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Ε Ξ Ω Φ Υ Α Λ Ο Ν

Ή  Άνάστασις τοΰ 
Θεανθρώπου. Βυζαν
τινή είκών τοΰ Α 
γίου Όρους. Εύγε- 
νής προσφορά τής 
«ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ Α
ΘΗΝΩΝ» έκ τοΰ 
Λευκώματος «Οί 
Θησαυροί τοΰ 'Α
γίου 'Ορους».

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

Τον τελευταεο καερό,άπό τες'Υπηρε- 
σε'ες ’Ασφαλεε'ας της Χωροφυλακής, 

σημεεώθηκαν δεαδοχεκε'ς δεαλευκάνσεες 
δεαφόρων σοβαρών άδεκημάτων.

Το γεγονός αυτό εγενε δεκτό με έκα 
νοποεησε άπό δλους γενεκά τούςύπη- 

ρεσεακους κύκλους τοΰ Σώματος,καε αέσ- 
θήματα άνακουφεσεως άπό τό ευρύτερο 
κοενό,άν κρενωμε τες εκατοντάδες τηλε
φωνημάτων ,τηλεγραφημάτων καε' έπεστολών 
άπό ανθρώπους κάθε ήλεκε'ας, κοενωνέκής 
θε'σεως καε μορφώσεως.

Τό τελευταεο αύτό μας δενεετήν εύ- 
καερεα νά έπαναλάβωμε γεά μεά άκό- 

μη φορά ότε 6 'Ελληνεκός λαός,πε'ρα άπό 
τά αυθόρμητα αεσθη'ματά του,δεαθετεεενα 
πηγαεο ενστεκτο φελονομεας πού πεε'θεε 
οτε στη' Χώρα μας τό λεγόμενο "αλλοδα - 
πής προελεύσεως ώργανωμένο εγκλημα"εε- 
ναε ένας ανεπεθύμητος καε αποδεοπομπαε 
ος περαστεκός επεσκε'πτης.

Με άλλα λόγεα δηλαδή ,στήν'Ελλάδα 
δεν εύδοκεμεε τό "ώργανωμε'νο έγ

κλημα " άλλά γεά λε'γο πάντα δεάστημαοέ 
έπε'δοξοε όσο καε' άφελεες στην ούσε'α με 
μηταε του πού εγεναν ετσε άπό τήν στε- 
γμή πού τό είδαν νά προβάλλεταε άπό κά 
ποεα οθόνη ή τό δεάβασαν σε κάποεο"έμ- 
πορεκό" έντυπο .Μήπως δε'ν είναε άλη'θεεα 
οτε δλοε αύτοε πού αποκαλοΰνταε εγχώ - 
ρεοε " Αρσεν Λουπεν 11 η ρεφεφήδες" δεν 
είναε πολυτάξεδοε κοσμοπολετες κακοποε 
οε,άλλά παεδεά αστεκών συνοεκεών η καε 
χωρεών ακόμη;

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "

Ε Τ Η Σ Ι Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι
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ΝΥΝ MillΠ ιΐ ΙΚΜΊ/ΙΙΐροΠιΙΙ ΦΟΤΟΟ

Φίλτατοι καί Γενναίοι, "Ανδρες τής 'Ε λληνικής Χω ροφυλακής.

« Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν  Ε  Σ Τ  Η »

' 0  Γολγοθάς τής Μητρός Πατρίδος ανήκει εις το παρελθόν. Ά ν ά σ τ α -  
σις φω τοβόλος θά λαμπρυνη το μέλλον τής Φυλής μας.

’Εν ευχαριστία πολλή  διά τάς προς την φ ιλτά την Π ατρίδα  υπηρεσίας  
σας, άπευθυνων προς πάντας θερμάς Π ατρικάς εύχάς, εύχομαι όπω ς  το εκ 
τοΰ Ζωοδόχου Τάφου προελθόν χαρμόσυνου τής  ’Αναστάσεω ς μήνυμα χαρο-  
ποιή πάντας καί το Α ν α σ τ ά σ ιμ ο υ  Φως καθοδηγή καί φω τίζη υμάς εν ύπε-

’Αναστάντος Σωτήρος Χρίστου επ ευλογή  υμάς καί τάς οικογένειας σας εν πάση  
χαρά καί ευτυχ ία .

« Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν  Ε  Σ Τ Η »

■ m m m a m
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Ο ΙΗΖΟΥΖ ΝΙΠΤΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΑΛΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ

Τό ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ή «Άκρόπολις 
της ’Ορθοδοξίας»,δπωςπολύπροσφυ- 
ώς έχαρακτηρίσθη, είναι μία πραγμα
τική κιβωτός ή οποία περιλαμβάνει 
καλλιτεχνικούς θησαυρούς άμυθήτου 
αξίας. Εις τάς είκοσι περίπου Μονάς 
τής ’Αθωνικής Χερσονήσου φυλάσ
σονται χιλιάδες εικόνες, εικονογρα
φημένα χειράγρα ρα, ξυλόγλυπτα και 
άλλα καλλιτεχνήματα, ή δέ εικονο
γραφημένη διακόσμησί τους μέ χαρα
κτηριστική βυζαντινή τεχνοτροπία 
έκπλήσσει τον έπισκέπτη. Χαρακτη
ριστικόν δείγμα των έκπληκτικών 
καλλιτεχνημάτων τά όποια διαφυλάσ- 
σονται είς τάς Μονάς τής ιδιορρύθμου 
Μοναχικής Πολιτείας άποτελοϋν καί 
οί παρατιθέμενες εικόνες άπό τό Θειον 
Πάθος καί τήν ’Ανάστασιν, τοϋ θεαν
θρώπου. (Εύγενής προσφορά «ΕΚ
ΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ» Ικ τοϋ έργου 
«Οί θησαυροί τοϋ 'Αγίου "Ορους).

Άπό τόν Σταυρό τοϋ Γολγοθά

196



στον Θρίαμβο τής Άναστάσεως
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[Ξ 25η Maptiou 1821
Κ Μ Ε Ρ Η Σ Ι  Al

κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Εις τήν παγκόσμιον 'Ιστορίαν σπανίζουν κατορ
θώματα φιλοπατρίας καί γενναιότητος όμοια έκείνων 
τά όποια συμβολίζει ή 25η Μαρτίου 1821.

Καί τοϋτο διότι, δυσκόλως λαοί τελοΟντες έπί αίώ" 
νας ύπό δουλείαν, διετήρησαν τόσον έπιμελώς τήν 
έθνικήν των συνοχήν, τήν προσήλωσίν των πρός τά 
εΰγενέστερα άνθρώπινα ιδανικά, τάς έθνικάς των παρα
δόσεις καί τήν πίστιν των πρός τήν Θρησκείαν, όσον 
κατά τήν έποχήν έκείνην οΐ Έλληνες.

Ολα αύτά, κατέστησαν τούς ταπεινούς ραγιάδες* 
ύπερανθρώπους, άποφασισμένους νά έπαναφέρουν τήν 
έλευθερίαν εις τήν άρχαίαν κοιτίδα της. Ό  ύπό τά 
Ελληνικά έρείπια ύποβόσκων διακαής έθνικός αύτός 

πόθος, προσήγγισεν εις τήν πυριτιδαποθήκην τής έλλη- 
νικής ψυχής καί έδημιούργησε έκρήξεις αί όποίαι έδό- 
νησαν έκ θεμελίων τήν κραταιάν τότε ’Οθωμανικήν 
αύτοκρατορίαν. Τό Εθνικόν σάλπισμα συνήνωσεν 
όλους τούς Ελληνας καί ή νικηφόρος ιαχή τής Έπα- 
ναστάσεως, συνήγειρε τούς Εύρωπαίους, οί όποιοι 
προσήλθον εις τόν ’Αγώνα διά νά προσφέρουν τούς 
έαυτούς των θυσίαν εις τόν βωμόν τής Πατρίδος τού 
φωτός καί τού πνεύματος.

Τό θαύμα τού 21, ένδυναμώνει τάς έπερχομένας 
έλληνικάς γενεάς πρός όλοκλήρωσιν των έθνικών μας 
έπιδιώξεων. Κοινή δέ πλέον είναι ή διαπίστωσις, ότι 
«οί ήρωες πολεμούν σάν Έλληνες».

Αλλά ή συσσωρευθεϊσα δόξα καί ή έθνική υπερη
φάνεια έκ τών μέχρι τοΰδε άγώνων τής φυλής μας, δέν 
πρέπει νά μας όδηγοΰν μόνον εις τήν έθνικήν έπαρσιν 
καί καύχησιν. Θά πρέπει εις έκάστην έπέτειον νά μάς 
δίδεται ή εύκαιρία τής περισυλλογής καί τής μελέτης 
τών έκ τής ιστορίας μας διδαγμάτων. Κύριον δέ έθνικόν 
δίδαγμα είναι τό γεγονός, ότι όσάκις οί Έλληνες κατήρ- 
χοντο ήνωμένοι εις τούς άγώνας των κατήγαγον θριάμ
βους. Αντιθέτως όμως, όσάκις ένεφιλοχώρησαν εις 
τάς καρδίας των ή διχόνοια, ή φιλοπρωτία καί ή μισαλ
λοδοξία ήπειλήθησαν τά πάντα καί αυτή έτι ή έθνική 
μας ύπόστασις.

Εις αυτήν τήν θέσιν άξίζει νά σταθώμεν σήμερον 
περισσότερον, νά σταθμίσωμεν τά σημεία τών καιρών 
μας καί μέ γνώμονα τό έθνικόν μας συμφέρον καί τό 
χρέος πρός τούς άθανάτους ήρωάς μας, νά προχωρή- 
σωμεν ήνωμένοι εις τόν δρόμον τών πεπρωμένων μας. 
Πρώτοι έσεΐς τά όργανα τής τάξεως. γίνετε διαπρύσιοι 
κήρυκες τών υψηλών διδαγμάτων τής έλληνικής ιστο
ρίας. Μόνον οΰτω θά τιμήσητε προσηκόντως τήν μνή
μην τών άπελθόντων, θά συμβάλητε άποτελεσματικώς 
εις τήν πραγμάιωσιν ιών άνεκπληρώτων έθνικών μας 
πόθων καί θά συνδράμητε κατά τόν καλύτερον τρόπον 
τήν σημερινή Κυβέρνησιν εις τό νά καταστήση τήν 
χώραν μας ισχυρόν, ευημερούσαν καί υπολογίσιμον 
εις τούς έχθρούς καί τούς φίλους μας.

Διατηρείτε  ̂διαρκώς εις τήν μνήμην σας, ότι ήμεΐς 
οι Ελληνες ειμεθα ικανοί δι υψηλάς έπιτεύξεις εις 
όλους τούς τομείς τής άνθρωπίνης δραστηριότητος, 
όσάκις ή θαυματουργός άγάπη μάς άδελφώνει.
Ζ Η Τ Ω  Τ Ο  Ε Θ Ν Ο Σ  
Ζ Η Τ Ω  Η 25η Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

Λ Ι Α Τ Α Γ Α Ι

κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Θείαν καί ίεράν λατρευτικήν έκδήλωσιν τής έλληνι- 
κής ψυχής άποτελεϊ ή Έθνική ’Επέτειος τής 25ης 
Μαρτίου, όπου κατ’ ένιαυτόν, τέσσαρες γενεαί, άπό 
τού 1821 μέχρι σήμερον, άναβαπτίζονται εις τήν κολυμ- 
βήθραν τών χριστιανικών καί έθνικών ναμάτων τής 
δισυποστάτου Ελληνοχριστιανικής συνθέσεως.

Δέν είναι, συνεπώς, άπλοΰν τό γεγονός, τής θαυμα- 
στής συγκυρίας, κατά τήν όποιαν τό ’Έθνος μας σύσ- 
σωμον έξηγέρθη, τήν ιδίαν αγίαν καί μεγάλην ήμέραν 
τού Εύαγγελισμοΰ, μέ τήν έναρξιν τής θείας καί άσυλ- 
λήπτου καί μεγαλειώδους ένανθρωπίσεως τού υπέρο
χου Ναζωραίου, τήν θεόπνευστον διδαχήν τού όποιου 
πρώτοι οί Έλληνες ένεστερνίσθησαν καί διέθεσαν διά 
τήν έξάπλωσίν της τήν γλώσσαν, τό πνεύμα καί τό 
τίμιον αίμα των.

Αΰτό τό μεγαλειώδες άντιφέγγισμα τής τελειοτάτης 
έναρμονίσεως Χριστιανισμού καί Ελληνισμού άπο- 
τελεΐ τόν άρρηκτον συνδετικόν κρίκον τής θείας μεθέ- 
ξεως τών Ελλήνων πρός τόν Θεόν καί τής ίεράς πί- 
στεως πρός τήν αίωνίαν των Πατρίδα.

Τό ’21 είναι, άναντιρρήτως, ό άσβεστος καί τηλαυγής 
φάρος, ό όποιος μέ τό έκτυφλωτικόν του φώς, θά καταυ- 
γάζη τό στερέωμα τής Έλληνικής καί κατ’ έπέκτασιν 
τής οικουμενικής ιστορίας καί θά φωτίζη τά βήματα 
όλων τών γενεών εις τόν δρόμον τής τιμής’καί τού καθή
κοντος. Διότι, κατά τήν έθνικήν μας παλιγγενεσίαν, 
δέν ήγωνίσθη ένα έλεύθερον καί συγκροτημένον κρά
τος έναντίον όσονδήποτε ύπερτέρου έχθροΰ, άλλά 
άπεδύθη εις ένα ύπεράνθρωπον καί άπεγνωσμένον ά- 
γώνα μία δράξ περιφρονημένων, άλλ’ έξόχως γενναίων 
τό φρόνημα καί τήν ψυχήν σκλάβων, διά νά πραγμα- 
τοποιήση έκ τού μηδενός τό δνειρον τόσον Ελληνι
κών γενεών, τήν νεκρανάστασιν τής έπί αιώνας σκλα
βωμένης Φυλής.

Δικαίως, λοιπόν, ή έθνεγερσία τής 25ης Μαρτίου 
1821 προκαλεΐ τήν Έθνικήν υπερηφάνειαν καί συγκί- 
νησιν καί άναντιλέκτως θεωρείται πολύτιμος σταθμός 
εις τήν ιστορίαν τής Φυλής.

Οί μετέπειτα σταθμοί τών ιερών άπελευθερωτικών 
καί άμυντικών πολέμων τών Ελλήνων, ώς ό ιερός πό
λεμος τού 1912, τό θρυλικόν έπος τού 1940, ή άπαρά- 
μιλλος νίκη τού 1949, συνθέτουν τό λαμπρόν διάδημα 
καί τόν θαυμαστόν φωτοστέφανον τής νεωτέρας ιστο
ρίας τού Έθνους. Τήν διαφύλαξιν, όλων όμως τών ιερών 
αύτών παρακαταθηκών τής Φυλής ήλθον νά προασπί
σουν καί νά προαγάγουν αί ένοπλοι δυνάμεις τής χώρας 
αί όποίαι, έκλεκτικώς, κατά ιστορικήν καί έθνικήν 
έπιταγήν, έκπληρούν ύψίστην έθνικοκοινωνικήν άπο- 
στολήν, μέ πλαίσιον τήν πλή ρη συμπαράστασιν, έγκαρ- 
δίωσιν καί ένίσχυσιν τής συντριπτικής πλειοψηφίας 
τού Ελληνικού Λαού.

Ζ Η Τ Ω  Τ Ο Ε Θ Ν Ο Σ  
Ζ Η Τ Ω  Η 2 5 η  Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ  1 8 2 1

Ο Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  
ΚΩΝ]ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

’Αντιστράτηγος
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Γ Ε Ν Ι Κ Α

'Ο άνθρωπος, είς τήν μακραίωνα ιστορίαν του, έχρει- 
άζετο πάντοτε περισσοτέραν ενέργειαν, άπ’ δτι του 
προσεφέρετο εις οίανδήποτε εποχήν. ’Ακόμη καί σή
μερον οί λαοί τής Γης άξιοϋν μεγαλυτέραν άπό ήμέ- 
ρας εις ημέραν ένέργειαν, διότι πιστεύουν δτι δι’ αυ
τής θά έπιτευχθή ή μείωσις τοϋ άνθρωπίνου μόχθου 
άφ’ ένός καί ή αυξησις τής άνθρωπίνης παραγωγι- 
κότητος άφ’ έτέρου. Καί δεν έχουν άδικον διότι ό 
άνθραξ, τό πετρέλαιον, αί υδατοπτώσεις καί άλλαι 
πηγαί ένεργείας, συνετέλεσαν είς την δημιουργίαν 
ύψηλοτέρου επιπέδου ζωής, συνδεομένου μέ την άνά- 
πτυξιν των πάσης φύσεως συγκοινωνιών, τήν αυξησιν 
τής βιομηχανικής παραγωγής καί τήν βελτίωσιν των 
δρων έργασίας.

'Η  έντατική δμως χρησιμοποίησις των ορυκτών 
κυρίως καυσίμων καί ή άλόγιστος ίσως σπατάλη 
αύτών, κατά τά τελευταία ιδίως έτη, έδημιούργησαν 
ένα τεράστιον ενεργειακόν πρόβλημα, τό όποιον θά 
έχη δι’ ολόκληρον τήν άνθρωπότητα τρομακτικάς 
συνέπειας, άφοϋ οΰτε αί άγροτικαί συγκομιδαί, ούτε 
αί δασικαί υλαι είναι δυνατόν νά μάς προμηθεύσουν 
μέ τήν ενέργειαν τήν οποίαν χρειαζόμεθα.

Διερχόμεθα ώς έκ τούτου μίαν κρίσιν, μίαν κρίσιν 
συνυφασμένην μέ πολλάς άβεβαιότητας. ’Αβεβαιό
τητας έπί τών πραγματικών ορίων τής άναπτύξεως, 
έπί τοϋ πληθυσμού τον όποιον δύναται νά διατηρήση 
ό πλανήτης μας, έπί τοϋ χρόνου έξαντλήσεως τών 
σημερινών πηγών ένεργείας, έπί τής μολύνσεως τοϋ 
περιβάλλοντος καί τών έπιπτώσεων αυτής έπί τής 
βιόσφαιρας,, έπί τών πολιτικών καί κοινωνικών προ
βλημάτων μέχρι καί τής προστασίας τοϋ ανθρώπου 
άπό έναν πυρηνικόν πόλεμον.

Δέν ειμεθα βέβαιοι έάν οί έγγονοί μας θά έχουν 
μερίδιον άπό τά άγαθά, τά όποια ήμεΐς καταναλώ- 
σαμεν μετά πολύ μεγάλης ϊσως άπερισκεψίας. Δι’ 
αύτόν τον λόγον ή παροΰσα γενεά, έχει καθήκον καί 
ύποχρέωσιν νά εύρη λύσιν. Καί ή λύσις αύτή υπάρχει 
καί προς τήν λύσιν αύτήν πρέπει νά έντείνωμεν τάς 
έπιστημονικάς έρεύνας διά νά άφήσωμεν εις τούς 
άπογόνους μας μίαν κληρονομιάν θεμελιωδών γνώ
σεων έκ τών όποιων είναι δυνατόν νά προέλθουν τά 
υποκατάστατα τών ορυκτών καυσίμων. Καί τά υπο
κατάστατα αυτά είναι: 'Η  ατομική ένέργεια άφ’ ένός 
καί ή ήλιακή ένέργεια άφ’ έτέρου.

'Η  άτομική ένέργεια ήλθεν εις τό προσκήνιον συγ
χρόνως μετά μιας μεγάλης έκπλήξεως τής διασπά- 
σεως τοϋ ουρανίου. Αί έντονοι καί συνεχείς προσπά- 
θειαι τών έπιστημόνων έπιχορηγούμεναι δι’ υπέρογ
κων ποσών ειχον ώς αποτέλεσμα νά φέρουν τήν ένέρ- 
γειαν ταύτην είς μίαν λίαν άξιόλογον θέσιν. Πεντακό
σια γραμμάρια ούρανίου δίδουν θεωρητικώς ένέργειαν 
ισην περίπου προς έκείνην τήν όποιαν λαμβάνομεν άπό 
τήν καΰσιν 1500 τόννων άνθρακος. Παρουσιάζει έπο- 
μένως ή άτομική ένέργεια δλα τά χαρακτηριστικά μιας 
άξιολόγου πηγής ένεργείας διά τό μέλλον.

'Η  χρησιμοποίησις δμως τής άτομικής ένεργείας 
παρουσιάζει καί ώρισμένα προβλήματα, τά όποια δέον 
νά εΰρουν τήν λύσιν των.

Έ ν πρώτοις τό κόστος τής άτομικής ένεργείας υψη
λόν σχετικώς σήμερον πρέπει νά κατέλθη μέχρι ση-

Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Κ Α Ρ Α Π Ι Π Ε Ρ Η  
ΚαθηγητοΟ Π αν] μ [ου Α θη νώ ν

«’Επ’ ευκαιρία τής προσφάτου ενερ
γειακής κρίσεως ή όποια έπληξε κυριολε
κτικούς τήν άνθρωπότητα, μέ κυριώτερον 
στόχον τάς βιομηχανικώς προηγμένος χώ 
ρας, δημοσιεύομεν είς δύο συνεχείας έμ- 
περιστατωμένον άρθρον τοϋ διακεκριμένου 
Έλληνος έπιστήμονος καί ΚαθηγητοΟ τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ . ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑ- 
ΡΑΠΙΠΕΡΗ, ό όποιος αναπτύσσει διεξοδι- 
κώς καί μέ έπιστημονικήν θεμελίωσιν τήν 
δυνατότητα έκμεταλλεύσεως τής ήλιακής 
ακτινοβολίας, ή όποια αποτελεί πηγήν 
ένεργείας απεριορίστων δυνατοτήτων διά 
τήν ανθρωπότητα».
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μείου ώστε νά κατορθώση νά συναγωνισθή τον ήλε- 
κτρισμον τον παραγόμενον διά των κοινών καυσίμων 
καί των υδροδυναμικών εγκαταστάσεων.

'Η  ραδιενέργεια λίαν επικίνδυνος διά την υγείαν 
του άνθρώπου καί γενικώς διά την βιόσφαιραν δημιουρ
γεί ενα πρόβλημα, ή άντιμετώπισις τοϋ οποίου άπαι- 
τεΐ δαπανηρά προστατευτικά μέτρα. Τό αύτό δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν καί διά την διάθεσιν της έπικινδύνου ραδιε
νεργού τέφρας καί τών διαφόρων άλλων άχρήστων 
υλικών καί άπορριμμάτων τών άτομικών κέντρων.

Τά άποθέματα βέβαια τοϋ ούρανίου, θορίου καί άλ
λων υλικών είναι, τηρουμένων τών άναλογιών, κατά 
πολύ περισσότερα τών άποθεμάτων τών συγχρόνων 
καυσίμων πλήν όμως καί αύτά δεν θά μείνουν άνεξάν- 
τλητα.

Ή  πλέον έπομένως άκίνδυνος, ή πλέον επαρκής καί 
ή πλέον χρήσιμος έξ όλων τών πηγών ένεργείας είναι 
ή άνεξάντλητος ήλιακή ενέργεια.

'Ολόκληρος σχεδόν ή ένέργεια τήν οποίαν έχρησι- 
μοποίησε καί χρησιμοποιεί μέχρι τοϋδε ό άνθρωπος 
άμέσως ή έμμέσως έκ τής άκτινοβολίας τοϋ 'Ηλιου 
προέρχεται.

'Η  δύναμις τών διαφόρων μηχανών εις τον 'Ηλιον 
ευρίσκει τήν αρχικήν της προέλευσιν. Οί άνθρακες καί 
τά πετρέλαια άπο τήν ήλιακήν άκτινοβολίαν προήλθον 
διά φωτοσυνθετικών διεργασιών, αϊτινες συνετελέσθη- 
σαν προ έκατομμυρίων ετών διά τής μεσολαβήσεως όν- 
των φυσικής ή ζωοφυτικής προελεύσεως. ’Αλλά καί 
ή ένέργεια τής εργασίας τοϋ άνθρώπου άπο τον "Ηλιον 
προέρχεται, όστις παράγει έμμέσως τάς τροφάς. Καί 
όταν ό άνθρωπος έχρησιμοποίησεν εις βαρυτέρας έρ- 
γασίας ώρισμένα ζώα, άπο τήν όξείδωσιν τών τροφών 
τάς οποίας ταΰτα λαμβάνουν, προήλθεν ή ένέργεια αό- 
τη.

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ

'Ο ήμέτερος "Ηλιος συγκαταλέγεται μεταξύ τών 
δισεκατομμυρίων άστέρων τοϋ Γαλαξίου μας, παρου
σιάζουν έξαιρετικον ένδιαφέρον διά τήν Γήν διότι εύρί- 
σκεται πλησίον αυτής (άπέχει μόνον 149,5 έκατομμύ- 
ρια χιλιόμετρα) καί άποτελεϊ τήν μοναδικήν πηγήν 
ένεργείας, άνευ τής οποίας ήτο άδύνατον νά ύπάρξη 
ζωή έπί τοϋ πλανήτου μας.

'Η  θερμοκρασία εις το κέντρον τοϋ 'Ηλιου άνέρ- 
χεται εις 20 έκατομμύρια βαθμούς εις δέ τήν έπιφά- 
νειάν του εις 6000ο C περίπου. 'Η  άκτινοβόλος ένέρ- 
γεια τοϋ 'Ηλιου είναι τεραστία, προέρχεται δέ άπο 
μίαν άτομικήν άντίδρασιν κατά τήν οποίαν το ύδρογό- 
νον μετατρέπεται είς ήλιον συμφώνως προς τον κύ
κλον πρωτονίου —πρωτονίου ή τον κύκλον τοϋ άνθρα- 
κος τοϋ ΒΕΤΗΕ.

’Εάν ό "Ηλιος άποτελεΐτο μόνον άπο ύδρογόνον ούτος 
θά έξηντλεΐτο έντος 107 έκατομμυρίων έτών. 'Η  ήλι- 
κία όμως τοϋ 'Ηλιου δέν είναι μεγαλυτέρα τών 6 δι
σεκατομμυρίων έτών, όπερ σημαίνει ότι ό "Ηλιος θά 
έξακολουθή έπί δεκάδας δισεκατομμυρίων έτών νά 
διασκορπά άφειδώς τήν μάζαν του ύπο μορφήν ποι
κίλης ένεργείας είς τον διαπλανητικον χώρον.

’Εκ τής τεράστιας όμως άκτινοβολίας τήν οποίαν 
έκπέμπει ό "Ηλιος το 1J2200 έκατομμύρια δέχεται 
ή Γή, ή 1,8. ΙΟ24 εργια κατά δευτερόλεπτον. Συγκε-
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κριμένως ή μονάς τής έπιφανείας (1 cm 2 ) καθέτως 
έκτεθειμένη εις τάς ήλιακάς άκτίνας, εις τό οριον τής 
γηΐνης άτμοσφαίρας καί εις την μέσην άπόστασιν 
Γής -—'Ηλιου λαμβάνει εις 1 λεπτόν 1,94 θερμίδας 
ισοδύναμον προς 1,5 ίππον κατά τετραγ. γυάρδαν. 
'Η  ήλικακή δμως άκτινοβολία διερχομένη τήν άτμό- 
σφαιραν τής Γής ύφίσταται διαφόρους μεταβολάς 
καί άπωλείας. "Εν μέρος αύτής άνερχόμενον εις 42 ο)ο 
άνακλώμενον επί των νεφών, επί των αΐωρουμένων 
ξένων σωματιδίων καί έπ’ αυτών τούτων τών μορίων 
τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος έπιστρέφει εις τό ένδοπλα- 
νητικόν διάστημα. "Εν άλλο μέρος άνερχόμενον εις 15 ο) 
άπορροφάται υπό τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος καί μετα- 
τρέπεται εις θερμότητα τό δέ υπόλοιπον 43 ο)ο φθάνει 
εις τήν έπιφάνειαν τοϋ έδάφους ώς άμεσος καί διά
χυτος άκτινοβολία.

Έ κ  τών διαφόρων μετρήσεων εΰρέθη δτι ένα τετρα
γωνικόν έκατοστόμετρον έπί τής έπιφανείας τής Γής 
δέχεται περίπου μίαν θερμίδα κατά λεπτόν. 'Τπό αί- 
θριον ούρανόν 1,5 τετρ. μέτρα δέχεται θερμότητα ισο
δύναμον προς 1 κιλοβάτ. Έάν 10 ο)ο μόνον τής θερμότη- 
τος ταύτης ήτο δυνατόν νά μετατραποΰν εις ήλεκτρι- 
σμόν τότε ή ήλιακή θερμότης τήν οποίαν δέχεται επι
φάνεια 15 τετρ. μέτρων δύναται νά δώση 1 κιλοβάτ 
ήλεκτρικής ένεργείας. Τμήμα έπιφανείας τοϋ έδά
φους 4000 τετρ. μέτρων θά ήτο δυνατόν νά δώση 280 
κιλοβ. Υπολογίζεται δτι ολόκληρος ή Γή δέχεται είς 
10 ήμέρας ενέργειαν ισοδύναμον προς τήν περιεχο- 
μένην είς δλα τά γνωστά άποθέματα άνθρακος καί 
πετρελαίου. ’Εάν θά έχρησιμοποιήτο τό σύνολον τής 
ήλιακής άκτινοβολίας, τήν οποίαν δεχόμεθα, τότε ή 
ενέργεια πού θά έλαμβάνετο θά ήτο 2000 φοράς μεγα- 
λυτέρα άπό εκείνην πού άπαιτεΐται, τό γε νΰν έχον, 
διά μίαν χώραν μέ βαρεϊαν βιομηχανίαν δπως αί 'Ηνω- 
μέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής. "Η άκόμη, ή Γή λαμ
βάνει έτησίως άπό τον "Ηλιον τοσαύτην θερμότητα 
δση άπαιτεΐται διά νά τακή στρώμα πάγου πάχους 
35 περίπου μέτρων καλΰπτον ολόκληρον τήν επιφά
νειαν τοϋ πλανήτου μας.

Γενικώτερον ή ήλιακή ένέργεια, ήτις φθάνει έτη
σίως είς τήν επιφάνειαν τής Γής άνέρχεται είς 575 
δισεκ. δισεκατομμυρίων KCAL. Έ κ  ταύτης τό 1)4 
φθάνει είς τάς ήπείρους καί αύτό κυρίως είναι έκμεταλ- 
λεύσιμον ύπό τοϋ άνθρώπου. 'Η  ενέργεια δμως αΰτη 
δεν διανέμεται όμοιομόρφως έπί τής Γής.

Οί παράγοντες οίτινες ρυθμίζουν τήν έν λόγω δια
νομήν είναι ή γεωγραφική θέσις, ή τοπογραφία, αί 
μετεωρολογικαί συνθήκαι καί ή ρύπανσις τής άτμο
σφαίρας.

ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΩΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έ φ ’ δσον δμως ή ήλιακή ένέργεια είναι τόσον με
γάλη καί έφ’ δσον ήτο άνέκαθεν είς τήν διάθεσίν μας 
διατί δεν έχρησιμοποιήθη μέχρι τοΰδε είς μεγάλον 
βαθμόν; 'Η  άπάντησις είναι άπλή. Διότι δεν παρί- 
στατο άκόμη πραγματική άνάγκη, δοθέντος δτι τά 
ορυκτά καύσιμα καί άφθονα ήσαν καί τό κόστος τής 
ύπ’ αύτών παρεχομένης ένεργείας πολύ μικρότερον 
τοϋ κόστους τής μαζικής παραγωγής ένεργείας διά 
τής συγκεντρώσεως τής ήλιακής άκτινοβολίας.

Έ άν δμως ή έκμετάλλευσις τής ήλιακής ένεργείας 
είς μεγάλην κλίμακα δεν έπραγματοποιήθη είσέτι, 
δμως αυτή έτυχε κατά τά τελευταία ιδίως έτη μεγά
λης σχετικώς έκμεταλλεύσεως είς μικράς, εύθυνάς καί 
άκινδύνους μονάδας.

'Η  ιδέα τής χρησιμοποιήσεως τής ήλιακής άκτινο- 
βολίας δεν είναι νέα. Τάς πρώτας δοκιμάς τάς συναν- 
τώμεν είς τήν άρχαιότητα.

'Ο ’Αρχιμήδης τό 214 π. X. έπυρπόλησε τον στό
λον τοϋ πολιορκοΰντος τάς Συρακούσας Μάρκου 
Κλαυδίου Μαρκέλλου διά συγκεντρώσεως τών ήλια- 
κών άκτίνων διά φακών καί κατόπτρων.

