισμόν, αποτελεί σύνηθες φαινόμενον εις τήν Γαλλίαν όπου, 
έν τούτοις, τό κακόν δέν είναι τόσον διαδεδομένον όσον εις τήν 
’Αγγλίαν ή εις τήν Γερμανίαν. Πρόσφατοι στατιστικαί τής 
διευθύνσεως Δημοσίας ’Ασφαλείας τοϋ Γαλλικού 'Υπουργείου 
τών Εσωτερικών αποκαλύπτουν ότι εις τά αστικά κέντρα, 
ύπάρχουν 2.661 συμμορίαι νεαρών, έκ τών οποίων αί 411 είναι 
μόνιμοι. ’Αποτελούνται, δηλαδή έκ τών ιδίων μελών καί 
έγκληματοϋν κατά σύστημα καί ούχΐ περιστασιακώς.

Ποιοι είναι αυτοί οί νέοι; Ώρισμένοι έξ αυτών εργάζονται 
τήν ήμέραν καί τήν νύκτα εγκληματούν κατά της κοινωνίας 
ή οποία, κατά τήν γνώμην των, τούς έχει άδικήσει. Οί υπόλοι
ποι είναι μονίμως άνεργοι.

Μερικοί έξ αύτών, έρωτώμενοι άπαντοϋν ότι είναι άπογοη- 
τευμένοι άπό ένα κόσμον ό όποιος άρνεϊται έπιμόνως νά τους 
κατανοήση. ’Έχουν διακόψει άπό μακροϋ κάθε έπαφήν μέ τάς 
οικογένειας των, μέ τήν ’Εκκλησίαν, μέ τό Σχολειον. Ζητούν 
νά άπολαύσουν τά άγαθά τής καταναλωτικής κοινωνίας, κατα-

βάλλοντες τήν έλαχίστην δυνατήν προσπάθειαν. Συγκροτούνται 
ε’ις ομάδας, άλληλοεκπαιδευόμενοι εις τήν άλητείαν, τήν κλο
πήν, τάς έπιθέσεις.

Τώ 1972, πενήντα άγόρια καί δώδεκα κορίτσια, ηλικίας 
κάτω τών 18 έτών, προερχόμενα άπό διαφόρους^ κοινωνικάς 
τάξεις, διέπραξαν φόνους έν ψυχρώ. Ούχί άμυνόμενα, αλλά 
διά νά κλέψουν ή προς έκδίκησιν, ένώ 1.964 συνελήφθησαν 
διά τραυματισμούς, οϊτινες προεκάλεσαν τόν θάνατον των 
θυμάτων των. 'Εβδομήκοντα τρεις νέοι διεπραςαν ληστείας 
Τραπεζών, 7.761 διέπραξαν άνω τών 40.000 κλοπών, ένώ 
1.119 (έκ τών οποίων τά 113 ήσαν κορίτσια διανύοντα τήν 
ςφηβικήν των ήλικίαν) έπετέθησαν κατά διαβατών καί τούς 
έλήστευσαν.

Δέκα χιλιάδες περίπου νέων συνεληφθησαν δια κλοπάς ̂ εις 
καταστήματα, ένώ είναι άναρίθμητοι οι νέοι και αι νεαι ηλι
κίας 12 έως 18 έτών, οϊτινες είναι τοξικομανείς, έπιδιδόμενοι, 
προς έξεύρεσιν τών άναγκαίων δια το πάθος των χρημάτων, 
εις τόν άγοραΐον έρωτα.

Εις τί οφείλεται ή έξαρσις αύτή τής έγκληματικότητος 
τών νέων; Γάλλος άστυνομικος, ειδικός, ε ι ςτα ζητήματα τής 
έγκληματικότητος τών νέων, λέγει: «Δέν πρέπει νά τό κρύβω- 
μεν. Ή  σημερινή κοινωνία κατασκευαςει κλεπτας και αλη,ας. 
Οί πλειστοι τών νέων διαμένουν εις στενόχωρους κατοικίας ,̂ 
χωρίς τήν έπίβλεψιν καί τήν στοργήν τών γονέων των. Κατά 
κανόνα, άμφότεροι οί γονείς τών νεαρών αυτών εργαςονται 
ολόκληρον τήν ήμέραν καί δεν επιδίδονται σοβαρώς είς την 
ήθικήν διαπαιδαγώγησιν τών τέκνων των,  ̂ συνήθως διότι 
έχουν παύσει νά πιστεύουν και οι ίδιοι εις την αςιαν τηε. Οι 
διδάσκαλοι καί οί κατά παράδοσιν παιδαγωγοί, έχουν παύσει 
καί αυτοί νά πιστεύουν εις τήν άξίαν τοϋ κοινωνικού των λει
τουργήματος, τό όποιον θεωρούν ώς απλοϋν βιοποριστικόν 
έπάγγελμα, καί παραμελούν τήν ήθικήν άγωγήν τών μαθητών 
των. Καί, άκόμη υπάρχει ή κακή έπιρροή τής ̂  λογοτεχνίας, 
τοϋ κινηματογράφου, άλλά και τών ίδιων τών ενήλικων, οι- 
τινες δέν' φροντίζουν καν νά άποκρύπτουν τήν διαφθοράν των, 
εις όλους τούς τομείς καί την έλλειψιν κάθε ηθικού ερείσματος 
εις τήν ζωήν των».
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ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΠΙΤΑΣΣΗ

Ό  βαρύς χειμών πού έπληξε πρόσφατα τήν Εύρώπην, ειχεν έντονον άντί- 
κτυπον εις τήν χώραν μας, τήν όποιαν. . .  ,έφιλοδώρησε μέ δριμείς παγετούς, 
χιονοπτώσεις καί. . . αρκετά «Μποφώρ».

"Οταν τά πάντα έσίγησαν καί τό ατελείωτο λευκό άτλάζι έκάλυψε τήν 
έλληνική γή, ό ΕΛΛΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ, αψηφώντας τό ριγηλό σφύριγμα 
τού ανέμου, εύρέθη καί πάλιν έπί των έπάλξεων, πιστός εις τό κέλευσμα τού 
καθήκοντος.

Τότε, καθ’ όλα τά 24ωρα τής κακοκαιρίας, συνέτρεξε όλους τούς έχοντας 
άνάγκην βοήθειας συνανθρώπους μας.

’Αψευδής μάρτυς ή άνωτέρω φωτογραφία, δίδει έναργή εικόνα τής συμ
μετοχής τού Σώματός μας, εις τόν τραχύ άγώνα μέ τά στοιχεία τής φύσεως.

ΡΕΚ Ο Ρ____ ΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ

Ό  θυμόσοφος ’Ινδός ποιητής Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, είχε διατυπώσει τό 
έξής άμίμητον άπόφθεγμα: «Μή προσπαθής νά μακραίνης τή ζωή σου, προ
σπάθησε πάντα νά τήν φαρδαίνης».

Αυτού, πιθανόν, τού δόγματος κατέστησαν θιασώται οί δίδυμοι άδελφοϊ 
τής φωτογραφίας μας Μπένυ καί Μπίλυ Μάκ Γκουάϊρ, οί όποιοι πριν ή συμ
πληρώσουν άπό κοινού ήλικίαν ήμίσεος αίώνος, συνεπλήρωσαν ήδη βάρος 
700 κιλών καί. . . . πλησίστιοι όδεύουν πρός τόν ένα τόννον.

Είκοσι τεσσάρων (24) έτών, έκαστος, θεωρούνται πλέον οί πιό χονδροί 
άνθρωποι τού κόσμου, άλλα καί οί πιό δημοφιλείς παλαισταί τής ’Αμερικής 
καί τού Καναδά.

Μέχρι στιγμής, είναι άήττητοι!!
Ή δη κατέστη εύκολωτέρα ή ζωή των μέ τήν άπόκτησιν δύο ισχυρών 

μοτοσυκλεττών, ικανών νά άντέχουν καί νά. . . μεταφέρουν τούς γιγαντό
σωμους Γολιάθ, κατά τάς μετακινήσεις των.

Ή  φωτογραφία μας άποδεικνύει τού λόγου τό άσφαλές.

«"Ενα δυστύχημα; 
"Ac φύγουμε...»

Ή  ανεξήγητη στάση πολλών οδηγών, 
οί όποιοι προσπερνούν, καί μάλιστα 
βιαστικά, τά Φύματα τών τροχών...

ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ κορίτσι βρίσκεται ξα
πλωμένο στην άκρη τοΰ δρόμου, ά- 
ναισθη'τσ. Τό αίμα αυλακώνει τό πρό
σωπό της. Τό αύτοκινητό πλησιάζει, ό οδη

γός άντικρύζει τήν κύπελλα, κόβει ταχύτη
τα καί, ξαφνικά, τελείως, αναπάντεχα, πα
τάει γκάζι καί χάνεται.

Μπορεί ένας άνθρωπος νά είναι τόσο ά- 
ναιίσθητος, ώσΐε ν’ άφήνη ιμιά τραυματισμέ
νη κοπέλλα, έτσι στή μέση τοΰ δρόμου; Δυ
στυχώς, ναί. ’Απόδειξη, ή φωτογραφία, πού 
τράβηξε ένας Νορβηγός φωτογράφος.

Τό κορίτσι τής φωτογραφίας δεν ήταν 
στ/’ άλήθεια πληγωμένο. Τό αίμάτινο αυλά
κι είχε ζωγραφιστή ρεαλιστικά γιά νά δώ- 
ση μιά, κατά τό δυνατόν, πειστικώτερη ει
κόνα τροχαίου Ατυχήματος. Αλλά οί περα
στικοί δδηγοί δέν είχαν ιδέα γιά τό τέχνα
σμα καί οδίτε μπορούσαν νά δουν τόν φωτο
γράφο, πού μαζί μέ δυό άστυφύλχκες τής 
τροχαίας, σάν παρατηρητές, ήταν κρυμμέ
νος πίσω απ’ τά δένδρα.

Μερικά αυτοκίνητα σταμάτησαν, φυσικά, 
καί οί δδηγοί τους εΟπευσαν νά βοηθήσουν 
τό τραυματισμένο κορίτσι. «Σκέφου, ότι μπο
ρεί νά ήμουν εγώ στή θέση της», είπε ένας 
άπ’ αυτούς.

Πώς νά έξηγήσωμε τή στάση τών δδη- 
γών; Μήπως είναι ιδιαίτερα αναίσθητοι οί 
Νορβηγοί; ’Ασφαλώς όχι. Πολλοί άπό αυ
τούς ώπισθοχώρησαν, προφανώς, στή θέα 
τοΰ αίματος. ’Άλλοι πάλι, φαίνεται ότι φο
βήθηκαν μή μπλ,εχθοΰν, χωρίς λόγο, μέ α
ν ακούσεις.

Τό γεγονός είναι, άλήθεια, δυσάρεστο.
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

Ό  διαπρεπής Έ λλην έπιστήμων καί άκαδημαϊκός 
κ. Παναγιώτης Ζέπος

'Ένα καινούργιο έργο, σταθμός στήν Ελληνική επιστημονική 
βιβλιογραφία καί μαζί Διεθνής πανηγυρική άναγνώρισι τής 
Ελληνικής επιστημονικής σκέψεως, είδε πρόσφατα τό φως τής 
δημοσιότητος. Πρόκειται για μία τρίτομη έκδοσιάφιερωμένη στον 
καθηγητή τοΰ ’Αστικού Δικαίου τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί 
’Ακαδημαϊκό κ.’ Παναγιώτην Ζέπον σέ ένδειξι τιμής γιά τήν 
μεγάλην προσφορά του έπί Διεθνούς επιπέδου στήν ’Επιστήμη 
τοϋ Δικαίου. Ή  έκδοσι αυτή έγινε άπό πολυμελή ομάδα δια
κεκριμένων καθηγητών τών Πανεπιστημίων τοϋ Φράϊμπουργκ 
καί τής Κολωνίας, μέ επιμέλεια τοϋ κ. Θεοδώρου Ιΐαναγοπού- 
λου, έπιμελητοΰ τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών. Οίτρεϊςτόμοι έχουν τον τίτλο« Ξένιον FESTSCHRIFT FUR 
PAN. ΖΕΡΟΣ» καί φιλοξενούν μελέτες 109 καθηγητών καί 
υφηγητών Πανεπιστημίου, άπό τούς όποιους 59 είναι ξένοι. *0 
πρώτος τόμος περιέχει τόν πρόλογο τών εκδοτών γιά τήν με
γάλη επιστημονική καί κοινωνική φυσιογνωμία τοϋ κ. Παν. 
Ζέπου, καί δύο Μέρη άφιερωμένα στήν Θεωρία, Φιλοσοφία καί 
Ιστορία τοΰ Δικαίου. Ό  δεύτερος περιέχει διάφορες μελέτες 
‘Ελληνικού, άλλοδαποΰ καί Διεθνούς Δικαίου, καί ό τρίτος δλες 
τις έργασίες τοϋ τιμωμένου καθηγητοϋ, οί όποιες άνέρχονται 
σέ 214. Τό έπιστέγασμα τής μεγάλης αύτής τιμής γιά τήν ‘Ελ
ληνική έπιστημονική σκέψι στο πρόσωπο τοΰ καθηγητοϋ κ. 
Ζέπου, είναι μία ειδική επίσημη τελετή πού θά γίνη έντός τοΰ 
Μαρτίου στο Πανεπιστήμιο Άθηνφν. Στήν τελετή αύτή θά 
παραστοϋν καί άντιπρόσωποι τής Επιτροπής έκδόσεως, οί 
όποιοι θά παραδώσουν στον κ. καθηγητή τούς τιμητικούς γ ι’ 
αυτόν τόμους. Δικαιολογημένα έπομένως κάθε Έλλην πρέπει 
νά αισθάνεται υπερηφάνεια καί συγκίνησι μαζί γιατί ή Διεθνής 
αύτή τιμητική άναγνώρισι τοΰ έργου τοϋ καθηγητοϋ κ. Ζέπου 
έχει τήν ίδια άπήχησι πού θά είχε καί τό έργο ένός μεγάλου 
Έλληνος κλασσικού συγγραφέως σέ νεώτερη έκδοσι.

ΑΠΕΝΕΜΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΒΡΑ
ΒΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑ

ΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ή  άρμοδία Επιτροπή τοΰ ‘Υπουργείου 
Πολιτισμού καί ’Επιστημών, υστέρα άπό 
τήν άνάγνωσι 85 έργων πού ύπεβλήθησαν 
στον Κρατικό Θεατρικό Διαγωνισμό, 
έβράβευσε τά εξής:

Α'. ΒΡΑΒΕΙΟ στά έργα «Κάποτε σ’ 
ένα σταθμό» πού έστάλη μέ τό ψευδώνυμο 
«’Αλέξανδρος ό Μακεδών», καί «Υπόγειο» 
μέ τό ψευδώνυμο «Φαίδων».

Β'. ΒΡΑΒΕΙΟ στά έργα «Ή  παρά- 
στασις» μέ τό ψευδώνυμο «’Ηθοποιός», 
καί «’Εσύ ό Μότσαρτ καί ή Μουριά» μέ 
τό ψευδώνυμο «Αύγουστος».

’Έπαινο έλαβε τό μονόπρακτο «Ή  
Μάρθα» μέ τό ψευδώνυμο «Β. Βαλκυρία», 
καί εύφημο μνεία τά έργα «Ό  δρόμος γιά 
τόν ’Άνω Νέο Κόσμο» (ψευδώνυμο) 
«Άλκυονίς») «Τά τραίνα πού πάνε σέ 
δλες τις κατευθύνσεις» (ψευδώνυμο Λάν- 
δακος) καί «Ό  θάνατος τοΰ Σωκράτη» 
(ψευδώνυμο «Κοσμάς ό Αίτωλός»).

Δ Ι Α Γ Ω  Ν Ι Σ Μ Ο  I

Ό  Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» 
προκηρύσσει τόν 54ο Καλοκαιρίνειο Θεα
τρικό διαγωνισμό γιά τό έτος 1974. 
Τά έργα (δράματα καί κωμωδίες χωρίς 
περιορισμό στο περιεχόμενο καί τήν γλώσ
σα) πρέπει νά είναι άνέκδοτα καί νά 
ύποβληθοϋν μέ ψευδώνυμο σέ τρία δακτυ
λογραφημένα άντίτυπα στήν Γραμματεία 
τοΰ Συλλόγου μέχρι 30 ’Ιουνίου 1974. 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται κα
θημερινώς μεταξύ 10 π.μ. καί Ιμ.μ. άπό 
τήν Γραμματεία τοϋ Συλλόγου. ’Εν τω 
μεταξύ άνεκοινώθησαν τά άποτελέσματα 
τοΰ άντιστοίχου 53ου Διαγωνισμού γιά 
τό 1973. Σύμφωνα μέ τήν άπόφασι τής 
’Επιτροπής κρίσεως πού άποτελοΰσαν οί 
κ.κ. Γεώργιος Ζώρας, Χρήστος Σολομω- 
νίδης καί Νικόλαος Σημηριώτης, άπενεμή- 
θη:

Α'. ΒΡΑΒΕΙΟ μέ έπαλθο 15.000 δραχ. 
στήν Στάσα Στρούζα—Μαργαρίτη (ψευ
δώνυμο «’Ολυμπίάς») γιά τό έργο της 
«Αύγή Ντυπέν».

Β'. ΒΡΑΒΕΙΟ μέ έπαλθο 10.000 δραχ. 
στήν Διονυσία Δρουκοπούλου—Παπαϊω- 
άννου (ψευδώνυμο «Διονύ») γιά τό έργο 
της «Οί φυλακισμένοι». Έπαινοι άπενε-

μήθησαν στούς Εΰη Άποστολίδου (ψευ
δώνυμο Μίρκ& Λειβαδίτη) γιά τό έργο της 
«Τόν καιρό τής Κατοχής», Άνδρέα Πα- 
πανικόλα (ψευδώνυμο ’Άρης Κορφιώτης) 
γιά τό έργο του «θυσία καί θαύμα στήν 
Αύλίδα» καί Γεώργιον Φωτίου (’Ανώνυμο) 
γιά τό έργο του «θυσίες».

•  ·
Τό Λύκειον τών Έλληνίδων προκηρύσ

σει τούς διαγωνισμούς «Λασκαρίδειον» 
καί «Μομφεράτειον», στούς οποίους μπο
ρούν νά λάβουν μέρος κυρίες καί δε
σποινίδες άπό δλη τήν Ελλάδα. Ό  Λα- 
σκαρίδειος προβλέπει χρηματικό βραβείο 
3.500 δραχμ. γιά έργα εύτράπελα, εύχά- 
ριστα καί γενικώς διασκεδαστικά (άπο- 
κλείονται ήθογραφήματα ή βιογραφίες) 
πού πρέπει νά καλύπτουν 8-10 δακτυλο
γραφημένες σελίδες τών 30 σειρών. ‘Ο 
Μομφεράτειος προβλέπει χρηματικό βρα
βείο 3.000 δραχμ. γιά παιδικό ή παιδικά 
διηγήματα 6-12 ή παιδικά ποιήματα 
4—10 δακτυλογραφημένων σελίδων. 'Όλα 
τά έργα πρέπει νά είναι άνέκδοτα, καί 
νά σταλοΰν σέ τρία άντίτυπα μέ ψευδώ
νυμο καί τό ονομα τής συγγραφέως 
σέ ιδιαίτερο φάκελλο. Περισσότερες πλη
ροφορίες δίνονται άπό τά Γραφεία τοϋ 
Λυκείου (Δημοκρίτου 14—Τηλ. 611-042) 
καθημερινώς καί μεταξύ 9.30' π.μ. καί 
1.30' μ. μ.
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Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

«ΠΑΝ. ΠΙΠΙΝΕΛΗ»

Μεγάλη προσέλευσή αναγνωστών γνω
ρίζει ή Δημοτική Βιβλιοθήκη Παν. Πιπι- 
νέλη ή όποια άπό 8 Δεκεμβρίου 1973 λει
τουργεί στον δεύτερο οροφο τοΰ Δημαρ
χιακού Μεγάρου Πειραιώς. Πρόκειται 
για μία καθαρώς έπιστημονική βιβλιοθή
κη πού περιέχει περί τούς 5.000 τόμους 
σχετικούς μέ θέματα 'Ιστορίας κρατών 
Εύρώπης καί ’Αμερικής, 'Ιστορίας καί 
’Εθνολογίας τών Βαλκανίων, 'Ιστορίας τών 
Παγκοσμίων πολέμων, Διπλωματικής 'Ι 
στορίας τών Μεγάλων Δυνάμεων, θεωρίας 
Πολιτικών ’Επιστημών, Οικονομίας τής 
'Ελλάδος, καί Διεθνούς Δικαίου. Ή  κατα- 
λογογράφησι καί ταξινόμησι τών βιβλίων 
έχει γίνει μέ σύγχρονο επιστημονικό τρόπο, 
ώστε ό αναγνώστης να βρίσκη μόνος του 
τα βιβλία τα όποια είναι τοποθετημένα 
σέ διάφορες σειρές, άνάλογα μέ τό θέμα 
πού πραγματεύονται. Ή  είσοδος στήν 
βιβλιοθήκη επιτρέπεται καθημερινώς καί 
τις έργάσιμες ώρες σέ επιστήμονες, άνω- 
τέρους ύπαλλήλους καί φοιτητάς, πού 
άσχολοΰνται μέ ειδικά θέματα.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ή  Βιβλιοθήκη τής Βουλής, έκυκλοφό- 
ρησε πρόσφατα κατάλογο τών βιβλίων καί 
περιοδικών πού έλαβε στήν διετία 1970 
1971. 'Ο κατάλογος αύτός άποτελεΐται 
από 300 δίστηλες σελίδες, στις όποιες ό 
ερευνητής μπορεί νά βρή πολλά εν
διαφέροντα δημοσιεύματα. 'Η  Βιβλιοθήκη 
έχει έκδώσει καί στο παρελθόν παρόμοιους 
καταλόγους, οπότε, άν λάβωμε ύπ’ δψιν 
ότι στήν χώρα μας δέν ύπάρχει επίσημη 
Εθνική Βιβλιογραφία, ή προσπάθεια αύτή 

αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον καί σημασία.
Έκυκλοφόρησεν ό 5ος τόμος τής περιο

δικής έκδόσεως «Βυζαντινά», επιστημονι
κού οργάνου Βυζαντινών ερευνών τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τού Άριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άποτελεΐ- 
ται άπό 463 σελίδες μέ πλούσια είκονο- 
γράφησι καί ενδιαφέροντα κείμενα διακε
κριμένων ερευνητών.

Ε Κ Θ Ε Σ I Σ 

«ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ»

Μέ τήν εύκαιρίαν τής συμπληρώσεως 
150 χρόνων άπό τον θάνατο τοΰ μεγάλου 
φιλέλληνος καί ποιητοΰ Λόρδου Βύρωνος, 
τό 'Τπουργεΐον Πολιτισμού καί ’Επι
στημών, οργανώνει ειδική έκθεσι στις αί
θουσες τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης μέ 
χειρόγραφα καί προσωπικά άντικείμενα, 
βιβλία καί ζωγραφικούς πίνακες εμπνευ
σμένους επίσης άπό τήν ζωή καί τήν 
δράσι τοΰ ποιητοΰ. Ή  έκθεσι θά είναι 
άνοικτή άπό 25 Μαρτίου μέχρι 24 ’Απρι
λίου 1974.

Μέ επισημότητα έγιναν πριν άπό ένα 
περίπου μήνα τά έγκαίνια τού Θεάτρου 
Δυτικής ’Αττικής πού λειτουργεί ύπό τήν 
αιγίδα τοΰ Νομάρχου κ. Δημητρίου 
Καστρισίου. Στήν τελετή τών εγκαινίων 
έκτος άπό τον κ. Νομάρχη, παρέστησαν 
ό Σεβ. Μητροπολίτης Νίκαιας κ. Γεώργιος, 
οί Δήμαρχοι τής περιοχής, οί Διευ- 
θυνταί τής Νομαρχίας, έκπρόσωποι τών 
τοπικών ’Αρχών, καί πλήθος κόσμου. ’Επα
κολούθησε παράστασι τοΰ έργου «Ελευ
θέριος Βενιζέλος», πού παίζεται μέ έπι- 
τυχία άπό τήν άρχή τοΰ περασμένου καλο
καιριού μέ τόν θίασο ’Ιωάννας Άπέρ- 
γη —Καρ. Παυλάκη, καί έπρολόγισεν ό 
ποιητής κ. Χρηστός Πύρπασος καί ό συγ- 
γραφεύς τοΰ έργου κ. Άνδρέας Βεντου- 
ράτος.

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Στις 24 Φεβρουάριου άνεχώρησε γιά 
τήν ’Ιαπωνία κλιμάκιο άρχαίας τραγωδίας 
τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου, πού άποτελοΰν οί 
ήθοποιοί Μαίρη Άρώνη, Μάνος Κατράκης, 
Άλέκα Κατσέλη, 'Ελένη Χατζηαργύρη, 
Στέλιος Βόκοβιτς, Κάκια Παναγιώτου, 
Γκίκας Μπινιάρης, Βασίλης Κανάκης, 
Θεόδωρος Μορίδης, Νίκος Παπακωνσταν
τίνου, ’Άγγελος Γιαννούλης, "Ελλη Βοζι
κιάδου, Φωτεινή Μανέττα, Γρηγόρης Βα- 
φιάς καί Δημήτρης Μαλαβέτας. Τό κλιμά
κιο αύτό θά περιοδεύση μέχρι 25 Μαρτίου 
στήν ’Ιαπωνική πρωτεύουσα, καί τις πό
λεις Όζάκα, Κυότο, καί Σαππόρο, οπού 
θά παρουσιάση τις τραγωδίες «Οίδίπους 
τύρανος», «Όρέστης» καί «Άγαμένων» 
μέ σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη, σκηνο- 
γραφίες-κουστούμια Διονύση Φωτόπουλου, 
καί χορογραφίες Μαρίας Χόρς.

•  ·
Στις 28 Φεβρουάριου άπό τήν Νέα Σκη

νή τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου, δόθηκε μέ επιτυ
χία ή επίσημη «πρώτη» τοΰ έργου τοΰ 
Πώλ Ζίντελ «Ή  έπίδρασι τών άκτίνων Γά- 
μα στά διαστημικά χρυσάνθεμα». Τό έρ
γο αύτό παρουσιάζεται σέ μετάφρασι τής 
Σταυρούλας Ζωγράφου, καί μέ σκηνοθεσία 
τοΰ Λάμπρου Κωστοπούλου. Τούς ρόλους 
έρμηνεύουν οί ήθοποιοί ’Αντιγόνη Βαλάκου, 
Ράνια Οίκονομίδου, Χλόη Λιάσκου, καί 
Πέννυ Παπουτσή.

•  ·
Τήν 1η Μαρτίου, άπό τήν Κεντρική 

Σκηνή τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου, παρουσιά

ζεται τό έργο τοΰ’Ιονέσκο «Πείνα καί δίψα» 
σέ μετάφρασι Νίκης Καλαμαρά, μέ σκηνο
θεσία Σπύρου Εϋαγγελάτου, καί σκηνογρα
φίες—κοστούμια Διονύση Φωτόπουλου., 
Τούς ρόλους έρμηνεύουν οί ήθοποιοί Λυ
κούργος Καλλέργης, Νικήτας Τσακίιογλου, 
Μαργαρίτα Λαμπρινοΰ, Νίκος Φιλιππό- 
πουλος, Θεανώ Ίωαννίδου, Θεόδωρος Σαθ
ρής, Νάσος Κεδράκας, καί Μαρία Σκούν- 
τζου.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

310.791 θεαταί παρηκολούθησαν τις 
565 παραστάσεις πού έδωσε τό ΚΘΒΕ τό 
1973 . Οί παραστάσεις αυτές δόθηκαν άπό 
τις δύο σκηνές του καί τήν κινητή του μο
νάδα ή όποια έπισκέφθηκε 96 πόλεις τής 
Βορείου 'Ελλάδος καί Θεσσαλίας, στήν 
χειμερινή, εαρινή, θερινή καί φθινοπωρινή 
περιοδεία της. Τό ΚΘΒΕ, τό 1973 πα
ρουσίασε 22 έργα, άπό τά όποια πέντε 
ήταν τοΰ άρχαίου καί ισάριθμα τοΰ νεοελ
ληνικού δραματολογίου. Τά ’Αρχαία Θέα
τρα όπου δόθηκαν παραστάσεις ’Αρχαίας 
τραγωδίας καί ’Αττικής κωμωδίας, είναι 
τών Φιλίππων, τής Θάσου, τής Δωδώνης, 
τοΰ Δίρυ καί τής Σαλαμΐνος Κύπρου, καί 
άπό τά μεταγενέστερα τοΰ Ήρώδου τοΰ 
’Αττικού καί τής Λευκωσίας.