'Ο "Ηρων Άλεξανδρεύς τό 133 π. X. γνωρίζων τά 
έν θερμοκηπίω έπιτυγχανόμενα κατεσκεύασε κρου
νόν τοϋ οποίου ό πίδαξ έλειτούργει διά τής πιέσεως 
τοϋ άέρος ύπό τήν έπίδρασιν τής ήλικακής άκτινοβο- 
λίας.

Τον Σ Τ ’, μ. X. αιώνα ό ’Ανθέμιος άρχιτέκτων τής 
'Αγίας Σοφίας χρησιμοποιών τήν ήλιακήν άκτινοβο- 
λίαν ήναπτε πΰρ έξ άποστάσεως.

Ό  Πρόκλος περί τά τέλη τοϋ 11ου ή τά μέσα τοϋ 
12ου μ. X. αϊώνος μιμούμενος τον Άρχιμήδην έκαυ- 
σε τον στόλον τοϋ Βιταλίου δστις έπολιόρκει τήν Κων
σταντινούπολή.

'Ο Γάλλος μηχανικός SALOMON DE CAUS τό 
1625 κατεσκεύασε πίδακα παρόμοιον τοϋ ’Ήρωνος 
τό αύτό δέ έπέτυχε καί ό K IR H E R  χρησιμοποιήσας 
περισσότερα τοϋ ένός κάτοπτρα.

Τό 1695 οί Φλωρεντινοί AVERONI καίΤΑΗΘΙΟ- 
ΝΙ, χρησιμοποιούν εύρέως συγκεντρωτικούς φακούς 
διά τήν άποσύνθεσιν τοϋ άδάμαντος.

'Ο κόμης E H R E N FR IE D  φυσικός καί γεωμέ- 
τρης είς τήν Γερμανίαν καί δ PA R K E R  έν ’Αγγλία 
κατασκευάζουν συγκεντρωτικούς φακούς διαμέτρου 
μεγαλυτέρας τών 80 εκατοστών καί χρησιμοποιούν 
αύτούς διά ήλιακούς κλιβάνους.

Ό  BUFFON έδωσεν έπίσης είς τον τομέα τών 
έφαρμογών τής ήλιακής άκτινοβολίας μεγάλην ώθη- 
σιν χρησιμοποιήσας κυρίως κυρτά παραβολικά κάτο
πτρα διά τών όποιων ήναπτε πυράς έκ μεγάλης άπο
στάσεως ή έθετε έν λειτουργία μικρούς κλιβάνους.

Ό  CASSINI, εις έκ τής γνωστής πλειάδος τών 
άστρονόμων, κατεσκεύασε τό κάτοπτρον «Βασιλεύς» 
τό όποιον προσέφερεν είς τον Λουδοβίκον 14ον. Διά τοϋ 
κατόπτρου αύτοΰ έπετύγχανε εύκόλως τήν τήξιν τοϋ 
σιδήρου.

'Ο LAVOISIER τό 1774 διά τής κατασκευής καί 
καταλλήλου χρησιμοποιήσεως φακών έπέτυχε θερμο
κρασίας 1755ο.

Τό 1837 'Ο H ER SH EL κατεσκεύασε βραστήρα 
λειτουργοΰντα διά τής συγκεντρώσεως έπίσης τών 
ήλιακών άκτίνων.

Κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 19ου αϊώνος παρουσιά- 
σθη μεγάλη δραστηριότης περί τάς ήλιακάς έφαρμο- 
γάς. Ουτω ό ERICSSON είς τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας έργάζεται έπί 20ετίαν έπί ήλιακών κατασκευών 
καί δή έπί συλλογέων τής ήλιακής θερμότητος έκ πα
ραβολικών κατόπτρων. Τό 1876 κατασκευάζει θερμι- 
κήν μηχανήν 2,5 H P καί τό 1889 έκθέτει είς Ν. 'Υόρ- 
κην έτέραν λειτουργούσαν ύπό πίεσιν 3 άτμοσφαιρών.

Ό  Γάλλος MOUCHOT τό 1866 έπέδειξε είς τόν 
αύτοκράτορα Ναπολέοντα III τήν πρώτην ήλιακήν
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μηχανήν, τό δέ 1872 τή ένισχύσει τής Γαλλικής Κυ- 
βερνήσεως κατεσκεύασε νέους ήλιακούς βραστήρας 
χρησιμοποιών χάλκινα κάτοπτρα κεκαλυμμένα διά λε
πτών φύλλων άργύρου. Το 1878 τέλος έπέδειξε εις τό 
TROCNTERO άτμοκινητήρα ισχύος 1 HP λειτουρ- 
γοϋντα διά τής ηλιακής άκτινοβολίας την οποίαν συνέ
λεγε κάτοπτρον διαμέτρου 5 μέτρων. 'Ο GUNTER 
τό 1873 κατεσκεύασεν εις Αύστρίαν κάτοπτρα διά 
μεταλλικών ταινιών, άτινα έχρησιμοποίησε δΓ έξά- 
τμισιν δδατος, οδέ ADAMS εις τάς ’Ινδίας κατασκευά
ζει ηλιακόν οκταγωνικόν βραστήρα διά στιλβωμένων 
μεταλλικών κατόπτρων διαμέτρου 70 περίπου εκα
τοστών.

'Ο P IF R E  κατασκευάζει τό 1878 παραβολικόν 
άνακλαστήρα συνδέων αύτόν μετά τοϋ μηχανισμού 
μιας άτμομηχανής, ό δέ H A R D IN G to 1872 έγκατέ- 
στησεν εις ύψίπεδον τοϋ LAS SALINAS τής Χιλής 
ύψους 1.300 περίπου μέτρων, διάταξιν άφαλατώσεως 
άλμυρών ΰδάτων έπί έπιφανείας 5000 τ. μ. περίπου.

Περί τά τέλη τέλος τοϋ παρελθόντος αΐώνος πλειάς 
ολόκληρος έπιστημόνων καί τεχνικών ήργάσθη έπί 
ήλιακών συσκευών διά διαφόρους σκοπούς μεταξύ 
τών οποίων ό SEVEPT, RERGH, SCHULTZ, 
MCHENRY, MOLER, CERRIAN, TELLIER,B EN  
NER, W ID EEN  κ. a.

Εισερχόμενοι εις τον 20ov αιώνα θά μνημονεύσω- 
μεν κυρίως τον ENEAS κατασκευάσαντα τό 1901 εις 
PASADENA τών Η. Π. Α. άτμοποιητικήν διάταξιν 
προς παροχήν κινήσεως μετ’ άνελκυστήρος έπιφα
νείας 700 τετρ. ποδών, τούς W ILISIE  καί BOYLE, 
οΐτινες ήσχολήθησαν τό 1902 έπί μεθόδων θερμάνσεως 
ύδατος καί έξατμίσεως, τον SHUMAN δστις τό 1912 
έν συνεργασία μετά γηϋ καθηγητοΰ BOYS έγκατέ- 
στησαν διάταξιν εις MEADI παρά τον Νείλον καί 
εις άπόστασιν 7 μιλίων διά τήν παραγωγήν άτμοϋ 
καί κίνησιν μηχανής άντλήσεως τοϋ ύδατος.

Θά ήτο παράλειψις έάν δεν άνεφέρετο ένταΰθα καί 
τό όνομα τοϋ ABBOT, ό όποιος καί εις βαθύτατον 
γήρας, μέχρις καί προ ολίγων άκόμη έτών, ήτο ένθου- 
σιώδης καί άκαταπόνητος έρευνητής τήςήλιακής άκτι- 
νοβολίας καί τών έφαρμογών αύτής.

ΙΙαρ’ όλας όμως τάς προαναφερθείσας κατά και
ρούς προσπάθειας πολλαί τών οποίων ήσαν επιτυ
χείς τό πρόβλημα τής έκμεταλλεύσεως τής τεράστιας 
καί άνεξαντλήτου διά δισεκατομμύρια έτη ηλιακής 
ένεργείας δεν έτυχε τής δεούσης προσοχής.

Δεν όφίστατο συντονισμός ορθολογικός ούτε καί διε
θνής συνεργασία έπί τοϋ θέματος τούτου. 'Ο σπου
δαιότερος δέ λόγος ήτο ότι κατά τάς έκατονταετίας, 
αΐτινες διέρρευσαν καί δή κατά τάς δύο τελευταίας 
δέν ύφίσταντο αί σημεριναί όξύταται άνάγκαι τών 
στερεών καί υγρών καυσίμων καί γενικώς τών πηγών 
ένεργείας.

’Επειδή κατά τό παρελθόν, ώς καί προηγουμένως 
έτονίσθη, ύφίστατο άφθονία καυσίμων, οί έπιστημονες 
καί τεχνικοί δέν κατέβαλον προσπάθειας προς έξεύ- 
ρεσιν ετέρων πηγών έφ’ όσον τά στερεά και υγρά 
καύσιμα έδιδον εύκόλως καί άμέσως τήν άπαιτουμένην 
ένέργειαν. ΤΗτο έπομένως άδικαιολόγητος ή προσφυ
γή τοϋ άνθρώπου είς άλλας πηγάς καί μάλιστα εις τήν 
ηλιακήν ένέργειαν ή οποία άπήτει κατάλληλα τεχνικά 
μέσα καί πολλάς θεωρητικάς μελέτας διά τών όποιων 
θά έπετυγχάνετο ή συγκέντρωσις, ή παγίδευσις και η 
άποθήκευσις ταύτης. Τό κόστος δηλαδή τής ηλιακής

ένεργείας, τής προερχομένης δωρεάν άπό τον "Ηλιον, 
θά ύπερέβαινε τό κόστος τών χρησιμοποιουμέννω 
καυσίμων.

Ή  έπαναστατική όμως άνάπτυξις ήτις έσημειώθη εις 
τά μετά τον δεύτερον κυρίως πόλεμον έτη, ή σημειω- 
θεΐσα τεραστία τάσις έκβιομηχανοποιήσεως, ή άλμα- 
τώδης αϋξησις τοϋ πληθυσμοΰ, όστις περί τό 2050 θά 
άνέλθη είς 6 δισεκατομμύρια, αί άπαιτήσεις τοϋ πολι
τισμένου άνθρώπου, ή πύκνωσις τών πάσης φύσεως 
συγκοινωνιών, καί άλλα, ειχον ώς ήτο φυσικόν ώς 
άποτέλεσμα τήν άπότομον μείωσιν τών έπί τής Γής 
υγρών καί στερεών καυσίμων καί είς τοιοΰτον μάλιστα 
βαθμόν ώστε μετά άπό ολίγα σχετικώς έτη νά θεωρή- 
ται πλέον ώς οριστική ή πλήρης αύτών έξαφάνισις.

Τό φάσμα τής έλλείψεως καυσίμων καί έπομένως 
τό φάσμα τής έλλείψεως ένεργείας ήρχισεν ήδη νά 
διαγράφεται άπειλητικόν καί τρομακτικόν είς έκτασιν.

Διάφορα δέ πολιτικά γεγονότα συνδυαζόμενα μέ τον 
έπαπειλούμενον μεγάλον λιμόν τών καυσίμων συντα
ράζουν σήμερον έκ βάθρων τό οικονομικόν οικοδόμημα 
τής γηραιάς Εύρώπης τό όποιον κινδυνεύει μέ πλήρη 
κατάρρευσιν.

Τήν φοβεράν ταύτην κρίσιν οί περισσότερον διορα
τικοί τήν διέβλεπον, διό καί εύθύς μετά τον Βον παγ
κόσμιον πόλεμον ήρχισαν νά άσχολοΰνται μέ τήν με
λέτην νέων πηγών ένεργείας καί δή μέ τήν πυρηνικήν 
ένέργειαν, μέ τήν ήλιακήν ένέργειαν, ώς καί μέ τά πα- 
ράγωγα αύτής ώς είναι ή ένέργεια τών υδατοπτώσεων 
καί ή ένέργεια τοϋ άνέμου, άνεξάντλητοι καί αύταί 
ώς συμβαίνει μέ τήν ήλιακήν ένέργειαν.

Καί τήν μέν πυρηνικήν ένέργειαν αί έντονοι προσ- 
πάθειαι τών έπιστημόνων καί τεχνικών καί τά τερά
στια ποσά άτινα διετέθησαν, ωδή γη σαν εις έν έπωφε- 
λές σημεΐον, είς τρόπον ώστε νά χρησιμοποιήται ήδη 
αύτη είς μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα καί είς 
μεγάλους σταθμούς ήλεκτροπαραγωγής, άνεξαρτήτως 
τοϋ έάν δέν είναι είσέτι οίκονομικώς συμφέρουσα συγ- 
κρινομένη μέ τάς χρησιμοποιουμένας σήμερον άλλας 
πηγάς, ώς έπίσης, τελείως άβλαβής διά τό περιβάλλον.

Προκειμένου περί τής ήλιακής ένεργείας αί σχημα- 
τιζόμεναι έρευναι έδειξαν προς τό παρόν ότι είναι 
δυνατή ή κατασκευή μικρών συσκευών καί έγκατα- 
στάσεων, αΐτινες παρουσιάζουν τό χαρακτηριστικόν 
τής άπλότητος πράγμα τό όποιον δέν δύναται νά 
λεχθή προκειμένου περί τής άτομικής ένεργείας. Τό 
κόστος έπίσης τών ήλιακών αυτών συσκευών είναι 
μικρόν καί ή λειτουργία των τελείως άσφαλής καί 
άβλαβής, βελτιουμένης διά τών συνεχιζομένων έρευ- 
νών τής άποδόσεώς των καί αύξανομένης τής ώφε- 
λιμότητος αύτών.

"Ετερος λόγος δστις ύποβοηθεΐ είς τήν έρευναν τής 
ήλιακής ένεργείας καί διεγείρει τό ένδιαφέρον είναι 
ή άνάπτυξις κατασκευής νέων υλικών. 'Η  συγκέντρω- 
σις μεγάλων ποσοτήτων ένεργείας έκ τοϋ 'Ηλιου απαι
τεί συλλέκτας μεγάλης έπιφανείας, ή κατασκευή τών 
οποίων είναι σχετικώς δαπανηρά είς τάς περιπτώσεις 
χρησιμοποιήσεως π. χ. τής ύάλου. Τό κόστος όμως 
τής κατασκευής ύπεβιβάσθη σημαντικώς διά τής χρη- 
σιμοποιήσεως λεπτών φύλλων έκ πλαστικών υλών, 
άτινα είναι άνθεκτικά καί εύθυνά δυνάμενα νά παρα
μένουν έκτεθειμένα είς τήν ήλιακήν άκτινοβολίαν επι 
μακράν σειράν έτών.

Συνέχεια είς τό έπόμενον τεύχος

203



Εις προηγούμενον δημοσίευμά 
μας, τό όποιον κατεχωρίσθη εις τό 
τεΰχος τοΰ ’Οκτωβρίου 1973, ήσχο- 
λήθημεν μέ τήν άνάλυσιν τοΰ 
περιεχομένου τής Τουριστικής συ- 
νειδήσεως. Σκοπός τοΰ δημοσιεύ
ματος εκείνου ήτο νά έπισημά- 
νωμεν τήν ανάγκην όπως άπο- 
κτήσωμεν άντίληψιν καί έκτιμή- 
σωμεν μετά τής αύτής σοβαρότη- 
τος όχι μόνον τά προκύπτοντα οφέ
λη έκ τής τουριστικής δράστη ριό- 
ριότητος, άλλά κυρίως τάς δυσμε
νείς έξ αυτής έπιπτώσεις, έπΐ τής 
κοινωνίας μας καί τής έν γένει πο
λιτιστικής καί άνθρωπιστικής προ
όδου αύτής.

Είναι γεγονός, ότι τά Κράτη βα- 
σικως, αντιμετωπίζουν τόν Τουρι
σμόν, ώς μίαν οικονομικήν δρα
στηριότητα, ή οποία έχει ποικίλας 
επιπτώσεις, τόσον επί τής συναλλα
γματικής καταστάσεως αύτών, 
όσον καί επί τής κοινωνικοοικονο
μικής δραστηριότητος έν γένει.

Οότω δικαιολοι εΐται καί τό γε
γονός ότι όλαι αί μελέται έπΐ τοΰ 
τουριοτικοΰ φαινομένου, καταρτί
ζονται έπΐ τή βάσει κριτηρίων οι
κονομικών. Αί άναλύσεις των του
ριστικών στατιστικών στοιχείων, 
άποσκοποΰν εις τήν διερεύνησιν 
τών τουριστικών άγορών, εις τήν 
άξιολόγησιν τής τουριστικής πε
λατείας καί τήν προσαρμογήν τών 
τουριστικών δραστηριοτήτων, έπΐ 
τώ τέλει τής άρίστης έκμεταλλεύ- 
σεως τών τουριστικών πόρων καί 
τής μεγιστοποιήσεως τών οικονο
μικών ωφελημάτων έκ τοΰ Τουρι- 
σμοΰ.

’Ιδιαιτέρως εις χώρας, τών όποι
ων τό έμπορικόν ίσοζύγιον πληρω
μών είναι παθητικόν καί οί λοιποί 
πόροι καλύψεως τοΰ έμφανιζομέ- 
μένου έλλείμματος κρίνονται ανε
παρκείς, τό μέσω τοΰ Τουρισμού 
είσαγόμενον ξένον συνάλλαγμα 
άποκτα μεγίστην σημασίαν διά τήν 
έξισορρόπησιν τοΰ ισοζυγίου πλη
ρωμών καί άποκατάστασιν ομαλής 
οικονομικής προόδου.

Πέραν όμως αύτοΰ καί διά τάς 
Χώρας, μέ ένεργητικόν ίσοζύγιον 
πληρωμών, τό τουριστικόν συνάλ
λαγμα άποτελεΐ πηγήν πλούτου 
καί ευημερίας.

'Η οικονομική όθεν έκμετάλ- 
λευσις τοΰ Τουρισμοΰ κρίνεται 
συμφέρουσα ύφ’ οίασδήποτε συν- 
θήκας καί ό Τουρισμός, θά πρέπει 
νά άποτελή έν μέσον εισαγωγής 
συναλλάγματος, τό όποιον θά χρη
σιμοποιείται πέραν τής άντιμετω-
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πίσεως άμέσων οικονομικών δυσχε
ρείων καί διά την οικονομικήν άνά- . 
πτυξιν, διά τής δραστηριοποιήσεις 
καί βελτιώσεως των δύο βασικών 
καί πλέον σταθερών- τομέων τής οι
κονομίας, ήτοι τοϋ πρωτογενούς 
(Γεωργία, Κτηνοτροφία κ.λ.π.) καί 
δευτερογενούς τοιούτου (Βιομηχα
νία, Βιοτεχνία).

Πρέπει δμως νά ληφθή ύπ’ δψιν, 
δτι, φορείς τής εισροής Τουριστι
κού συναλλάγματος είς μίαν χώραν 
είναι οί τουρίσται, τό τουριστικόν 
πλήθος, τό όποιον προς ίκανοποίη- 
σιν τών τουριστικών άναγκών επι
σκέπτεται μίαν χώραν, δΓ ένα χρο
νικόν διάστημα. Ούτω είς τήν πε- 
ρίπτωσιν τού Τουρισμού, έπιδιώκε- 
ται ή αΰξησις τού τουριστικού πλή
θους καί διά τού τρόπου αύτοΰ εμ
μέσως ή αΰξησις τού τουριστικού 
συναλλάγματος.

Είς τό σημείον τούτο, επιβάλ
λεται πρός στιγμήν νά άποκολλη- 
θώμεν άπό τήν οικονομικήν θεώ- 
ρησιν τού τουρισμού, νά άγνοήσω- 
μεν τό συνάλλαγμα καί νά έρευνή- 
σωμεν τάς έπιπτώσεις εξ αυτών τού
των τών τουριστών. Είναι γνωστόν 
έκ τής άναλύσεως τού τουριστικού 
πλήθους, δτι είς μίαν Τουριστικήν 
χώραν, συρρέουν μέσω τού τουρι
σμού άτομα προερχόμενα άπό δια
φόρους χώρας καί Ηπείρους. Είναι 
διαφόρου πνευματικής άναπτύξεως, 
άνήκουν είς ποικίλα επαγγέλματα 
καί γενικώς είναι φορείς διαφόρων 
ιδεολογικών προσανατολισμών καί 
άντιπροσωπεύουν πάσης φύσεως 
τάσεις καί κοινωνικά ρεύματα. Έν 
άλλοις λόγοις, αί τουριστικοί χώ- 
ραι καθίστανται κέντρα συγχρωτι
σμού άτόμων πάσης γεωγραφικής, 
κοινωνικής καί πολιτιστικής προε- 
λεύσεως καί χώροι διαφοροποιή- 
σεως ιδεών καί πεποιθήσεων, συνέ
πεια τής άλληλοεπιδράσεως τών 
διαφόρων φορέων αύτών.

Αί επιδράσεις καί αί έπιπτώσεις 
είς μίαν χώραν, έκ τών άνωτέρω 
δραστηριοτήτων έξαρτώνται άφ’ 
ένός μέν έκ τής πυκνότητος τού 
πληθυσμού αυτής, άφ’ έτέρου δέ, 
έκ τής ίκανότητος τού λαού της νά 
άνθίσταται ή νά άφομιώνη τάς έξ 
αυτών έπωφελεΐς καί νά άποκρούη 
τάς έπιβλαβεΐς τοιαύτας.

Είς τήν πρώτην περίπτωσιν, δη
λαδή τής πυκνότητος τού πληθυ
σμού, έν συναρτήσει βέβαια καί 
πρός τόν άριθμόν τών τουριστών, 
αί έπιδράσεις τών ξένων ιδεών καί 
τάσεων είναι μικραί είς μίαν πο

λυπληθή χώραν, ένώ είναι μεγαλύ
τεροι είς μίαν άλλην μέ μικρόν πλη
θυσμόν.

Οϋτω έν έκατομμύριον τουρίσται 
διά τήν Ελλάδα, είναι είς μέγας 
άριθμός, ένώ διά τήν Γαλλίαν, Γερ
μανίαν ή ’Αμερικήν ό άριθμός αυ
τός είναι άσήμαντος καί έτίομένως 
ή έπίδρασίς του, έπί τής κοινωνι
κής καί ιδεολογικής δομής αύτών 
θά είναι άνεπαίσθητος.

Εις τήν δευτέραν περίπτωσιν, σο
βαρόν ρόλον διαδραματίζει είς τήν 
αποδοχήν ή άπόρριψιν τών νέων 
ιδεών καί τάσεων, ή ΰπαρξις ή μή 
ίσχυράς Εθνικής συνειδήσεως καί 
πολιτισμού, βασιζομένου έπί Ιδίων 
άμετακινήτων βάσεων καί άκα- 
ταλύτων άξιών τάς όποιας ή Εθνι
κή παράδοσις έκαλλιέργησε καί 
μετεβίβασε διά μέσου τών αιώνων.

Σήμερον, δσον ποτέ άλλοτε, είς 
τό παρελθόν, ή άσκουμένη πίεσις 
έπί τών κρατών είναι τεραστία. Τά 
χρησιμοποιούμενα πρός τούτο μέ
σα, είναι ή ύψηλή τεχνολογική 
πρόοδος καί τά έπιστημονικά έπι- 
τεύγματα τής έποχής μας. Τούτο 
σημαίνει δτι είς μίαν τοιαύτην δυ
ναμικήν πίεσιν, πρέπει νά άντιτα- 
χθή κάποια έξ ίσου δυναμική άντί- 
στασις. Καί έπειδή λαοί ευρισκό
μενοι είς στάδιον άναπτύξεως, ώς 
είναι ή Ελλάς, στερούνται τεχνο
λογικών μέσων, ό μόνος τρόπος 
άμύνης καί άντιστάσεως έναντι τής 
έπερχομένης, ίσοπεδωτικής μηχα
νής τήν όποιαν τά μεγάλα άνεπτυγ- 
μένα Έθνη διευθύνουν, είναι ή ιδεο
λογική όργάνωσις αύτών καί ή 
προβολή τών έθνικών των πολιτι
στικών στοιχείων, κατά τρόπον 
δυναμικόν.

'Η διατήρησις ένός λαού καί ή 
προστασία τής έθνικής του φυσιο
γνωμίας, θά κριθή έν τέλει, άπό τήν 
άντοχήν τών πολιτιστικών του στοι
χείων, τά όποια άπαρτίζουν τόν πο
λιτισμόν του καί κατευθύνουν τό 
κοινωνικόν άτομον.

Είναι πέραν πάσης άμφιβολίας, 
δτι ό Ελληνισμός ώς ιδέα καί τρό
πος ζωής, είναι άρκετά ισχυρός, 
δχι μόνον διά νά έπιβιώση, άλλά 
καί διά νά έπικρατήση μεταξύ τών 
λαών, οί όποιοι παρά τά έπιτεύγμα- 
τα είς τούς τομείς τής έπιστήμης 
καί τεχνολογίας, δέν κατέστησαν 
τά άτομα εΰτυχέστερα, διότι τά άπε- 
στέρησαν έδραίων ήθικών καί ιδεο
λογικών προσανατολισμών, τά ό
ποια άποτελοΰν βασικά στοιχεία 
τής ζωής τού άνθρώπου καί τά ό
ποια άνευρίσκονται είς τήν Έλλη-
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’Αποκαρδιωτική έμφάνισις αλλοδαπών, έπισκεπτών τής χώρας μας, ή όποια 
έλάχιστα κολακεύει τόν πολιτισμόν καί τήν αισθητικήν έμφάνισιν τών ιδίων.

νικήν φιλοσοφίαν καί τήν διδασκα
λίαν τοΰ Ναζωραίου.

Πέραν δμως τής άναφερθείσης 
ανωτέρω πιέσεως, ή όποια έντείνε- 
ται διά τοΰ τουρισμού ύφίστανται 
καί έτεροι παράγοντες οί όποιοι εί- 
σάγονται εις τήν χώραν μας διά τοΰ 
τουρισμού καί τείνουν νά διαβρώ- 
σουν τήν Ελληνικήν νεότητα κατά 
τρόπον θανάσιμον διά τό Ελληνι
κόν ’Έθνος.

Οί παράγοντες αύτοί, είναι οί 
τουρίσται, φορείς νεοφανών τάσεων 
καί συνηθειών, παράγωγα τής κα
ταναλωτικής κοινωνίας καί τής 
κοινωνίας τής άφθονίας.

Είναι γνωστόν ότι εις χώρας άνε- 
πτυγμένας, άτομα τά όποια ικανο
ποίησαν τάς βιοτικάς των άνάγκας 
καί έκόρεσαν τάς ΰλιστικάς των 
έπιθυμίας, έστράφησαν κατά τής 
κοινωνίας, ή όποια τά έξέθρεψε καί 
προσέφερε εις αύτάείς τόσην άφθο- 
νίαν δ,τι έπεθύμησαν εις αυτόν 
τόν κόσμον. Τοΰτοάποτελεϊ τό άπο- 
τέλεσμα τοΰ υφισταμένου χάσμα
τος μεταξύ τής ύλικής ευημερίας 
καί τής ήθικής καί ιδεολογικής έν
δειας.

Νέοι άμφοτέρων τών φύλων, 
έστερημένοι ήθικών βάσεων, ιδα
νικών καί όρθοΰ ιδεολογικού προ
σανατολισμού, καταφεύγουν, πρός 
άναπλήρωσιν τοΰ υφισταμένου κε- 
νοΰ εις τόν άναρχισμόν, τόν μηδε
νισμόν καί τήν άρνησιν πάσης 
άξίας καί άρχής, ή όποια διέπει τήν 
σημερινήν κοινωνίαν. Έτσι προ-

καλεΐται διάσπασις τής οικογένειας, 
επέρχεται διάστασις μεταξύ τών 
παλαιοτέρων καί τών νεωτέρων γε
νεών, καί όργανοΰνται ομάδες πιέ
σεως κατά τής κρατούσης κοινω
νικής τάξεως, χωρίς συγκεκριμέ- 
νον σκοπόν.

Ή  μεταβολή εμφανίζεται κατ’ 
άρχήν ώς τάσις διαφοροποιήσεως 
άπό τούς πρεσβυτέρους καί δημι
ουργίας ένός νέου τρόπου ζωής. 'Η 
έμφάνισις άλλάσσει. «Μακριά μαλ
λιά», γένειον, ένδύματα πεπαλαιω
μένα ή οίκειοθελώς ήκρωτηριασμέ- 
να, κοσμήματα έκ μετάλλων ευτε
λούς άξίας, διάφορα συνθήματα καί 
εικόνες άποτυπωμένες έπί τών έν- 
δυμάτων των, συνιστοΰν τόν νέον 
τύπον άνθρώπου. Εις αύτά τώρα 
πρέπει νά προστεθοΰν ή άπόδρασις 
άπό τήν έπιρροήν τής οικογένειας, 
ό κοινοβιακός βίος άτόμων άμφο
τέρων τών φύλων, ό έλεύθερος έρως 
καί τά ναρκωτικά, πού άποτε- 
λοΰν τό άπαραίτητον συμπλήρωμα 
πρός όλοκλήρωσιν τής καταστρο
φής παντός καταλοίπου τοΰ άνθρώ
που.

Έτσι έξελίσσεται ό νέος τρόπος 
ζωής καί σκέψεως, τών άτόμων αύ- 
τών τά όποια πιστεύουν πώς θά εΰ- 
ρουν τήν λύτρωσιν καί θά άπαλλα- 
γοΰν άπό τήν κοινωνικήν καί οι
κογενειακήν καταπίεσιν, διά τής 
άρνήσεως καί τής φυγής.

’Αποτέλεσμα όλων αύτών είναι 
τό έγκλημα, τό όποιον άρχίζει άπό 
τήν άπλήν έπαιτείαν καί άλμτείαν

καί έξικνεΐται μέχρι τών πλέον άπο- 
τροπαίων καί ειδεχθών έγκλημά- 
των, τύπου Μάνσον εις τάς Η.Π.Α. 
ή Ντούφτ καί Μπασενάουερ εις τήν 
Ελλάδα.

Αύτά τά στοιχεία, τά όποια εις 
τήν πατρίδα των άποτελοΰν μικράν 
καί άσήμαντον μειοψηφίαν, ευρί
σκουν τήν εύκαιρίαν, μέσω τοΰ του
ρισμού, νά ταξιδεύουν εις τά τουρι- 
στικώς άνεπτυγμένας Χώρας καί 
έπομένως καί εις τήν Ελλάδα καί 
νά συγκεντρώνται εις ώρισμένας 
περιοχάς δπου πολλά μαζί άπό δια
φόρους χώρας, άμφοτέρων τών φύ
λων, ρυπαίνουν μέτάς άσχημίας των 
καί τό περιβάλλον καί τήν κοινω
νίαν.

Εις πάντας είναι γνωστά τά άτομα 
αύτά τά όποια κατακλύζουν κυρίως 
κατά τούς θερινούς μήνας, τήν χώ
ραν καί μολύνουν τά δμορφα 'Ελ
ληνικά νησιά μέ τήν παρουσίαν 
των.

Ό  κίνδυνος διαβρώσεως τής Ε λ 
ληνικής νεότητος καί τής διαδό- 
σεως δλων αύτών τών έλεεινών συ
νηθειών μεταξύ τών νέων τής Ε λ
λάδος είναι άμεσος. Υποβόσκει 
άργά άλλά σταθερά. ’Από έτους εις 
έτος, κερδίζει διαρκώς έδαφος καί 
κάποτε τά άποτελέσματα θά άπο- 
δειχθοΰν ολέθρια. Ήδη έχομεν πολ
λά τοιαΰτα νοσηρά παραδείγματα. 
Άποτελοΰν απλώς τήν άρχήν. Ό  
νόμος δμως τής μιμήσεως θά έπι- 
δράση καί τότε ή διάδοσις τής νό
σου θά είναι ταχυτάτη. Οί νέοτ τής 
Ελλάδος παρασυρόμενοι άπό τό 
παράδειγμα, δήθεν μορφωμένων καί 
προερχομένων άπό χώρας μέ υψη
λόν πολιτισμόν άτόμων, καθίσταν
ται άσυνειδήτως δέκται τών πλέον 
καταλυτικών δι’ έν Έθνος τάσεων 
καί πνευματικών ρευμάτων. Ή έπι- 
κράτησις τών τάσεων αύτών, θά 
άποβή μαθηματικώς καταστρεπτική 
διά τό Ελληνικόν Έθνος, τό ό
ποιον όφείλει τήν έπιβίωσιν καί 
τήν διατήρησίν του έπί τής γής, με
τά τόσας έπιδρομάς καί ταλαιπωρί
ας, εις τήν πιστήν τήρησιν καί καλ
λιέργειαν τών άκαταλύτων ήθικών 
καί πολιτιστικών άρχών, τάς ό
ποιας ό Ελληνισμός έθέσπισε καί 
κατέστησε τρόπον ζωής. Είναι 
γνωστόν δτι λαοί μέ πλούτη καί δύ- 
ναμιν, άλλά έστερημένοι ιδίας ήθι
κής δυνάμεως καί ιδίων πολιτιστι
κών στοιχείων, διεβρώθησαν καί 
τέλος έξηφανίσθησαν άπό τήν δψιν 
τής γής. Σήμερον δέ άναφέρονται 
μόνον εις τά.'Ιστορικά βιβλία. Δέν 
θά βλαφθή ή τουριστική ύπόθεσις

206



Νεαροί άλλοδαποί τουρίστες, φορείς τών νεοφανών τάσεων καί συνηθειών τής 
κοινωνίας τής αφθονίας.