•  ·

Άπό τήν Κεντρική σκηνή τοΰ Κ.Θ.Β.Ε. 
συνεχίζονται μέ επιτυχία οί παραστά
σεις τοΰ κωμειδυλλίου τοΰ Δ. Κορόμηλά 
«'Ο άγαπητικός τής Βοσκοπούλας».

•  ·

Στις 14 Φεβρουάριου, άπό τήν Πειρα
ματική Σκηνή τοΰ ΚΘΒΕ, δόθηκε μέ έπι- 
τυχία ή έπίσημη «πρώτη» τοΰ έργου τοΰ 
Δ. Μισιτζή «'Ο Φιάκας», σέ σκηνοθεσία 
διασκευή Κούλας Άντωνιάδου, μέ σκηνο
γραφίες—κοστούμια Κώστα Δημητριάδη, 
Μουσική Γιώργου Τσαγκάρη, καί χορο
γραφίες Κικής ’Αγραφιώτου. Τούς ρόλους 
έρμηνεύουν οί ήθοποιοί Πόπη Άλβα, 
Κώστας Άποστολούδης, Δημήτρης Βά
γιας, Λίνα Λαμπράκη, Άνδρέας Λέκκας, 
Κώστας Ματσακάς, Γιάννης Ματτύς, 
Κώστας Παληός, Μανώλης Πουλιά-σης, 
Θόδωρος Ριζούδης, Ντΐνος Ταιρίδης, 
’Ολυμπίάς Τολίκα, καί Χριστίνα Φειδάνη.
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η
έπίθεώρηαι

Τήν 30 ’Ιανουάριου, στό γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονί
κης, ή ποδοσφαιρική ομάδα της Χωροφυλακής έδωσε 
φιλική συνάντησι με τον ΓΤΑΟΚ. Τον αγώνα, τα έσοδα 
του όποιου διετέθησαν υπέρ των Παιδικών Εξοχών Χω
ροφυλακής, παρηκολούθησαν έκπρόσωποι διαφόρων 
’Αρχών τής συμπρωτευούσης καί περισσότεροι άπό 10.000 
φίλαθλοι, οί όποιοι έμειναν ικανοποιημένοι άπό τήν άπά- 
δοσι.τών δύο ομάδων. '() ΠΑΟΚ κατέβηκε στο γήπεδο 
μέ τήν έφεδρική του ομάδα, ένώ άπό τήν άποστολή τής 
Χωροφυλακής άπουσίασαν οί Σταθόπουλος, Μιχαλόπουλος 
Κάχρης, Θεοφιλόπουλος καί Χιώτης. *() ΠΑΟΚ έχασε 
μοναδική εύκαιρία νά προηγηθή στό σκορ άπό τά πρώτα 
λεπτά τοϋ άγώνος. Πίταν στό 8' όταν ό Λάζος ευρισκό
μενος τέτ-ά-τέτ μέ τόν Τουρκομένη έσούταρε ισχυρά, ό 
τελευταίος άπέκρουσε, καί ή μπάλλα γύρισε στό Λάζο, 
πού αυτή τή φορά τήν έστειλε άπελπιστικά άουτ. Στήν 
συνέχεια ή Χωροφυλακή ισορρόπησε τό παιχνίδι γιά νά 
λήξη τό ήμίχρονο μέ 0-0. Μέ τήν έναρξι τοϋ δευτέρου 
ημιχρόνου, ό ΠΑΟΚ έπραγματοποίησε μερικές συνδυα
σμένες έπιθέσεις, πού πέρασαν όμως άνώδυνα γιά τήν 
ομάδα τής Χωροφυλακής. Δύο φορές οί Λάζος (52') καί 
Καρασαββίδης (58') βρέθηκαν πολύ κοντά στήν έπιτυ- 
χία τοϋ τέρματος, άλλα τήν τελευταία στιγμή άστόχησαν 
Στό 69' ό Παναγής τοϋ ΙΙΑΟΚ επέτυχε τέρμα πού άκυ- 
ρώθηκε άπό τόν διαιτητή γιατί ξεκίνησε άπό φάουλ. 
Λίγα λεπτά άργότερα, ή ομάδα τής Χωροφυλακής έχασε 
μοναδική εύκαιρία νά προηγηθή στό σκόρ. ’Ήταν στό 
75' όταν ό Ζερβουδάκης άντί νά έκμεταλλευθή μέ ψυ
χραιμία μία έσφαλμένη έξοδο τοϋ τερματοφύλακος τοϋ 
ΙΙΑΟΚ Σαββουλίδη, τρία μέτρα μπροστά άπό τήν άνυ- 
περάσπιστη, εστία έσούταρε βεβιασμένα καί έστειλε τήν 
μπάλλα άουτ. Τό μοναδικό καί νικητήριο τέρμα τής άμά- 
δος τής Χωροφυλακής σημειώθηκε στό 82', όταν ό Πλού- 
μπης έτροφοδότησε τόν Σπυρύπουλο, εκείνος μέ ωραιό
τατη προσποίησι εξουδετέρωσε τήν άντίστασι τών Σαβ
βουλίδη—Ίωσηφίδη καί έσούταρε προς τήν άνυπεράσπι- 
στη έστία. Στήν πορεία τής μπάλλας βρέθηκε ό Ρεμοΰν- 
δος καί χωρίς δυσκολία τήν προώθησε στό βάθος τών δι
κτύων. Τρία λεπτά προ τής λήξεως τοϋ άγώνος, ό Τουρ- 
κομένης άπέτρεψε τήν ίσοφάρισι μέ μια έκπληκτική άπό- 
κρουσι ένος ίσχυροΰ σούτ τοϋ Άναστασιάδη σε άπ’ εύ- 
θείας κτύπημα φάουλ. Σπυρόπουλος, Τουρκομένης, Κυ- 
ριαζής, Σταματόπουλος καί ΓΙλούμπης ήσαν οί καλύτεροι 
άπό τήν νικήτρια ομάδα, ένώ άπό τόν ΠΑΟΚ διεκρίθησαν 
οί Καλιφούλης, Ίωσηφίδης, Παναγής καί Στέφας, τόν

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η - Π Α Ο Κ  1 - 0

Ό  γκολκήπερ τοδ ΠΑΟΚ σέ μιά ψύχραιμη έξο
δό του μέ τήν κάλυψι τριών άμυντικών συμπαικτών 
του πού έχουν πάρει έπίκαιρες θέσεις γιά κάθε 
ένδεχόμενο.

όποιον άντικατέστησε στό δεύτερο ήμίχρονο ό Σαββου- 
λίδης. Ή  διαιτησία τοϋ κ. Νάνου πολύ καλή. Μετά τόν 
άγώνα, ό Β' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. 
Γεώργιος Παπαδόπουλος, άπένειμε στήν νικήτρια ομάδα 
κύπελλο πού είχε άθλοθετήσει τό Άρχηγεΐον Χωροφυ
λακής.

At συνθέσεις τώ ν όμάδων :
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ: Τουρκομένης, Πλούμπης. Κυριαζής’ 
Σπυρόπουλος, Ρίζος, Θεοδωρόπουλος Ζερβουδάκης’ 
Σαταράκης (46 Ροπόκης) Ρεμοΰνδος I, Σταματόπουλος’ 
Ρεμοΰνδος II.
ΠΑΟΚ: Στέφας (46' Σαββουλίδης), Βούλγαρης (6' 
Καρασαββίδης), Καλιφούλης, Ίωσηφίδης, Γιόκας, Πα
παδόπουλος, Τσακιρόπουλος, Παναγής, Κερμανίδης, 
Άναστασιάδης, Λάζος.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩ 
ΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

Στό διήμερο μεταξύ 16 καί 17 Φεβρου
άριου, έγιναν στήν Σόφια οί Πανευρωπαϊ
κοί φοιτητικοί άγώνες κλειστού στίβου. 
Ή  Ελλάς έκέρδισεν πέντε μετάλλια γιά 
ισάριθμες δεύτερες καί τρίτες νίκες πού 
έσημείωσαν οί άθληταί Τόγκας στό έπί 
κοντώ (2ος μέ 4.60 μ.), Χωροφύλαξ Πα- 
τρώνης στό ύψος (3ος μέ 2.10μ.), Χωρο
φύλαξ Πολυχρονάκης στό τριπλοΰν (3ος μέ

15.33 μ.), Άναστόπουλος στα 800 μ. 
(3ος μέ Γ . 53” . 6) καί Νάκος στα 3.000 μ. 
στήπλ (3ος μέ 8'. 27” . 2) Ό  Χωροφύλαξ 
Σδοΰκος έτερμάτισε 4ος στα 1.500 μ. μέ 
3'. 56”0·, έπίδοσι χαμηλή σέ σχέσι μέ τις 
δυνατότητές του. Γενικά οί έπιδόσεις τών 
άθλητών μας ήταν χαμηλότερες άπό τά 
άτομικά τους ρεκόρ. Έξαίρεσι άπετέλεσε 
ό Άναστόπουλος, ό όποιος μέ τήν έπίδοσί 
του στά 800 μ. κατερριψε τό Πανελ
λήνιο ρεκόρ πού κατείχε άπό τό 1971 ό 
Μερμήγκης (Γ. 56" .0). ’Επίσης καί ό 
Τζωρτζής ό όποιος στήν προημιτελική 
φάσι τών 400 μ. έπέτυχε Νέο Πανελλήνιον 
ρεκόρ μέ 48” . 6. Τό παλαιό κατήχε ό 
Όνησιφόρου μέ 48” .9.

ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩ

ΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 1974 ΜΕ

ΤΑΞΥ Ε . Δ .  ΚΑΙ Σ . Α.

’Από τό ΑΣΑΕΔ άνεκοινώθη τό πρό
γραμμα τών πρωταθλημάτων τά όποια θά 
γίνουν τό 1974 μεταξύ ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Ή  αύλαία τών 
πρωταθλημάτων αυτών άνοίγει στις 3 
Μαρτίου μέ τήν τέλεσι άγώνων άνωμάλου
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δρόμου, για τούς οποίους γράφομε έκτενέ- 
στερα σέ άλλη στήλη. Το υπόλοιπον αγω
νιστικό πρόγραμμα έχει ώς έξης: ’Άρσις 
βαρών 26-28 ’Απριλίου στο στάδιο Κα- 
ραϊσκάκη. Πάλη 24-26 Μαΐου στις Σέρ
ρες. Σκοποβολή 3-9 ’Ιουνίου στό ΚΕΒΟΠ- 
ΕΣΤ. Κολύμβησις 21-23 ’Ιουνίου στό Ρέ
θυμνο. Μπάσκετ 3-7 ’Ιουλίου στό 'Ηρά
κλειο Κρήτης. Βόλλεϋ 7-11 Αύγούστου 
στην Βέροια. Πυγμαχία 27-29 Σεπτεμβρί
ου στην Θεσσαλονίκη. Στίβος 4-6 ’Οκτω
βρίου στήν Άλεξανδρούπολι.

ΔIΑΣΥΛΑΟΓΙΚΟI ΑΓΩΝΕΣ 

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ

Μέ διοργανώτρια την Χωροφυλακή, 
στις 3 καί 10 Φεβρουάριου έγιναν στό 
Εθνικό Σκοπευτήριο Καισαριανής ή δεύ
τερη καί τρίτη φάσι των Διασυλλογικών 
αγώνων σκοποβολής, μεταξύ σκοπευτών 
της Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων, 
Π.Σ.Ε., Δ.Ε.Η., Λιμενικού Σώματος, 
ΑΣΟΕΕ, καί ΠΑΟ. Οί νικηταί στά διά
φορα αγωνίσματα ήσαν οί έξής: Τυφέκιον 
22 στάνταρ 3X20 Μάνθος Ε. (ΔΕΗ) 
565 ]600—Νέο Πανελλήνιο Ρεκόρ. Τό προ
ηγούμενο κατείχε ό Ιδιος μέ 564 ]600. 
Τραγουδάρας X. (Α.Π.) 564]600. Πα- 
παχρήστος X. (Α.Π.) 557 ]600. Περίστρο- 
φον 38 άκριβείας—ταχείας Παπαγεωρ- 
γόπουλος Α. (ΠΑΟ) 578]600, Θεοδωρό- 
πουλος I (Α.Π.) 575]600, Παπαχρήστος 
X. (Α.Π.) 570]600. Τυφέκιον 22 πρηνη- 
δόν Σκαραφίγκας I. (Α .Π .) 595J600, Πα- 
παδημητρίου Δ. (ΔΕΗ) 595J600, Μάνθος 
(ΔΕΗ) 592J600. Πιστόλιον άκριβείας 
50 μ. Κοτρώνης (Ε.Χ.) 550]600. Βασιλό- 
πουλος Β. (Α.Π.) 541J600, Παπαγεωρ- 
γόπουλος Α. (ΠΑΟ) 538]600. Μετά τούς 
άγώνες τής τρίτης καί τελευταίας φάσεως 
(10-2-74), ό Διοικητής τής Σ.Ο.X. ’Αθη
νών Ταξίαρχος κ. Άναστ. Παπαδημητρίου 
άπένειμε εις τούς νικήτας τα έπαθλα τά 
όποια είχε άθλοθετήσει το Άρχηγεΐον 
Χωροφυλακής.

Μέ διοργανώτρια την ΔΕΗ, την 17-2- 
1974 έγιναν στόν "Αγιο Κοσμά Διασυλλο- 
γικοί άγώνες σκοποβολής μέ άεροβόλα 
όπλα καί τήν συμμετοχή σκοπευτών τής 
Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων, 
ΔΕΗ, ΑΣΟΕΕ, Πολυτεχνείου, καί τών 
Πανεπιστημίων Πατρών καί Θεσσαλονί
κης. Στό άεροβόλο πιστόλι ό Μοίραρχος 
Κοτρώνης Δημ. κατέλαβε τήν πρώτη θέσι 
μέ έπίδοσι 386]400, ένώ στό ίδιο άγώνι- 
σμα κατηγορίας γυναικών, ή Υπενωμο
τάρχης δεσποινίς 'Ελένη Κώτση καί ή 
Χωροφύλαξ δεσποινίς Σπυριδούλα Καρα- 
χ  όστα, κατέλαβον άντιστοίχως τήν 2η καί 
3η θέσι μέ έπιδόσεις 321 ]400 καί 319]400. 
Οί έπιδόσεις αυτές τών σκοπευτριών μας 
είναι άξιόλογες. ’Αρκεί νά σημειωθή ότι 
ή πρώτη έλαβε για πρώτη φορά μέρος σέ 
άγώνες, ένώ ή δεύτερη, στούς Πανελληνί
ους άγώνες τής 2 Δεκεμβρίου 1973 είχε 
καταλάβει τήν 3η θέσι άλλα μέ έπίδοσι 
299]400.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Ε .Δ . ΚΑΙ 

Σ , Α.