της χώρας ay αποκλεισθούν ώρι- 
σμένοι τουρίσται νά είσέλθουν εις 
αύτήν, δεδομένου άλλωστε δτι οί 
πλεΐστοι εξ αυτών, της κατηγορίας 
αυτής, ζοΰν παρασιτικώς καί ούδέν 
οικονομικόν δφελος έχει ή Ελλάς. 
'Ως έπίσης άν απελαύνονται αμέ
σως όσοι άποδεδειγμένως καταλαμ
βάνονται διαβιοΰντες παρασιτικώς, 
ή διαπράττοντες ασχήμιας, εις βά
ρος τής αξιοπρέπειας καί τής άνε- 
ξαρτησίας τών Ελλήνων πολιτών. 
Δέν χρειάζεται δικαστήριον δι’ αυ
τούς. Άπέλασις χρειάζεται. Ό  νό
μος περί προσβολής τής δημοσίας 
αίδοΰς καί τής έξυβρίσεως, έν συν
δυασμό πρός τον νόμον 4.000 πρέ
πει νά έφαρμόζεται μέ άκραν αυ
στηρότητα. ’Επιτέλους κάτι πού 
δέν μάς άρέσει ή μάς προσβάλλει 
ή μάς «σοκάρει»,μπορούμενάάπαι- 
τήσωμεν νά μήν γίνεται, έστω καί 
άπό . . . .  μορφωμένους έπισκέπτας 
τής χώρας μας. Νά άπαιτήσωμεν 
νά μάς σέβωνται τούλάχιστοΥ εις 
τον οίκον μας.

Διά τοϋ Τουρισμού, πρέπει πα- 
ραλλήλως πρός τά οικονομικά ο
φέλη, νά έπιδιώκωμεν καί τήν πνευ
ματικήν καί πολιτιστικήν άνάπτυ- 
ξιν, χωρίς νά θίγεται τό γόητρον 
καί ή αξιοπρέπεια τής Χώρας. Έν 
ούδεμιά περιπτώσει πρέπει νά πω-

λήσωμεν τήν ψυχήν μας εις τόν σα- 
τανάν. Ούτε νά ζημιώσωμεν τήν 
ψυχήν μας χάριν τοϋ Τουρισμού, 
διότι δέν ύπάρχει άντάλλαγμα τής
ψυχής-

Πιστεύομεν, εις τόν Τουρισμόν, 
ώς μέσου οικονομικής άναπτύξεως,

ώς τρόπου συμφιλιώσεως τών ατό
μων καί τών Εθνών, ώς στοιχείου 
προάγοντος τήν πολιτιστικήν, πνευ
ματικήν καί επιστημονικήν στά
θμην τών λαών. Άπορρίπτομεν όμως 
τήν αποδοχήν συλλήβδην εκείνων 
έκ τών τουριστών οί όποιοι δροΰν 
φθοροποιώς διά τόν άνθρωπον καθ’ 
έαυτόν, άλλά καί διά τό κοινωνικόν 
σύνολον.
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Πασχαλ ι νά  Δ ι η γ ή μ α τ α

Τό ΦιΑί ΐής Ά ν α σ τ ά ο ε ω ς

Ό  Μιχαλιός ό Γριμάνης, άφοΰ άραξε 
τήν ψαρόβαρκα, πήρε τό κανίστρι μέ τό 
χταπόδι καί πήδησε στά βράχια. Είπε στό 
βοηθό του τό Βαγγέλη νά μείνη καί 
νά νετάρη τά παραγάδια κι αύτός πήρε 
τό δρόμο μές τήν άμμουδιά γιά τό σπίτι 
του, στά δυτικά τής πολιτείας. Είχε αρχί
σει νά φέγγη........ "Ενας όλοκάθαρος
ούρανός προμήνυε μιά ήλιόλουστη μέρα.
Ό  ’Απρίλης είχε μπει γιά καλά........
Μεγαλοβδόμαδο ήταν. Ό  Μιχαλιός δό
ξασε τό Θεό πού ό καιρός πήγαινε πολύ 
καλά φέτος. Πέρυσι ό Μάρτης είχε φύγει 
μέ βορριάδες καί φουσκοθαλασσιές καί 
τό έμπα τού Άπριλιού ήταν μέ συγνεφιές 
καί βροχάδες. Δέν τόν είχαν άφήσει 
νά ξεμυτίση άπό τό μουράγιο νά ρίξη 
ούτε ένα παραγάδι! Κοντοζυγώνοντας 
στό σπίτι του, είδε τό γέρο—Σερένη νά 
φεύγη πίσω άπό τις μυγδαλιές καί νά 
κατηφορίζη κούτσα—κουτσά πρός τό 
άκροθαλάσσι. «Θάχε πάει σπίτι νά τήν 
πιλατέψη πάλι τήν καημένη τή μάνα μου, 
ό βρωμόγερος....», ψιθύρισε γεμάτος 
θυμό ό Μιχαλιός. Τό πείσμα του γιά τό 
Σερένη τόν έκανε νά σπρώξη μέ φούρια 
τή σιδερόπορτα τής αύλής πού άνοίγον- 
τας άφησε έναν όξύ ήχο σά σκούξιμο 
άνθρώπου πού τόνε χτύπησαν καί πόνε
σ ε . . .. "Αφησε τό κανίστρι μέ τό χταπόδι 
στό σκαλοπάτι κι άναψε τσιγάρο. Ή  μάνα 
του ή Κυρά—Κούλα ήταν έκεϊ, έχοντας 
σκύψει τό πελώριο σώμα της πάνω στις 
πλάκες τής αύλής καί τις σφουγγάριζε 
άγκομαχώντας.

-—Είδα μάνα πώς σοϋ κόνεψε πρωΐ-πρωί
ό γέρος—Σερένης....... , τής είπε άγριεμ-
μένος, χωρίς νά τή χαιρετήση.

Ή  μάνα του σηκώθηκε μέ άποστασίλα 
όρθια, έβαλε τό χέρι της όμοια φουρκά
δα νά στήριξή τό μεγάλο βάρος της καί 
είπε μαλακά στό γυιό της.

—Ήρθε Μιχαλιό μου.... Τί, ήθελες 
μήν έρθη ό κακομοίρης; Ή  φωτιά πού 
τού άναψες δέν τόν άφήνει σέ ήσυχία.... 
Μιχαλιό μου πρέπει νά δείξης φρόνηση. 
Πρέπει νά τήνε πάρης πιά τή Μεταξοϋλα. 
Είναι ντροπή! Δέν πρέπει νά περάσουμε 
καί φέτος μαύρη Λαμπρή!

—Γιά ξένα λάθη δέ μπορώ νά πλερώνω 
έγώ μάνα...., μίλησε ξερά ό Μιχαλιός.

—Είναι δικό σου σφάλμα γυιέ μ ου .... 
Δέ σκέφτεσαι πώς αύτό έφαγε τό δόλιο 
τόν πατέρα σου; θά μάς βρούνε κι άλλες 
συφορές!'....

—Πήγε μεθυσμένος στό ψάρεμμα ό 
συχωρεμένος καί τόνε πήρε ή θάλασσα. 
Δέν κύτταξε τόν καιρό. Ούλος ό κόσμος 
τόπε πώς τόν κατάπιε έκείνος ό σίφου
νας ........ Κ’ ύστερα γιά πιό λάθος μου
μού μιλάς, έ ; .... έκανε άψιά ό Μιχαλιός.

—Δέν είναι λάθος, είναι άμαρτία! —  
Είναι μιά πολύ μεγάλη άμαρτία! Είναι το 
πιό φριχτό άπό ούλα τά άμαρτήματα 
γυιέ μου!........

ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ
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—Καλά, θά σοΟ περάση...., συνέχισε 
πιό θυμωμένος ό Μιχαλιός. Είναι γιατί 
έκεϊνος ό βρωμο—Σερένης έρχεται έδώ 
πρωί—πρωί καί σοϋ γανώνει τό μυαλό. 
Μά σΰ φταις πού δέν τόν πετάς όξω κλω
τσιές.. ..

—Μεγάλη Βδομάδα γυιέ μου! Δέν κάνει 
νάχης πείσμα μέσα στην ψυχούλα σου. 
είπε ή Κυρά-Κούλα κι έσκυψε πάλι στή 
δουλειά της.

—Κ αλά.... καλά...., έκανε έκεϊνος·
Ό  Μιχαλιός πήρε νευριασμένος τό 

κανίστρι, ανέβηκε γρήγορα—γρήγορα 
τά λίγα ξύλινα σκαλοπάτια καί μπήκε 
στό σπίτι άπό τήν όλάνοιχτη πόρτα. ’Ε
βαλε τό χταπόδι σ’ ένα ταψί στήν κουζίνα, 
πήρε τό κανίστρι καί γύρισε νά φύγη. 
Μά ή μάνα του ήταν κιόλας μπρος του 
πιάνοντας μέ τόν πελώριο όγκο της όλο 
τό έμπα τής πόρτας, έτοιμη νά συνέχιση 
τήν κουβέντα της. ’Εκείνη ή έπιμονή της 
τοΰ άναψε πλειότερο τό πείσμα, τόνε κέν- 
τισε, σά μύγα πού κεντάει τό άλογο στά 
καπούλια. Τού φάνηκε κιόλας σά νάθελε 
νά τοϋ φράξη τό δρόμο, νά μήν τόν 
άφήση νά βγή έξω, νά τόν άναγκάση νά 
κάνη κείνο πού τοΟ έλεγε....

—Κάνε πέρα μάνα!.... τής φώναξε 
άγρια καί τήν έσπρωξε μέ βία.

Ή  μάνα του έγειρε σάν δέντρο πού τό 
χτύπησαν γερές τσεκουριές.... Ό  Μιχα
λιός πήγε νά τήν πιάση μά κείνη τού ξέ- 
φυγε άπό τά χέρια καί σωριάστηκε στό 
πάτωμα, άφήνοντας ένας άγγομαχητό. 
Τό χέρι της είχε σκιστεί στό κούφωμα 
τής πόρτας καθώς έπεφτε καί αίματα είδε 
στό πάτωμα ό Μιχαλιός. Έ να σύγκρυο 
τόν έκοψε. Ή  σκέψη πώς ή μάνα του ύπέ- 
φερε άπό τήν καρδιά της καί πώς τό πέσι
μό της έκεϊνος μπορεί, νάταν θανατηφόρο, 
τόνε γέμισε τρόμο. Έσκυψε πάνω της 
καί πάσκισε γεμάτος πόνο νά τή σηκώση, 
νά τή συνεφέρη.

—Μάνα, καλή μου μανούλα, σήκω.... 
Δέ θέλω νά μοϋ πάθης τίποτα.... Δέ θέλω 
νά πεθάνης μανοΰλα.... Σήκω...., τής 
έλεγε ό Μιχαλιός κλαίγοντας.

Τή βοήθησε νά σηκωθή καί ν’ άκου- 
μπήση σέ μιά καρέκλα.

—Δέ χτύπησα Μιχαλιό μου. Δέ χτύ
πησα, μή φοβάσαι...., τοϋλεγε ή μάνα 
του. Καί τόνε κύτταζε μέ τά κλαμμένα 
μάτια της πού ήταν γεμάτα άγάπη.

—Νά μου ύποσχεθής Μιχαλιό μου 
πώς θά τό ταχτοποιήσης αύτό...., 
τού’πε πάλι.

Ή  φωνή της ήταν βαρειά καί κουρα
σμένη, άλλά γεμάτη ικεσία.

—Σοΰ τό ύπόσχομαι μάνα, σοΰ τό όρκί- 
ζομαι...., ψιθύρισε ό Μιχαλιός άναστα- 
τωμένος άπό κείνον τόν τρόμο του.

Άνάσσανε άνακουφισμένος. Ή  μάνα 
του δέν είχε πάθει τίποτα!....

Ζοϋσε!.... Μονάχα τοϋ μιλοϋσε γιά 
τό άμάρτημά του. Μπορούσε όμως καί 
νά ’χέ χτυπήσει καί νά ’νοιώθε φριχτούς 
πόνους, ή νά τήν πονοϋσε πολύ ή καρδιά 
της καί νά μήν τό ’λεγε. Γιατί έκεϊνο τό 
άμάρτημά του θά τήν έκαιγε, θά τό ’νοιώ
θε πιό πάνω άπό τούς πόνους της, πιό 
πάνω κι άπ’ τή ζωή της τήν ίδ ια .... Αυτά 
πέρασαν αμέσως άπό τό μυαλό τοϋ Μι- 
χαλιοΰ.

Τήνε κάθησε στήν καρέκλα, τής 
έφκιασε καφέ, τή συνέφερε.

—Ναι Μιχαλιό μου. Ίσαμε μεθαύριο 
τή Λαμπρή οϋλα πρέπει νά ’χουν γίνει.... 
Νά μή λέει γιά σένα ό κόσμος τήν Ά για  
κείνη μέρα παιδί μου, νά μή σέ συζητάη....

τοΰ ’λεγε ή μάνα του ή καημένη καθώς 
έπινε τόν καφέ της.

Τό χέρι της πού κράταγε τό φλυτζάνι 
μέ τόν καφέ έτρεμε.

Ή ταν άποκαμωμένη, ταραγμένη πολύ 
άπό κείνο τό πέσιμό της.

—Άφοϋ τό θέλης έσύ καλή μου μάνα 
θά γ ίνη ...., είπε ό Μιχαλιός μέ μιά στα
θερή φωνή τώρα.

—Σ’ ευχαριστώ Μιχαλιό μου, νάχης 
τήν εύκή μου...., τοϋ είπε έκείνη καί χού
φτωσε τό χέρι του στό δικό της γεμάτη 
λαχτάρα.

Ή  καρδιά του μπρος σέ κείνο τό μητρι
κό πόνο είχε λυγίσει. Πώς θά μπορούσε 
νά μήν τήν άκουγε τή μάνα του ό Μιχα
λιός καί νά μήν τής υποσχόταν πώς θά τό 
ταχτοποιούσε έκεϊνο τό άμάρτημά του, 
άφοϋ έκείνη τοϋ ’κάνε αυτή τή μεγάλη 
χάρη νά μήν πεθάνη,—

Άφοϋ τήν ήσύχασε καλά, βγήκε έξω
Μπήκε στήν ταβέρνα τοΰ Σκοτάδη 

στήν παραλία καί κάθησε σ’ ένα άπόμερο 
τραπεζάκι, στό βάθος. Παράγγειλε μεζέ 
καί κρασί. Καί καθώς σιγόπινε σκεφτό
ταν τό έπεισόδιο. Έκεϊνο τό έπεισόδιο 
μέ τή μάνα του. Έκεϊνο τό μεγάλο κακό 
πού πίστευε πώς παρά λίγο νά τής είχε 
κάνει, τόν είχε αναστατώσει... .  Καί τί 
θά ήταν αυτός δίχως τή μάνα του; Μηγά- 
ρις είχε καί πατέρα; Καί κάτι μικροσυγ- 
γενεϊς πού είχε δέν ήταν ούτε γιά συζήτη
σ η !.... ’Ορφανός λοιπόν, πεντάρφανος 
θάμενε, μόνος, χωρίς νά ’χη κάποιον 
στή ζωή πού νά τόν φροντίζη, νά τόν 
άγαπάη. Τό σπιτικό του χωρίς τή μήνα 
του τοΰ φαινόταν κρύο. Άπό καπηλειό 
σέ καπηλειό θά γυρνοΰσε. Θά ’ταν ένας 
χαμένος! Χωρίς άποκούμπι! Έ \α  τίππα; 
«Ρεμάλι», θά τόν ανεβοκατέβαζε ό κό
σμος, καί τέτοιος θά ’ταν! Τό κΰμα άκου- 
γόταν λίγο πιό κάτω άπό τήν ταβέρνα 
ν’ άπαλοσέρνεται πάνω στό άμμοχάλικο 
τής άκρογιαλιάς, ξεψυχισμένο —

Μεγάλη Παρασκευή ήταν καί ή καμπά
να ήχοϋσε πένθιμα άπό τήν κοντινή έκ- 
κλησία—  Τό πένθιμο απόηχο στάλαζε 
στήν ψυχή του θλίψη βαρειά, άσήκω- 
τη . . .. Σκέφτηκε τό Θείο Δράμα. Σκέφτη- 
κε τή Σταύρωση τοϋ Χριστοϋ, τά μαρτύ
ριά Του, τούς φριχτούς πόνους Του τήν 
ώρα πού Τόν κάρφωναν πάνω στό ξύλο 
σκληροί καί τιποτένιοι άνθρωποι, άπό 
φθόνο, άπό μίσος!.... Κακοί καί τιπο
τένιοι άνθρωποι, όμοιοι μέ κείνους τής 
παρέας του. Σάν τό Γαρέφη τόν καραβο
μαραγκό! Καί κείνοι τά ίδια τοϋ είχαν 
κάνει. Τί κι άν δέν τόν είχαν σταυρώσει;.. 
Τόσο χρόνια στάλαξαν στήν ψυχή του 
τή ζήλεια καί τό μίσος γιά τή Μεταξοΰ- 
λ α .... Καί γιά τούς γονείς του, νά τούς 
μισήση κι αύτούς, νά φθονήση έκείνους 
πού τόν γέννησαν καί τόν άνάστησαν μέ 
τόση λαχτάρα, τόση άγάπη, τόσα όνει
ρα! .... Καί τό κατάφεραν!.... Τόν είχαν 
ζηλέψει γιά τή Μεταξοϋλα, γιά κείνη τήν 
άγάπη πού τοϋ είχε, τήν άγνή καί άδολη. 
Τόν είχαν ζηλέψει γιά τούς γονείς του. 
Τί ήταν καί οί τρεις τής παρέας του; Ά ν 
θρωποι κακοί, αίμοβόροι, φθονεροί μ’ ένα 
παρελθόν ύποπτο καί σκοτεινό, μέ τήν 
ψυχή τους χωρίς ίχνος άγάπης καί καλω- 
σύνης. Καί ό Γαρέφης; Ό  χειρότερος 
άπό τούς άλλους βύο. Ψυχή μαύρη! —  
Σωστό ρεμάλι! —

Τό μυαλό τοΰ Μιχαλιοϋ πήγε ύστερα 
στόν άγνό έρωτά του μέ τή Μεταξοΰ- 
λ α . . .. Τρία χρόνια είχαν περάσει....

Μικρό ψαρόπουλο ήταν τότες ό Μιχα
λιός καί δούλευε στις τράτες, σήμερα δώ,

αύριο άλλοΰ.... Καθώς όμως ήταν δου- 
λευτάρικο καί φρόνιμο παιδί, τόν είχε 
προσέξει ό γέρος—Σερένης—ό πατέρας 
τής Μεταξούλας καί τόνε πήρε συνεταί
ρο στήν ψαρόβαρκά του. 'Ηθελε έναν 
άνθρωπο νά τόν βοηθάη στά παραγάδια 
γιατί ήταν μισερός, είχε τό πόδι του σα
κατεμένο άπό τούς ρευματισμούς. Καί 
νάταν μέ υπόληψη, άπό σπίτι ό άνθρωπος 
αυτός, έτσι τόν ήθελε. Στό Μιχαλιό 
νόμισε πώς βρήκε έκεϊνο πού ζητούσε. 
Σερνικά παιδιά, βλέπεις, δέν ε ίχε .... 
Μονάχα τή Μεταξοϋλα. Στά ψαρέμματα 
ό γέρος—Σερένης πότε-πότε έπαιρνε καί 
τή μοναχοκόρη του κοντά. Καί δέν τόν 
ένοιαζε γιά τό Μιχαλιό άν τόν άφηνε 
καμμιά φορά μονάχο του μέ τή Μεταξοΰ- 
λα στήν ψαρόβαρκα. Ή  έμπιστοσύνη πού 
τοϋ ’χε ήταν πολύ μεγάλη. Ή  Μεταξοΰ- 
λα, πεταχτή καί νόστιμη καθώς ήταν, δέν 
άργησε ν’ άνάψη μεγάλο σεβντά στήν 
καρδιά τοϋ Μιχαλιοϋ. Τόν άγάπησε πιστά 
κ’ έκείνη .... Καί μιά ζεστή καλοκαιρινή 
βραδιά, καθώς ήσαν απομακρυσμένοι 
μέ τή βάρκα στήν ήσυχο γιαλό, κάτω άπό 
τό φεγγαρόφωτο, ή Μεταξοϋλα δόθηκε 
στό Μιχαλιό. Έπειτα άπό λίγο, όλα ήταν 
έτοιμα γιά τή μεγάλη, τήν ύπέροχη στι
γμή. 'Ολοι καμάρωναν μές στό νησί τή 
Μεταξοϋλα γιά τήν εύτυχία πού τήν 
περίμενε.... Ό λο ι θαυμάζανε τό άξιο 
καί τιμημένο παλληκάρι, τό Μιχαλιό, πού 
είχε δώσει τό λόγο του καί τόνε κρατούσε 
άντρίκια.... Μά πάνω σ’ αυτά ξεμύτησε 
ό Γαρέφης! Όμοιος σερπετό μαΰρο καί 
ύπουλο, πού σέρνεται παραμονεύοντας 
στό σκοτάδι τό αθώο θΰμα του, ξεπρό
βαλλε άπό τήν καταχθόνια τρύπα του 
μόλις άντίκρυσε τό Μιχαλιό. Τόνε πήρε 
παράμερα νά συζητήσουν. Τό καί τό ....!

Ή  Μεταξοϋλα τά ’χει μέ τό φαντάρο, 
τό γυιό τοΰ χασάπη τοϋ κύρ—Μανώλη, 
τοϋ πάνω μαχαλά, τό Γιάννη. Τούς έπια- 
σε ψές τή νύχτα πίσω άπό τή μάντρα μές 
στό σκοτάδι! .. Ό  φαντάρος νάχή αγ
καλιασμένη τή Μεταξοϋλα!.... Δέκα φο
ρές έπαιρνε όρκο, φιλούσε σταυρό! —  
Ό  Μιχαλιός ένοιωσε σά νά τόν χτυπάη 
άστροπελέκι! Τό αίμα ξάφνου άνέβηκε 
όλο στό κεφάλι του, φούντωσε τό μυαλό 
του! Άπαρνήθηκε τή Μεταξοϋλα κ’ έφυγε 
άπό τήν ψαρόβαρκα. Άπαρνήθηκε καί 
τούς δικούς του. "Ολοι μές τό νησί είπαν: 
«Ή  Μεταξοϋλα έμεινε πομπεμένη άπό 
ένα θαλασσινό!.... Ποϋ άκούστηκε τέ
τοιο πράμα, θαλασσινός ν’ άφήση θαλασ
σινή!» Τό κακό βούιζε σ’ όλη τήν ψαρά
δικη συνοικία τής πολιτείας!.... Ή  ντρο
πή σά μαύρη καταχνιά κύκλωσε τό σπιτι
κό τοΰ Μιχαλιοϋ πού τόν θεωρούσαν ένο
χο, καί έπειδή ή Μεταξοϋλα ήταν καί 
ορφανή άπό μάνα, τό κρίμα του γινόταν 
άκόμα φριχτότερο. Ό λο ι οί ψαράδες βα
ριά χολιασμένοι άπό τοϋτο τό φριχτό καί 
πρωτάκουστο κάμωμα τοΰ Μιχαλιοϋ, άνε- 
βοκατέβαιναν στό κονάκι τοϋ πάτερ’Ηλία 
πού λειτουργούσε στό μικρό έκκλησάκι 
τής ψαράδικης συνοικίας καί τόν παρα- 
καλοϋσαν νά ρίξη βαριά κατάρα στό Μι
χαλιό,. νά τόν άφορίση. Μά κείνος κου
νούσε καρτερικά τό κεφάλι μέ τήν κάτα
σπρη μακριά γενειάδα του καί άπαντοϋσε 
βαθυστόχαστα καί φιλοσοφικά : «Δέν 
ήλθε ακόμη ή ήμέρα τέκνα μου». Μά ό 
καιρός περνούσε κ’ έκείνη ή ήμέρα γιά 
τήν όποια μιλοϋσε ό πάτερ—Ήλίας καί

Σ υ ν έ χ ε ι α
εις τήν έπομένην σελίδα
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Σ υ ν έ χ ε ι α
έκ της προηγούμενης σελίδος

Τό Φ ι λ ί

τής  Ά ν α σ τ ά σ ε ω ς

πού θά μετάνοιωσε ό Μιχαλιός, δέν έρχό- 
ταν. Ό  πατέρας τοϋ Μιχαλιού πέθανε άπό 
τό μαράζι του. Τό ίδιο τέλος θά είχε καί 
ή μάνα του καθώς μέρα—νύχτα άνώφελα 
πάσκιζε νά τόν κάνη νά διόρθωση έκεΐνο 
τό σφάλμα του....

Τόν καημένο τό γέρο—Σερένη, τόν πα
τέρα τής Μεταξούλας τόνε βασάνιζε κάθε 
μέρα ό Μιχαλιός μέ τις ψεύτικες υποσχέ
σεις του. Σήμερα, Αύριο!.... Τούτη τή 
Λαμπρή, τήν παράλλη!.... Τρία όλόκλη- 
ρα χρόνια τόνε παίδευε!.... Κ’ ή Μετα- 
ξούλα, πιστή, άτράνταχτη, άκλόνητη, 
έκεϊ, στόν όρκο της, σάν τό βράχο πού 
τόνε χτυπάει τό κύμα! Τρία όλόκληρα 
χρόνια καί δέν είχε δει τίποτα ό Μιχαλιός 
πού νά δείχνη έστω καί τήν έλάχιστη 
ύποψία γιά τήν τιμή της, τίποτα πού νά 
μπορούσε νά στηρίξη έκεΐνο τό μεγάλο 
ψέμμα του Γαρέφη ■ ■ · · Καί τών άλλων τής

παρέας του τις συκοφαντίες—  Είχε ζή- 
σει τόσον καιρό μαζί μ’ αύτούς τούς 
άνθρώπους πού τόν κερνούσαν κοντά 
στό κρασί καί τό φαρμάκι τής ζήλειας 
καί τοϋ φθόνου. Γιά τή Μεταξοΰλα.. ..Τώ
ρα έβλεπε τή μεγάλη πλάνη του, τό βούρ
κο πού μέσα είχε πέσει καί ήδονιζόταν 
σάν τό βρωμερό σκουλήκι!.... Οί τύψεις 
σά μεγάλες πύρινες φλόγες τού κύκλω
σαν τήν ψυχή γιά τό μεγάλο του άμάρτη- 
μα καί δάκρυα μετάνοιας κύλησαν άπό 
τις βρύσες τών ματιών το υ ....

Τήν παραμονή τής Λαμπρής—τό Μέγα 
Σάββατο—ό Μιχαλιός δέν πήγε καθόλου 
στό ψάρεμμα. Έδωσε καί στό βοηθό του 
άδεια μαζί μέ ένα γερό χαρτζιλίκη νά

Ή

δ ι α θ ή κ η

Τ ο ύ

Σ . Σ . Ό  συγγραφ εύς του άρθρου , Ε υγένιος  
Ο’ Ν ή λ , οστις άπεβίω σε τό έτος 1953, έτιμήθη  
διά του βραβείου «Ν όμπελ» καί άπεκλήθη , ζώ ν  
έτ ι, «Σαΐξττηρ τής ’Α μερικής». Κ ατέλιπε σημα
ντικά έρ γα , έν ο ίς , πλέον τώ ν τριάκοντα θεα
τρικά , τά πλεϊστα τώ ν ό π ο ιω ν , έκφ ράζουν τήν 
τραγικότητα τής άνθρωπίνης ζω ής καί τ ό ν , 
σ υχνά κ ις , ηρω ικόν, άλλά μάταιον αγώ να του 
ανθρώ που. Ή  παρατιθεμένη «διαθήκη», τήν 
όποιαν χαρακτηρίζει τρυφερότης καί φ αντα σία , 
αντιπροσω πεύει μίαν έξαιρετικήν οψ ιν του δλου  
συγγραφ ικού του έρ γ ο υ . Τήν έγραψε διά νά  π α -  
ρηγόρήση τήν σύζυγόν του , έν οψ ει τού έπ ικει-  
μένου , λόγω  βαθέος γήρατος, θανάτου τοΰ αγα
πημένου τω ν σκύλου , έπισυμβάντος τόν Δ εκ έμ - 
βριου τοΰ 1940.

«Μπλεμύ»

Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν

« S E L E C T I O N  D U  R E A D E R ’ S 

D I G E S T »

Μ ε τ ά φ ρ α ο ι ς

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΡΝΕΛΗ 
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πάη στό σπίτι του καί τοΰ ευχήθηκε νά 
περάση μαζί με τούς δικούς του χαρού
μενο Πάσχα. Γύρισε κ’ έκεΐνος στό σπί
τι του, στή μάνα του. Ό λη  τή μέρα 
έκανε τά Λαμπριάτικα ψώνια του ό Μι- 
χαλιός. ’Αγόρασε τ’ αρνί τού Πάσχα, 
τ’ αυγά νά τά βάψη ή μάνα του, τά Λα* 
μπριάτικα τσουρέκια, τά γλυκοκούλουρα 
τά φρούτα.... Ή  μάνα του καθώς τό, 
έβλεπε γιά πρώτη φορά μέσα στά τρία έκεϊ 
να χρόνια νά τής δείχνη τόση μεγάλη 
αγάπη καί νά νοιάζεται τόσο πολύ γιά τό 
σπίτι του, νά χαιρετάη όλους τούς γει- 
τόνους του μέ καλωσύνη καί αγάπη, νά 
μιλάη ώς καί μέ τά μικρά παιδάκια άκόμα 
καί νά τά φιλεύη καλούδια, νά έλεή 
τούς ζητιάνους πού χτυπούσαν τήν πόρ
τα του, ένώ πρώτα τούς έδιωχνε, σταυρο- 
κοπιόταν κ’ έλεγε: «Σ’ εύχαριστώ Χριστέ 
μου πού τοΰ ’δωσες φώτιση τού Μιχα- 
λιοΰ μου. Ήρθε πιά έκείνη ή μέρα πού ’χε

πει ό Πάτερ—Ήλίας, ή 'Αγιοσύνη του!...»

Τό βράδυ τής παραμονής ή Κυρά— Κού- 
λα, ένώ ταχτοποιούσε τά Λαμπριάτικα 
ψώνια τοΰ γυιοΰ της, είδε σ’ ένα δέμα τυ
λιγμένες τέσσερις μεγάλες άσπρες λαμ
πάδες. Τις έβγαλε καί καθώς τις κοίταζε, 
ό νοΰς της όλο καί φτερούγιζε μέ λαχτά
ρα σέ κείνες τις σκέψεις πού ’χε κάνει 
γιά τό Μιχαλιό, γιά τήν άλλαγή του, 
τή φώτισή του....  Κείνη τήν ώρα πήγε 
καί ό Μιχαλιός. Καθώς τήν είδε νά κοι- 
τάζη τις τέσσερις λαμπάδες, τής είπε 
μ’ ένα σοβαρό ύφος πού έδειχνε πώς κάτι 
σπουδαίο είχε γίνει στήν ψυχή του:

—Είναι αύτό πού βάζει ό νοΰς σου μά
ν α .. .. Αύτό πού ήθελες. Πήγα καί φίλιω
σα μέ τή Μεταξοΰλα—  Σάν χτυπήσουν 
οί καμπάνες τά μεσάνυχτα, θά ’ρθη μέ τόν 
πατέρα της νά πάμε όλοι μαζί στήν ’Ανά

σταση —  Καί αύριο, άνήμερα τή Λαμπρή 
θά γίνουν οί γάμοι μας....

Ή  Κυρά—Κούλα, άνοιξε τήν άγκαλιά 
της κ’ έσφιξε τό Μιχαλιό γεμάτη στοργή, 
ένώ άπό τά γεροντικά καί κουρασμένα 
μάτια της έτρεχαν δάκρυα χαράς.

—’Επί τέλους Μιχαλιό μου! —  τοΰ 
είπε. Ήρθε ή ώρα! Σ’ εύχαριστώ παιδί 
μου, νά ’χης τήν ευχή μου.

Τήν ώρα τής ’Ανάστασης, στό μικρό 
έκκλησάκι τής ψαράδικης συνοικίας, 
οί θαλασσοδαρμένοι θαλασσινοί, είδαν 
μέ μεγάλη συγκίνηση τό Μιχαλιό καί 
τή Μεταξοΰλα νά δίνουν τό φιλί τής 
Άναστάσεως άνάμεσα στούς γέρο— γο
νείς τους πού έλαμπαν άπό εύτυχία. 
Ή ταν τό πραγματικό φιλί τής άγάπης 
πού θά πότιζε τις ψυχές τους μέ τό άγνό 
μΰρο της καί θά τις ένωνε σέ όλη τους 
τή ζωή καί πέρ’ άπό αύτήν άκόμη ....

—Τό βάρος τών χρόνων μου καί τών άσθενειών μου, μέ 
βαρύνουν άβάσταχτα καί αισθάνομαι κοντά τό τέλος τής 
ζωής μου. Γι’ αύτό τό λόγο έγώ ό Σιλμπερντίν Έμπλέμ Ο’Νήλ, 
χαϊδευτικά «Μπλεμύ», βάζω μυστικά στή καρδιά τοΰ κυρίου 
μου, τήν διαθήκη μου.Θά τήν άποκαλύψη μετά τό θάνατό μου. 
Άφοΰ μέ θυμηθή στήν έρημιά του, ξαφνικά θά τήν άποκαλύψη. 
Τοΰ ζητώ νά τή γράψη στό χαρτί, καθώς θά τοΰ τήν υπαγορεύω:

Έχω λίγα καλά πράγματα γιά νά κληροδορτήσω. Οί σκύλοι 
είναι πολύ σοφώτεροι άπό τούς άνθρώπους. Δέν δίνουν μεγά
λη σημασία γιά τά άγαθά τής γής. Δέν χάνουν τόν καιρό του, 
γιά τήν συγκέντρωση ΰλικών άγαθών. Δέν χάνουν τόν ύπνο 
τους, γιά νά διατηρήσουν αύτά πού έχουν, η νά άποκτήσουν 
αύτά πού δέν έχουν. Δέν έχω κανένα πολύτιμο άντικείμενο 
γιά νά μεταβιβάσω, έκτος άπό τή στοργή μου καί τήν αφοσίω
σή μου. Τις κληροδοτώ σέ όλους όσους μέ αγάπησαν: στόν 
κύριό μου, στήν κυρία μου, πού θά μέ λυπηθούν περισσότερο 
άπό τούς άλλους! ’Επίσης ,στόν Φρήμαν, πού ήταν τόσο 
καλός μαζύ μου, στό Ρόΰ, στόν Γουίλυ, στόν Νεΰμπύ, στόν...., 
άλλά άν ήθελα νά αναφέρω όλους όσους μέ άγάπησαν ,θά 
υποχρέωνα τόν κύριό μου νά γράψη ένα τόμο. Πιθανόν νά έχω 
άδικο πού τόσο ύπερηφανεύομαι, άλλά πάντα ήμουν ένας σκύ
λος έξαιρετικά άγαπητός.

Ζητώ άπό τόν κύριό μου καί άπό τήν κυρία μου, νά μέ 
θυμοΰνται πάντα, άλλά νά μή μέ κλάψουν γιά πολύ. Κατά τό 
διάβα τής ζωής μου, προσπάθησα, πάντα, νά τούς παρηγορώ 
στόν πόνο τους καί νά τούς προσθέτω χαρά στήν ευτυχία τους. 
Μοΰ είναι όδυνηρή ή σκέψη ότι άκόμα καί μέ τόν θάνατό μου, 
θά τούς λυπήσω.

Τούς παρακαλώ νά μή ξεχάσουν ότι, χάρη στήν τρυφερό- 
τητά τους καί τή μέριμνά τους, υπήρξα ό πιό εύτυχισμένος 
σκύλος. ’Αλλά τώρα κατάντησα τυφλός, κουφός καί αδύνατος. 
Έτσι ή ΰπερηφάνειά μου έδωσε τόπο σέ μιά ταπείνωση πού 
μοΰ προκαλεΐ άηδία καί μέ διώχνει άπό τόν ίσιο δρόμο.

Αισθάνομαι ότι η ζωή μέ κατηγορεί, διότι έχω παρατείνει 
πολύ τή γιορτή. ’Οφείλω νά πώ άντίο προτοΰ γίνω άχρηστο 
φορτίο γιά μένα καί γιά έκείνους πού μοΰ έδειξαν στοργή. 
Θά μοΰ είναι λυπηρό νά τούς έγκαταλείψω, άλλά όχι καί νά 
πεθάνω. ’Αντίθετα μέ τούς άνθρώπους, οί σκύλοι δέν φοβού- 
μεθα τό θάνατο. Τόν δεχόμεθα σάν μέρος τής ζωής καί όχι 
σάν στοιχείο ξένο καί τρομακτικό, πού τήν καταστρέφει. 
Μερικοί φίλοι μου, δαλματικής ράτσας είναι θερμόαιμοι 
Μουσουλμάνοι. Θά άγαποΰσα νά πιστεύω μαζύ τους, ότι ύπάρ- 
χει ένας παράδεισος πού άπολαμβάνεις αιώνια ζωτικότητα 
καί νεότητα καί πού περιφέρεσαι, καθημερινά, άσκοπα σ’ ένα 
έρωτιάρικο πλήθος «ούρί» καί βρίσκεις κουνελάκια πού τρέχουν 
πολύ γρήγορα, άλλά είναι λιγώτερα άπό τά «ούρί», τά όποια 
είναι άμέτρητα, σάν τούς κόκκους άμμου τής έρήμου. Κατά 
τις μεγάλες χειμωνιάτικες νύχτες, ζεσταίνεσαι πλάι σ’ ένα 
έκατομμύριο τζάκια, πού τά ξύλα τους φλογίζουν αιώνια.

Κουνάς ρυθμικά καί σιγαλά τό κεφάλι σου καί ονειροπολείς 
τις παληές καλές μέρες, πού πέρασες στή γή καί τή στοργή 
τών άφεντικών σου........

Φοβάμαι πώς κανένας δέν μπορεί νά έλπίση σέ μιά τέτοια 
πέραση, άκόμα καί άν πρόκειται γιά σκύλο τής δικής μου 
ράτσας. Έ ν πάσει περιπτώσει, είμαι τουλάχιστον βέβαιος 
ότι έκεϊ θά βρώ τήν ήρεμία καί μιά μακρόχρονη ξεκούραση, 
γιά τήν γερασμένη μου καρδιά, τή γερασμένη μου κεφαλή καί 
γενικά γιά τό γερασμένο μου κορμί, καθώς καί τόν αίώνιο 
ύπνο, σ’ αύτή τή γή πού τόσο άγάπησα.

'Υπάρχει μία τελευταία έπιθυμία, πού τήν έκφράζω μέ όλη 
μου τήν ειλικρίνεια. Ακόυσα τήν κυρία μου νά λέγη: «όταν 
πεθάνη ό Μπλεμύ, δέν θά άποκτήσωμε ποτέ άλλο σκύλο. 
Τόσο πολύ τόν άγαπώ πού δέν θά μπορέσω ποτέ νά άγαπήσω 
έναν άλλον». Τώρα ,γιά τήν άγάπη μου, τής ζητώ νά άναθεω- 
ρήση τήν άπόφασή της. Θά ήταν μεγάλος σεβασμός στήν μνή
μη μου νά μή ξαναποκτήσουν πιά ποτέ σκύλο. Θά ήθελα πολύ 
νά διατηρήσω τή συναίσθηση ότι τώρα πού φεύγω άπό τήν 
οικογένεια θά τούς είναι, στό έξής, άδύνατο νά ζήσουν χωρίς 
τήν συντροφιά τοΰ καλυτέρου φίλου τοΰ άνθρώπου! Ποτέ 
δέν ήμουν υπερβολικός, ή ζηλότυπος. 'Υποστήριζα, πάντα, 
ότι οί περισσότεροι άπό τούς συντρόφους μου ήταν καλοί 
όπως, ή μαύρη γατούλα πού τήν είχα έξουσιοδοτήσει νά μοι
ράζεται μαζύ μου τό χαλί τοΰ σαλονιοΰ. ’Ανέχθηκα τήν φιλία 
της μέ πνεΰμα γεναιοφροσύνης. Μερικές ράτσες, πολυφημι- 
σμένες, είναι καλύτερες άπό άλλες: Οί δαλματικής ράτσας 
σκύλοι, όπως όλοι γνωρίζομε, δέν έχουν τούς όμοιους τους.

’Επίσης συμβουλεύω τήν κυρία μου νά διαλέξη έναν δαλμα
τικής ράτσας σκύλο, γιά διάδοχό του. Πολύ δύσκολα θά άπο- 
κτήση τή διαγωγή, τήν εύγένεια καί τήν διακριτικότητα, πού 
είχα στά νιάτα μου. Ά λλά είμαι σίγουρος ότι θά κάμη ότι μπο
ρεί γιά νά βελτιωθή καί ότι τά άδιαφιλονίκητα λάθη του θά 
συμβάλουν, άρνητικά, στό νά κρατηθή ζωντανή ή μνήμη μου. 
Τοΰ άφίνω γιά κληρονομιά τό δερμάτινο κολλιέ μου, τό σχοι- 
νάκι μου, τό πανωφόρι μου καί τό άδιάβροχό μου, πού τά είχα 
φτιάξει έπί παραγγελία τό 1929 στό κατάστημα Έρμοΰ στό 
Παρίσι. Ποτέ δέν θά τά φορέση μέ τόση χάρι καί άέρα όπως έγώ, 
όταν έκανα τούς περιπάτους μου στήν πλατεία Βαντόμ τοΰ Πα- 
ρισιοΰ. Άλλά, γιά μιά φορά άκόμα, είμαι βέβαιος ότι θά κάμη 
ότι τοΰ είναι δυνατόν γιά νά μήν δείχνη σάν σκύλος πού ήρθε 
άπό τήν έπαρχία. Μέ τά ίδικά μου ροΰχα θά μπόρεση, χωρίς 
άμφιβολϊα, σέ μερικές περιπτώσεις, νά μέ μιμηθή. Καί παρά τά 
έλαττώματά του, τοΰ εύχομαι έγ^άρδια νά άπολαύση κάθε εύ
τυχία, στήν παληά μου κατοικία. Έ να τελευταίο άντίο άγαπη- 
μένε μου κύριε κι’ άγαπημένη μου κυρία :

Κάθε φορά πού θά έρχεσθε στόν τάφο μου νά λέτε, μέ λύπη 
άλλά καί μέ εύτυχία στή θύμηση τής μακράς ζωής μου κοντά 
σας, αύτά τά λόγια: «’Εδώ άναπαύεται ένα πλάσμα πού μάς άγα- 
ποΰσε καί τό άγαπούσαμε». Ό σ ο  βαθειά καί ά κοιμάμαι θά 
σάς άκούω καί όλη ή δύναμη τοΰ θανάτου δέν θά μπορεί νά 
έμποδίζη τήν ψυχή μου νά κουνάη, σέ άναγνώριση, τήν ούρά 
μου.
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ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΝ

« . . .  ’Εκφράζομε τάς ευχαριστίας μ α ς, τήν εύ γνω -  
σύνη μας — καί 8ίς μας έπιτραπή — τήν β εβ α ιότη τα : 
μέ Χ ω ροφυλακήν ώς τήν Ε λ λ η ν ικ ή ν , φ όβον οΐονδή- 
ποτε οί φ ιλή σ υχοι δέν έ χ ο υ ν . . .» .

Μέ αυτά τά κολακευτικά καί συνάμα ένθαρρυν- 
τικά γιά κάθε άνδρα τής Χωροφυλακής λόγια, κλεί
νουν μιά επιστολή τους πρός τό Άρχηγεΐον οί γνω
στοί κοσμηματοπώλαι τής όδοϋ Πανεπιστημίου 
’Αδελφοί Καραθανάση. Επιστολές μέ τό ϊδιο περιε
χόμενο έστειλαν καί οί κ. κ. Θεόδωρος Περεντίδης 
άπό τόν Βόλο καί οί ’Αδελφοί Παλαΐνη άπό τό ’Αγρί
νιο. "Ολοι αυτοί οί επιχειρηματίες, μέχρι τής 21 
Φεβρουάριου 1974, όταν συνελήφθη στήν ’Αθήνα 
άπό όργανα τής ’Ασφαλείας Χωροφυλακής Προασ
τίων ό κακοποιός Χρήστος Ματζανάς, περνούσαν 
μιά μεγάλη δοκιμασία. Γιατί ένα άρκετά σημαντικό 
μέρος άπό κοσμήματακαίώρολόγιατών καταστημά
των τους, άξίας πολλών έκατομμυρίων δραχμών, βρί
σκονταν στά χέρια τοϋ επικινδύνου αύτοΰ κακοποι
οί). Γιά τις συνθήκες διαλευκάνσεως τών τριών διαρ
ρήξεων άπό τήν Χωροφυλακή άσχολήθηκε γιά άρ- 
κετό διάστημα ό ήμερήσιος τύπος. Τό ίδιο βεβαίως 
θά μπορούσε νά κάνη καί ή «Έπιθεώρησις Χωροφυ
λακής» γιατί κατά σύμπτωσιν όταν έγινε ή έξιχνία- 
σις τών άδικημάτων αυτών δέν είχε τυπωθή τό τεύ
χος τοΰ μηνός Μαρτίου. Αύτό όμως δέν θά έξυπηρε- 
τοϋσε κανένα άπολύτως ουσιαστικό σκοπό γιατί εν 
τοιαύτη περιπτώσει θά έπρεπε νά έκδίδαμε παραρτή
ματα επί παραρτημάτων τοϋ περιοδικού κάθε μήνα, 
ώστε νά βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητος όλα γε
νικά τά άδικήματα πού εξιχνιάζουν κάθε φορά οί 
’Υπηρεσίες τής Χωροφυλακής. Παράλληλα θά άφή- 
ναμε εις τά «εκκρεμή» όσες περιπτώσεις βρίσκονται 
έν εξελίξει άλλά άπό τυχόν δημοσίευσί τους δέν 
έξυπηρετεΐται τό υπηρεσιακόν συμφέρον. "Οπως π. χ. 
ή πρόσφατη διαλεύκανσι, μετά άπό μαραθώνιο ερευ
νών ολοκλήρου έτους, τής δολοφονίας ενός άλλοδα- 
ποϋ στή Ρόδο, ή έξάρθρωσι ένός διαβρωτικοϋ γιά 
τή νεολαία μας πυρήνος άπό έμμισθους υπαλλήλους 
τοΰ Διεθνούς κομμουνισμού στή Θεσσαλονίκη, κ.λ.π. 
Παραλείψαμε λοιπόν τήν δημοσίευσί στό τεύχος 
Μαρτίου ειδικού ρεπορτάζ γιά τήν άνακάλυψι άπό 
τήν Χωροφυλακή τοΰ τριπτύχου τώνμεγάλων διαρρή
ξεων τοΰ Βόλου τών’Αθηνών καί τοΰ’Αγρίνιου, γιατί 
δέν θά δίναμε στή δημοσιότητα τίποτε περισσότερο 
άπό ότι έδωσε ό ήμερήσιος τύπος. Τήν ίδια τακτική θά 
άκολουθούσαμε καί γιά τό άνά χείρας τεΰχος όταν 
στό διάστημα τοΰ μηνός πού πέρασε, τό νυστέρι 
τοΰ Νόμου έπραγματοποίησε άλλες δύο «έκκαθα- 
ριστικές τομές είς βάθος» σέ ισάριθμες κοινωνικές 
πληγές πού άξίζει νά άναφερθοΰν όχι γιά λόγους 
προβολής άλλά γιά τίς μεγάλες κοινωνικές προε
κτάσεις τ«Μέ άλλα λόγια δηλαδή τήν έξουδετέ- 
ρωσι άπό τήν ’Ασφάλεια Προαστίων ένός άν
τρου ναρκομανών καί τήν άποκάλυψι νέων συγ
κλονιστικών στοιχείων στήν γνωστή ύπόθεσι — 
μαμμούθ τών κλεμμένων πολυτελών αυτοκινήτων άπό 
τήν Ευρώπη πού διοχετεύτηκαν άπό διεθνή σπείρα

στήν Ελλάδα γιά τήν πλήρη έξάρθρωσι τής οποίας 
κινείται ήδη ή Υπηρεσία αύτή σέ συνεργασία μέ τήν 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ. "Υστερα έμεσολάβησαν οί έπιστολές 
τών έμπορων πού προαναφέραμε καθώς καί έκατον- 
τάδες άλλες μαζί μέ τηλεγραφήματα ή τηλεφωνήματα 
πολιτών άπό όλα τά διαμερίσματα τής χώρας. "Ολες 
αΰτές οί αύθόρμητες εκδηλώσεις, πέρα άπό τήν ηθι
κή ίκανοποίησι ενισχύουν σημαντικά ένα άμετακί- 
νητο «πιστεύω» μας πού είναι δεμένο μέ τήν σημε
ρινή κοινωνική πραγματικότητα: στροφή τοΰ Χω- 
ροφύλακος πρός τόν παράγοντα άνθρωπο μέ τά 
προσόντα καί τίς άρετές του, τά έλαττώματα καί τίς 
άδυναμίες του, τίς άνάγκες καί τά προβλήματά του, 
τά δικαιώματα καί τίς υποχρεώσεις του, τίς λύπες 
του καί τίς χαρές του, καί άπό τό άλλο μέρος άνε- 
πιφύλακτη επαφή καί συνεργασία τών πολιτών μέ 
τά όργανα τής τάξεως πού δέν είναι όπως έχει επι
κρατήσει νά λέγονται «έξουσία» άλλά «υπηρεσία» 
ή καλλίτερα φορείς υπηρεσιακών καθηκόντων εναρ
μονισμένων μέ τούς γενικώτερους σκοπούς τής πο
λιτείας, πού αντλούν δυνάμεις όταν βλέπουν ότι τό 
έργο τους άναγνωρίζεται,· όταν πείθουν ότι δέν άσ- 
κοΰν επάγγελμα άλλά κοινωνικό λειτούργημα.Τίς 
ίδιες άκριβώς δυνάμεις πού θά αίσθάνωνται νά σφύ
ζουν μέσα τους καθώς θά διαβάζουν τό προαναφερό- 
μενο άπόσπασμα τής επιστολής δύο άνθρύπων, οί 
όποιοι όπως καί έκατοντάδες άλλοι έξετίμησαν βα- 
θειά τίς ίκανότητές τους. Δέν παραθέσαμε έδώ τό 
άπόσπασμα αυτό γιά νά διαδραματίση τόν ρόλο κά
ποιου διαφημιστικού σλόγκαν, άλλά γιά νά κάνομε 
ορισμένες σκέψεις μέ ρεαλισμό καί υπευθυνότητα 
μαζί πώς θά κρατήσομε τούς συνανθρώπους μας καί 
ιδιαίτερα τούς νέους μακρυά καί άπό τήν απλή 
πταισματική άκόμη παράβασι. Δέν χωράει καμμιά 
άμφιβολία ότι στή χώρα μας επικρατούν ιδανικές 
συνθήκες τάξεως καί άσφαλείας. ’Επίσης ότι έν 
όψει τοΰ δεδομένου αύτοΰ κάθε μεμονωμένη έγκλη- 
ματική ενέργεια, πιστό ή κακό άντίγραφο τών δια
φόρων άναλόγων κινηματογραφικών καί μή προτύ
πων, είναι άψυχολόγητη καί καταδικασμένη. Όπως 
άποδεικνύεται άπό τήν πράξι παρόμοιες ένέργειες 
έχουν συντριβή κατά καιρούς άπό τίς Υπηρεσίες
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Ασφαλείας τής Χωροφυλακής καί καταδχκασθή 
ομόφωνα από τήν κοινή γνώμη. Ταυτόχρονα όμως 
συνετρίβησαν καί άνθρωποι τόσο πολύτιμοι αν δέν 
είχαν παρασυρθή από τις διάφορες ποικιλόσχημες 
Σειρήνες των πειρασμών πού γέννα καθημερινώς ή 
πληθωρική σε άγαθά καί υποσχέσεις εποχή μας. 
Επομένως εκείνο πού προέχει είναι ή ανάγκη μιας 
καθολικής διαπαιδαγωγήσεως, μιας ιεραποστολικής 
θά λέγαμε έξορμήσεως από όλα τά δημιουργικά 
κύτταρα τής κοινωνίας μας γιά τήν έκρίζωσι κάθε 
εγκληματικής προδιαθέσεως γιά τήν έξάλειψι τοϋ 
κακού σ’ όλες τις παραλλαγές του. Δέν υπάρχει 
άμφιβολία ότι ή συντριπτική πλειοψηφία τοϋ Ε λ 
ληνικού λαού άποτελεΐται από ανθρώπους φιλησύ- 
χους καί νομοταγείς. "Ας μή ξεχνάμε όμως ότι τό 
έγκλημα εισχωρεί καί άναπτύσσεται οπουδήποτε 
υπάρχει παρθένο έδαφος. Πολύ περισσότερο σή
μερα μέ τις συνεχείς ανακατατάξεις σ’ όλους τούς 
τομείς τής δράστηριότητος τού ανθρώπου καί τις 
συνεχείς μετακινήσεις καί άλληλοεπαφές τών μαζών 
κάθε έθνικότητος καί νοοτροπίας. Ποιος θά φαντα
ζόταν, πριν από μερικά χρόνια, ότι στήν χώρα μας 
τό αύτοκίνητο θά γίνη τόσο προσιτό ώστε ώρισμένοι 
άπό τούς έγχώριους κακοποιούς νά καλύπτουν τή 
ζήτησί του μέ κλοπές; Ποιος θά μπορούσε νά δια-

Έ να μέρος τών κλαπέντων χρυσαφικών, ύπό τοϋ κακο
ποιού Χρήστου Ματζανα.

Τά σύνεργα τοϋ άντρου τών ναρκωτικών.

Κλεμμένα πολυτελή αυτοκίνητα άναμένουν τόν ιδιοκτήτη 
τους μετά τήν έξάρθρωσι τής σπείρας.

νοηθή ότι ή Ελλάδα θά γινόταν μέσα σε λίγα χρό
νια ένα πολυάνθρωπο Διεθνές σταυροδρόμι εκατομ
μυρίων άνθρώπων κάθε Έθνικότητος; Ποιες συνέ
πειες μπορούν νά δημιουργήσουν αυτές οί συν
θήκες σήμερα; Έτσι έρχόμαστε στις δύο πε
ριπτώσεις πού προαναφέραμε : τής συστηματι
κής εμπορίας μέ κλεμμένα αυτοκίνητα πολυτε
λείας καί τής άνακαλύψεως ενός άντρου τοξι
κομανών. Τό γεγονός ότι μία Διεθνής συμμορία διο
χέτευσε στήν χώρα μας δεκάδες καί ίσως εκατοντά
δες κλεμμένα αυτοκίνητα, πρέπει νά μάς άπασχολή 
σοβαρά, υστέρα μάλιστα άπό τήν άπλούστευσι τής 
διαδικασίας εισαγωγής τροχοφόρων στήν Ελλάδα. 
Μπορεί νά γίνη οποιοσδήποτε θύμα όταν δέν εξετά
σει τό ποιόν τού πωλητοΰ. ’Αρκεί νά σημειώσωμε ότι 
πολλά άπό τά 84 πολυτελή αυτοκίνητα πού έχει κα
τασχέσει μέχρι στιγμής ή ’Ασφάλεια Προαστίων, 
άγοράστηκαν άπό ανθρώπους διακεκριμένης άντι- 
λήψεως, οί όποιοι όμως παρά ταΰτα έγιναν θύματα 
κοινών άπατεώνων. Δέν ωφελεί έπομένως νά έχωμε 
στερεότυπα νομοταγείς πολίτες αλλά καί ικανούς 
συμπαραστάτες στήν άμυνα τής κοινωνίας κατά τού 
εγκλήματος. Νά ένισχύωνται δηλαδή μέ κάθε τρόπο 
οί προσπάθειες τών καταδιωκτικών ’Αρχών. Διαφο
ρετικά διευκολύνονται οί κακοποιοί καί τό χειρό
τερο: ήρωοποιοΰνται. Στήν περίπτωσι τής έξουδε- 
τερώσεως άπό τήν ’Ασφάλεια Προαστίων τού άντρου 
τών ναρκομανών τής Νέας Μάκρης, τό παρήγορο 
είναι ότι στον απατηλό αυτόν παράδεισο τού άργοΰ 
θανάτου έσύχναζαν άποκλειστικά άλλοδαποί. Αυτό 
όμως δέν πρέπει νά μάς καθησυχάζη. "Οπως έχει 
άποδειχθή ή καλούμενη ξενομανία είναι όπως θά 
έλεγε κανείς μιά σύγχρονη Κίρκη, πού άπό τή μιά 
στιγμή στήν άλλη μεταβάλλει νοοτροπίες καί όχι 
σπάνια οδηγεί στό έγκλημα καί τή διαφθορά. Δέν 
ύποτιμοΰμε μέ αύτό τήν όλη πνευματική συγκρότησι 
τών ξένων επισκεπτών τής χώρας μας. Δέν παραβλέ
πομε όμως τό γεγονός ότι άπό τις επαφές τών λαών 
ποέπει νά τηρείται μία άμοιβαιότης στήν άλληλοε- 
πίδρασι τών άντιλήψεων. "Ας έξετάζωμε λοιπόν κάθε 
φοράτί παίρνομε άπό τούς ξένους καί τί παίρνουν 
εκείνοι άπό εμάς. Τότε θά διαπιστώνωμε εάν κάνω- 
με ορθολογιστική άφομοίωσι τού Δυτικού πολιτι
σμού καί άντιστρόφως έάν οί ξένοι σήμερα άντιγρά- 
φουν τις συνήθειές μας καί ποιες συγκεκριμένα. Ή  
έρευνα αύτή άναμφισβήτητα θά μάς όδηγήση σέ 
ωφέλιμα συμπεράσματα. Θά δημιουργήση αύτομά- 
τως στον έαυτό μας στροφή πρός τό παρελθόν, στις 
άστείρευτες καί καθάριες πηγές τού Ελληνοχρι
στιανικού πολιτισμού μας, πού εξασφάλισε τήν έπι- 
βίωσι τού "Εθνους μας άνάμεσα άπό δύσκολες επο
χές, όταν άλλοι λαοί μέ μακροχρόνια παράδοσι εν
ταφιάζονταν στό κοιμητήριο τής ιστορίας. Έτσι θά 
άπαλλαγοΰμε άπό ριφιφήδες καί γκάγκστερς. Έτσι 
θά διαιωνίσωμε τήν ΕΛΑΗΝΙΚΗ παρουσία μας 
στόν Διεθνή χώρο. Βεβαίως θά έχωμε πάντα εγκλη
ματίες. Θά έχωμε όμως καί Νόμους οί όποιοι ώς 
γνωστόν πηγές έχουν τό εθιμικό δίκαιο κάθε λαού. 
Έτσι μέ εναρμονισμένη στά μέτρα μας Νομοθεσία, 
θά καλούμεθα κάθε φορά νά άναχαιτίζωμε μιά κά
ποια εγκληματικότητα στά Ελληνικά πλαίσια καί 
όχι μιά βιομηχανία έγκλήματος, μέ πρώτες ύλες εί- 
σαγόμενες άπό τό εξωτερικό καί μεταφερόμενες 
άπό άνθρώπους — άπορριμμάτα τής Διεθνούς κοινω
νίας.
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πάνιες υπήρξαν τον παλιό καιρό όί ιατρι
κές υποθέσεις πού κατέληγαν στήν διαι
τησία τής δικαιοσύνης. ΤίΙταν σεβαστή 
από τον παθόντα, την οικογένεια καί γενι
κά την κοινωνία, ή ιατρική προσωπικότης 

καθώς καί παραδεκτά τά όρια των ιατρικών δυνατο
τήτων. Κάποιου ’Αθηναίου γιατρού ή μακάβρια φήμη 
στηρίζονταν στο δτι κανένας άρρωστος δεν πέθαινε 
στήν μικρή μας τότε κοινωνία, χωρίς αύτός νά βάλει 
τήν υπογραφή του. Κανείς δεν άπέδιδε ευθύνη στο για
τρό γιά τον θάνατο, κι άκόμα λιγότερο γιά κάποια έπα- 
κόλουθη χειρουργική, καί συχνά ίατρογενή άναπηρία. 
Κι αν άκόμα έξέφραζε κανείς κάποια υποψία, δικαιο
λογούσε τον γιατρό μέ υπεύθυνη τή μοίρα. 'Ο γιατρός 
μπορούσε εΐλικρινά νά όμολογή ιει : « Μοϋ έμπιστευ- 
θήκατε τον άρρωστο, έ'κανα ό,τι μπόρεσα καί δυστυ
χώς πέθανε». Τό σκέλος τών άποτυχιών στις στατι
στικές ήταν πάντα πολύ σημαντικώτερο άπό τό σκέλος 
τών επιτυχιών πού οδηγούσαν άλλωστε στον θαυμα
σμό τού γιατρού. Οί φοιτηταί τής ιατρικής τής εποχής 
έκείνης, θυμούνται ίσως τό άνέκδοτο τού συναδέλφου 
τους πού πληροφορούσε τήν έπαρχ.ώτικη οΐκογένειά 
του πώς «έπέζησε ύστερα άπό τήν έμβρυουλκία ό πα
τέρας». Γιατί «τήν προηγούμενη φορά», έκτος βέβαια 
άπό τήν μητέρα καί τό παιδί, είχε πεθάνει άκόμα καί ό 
πατέρας πού δέχτηκε στο κεφάλι του τό άποτέλεσμα 
τής έμβρυουλκίας ! Θυμάμαι άπό τις διηγήσεις τού πα
τέρα μου, πόσο λίγη άξια είχε στον τοκετό ή ζωή τού 
εμβρύου, καί πόσο θαυμασμό άποσποΰσε ό γιατρός 
δτάν τό έ'βγαζε ζωντανό. 'Ολόκληρη άλλωστε ή σάτυ- 
ρα άπό τον ’Αριστοφάνη ώς τον Rabelais τον Μολιέ- 
ρο, τον Λασκαράτο καί τον Σουρή, έ'χει μοιρολατρικά 
δεχθεί τήν ιατρική άποτυχία.

’Έπρεπε νά είναι φανερή ή «ΐατρογενής» ζημία γιά 
νά προκληθεΐ κάποιος ψίθυρος εις βάρος τού γιατρού. 
Κανείς άλλωστε δέν κατηγόρησε τούς γιατρούς τού 
Gam beta, τού γνωστού Γάλλου πολιτικού, πού τον 
οδήγησαν στον θάνατο μέ τά καθαρτικά πού τού χορη
γούσαν δταν έπαθε σκωληκοειδίτιδα στά τέλη τού πε
ρασμένου αιώνα. Καί άντίθετα δλος ό κόσμος Θαύμασ3 
τό θάρρος τού ’Άγγλου χειρουργού Treves πού τήν 
’ίδια περίπου εποχή χειρούργησε, μέσα στις χειρότερες 
συνθήκες καί μάλιστα τήν ήμέρα τής στέψεώς του, τον 
Έδουάρδο τον Τ ΙΙ τής ’Αγγλίας, δταν είχε προσβλη- 
θή καί αύτός άπό σκωληκοειδίτιδα.

Αύτά συνέβαιναν γύρω στήν άρχή τού 20οΰ αιώνα. 
Ά πό  τότε δμως τά πράγματα άρχιζαν νά άλλάζουν. 
Γιά μετεγχειρητικό θάνατο, γιά εγκαύματα άπό άκτί- 
νες Roentgen, γιά άναπόφευκτες ίσως άναπηρίες, γιά 
διαγνωστικά καί φαρμακευτικά σφάλματα άρχίζουν 
καί κατηγοροΰνται φανερά οί γιατροί. Ή  εύθύνη τής 
άττοτυχίας άποδίδεται πάντα σ’ αυτούς.