Τήν Κυριακή 3 Μαρτίου καί ώρα 10.30’ 
π. μ., στις εγκαταστάσεις τού Γκόλφ 
Γλυφάδας διεξάγεται τό καθιερωμένο ετή
σιο πρωτάθλημα άνωμάλου δρόμου με
ταξύ άθλητών τών Ενόπλων Δυνάμεων 
καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τήν όργάνωσι 
τών άγώνων έχει άναλάβει τό Άρχηγεΐον 
Χωροφυλακής σέ συνεργασία μέ τό 
ΑΣΑΕΔ καί τήν Σχολή Χωροφυλακής 
Αθηνών. Οί άθληταί τής Χωροφυλακής οί 

οποίοι θά λάβουν μέρος προπονούνται έν- 
τατικά κάτω άπό τις οδηγίες τού Χωρο- 
φυλακος κ. Γεωργίου Άποστολοπούλου, 
προπονητοΰ τής Όμάδος στίβου τού Σώ
ματος. Συναντήσαμε προ ήμερών τόν κ. 
Αποστολόπουλο καί άπό τήν συζήτησι 

πού είχαμε μαζί του σχηματίσαμε τήν 
έντύπωσι ότι οί άθληταί του κατεβαί
νουν στούς άγώνες μέ σκοπό νά χαρίσουν 
για μία άκόμη φορά τό Πρωτάθλημα 
στό Σώμα πού τούς άνέδειξε. ’Εδώ πρέπει 
νά σημειωθή ότι άπό τό 1955 πού καθιε
ρώθηκε ό θεσμός αύτός άν έξαιρέσωμε τό 
1963 και 1964, όλα τά άλλα χρόνια τό 
πρωτάθλημα τό κατακτά ή Χωροφυλακή. 
Την άλυσίδα αύτή τών επιτυχιών έδη- 
μιούργησε μία λαμπρή σειρά άπό παλαιούς 
καί νέους άθλητάς πού άνέδειξε κατά και
ρούς τό Σώμα τής Χωροφυλακής. Αύτοί 
είναι οί Παπαβασιλείου, Άποστολόπουλος 
((νΰν προπονητής) Σιδερής, Μπεθάνης, 
Άντωνάτος, Χατζησταματίου, Δόσης, 
Μπαρμπαρούτσης, Ρούκης, Βαγιανός, Να- 
κόπουλος, Σδοΰκος, Τρεχλής, Κούσης, 
Γ ραμματικόπουλος, Γ εωργακόπουλος,
Γεωργατσέλος, καί Καρκαλής,

Ό  Χωροφύλαξ Νακόπουλος, εις τό 
βόθρον τού πρώτου νικητοϋ άπό πα- 
λαιοτέραν διοργάνωσιν τών άγώνων ό 
όποιος κατέχει καί τό ρεκόρ τών άγώ
νων άνωμάλου δρόμου ’Ενόπλων Δυνά
μεων—Σωμάτων ’Ασφαλείας.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ· Ι· KOI ΣΚΟ

ΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Ά πό 20-25 Φεβρουάριου έγιναν στήν 
'Ολλανδική πόλι Έλσκεντε οί Πανευρω
παϊκοί σκοπευτικοί άγώνες άεροβόλων 
όπλων. Στήν μεγάλη αυτή διοργάνω- 
σι έλαβε μέρος καί ή Ελλάς μέ 7 σκοπευ- 
τάς. Τό κύριο χαρακτηριστικό τών άγώ
νων αύτών ήταν ή έκπληξι.

Τό άκοπορύφωμα τών έκπλήξεων 
ήταν τό άγώνισμα τού πιστολιού άνδρών, 
όπου νικητής άνεδείχθη ό Πολωνός Μόλεκ 
Πάουελ μέ έπίδοσι 388]400. Αντίθετα ό 
Πρ]τής κόσμου Ρώσος Κόσιτς (άτομική 
έπίδοσι 392]400) έσημείωσε 385 ]400 καί 
πλασσαρίσθηκε στήν 9η θέσι, ένώ ό εύρι- 
σκόμενος σέ άπόστασι (βραχείας κεφαλής) 
άπό αυτόν Μοίραρχος Δημητριος Κοτρώ
νης (άτομική έπίδοσι 391 ]400) κατετάγη 
43ος μέ τήν χαμηλή γιά τις δυνατότητές 
του έπίδοσι 376]400. Τήν ίδια περίπου 
τύχη είχαν καί άλλοι διάσημοι σκοπευταί 
όπως ό Βούλγαρος Ντένεφ (6ος), ό Ρου
μάνος Γιούγκα (16ος), ό Όλυμπιονίκης 
τού Μονάχου Σουηδός Σκάνακερ (31ος)

κ.λ.π. Τό παρήγορο γιά τήν Ελληνική 
ομάδα είναι ότι στό ίδιο άγώνισμα όπου 
έλαβαν μέρος 77 σκοπευταί άπό 16 
Χώρες, ό Άλκης Παπαγεωργόπουλος 
έτερμάτισε 21ος μέ έπίδοσι 380J400. Ά πό 
τούς υπολοίπους σκοπευτάς μας ό Εύαγ- 
γελίου έτερμάτισε 53ος, καί ό Παπαχρή
στος 54ος. Στήν κατηγορία τού τυφεκίου 
γυναικών, ή Ζωή Γκιάλη κατέλαβε τήν 
22α θέσι μεταξύ 33 σκοπευτριών μέ έπί
δοσι 362J400. Ή  έπίδοσι αύτή είναι ικα
νοποιητική άν ληφθή ύπ’ δψιν ότι ή πρώτη 
νικήτρια Ρωσίδα Ζαρίνκαγια Μπάϊμπα, 
έσημείωσε ένα έκπληκτικό 391 ]400 τήν 
στιγμή πού ό Πολωνός Ρόμουαλτ στό 
άντίστοιχο άγώνισμα άνδρών, έσημείωσε 
387]400. Καί έδώ έπομένως ή έκ
πληξι στάθηκε χαρακτηριστική καί μά
λιστα μεταξύ σκοπευτών διαφορετικού 
φύλου. Στήν κατηγορία τού τυφεκίου 
άνδρών ό Κατσίκης κατετάγη 64ος μέ 
356]400, ένώ στό πιστόλι έφήβων ό Μπάλ- 
τας 29ος μέ 354J400. Στήν κατηγορία 
πιστολιού γυναικών τήν πρώτη θέσι κατέλα
βε ή Ρωσίδα Νίνα Στολιάροβα μέ 387 ] 
400 δηλαδή ένα βαθμό λιγώτερο άπό τόν 
πρώτο νικητή τής κατηγορίας άνδρών. 
Τέλος στήν κατηγορία τυφεκίου «Τζού- 
νιορς» τήν πρώτηνίκη πήρε ό Αυστριακός 
Χάμερε Νόρμπερτ, άφοΰ ισοβάθμησε 
μέ τόν Γιουγκοσλάβο Σίμοβικ Τόραν μέ 
έπίδοσι 379]400.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

1

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1. Ταλαντούχος πρωταγωνιστής τής σκηνής καί τής όθόνης 
μας.

2. ’Αντίθετα άπό τά 8β καθέτως — Τέτοια φρούτα είναι, έπο- 
χικά, τά κεράσια.

3. Λέγεται καί κόλαφος — "Οργανο κοπής (άντιστρ.).
4. Ό  τίτλος παλαιότερης ταινίας μέ πρωταγωνιστή τόν Μπελ- 

μοντό (άντιστρ.) — Προήλθε, τελευταία, σέ συμφωνία μέ 
τήν Ούάσιγκτον γιά τό θέμα τής άεροπειρατείας.

5. Ύπαξιωματικοί τού πολεμικού ναυτικού έπιφορτισμένοι 
μέ άστυνομικά καθήκοντα.

6. Τούρκος στρατηγός πού παρέδωσε τά ’Ιωάννινα στον έλλη- 
νικό στρατό — Συνδέουν τά οστά τού κρανίου, στήν καθα
ρεύουσα (τό μεσαίο γράμμα είναι Φ).

7. ’Απάνθρωπα, σύμφωνα μέ μιά έννοια (άντιστρ.) — Συνηθι
σμένη σέ μεγάλα οικοδομήματα — Στήν περιοχή τού πο
ταμού αυτού έγινε ή «Μάχη τής Γαλλίας τού Β' Παγκο
σμίου Πολέμου (τό τελευταίο γράμμα είναι Ν).

8. Ήρωΐδα όμωνύμου μυθιστορήματος τού Ζολα — Διαθέ
τουν τό πιό σημαντικό προτέρημα.

9. Αιτιατική ζώου, άν ........ξαναδιαβαστή — Τά φορούσαν,
παλαιότερα, οΐ "Ελληνες νησιώτες — Προσκαλεί.

10. "Ενας άπό τούς Δώδεκα ’Αποστόλους, καλούμενος Ζηλω
τής — ’Αρχαία πρωτεύουσα τών Ήλείων.

11. Καμωμένα άπό φυτικά νήματα — Πόλη τής Πελοποννή- 
σου, μεταξύ Κορίνθου καί Ξυλοκάστρου (άντιστρ.).

12. Πρόσωπο τού Θεάτρου τών Σκιών — Έ να ειδικό στεφάνι.
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1. Ρωμαίος στρατηγός τού ε’ π.Χ. αιώνα, πού ένέπνευσε τόν 
Σαίξπηρ σέ όμώνυμη τραγωδία του καί τόν Μπετόβεν σέ 
ομώνυμη εισαγωγή του.

2. Προκαθορίζεται στά ραντεβού — Ή  πιό σημαντική πόλη 
τών Φιλιππινών.

3. Φυσιογνωμία τής παγκόσμιας ιστορίας — Ή  ώραία τών 
ώραίων.

4. "Ορος τής ποιήσεως — Άποκαλοΰνται έννέα άπό τά σύμ
φωνα τού άλφαβήτου μας.

5. Ξένο είδησεογραφικό πρακτορείο — Μάρκα παλιών αύτο-
κινήτων — Καθένας ξεχωριστά, αν ........διαβαστή ξανά.

6. Χρησιμοποιούνται κνιρίως άπό στρατιωτικούς (τό νεκρό 
γράμμα είναι Π).

7. Τό πρώτο συνθετικό τού ονόματος άμερικανικής μεγαλου- 
πόλεως — Καινούργιο, νέο (άντιστρ.).

8. Ό  πληθυντικός άρθρου — Είναι όλα τά μικρόβια.
9. Χερσόνησος, πού άποτελεΐ τό Ν.Δ. άκρο τής ’Ασίας καί 

πού περιλαμβάνει άρκετά κράτη — Ή  γενική τού 12β" όρι- 
ζοντίως (άντιστρ.).

10. Καί άλλος όρος τής ποιήσεως — Δέν τήν έχει ό ........μαγ-
κούφης (τό τελευταίο γράμμα είναι Α).

11. ’Αντίστροφη γραφή τού 8α’ όριζοντίως — «. . . .  γή», τί
τλος γνωστού έργου τού Βενέζη.

12. Ή  γενική τού ονόματος 'Ιερού πλοίου τών προγόνων μας.

Λύσεις εις τήν σελίδα 192
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Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε  Σ Ω Σ Τ Α ;

1. Ποιον όχημα έχει τήν προτε
ραιότητα;

α) Τό φορτηγόν 
β) Ό  έλκυστήρ

2. Ποιον όχημα πρέπει νά πέρα
ση -τελευταίο ν;

α) Τό δίκυκλον 
β) Τό τραμ 
γ) Τό ιππήλατον.

3. Εις ποιον όχημα δίδει ό τρο
χονόμος δικαίωμα νά προχωρήση;

α) Εις τό μικρόν ανοικτόν φορ- 
τηγόν

β) Είς τό μεγάλο κλειστόν φορ- 
τηγόν

παράξενα ρεκόρ
*** ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ εθνικό λα

χείο τοϋ κόσμου είναι τής 'Ισπανίας. 
Τά κέρδη πού μοιράζει ανέρχονται στο 
1,5 δισεκατομμύριο δρχ. 'Ο  πρώτος λα
χνός είναι 35 εκατομμύρια δραχμές!

*** Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ Τζόζεφ Νουσμπά- 
ου, μέλος τής λέσχης «Εύθυμοι καπνι
στές», κατέχει τό παγκόσμιο ρεκόρ κα
πνίσματος πούρου. Κράτησε στό στόμα 
του πούρο δέκα εκατοστών, επί τρεις ώ
ρες καί 36 λεπτά, καπνίζοντάς το συ
νεχώς.

*** Ο ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΟΣ εξερευνη
τής ’Έντμοντ Χίλλαρυ μαζί με τό φίλο 
του Τένσινγκ Νορκάϋ ανέβηκαν, χωρίς 
τη βοήθεια μεταφορικού μέσου, στό με
γαλύτερο δυνατό ύψος. Κατέκτησαν τήν 
ψηλότερη κορυφή τών Ίμαλαΐων, που 
εχει ύψος 8.888 μ.

ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ

”Αν τραβήξουμε τις άκρες τών μπερδεμένων παραπάνω κορδονιών, τότε 
τό μέν ένα Θά δεθή κόμπο, τά δε δυο άλλα θά λυθούν τελείως. Ποια όμως;

αντζουπη
ΣΤΑΔΙΟΥ 48 (Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ )  ΤΗΑ. 3218-239 
ΣΤΑΔΙΟΥ 39 (Σ Τ Ο Α  Ο ΡΦ ΑΝΙΔΟΥ )
ΣΟΦΟΚΑΕΟΥΣ 4 (Σ Τ Ο Α  ΑΘΗΝΩΝ ι ΤΗΑ. 3210-357 

Α Θ Η Ν Α  I
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ — ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Κατά τό 2μηνον Ίανουαρίου —Φε
βρουάριου έ. έ. προήχθησαν οί κάτωθι:

Άντισυνταγματάρχαι: ΠΟΥΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Σωτήριος εις Συνταγματάρχην.

Ταγματάρχαι: ΔΟΥΒΗΣ Σπυρίδων καί 
ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗΣ Γεώργιος εις Άντι- 
συνταγματάρχας.

Μοίραρχοι: ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ Χρίστος, Πα- 
ΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑ- 
ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης καί ΚΑ- 
ΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ Θεόδωρος εις Ταγματάρ- 
χας.

'Υπομοίραρχοι: ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΜΠΕΧΛΗΣ Κων]νος, ΜΟΡΦΑΚΗΣ 
’Αθανάσιος καί ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ’Ανα
στάσιος εις Μοιράρχους.