Τί είχε συμβεϊ ;
"Οσο προχωρούσε ή ιατρική γνώση καί πείρα, τόσο 

οί δίκαιες άπαιτήσεις τής κοινωνίας γιά τήν σωτηρία 
τού άρρώστου γίνονταν παράλληλα έντονώτερες. Τό 
πεζοδρόμιο γνωρίζει καλύτερα τί θά έπρεπε νά είχε 
κάνει ο γιατρός ! ' Οσο δμως έξελίσσεται ή ιατρική έπι- 
στήμη, ελαττώνεται ή σημασία τής προσωπικότητας 
τού γιατρού, άλλά καί δσο αύξάνει ή τόλμη του, τόσο 
γίνεται βαρύτερη καί ή εύθύνη του ώστε σήμερα κάθε 
ιατρική πράξη νά κρίνεται άπό τήν ήμιμάθεια μέ πε
ρισσότερη αυστηρότητα. "Ο,τι κι αν πάθει ό άρρωστος 
άπό τήν στιγμή πού βρίσκεται στά χέρια τού γιατρού,
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άποδίδεται σ’ αύτδν χωρίς νά λαμβάνεται ύπ’ οψει κα
μιά δικαιολογία. Κύριος οδηγός της κριτικής αποβαίνει 
ή κατατοπιστική προσπάθεια τής «υγιεινής» σέ ιατρι
κά ζητήματα. Καί είναι, βέβαια, χρήσιμη καί άπαραί- 
τητη άπό τήν προφυλακτική πλευρά. Δημιουργεί όμως 
καί τήν άναπόφευκτη «ήμιμάθεια» τοϋ κοινού πού νο
μίζει πώς κατέχει άρκετές ιατρικές γνώσεις ώστε νά 
τοϋ έπιτρέπεται νά κρίνει τις ιατρικές ένέργειες. Ποιος 
είναι εκείνος πού μέ βάση τήν περιπτωσιολογία δέν 
«κάνει» τό γιατρό, καί δέν χορηγεί συχνά άπερίσκε- 
πτες ιατρικές συμβουλές ; Ό  ημερήσιος καί ό περιο
δικός Τύπος δέν παύουν νά διαφημίζουν άλλά καί νά 
διαστρεβλώνουν τά ιατρικά ζητήματα. ’Έ τσι ό γιατρός 
ύφίσταται σέ κάθε πράξη του τις «εξετάσεις» τοϋ κοι
νού, σάν νά είναι φοιτητής εμπρός στον πανεπιστημια
κό δάσκαλο !

Σ ’ αύτή τήν καχυποψία πού παρακολουθεί τον για
τρό συμβάλλει σήμερα καί τό ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό  σ υ μ 
φ έ ρ ο ν  πού έκδηλώνεται μέ τήν άπαίτηση άποζη- 
μιώσεως, σέ περίπτωση άποτυχίας. 'Η  κοινωνία διεκ- 
δικεΐ τήν εξασφάλιση κάθε ιατρικής πράξεως καί 
επιζητεί τήν άπόδοση ευθύνης άκόμα καί γιά τήν 
μικρότερη άποτυχία, χωρίς νά υπολογίζει τήν άρ- 
χική αιτία τής παθήσεως ούτε τά όρια των ιατρικών 
δυνατοτήτων.

’Έ τσι άνιχνεύεται κάθε λεπτομέρεια τής ιατρικής 
πράξεως μέ σκοπόν τήν άνακάλυψη κάποιας έστω καί 
ελάχιστης, άνθρώπινης άβλεψίας ή ολιγωρίας πού θά 
έπέτρεπε οικονομικές -διεκδικήσεις.

Έ ξ  άλλου στήν άναζήτηση τής ιατρικής ευθύνης συν
τελεί καί ή νομική συμβολή, πού θά έλεγε κανείς ότι 
έχει έξειδικευθεΐ στή δημιουργία ιατροδικαστικής υπο
ψίας, ικανής νά οδηγήσει σέ δικολαβικές επιχειρήσεις, 
καθαρά οικονομικές. Σκοπός τοϋ συνηγόρου τής κατη
γορίας είναι νά υπερπηδήσει τό άπαλλακτικό βούλευμα 
ώστε ή άκροαματική διαδικασία νά τοϋ επιτρέψει νά 
έφεύρει καταδικαστικά έπιχειρήματα.

Τά έπιχειρήματα αυτά στηρίζονται στήν άστάθεια 
τής κρίσεως τοϋ δικαστηρίου γιά τον χαρακτηρισμό 
τής αιτίας τής ιατρικής άποτυχίας. Συνήγοροι κατη
γορίας καί ύπερασπίσεως υπερθεματίζουν σέ δικολα- 
βίες γιά νά έπικρατήσουν τά έπιχειρήματά τους, καί νά 
έπαυξηθεϊ όσο γίνεται ή νά έλαττωθεΐ τό ευαίσθητο 
σημείο τής ευθύνης πού δύσκολα άποδεικνύεται θετικά 
ή άρνητικά. Γιατί ή πρόοδος τής ιατρικής επιστήμης 
έπιτρέπει αύτόματα τήν αύξηση τής ιατρικής έπιχειρη- 
ματικότητας καί έξουσίας άπάνω στον άρρωστο, ένώ 
σύγχρονα προκύπτει ηύξημένη ιατρική εύθύνη στήν 
έλάχιστη επιπλοκή. Εύκολα έμπιστεύονται ό άρρωστος 
καί ή οικογένεια στο γιατρό άλλά, ή εμπιστοσύνη πε
ριορίζεται στον ορο τής έξασφαλισμένης έπιτυχίας τής 
θεραπείας.

’Έ τσι είδικώτερα στή χειρουργική, τά ταχυδακτυ
λουργικά έπιτεύγματα έπιτρέπονται μόνον όταν πετυ
χαίνουν. "Οταν όμως άποτυχαίνουν κρίνονται μέ εξαι
ρετική «λακεδαιμονική» αύστηρότητα καί προσπαθεΐ- 
ται άπό τον συνήγορο τής κατηγορίας, ό χαρακτηρι
σμός τους σάν έγκληματικών πράξεων. 'Η  κλιμάκωση 
τής εύθύνης είναι στήν άντικειμενική όρθοκρισία τής 
δικαιοσύνης, στις περισσότερες περιπτώσεις παντα 
άμφίβολη άν οχι ά;έφικτη. Άλλά καί σέ άπλούστερες 
ιατρικές έπεμβάσεις τής χορηγίας π.χ. ενός φαρμάκου 
ή τής έκτελέσεως μιας σκωληκοειδεκτομίας, άμυγδα- 
λεκτομίας ή τοκετού, ή κοινωνία, μέ τήν ένθάρρυνση

τής στατιστικής, δέν παραδέχεται άποτυχίες χωρίς νά 
φταίει ό γιατρός ! Ποιος δέν ισχυρίζεται σήμερα 
ότι τέτοια περιστατικά δέν έπιτρέπεται νά οδηγηθούν 
καί στήν παραμικρή άκόμα έπιπλοκή ή ζημία τού άρ- 
ρώστου ; 'Ο  άπρόοπτος ώστόσο κίνδυνος δέν έκλείπει 
ποτέ άπό τήν μοίρα τού άνθρώπου ! "Οπότε ό γιατρός 
ένδιαφέρεται περισσότερο, έκεϊ συμβαίνουν συχνά οί 
άναποδιές. Σωστά ό Ναπολέων, όταν κινδύνευσαν στον 
τοκετό ή Μαρία Λουίζα καί ό Βασιλιάς τής Ρώμης, εί
πε στο γιατρό Dubois: «Κάνετε δ,τι χρειάζεται σάν 
νά πρόκειται γιά τή γυναίκα ένός υποδηματοποιού».

Θυμάμαι τήν περίπτωση ένός Κροίσου Νοτιοαμερι- 
κανού πού έφερε γιά άσφάλεια τό γιό του σέ διασημό- 
τατο Ευρωπαίο χειρουργό γιά νά τον χειρουργήσει άπό 
άπλή σκωληκοειδίτιδα. 'Ο  ένδεδειγμένος χειρισμός 
τού θερμοκαυστήρος δίπλα στον αιθέρα τής ναρκώσεως 
τής έποχής εκείνης, έπέφερε τήν έκρηξη τού μηχανήμα
τος, τον θάνατο τού έγχειρισμένου άπάνω στο χειρουρ
γικό τραπέζι, καί, μόνιμη κώφωση τοϋ διασήμου χει
ρουργού. 'Η  πολύπλοκη δίκη πού άκολούθησε δέν κα- 
τώρθωσε νά άποδείξει τις ευθύνες, παρ’ όλες τις προ
σπάθειες τής άφηνιασμένης κατηγορίας. Άλλά καί πώς 
νά παρηγορηθεϊ ό δίκαια άπελπισμένος πατέρας πού 
προσπαθούσε νά έκδικηθεΐ τή μοίρα ;

"Οσο όμως κι άν έπιδειχθεΐ κατανόηση γιά τήν έμπι- 
στοσύνη τής κοινωνίας πού στηρίζεται στήν πρόοδο 
τής ιατρικής έπιστήμης καί τις διαπιστώσεις τής στα
τιστικής ώστε νά θεωρηθεί πώς τό θεραπευτικό άπο- 
τέλεσμα πρέπει νά είναι εξασφαλισμένο, έν τούτοις 
πρέπει επίσης νά όμολογηθεΐ πώς ό γιατρός, καί ειδι
κότερα ό χειρουργός, έχουν χάσει τό μεγαλύτερο μέρος 
τής περιωπής πού άλλοτε τούς χαρακτήριζε σάν θαυ
ματοποιούς. Έ ξ  άλλου, έχουν τόσο πολλαπλασιασθεϊ 
οί καλοί γιατροί καί χειρουργοί ώστε νά δικαιολογείται 
ή κατάργηση τής παληάς δραματοποιήσεως τής ιατρι
κής πράξεως. Ό  γιατρός έχει καταντήσει σήμερα 
σχεδόν σάν έντολοδόχος προμηθευτής, πού υποχρεώ
νεται νά παραδώσει τό εμπόρευμα μέ τήν ποιότητα καί 
στο χρόνο παραδόσεως πού άπαιτεΐται άπό τήν παραγ
γελία ! Ειδεμή προκύπτει αύστηρή ρήτρα. Κάθε άνθρώ- 
πινη αδυναμία τοϋ γιατρού ή τοϋ πελάτου παραβλέπε- 
ται καί ή αιτιολογία τής ένδεχομένης άποτυχίας προ
σλαμβάνει στά μάτια τού άρρωστου, τής οικογένειας 
καί τής κοινωνίας, άλλ’ οχι σπάνια καί τοϋ δικαστηρίου, 
διαστάσεις πού κυμαίνονται άπό τό άπρόβλεπτο ατύ
χημα ώς τό στυγερό έγκλημα. Έάν π.χ. λησμονηθεί 
μιά γάζα μέσα στο έγχειρητικό τραύμα κατηγορειται, 
βέβαια, ό χειρουργός πού θεωρείται υπεύθυνος γιά όλες 
τις πράξεις τού εγχειρητικού συνεργείου, όπως ο καπε
τάνιος γιά κάθε άτύχημα τού πλοίου. Πώς όμως θά χα- 
ρακτηρισθή άπό τήν δικαστική πλευρά τό περιστατικό ; 
Είναι, παρ’ όλες τις άσφαλιστικές χειρουργικές προϋ
ποθέσεις, άτύχημα, άβλεψία ή σφάλμα ; Τό δικαστή
ριο καί οί συνήγοροι δέν έχουν παραστεϊ στήν λειτουρ
γία τού πολύπλοκου χειρουργείου ώστε νά είναι σέ θέση 
νά άνακαλύψουν τήν παρεμβολή τού διαβόλου ! Οί συ
νήγοροι κατηγορίας καί ύπερασπίσεως θά πλειοδοτή
σουν στήν κλιμάκωση τής εύθύνης άνάλογα μέ τό συμ
φέρον τού πελάτου. 'Η  άπόφαση τοϋ δικαστηρίου θά 
στηριχθεΐ σέ πολύ εύαίσθητα καί άμφίβολα κριτήρια....

'Υπάρχουν όμως άκόμα δυσκολώτερες .περιπτώσεις 
γιά νά οδηγηθεί σέ άντικειμενική καί δίκαιη κρίση η 
ιατρική εύθύνη. Πού άρχίζει π.χ. καί πού είναι το 
δριον τής νοσηλευτικής εύθύνης ; Πώς νά άποδειχθεΐ
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μέ βεβαιότητα ότι ή ζημία δεν οφείλεται στις οδηγίες 
τοΰ γιατροϋ άλλα στην άβλεψία τής νοσηλείας ; Δεν 
άναφέρομαι βέβαια σέ χειροπιαστές ολιγωρίες τοΰ νο
σηλευτικού προσωπικού. Είναι όμως άραγε δυνατόν νά 
ελεγχθεί απόλυτα ή ευθύνη τής πιο εύσυνείδητης νοση
λείας ; Ωστόσο τό αποτέλεσμα θά βαρύνει τό γιατρό. 
Ποϋ βρίσκεται τό όριο τής ευθύνης ανάμεσα στις ενέρ
γειες π.χ. τής άποστειρώσεως, τοϋ εγχειρητικού συ
νεργείου ή τοϋ ναρκωτοΰ ή των χειριστών οργάνων 
καί εργαλείων κατά την διάρκειαν τής έγχειρήσεως, εύ- 
θύνη πού δεν διαχωρίζεται σχεδόν ποτέ ; Οί δικαιολο- 
λογίες γιά τό άτύχημα είναι πολλαπλές άπό κάθε πλευ
ρά καί ή κατηγορία είναι σχεδόν άδύνατο νά είναι άντι- 
κειμενικά άποδεικτική.

Ποιά είναι ή εύθύνη τοΰ γιατροϋ, όχι έκείνου πού 
άποφασίζει, άλλά έκείνου πού άποκρούει μιά σωτήρια 
έγΧεΦγ)σι· ! Θυμάμαι μία έ'ξαιμη, άσφυγμη γυναίκα μέ 
ρήξη έξωμητρίου κυήσεως πού χειρούργησα δέκα ώρες 
άργότερα, επειδή προηγούμενος χειρουργός τη θεώρησε 
έτοιμοθάνατη καί άπέφυγε τήν ένδεχομένη ευθύνη· μετεγ
χειρητικού θανάτου. ' Η γυναίκα έτυχε νά σωθεί, άλλά 
πώς θά ήταν δυνατόν νά βεβαιωθεί ή εύθύνη τοΰ χει
ρουργού πού άπέρριψε τήν εγχείρηση ή έκείνου πού τήν 
έξετέλεσε, άν τύχαινε νά πεθάνει ;

"Ας άναφέρω άκόμα καί μιά παράλογη περίπτωση 
πού θυμάμαι άπό τήν μακρά θητεία μου στήν Γερμα
νία. Μιά κυρία ένήγαγε τον χειρουργό επειδή μέ τήν 
εύκαιρία κάποιας γυναικολογικής λαπαροτομίας, τής 
άφήρεσε καί τήν σκωλικοειδή, πράγμα πού γιά φανερό 
όφελος τής χειρουργούμενης γίνεται σχεδόν κατά κανό
να, άδιάφορο άν ή σκωληκοειδής πάσχει ή οχι. Παρ’ 
όλο πού καμιά ζημία δέν προέκυψε άπό τήν εγχείρηση 
καί ή μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή, τό Δικα
στήριο κατεδίκασε, μέ έλαφρά εύτυχώς ποινή, τον χει
ρουργό έπειδή δέν εϊχε προειδοποιήσει τήν πελάτιδά 
του γιά τήν ένδεχομένη σκωληκοειδεκτομία. Τό αΐτιο- 
λογικό τής καταδίκης στηρίχθηκε στο ότι άπό τήν πρό
σθετη αύτή έπέμβαση θά τύχαινε νά προκύψει ΐσως έπι- 
κίνδυνη μετεγχειρητική πορεία, πού όμως δέν άκολού- 
θησε. ’Αντί λοιπόν νά εύχαριστήσει ή κυρία τον για
τρό της πού τήν είχε άπαλλάξει άπό ένα περιττό όργανο 
και τον κίνδυνο πού θά τύχαινε νά τήν υποχρεώσει σέ 
νέα έγχείρηση, ή πονηρά κυρία τον ένήγαγε ζητώντας 
άποζημίωση ! Είναι, νομίζω, ολοφάνερη ή άδικία καί 
ή έκμετάλλευση τοΰ γιατροϋ άπό τήν πελάτιδά του.

Ποιά είναι ωστόσο ή εύθύνη τοΰ ίατροδικαστοΰ ή 
τοΰ έμπειρογνώμονος πού έξετάζουν άντικειμενικά καί 
καλόπιστα τά περιστατικά ζημίας ή θανάτου ; 'Ο ια
τροδικαστής συχνά συγκρούεται μέ τήν γνώμη τοΰ ει
δικού έμπειρογνώμονος πού γνωρίζει καλύτερα τά τε
χνάσματα τής ύπερασπίσεως, άλλά καί τής τύχης. Δυ
στυχώς δέν μπορώ νά παρασιωπήσω τήν συναδελφική 
προκατάληψη καί άλληλεγγύη υπέρ τοΰ κατηγορουμέ
νου πού καταστρέφει τήν άντικειμενικότητα. ’Αλλά 
ούτε καί τήν κακόβουλη παρασκηνιακή ύποστήρηξη 
τής κατηγορίας άπό παρασκηνιακές συναδελφικές άντι- 
ζηλιες. Η φήμη καί ή πείρα τοΰ γιατροϋ τον προστα
τεύουν πάντα άπό τήν κατηγορία τής ολιγωρίας ή τής 
άπρόβλεπτης άνθρώπινης άδυναμίας ; Ή  διάθεση τοΰ 
γιατροϋ, άνεξάρτητη άπό τήν θέλησή του, μπορεί άρα
γε νά θεωρηθεί ότι έπηρεάζει τήν έγχείρηση έάν ή άπό- 
τομη καί άπρόοπτη άδιαθεσία του ή ή κόπωσή του ύπο- 
τεθεΐ ότι μετέχουν στήν άδόκητη έξέλιξη ; Συμβαίνουν 
περιπτώσεις όπου ό γιατρός πρέπει νά δράσει χωρίς
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χρονοτριβή γιά νά σώσει τον άρρωστο παραβλέποντας 
συχνά ορισμένους κανόνες. "Αν αποτύχει ή άνορθόδοξη 
προσπάθειά του θά πρέπει νά τιμωρηθεί ; Ή  ιατρική 
επιστήμη έξελίσσεται καθημερινά, ώρισμένες άπόψεις 
καί ένέργειες πού χθές άκόμα ήταν έπιτακτικές ή άπα- 
γορευμένες, σήμερα άνατρέπονται καί έτσι έξουδετερώ- 
νουν προηγούμενες παραδειγματικές δικαστικές άπό- 
ψεις καί άποφάσεις. ’Ιδού έρωτήματα πού πολύ δύσκο
λα μπορούν νά οδηγήσουν σέ ορθές άπαντήσεις. "Ας 
σημειωθεί άκόμη ότι ή ’Αγγλοσαξονική Δικαστική 
'Ορολογία δέν χαρακτηρίζει τον έναγόμενο ως «κατη
γορούμενο» άλλά ώς «υπερασπιζόμενο»

Μ’ αύτήν τήν εύκαιρία θά ήθελα νά άναφέρω ότι οί 
έμπειρογνώμονες καλοΰνται άπό τον Εισαγγελέα συ
νήθως ούς τελευταίοι μάρτυρες κατηγορίας καί δέν πα
ρακολουθούν όλη τήν διαδικασία. "Ας μοΰ έπιτραπεΐ νά 
νομίζω ότι θά ήταν προτιμότερο οί έμπειρογνώμονες 
νά παρίστανται άπό τήν άρχή σέ όλη τήν διάρκεια τής 
δίκης καί νά τούς έπιτρέπεται νά υποβάλλουν καί νά δέ
χονται έρωτήσεις οσάκις τό άπαιτεΐ ή διαλεύκανση τής 
ύποθέσεως. 'Η  έγκυρη γνώμη τοΰ Άνωτάτου 'Υγειο
νομικού Συμβουλίου θά έπρεπε νά ζητείται καί νά 
προϋποτίθεται σέ κάθε περίπτωση ώστε νά προλαμ
βάνονται περιττές διαδικασίες όταν αρμόδια έπιστη- 
μονική γνωμάτευση άποφανθή ότι δέν υπάρχει βάσιμη 
κατηγορία. "Ετσι νομίζω, πώς θά ήταν δυνατόν νά άπο- 
φεύγονται παρεξηγήσεις στά τεχνικά περιστατικά ώστε 
νά διευκολύνεται ή διαφώτιση τοΰ Δικαστηρίου. Νομί
ζω επίσης πώς ό ήμερήσιος Τύπος δέν θά έπρεπε νά κα
τονομάζει τον γιατρό, τουλάχιστο πριν άπό τήν άπόφα- 
ση τοΰ Δικαστηρίου, ώστε νά μή κινδυνεύει νά διαπο- 
μπευθεΐ καί νά ζημιωθεί ένδεχομένως άδίκως ή περιω
πή του στήν έκτίμηση τής κοινωνίας.

Σέ μιά πρόσφατη γελοιογραφία ό μέλλων νά χει- 
ρουργηθεΐ άπευθύνεται προς τον χειρουργό λέγοντας : 
« Ά  ! Φοράς μάσκα γιά νά μή σέ άναγνωρίσω άν κάνεις 
κανένα λάθος». 'Η  Πολιτική ’Αγωγή καραδοκεί νά 
έπιβαρύνει τήν Κοινωνική ’Ασφάλιση πού δέν άποκλείε- 
ται νά έπηρεάσει τήν τελική άπόφαση. Ή  γελοιογρα
φία αύτή χαρακτηρίζει άρκετά τό πνεΰμα ποΰ κυριαρχεί 
σ’ ένα μεγάλο μέρος τής κοινωνίας.

'Η  Νομική ’Επιστήμη έχει πολλά άκόμα προβλήμα
τα νά άντιμετωπίσει σχετικά μέ τήν εύθύνη τοΰ για- 
τροΰ. ’Ενδεικτικά άναφέρω τήν μεταμόσχευση ζωτι
κών οργάνων, τήν πλαστικήν χειρουργική, τό θέμα τής 
εκτρώσεως, τής τεχνητής γονιμοποιήσεως, τής άπο- 
φυγής τής έγκυμοσύνης, τής εύθανασίας, καί άλλα άκό- 
μη.

"Ολα όσα πολύ σύντομα προσπάθησα νά σκιαγραφή
σω παραπάνω, περιπλέκουν σημαντικά τήν άδολη έπι- 
στημονική συνείδηση καί άποτελοΰν χειροπέδες στήν 
άσκησι τής ’Ιατρικής καί ειδικότερα τής έγχειρητικής 
άποστολής. 'Ο γιατρός υποχρεώνεται νά άκολουθεϊ τις 
προκαταλήψεις τής κοινωνικής ήμιμαθείας καί κιν
δυνεύει νά κατηγορηθεΐ όταν άναλάβει τήν εύθύνη νά 
βαδίσει ένάντια στο ρεΰμα. Πώς νά άντισταθεΐ στήν 
άπαίτηση τής κοινής γνώμης πού έπιβάλλει αύθαίρετα 
τήν ύπερβολική χρήση άντιβιοτικών, όρμονών καί ήρε- 
μιστικών; Άκόμα καί ό πονοκέφαλος έπεβλήθη υστέρα 
άπό τήν άνακάλυψη τής άσπιρίνης καί οί τσέπες τών 
άνθρώπων είναι γεμάτες άπό λογιών-λογιών χάπια. 'Ο 
συρμός είναι άκατανίκητη δύναμη όταν τον άπαιτεΐ ό 
άναρμόδιος κοινωνικός παράγων. Έξυπακούεται βέ-
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βαια αδιάκοπη και ευσυνείδητη αναμέτρηση των κιν
δύνων κάθε ιατρικής πράξεως καί ενημέρωση τουλά
χιστο των συγγενών. ’Επιβάλλεται εξάλλου αύστηρδς 
έλεγχος τής έκπαιδεύσεως, της μετεκπαιδεύσεως καί 
τής ικανότητας τοϋ γιατρού. "Οπως για κάθε έπιζήμια 
άνθρώπινη πράξη επιβάλλεται δίκαιη τιμωρία, έτσι 
καί δταν άποδειχθή άπαράδεκτο ιατρικό λάθος θά πρέ
πει να τιμωρηθεί ό γιατρός. Άλλα πώς θά άποδειχθή ; 
'Τπάρχουν συνήθως άμέτρητες, όχι δικολαβικές άλλα 
άντικειμενικές δικαιολογίες. Στις περισσότερες φορές 
δεν άποδεικνύεται ή εύθύνη ή ή δικαστική άπόφαση θά 
άποβεΐ άδικη μέ τον διασυρμό τοϋ γιατρού καί τής ’Ια
τρικής.

Ά ν  όμως ή υπερβολή οδηγήσει σέ τροχοπέδες τού 
γιατρού, πώς θά είναι δυνατή ή ωφέλεια πού άναμένεται 
άπό τις προσπάθειές του ; 'Η  ύπερβολική κριτική άπό 
τούς άναρμοδίους θά έξουδετερώσει τις δυνατότητες τής 
προόδου.

Τό πρόβλημα είναι λοιπόν, καί θά μείνει, φοβούμαι, 
άλυτο. Γιατί σέ καμιά άλλη περίπτωση τού ανθρώπι
νου βίου δέν βρίσκονται ή ’Ιατρική καί ή Νομική ’Ε πι
στήμη σέ δυσχερέστερη θέση καί σέ μεγαλύτερη άδυ- 
ναμία, παρά δταν πρόκειται νά κρίνουν τήν σύγκρουση 
τού άνθρώπου μέ τήν επιστήμη πού δημιουργεί ό νοΰς 
του καί τήν άπρόβλεπτη παρεμβολή τής μοίρας.

Μέ πολλούς δισταγμούς ή έμπειρη καί υποκειμενική 
γνώμη τού γιατρού πού άγωνίζεται νά είναι άνεπηρέα- 
στα άντικειμενική, προσπάθησε μέ τά παραπάνω νά 
δώσει ένα δείγμα τών άπόψεών της. "Ας άκουσθεΐ τώρα 
ή γνώμη τού Νομικού μέ τήν έλπίδα δτι θά συμβάλει, 
άν δχι σέ άκατόρθωτη, φοβούμαι φεΰ, λύση τού προ
βλήματος, άλλά τουλάχιστον στήν. άποφυγήν τής άδι- 
κίας πού άπειλεϊ τον γιατρό καί πού σέ τελευταία άνά- 
λυση οδηγεί στήν άναχαίτηση τής άποτελεσματικής 
ιατρικής βοήθειας καί στήν ζημία πού προκύπτει γιά τον 
άνθρωπο. 'Όταν έλαττώνεται ή εμπιστοσύνη προς τό 
γιατρό, σέ ποόν θά άποταθοΰμε δταν άρρωστήσωμε ; 
Στον κατά συνθήκη, βέβαια, καλύτερο ή θά καταφύ
γουμε ίσως στήν ξενομανία οπότε οί ένδεχόμενες άπο- 
τυχίες τής ξένης σοφίας, άποσιωποΰνται μέ περισσή 
επιείκεια, ένώ οί έπιτυχίες στιγματίζουν μέ αύστηρό- 
τητα τήν τοπική μας έπιστήμη μέ έπιτιμητική άνεπάρ- 
κεια. Έ ν τούτοις, ό "Ελλην γιατρός δέν είναι λιγότερο 
ικανός άπό τούς ξένους. Είναι διεθνώς άνεγνωρισμέ- 
νος καί διαθέτει καί τήν κληρονομική ιπποκρατική 
διαίσθηση καί ιατρική έπίδοση πού δέν χαρακτηρίζει 
πάντα δλους τούς ξένους γιατρούς. ’Αλλά πού βρίσκε
ται ό άναμάρτητος ;

(Συνέχεια είς τό έπόμενον τεύχος).

Ή  ανατομία μιας περιπτώσεως.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Π Α Υ Λ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η  
’Ι α τ ρ ο ύ

Πριν άπό ένα μήνα περίπου ό ’Αλέξανδρος Σολζε- 
νίτσιν μετά άπό ταλαιπωρίας πολλών ετών, άνέπνευ- 
σεν τό όξυγόνον τοϋ έλευθέρου Κόσμου, πετώντας άπό 
τήν ’Ανατολή πρός τήν Δύσι.

Ή  περίπτωσις τοϋ έν λόγω διασήμου συγγραφέως 
καί ήρωος θά μείνη ώς έξέχον παράδειγμα τής νίκης ή 
όποια πηγάζει άπό τήν δύναμιν τοϋ πνεύματος τοϋ έλευ
θέρου άνθρώπου ευρισκομένου Οπό έγκλωβισμόν είς 
τά περίπλοκα γρανάζια τής διοικητικής μηχανής ένός 
άνελευθέρου συστήματος.

Ούδείς θά ήδύνατο νά ύποστή τάς βασάνους τών 
στρατοπέδων έργασίας, τάς παρενοχλήσεις τής παν
τοδυνάμου κομματικής μυστικής υπηρεσίας, τάς διοι-

Ό  Σολτζενίτσιν μέ τά δύο μικρά παιδιά του σέ πρόσφατη 
φωτογραφία.

κητικάς καί Ποινικός διαδικασίας αΐτινες είχον μίαν 
συνισταμένην, τήν συντριβήν καί τό φίμωμα τής Έ λ ε υ -  
θ έ ρ α ς  φ ω ν ή ς  τοϋ ’Αλεξάνδρου Σολζενίτσιν. Ού
δείς, έάν δέν ήτο γεννημένος ήρως. Διότι, ήρωες θά 
ήδύναντο νά υψώσουν τήν φωνήν των έν μέσω μιας 
σκληρας καί άκάρδου πραγματικότητος.

Καί τότε, έκεϊνοι πού τήν μικροψυχίαν φέρουν έκ 
καταβολής, άποροϋν διά τό πάθημα τοϋ ήρωος καί διε- 
ρωτώνται μήπως ό ήρως άπέχει τής πραγματικότητος. 
Διότι, ίδιον ώρισμένων είναι καί ή άφελής καί κουτο
πόνηρος έκτασις, ή υστερόβουλος σκέψις, άπότοκος 
τοϋ φόβου, καί τής άποφυγής μιας ένδεχομένης θυσίας.

’Αλλά οί ήρωες εις τοϋτο ύπερέχουν τόν φόβον ό- 
ποθενδήποτε προερχόμενον άποβάλλουν, καί τήν τυ
ραννίαν δέχονται μέ καρτερικότητα περιμένοντας τήν 
νίκην τοϋ Καλοϋ. Τήν σκέψιν, παρά τάς οίασδήποτε 
όχλήσεις διατηρούν καθαράν, καί μέ τήν δύναμιν τής 
σκέψεως ύφίστανται καί τοϋ σαρκίου των τάς βα
σάνους.

Μήπως καί ό Κύριος έπάνω είς τόν Σταυρόν του 
δέν έκρατήθη άπό τήν δύναμιν τής σκέψεως, τήν γεμά
τη άγάπην διά τούς διώκτας του;

'Υπό τό πρίσμα λοιπόν τοϋτο όρωμένη ή θέσις τοϋ 
’Αλεξάνδρου Σολζενίτσιν δέν ήτο καθόλου άπελπιστι- 
κή, άκόμη καί είς τά στρατόπεδα τής Σιβηρίας.

Διότι, έκεΐ είς τούς Παγωμένους όγκους τής άχα- 
νοϋς καί άφιλοξένου Σιβηρίας, ή ψυχή τοϋ ήρωος ΐπτα- 
το εις δισθεόρατα ΰψη. Χαλυβδωμένη άτρωτος, διετή- 
ρησεν όλο έκείνο τό μεγαλεϊον τής θυσίας.

Διά τοϋτο βεβαίως, ό τιμηθείς διά τοϋ βραβείου Νό- 
μπελ τής λογοτεχνίας συγγραφεύς, ύπερέβη ώς άξια 
τήν άξίαν πού δίδει είς κάποιον έν τοιοΰτον βραβείον.

Ή  περίπτωσις του, έν μέσω ένός χαώδους ιδεολογι
κού συρμοϋ, όπως διαγράφεται κατά τάς δυσμάς τοϋ 
20οϋ αϊώνος, πρέπει νά πείση όλους έκείνους, πού νομί
ζουν, ότι ή ύλη ύπερέχει τοϋ πνεύματος, νά άναθεωρή- 
σουν τάς άπόψεις των.