’Ανθυπίατρος ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ Στέργιος 
εις 'Υπίατρον (Π. Δ. 10-12-73) .

Ώνομάσθη ’Ανθυπίατρος ό ΜΟΣΧΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κων]νος (Π. Δ. 7-1-74), άπο- 
φοιτήσας τής Στρατιωτικής Σχολής Α. Σ.

* * *
Άπεστρατεύθησαν τή αιτήσει των οί 

κάτωθι:
1) Συντ]ρχης ΣΑΚΕΛΑΑΡΙΔΗΣ Πανα

γιώτης (Π. Δ. 7-1-74).
2) 'Υπομ]ρχος ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ’Εμ

μανουήλ (Π. Δ. 14-1-74).
Κατά τό 2μηνον Ίανουαρίου —Φε

βρουάριου 1974 άπεστρατεύθησαν τή 
αιτήσει των οί κάτωθι Άνθυπασπισταί:

1) ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ Γεώργιος, 2) ΒΑ- 
ΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ’Ιωάννης, 3) ΓΕΡΟΝΙ- 
ΚΟΛΟΣ Θεόδωρος, 4) ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ 
’Ελευθέριος, 5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ήλίας, 
6) ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Διονύσιος, 7) 
ΣΚΑΛΕΝΑΚΗΣ Γεώργιος, 8) ΓΚΟΤΣΗΣ 
Γρηγόριος, 9) ΚΟΝΤΑΚΟΣ Ήλίας, 10) 
ΓΥΦΤΑΚΗΣ ’Αναστάσιος, 11) ΜΗΛΙΩ- 
ΝΗΣ ’Ιωάννης, 12) ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ 
Παναγιώτης, 13) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Χρί
στος, 14) ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Σταύρος 
καί 15) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ’Ιωάννης.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

’Αξιωματικοί (5) είς Δ.Ε.Υ. διά δακτυ
λοσκοπίαν (1]2—7]3]74)—.

’Αξιωματικοί (4) είς Σχολήν Γεν. Μορ- 
φώσεως Στρατού ]Ρούφ (4-30]3]74).

’Αξιωματικοί (2) είς ΕΛΚΕΠΑ (έπί 
20ήμερον) διά συστήματα άρχείου.

’Αξιωματικός (1) είς ΚΜΟΔΔ διά θέ
ματα Δ]σεως καί έπιτελικής έργασίας 
(4]2-25]5]74).

Ύπαξ]κοί (5) είς Δ.Ε.Υ. διά φωτογρα
φικήν τέχνην (1-20]3]74).

Ύπαξ]κοί (110) είς ’Εθνικήν Εστίαν 
'Αγ. ’Αναργύρων ’Αττικής (13]2-1]3]74).

Όπλϊται (33) είς ΚΕΠΑ διά θέματα 
Πολιτικής Άμύνης (4-21]3]74).

'Οπλϊται (10) είς ΣΕΤΤΗΛ[Πύργου 
’Ηλείας ]ώς τεχνΐται τηλετύπων SAGEM 
έπί (14) έβδομάδας (έναρξις 11]3]74).

Χωροφύλακες (10) είς ΚΕΠΒ Στρα
τού ]Θήβας, ώς όδηγοί αυτοκινήτου έπί 
(10) έβδομάδας (έναρξις 25]2]74).

Χωροφύλακες (15) είς ΣΕΤΤΗΛ] Πύρ
γου ’Ηλείας ώς τεχνΐται Τηλεπ]νιών έπί 
(14) έβδομάδας (έναρξις 11]3]74).

Χωροφύλακες (50) εις Σύνταγμα Χωρο
φυλακής ’Αθηνών ώς όδηγοί δικύκλων 
έπί 2μηνον (1]3-30]4]74).

ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙ ΤΙΜΗ

—Ό  άποστρατευθείς τέως ’Αρχη
γός Χωρ]κής, αντιστράτηγος έ.ά. 
κ. Χρίστος ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ, διά τού 
άπό 25-11-73 Π. Δ. περί ά,ποστρα- 
τείας του, διατηρεί τόν τίτλον του 
έπί τιμή.

—'Ομοίως, οί διά τού αύτοΰ Π. 
Δ. άποστρατευθέντες Α' καί Β' 
Ύπαρχηγοί τού Σώματος, Ύ?το- 
στράτηγοικ.κ. ’Ιωάννης ΖΑΦΕ1- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ καί Ξενοφών ΤΖΑ- 
ΒΑΡΑΣ, προήχθησαν είς Άντι- 
στρατήγους έ.ά. καί διατηρούν 
τούς τίτλους έπί τιμή.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ κ . ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ό  Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, έν τφ 
πλαισίφ τώγ περιοδειών του, έπεσκέφθη τήν Θεσ]νίκην καί ώμίλησεν είς 
τήν Λέσχην Χωρ]κής, πρός άπαντας τούς ’Αξιωματικούς τών 'Υπηρεσιών 
Χωρ]κής έδρας.

Ό  κ. 'Υπουργός έξέφρασε τήν ίκανοποίησίν του διά τήν δλην δραστη
ριότητα καί έν γένει άπόδοσιν τών Υπηρεσιών Χωρ]κής Θεσσαλονίκης καί 
κατ’ έπέκτασιν τής Βορείου Ελλάδος, παρασχών τάς κατευθυντηρίους γραμ- 
μάς κατά τήν περαιτέρω ένάσκησιν τών άστυνομικών καθηκόντων.

’Ανωτέρω στιγμιότυπα άπό τήν έπίσκεψιν καί τήν όμιλίαν τού κ. Υπουρ
γού.
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ΝΕΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ

Ένας νέος Ό μιλος Φίλων Χωροφυλα
κής προσετέθη έσχάτως εις τούς ήδη υπάρ
χοντας άνά τήν χώραν.

Ό  νεοϊδρυθείς τοιοϋτος είναι ό Ό μ ι
λος Φίλων Χωροφυλακής 'Αταλάντης — 
Λοκρίδος, ό όποιος συνεστήθη τή πρω
τοβουλία τού κ. Δημάρχου ’Αταλάντης, 
συνεπικουρουμένου ύπό τών λοιπών παρα
γόντων τής πόλεως.

Ή δη ό "Ομιλος έκαμε τήν πρώτην του 
έμφάνισιν, μέ μίαν θαυμασίαν έκδήλωσιν, 
εις τήν όποιαν παρέστησαν ό Μητροπο
λίτης Φθιώτιδος κ. Δαμασκηνός, ό ’Ανώ
τερος Δ]τής Χωρ]κής Ιτερ. Ελλάδος 
Συντ]ρχης κ. Πίτσος, ό Νομάρχης Φθιώ
τιδος, ό Δ]τής τοϋ Κ. Ε. Π. Β., ό Δήμαρχος 
’Αταλάντης, αί λοιπαί τοπικοί Ά ρχαί τής 
πόλεως καί έκλεκτή μερίς κόσμου.

Επίσης, έπί τή έορτή του νέου έτους, 
έδόθη χοροεσπερίς, έίς τό τέλος τής 
όποιας διενεμήθησαν δώρα εις τά τέκνα 
άνδρών τοΰ Σώματος.

’Ανωτέρω στιγμιότυπον άπό τήν έκδή- 
λωσιν.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Εις τά πλαίσια τών δραστηριοτήτων τής ’Εθνικής Εστίας διά τήν κοι
νοτικήν καί έν γένει πολιτιστικήν άνάπτυξιν τής χώρας, έκλήθησαν ύπό 
τοΰ Ιδρύματος, δι’ έκπαιδευτικήν φιλοξενίαν τριών έβδομάδων, έκατόν εί
κοσι (120) ’Αστυνομικοί Σταθμάρχαι, έξ όλων τών διαμερισμάτων τής ’Επι
κράτειας.

Κατά τήν τελετήν τοΰ άγιασμοΰ, τήν 15-2-1974, έπί τή ένάρξει τής φι
λοξενίας, παρέστησαν ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου κ. Παπα- 
μιχαλόπουλος, ό Γενικός Δ]ντής τής ’Εθνικής Εστίας Άντισ]γος έ. ά. κ. 
Ξένος, ό Α' Ύπαρχηγός Χωρ]κής Ύποσ]γος κ. Κων]νος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, 
έκπροσωπών τόν κ. ’Αρχηγόν, ό Διευθυντής ’Αστυνομίας Προαστίων Πρω- 
τευούσης Ταξίαρχος κ. Πορικός καί ό Διοικητής τής Σ.Ο.Χ. Ταξίαρχος κ. 
Παπαδημητρίου.

’Επίσης παρέστησαν άντιπροσωπεϊαι ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, καθώς καί πολλοί προσκεκλημένοι.

Εις τήν φωτογραφίαν οί έπίσημοι προσκεκλημένοι μετά τών φιλοξενου- 
μένων, έξωθι τοΰ κτιρίου τοΰ 'Ιδρύματος.

Διά τήν άπόκτησιν όδικής συμπεριφο
ράς καί κυκλοφοριακής συνειδήσεως τών 
άγροτών οδηγών Γεωργικών Μηχανημά
των τοΰ νομοΰ ’Ημαθίας, ή Διοίκησις Χω
ροφυλακής Βέροιας είχε τήν πρωτοβου
λίαν, έν συνεργασία μετά τής Δ]νσεως 
Γεωργίας τοΰ νομοΰ, νά διοργανώση σει
ρά έκ πέντε ημερησίων σεμιναρίων διά 
τήν έκπαίδευσιν τούτων.

Έκάστην σειράν παρηκολούθησαν 100 
καί πλέον άγρόται όδηγοί.

Ή  έναρξις λειτουργίας τών σεμιναρίων 
έλαβε πανηγυρικόν Χαρακτήρα εις τό 
Κέντρον Γεωργικής Έκπαιδεύσεως Μα
κροχωρίου—’Ημαθίας.

Κατ’ αύτήν παρέστησαν ό Μητροπο
λίτης Βέροιας—Ναούσης κ. Παΰλος, ό 
Διοικητής τοΰ Β' Σ. Στρατοΰ Άντ]γος 
κ. Ραψωμανίκης, ό Νομάρχης κ. Χατζη- 
σακκούλας, ό Διοικητής Χωρ]κής ’Αν- 
συνταγματάρχης κ. Ψηλογιαννόπουλος, 
ό Διευθυντής Γεωργίας κ. Παπαδόπουλος 
καί άλλοι έπίσημοι.

Διά τούς σκοπούς καί τήν ώφελιμότητα 
τών σεμιναρίων ώμίλησε ό Διοικητής 
Χωρ]κής, ό όποιος ύπεγράμμισε τήν άπό- 
λυτον άνάγκην τής δημιουργίας ύποδο- 
μής εύρυτέρου πεδίου γνώσεως καί κατα- 
νοήσεως, ύπό τών χειριστών, τοΰ πολυ
σχιδούς καί άκανθώδους προβλήματος τής 
κυκλοφορίας τών αγροτικών μηχανημά
των, έπί τοΰ έπαρχιακοΰ καί άγροτικοΰ 
δικτύου τής χώρας.

Στιγμιότυπα άπό τήν έναρξιν καί λει
τουργίαν τών σεμιναρίων είκονίζονται εις 
τάς φωτογραφίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΣ ΒΕΡΟΙΑΝ
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’Εγγράφους ευχαριστίας έξέφρασαν

—Τό Ύπουργεϊον Δικαιοσύνης διά τήν, έκ μέρους του 
’Αρχηγείου, οικονομικήν ένίσχυσιν των έν Άθήναις ’Αναμορ
φωτηρίων, ώς καί διά τήν εΰγενή και άνιδιοτελή συμπαρά
σταση» τής Χωρ]κής, εις τό λεπτόν έργον τής πολιτείας διά 
τήν άναμόρφωσιν των άνηλίκων γενικώς.

•  ·
—Τό Έργατοϋπαλληλικόν Κέντρον Κερκύρας διά τήν 

γόνιμον καί έπικοδομητικήν συνεργασίαν τής Διοικήσεως 
Χωρ]κής Κερκύρας, μετά τής Έργατουπαλληλικής τάξεως τού 
νομού, τήν όποιαν πολλαπλώς ένίσχυσε καί συνέδραμεν εις 
όλους τούς τομείς τών έπί μέρους ένεργειών καί δραστηριο
τήτων της.

•  ·
—Τό Σωματεΐον ’Ιδιωτικών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο ΕΡ

ΜΗΣ» καί ή ’Αθλητική Ένωσις Λαρίσης, διά τήν τηρηθεΐσαν 
ύπό τών οργάνων τών όμονύμων 'Υπηρεσιών έπιτυχή λήψιν 
μέτρων τάξεως, καθ’ όλην τήν διάρκειαν τού λήξαντος έ
τους 1973.

•  ·

—Ό  Δρ ’Ιατρός κ. Παντελής Μ. ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, 
Νευρολόγος—Ψυχίατρος, πρός τόν Άνθ]στήν κ. Βίκτωρα 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΝ καί τούς άνδρας τού Σ.Χ. Βούλας διά 
τάς παρασχεθείσας έξυπηρετήσεις, πρός διευκόλυνσίν του, 
κατά τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας του.

—Ή  Νομαρχία Καβάλας διά τήν συμμετοχήν τών άνδρών 
τής Δ.Χ. Καβάλας εις τήν άναληφθεϊσαν προσπάθειαν πρός 
δημιουργίαν πρασίνου εις τόν Νομόν.

•  ·
—Ό  Σεβ. Μητροπολίτης ’Ηλείας καί ’Ωλένης κ. ’Αθανά

σιος, διά τήν προσφοράν 5.000 δραχμών, συγκεντρωθεισών 
άπό όλως προαιρετικόν έρανον, μεταξύ τών άνδρών τής Δ.Χ. 
’Ηλείας, ύπέρ τών άγαθοεργών σκοπών τής Μητροπόλεως.

•  ·
—Τό Φιλανθρωπικόν Ίδρυμα «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 

Καλλιφορνα 21, Άθήναι, τό Οίκοτροφεΐον Θηλέων «ΑΓΙΑ 
ΤΡΙΑΣ» τής Όσιας Φιλοθέης Έκάλης ’Αττικής, τό Ίδρυμα 
’Ασύλου τού Παιδιού «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» Κονίτσης 1, Θεσσα
λονίκη, Τό ’Εθνικόν Ίδρυμα Προστασίας Κωφαλάλων, ’Αμπε
λόκηποι—Άθήναι, ό Σύνδεσμος ’Αγάπης «Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟ
ΣΤΟΜΟΣ» Παγκράτιον—Άθήναι, Τό ’Αναμορφωτικόν Κατά
στημα Άνηλίκων Θηλέων—Αθηνών, τό Αναμορφωτικόν 
Κατάστημα Άνηλίκων Θηλέων Πεύκης, τό Όρφανοτροφεΐον 
Κεφαλληνίας «Ο ΣΩΤΗΡ», Ό  Χριστιανικός Μορφωτικός καί 
Φιλανθρωπικός Σύλλογος Χαλκίδος «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ 
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» διά τήν οικονομικήν ένίσχυσιν καί ήθικήν 
συμπαράσταση τού Αρχηγείου Χωρ]κής πρός τούς τροφίμους 
αυτών.

•  ·
—Ό  Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Βουλιαγμένης 

καί τό Σώμα Ελλήνων Άλκίμων (Τοπικόν Άρχηγεϊον Άγιου 
Δημητρίου—Δάφνης), διά τήν ήθικήν συμπαράσταση τών 
υπηρεσιών Χωρ]κής καί τήν συνδρομήν των γενικώς εις τό 
πολιτιστικόν έργον των.

•  ·
—Ό  Σωτήριος Κουμπής (Κατάστημα Νεωτερισμών, Πλατ. 

Έβδομ. Αγοράς) Χαλκίς διά τάς άκαταβλήτους προσπάθειας 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας Χαλκίδος, εις τήν άνακάλυψιν καί 
σύλληψη τών δραστών τής γενομένης κλοπής εις τό κατάστη
μά του.
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Εις τό Άρχηγεϊον Χωροφυλακής τήν 11-2-1974, ένώπιον 

τής ήγεσίας τού Σώματος, παρεδόθη εις τόν Αρχηγόν Χωρο
φυλακής Αντιστράτηγον κ. Κων]νον ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΝ, ή 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, περιόδου 
1936—1950. Τό άξιόλογο καί καθ’ όλα τεκμηριωμένο ιστορικόν 
τούτο πόνημα συνεγράφη ύπό τού Όμ. Καθηγητοΰ τής Νεω- 
τέρας Ιστορίας τού Πανεπιστημίου Άθηνώγ κ. Αποστόλου 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ύπό τού όποιου καί παρεδόθη, κατά τήν γενο- 
μένην εις τό Άρχηγεϊον έπίσημον τελετήν.

Ό  κ. καθηγητής παραδίδων τό έργον έτόνισεν ότι, ό άνα- 
γνώστης, όταν διεξέρχετρι τάς σελίδας τής Ιστορίας θά κατα
λαμβάνεται άπό αισθήματα ευγνωμοσύνης καί ύπηρηφανείας, δΓ 
όσα τό Σώμα τής Χωροφυλακής έπετέλεσε, πρός προστασίαν 
καί σωτηρίαν τής Ελληνικής Πατρίδος, κατά τήν έξιστο- 
ρουμένην περίοδον. Διότι, πράγματι, κατά τήν περίοδον αυτήν 
τό Σώμα τής Χωροφυλακής άπεδύθη εις ένα τιτάνιον άγώνα 
έν μέσω μαρτυρίων καί θυσιών, πιστόν εις τάς παραδόσεις 
καί εις τά ιδεώδη του, καί έπέτυχε νά παραμείνη άκλόνητον 
εις τάς έπάλξεις τού καθήκοντος καί τής τιμής, χωρίς νά καμ- 
φθή άπό τούς καμάτους καί τάς δοκιμασίας.

Άπαντών ό κ. Αρχηγός, ηύχαρίστησεν έκ μέρους όλων 
τών άνδρών τού Σώματος τόν συγγραφέα, διά τούς καταβλη- 
θέντας κόπους καί διά τήν άνεξάντλητον έπιμονήν του, εις

A
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I

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ  
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Αί γυναίκες Χωρ]κες τοΟ Σώμα
τος ήρχισαν νά άποδίδουν, θετικόν 
καί έπικοδομητικόν έργον, εις τόν 
δυσχερή τομέα τής παγιώσειος τής 
δημοσίας τάξεως καί ασφαλείας, 
εις όλόκληρον τήν έπικράτειαν.

Μία αξιόλογος αστυνομική έπι- 
τυχία ή όποια έσημειώθη έσχά- 
τως ύπό τοΟ Τμήματός Ασφα
λείας Καβάλας, ώφείλετο εις τήν 
Χωροφύλακα τής δυνάμεώς του 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ’Αναστασίαν, 
ή όποια—δι’ ευφυούς καί ψύχραι
μου ένεργείας της — έπέτυχε νά 
συλλαβή νεαρόν έρωτιδέα τής 
πόλεως.

Τό ιστορικόν τής ύποθέσεως, 
πού έλαβε εόρεϊαν δημοσιότητα, 
τόσον ύπό τού τοπικού, όσον καί 
ύπό τού αθηναϊκού τύπου έχει ώς 
έξής: Κατά τάς βραδυνάς ώρας, 
τελευταίως, εις διάφορα σημεία 
τής πόλεως, άτομον ήλικίας 18 
περίπου έτών, έπετίθετο κατά διερ- 
χομένων γυναικών μέ άνηθίκους 
σκοπούς. Ή  σύλληψίς του συνε
πώς, έπρεπε νά έπιτευχθή, πάση 
θυσία καί κατά τόν συντομώτερον.

δυνατόν, χρόνον. Καί έπραγμα- 
τοποιήθη εις χρόνον ρεκόρ.

Ή  Χωροφύλαξ, πού έξετέλει 
ύπηρεσίαν, άντελήφθη ύποπτον 
άτομον νά κατευθύνεται πρός αύ- 
τήν. Προσεποιήθη, λοιπόν, τήν 
συμπτωματικώς διερχομένην, πρός 
παραπλάνησίν του, μέ άποτέλεσμα 
νά δεχθή τήν έπίθεσιν τούτου. Μέ 
έξυπνο τέχνασμα κατώρθωσε νά 
παρασύρη τό άτίθασον έρωτιδέα 
πλησίον τού Τμήματος ’Ασφαλείας 
καί όταν διέγνωσε πρόθεσιν δια
φυγής του, μέ ψυχραιμία, ευστρο
φία καί ταχύτητα, τόν άκινητοποί- 
ησε, τόν συνέλαβε μέ τήν βοήθειαν 
προσδραμόντος συναδέφλου της.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο. Φ . ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βΐς τόν νομόν Μαγνησίας, ό ομώνυμος 
'Όμιλος Φίλων Χωροφυλακής, έχει 
αναπτύξει άξιόλογον δραστηριότητα εις 
όλους τούς τομείς τής πολυσυνθέτου 
κοινωνικής άποστολής του.

Τελευταίως, μία άπό τάς πολιτισμένας 
εκδηλώσεις του, ήτο ό χορός πού έδόθη, 
τήν 9ην Φεβρουάριου, εις τήν αίθουσαν 
τής Λέσχης Κοινωνίας Βόλου.

Η δλη έκδήλωσις είχε θαυμαστήν επι
τυχίαν καί τήν έτίμησαν διά τής παρουσίας 
των ό Νομάρχης Μαγνησίας κ. Σαμπα- 
τακάκης, ό Δ]τής τής 1ης Μεραρχίας 
Τποσ]γος κ. Πλάτης, ό Η Επιθεωρητής 

Χωρ]κής Ταξίαρχος κ. Γ. Παπαδόπουλος, 
ό ’Ανώτερος Δ]τής Χωρ]κής Θεσσαλίας 
Συνταγματάρχης κ. Παν. Τσικούρης, ό 
Δ]τής τής 111 ’Αεροπορικής Βάσεως, ό 
Δήμαρχος Βόλου κ. Παπαθανασίου καί αι 
λοιπάί τοπικαί άρχαί, ό Πρόεδρος τοϋ 
'Ομίλου ’Ιατρός κ. Δαλιακάρης μετά των 
λοιπών μελών αύτού, ώς καί εκλεκτή μερίς 
τής κοινωνίας τοϋ Βόλου.

Τούς προσκεκλημένους προσεφώνησε 
° κ· Πρόεδρος καί τούς ευχαρίστησε διά 
τήν τιμήν, νά παρευρεθοϋν καί νά παρα
κολουθήσουν τήν έκδήλωσιν. 
f Δί εισπράξεις έκ τοϋ χοροΰ διετέθησαν 

εις κοινωνικούς σκοπούς.

, τήν άνεύρεσιν καί άξιολόγησιν αυθεντικών στοιχείων, ώστε
νά συγγράψη καί παρουσιάση ένα τόσον άρτιον έργον, άντά- 
ξιον τής διεθνούς φήμης του ώς ιστορικού συγγραφέως.

Διετύπωσε, τέλος, τήν εύχήν, όπως μελλοντικώς όλοκλη- 
ρωθή ή συγγραφή τής μακράς ιστορίας τού Σώματος άπό τής 
ίδρύσεώς του, τό έτος 1833, μέχρι σήμερον, ύπό έπιστημόνων 
τού κύρους καί τού άναστήματος τού κ. Δασκαλάκη.

Ή  συγγραφεϊσα ιστορία άποτελεΐται έκ δύο καλαισθήτων 
τόμων, μεγάλου μεγέθους, μέ συνολικόν αριθμόν χιλίων έκα- 
τόν έξή κοντά τριών (1.163) σελίδων. Τό όλον έργον διαχωρί
ζεται εις δέκα έπτά (17) κεφάλαια, μέ τελείαν μεταξύ των άλλη- 
λουχίαν, δομήν καί ένότητα.

Ή  πολυσήμαντος καί άπό πάσης πλευράς τεκμηριωμένη 
αύτή έργασία, καλύπτει τήν χρονικήν περίοδον 1936—1950» 
τήν όποιαν ό συγγραφέας άξιολογεΐ διεξοδικώς καί σημασιο- 
λογεϊ έμπεριστατωμένως.

’Επίσης ιχνηλατεί τάς δυσβάτους διόδους, τής μεστής 
3 γεγονότων ίστορουμένης περιόδου καί ρίπτει άπλετον φώς

εις τά συνταρακτικά γεγονότα τής έποχής, πού ό άπόηχος τών 
ισχυρών κραδασμών των φθάνει εύκρινώς, μέχρι τών ήμερών 
μας.

Άναντιρρήτως, ή περίοδος αύτή, άπεικονίζει τήν δραματι- 
κωτέραν φάσιν τής συγχρόνου έλληνικής ζωής.

Ή  ιστορία τού καθηγητοΰ κ. Δασκαλάκη άνασύρει καί 
άποκαλύπτει, μέ κάθε λεπτομέρειαν, οίανδήποτε πτυχήν, πού 

ι συνδέεται μέ τήν πολυσχιδή δραστηριότητα τού Σώματος τής
Χωροφυλακής, κατά τήν μεστήν ιστορικών γεγονότων περί
οδον 1936—1950. Εις αυτήν έχει έναποθέσει άνεξίτηλον τήν 
σφραγίδα της ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, καί άντανα- 
κλάται—έμφανώς—ή έργώδης προσπάθειά της είς τό εύρύ- 
τερον φάσμα τής θαυμαστής ιστορία, τού Ελληνικού "Εθνους.

Ό  καθηγητής κ. Δα- 
σκαλάκης παραδί- 
δων τήν ιστορίαν 
(δεξιά) καί ό κ. 
’Αρχηγός Χωρ]κής 
προσφωνών τόν κ. 
καθηγητήν μετά τήν 
παράδοσιν τού έργου 
(κάτω).
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Γ Ν Ω Ρ Ι Μ Ι Ε Σ
Σ υ νέχεια  έκ τής σ ε λ . 153

συνοδεύονται τις περισσότερες φορές 
άπό κάποια χαρακτηριστική φράσι τής 
Βίβλου. Μέχρι σήμερα έχει φιλοτεχνήσει 
περισσότερους άπό 50 πίνακες πού φι- 
γουράρουν στό ατελιέ του. Τούς κοιτάζω 
μέ προσοχή καί ομολογώ ότι έντυπωσιά- 
ζομαι άπό τήν έκφραστική τους δύναμι. 
’Ασκητικές μορφές χωρίς τήν Άγιορεί- 
τικη αύστηρότητα άλλά μέ έπιβλητική 
ήρεμία, παραστάσεις άπό τό Θειο Πάθος,

τήν ’Αποκάλυψη, καί διάφορα σημεία 
τής Βίβλου, καί άνάμεσά τους θαυμάσια 
τοπία καί θέματα άπό τήν καθημερινή 
ζωή. Σέ κάποια στιγμή μου λέει:

—Προσέχω τρία βασικά θέματα στήν 
δουλειά μου: Νά μή γίνω αρκετά ύποκει- 
μενικός ή άφαιρετικός καθώς έπίσης νά 
μή δίνω στήν τεχνική μου μεγαλύτερη 
άπό όσο χρειάζεται άποφασιστικότητα. 
Ζωγραφίζω άπό κέφι σέ στιγμές περι
συλλογής, καί ένδιαφέρομαι νά είμαι 
έξ ίσου συνεπής μέ τήν τέχνη καί τήν 
'Υπηρεσία. Εΰγνωμονώ τό Σώμα τής Χω
ροφυλακής γιατί στις τάξεις του πρώτα 
έμαθα νά άξιολογώ καί νά συμμερίζωμαι 
τόν παράγοντα άνθρωπο καί ύστερα 
νά ζωγραφίζω. Ευχαριστώ καί τούς προϊ
σταμένους μου οί όποιοι βλέπουν μέ 
κατανόησι καί ένδιαφέρον τήν δουλειά 
μου.

—Καί ένα μήνυμα γιά τούς συναδέλ
φους σας κύριε Κοκολογιάννη........

—Τούς συναδελφικούς μου χαιρετι
σμούς καί τις εύχές μου γιά ύγεία καί 
εύτυχία άτομική καί οικογενειακή καί . . .. 
(διστάζει).

—’Ελάτε μή διστάζετε........  (χαμογε
λάει).

— ........"Αν είχα χρόνο........ θέλω νά
πώ άν ήταν ποτέ δυνατόν νά φιλοτεχνήσω 
τά πορτραϊτα όλων, θά τό έκανα μέ μεγά
λη μου εύχαρίστησι........Αύτό άν θέλετε
μή τό γράφετε.

’Εγώ όμως τό έγραψα, γιατί οί άπλές 
αύτές λέξεις φανερώνουν μεγάλη άγάπη. 
Καί ή άγάπη πρός τόν συνάνθρωπο είναι 
πηγή έμπνεύσεως γιά τόν Χωροφύλακα 
Κοκολογιάννη, άλλά καί κίνητρο κάθε 
ύπηρεσιακής ένεργείας γιά όλους γενι
κά τούς άνδρες τής Χωροφυλακής........