Ή  νίκη, είς όλους τούς τομείς, προέρχεται πάντοτε 
άπό τό πνεϋμα. Καί ήρωας, θιασώτας τής ύλης, ή 'Ιστο
ρία τοΰλάχιστον δέν μάς έδωσε κανένα.
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Ο «ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΣ» ΤΟΥ . . . «ΤΖΑΜΠΟ»

Γυαλιά στην κυριολεξία έβαλε ό ήλικίας 15 ετών 
'Αμερικανός μαθητής Στήβ Βέρζι στούς αστυνομικούς 
καί τελωνειακούς των ’Αεροδρομίων τοΰ Σάν Φραν- 
τζϊσκο καί τοΰ Αονδίνου καθώς καί τό πλήρωμα ένός 
αεροσκάφους τής ομώνυμης γραμμής. "Ενα μεση
μέρι ό μικρός Στήβ άφοϋ βγήκε άπό τό Σχολείο του 
αντί γιά τό σπίτι του προτίμησε ένα λεωφορείο 
κάποιας ’Αεροπορικής Εταιρείας πού τόν μετέφερε 
στό Αεροδρόμιο τοΰ Σάν Φραντζΐσκο. Στήν συνέ
χεια κατώρθωσε νά «τρυπώση» σ’ ένα άεροσκάφος 
τύπου «Τζάμπο» πού έτοιμαζόταν νά πετάξη γιά τό 
Λονδίνο. Μέ τόν άέρα τοΰ πολυταξιδεμένου επιβάτη 
χαμογέλασε στις άεροσυνοδούς καί στρογγυλο- 
κάθησε στήν πρώτη θέσι. "Οταν τό άεροσκάφος 
προσγειώθηκε στό άεροδρόμιο Χήθροου τοΰ Λονδί
νου ό νεαρός βρήκε τήν εύκαιρία νά ξεφύγη άπό 
τήν προσοχή τών τελωνειακών καί τών υπαλλήλων 
τής μεταναστεύσεως, καί στή συνέχεια νά βγή άνε- 
νόχλητος άπό τό τεράστιο αυτό άεροδρόμιο. Μέ τήν 
μέθοδο τοΰ «ώτο—στόπ» κατώρθωσε νά φθάση μέχρι 
τό σπίτι ένός θείου του πού κατοικεί στό Λανκασάϊρ. 
Ο τελευταίος έπεσε άπό τά σύννεφα καθώς άντί- 

κριζε τόν χωρίς συνοδούς καί άποσκευές άνεψιό 
του. « Εκανε ζέστη στήν Καλλιφόρνια καί ήθελα νά 
κάνω διακοπές στήν ’Αγγλία» είπε ό Μικρός Στήβ 
πού κατώρθωσε νά περάση άπαρατήρητος καί τό 
σπουδαιότερο χωρίς διαβατήριο μέσα άπό άλλεπάλ- 
ληλα κοντρόλ επιβατών. Εύτυχώς πού δέν ήταν. . . 
άεροπειρατής.

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟΥ . . . ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Πέντε λωποδύτες συνεργάσθηκαν γιά νά κλέψουν 
τό «χοντρό» κατά τά φαινόμενα πορτοφόλι ένός 
Παριζιάνου. Πανευτυχείς έτρεξαν σ’ ένα άπόμερο 
σημείο τό άνοιξαν, καί τότε άκούστηκε ένας έκκω- 
φαντικός κρότος. Δύο άπό τούς λωποδΰτες έπεσαν 
βαρειά τραυματισμένοι, ένώ οί ύπόλοιποι άρχισαν 
νά τρέχουν δεξιά καί άριστερά ζητώντας βοήθεια 
άλλά καί εύκαιρία νά τό σκάσουν τήν κατάλληλη 
στιγμή. Λίγη ώρα άργότερα στό Νοσοκομείο όπου 
είχαν μεταφερθή οί δύο κακοποιοί, ένας άγνωστος 
πληροφορούσε τούς άστυνομικούς πού τούς φρου
ρούσαν ότι έτοποθέτησε εκρηκτικό μηχάνημα στό 
πορτοφόλι του γιατί «κουράστηκε νά πέφτη θΰμα 
κλοπής».

—Τώρα, προσέθεσε, είμαι έτοιμος νά παροδοθώ. 
Ή  ’Αστυνομία όμως άνεκοίνωσε ότι ό άγνωστος 
μετά τό τηλεφώνημά του δέν έδωσε σημεία ζωής. 
'Ως φαίνεται τό σκέφθηκε καλλίτερα τό πράγμα καί

άναλογίστηκε τις συνέπειες. ’Εκτός πλέον έάν 
έχει παγιδεύσει καί άλλο πορτοφόλι, πράγμα όχι 
καί τόσο άπίθανο.

ΔΡΑΠΕΤΗΣ . . . ΑΕΤΟΝΥΧΗΣ

’Αναστατώθηκε πρό ήμερων ό ζωολογικός κήπος 
τοΰ Λονδίνου άπό τή στιγμή πού οί φύλακες διεπί- 
στωσαν ότι ένας τεράστιος άετός ’Αφρικανικής 
προελεύσεως είχε γίνει άφαντος. Ειδοποιήθηκε ή 
’Αστυνομία καί άμέσως άρχισαν οί σχετικές άνα- 
ζητήσεις στήν άπέραντη ’Αγγλική μεγαλούπολι. 
Οί ’Αστυνομικοί είχαν στά χέρια τους μία σημαντι
κή πληροφορία: 'Η βασική τροφή τοΰ άετοΰ ήταν 
τά ψάριαν ’Έτσι δέν άργησαν νά τόν έντοπίσουν. 
Συγκεκριμένα ό άστυνομικός Μάϊκελ Γκίμπσον τόν 
έπεσήμανε νά ξεκουράζεται πάνω σέ μιά διαφημι
στική πινακίδα. Τότε ό «Μπόμπυ» τής Σκόντλαντ 
Γυάρντ συνέλαβε ένα πρωτότυπο σχέδιο γιά νά περι- 
μαζέψη τόν δραπέτη. Έτρεξε σ’ ένα διπλανό έστια- 
τόριο, προμηθεύτηκε ένα πιάτο μέ ψάρια καί τό 
άφησε σ’ ένα μανδρότοιχο. Ό  άετός δέν άργησε νά 
έντοπίση τό άπροσδόκητο αύτό γεύμα. "Ετσι πέ- 
ταξε κοντά του καί άρχισε νά καταβροχθίζη μέ βου
λιμία τά ψάρια. Τότε ό Γκίμπσον πού καροδοκοΰσε 
κρυμμένος σέ μιά γωνιά ένήργησε άστραπιαία. Έκά- 
λυψε μέ τό σακκάκι του τόν άετό, ένώ ταύτόχρονα 
έβαλε τό ράμφος του σ’ ένα γάντι γιά νά άποφύγη 
τά φοβερά του τσιμπήματα. Μέ αύτό τόν τρόπο ό 
άετός βγήκε εκτός μάχης. Σέ λίγα λεπτά μεταφερό
ταν στό ζωολογικό κήπο ήσυχος καί άκίνδυνος μιά 
καί ό άστυνομικός τοΰ είχε φερθή μέ τό . . γάντι.
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ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ

Μιά νεαρή γυναίκα—αναφέρει ή εΐδησις πού 
μας ήλθε άπό τό Χιούστον—ξύπνησε κάποιο πρωΐ, 
στό διαμέρισμά της βέβαια, καί είδε μέ τρόμο καί 
κατάπληξι ότι ένας άνδρας κοιμόταν στό πλευρό 
της. "Αρχισε νά φωνάζη, ξύπνησε ό άγνωστος καί 
τής είπε: «Μή κάνεις έτσι. ’Εγώ είμαι ένας έπαγγελ- 
ματίας διαρρήκτης καί τήν νύκτα κοιμάμαι πότε 
εδώ καί πότε εκεί».

Στή συνέχεια—όπως είπε ή γυναίκα—ό άγνωστος 
τής έδεσε τά χέρια μέ τό στηθόδεσμο της, ερεύνησε 
τό διαμέρισμα καί πήρε ένα ρολόι, ένα δακτυλίδι 
καί μερικά δολλάρια πού βρήκε.

Ό  διαρρήκτης, κατά τά καταγγελθέντα άπό τήν 
γυναίκα, προσπάθησε νά άναπτύξη μεγαλύτερη τού 
«δέοντος» οικειότητα μαζί της, αλλά δέν επέτυχε 
τού σκοπού του, γιατί εκείνη άπέκρουσε τις προτά
σεις του.

’Ασυμβίβαστα πράγματα, όπως εύκολα γίνεται 
αντιληπτό, τά καταγγελθέντα άπό τήν νεαρή γυναίκα 
τού Χιούστον.

Τί είδους, τέλος πάντων, άνθρωπος ήταν αυτός 
πού είδε νά κοιμάται δίπλα της; Στ’ άλήθεια, ήταν 
διαρρήκτης, άλλά. . . . ήθελε καί τά «ξυνούλια» του 
άπό τήν νεαρή γυναίκα ή όποια όμως δέν τοΰκανε 
τή χάρι, ή ήταν κανένας φιλαράκος της κι έγινε 
άντιληπτός άπό τούς περίοικους ή τούς δικούς της 
κι’ έπλασε τό παραμύθι τού διαρρήκτη γιά νά δικαι- 
ολογηθή:

Πόιός ξέρει; Άλλά καί μήπως υπάρχει άντίρρησις 
ότι άνεξερεύνητες ήσαν καί είναι οί «βουλές» των 
γυναικών;

«ΚΥΝΙΚΗ» ΕΚΔΙΚΗΣΙ

Στό Σικάγο τό συμβάν. Σέ μιά μεγάλη όδό τής ’Α
μερικανικής αύτής μεγαλουπόλεως. Συνεχής καί 
πυκνή ή κυκλοφορία τών αύτοκινήτων.

Ξαφνικά ένα αυτοκίνητο σταθμεύει παρανόμως 
καί ό οδηγός του μπαίνει σ’ ένα διπλανό κατάστημα. 
"Ενας τροχονόμος, πού έκτελεΐ υπηρεσία σ’ αυτή 
τήν όδό, άντιλαμβάνεται τή παράβασι καί κατευθύ- 
νεται πρός τά εκεί. Φθάνει, δέν βρίσκει τό οδηγό 
καί συμπληρώνει μιά κλήσι γιά παράνομη στάθμευσι. 
Τή στιγμή, όμως, πού έτοιμάζεται, ανύποπτος, νά 
τοποθετήση τήν κλήσι στό αυτοκίνητο, δέχεται 
βίαιη έπίθεσι δύο μεγάλων σκύλων, πού ήσαν μέσα 
στό αύτοκήητο. Ό  τροχονόμος τά χάνει στήν άρχή, 
συνέρχεται γρήγορα, τραβάει τό περίστροφό του 
καί πυροβολεί έναντίον τών σκύλων. Άπό τόν πυρο
βολισμό, όχι μόνο δέν παθαίνουν τίποτα οί σκύλοι, 
άλλά . . . τραυματίζεται ό ίδιος ό τροχονόμος, στή 
δεξιά κνήμη καί μεταφέρεται στό νοσοκομείο.

Αναπάντεχο τό πάθημα τού Αμερικανού τροχο
νόμου, αλήθεια.

Άλλά. . . . άπροσδόκητη καί ή έκδίκησι τών σκύ
λων, πού έγιναν αιτία τού τραυματισμού του. 'Υπερα
σπίστηκαν — υπάρχει μήπως άντίρρησι—τά συμφέ
ροντα τού κυρίου τους καί μέ τό παραπάνω. Έστει
λαν ένα τροχονόμο πού θέλησε νά τιμωρήση τό 
άφεντικό τους, στό νοσοκομείο. Λίγο είναι;

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ — ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ

Είναι γνωστές οί προσπάθειες πού καταβάλλουν οί 
φοιτηταί ώστε νά μή τούς «κόψη», καθώς λένε, ό 
καθηγητής τους στις εξετάσεις. "Αλλωστε παρο- 
μοιώδης έχει μείνει ή φράσις «έπεσε τσεκούρι στις 
έξετάσεις». Τό τελευταίο αυτό όσο καί άν φαίνεται 
απίστευτο συνέβη στό Πανεπιστήμιο τής Ινδιάνας 
τών Η.Π.Α. όπου έπεσε ένα φοβερό τσεκούρι όχι 
στις εξετάσεις άλλά έναντίον κάποιου φοιτητοΰ. Ό  
δυστυχής καθυστέρησε νά προσέλθη στό μάθημα 
καί αύτό έξώργισε τόν έπιμελητή τής έδρας, ό ό
ποιος τού πέταξε τό κοφτερό αύτό εργαλείο πού 
ευτυχώς όμως δέν βρήκε τό στόχο του.Ό άνεκδιήγητος 
έπιμελητής έσπευσε νά έξαφανισθή μετά τήν πράξι 
του. Είναι στ’ αλήθεια άνεξήγητη ή έγκληματική 
αυτή χειρονομία. Γιατί κοντά στ’ άλλα ό φοιτητής 
δέν ήταν άνθρωπος άγράμματος καί συνεπώς. . . 
ξύλο άπελέκητο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

’Ε ν ω μ ο τ ά ρ χ η ς

Πριν από λ ίγες  ήμερες έγινε ό λαμπρός έορτασμός τής έπετείου  
άπό τήν ιστορική μάχη τοΰ Λ ιτόχω ρ ου , δπου ή Χ ω ροφυλακή , πριν 
άπό 28 ακριβώς χρ όνια , άντιμετώ πισε τήν πρώτη μετά τήν Βάρκιζα  
δολοφονική έπίθεσι τοΰ ξενοκινήτου Κ ομμουνισμού . Μέ τήν ευκαιρία 
α υτή , ό συνεργάτης μας 'Υ πομοίραρχος κ . Χρηστός Ρ έπ π α ς, φ έρνει 
κοντά μας τΙς συγκλονιστικές λεπτομέρειες τής μάχης αύτής ύστερα  
άπό μιά αποκαλυπτική συνέντευξί του μέ ένα άπό τούς π ρω τα γω νι- 
στάς της : Τόν Ε νω μ οτά ρ χη  κ .  Ν ικ . Π απακω νσταντίνου, ό όποιος 
είναι καί ό μοναδικός έπ ιζώ ν άπό τούς άμεσους συμμαχητάς του  
στήν μάχη αυτή πού είναι ένα άπό τά πολλά όλοκαυτώματα τώ ν  
άνδρών τής Χ ω ροφυλακής στίς έπάλξεις τής τιμής καί τού καθήκον
τος .

Ή  μικρή φάλαγγα μέ τούς Χωροφύ
λακες βάδιζε άργά στον έρημικό χωματό
δρομο. Ή ταν όλοι καί όλοι δέκα νέα 
παιδιά φορτωμένα μέ σακκίδια καί όπλα 
πού γυάλιζαν κάποτε—κάποτε μέσα στο 
Μαρτιάτικο απομεσήμερο. Μέσα στήν 
ήσυχία άκούγονταν βαρεία τά βήματα 
καί κοφτές οί άνάσες. «. . .κουράγιο 
παιδιά φτάνομε. . .» είπε σέ μιά στιγμή 
ένας, πού προπορευόταν, καθώς φάνη
καν άπό μακρυά τά πρώτα σπίτια τοΰ 
Λιτόχωρου. Τά είδαν όλοι καί στάθηκε 
ή καρδιά τους. Γιατί άπό τό πρωί πού 
ξεκίνησαν άπό τήν Κατερίνη, είχαν 
κάνει περισσότερο άπό 25 χιλιόμετρα 
πεζοπορία. Τάχυναν λίγο τό βήμα τους 
καί σέ λίγα λεπτά έμπαιναν στήν Κωμό- 
πολι τοΰ Λιτόχωρου. Έ κεΐ συνάντησαν 
τούς συναδέλφους του τοΰ ομώνυμου 
Σταθμού Χωροφυλακής, καθώς καί τούς 
στρατιώτες πού άποτελοϋσαν τήν Φρου
ρά τοΰ εκλογικού Τμήματος. Τήν άλλη 
ήμέρα — 31 Μαρτίου 1946 — θά γί
νονταν Βουλευτικές εκλογές. ’Αλλά οί 
ένοπλοι Κομμουνιστοσυμμορΐτες, πού άπό 
ήμέρες γυρόφερναν στον ’Όλυμπο σάν τά 
πεινασμένα τσακάλια, είχαν άλλα σχέδια. 
’Έπρεπε οπωσδήποτε νά προκαλέσουν κά
ποια άναταραχή, γιατί χάρι σ’ αυτή μπο
ρούν νά προωθούν κάθε φορά τά κατα
χθόνια σχέδιά τους. Γιά πρώτο στόχο 
διάλεξαν τήν κωμόπολι τοΰ Λιτόχωρου 
γιατί βρίσκεται στούς πρόποδες τοΰ Ό 
λυμπου. ’Έτσι μετά τόν όλεθρο καί 
τήν καταστροφή πού θά σκορπούσαν, θά 
μπορούσαν εύκολα νά άπομακρυνθοϋν 
καί νά τρυπώσουν, σάν τούς κυνηγημένους 
λύκους, στίς απρόσιτες πλαγιές τοΰ 
μεγάλου αύτοϋ βουνοϋ. Οί δυνάμεις 
άσφαλείας τοΰ Λιτόχωρου στρατωνί
ζονταν σέ τρία διαφορετικά οικήματα. 
Στον Σταθμό Χωροφυλακής 7 Χωρο
φύλακες, μέ έπικεφαλής τόν Άνθυπα-

Ό τελευταίος τών
t  r  —  f

ηρωων της ιστορικής 

μάχης τού Λ ι τ ό 

χ ω ρ ο υ  αφηγεϊται.

σπιστή ’Αμβρόσιο Χαδέλη, σ’ ένα δεύ
τερο οίκημα 6 στρατιώτες, μέ έπικεφα
λής τόν Άνθ]γό Τσάμη καί σ’ ένα τρί
το 10 Χωροφύλακες, πού άποτελοϋσαν 
τό Μ. Λ. Κατερίνης. Κουρασμένοι άπό τήν 
ολοήμερη πορεία, έπεσαν νά κοιμηθούν 
άπό τις 8 τό βράδυ, γιατί οί μισοί θά 
εναλλάσσονταν σέ 2ωρη σκοπιά, καί οί 
άλλοι μισοί θά έμπαιναν περιπολία με
τά τά μεσάνυχτα. Ανάλογα μέτρα εί

χαν λάβει καί τά άλλα δύο Κλιμάκια 
άσφαλείας. Στο σημείο αυτό διακόπτω 
τόν ’Ενωμοτάρχη κ. Νικ. Παπακωνσταν
τίνου, ένα άνθρωπο πού σέ κερδίζει άπό 
τήν πρώτη στιγμή μέ τό βλέμμα του τό γε
μάτο καλωσύνη καί επιβλητική σεμνό
τητα.

—Πότε καί πώς έγινε ή έπίθεσι 
έναντίον σας ; τόν ρωτάω. Παρατηρώ 
τότε μιά έκφρασι άπό συγκρατημένη 
συγκίνησι στό πρόσωπό του.

—Γύρω στίς δέκα τό βράδυ, άποκρίνεται 
μέ αργή καί σταθερή φωνή.

—Υπήρχε δυνατότης επικοινωνίας με
ταξύ όλων τών οικημάτων ;

—’Απολύτως καμμία.
Ωστόσο όμως, λές καί είχαμε συν- 

νενοηθή όλοι μαζί, πήραμε τήν άπό- 
φασι νά άμυνθοΰμε μέχρις εσχάτων. 
Στίς έντεκα περίπου πριν τά μεσάνυχτα, 
κατώρθωσαν νά πυρπολήσουν τό οίκημα 
τοΰ Σταθμού Χωροφυλακής. Ά πό τούς 
τρεις ύπερασπιστάς του συνελήφθησαν 
οί Χωροφύλακες ’Αλέξανδρος Μαρμαράς 
καί ’Αλέξανδρος Κοτοπούλης. "Ενας τρί
τος, πού μοΰ διαφεύγει τό όνομά του, 
κατώρθωσε νά διαφύγη άνάμεσα άπό τά 
φλέγόμενα έρείπια καί νά σπεύση πεζός 
στήν Κατερίνη νά είδοποιήση τήν Διοί- 
κησι Χωροφυλακής. Οί άλλοι Χωροφύ
λακες, πού βρίσκονταν περιπολία, εί
χαν αποκοπή άπό ένωρίς.

—Πότε έπεσε τό οίκημα τοΰ Στρατιω
τικού αποσπάσματος ;

—"Υστερα άπό ήρωϊκή άμυνα μέχρι τις 
μία καί τέταρτο περίπου. Οί συμμο
ρίτες κατώρθωσαν νά τό πυρπολήσουν, 
όπως καί τόν Σταθμόν Χωροφυλακής. 
Σκοτώθηκαν οί Λοχίαι Νικόλαος Τσού- 
κας, Νικόλαος Γκόνος καί ό Στρατιώτης 
Νομοκεφιάρας Γεώργιος, καί τραυμα
τίσθηκε ό Στρατιώτης Σπόρου Χαρά
λαμπος. Οί υπόλοιποι διεσκορπίσθησαν 
προ τοΰ κινδύνου νά γίνουν παρανάλωμα 
στίς φλόγες ή νά σφαγοΰν.

—Μέχρι τήν ώρα αυτή πώς είχε ή 
κατάστασι στό δικό σας όίκημα ;

—Κατά τις έντεκα οί συμμορίτες μάς 
έρριξαν μία βόμβα «κοκτέιλ Μολότωφ», 
πού μετέβαλε σέ . πυροτέχνημα τόν συ
νάδελφο Γεώργιο Κλάντζα. Τρέξαμε τότε 
έγώ καί οί συνάδελφοί μου Νικόλαος 
Πουλιανίτης καί Ήλίας Αιάγκας, σβύ- 
σαμε τή φωτιά άπό τόν ίδιο καί τό δωμά
τιο, τοΰ επιδέσαμε πρόχειρα τά τραύ
ματα, καί συνεχίσαμε τόν αγώνα. Στίς 
δώδεκα γίνεται ή δεύτερη άπόπειρα 
πυρπολήσεως τοΰ οικήματος καί άποτυγ- 
χάνει, άφοΰ τραυματίζεται μέ σοβαρά 
εγκαύματα ό συνάδελφος Ή λίας Αιάγκας. 
Ά π ’ έξω οί συμμορίτες ούρλιαζαν : 
«Παραδοθήτε φασίστες! Σκυλιά ήρθε ή 
ώρα νά σάς φάμε! . .».

—’Επακολούθησαν καί άλλες άπόπειρες 
πυρπολήσεως τοΰ οικήματος ;

—Βεβαίως. Κατά τις δύο έγινε καί 
τρίτη άπόπειρα μέ άποτέλεσμα τόν τραυ
ματισμό άπό σοβαρά έγκαύματα τοΰ συνα
δέλφου Γεωργίου Ξηντάρη. Μέχρι τότε
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έκτος μάχης, άλλα δέν έγκαταλείφαμε τον 
αγώνα. Ά π ’ έξω οί συμμορίτες ούρ
λιαζαν καί πάλι : «Έχετε μισή ώρα προ
θεσμία. Πετάξτε τα δπλα καί παραδο- 
θητε! . . .» Ε μείς τότε τούς άπαντούσαμε: 
«Οί Έλληνες δέν παραδίδονται! . .Πε
θαίνουν! . .». Στίς τέσσερις καί μισή, πε
ρίπου, οί συμμορίτες κατώρθωσαν νά 
ρίξουν μια αυτοσχέδια έμπρηστική βόμβα 
στο ισόγειο όπου κατοικούσαν δύο γυ
ναίκες, οί όποιες έγκατέλειψαν αμέσως τό 
οίκημα. Ή  μία σκοτώθηκε έπί τόπου, 
ένώ ή άλλη συνελήφθη τραυματισμένη. 
Γρήγορα οί φλόγες έπεξετάθησαν καί στό 
έπώνω όροφο. Ή  άτμόσφαιρα γινόταν 
άποπνικτική. Οί φλόγες ξεχύθηκαν άπό τό 
πάτωμα καί άρχισαν νά γλείφουν κιό
λας τα πόδια μας. Λίγα δευτερόλεπτα 
ακόμη καί θά γινόμαστε άνθρώπινες 
λαμπάδες. Τότε πήραμε την άπόφασι για 
τό πήδημα τοϋ θανάτου. Εκείνη τη 
στιγμή, δέν ξέρω πώς, μοϋ ήρθε στον νοΰ 
ή έξοδος τοϋ Μεσολογγίου. Ή  ψυχή 
μου συντρίβεται όταν ή μνήμη μέ οδηγεί 
στίς φοβερές έκεΐνες στιγμές. Ά πο- 
χαιρετήσαμε τούς τρεις τραυματίες συ
ναδέλφους μας. 'Ο τρίτος πού μπορούσε 
νά σηκωθή μάς άκολούθησε. Μέ τό όπλο 
στό χέρι πέσαμε στό φλέγόμενο κενό. 
Πριν βρεθούμε στό έδαφος μάς υποδέ
χθηκε μιά ομοβροντία. Ένοιωσα τότε μιά 
σφαίρα νά διαπερνά τον δεξιό ώμο 
μου. Οί συμμορρΐτες, γιά νά παραλύσουν 
κάθε άντίστασί μας, έρριξαν χειροβομβίδες 
στό προαύλιο τοϋ φλεγομένου οικήματος. 
Ένοιωσα τότε μερικά πυρακτωμένα 
βλήματα νά τρυποϋν τα δυό μου πόδια. 
Δίπλα μου ό συνάδελφος Πουλιανίτης 
ξεψυχούσε. "Υστερα οί συμμορίτες ώρμη- 
σαν στό προαύλιο μέ τά περίστροφα στό 
χέρι καί μάς έδωσαν την χαριστική 
βολή. Εμένα μιά σφαίρα μέ βρήκε στον 
δεξιό κρόταφο. 'Ωστόσο όμως διατηρού
σα τις αισθήσεις μου. Τότε άκουσα ένα 
συμμορίτη νά λέη «Γδύστε τούς φασί
στες καί πάρτε πιστόλια, ρολόγια καί 
δ,τι άλλο έχουν». "Ενας άλλος φώναζε: 
«Πάμε νά φύγωμε γρήγορα γιατί έρχον
ται ενισχύσεις άπό τήν Κατερίνη!» Σέ 
λίγα λεπτά έφυγαν όλοι. "Οταν, κάποτε, 
άνασήκωσα τό κεφάλι μου, είχε αρχίσει 
νά φέγγη. Τά πτώματα τών συναδέλφων 
βρίσκονταν τριγύρω μου μισόγυμνα. Καί 
άπό εμένα είχαν πάρει τόν οπλισμό, τά 
παπούτσια καί τό παντελόνι. Μέ μεγάλο 
κόπο σύρθηκα μέχρι τόν δρόμο. Ζήτησα 
βοήθεια άπό δύο γυναίκες, άλλά κρύφτηκαΛ 
φοβισμένες πίσω άπό μία πόρτα. Λίγο πιο 
κάτω συνάντησα ένα γέροντα. Μέ πήρε 
στό σπίτι του, μοϋ έδωσε ροΰχα, καί έφερε 
γιατρό πού μοϋ έπέδεσε τά τραύμα
τα. "Υστέρα Ιφθασαν ενισχύσεις καί μέ 
παρέλαβε ένα Νοσοκομειακό αυτοκίνη
το. Στον δρόμο λιποθύμησα άπό μιά 
ξαφνική αιμορραγία καί συνήλθα υστέρα 
άπό 2 ήμέρες. Μέ τήν δύναμι τοϋ Θεοΰ 
είχα σωθή. "Ας είναι δοξασμένο τό όνο
μά του καί άς άναπαύη τις ψυχές τών 
συναδέλφων μου. Έκτος άπό όσους προα
ναφέρω σκοτώθηκαν ή κάηκαν ζωντανοί 
καί οί Χωροφύλακες Εύαγγελίδης Γεώρ
γιος (έξάδελφος τοϋ προαναφερομένου) 
Σακκάς ’Αριστείδης, Μήτσου ’Αναστά
σιος καί Μαντάς Θεμιστοκλής. . . .

Αύτή ήταν ή άφήγησι τοϋ ’Ενωμοτάρ
χου Νικολάου Παπακωνσταντίνου. 'Α
πλή καί σύντομη, άλλά συγκλονιστική. 
"Οπως άκριβώς κάθε άνάλογη άφήγησι 
άπό άληθινό ήρωα...........

ε π ο χ ια κ ά

Α Π Ο Φ Λ Ο Ι Ω Ζ Ι Ζ . .

Μετά τις τολμηρές έμφανίσεις στην έκδοσι τοϋ σούπερ μίνι, 
τοϋ τόπλες, τών χότ—πάντς, τοϋ μονοκίνι, καί τόσων άλλων απίθανων όσο 
καί παρδαλών έμφανίσεων, ή νεολαία έπενόησε μιά καινούργια μέθοδο 
αύτογελοιοποιήσεως τοϋ σημερινού HOMO SAPIENS: Τις γυμνοδρομίες.. . 
Μιά καινούργια λόξα πού ξενίνησε άπό έκεΐ πού ή κάθε κοινωνία περιμένει 
νά βγοϋν οί αύριανοί ήγέτες της: Τά Πανεπιστήμια! . . . Αυτό τούλάχιστον 
προκύπτει άπό τις πρόσφατες δημοσιογραφικές πληροφορίες μάς ήρ
θαν άπό τήν ’Αμερική καί τήν Ευρώπη. Νέοι καί τών δύο φίλων έπι- 
δίδονται σ’ ένα καινούργιο γυμνικό σπόρ πού ονομάζεται «στρήκιγκ». Μία 
λέξις πού έγινε διεθνής άπό τήν μία στιγμή στήν άλλη, πρός δόξαν τής 
σημερινής έποχής τής ταχύτητος.. Οί όροι συμμετοχής στό παιγνίδι αυτό 
είναι άπλούστατοι. ’Αποβάλλεις μαζί μέ τό τελευταίο ίχνος τής άξιοπρεπείας 
όλα τά ίμάτιά σου, διανύεις τρέχοντας ένα πολυσύχναστο μέρος, ντύσεσαι 
έσπευσμένα πριν καταφθάση ή ’Αστυνομία, καί άπέρχεσαι πανευτυχής ότι 
έξεπλήρωσες στό άκέραιο τήν άποστολή σου. Αύτή είναι ή απλή μορφή τοϋ 
στρήκιγκ. Ή  σπέσιαλ γυμνοδρομία προϋποθέτει μεγαλύτερη φαντασία καί 
πάνω άπ’ όλα θράσος. ’Ιδού τώρα καί ώρισμένα χαρακτηριστικά παραδεί
γματα: Τό ρεκόρ τοϋ όμαδικοΰ στρήκιγκ κατείχε μέχρι πρό τίνος τό Πανεπι
στήμιο τοϋ Κολοράντο όπου μιά άγέλη άπό 1.200 γυμνούς φοιτητάς διέτρεξε 
μιά μεγάλη άπόστασι. Τό ρεκόρ αυτό κατέρριψε λίγες ήμέρες άργότερα τό 
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών τής Τζώρτζια μέ 1.500 συμμετοχές. Στό Πανεπιστή
μιο τής Κολούμπια οί φοιτηταί έδωσαν ποικιλία στήν γυμνική έξόρμησί τους. 
Έχόρεψαν κάτω άπό τούς ήχους τής φοιτητικής μπάντας, καί τούς έπιδοκι- 
μαστικούς βρυχηθμούς καί άλλαλαγμούς τών παρισταμένων συναδέλφων 
τους. Περιττόν νά διευκρινισθή ότι οί έμφανίσεις μικροτέρων όμάδων «στρή- 
κερς» έδαισαν καί πήραν τόσο στήν ’Αμερική όσο καί στήν Εΰρώπη. ’Επί
σης ότι ή ’Αστυνομία συνήντησε σοβαρά προβλήματα άπό όπου παρήλασε 
ό άθλιος αύτός συρφετός.

—Τουλάχιστον δέν πρόκειται περί τρομοκρατών, είπε ένας ’Αστυνομικός, 
πρός τούς δημοσιογράφους. Ά πό τά λόγια αυτά μπορεί κανείς νά μαντέψη 
τήν έντασι πού έχει πάρει σήμερα ό μηδενισμός καί ό άναρχισμός τών νέων 
σέ ώρισμένες άνεκτικές κοινωνίες. Οί διάφοροι κοινωνιολόγοι καί ψυχο- 
λόγοι έχουν άρχίσει νά μελετοϋν τό νέο έξωφρενικό φαινόμενο τών γυμνο- 
δρομιών. Ένας άπό αύτούς, ό δόκτωρ Ζέβ Γουώντερερ, Διευθυντής τοϋ 
«Κέντρου θεραπείας τής συμπεριφοράς» τοϋ Μπέβερλυ Χίλς τής Καλλιφορ- 
νίας είπε τά έξής: «Σέ μιά γενιά όπου οί μόνοι τρόποι γιά νά προκαλής αΐσθη- 
σι είναι είτε νά είσαι ένας άστέρας τοϋ πενταγράμμου, είτε νά έχης πάρα 
πολλές ικανότητες ή τέλος νά είσαι ληστής, μιά έκλογή γιά δημοσία προ
βολή πού άπομένει στόν φοιτητή, είναι νά τρέξη γυμνός. Είναι ένας σχετικά 
εύκολος τρόπος γιά νά κερδίση φήμη, καί γιά νά κάνη τούς άλλους νά μι
λάνε γι’ αύτόν. . ..» . Ά λλοι πάλι είπαν ότι οί γυμνοδρομίες είναι μιά μορφή 
άποδοκιμασίας τοϋ «κοινωνικού κατεστημένου». Τό περίεργο όμως είναι ότι 
ή ήθική άποφλοίωσις πού μαστίζει τά τελευταία χρόνια δεκάδες χιλιάδες 
νέους σ’ όλόκληρο τόν κόσμο, έχει γίνει ή ίδια κατεστημένο μέ τάσεις κατα
στροφής τών πάντων. Ά πό τό άλλο μέρος οί ύπερβολές τοϋ σημερινού 
πολιτισμού καί ή καλπάζουσα άσυδοσία, έχουν δημιουργήσει άκραϊες 
καταστάσεις κοινωνικού έκτραχηλισμοΰ. Ό λο ι κάνομε αυτές τις διαπι
στώσεις γιά νάχωμε κι έμεϊς νά λέμε κάτι σέ σχετικές συζητήσεις. "Υστερα 
άρχίζουν οί άντιφάσεις.. . . Έ τσι ένώ κατηγορούμε σήμερα τις γυμνοδρο
μίες παράλληλα έχομε συμπεριλάβει τό άργό γδύσιμο στά Δημόσια Θεάματα 
καί τό άπολαμβάνομε μεταξύ μουσικής καί ποτοϋ κάτω άπό τούς προβολείς 
τών καμπαρέ.