Π α ρ α κ α λ ο ϋ ν τ α ι
οί κ. κ. Ίδιώται συνδρομηταί, όπως εις περίπτωσιν αλλαγής τής Διευ- 
Θύνσεως των, γνωρίζουν τούτο έγκαίρως εις τήν ΔιεύΘυνσιν τοϋ πε

ριοδικού διά τήν κανονικήν αποστολήν τών τευχών.

Π Ε Ν Θ Η

ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ά ν τ ]ρ χ η ς  Χωρ]κής

Τήν 4-2-74 άπεβίωσεν αίφνι- 
δίως έκ καρδιακής προσβολής ό 
Άντ]ρχης Γ εώργιος Βαρλάμος 
Δ]ντής τής Ύποδ]νσεως ’Αστυνο
μίας 'Αγίας Παρασκευής ’Αττικής.

Ή  κηδεία έτελέσθη τήν 5-2-1974 
εις τό Α' νεκτροταφεΐον ’Αθηνών. 
Εις τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν 
παρέστη σύσσωμος ή ήγεσία τού 
Σώματος, ’Ανώτατοι, ’Ανώτεροι 
καί Κατώτεροι ’Αξιωματικοί καί 
άλλοι άνδρες, συμπολεμισταί, συ
νάδελφοι, συγγενείς καί φίλοι τού 
μεταστάντος, ώς καί πλήθος κό
σμου.

"Υστατον φόρον τιμής άπέτι- 
σεν, έκ μέρους τοϋ Σώματος, ό

Άντ]ρχης Χωρ]κής κ. Βασίλειος 
Βασιλόπουλος όστις άνεφέρθη εις 
τήν προσωπικότητα τό ήθος, τήν 
έργατικότητα καί τάς πρός τό 
"Εθνος ύπηρεσίας του νεκρού καί 
κατέθεσε στέφανον, εις έκφρασιν 
τιμής πρός αύτόν. Ικανός έπίσης 
άριθμός στεφάνων κατετέθη έκ 
μέρους άρχών, ιδιωτών καί φίλων 
αύτοϋ.

Ό  έκλιπών έγεννήθη τό 1922 εις 
Άνδρονιάνους — Εύβοιας. Κατε- 
τάγη εις τήν Χωροφυλακήν τό 
1945. Είσήχθη εις τήν Σ.Α.Χ. τό 
1950 καί ώνομάσθη ’Ανθυπομοί
ραρχος τό 1952. Κατ’ έκλογήν προ- 
ήχθη εις Άντ]ρχην τό 1971. Έφοί- 
τησεν εις τήν Σχολήν Πληροφο
ριών Στρατού, τό Κέντρον Μετεκ- 
παιδεύσεως Μοιράρχων, τό Τμή
μα ξένων γλωσσών τής Σ.Α.Χ. κλπ. 
Διετέλεσεν Διοικητής διαφόρων 
Υπηρεσιών Χωρ]κής, προσενεγ- 
κών πολυτίμους πρός τό Σώμα καί 
τήν Πατρίδα ύπηρεσίας. Τούτου 
ένεκεν, έτιμήθη παρά τής πολι
τείας διά μεταλλίου στρατιωτικής 
άξίας Γ' Τάξεως, ’Αργυρού Σταυ
ρού Β. Τάγματος Γεωργίου Α' καί 
Χρυσού Σταυρού Β. Τάγματος τού 
Φοίνικος. Ύπήρξεν έκλεκτός βα
θμοφόρος, σώφρων καί στοργικός 
οικογενειάρχης. Ό  ’Αρχηγός Χω
ροφυλακής έξέφρασε καί διά προ
σωπικού τηλεγραφήματος του τά 
θερμά συλλυπητήρια αύτοΰ, ώς 
καί τήν συμπαράστασιν τών άν- 
δρών τού Σώματος πρός τήν χήραν 
σύζυγον αύτοΰ καί μητέρα δύο 
άνηλίκων τέκνων διά τό βαρύ 
πένθος καί τήν δεινήν αύτής δοκι
μασίαν.

"Ας είναι ή μνήμη του αίωνία.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ Α Ρ . 51

Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε  Σ Ω Σ Τ Α ;

1. Τό φορτηγόν
2. Τό δύκυκλον
3. Τό μικρό άνοικτό φορτηγό

Μπερδεμένα κορδόνια
Θά λυθούν τά κορδόνια 1 καί 3 καί θά 

δεθή κόμπο τό 2.
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«LIBERTY OR DEATH»
This decision of the Hellenes in 

1821 was not the first or the only 
one in the long glorious adventu
rous Hellenic History. Many times 
before, the Hellenes, had taken una
nimously this kind of decision, when 
they were faced with the dilemma 
to live or die for the survival of 
their beloved Nation, and as history 
shows, they certainly succeeded, not 
only, in surviring, but also in lead
ing other Nations to their survival.

IN T H I S  I S S U E

Major John Tripis is trying’to give a general outline on the vitally important subject of mo
dern police organisation which it presents a continuous challenge to every Law Entorcement Exe
cutive today, who wants to be effective and successful in carying out his most complex and diffi
cult mission.
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Among the problems which keep : 
always very busy the modern Police 
Administrators is the one we are 
going to deal with in this article. 
No doubt that, recruitment of the 
best candidates and the most com
plete training are the basic essen
tials for a modern Police Agency. 
Nevertheless, even these men ^will 
not perform their complex and mul
tiform duties' unless they are or
ganised in a sound basis which will 
help them to know where they be
long, what their duties are, how 
they will carry them out, to whom 
are responsible and a lot of other 
things which are connected with 
their professional status.

The subject of organisation and 
administration of a modern Police 
Force is of a primary and para
mount importance and concern, 
not only to those responsible for 
it, but to every Police Officer, be
cause, the study of organisation gi
ves every one the feeling of «belon
gingness» which he needs in the 
police service. It shows him how 
his Department functions and the 
role he has to play in it. An under
standing of the police system also 
comes from a study of organisa
tion and administration. A know
ledge of the law enforcement vo
cation, therefore, plus a develop
ment of the esprit de corps, are 
but two of the benefits that come 
from a study of organisation and 
administration of Police, which 
plays such a vital role in a modern 
society like ours of today.

The primary purpose of Law En
forcement Agencies is to serve the 
citizens. The Police do this by pre
serving the peace and protecting life 
and property against attacks by cri
minals and from injury by the ca
reless and inadvertent offenders of 
the law. In addition, Police are 
charged with the enforcement of 
a wide variety of laws and regula
tions dealing with all sorts of sub
jects, most of them which are of 
a great social importance and mean
ing.

Police problems of today differ 
widely from those of some fifty 
years ago, although the fundamen
tal purpose remains the same. Mo
dern inventions and social chan
ges, which are the result of 
the today’s technological progress, 
bring new problems and added

2

PROBLEMS OF MODERN 
POLICE

ORGANIZATION

AND

ADMINISTRATION

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

BY
JOHN TRIPIS

Gendarmery Major



threats to the peace, comfort, se
curity and welfare of the citizens- 
The adaptation of new inventions 
to criminal use has imposed addi
tional burdens on the police. Be
sides, many more headaches, have 
added to the evergrowing long list 
of police problems of today.

Society, had ever, been organis
ed itself on many fronts for selfpro
tection and the promotion of hu
man welfare. The evidence may be 
seen by looking in almost any di
rection and facet of social life.

On the Law Enforcement front, 
organisation is the number one sub
ject in every country, since its pros
perity and welfare can never be 
secured and achieved unless law 
and order are preserved by the Law 
Enforcement Agencies. Law En
forcement is a fundamental premise 
that organisation must be geared 
directly to specific goals and objec
tives. The functions and objectives 
of police service include as we men
tioned before a great deal of duties 
on a wide range and variety of sub
jects which are related immediately 
to the existence of both the indivi
dual citizen and the society itself at 
general. In order to carry out these, 
so vitally important functions, du
ties and objectives, the police re
quire organisation on a most sound 
and perfect basis.

Experience tends to confirm the 
conception that a Police Admini
strator with superior qualifications, 
woul be handicapped with struc
tural defects in the organisational 
pattern and that high caliber per
sonnel would be thwarted in its 
best efforts by faulty organisation.

A Police Agency is organised for 
the purpose of facilitating the at
tainment of its goals and objecti
ves. Organisation, therefore, is the 
grouping of related activities in a 
group for efficient operation. It is 
the arrangement of persons with 
common purpose in a manner to 
enable the performance by specifi- 
edindividuals of related tasks group
ed for the purpose of assignement, 
and the establishement od areas of 
responsibility with clear-cut chan
nels of communication and autho
rity.

The accepted patterns of police 
organisation follow rather closely 
related to be found in military ser
vice. This appears to be very logi
cal development since a pollice or

ganisation is semi-military in cha
racter. In both cases, personnel are 
in uniform; in both cases, they are 
arranged against an adversary and 
again, in both cases gun-fire and 
loss of life may characterize the 
day’s work. The presence of ranks 
offers still another parallel in the 
approach to discipline and control 
of operations. In mob and other 
combat situations the patterns of 
operations are virtually identical.

The Police, despite, the experience 
gained in the long run of their ex
istence and history, must today trail 
themselves behind developments in 
science and industry in the process 
of adapting themselves to the needs 
of a modern society if they wish 
to be effective and modern.

The social and economic losses, 
resulting from retarded traffic flow, 
traffic congestion, traffic accidents 
not prevented crime activities and 
drug abuse and trafficking continue 
to follow a menacing upward trend, 
which keeps uneasy every  ̂ citizen 
and every police Administrator. In
terms of cause and effect, it must 
be conceded that the traditional pu
nitive character and philosophy of 
the criminal law have retarded the 
developments of the Law Enforce
ment Profession. The number of ar
rets and convictions was for many 
years regarded as the accepted ba
rometer of police efficiency. No ap- 
partent connection was perceived 
between cause and effect in the end
less parade of human fallibility. The 
jail and the penetentiary represent
ed the total prescriprion in the stra
tegy of crime control. The contri
butions of the sciences of medicine, 
psychiatry, psychology and socio
logy have altered the punitive sche
me of things with their proposals 
of diagnosis and treatment.

A system of legal justice based 
upon the thesis of punishement has 
exerted a tremendously negativ 
effect on the professionalization o 
police service. As a corollary, the 
law quality of personnel required 
to exercise the police power under 
these conditions was not conducive 
to good public relations, with the 
result that a negative public opi
nion had been created in the past. 
The withdwal of public interest and 
support, together with public apa
thy and indifference, has further 
served to retard the advance toward 
professionilization. No less impor

tant has been the fact that a sub
standard personnel became an easy 
prey for corrupt police figures.

Despite this weight of mildstones 
about its neck,, the Police began 
gradually to thrust forward in a 
series of brilliant advances. A num
ber of changes were moving accross 
the field in police organisation and 
administration gradually began to 
seek memebership in the hierarchy 
of the various social and public 
professions.

The new developments(fingerprint 
identification, motorisation of po
lice, adoption of radio-communica
tion etc.) and other technological im
provements have served to sychro- 
nize the arrest with the depradation 
and offered immediate gains in po
lice efficiency. The motorization and 
radio-communication marked a 
strategic increase in the mobility of 
the force and amplified the striking 
power of this crime fighting orga
nisation. The way of the transgres
sor became doubly hard with the 
rapidly mounting risk of apprehen
sion and the threat of a verdict of 
guilty.

The real significance of the new 
developments however, was that 
for the first time scientific discipli
nes came to be associated with po
lice service.

From that point of view on, the 
invasion of the field of police orga
nisation an dadministration by scien
tific methods has gone forward, gai
ning steadily in momentum. Orga
nisational patterns, personnel re
cord system, communication, crime 
investigation and identification, cri
me prevention, traffic control and 
other phases of police administra
tion have come under the influence 
of these new forces. It may be said 
that the people are now at the thesh- 
old of a new concept of Police ser
vice geared to the requirements of 
a modern social order. Important 
among the factors which are pro
phetic of progress in this area has 
been the gradual adaptation of the 
criminal law to changing concepts 
of justice. If the punitive philoso
phy of the criminal law has retarded 
professionalization of the Police it 
is also true that its negative force 
has been diminished by collision 
with the behaviour sciences and by 
the change they have induced. The 
influence of Christianity in the gra
dual movement toward new
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thoughts in the field of juri
sprudence was considerable. Among 
important contributions of this so
cial force to the Police administra
tion of justice was the humanitarian 
doctrine of personal conviction and 
redemption. The concept of indivi
dual responsibility for sin and the 
redemptive purpose of punishment 
paved the way for the appearance 
of reformation as an additional ob
jective of the punitive approach. 
The doctrine of the free will and res
ponsibility for sin was projected 
over into lay patterns of justice, 
finding expression in criminal law 
and procedure.

A criminal act came to be regard
ed as the result of deliberate choice 
on the part of an individual and for 
that reason, he should be held res
ponsible for his course of action. 
Repetence and reformation gradua
lly evolved as functions of punish
ment. The criminal offender is a 
social product not altogether a 
a free moral agent responsible for 
his acts and that in order to be 
understood, the forces in his envi
ronment both internal and exter
nal — biological and social —, that 
produce him must be scientifically 
explored and analyzed.

The development of scientific dis
ciplines in medincine, psychology, 
psychiatry and sociology, brought 
new horizons of criminology into 
view and extended immeasurably 
the study of behaviour phenomena. 
Punishment as an end and as an 
instrument of crime control is gra
dually giving way to the enlightened 
concepts of the multiple causation 
of individual acts. Worship at the 
shrine of punishment is giving 
gradually way to procedures comfir- 
med by research and meriting the 
stamp of scientific sanction. These 
concepts have paved the way of 
the evolution of professional stan
dards in the modern police field.

Police service is moving through 
a significant period of transition. 
Concepts and procedures that find 
general application today would 
have seemed strange indeed not 
many years ago.

The technological advances and 
their application to the police enter 
prise have multiplied enormously 
the police service potential. At the 
same time they have ludded Police

Administrators and the society they 
serve into a false sense of security. 
Rather than simplifying the task of 
management they have added to 
its complexity and have placed a 
high premium upon administrative 
ability. Research in the behaviour 
sciences has farther expanded the 
responsibilities of the Police Admi
nistrator in the application of sound 
preventive techniques. The expand
ings role of Police Administration 
in the prevention of crime and de
linquency now presents an ines
capable challenge to evry one.