Προσπαθούμε μέ κάθε τρόπο νά δείξωμε στούς άλλους ότι εί
μαστε συγκροτημένοι άνθρωποι μέ μεγάλη προσωπικότητα, άλλά 
ώστόσο ποτέ δέν τολμήσαμε νά κάνωμε μιά ένδοσκόπησι γιά νά μάθωμε 
τούλάχιστον έμεϊς οί ίδιοι «τί μετράει» στήν πραγματικότητα ό άληθινός 
έαυτός μας. Ό λα  τά δικαιολογούμε μέ τόν αΰτοσυμβιβασμό ότι έγκαταλεί- 
ψαμε τις συνήθιες πού μάς έδίδαξαν οί παλαιότεροι γιατί ήδη ζοΰμε μιά 
μοντέρνα, μιά πρωτοποριακή έποχή διαρκών άναζητήσεων. Στήν πραγμα
τικότητα όμως ψάχνουμε νά βρούμε κάποιον χαμένο Παράδεισο μέ άδαμι- 
αία πνευματική καί σωματική τώρα τελευταία περιβολή. Μέχρι πότε όμως 
μπορεί νά κρατήση αύτή ή θλιβερή συμπαιγνία μέ τόν ίδιο τόν έαυτό μας;
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’Ανάμεσα στις πολλές καί ποικίλες μηχανές πού 
στήνονται στην εποχή μας άπό διαφόρους έπιτη- 
δείους άετονύχηδες δεσπόζει καί ή πρόγνωσις τοΰ 
μέλλοντος καί γενικά ή έξιχνίασις των κελευσμάτων 
τής μοίρας άπό χαρτορίχτρες, καφετζοϋδες καί 
μέντιουμ, όπως έπιμένουν καί αύτοαποκαλοΰνται 
πολλοί καί πολλές. 'Όλα αύτά τά ήξερε ό Μ. Μ. 
κάτοικος Θεσσαλονίκης, όταν πήρε τήν άπόφασι νά 
προσφέρη τις μαντικές του ύπηρεσίες σέ πολλούς 
άφελεΐς αντί τοΰ ευτελούς ποσού των 50 δραχμών. 
Ό  Μ.Μ. έδινε τούς χρησμούς του σ’ ένα δωμάτιο 
τοΰ σπιτιού του μέ τήν βοήθεια μιας νεαρας καί 
πανέξυπνης υπαλλήλου του. Άπό τις πρώτες κιό
λας ήμέρες τής λειτουργίας τοΰ νεοσύστατου ιδιω
τικού Μαντείου οί δουλειές πήγαιναν περίφημα. 
Γιά λίγο όμως, γιατί τά διάφορα κολακευτικά σχόλια 
τών πελατών δέν άργησαν νά φτάσουν στ’ αύτιά τής 
Γενικής ’Ασφαλείας. Άπό τήν άθόρυβη έρευνα πού 
έπακολούθησε, προέκυψαν φοβερά πράγματα. Τό 
μυστικό τής έπιτυχίας τοΰ αυτοσχέδιου μέντιουμ 
Μ. Μ. ήταν ή ύπάλληλός του ή όποια όπως έγνώσθη 
«έψάρευε» καταλλήλως τούς πελάτες πού περίμεναν 
στόν προθάλαμο. Έτσι ό πανούργος άπατεώνας 
άριστα πληροφορημένος γιά τό «ιστορικό» τοΰ 
κάθε ενός άπό αυτούς, δέν δυσκολευόταν νά τό έπα- 
ναλάβη σέ ελεύθερη. . .διασκευή. Φυσικά συνε- 
λήφθη κατηγορούμενος «δι’ άπάτην κατ’ έξακο- 
λούθησιν», αλλά τό έρώτημα παραμένει: Έπείσθη- 
σαν γι’ αύτό οί χθεσινοί θαυμασταί του; Γιατί όπως 
μάς έχει διδάξει ή υπηρεσιακή πείρα, οί δεισιδαι- 
μονικές προκαταλήψεις δύσκολα άποβάλλονται.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑ . . . ΠΛΟΙΟΥ

Μέχρι σήμερα έχουν συμβή ένα σωρό παράξενα 
τροχαία ατυχήματα. Όπως σύγκρουσι πεζού μέ 
φορτηγό καί μάλιστα . . . μετωπική χωρίς νά σημει- 
ωθή τραυματισμός, άεροπλάνου καί γιώτα—χί ύστε
ρα άπό αναγκαστική προσγείωσι τοΰ πρώτου σ’ ένα 
έξοχικό δρόμο, κ.λ.π. Αύτό όμως πού συνέβη πρό 
καιρού στόν Βόλο πρέπει νά είναι τό μανοδικό γιά 
τά Ελληνικά τουλάχιστον χρονικά. Σ’ ένα παρα
λιακό δρόμο μέ απότομη κλίσι είχε παρκάρει τό 
δεκάτοννο φορτηγό του αύτοκίνητο ό Δ.Κ., μέ 
σκοπό νά τό πάρη σέ λίγη ώρα. "Οταν όμως έπέ- 
στρεψε, μέ έκπληξι είδε ότι έλλειπε άπό τήν θέσι 
του. Ταυτόχρονα είδε κόσμο συγκεντρωμένο κοντά 
στήν αποβάθρα. Έτρεξε προς τά εκεί, όπου είδε 
κάτι πού δέν θά μπορούσε νά τό διανοηθή προηγου
μένως. Τό αυτοκίνητό του βρισκόταν στο . . . κατά
στρωμα ένός πετρελαιοφόρου σκάφους. Τί είχε 
συμβή; Άπλούσατα τό φορτηγό ύστερα άπό άπο- 
σύνδεσι τών φρένων, πήρε τόν κατήφορο μέ κάθε
τη πορεία πρός τήν θάλασσα. Αλλά έκεϊ πού πή
γαινε νά φουντάρη κατ’ εύθεϊαν στόν βυθό, διέγραψε 
μιά θεαματική καμπύλη, προσέκρουσε στό αραγμένο 
πετρελαιοφόρο, καί «κάθισε» επάνω στό κατά
στρωμά του. Αύτό θά πή τύχη........

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ -  ΛΑΧΕΙΟ

Πρωτότυπη άλλά όχι ένδεδειγμένη μέθοδο γιά νά 
πλουτίσουν ακολουθούσαν οί Ι.Μ. καί Α.Κ. κάτοικοι 
μιας Θεσσαλικής πόλεως. Άπό καιρό είχαν αρχί
σει ένα έπίμονο κυνηγητό τής Τύχης μέ λαχεία πού 
προτιμούσαν όμως νά τά κλέβουν αντί νά τά άγο- 
ράζουν. Συνολικά άφαίρεσαν 353 γραμμάτια τοΰ 
Λαϊκού Λαχείου, άπό διάφορα Πρακτορεία τής 
πόλεως. "Οταν συνελήφθησαν είπαν ότι προτιμού
σαν τά κλεμμένα λαχεία γιά νά «σπάσουν τήν γκίνια» 
αφού πάντα αγόραζαν ολόκληρες σειρές άλλά ποτέ 
δέν έδέησε νά κερδίσουν. Εύτυχώς όμως πού έδέ- 
ησε νά συλληφθοΰν πρός μεγάλη άνακούφισι τών 
Πρακτόρων. Τό ίδιο έπίμονο κυνηγητό τής Τύχης 
έκαναν καί άλλοι δύο φίλοι σέ μιά διαφορετική 
Θεσσαλική πόλι. Αύτοί όμως είχαν διαφορετικό 
σύστημα «έργασίας». Ντύνονταν πάντα άψογα, καί 
φρόντιζαν νά είναι εύγενικοί μέ τούς Πράκτορες, 
αγοράζοντας καί μερικά λαχεία κατά διαστήματα 
ώστε νά δείχνουν περισσότερο φυσικοί. Πάντα 
«χτυπούσαν» μεθοδικά. Ό  ένας άπασχολοΰσε τόν 
Πράκτορα καί ό άλλος έκλεβε μέ τήν ήσυχία του. 
Τελικά συνελήφθησαν καί έτσι τό δίδυμο αύτό τών 
κυνηγών τής Τύχης μέ τήν μέθοδο τής κλοπής βρέ
θηκε έκτος δράσεως καί έντός τοΰ «φρέσκου» όπου 
αργά ή γρήγορα καταλήγουν όλοι οί όμόφρονές τους.
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ΚΑΡΦΟΚΛΕΦΤΗ ΚΑΘΗΛΩΣΙΣ

Τόν τελευταίο καιρό από πολλές οικοδομές της 
Θεσσαλονίκης, είχαν αρχίσει νά κάνουν φτερά διά
φορα υλικά. «Επικίνδυνος ποντικός εν δψ ει. ..» 
άπεφάνθησαν όμοφώνως οί Χωροφύλακες τής Γε
νικής ’Ασφαλείας, καί άρχισαν νά τήν «στήνουν» 
όλες τις ώρες σέ διάφορα επίκαιρα σημεία. Άρχισε 
τότε ένα περίεργο παιχνίδι σέ στυλ «Κλέφτες καί 
Αστυνόμοι». Ό  «ποντικός» των οικοδομών είτε από 
διαίσθησι είτε από λόγους τακτικής, «χτυπούσε» 
αραιότερα καί σέ απίθανα σημεία. Τελικά άπεκα- 
λύφθη ότι δράστης ήταν ό Γ. Κ. ό όποιος έπεσε 
σέ μία άριστοτεχνική παγίδα πού τού είχαν στήσει. 
Συνελήφθη έν όίρα «εργασίας» καί υπεβλήθη σέ 
σχολαστική άνάκρισι γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
πρέπει νά βρεθούν καί τά κλοπιμαία καθώς καί ό 
«άκουμπιτζής» όπως λέγεται στην εγχώρια Άργκώ 
ό κλεπταποδόχος. Άπό τήν άνάκρισι προέκυψε ότι 
ό Γ.Κ. είχε κλέψει καί 13 σάκκους γεμάτους καρφιά. 
'Υστερα άπό αύτό δέν άποκλείεται νά πιστεύη τώρα 
ότι κάποιος τόν. . . . κάρφωσε στήν ’Αστυνομία, άν 
βέβαια δέν άποδίδει τήν σύλληψί του στόν γρουσού
ζικο άριθμό των 13 σάκκων. Πάντως τό γεγονός 
είναι ότι. . . τσουβαλιάστηκε δεόντως καί ήσύχασαν 
πολλοί. . .

ΠΡΙΓΚΗΨ ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ

Τί σοφίζονται τέλος πάντων αυτοί οί άπατεώνες 
γιά νά παρασύρουν τά θύματά τους. . . Μέσα σέ 
λίγα λεπτά είναι σέ θέσι νά σκαρώσουν ένα ολό
κληρο σήριαλ άπό φανταστικές ιστορίες πού θά τίς 
ζήλευε καί ό καλύτερος σεναριογράφος. Μέ μιά 
τέτοια ιστορία ασχολήθηκε τόν τελευταίο καιρό ή 
’Ασφάλεια Προαστίων, ή όποια κατώρθωσε νά έξου- 
δετερώση ένα μεγάλης κλάσεως νεαρό κακοποιό, 
πού άν έμενε γιά λίγο άκόμη καιρό άσύλληπτος,

πολλοί θά καταριούνταν τήν ώρα καί τήν στιγμή 
πού τόν γνώρισαν. Πριν άπό άρκετό καιρό, ό νεαρός 
αυτός απατεώνας, έγνώρισε ένα 19χρονο κορίτσι 
πού προέρχεται άπ-ό μιά φιλήσυχη εργατική οικο
γένεια τής Νέας Φιλαδέλφειας. "Οταν τής συστή- 
θηκε, χωρίς κανένα στόμφο άνήγγειλε τήν «υψηλή» 
καταγωγή του: Πρίγκηψ Ευγένιος τής Γαλλίας!. . . 
Τό δόλιο τό κορίτσι αίσθάνθηκε τότε σάν νά βρέ
θηκε στά σύννεφα. Όλα τά κορίτσια τής ήλικίας 
της ονειρεύονται τό βασιλόπουλο τού παραμυθιού, 
ενώ εκείνη τόν είχε μπροστά της. Εύγενέστατο, γλυ
κομίλητο, καί χωρίς κομπασμούς γιά τόν μεγάλο 
τίτλο πού έφερε. Τής διηγήθηκε ένα σωρό ιστορίες 
άπό τόν φανταστικό Πύργο πού υποτίθεται πώς μεγά
λωσε, τονίζοντας δτι είναι αποφασισμένος νά παραι- 
τηθή άπό τιμές καί άξιώματα γιά χάρι της. Οί γο
νείς τού κοριτσιού δέχθηκαν μέ μεγάλο ενθουσιασμό 
τήν τιμητική γι’ αυτούς πρότασι. Ό  πολύφερνοι 
μνηστήρας έγκατεστάθνκε στό σπίτι τους δπου 
ζοϋσε ζωή χαρισάμενη. Τσακίζονταν στήν κυριο
λεξία οί άπλοϊκοί άνθρωποι νά περιποιηθοΰν τόν 
υψηλό γαλαζοαίματο καί γενικά νά κάνουν δσο πε
ρισσότερο μπορούσαν άνετη τήν διαμονή του. 'Η 
ημερομηνία τού γάμου θά οριζόταν άφού πρώτα 
τακτοποιούσε ένα «σοβαρό» θέμα πού είχε άνακύψει 
μέ τά απέραντα πατρικά του κτήματα κάπου στήν 
’Αττική. Γι’ αύτό παρεκάλεσε νά τηρηθή τό «ίνκόγ- 
κνιτο» τής εδώ παραμονής του μέχρι νάρυθμισθή 
οριστικά τό ζήτημα. Τό σχέδιό του προχωρούσε 
θαυμάσια. . ."Ωσπου κάποτε έφθασε στό άπώτερο 
στόχο του. Γιά ένα διάστημα φαινόταν άρκετά με
λαγχολικός. Τόν ρώτησαν τί τού συμβαίνει καί 
εκείνος μέ υποκριτική πού θά τήν ζήλευε ό καλύ
τερος ηθοποιός, τούς είπε τά έξής: Γιά νά τακτο- 
ποιηθή οριστικά τό θέμα τών κτημάτων του πρέπει 
νά καταβάλη 150.00 δραχ. τίς όποιες δέν κατάφερε 
νά φέρη άπό τό ’Εξωτερικό, άλλά θά τίς έπαιρνε άπό 
κάποιον φίλο του πού απούσιαζε εκείνες τίς ήμέρες 
στήν ’Ιαπωνία. Στήν άποφασιστική αύτή φάσι τής 
απάτης—δπως είχε υπολογίσει άλλωστε—ένέδωσε 
ό μέλλων πεθερός του. Τού έδωσε πρόθυμα 80.000 
δραχμές καί ύστερα άπό λίγες ήμέρες άλλες 70.000 
πού πήρε δανεικές. "Ολα πήγαιναν θαυμάσια γιά 
τόν αδίστακτο αύτό άπατεώνα μέχρι πού ένας ’Αξιω
ματικός τής ’Ασφαλείας κάτι άρχισε νά μυρίζεται. 
Άπό πληροφορίες πού συνεκέντρωσε έμαθε δτι ό 
εύγενέστατος πρίγκηψ ήταν ένας νεαρός άπατεώνας 
άπό τήν Κρήτη, ό όποιος χρησιμοποιώντας τόν 
τίτλο αύτό είχε «κάψει» κόσμο καί κοσμάκη. "Ενα 
πρωινό ξεκίνησε γιά τό σπίτι πού τόν φιλοξενούσαν. 
Όταν έφτασε έκεΐ, ό νεαρός κακοποιός κοιμόταν 
τόν ύπνο τού δικαίου. Τόν ζήτησε μέ τό πραγματικό 
του όνομα άλλά οί άνθρωποι πού τόν φιλοξενούσαν 
δέν ήθελαν μέ κανένα τρόπο νά δεχτούν τά δσα τούς 
είπε. Άπό τόν θόρυβο τής συνομιλίας ξύπνησε καί 
ό νεαρός ευπατρίδης πού έγινε άμέσως κοινός θνη
τός, καί ακολούθησε χωρίς διαμαρτυρία τόν Αξιω
ματικό μέχρι τήν Ασφάλεια Προαστίων. ’Εκείνοι 
πού έμειναν πίσω τούς ήταν άδύνατον νά τό πιστέ
ψουν. Βλέπετε οί άπατεώνες έχουν τόση μεγάλη 
πειστικότητα. . . .
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Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ
ΦΙΡωωυυ^υαρο»
ΤΗ Ν  ΕΙΔΑΝ

"Ητανε στή γειτονιά τρία σπαθάτα παι
δάκια —δλα μιά ηλικία —πού έδώ καί 
κάτι φεγγάρια τά είχα χάσει άπό τήν 
πιάτσα. Τορναδόροι στον μεγάλο ταρσα
νά τοΰ Σκαραμαγκά δουλεύανε, γερό κο- 
νόμι πιάνανε, καί στό έντάξει περπατού
σανε άνευ πάρε-δώσε μέ σαματάδες καί 
ψευτονταηλίκια, καταπώς ξηγιοϋνται άν- 
τράκια τινά πού άπό φιλότιμο καί μπέσα 
πάνε ίσα γιά διαβάθμισι. Τό όποιον μπού
κα γιά ξεφτίλα καί άράουτ άπό τήν έχτί- 
μησι τής κενωνίας. Προχτές τήν άλλη, 
έκεϊ πού τήν είχα άράξει στόν Καφενέ 
τού Μιστόκλη τού Τραμπάκουλα καί 
περίμενα νάρθη τό τάβλι γιά νά ρίξω τις 
κοκκαλιές μου μέ τό Βαγγελάρα τό Χλέα, 
νάσου καί καρεκλώνονται κατά πόρτα 
μεριά τά τρία παιδάκια πού λέγαμε. Ντυ
μένα στό χακί φανταράκια μέ κάτι ξεγυρι
σμένα πατούμενα, στολή μέγκλα καί πρά
σινο μπερέ στό κεφάλι, μέ φίνο σπάσιμο. 
Τότες κατάλαβα ότι τήν είχανε φτιάξει 
στό πολύ λεβέντικο τά σαΐνια καί μο- 
στράρανε κάτι Λοκατζήδες όνειρο.

— Πολύ τό χάρηκα πού τούς άντάμωσα.
Στό φινάλε μοϋ είπαν τά παιδιά.

— Κύρ-θρασύβουλα είσαι αύριο στό Σύν
ταγμα νά ίδής πώς σκίζουν τά γειτονάκια 
σου στήν παρέλασι;

— Είμαι! τούς κάνω.
Τήν άλλη ήμέρα στήθηκα καγκελάτος 

στό πεζοδρόμιο άπό τις οχτώ τό πρωί. 
Έκεϊ πού περίμενα ν’ άρχίση ή παρέλασι 
άκούω άπό τό πλά'ί μου κάποιον νά λέη.

— Τούτος δέν είναι ρέ ό Θρασύβουλος 
πού τόν είχαμε καί δεκανέα;

Γυρίζω τότες καί μένω μέ τό στόμα φι
νιστρίνι.

— Ρέ παιδιά! τούς κάνω. Ρέ Άντρέα. . . 
Άρτέμη. . . Θανασάκη. . .

Μπάς καί έχομε προσκλητήριο λόχου 
μετά άπό τόσα χρόνια καί δέν τό πήρα 
πρέφα; Καί ό£>μάω στά ίσα καί γινόμαστε 
όλοι μαζί κουβαράτοι άπό άγκαλιές. Ά πό 
τήν ’Αλβανία είχαμε νά άνταμώσωμε. . . 
Είπαμε πολλά καί διάφορα, άνάψαμε τσι
γάρο, καί θυμηθήκαμε τό μισαδάκι πού 
τό φέρναμε σκυταλοδρομία γιά νά φου
μάρουν άπό μιά φορά όλα τά παιδιά στό 
χαράκωμα. . .  "Υστερις άρχισε ή παρέ- 
λασι, πού τήν είδα άγκαλιασμένος μέ τά 
φιλαράκια τά παλιά. Καμάρωσα καί τά 
γειτονάκια μου, καί όλα τά παιδιά πού 
πέρασαν. Μά τήν άλήθεια δάκρυσα. Ό  
πάσα άνθρωπος στή θέσι μου τό ίδιο θά- 
κανε. Νομίζω;

Θ ρασύβουλος Κάργας

Καί βέβαια άγαπητοί μου άναγνώστες 
παρακολούθησα τήν παρέλασι. Μόνο 
πού όπως θά ίδοϋμε στήν συνέχεια, στε
νοχώρησα άρκετά τήν άγαπημένη μου 
γυναικούλα μέ μιά άπερισκεψία μου. Τό 
πρωί τής ’Εθνικής Εορτής, έκεϊ πού τής 
πήγαινα τόν καφέ, δέν ξέρω πώς μοϋ ήρθε 
καί τήν ρώτησα:
—Άπεφάσισες τελικά χρυσή μου πού θά 
ίδοΰμε τήν παρέλασι;
— Ίλαρίων είσαι κολοκύθας, μοϋ είπε 
εκείνη. Ξεχνάς φαίνεται ότι σήμερα έχο
με νά κάνωμε ένα σωρό επισκέψεις καί 
έμένα μέ κουράζει ή ορθοστασία.. . ’Αλή
θεια κιόλας.. . Πού τό έχεις βάλει τό και
νούργιο μου μαντώ πού πήρες χθές βρά
δυ άπό τήν μοδίστρα μου; "Ενοιωσα τότε 
τό ταβάνι νά στριφογυρίζη πάνω άπό τό 
κεφάλι μου.

— Ξέχασα νά τό πάρω. . . είπα έγώ μέ φρί
κη. Τότε ήταν νά λυπηθής τήν γυναικού
λα μου. Τήν έπιασε νευρικός κλονισμός. 
Μέ είπε τύραννο, μέ είπε άχάριστο, άδιά- 
φορο, καί τεμπέλη.
— Καί τώρα πώς θά πάω στις επισκέψεις 
έλεγε καί ξανάλεγε μέ άναφιλητά.
— Ησύχασε τής είπα καί πετάχθηκα μ' 
ένα ταξί στό σπίτι τής μοδίστρας. ’Αλλά 
ώ συμφορά μου! Κανείς δέν βρισκόταν 
έκεϊ νά μοϋ άνοιξη.
— Λείπουν όλοι στήν παρέλασι. . . μοϋ 
είπε μιά κυρία άπό ένα διπλανό διαμέρι
σμα. Τότε μοϋ ήρθε μιά φαεινή ιδέα. Εύ- 
καιρία ήταν νά παρακολουθήσω κι έγώ 
τήν παρέλασι. Έ τσι κι έτσι θά έμενα πού 
θά έμενα στήν ’Αθήνα. Πρώτα όμως 
έπρεπε νά ρωτήσω τήν γυναικούλα μου. 
Τήν καλοϋσα μισή ώρα στό τηλέφωνο άλ- 
λά μιλοϋσε συνέχεια. Έτσι πήρα μόνος 
μου τήν πρωτοβουλία, καί μέ ένα ταξί 
έτρεξα νά προλάβω. Γιά καλή μου τύχη 
βρήκα μιά ιδανική θέσι άπέναντι στούς 
έπισήμους. Ά ς  είναι καλά μιά εύγενική 
κυρία πού στριμώχτηκε σέ μιά άκρη καί 
μοιραστήκαμε τήν θέσι. Κατά τις δύο 
βρισκόμουν στό σπίτι μου μέ τό μαντώ 
στά χέρια καί τις εύχάριστες έντυπώσεις 
μου άπό τήν παρέλασι. Δέν πρόλαβα ό
μως νά εξηγήσω στήν γυναικούλα μου για
τί καθυστέρησα καί δέν έδωσα σημεία 
ζωής, καί βρέθηκα μέ τό μάτι μαυρισμένο. 
Μέ είχε ίδή τυχαία άπό τήν τηλεόρασι 
τήν ώρα πού οί κάμερες έδειχναν τό πλή
θος, νά τσιλιμπουρδίζω καθώς μοϋ είπε 
μέ μιά τιποτένια. Γιά νά λέμε τήν άλή- 
θεια δέν είχε άδικο. Αύτά κάνουν δυστυ
χώς οί σατανικές συμπτώσεις.. .

Ύ μέτερος  
Ί λα ρ ίω ν Σ ύξυλος

Καί βέβαια είδα τήν παρέλασι άλλά τί 
τραγική ειρωνεία. . .  Ένφ έιρέτος έγινε 
ή καλύτερη παρέλασι άπό, όσες έχω ίδή, 
συγχίστηκα τόσο πολύ, ώστε σήμερα νά 
άναρωτιέμαι πώς τά κατάιρερα καί βρί
σκομαι έξω άπό τήν φυλακή. ’Ιδού τό με
γάλο δράμα πού έζησα: Ά πό τό πρωί τής 
Εθνικής Εορτής στεκόμουν ύπομονε- 
τικά στό πεζοδρόμιο περιμένοντας νά 
άρχίση ή παρέλασι. Ανέχθηκα πολλές 
γελοίες φάτσες δίπλα μου, ποδοπατήθηκα 
άγρίως άπό ώρισμένους Κάφρους μέ γρα
βάτα πού δέν έννοοΰσαν νά σταθοϋν σ’ 
ένα σημείο, δέχθηκα περί τις σαράντα 
κλωτσιές άπό ένα μπόμπιρα, καί άκουσα 
ισάριθμες φορές τήν μαμά του, νά τοϋ 
λέη απλώς: «Κωστάκη μή ένοχλεϊς τόν 
κύριο». Φαίνεται όμως ότι ό Κωστάκης 
είχε τύχη βουνό. Γιατί τήν ώρα πού έτοι- 
μαζόμουν νά τόν άρπάξω καί νά τόν έκ- 
σφενδονίσω στό άπέναντι πεζοδρόμιο, 
τόν πήρε ή μαμά του στήν άγκαλιά της. 
Τότε άρχισε ή δευτέρα πράξις τής δοκι
μασίας μου. Ό  έκκολαπτόμενος άγροΐ- 
κος άφοϋ μοϋ είχε σακατέψει τά κάτω 
άκρα μέ τις κλωτσιές, άρχισε νέες επι
θέσεις. Τρεϊς φορές μοϋ έρριξε καταγής τό 
καπέλλο, άλλες δύο άπό λίγο νά μοϋ έξο- 
ρύξη τό άριστερό μου μάτι μέ τό στήρι
γμα μιάς μικρής σημαιούλας πού στρι
φογύριζε στά χέρια του, καί πολλές άλλες 
νά μέ πασαλείψη μέ τήν σοκολάτα πού 
έτρωγε. Εύτυχώς πού κάποια στιγμή ό 
ένοχλητικός αύτός μπόμπιρας έπικαλέ- 
σθηκε κάποια έπείγουσα σωματική του 
άνάγκη καί γλύτωσα. Γ ιά λίγο όμως. Γ ιατί 
τό άποκορύφωμα τής ψυχικής μου δοκι
μασίας άρχισε τήν στιγμή πού άντίκρυσα 
τό φοβερό θέαμα στό άπέναντι πεζοδρό
μιο. Έκεϊ στεκόταν ο πιό γλοιώδης καί 
άπό τά σαλιγκάρια, τό μόνιμο άγχος μου 
στό Γ ραφείο, ό άξιότιμος κύριος Τάκης 
Μαλαγανίδης.
Σκέφθηκα νά άλλάξω θέσι άλλά μοϋ ήταν 
άδύνατο μέσα σ’ αύτήν τήν κοσμοπλημ
μύρα. Έ τσι άρκέσθηκα νά κρατάω μονί- 
μως τό κεφάλι μου σκυμμένο. Ό ταν κά
ποια στιγμή τό άνασήκωσα τί νομίζετε 
πώς είδα; Νά σκοπεύη πρός τήν πλευρά 
μου μέ μιά κινηματογραφική μηχανή λή- 
ψεως. Κατάλαβα ότιέπίτηδες είχε στηθή 
έκεϊ. Ό χ ι γιά νά κινήματογραφήση στι
γμιότυπα άπό τήν παρέλασι άλλά έμένα 
γιά νά γελάη άργότερα μέ τούς φίλους 
του. Δέν τόν άφησα όμως έτσι. Μόλις τε
λείωσε ή παρέλασι, τοΰ πήρα τήν μηχανή 
άπό τά χέρια καί τήν έκανα χίλια κομμά
τια στό πεζοδρόμιο. Τοϋ πλήρωσα έπί 
τόπου τήν άξια της άλλά τόν προειδο
ποίησα: Σέ άλλη άφορμή πού θά μοϋ δώ- 
ση, σειρά έχει τό κεφάλι του. Αύτά.

Ε υλάμπιος Σουτιδίνης
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Στόν τόπο τής έντροπής καί τής καται
σχύνης ύψώνεται ό Άκαταίσχυντος. ’Α
νάμεσα σέ ανθρώπους αμαρτωλούς συγ- 
καταριθμεΐται ό Άναμάρτυτος. Μεταξύ 
ληστών τοποθετείται ό Ευεργέτης τής 
άνθρωπότητος. «Ό  έν ΰδασι τήν γήν Κρε- 
μάσας» κρεβ&ται πάνω στόν ξύλινο Σταυ
ρό τού Μαρτυρίου Του. Έ τσι στόν τόπο 
τών θανατικών έκτελέσεων, όπου οί κοι
νοί έγκληματίαι τερματίζουν συνήθως τήν 
ζωήν τους, όδηγείται Εκείνος, πού «διήλ- 
θεν ευεργετών καί ΐώμενος» τούς άνθρώ- 
πους καί διά τόν Όποιον έλέχθη ότι «ά- 
μαρτυρίαν ούκ έποίησεν, ούδέ εύρέθη δό
λος έν τφ στόματι αυτού».

Στό ύψος τού μαρτυρικού Του θρόνου, 
έπάνω στόν όποιον Τόν ύψωσε ή άνθρώ- 
πινη μοχθηρία, ό ’Ιησούς παραμένει γλυ
κύς. Προσβλέπει μέ συμπάθειαν πρός ό
λους έκείνους, πού πρωταγωνιστούν στό 
έναντίον Του άνοσιούργημα. Καί όταν 
πλέον τό μοναδικόν καί άνεπανάληπτον 
έγκλημα τής Σταυρώσεώς Του έχει όλο- 
κληρωθή ό ’Αθώος ’Εκείνος Κατάδικος 
αφήνει μιά μυστηριώδη φωνήν: «Μετά 
δέ τούτο είδώς ό ’Ιησούς ότι πάντα ήδη 
τετέλεσται.. .  λέγει δ ι ψ ώ». (Ίωάν. ιθ' 
28).

Ό  Ί η σ ο ϋ ς  δ ί ψ α

Γιά νά κατανοήσωμε τό βαθύτερο νόη
μα τών λόγων αυτών πρέπει νά ρίψωμεν 
ένα βλέμμα στή ζωή τού ’Ιησού μας.

’Αλήθεια, τί άλλο ήταν όλη ή έπίγειος 
ζωή τού Κυρίου μας; Δέν ήταν μιά συνε
χής καί άκόρεστη δίψα γιά τήν σωτηρία 
τού άμαρτωλοΰ άνθρώπου; Αύτή ή δίψα 
μετεφράζετο σέ μιά διαρκή άναζήτησι 
τού άμαρτωλοΰ.

«Ούκ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά 
αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Ήλθον «ζη- 
τήσαι καί σώσαι τό άπολωλός». Αύτές 
οί φράσεις τού Κυρίου διερμηνεύουν τήν 
άκόρεστη δίψα τής αγίας καρδίας Του.