The objectives of modern police 
service and the approach to them 
tend to become complex in propor
tion to the extent to which they are 
understood. Today, these problems 
and the procedural decisions that 
must be made crowd the desk of the 
Police Chief on a bewildering scale. 
Compelled to make decisions he is 
also compelled to reckon with the 
resources available for their exe-cu 
tion. An inventory of these resour
ces runs the gamut of police admi
nistration and management and re-

The technological advances and theirapplication to the Police have multiplied enor
mously the police service potential.



quires on the part of the police 
chief a careful evaluation of all the 
factors, both internal and external, 
that bear a dynamic relationship 
to the combat strength or striking 
power of the Police. Phased at ti
mes by a hostile public and press 
headlines that call attention to 
mounting crime rates and traffic 
fatalities that show no sing of aba
tement, administration is frequently 
hard pressed for the answer. The 
standard explanation» we are un
dermanned» is giving way to a more 
critical view of the police problem 
and of the requirements for its so
lution.

The numerical strength of Police 
is always of very acute concern to 
every police administrator today. 
The universal appeal for more man
power is changing to a demand for 
better manpower. Mere addition 
of manpower does not enhance the 
ability and efficiency of the indivi
dual officer and such addition does 
not increase any appreciable degree 
the overall effectiveness of the Po
lice Department as a whole. The 
striking force of a Police Officer is 
the measure of ability and thrust 
toward the acheivement of objec
tives. In a modern society, the

striking power of a Police Force is 
directed toward complex objectives 
including the preservation of public 
order, the protection of life and 
property and the suppression and 
prevention of cime and vice, as well 
as toward the solution of the mani
fold problems of traffic administra
tion etc. As if these were not en
ough, the growing complexity of 
the social and economic order, has 
increased the burden of the Police 
by giving them additonal duties and 
responsibilities of a regulatory na
ture. Some of them have had the 
effect of greatly reducing the com
bat strength of the Police for the 
handling of problems which only 
the police can deal with effectively.

Based upon strictly numarical 
considerations, the Police is at te- 
mendous disadvantage. The num
ber of professional criminals and 
their amateur brethern, together 
with random and potential offender 
may outnumber police personnel 
very easily anywhere. Add to this 
the fact that the time and place of 
criminal attack is known in advance 
only to the offender and some idea 
of the magnitude of the police pro
blem may be gained. When to these 
threats to life and property are add

ed the vastly increased responsibi
lities of the police, such as traffic 
administration one begins to per
ceive in broad outline the dimen
sions of the problems facing police 
management today.

The mere quantity of police ser
vice is not the only factor in suc
cessful law enforcement. The qua
lity of that service is of even grea
ter importance. The basic unit of 
a Police Agency is the police offi
cer - the patrolman. The manner in 
which he performs his duties can 
go far towards securing an impres
sive record for the force he repre
sents or it can offset considerable 
part of the efforts put forth by 
even the most rigorous and enligh
tened leadership. If the police offi
cer is carefully selected and tho
roughly trained, if official disci
pline is applied to him fairly and 
firmly and if his morale is maintan- 
ed by adequate salary, satisfactory 
working conditions and open road 
to promotion and a sense of se
curity both during his active em
ployment and his years of retire
ment the prospect is brightened for 
an active handling of the difficult 
problems with which the Police 
must deal.
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On the other hand, if many of 
these features are lacking in any 
marked degree there is a correspond 
ing deterioration in the quality of 
police service for which even great
ly increased numbers cannot alto
gether compensate. Thus in police 
operations the numerical strength 
is not a true measure of the com
bat strength. The intelligence, the 
education, the professional train
ing, the mental health and carreer 
interests of the individual officer 
comibined with expert organisation 
and management superimposed 
from above to amplify the combat 
power of a Police Officer far beyond 
the point attainable by sheer nume
rical strenghth alone.

The formula for modern police 
service is not a simple one. The 
elements in both the staff and line 
performance of a police officer re
quire constant reappraisal and im
provement for it is operating 
strength in the line that very lar
gely determines the measure of suc
cess or failure in the delivery of 
police service.

The growth and profileration of 
modern advances has created new 
police problems of the first magni
tude. The mobility of the criminals 
and an increase in the volume of 
criminal activity altogether out of 
proportion to the increase in po
pulation, presents to Police Admi
nistration a compelling challenge 
to re-examine organisational pat
terns .

Thus Police Administrators have 
today to follow certain principles 
and features set by competent scien
tists in the field of organisation and 
management, which as we know are 
the following :

— PLANNING that is working 
out in broad outline the things that 
need to be done and the methods 
for doing them in order to accom
plish the purpose and objectives set- 
forth for a Police Agency.

— ORGANIZING : that is the 
establishment of the formal struc
ture of authority through which 
work subdivisions are arranged, de
fined and coordinated.

— STAFFING : This includes 
the whole personnel function of re
cruiting and training the staff and 
studying and improving working 
conditions.

The new developments and other technological improvements offered immediate 
gains in police efficiency.
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The functions of police service include a great deal of duties on a wide range and 
variety of subjects.

— DIRECTING : This consists 
of the continuous task of making 
decisions embodying them in spe
cific and general orders and in
structions, and serving as the leader 
and guideline of the Agency.

COORDINATING : Is, the all 
important duty of interrelating the 
various parts of the work.

REPORTING : Involves keeping 
those to whom the executive is re
sponsible informed as to what is 
happening. This include keeping 
himself and his subordinates in
formed through records, research 
and inspection.

BUDGETING : That means
formulating the budget and per
forming fiscal planning, accounting 
and control.

Consideration of the ever-increas
ing cost of police service makes it 
apparent tfiat police objectives must 
be accomplished in the most effi
cient and economical manner, for 
if this is not done an unreasonable 
burden will be placed on the econ
omy of a country. Police objectives 
like all other objectives in life, are 
most effectively and economically 
achieved through the process of 
P l a n n i n g .

Planning is, therefore, the pro
cess of developping a method of 
procedure or an arrangement of 
parts intended to facilitate the 
achievement cf a defined objective. 
Almost everything we do in life is 
preceded by planning.

Police planning serves many pur
poses :

— It explains and clarifies policy 
by defining more accurately an im
mediate objective or purpose and 
by pointing out how this is to be 
achieved.

— It serves as a guide both to 
training and to performance. It pla
ces responsibility for action and 
reduces the complexity involved. 
Through planning chaos, confusion 
and friction are replaced by system, 
order and teamwork.

— It gives continuous attention 
to the improvement of practice and 
procedure through assuring increas
ingly better performance.

— It makes control possible by 
enabling accomplishments to be 
checked.

— It assures the most effective 
and economical use of departmen

tal resources of manpower and 
equipment.

Just as in other phases of Police 
work, the chief retains ultimate re
sponsibility for planning. Except in 
a very small force, however, he will 
not have the time to do all the 
planning which his Department will 
require. In larger Department the 
planning Division should be one 
of the major Services staffed with 
the most competent personnel spe
cifically specialized in the sort of 
duties which are so important to 
any police operation.

Next step of a modern Police 
Agency is the organisation process. 
In this article, we are not intended 
to discuss the organisation and sug
gest the best arrangement of the 
various parts or unit of a Police 
Agency, but rather to point out the 
general principles of organisationt 
which apply not only to every Po 
lice Agency, regardless of size, but 
also to any organisation, whether 
it be a Store, a private enterprise 
etc.

Police Administration, one of the

major line agencies of government 
operates in a climate of emergency, 
which calls for strict discipline in 
order to meet the demands for 
prompt and direct action. Police 
administration has therefore, be
come today a complex and highly 
technical calling. The nature of the 
Police mission places an extraor
dinary premium upon the adminis
trative abilities and emphasizes the 
importance of adequate profession
al preparation for this technical job 
of management.

Foremost among the indispens
able prerequisites to successful or
ganisation is undoubtedly, Unity of 
Command. The significance of this 
principle in the process of coordi
nation and organisation must not 
be lost sight of. In building an 
organisation structure it is often 
tempting to set up more than one 
boss. The rigid adherence to the 
principle of Unity of Command is 
indispensable. A subordinate should 
be under the direct command of 
one and only one supervisor. If 
this principle is not adhered to con-
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fusion, inefficiency and irresponsi
bility will surely follow.

That the police work must be 
divided among the members of the 
force is agreed to by everyone. The 
basis upon which the division 
should be made, however, is not so 
easily agreed upon. There are at 
least five methods of dividing the 
work. The division of work can be 
based on purpose, process or me
thod, clientele, time or area. Two 
or more of those methods may be 
applied at the same time.

The most common method of 
dividing the work in police service 
is by purpose. The purpose of an 
activity or operation is an import
ant determining factor in organisa
tional relationships. The division
alisation of a Police Agency is large
ly the expression of the need fo'r 
effective division of work. Economy 
and efficiency in organisation de
mand that all operations related to 
each other of these functions be 
located under the single command 
and supervision as a basic principle 
of sound organisation. Organisation 
by major purpose serves to bring 
together in a division those who 
make use of a special skill or te
chnology.

Thus functional specialisation 
brings with it specialized facilities, 
methods, procedures and techni
ques, which may be properly group
ed in the organisational structure.

Work may also be classified ac
cording to the C 1 i e n t e 1 e or the 
particular kind of people served. 
(Juvenile offenders for instance). 
This development represents an at
tempt to gear organisation to the 
needs of a specific clientele so that 
trained men bring to the individual 
case the clinical resources for dia
gnosis and treatment.

A Police Agency operates twenty- 
four hours a day. Its work must, 
therefore, be divided according to 
the time of the day. Most Police 
Services operate on 3 shifts basis, 
having an 8hour tour of duty. The 
amount and nature of the demands 
for police service are not the same 
on all of the 3 shifts. When this 
fact is combined with the basic 
principle that in a crime fighting 
organisation maximum manpower 
must be made available at the time 
and place of the greatest demands 
for police service, it becomes ap-
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parent that chronological distribu
tion of staff and line services is a 
matter of considerable importance 
and difficulty. Shifts must be organ
ised to provide maximum manpow
er during the hours of the greatest 
need and at the same time to avoid 
holding officers on duty when the 
need for their services has lessen
ed considerably.

The line delivery of police service 
requires a territorial decentraliza
tion of operations. In no other way 
can the Police organize to reach 
the people who are to be served 
or to be controlled. A universal 
feature of Police Organization and 
Administration throughout the 
world iis the subdivision of the area 
police into small units, precincts 
etc.

The need for the existence. of 
numerous precincts is being ques
tioned and subjected to careful 
scrutiny in many jurisdictions to
day. Motorization and two-way ra
dio-communication have made in
tensified control of the force and 
have increased its mobility and 
maneuvrability. These technological 
improvements have rendered obso
lete and extravagant the maintain- 
ance of police stations and some
times even of police precincts or 
other divisions.

Regardless of what method is 
used for subdividing a Police Force 
the importance of clear and defi
nite lines of authority and responsi
bility cannot be overstressed. Every 
person must know where he fits 
into the picture, to whom he is 
responsible, and who is responsible 
to him. He must also know his 
exact duties and responsibility. The 
lines of authority and responsibility 
must be definitely shown and under
stood by every man.

Another principle of organisation 
is the recognition of a natural limit 
to the number of subordinates who 
can be properly supervised by one 
person, and the necessity of not 
exceeding this limit when setting up 
an organisation.

This principle is immediately con
nected with the one of the unity 
of command.

It is self-understood that the au
thority must be commensurate with 
responsibility. A subordinate can
not function effectively in carrying 
out his responsibilities unless he

be given the authority which is 
necessary to carry out the respon
sibility.

The formula for maximum op
erating strength in the staff and 
line services is not a simple one.

First in importance is proficiency 
at the level of top management. 
Proper qualifications and selection 
techniques must be established so 
that persons possessing adminis
trative ability of a high order may 
be secured to fill police executive 
positions, considered to be among 
the most technical jobs of manage
ment in public services. There must 
be structure suited to the purposes 
of the Police Agency. While it is 
necessary to group related fun
ctions into administrative units for 
economical and effective supervi
sion and control, the determination 
of these units will be conditioned 
by a number of factors including :

The major purpose of the activ
ity or function; the process or me
thod to be employed in achieving 
its objective; the nature of clientele 
with which it must deal; the geo
graphical distribution of operation 
and the time element of operations.

Morever, proper recognition 
must be given to both Staff and 
line in their respective areas of 
responsibility. However, these 
structural aids to good manage
ment should not be permitted to 
become ends in themselves and ob
scure the objective of the Agency 
for delivering service to the public. 
Consolidation of Staff functions 
under single unified command is a 
prerequisite to the development of 
efficiency in both staff and line op
erations. Likewise, merging the 
combined personnel of line services 
under one command increases fle
xibility of management and imple
ments the intelligent planning if 
field operations.

In closing our article, which, of 
course, does not cover completely 
the exploration of this great and 
complex subject, we would like to 
stress that the elements in staff and 
line Services that condition the line 
performance of a Police Agency 
merit considerable reappraisal and 
improvement, for it is operating in 
the line that very largely determines 
the measure of success or failure 
in the delivery of police service.



ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ 
■—  ΕΚΑΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ

ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ 
ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

λΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Αος Λαχνός 300.000 Δρχ. 300.000
Βος » 100.000 » 100.000
Γος » 50.000 » 50.000
5 Λαχνο| 10.000 » 50.000
10 » ‘ 5.000 » 50.000
20 » 3.000 » 60.000
30 )) 2.000 )) 60.000
50 )) 1.000 » 50.000
8.000 » 40 » 320.000

Κυκλοφορεί εις 64άδας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 64 άδος

"Ενας λαχνός
2 .000.000

•

"Επτά λαχνοί
1.000.000 έκαστος

καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί 
μέ σημαντικά ποσά

Λ Ω Ρ Ο Ν
4 .800.000

Τ Λ  Δ Ι Π Λ Α  Λ Α Χ Ε Ι Α  Κ Ε Ρ Δ Ι Ζ Ο Υ Ν  Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α  Π Ο Σ Α
5.000.000

Ό Λ Α  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ’

ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΑΧΕΙΑ
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ιήνιύχηοας ως τύχη.

Οί άνδρες διεκδικοϋν άποκλειστικά 
γιά λογαριασμό τους τό ποδόσφαιρο.
Τό άποκαλοΰν «ανδρικό παιχνίδι» (δικαίωμά τους) 
Τίποτα δμως δέν έμποδίζει κΓ εμάς τις γυναίκες 
νά παίξουμε... μαζί τους.

άλλα (μιά καί μάς αρέσουν οί συγκινήσεις)
ΠΡΟ-ΠΟ Μέ δπτλόνά παίζο

εκατομμυρίων, πού μοιράζει τό ΠΡΟ-ΠΟ
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