Διψά γιά τήν σωτηρίαν τού άνθρώπου. 
Θέλει νά άγκαλιάση τόν τραυμασμένον 
άπό τά βέλη τής άμαρτίας άνθρωπον. 
Νά τόν έλκύση πρός Εαυτόν. Νά τόν 
ανεβάση σέ ύψος καί κάλλος ούράνιον. 
Νά τόν καταστήση κοινωνόν θείας φύ- 
σεως. Ζητεί νά μεταμορφώση τόν ύπό τής 
άμαρτίας παραμορφωθέντα άνθρωπον. Γί
νεται ό Θεός άνθρωπος, γιά νά καταστή- 
στΙ τόν άνθρωπον θεόν. Νά έξαγνίση τόν 
μολυσμένον καί νά τόν καταστήση μέτο
χον τής Βασιλείας Του.

Τήν έπιβεβαίωσι αυτής τής άλήθειαζ 
μάς τήν παρέχει ή αγία Γραφή. «Ούκήλ- 
θεν ϊνα κρίνη τόν κόσμον, άλλ’ ίνα σώση 
τόν κόσμον». ΓΓ αύτό καί τό όνομά Τού 
είναι Σωτήρ.

Τώρα λοιπόν, πού ό Λυτρωτής έχει

Δ I Φ Ω

Παν. ’Αρχιμανδρίτου  
Α Μ Β Ρ Ο Σ Ι Ο Υ  Λ Ε Ν Η  

Τ αγματάρχου-Ίεροκήρυκος Χωρ]κής

τελειώσει τήν νυχθήμερη περιπλάνησί 
Του γιά τήν άναζήτησι τού άμαρτωλοΰ· 
τώρα, πού εύρίσκεται έκεΐ ψηλά στό ικρί
ωμα τού Σταυρού, γιά νά πληρώση έτσι 
μέ τό πανάγιο Αίμα Του τό χρέος τών 
άμαρτιών μας· τώρα, πού τά πάντα έχουν 
τελειώσει, πριν άκόμη έκφωνήση τό «τε- 
τέλεσται», άφήνει άπό τό ύψος τού θρό
νου Του νά άκουσθή ή λέξις έκείνη, πού 
έχει τήν δύναμι νά άποκαλύψη όλο τό 
νόημα τής ένσάρκου οικονομίας Του, 
όλο τό περιεχόμενο τής έπί γής δρά- 
σεώς Του, όλο τό βάθος τής έπί τού Σταυ
ρού έκουσίως προσφερομένης θυσίας Του. 
Ό λα  αυτά συμπιέζονται καί περικλείον
ται μέσα στή μοναδική αύτή λέξι «διψώ».

'Ο Ί η σ ο ΰ ς  δ ί ψ α

Μέ τά δεδομένα αύτά ή δίψα τού Χρι
στού παίρνει άπροσμέτρητες διαστάσεις. 
’Ανοίγει μιά μεγάλη περιφέρεια, όση καί 
ή αγκάλη τού περιέχοντος τά πάντα ’Α
πείρου Θεού, καί περιλαμβάνει μέσα της 
όλην τήν άνθρωπότητα. ΚΓ αύτούς πού 
τόν άρνούνται, κι’ αυτούς πού τόν προδί
δουν, κι’ αυτούς πού τόν ειρωνεύονται, Kt’ 

αύτούς πού τόν σταυρώνουν. Μέσα στήν 
περιφέρεια αύτή, πού άνοίγει μπροστά 
μας ή λέξις «διψώ», υπάρχουν ό Πέτρος, 
ό ’Ιούδας, ό ραπιστής δούλος τού Άρχιε- 
ρέως, οί άγροϊκοι στρατιώτες, τό συνερ
γείο τών σταυρωτών Του καί όλος έκεϊ- 
νος ό όχλος πού λησμονώντας τις τόσες 
ευεργεσίες καί τά Ώσανά έζητωκραύγα- 
ζε τά «άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν», 
προτιμώντας τόν Βαραββάν άντί τού 
’Ιησού.

Τήν βαθύτερη έρμηνεία αύτής τής δί
ψας τού ’Ιησού μάς τήν δίδει ό άγιος 
’Ιωάννης ό Δαμασκηνός. Παρομοιάζει 
τόν Κύριον μέ ιατρόν, τήν άνθρωπότητα 
μέ τόν φρενοβλαβή άνθρωπον καί λέγει: 
« .. .έδραμεν όπίσω ήμών. Ή λθεν πρός 
τούς μισοΰντας, κατεδίωξε τούς φεύγον
τας καί φθάσας ού τραχύτητι ήλεγξεν, ού 
μάστιγι έπέστρεψεν, άλλ’ ώς ιατρός άρι-

στος ύπό φρενιτιώντος ύβριζόμενος, έμ- 
πτυόμενος, ραπιζόμενος, τάς ΐάσεις προσέ- 
φερεν».

Ό  Ί η σ ο ΰ ς  δ ί ψ α

Πέρασαν τόσοι αιώνες κι’ όμως ή δί
ψα τού ’Ιησού μένει άκόμη άσβεστη. Τις 
ημέρες αύτές θά ίδωμεν καί πάλι τόν Ίη- 
σοΰν πάνω στό σταυρικό Του θρόνο. Καί 
θά άκούσωμε καί πάλι τήν ίδια λέξι, πού 
θά φανερώνη τή δίψα τού ’Ιησού γιά τήν 
σωτηρία τών άνθρώπων, πού ζοΰν ήδη 
στό τελευταίο τέταρτο τού εικοστού αίώ- 
νος.

"Ω, πόσο δυστυχισμένοι είναι οί άνθρω
ποι αυτοί! Καί πόσο άσθενεϊς.

Έχουν προσβληθή άπό τό μικρόβιο 
τής αύταρκείας. ’Εχουν τροφές, σκεπά
σματα, χρυσοποίκιλα ένδύματα, χρήματα, 
άνέσεις, άπολαύσεις, τεχνικό πολιτισμό... 
Έχουν τά πάντα, δέν έχουν όμως τόν Έ να 
πού είναι καί ή ’Αρχή τού παντός. Γιατί 
μέσα στήν παραζάλη, πού έχει δημιουρ
γήσει ή άλματώδης πρόοδος τού πολιτι
σμού, έλησμόνησαν τόν Παντεχνίτην καί 
Δημιουργόν Θεόν.

Ξεπέρασαν τήν γηϊνην έλξιν έπίστευ- 
σαν πώς δέν έχουν άνάγκην πλέον άπό 
τίς ύπερβατικές άξιες καί τις άνάλογες 
έξαρτήσεις.

Έπήραν τά μάτια τους άπό τόν ουρα
νό, έκόλλησαν τήν καρδιά τους στά γήϊνα 
καί δέν άντιλαμβάνονται ότι περιπατούν 
άτάκτως, ότι λερώνονται καθημερινώς 
μέσα στά λασπόνερα τής άμαρτίας.

‘Α γ α π η τ έ  ά ν α γ ν ώ σ τ α ,

"Αφησε γιά λίγο τήν παραζάλη τής 
καθημερινής ζωής. Σταμάτησε γιά μιά 
στιγμή τήν άγχώδη πορεία σου στή λεω
φόρο τής ζωής. Κύτταξε μέ ειλικρίνεια 
καί προσοχή στό έσωτερικό τής καρδιάς 
σου. Θά άνακαλύψης πάθη, άβαρίες, πλη
γές, τραύματα ψυχικά. Θά διαπιστώσης 
συσσωρευμένη σκουριά, σαπίλα, ψυχική 
βρωμιά. Συλλογίσου πώς καταντά τόν 
άνθρωπο ή άμαρτία.

Σέ μιά τέτοια στιγμή μή άπελπίσης. 
Σήκωσε τά μάτια σου ψηλά. Κύτταξε 
Εκείνον πού κρέμεται πάνω στό Σταυρό. 
«Ούτος τάς άμαρτίας ήμών φέρει καί περί 
ήμών όδυνάται». Είναι διψασμένος.Θέλει 
καί τή δική σου σωτηρία. Κάμε ένα βή
μα, Πλησίασε τόν αίματωμένο Σταυρό 
Του. Καί έκεΐ πάνω στόν αίματωμένο 
Γολγοθά άφησε τήν λερωμένη ψυχή σου. 
Γονάτισε μέ μιά άπόφασι διορθώσεως. 
Σκύψε ταπεινά καί γεμάτος συντριβή. 
Τή δίψα τού ’Ιησού μας γιά τή δική σου 
σωτηρία μήν τήν άφήσης άσβεστη. Σέ 
περιμένει. Τρέξε. Τρέξε γρήγορα. Χωρίς 
άναβολήν.



Ο
 Τζώρτζ Γκόρντον Μπάυ- 

ρον γεννήθηκε στό Λον
δίνο στις 22 Ίανουαρίου 
1788. Ή ταν γιος του λοχα
γού Τζών Μπάυρον καί τής 
πλούσιας συζύγου του Κά- 

θρην, πού καταγόταν άπό τήν πασίγνω
στη γιά τά σκάνδαλά της οίκογένεια 
Γκόρντον τού Γκάϊτ, κοντά στό Άμπερν- 
την. Ό  λοχαγός Μπάυρον είχε ήδη σπα- 
ταλήσει τήν περιουσία τής γυναίκας του 
καί, γιά νά απαλλαγή άπό τις πιέσεις τών 
πολλών πιστωτών του, μετακόμισε μέ τήν 
οίκογένειά του άπό τό Λονδίνο στό Ά μ- 
περντην. Λίγο αργότερα, ωστόσο, τόν 
Σεπτέμβριο τού 1790, έπειδή του ήταν δυ
σάρεστη ή οικογενειακή ζωή καί τό πε
ριβάλλον του, έξαφανίσθηκε στήν Γαλ
λία, άφήνοντας τήν γυναίκα του καί τόν 
γιό του, στήν ουσία, άπένταρους. Ή  τρυ
φερή ήλικία τού Μπάυρον, έπομένως, πέ
ρασε μέσα στήν φτώχεια καί στις στερή
σεις. Σάν νά μήν έφθανε αυτό, είχε γεννη- 
θή μέ παραμορφωμένο τό άριστερό του 
πόδι. Δέν είναι γνωστό άν ήταν κυρτό- 
πους ή άν ή χωλότης του όφειλόταν άπλώς 
σέ βραχύτητα κάποιου τένοντος. Χωρίς 
αμφιβολία, ή προσοχή πού έδινε ή μητέ
ρα του σ’ αυτό τό πόδι, τόν έκανε νά άπο- 
κτήση άπόλυτη έπίγνωσι τής άναπηρίας 
του καί νά ύποφέρη γι’ αυτό σέ όλη του 
τήν ζωή.

Ή  τύχη του, ή μάλλον οί προσδοκίες 
του, άλλαξαν τό 1794, όταν ή κυρία Μπάυ
ρον έμαθε ότι ό έγγονος τού τότε λόρδου 
Μπάυρον είχε σκοτωθή στήν Κορσική καί 
ότι ό γιός της ήταν τώρα ό έπίδοξος κληρο
νόμος τού τίτλου. "Οταν ό γηραιός λόρδος 
Μπάυρον πέθανε, στις 21 Μαΐου 1798, ό 
Τζώρτζ Γκόρντον έγινε, σέ ήλικία 10 έ- 
τών, έκτος βαρώνος Μπάυρον τού Ρότσν- 
ταιηλ, ένας τίτλος πού τόσο πολύ τόν έφε
ρε σέ άμηχανία. Γ Γ αύτό, όταν γιά πρώτη 
φορά τόν άνέφεραν στό σχολείο κατά τήν 
έκφώνησι τού καταλόγου, ό μικρός 
Τζώρτζ ξέσπασε σέ κλάματα, καί άναγκά- 
σθησαν νά τόν στείλουν στό σπίτι.

'Ωστόσο, καί αύτός καί ή μητέρα του 
προσαρμόσθηκαν πολύ γρήγορα στις 
νέες συνθήκες τής ζωής τους. Ή  κυρία 
Μπάυρον μετεκόμισε άπό τήν φτωχική 
της συνοικία στό Άμπερντην στό οικο
γενειακό κτήμα τοΰ Νιούστεντ "Αμπεϋ. 
’Ανέθεσε στόν δικηγόρο της Χάνσον νά 
ξεκαθαρίση τό οικονομικό της χάος καί 
τήν έπ'βλεψι τών σπουδών τού Μπάυρον.

Ό  Χάνσον πήρε κατ’ άρχήν τόν Μπάυ
ρον στό Λονδίνο καί τόν έβαλε σέ ένα 
σχολείο στό Ντάλαγουϊτς. Έπειτα, ό νεα
ρός λόρδος συνέχισε τις σπουδές του στό 
Χάρρου, όπου, μέ έξαίρεσι μερικές ώρες 
περισυλλογής πού περνούσε στό νεκρο
ταφείο τού Χάρρού, άποδείχθηκε τόσο 
έριστικός, τόσο ζωηρός, όσο καί οί συμ- 
μαθηταί του. Ή  άντικομφορμιστική του 
ιδιοσυγκρασία φάνηκε γιά πρώτη φορά, 
όταν άρχισε νά έπαναστατή κατά τής θρη
σκείας καί κατά τής σχολαστικότητος 
κάποιου νέου καθηγητοϋ του. Τό 1805 πή
γε στό Καΐμπριτζ, όπου πέρασε μερικά 
εύχάριστα χρόνια φροντίζοντας έπιμελώς 
νά καλλιεργή τήν έντύπωσι νεαρού δανδή 
αριστοκράτη καί τζέντλεμαν φίλου τών 
γραμμάτων.

Τό 1807, τόν χρόνο πού άφησε τό Καϊμ- 
πριτζ, δημοσίευσε μιά συλλογή ποιημά
των του, μέ τόν τίτλο «Ήρες οκνηρίας».

Τήν άνοιξι τού 1809, ό Μπάυρον άπεφά- 
σισε νά έγκαταλείψη τήν ’Αγγλία καί νά 
ξεκινήση γιά τόν πατροπαράδοτο μεγάλο

226



γϋρο. Σύντροφοί του ήσαν ό φίλος του 
άπό τό Καϊμπριτζ Τζών Κάμ Χόμπχαουζ, 
ό νεαρός υπηρέτης του Ρόμπερτ Ράστον 
καί ό Φλέτσερ. 'Η συντροφιά ξεκίνησε 
άπό τό Φάλμουθ, στίς 2 ’Ιουλίου 1809, καί 
ταξίδευσε, μέσω Πορτογαλίας, Ισπανίας, 
Γιβραλτάρ, Σαρδηνίας καί Μάλτας γιά 
τήν Ελλάδα........

Μέ συνοδεία άπό Σουλιώτες, διέσχισε 
έφιππος τά βουνά καί έφθασε στην μικρή 
πόλι τοΰ Μεσολογγίου, όπου έπρόκειτο 
νά πεθάνη 15 χρόνια άργότερα, στην διάρ
κεια τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821. Πέρα
σε τά στενά τής Ναυπάκτου μέ πλοίο, πή
γε στην Πάτρα, καί ύστερα γύρισε, γιά νά 
άγκυροβολήση στούς πρόποδες τού Παρ
νασσού. Ά πό έκεϊ πήγε στούς Δελφούς, 
όπου αύτός καί ό Χόμπχαουζ χάραξαν τά 
άρχικά τους έπάνω σέ ένα κίονα τοΰ ναού. 
Κατόπιν ξεκίνησε γιά τήν ’Αθήνα.

Ή  διαμονή τοΰ Μπάυρον στήν ’Αθήνα 
ήταν γεμάτη άπό σοβαρές ασχολίες. 
'Ωστόσο, είχε άρκετό έλεύθερο χρόνο 
καί γιά διασκέδασι. Στήν ’Αθήνα έμενε 
στό σπίτι τής Θεοδώρας Μακρή, χήρας 
ένός πρώην "Αγγλου προξένου. Είχε τρεις 
κόρες : τήν Τερέζα, τή Μαριάννα καί τήν 
Κατίνκα. Ό  Μπάυρον φαίνεται ότι έβρι
σκε καί τις τρεις έλκυστικές, αλλά ήταν 
ή μεγαλύτερη, ή Τερέζα, πού τοΰ ένέπνευ- 
σε τό περίφημο έρωτικό άποχαιρετιστή- 
ριο ποίημα μέ τόν. τίτλο «Ή  Κόρη τών 
Αθηνών».

Κόρη τώ ν Α θ η ν ώ ν , πριν χω ρι
στούμε, 8ός μ ου , ά χ ,  δός μου πίσω  
τήν καρδιά μου ή , μιά καί πέταξέ 
μου άπό τό στήθος, ψ ύ λ α χ ’τ η , πάρ* 
κι όλα τά δικά μου , πριν φ ύ γω  άπό 
τόν όρκο πού θά πώ' ζωή μου σ' 
α γ α π ώ .

Ό  Γάλλος πρόξενος συνώδευσε τόν 
Μπάυρον καί τόν Χόμπχαουζ σέ ένα γΰ- 
ρο τής ’Αττικής, κατά τόν όποιον έπισκέ- 
φθηκαν τόν ναό τοΰ Ποσειδώνος στό 
Σούνιο, όπου ό ποιητής χάραξε πάλι τό 
όνομά του έπάνω σέ ένα κίονα.

Ό  Μπάυρον συνέχισε τό ταξίδι του ως 
τήν Σμύρνη, όπου τέλειωσε τήν δεύτερη 
ώδή τοΰ «Τσάιλντ Χάρολντ», στήν όποια 
περιέγραψε τις περιπέτειές του στήν ’Αλ
βανία.

Στήν Κωνσταντινούπολι έφθασε στίς 
13 Μαϊου 1810. ’Εντυπωσιάσθηκε άπό 
τήν όμορφη πόλι, άλλά σκανδαλίσθηκε 
άπό τήν ρυπαρότητα καί τις θηριωδίες 
πού χαρακτήριζαν τήν πρωτεύουσα τής 
κάποτε ένδοξης Βυζαντινής Αύτοκρατο- 
ρίας.

Ό  Μπάυρον πέρασε εύχάριστες ήμέ- 
ρες, πλάϊ στόν Βόσπορο καπνίζοντας, κά
νοντας ιππασία καί ιστιοπλοΐα, καί, φυσι
κά, βλέποντας τά άξιοθέατα.

Ό  Χόμπχαουζ καί ό Μπάυρον χώρισαν 
στήν Κωνσταντινούπολι. Ό  πρώτος ξα- 
ναγύρισε στήν ’Αγγλία, ό δεύτερος στήν 
’Αθήνα. Τά είχαν πάει καλά μαζί, άλλά 
ό Μπάυρον δέν στενοχωρέθηκε καθόλου 
πού θά έμενε καί πάλι μόνος γιά λίγο.

Μιά ήμέρα ό Μπάυρον άποφάσισε νά 
διάσχιση κολυμβώντας τό.λιμάνι τοΰ Πει
ραιώς. Τήν στιγμή όμως πού ήταν έτοιμος 
νά βουτήξη στό νερό, ακούσε μιά φωνή 
νά τοΰ φωνάζη στά άγγλικά άπό ένα κον
τινό πλοιάριο. Ή ταν κάποιος παλαιός 
συμφοιτητής του άπό τό κολλέγιο τοΰ 
Χάρροου, πού είχε έλθει στήν "Ελλάδα 
μέ τό δικό του πλοίο καί τήν συντροφιά 
τής λαίδης Έστερ Στάνχοπ. ’Αρχικά ό

"Ο Βύρων μέ έλληνική φορεσιά. Πορτραίτο φιλοτεχνημένο τό 1814 άπό τόν 
Ά γγλο προσωπογράφο Τόμας Φίλιπς. (Βρεττανική Πρεσβεία Αθηνών).
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Μπάυρον ήταν κατενθουσιασμένος πού 
συνάντησε μερικούς συμπατριώτες του 
καί συνώδευσε τό ζεύγος σέ πολλές από 
τις έκδρομές του. Σιγά-σιγά, ωστόσο, άρ
χισε νά μήν νοιώθη άνετα μέ τήν συντρο
φιά τους. ’Αντιπροσώπευαν τήν μερίδα 
έκείνη τής αγγλικής αριστοκρατίας τήν 
όποια είχε άπαρνηθή καί ή όποια, έγνώ- 
ριζε ότι, άπεδοκίμαζε καί έκείνον καί τά 
κατορθώματά του. Σέ όλη τήν ζωή του 
διατήρησε κάποια ευαισθησία πάνω σ’ 
αυτό τό θέμα.

Κατά τήν διάρκεια τής δεύτερης παρα
μονής του στήν Ελλάδα, ό Μπάυρον έπι- 
σκεπτόταν συχνά τήν Πελοπόννησο καί 
ιδιαιτέρως τήν Πάτρα, όπου συνήψε φι
λικές σχέσεις μέ τόν έκεί Βρεταννό πρό
ξενο. Σέ κάποια άπό αύτές τις έπισκέψεις, 
ωστόσο, τό κλίμα τόν πείραξε καί άρρώ- 
στησε βαριά. Άνέρρωσε χωρίς τις φρον
τίδες μάλλον, παρά μέ τις φροντίδες των 
γιατρών του καί ξαναγύρισε στήν μονή 
τών Καπουτσίνων σέ κατάστασι έξαντλή- 
σεως. Ή  δίαιτα πού άκολουθοΰσε—ρύζι 
καί ένα μίγμα άπό ξίδι καί νερό—δέν συ
νέβαλε καθόλου στή βελτίωσι τής κατα- 
στάσεώς του. Έγραψε δυό σατιρικά έργα 
«"Υπαινιγμοί άπό τόν Όράτιο» καί «Ή 
κατάρα τής Άθηνάς», μιά άγρια έπίθεσι 
έναντίον τού λόρδου Έ λγιν. ’Αποθαρρη
μένος, ζήτησε άκόμη νά τού παραχωρή
σουν ένα κελλί, ώστε νά μπορέση νά κρύ- 
ψη τήν θλϊψι του στήν μοναξιά.

Τόν ’Απρίλιο τού 1811 άποφάσισε νά 
γυρίση στήν ’Αγγλία. Ό  Χάνσον άπει- 
λούσε ότι θά έκποιοΰσε τό Νιοΰστεντ γιά 
νά έξοφλήση τούς απλήρωτους λογαρια
σμούς, καί ό Μπάυρον ήθελε νά τόν έμπο- 
δίση μέ κάθε τρόπο. ’Απέπλευσε άπό τόν 
Πειραιά στις 22 ’Απριλίου μέ τόν Νικολό, 
τόν όποιο ένέγραψε σέ ένα σχολείο στήν 
Μάλτα, καί άποβιβάσθηκε στό Σήρνες 
στις 14 ’Ιουλίου.

Τά ταξίδια τού Μπάυρον στήν Ευρώπη 
τόν έκαναν νά αισθάνεται ακαταστάλα
κτος. "Αν καί ρίχθηκε μέ ένθουσιασμό 
στήν κοσμική ζωή τού Λονδίνου, δέν 
μπορούσε νά βρή τήν όλοκλήρωση. Ού
τε ό γάμος του μέ τήν Άνναμπέλλα Μίλ- 
μπανκ ή ή γέννησις τής κόρης του Αύ- 
γούστας "Αντας, τόν Δεκέμβριο τού 1815, 
ήταν αρκετά γιά νά συμφιλιωθή μέ τήν 
ζωή του στήν ’Αγγλία.

Τόν ’Ιανουάριο τού 1816, ή Άνναμπέλ- 
λα έγκατέλειψε τόν σύζυγό της. "Ετσι ό 
Μπάυρον ύπόγραψε τά χαρτιά τού δια
ζυγίου, χώρισε άπό τήν Αύγούστα καί πή
γε στό έξωτερικό, γιά νά μήν ξαναγυρίση 
στήν ’Αγγλία.

Τόν Σεπτέμβριο, ό Χόμπχαουζ περιώ- 
δευσε μαζί μέ τόν Μπάυρον τήν ’Ελβετία, 
πριν συνεχίσουν τό ταξίδι τους στήν ’Ιτα
λία, όπου ό Μπάυρον έρωτεύθηκε τήν 
Βενετία. ’Αποφάσισε νά έγκατασταθή 
έκεί. Είχε αρχίσει τόν «Δόν Ζουάν», καί 
είχε ήδη στείλει τήν πρώτη ώδή στήν 
Αγγλία, όπου ό Χόμπχαουζ έμεινε κατά
πληκτος άπό τις τολμηρότητες τού έργου, 
καί συνεβούλευσε τόν ποιητή ότι θά ήταν 
καλύτερα νά μήν τυπωνόταν καθόλου.

Τόν ’Απρίλιο τού 1818, ό Μπάυρον συ
νάντησε τήν γυναίκα, ή όποια έπρόκειτο 
ίσώς νά τού προσφέρη τήν μεγαλύτερη 
οικογενειακή ευτυχία πού έγνώρισε πο
τέ. 'Η Τερέζα ήταν ένα κορίτσι δεκαεννέα 
έτών, παντρεμένη μέ τόν κόμητα Άλεσ- 
σάντρο Γκουιτσόλι. Ό  Μάυρον τήν 
έρωτεύθηκε βαθιά.

Πράγματι τήν έπεισε νά έγκαταλείψη 
τόν σύζυγό της, ό όποιος φυσικά δέν είχε 
τήν ίδια γνώμη.

Ή  Τερέζα, τελικά, πήρε διαζύγιο κα
τόπιν ειδικής έγκρίσεως τού Πάπα καί 
πήγε νά ζήση μέ τήν οικογένεια τού πα
τέρα της στήν Βίλλα Γκάμπα, όπου ό 
Μπάυρον τήν έπισκεπτόταν άνελλιπώς 
κάθε μέρα.

Ό  Μπάυρον έδειξε έντονο ένδιαφέρον 
γιά τήν πολιτική κατάστασι τής ’Ιταλίας. 
Ύπεστήριξε τούς Καρμπονάρους—’Ιτα
λική μυστική έταιρία -ή όποια είχε ίδρυ- 
θή στό Βασίλειο τής Νεαπόλεως κατά 
τήν διάρκεια τής γαλλικής κατοχής μέ 
σκοπό νά έγκαθιδρύση δημοκρατική κυ- 
βέρνησι. "Οταν οί Γκάμπα έξορίσθηκαν 
άπό τήν έπαρχία τής Ρομάνια γιά τήν πο
λιτική τους δράσι, κατέφυγαν στήν Φλω
ρεντία, καί ό Μπάυρον έγκαταστάθηκε 
στήν Πίζα γιά νά βρίσκεται κοντά τους.

Οί Σέλλεϋ, έπίσης, ζοΰσαν έκεί κοντά' 
έτσι, τόν ’Ιανουάριο τού 1822 ό κύκλος 
τών φίλων τού Μπάυρον μεγάλωσε μέ τήν 
άφιξι τού Έντουαρντ Τζών Τρελώνυ, τυ
χοδιώκτου άπό τήν Κορνουάλλη. Δυό 
θάνατοι έβαλαν τήν σφραγίδα τους στό 
έτος αυτό' ό πρώτος ήταν ό θάνατος τής 
κόρης τού Μπάυρον Άλλέγκρας, καί ό 
δεύτερος τού Σέλλεϋ, πού πνίγηκε στήν 
θάλασσα.

Έκείνη τήν έποχή περίπου σχηματί- 
σθηκε στό Λονδίνο μιά έλληνική έπιτρο- 
πή γιά νά προαγάγη τήν ύπόθεσι τής έλ- 
ληνικής άνεξαρτησίας. Ή  έλληνική έπα- 
νάστασις έκηρύχθη τό 1821, όταν ό Μπά
υρον ήταν πολύ απασχολημένος μέ τά 
ιταλικά πολιτικά πράγματα καί μέ τήν οι
κογένεια τών Γκάμπα5 ώστε δέν έδωσε

Μύθος γοητείας καί μεγαλείου περιβάλλει τήν έρωτική ζωή τού Βύρωνος. Εις 
τήν φωτογραφίαν μία σύνθεσις μέ έπίκεντρο τόν Βύρωνα καί δορυφόρους μερικές άπό 
τις γυναίκες πού ό ποιητής άγάπησε, ή τόν άγάπησαν. Επάνω άπό τό πορταίτο τού 
ποιητοΰ ή κόρη τών ’Αθηνών. ’Ακολουθούν πρός τά άριστερά ή σύζυγός του Άνα- 
μπέλλα, ή κόρη τής Σαραγόσας, ή Μαργαρίτα Κόνι, ή κόμησσα Γκουϊτσιολι, ή 
Καρολίνα Λάμπ, ή κόμησσα Σάρα Τζέρσεΰ, ή Καρλόττα Χάρλεΰκαί ή Μαίρη Τσά- 
γουωρθ.
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μεγάλη προσοχή στήν έλληνική ύπόθεσι. 
Τώρα, πού τόσο ή πολιτική του δράσι, 
όσο καί ή οικογενειακή του ζωή στήν "Ιτα
λία τόν είχαν απογοητεύσει, ό Μπάυρον 
ήταν πιό έτοιμος νά άσπασθή τήν έλλη
νική ύπόθεσι.

Γνωρίζοντας ότι δέν ήταν ακόμη εύ- 
πρόσδεκτος σέ πολλούς ,άγγλικούς κύ
κλους, ό Μπάυρον δίσταζε νά προσφέρη 
τήν ύποστήριξί του στήν έλληνική έπι- 
τροπή, φοβούμενος ότι θά τόν άποκρού- 
σουν. ’Ανέφερε έν τούτοις τό ένδιαφέρον 
του γιά τήν έλληνική ύπόθεσι στόν Χόμπ- 
χαουζ, καί ύστερα άπό λίγο έμαθε πρός 
μεγάλη του ίκανοποίησι ότι είχε προσ- 
κληθή νά λάβη μέρος στήν επιτροπή.

Στήν γλαφυρή έπιστολή τής έπιτροπής 
μέ τήν έξιδανικευμένη εικόνα τής Ελλά
δος, ό Μπάυρον απάντησε μέ πολύ προσ
γειωμένο τρόπο. Δέν έπέμεινε ό^ήν περα
σμένη δόξα τής χώρας, άλλα περιέγραψε 
τήν ύφισταμένη κατάστασι μέ ρεαλισμό, 
καί άπαρίθμησε τις ανάγκες τών μαχή- 
τών τής έλευθερίας. "Επί πλέον, έπιθυμοΰ- 
σε νά συμβάλη ένεργώς καί οίκονομικώς 
στήν έλληνική ύπόθεσι. «Δέν θέλω νά θέ
σω όρια στήν προσωπική μου συμβολή», 
είπε στόν γραμματέα τής έπιτροπής, «αλ
λά είδικώτερα, έάν μπορέσω νά πάω ό ί
διος στήν 'Ελλάδα, θά άφιερώσω όλα τά 
μέσα πού μπορώ νά διαθέσω γιά τήν προα
γωγή τού μεγάλου άγώνος».

"Έτσι ό Μπάυρον έτοιμάσθηκε νά άπο- 
πλεύση γιά τήν Ελλάδα. Οί σύντροφοί 
του ήσαν ό Πιέτρο Γκάμπα, ό αδελφός 
τής Τερέζας, ό Τρελώνυ καί πέντε υπηρέ
τες συμπεριλαμβανομένου τού Φλέτσερ. 
"Επίσης, πολλά ύποζύγια, διάφορα όπλα, 
συμπεριλαμβανομένων δυό κανονιών καί 
ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Τήν Παρασκευή 13 "Ιουλίου 1823, ή 
συντροφιά ήταν έτοιμη νά άποπλεύση. 
Τό πλοίον ώστόσο, άποδείχθηκε ότι δέν 
άντεχε καθόλου στήν θάλασσα, καί στήν 
πρώτη θαλασσοταραχή έγειρε τόσο πολύ, 
ώστε τά άλογα πανικοβλήθηκαν, έσπασαν 
τά σχοινιά τους καί ή συντροφιά αναγκά
σθηκε νά έπιστρέψη στό πρώτο λιμάνι. 
Ό  Μπάυρον ήταν σχεδόν έτοιμος νά έγ- 
καταλείψη έντελώς τήν επιχείρηση άλλά 
ή σκέψις τών ειρωνικών σχολίων τού 
Χόμχαουζ καί τών άλλων στήν "Αγγλία 
δυνάμωσαν τήν θέλησί του. Ζήτησε νά 
τόν άφήσουν μόνο γιά μερικές ώρες στήν 
Κάζα Σαλούτσιο, πριν άποπλεύσουν καί 
πάλι.

Μόλις ξεκίνησαν, ή διάθεσις τού Μπά
υρον διορθώθηκε καί άπόλαυσε τό ταξίδι.

Ό  Μπάυρον άποφάσισε νά σταματήση 
στά νησιά τού Ίονίου, πού βρίσκονταν 
ύπό βρεταννικό έλεγχο, διάλεξε τήν Κε- 
φαλλονιά, όταν έμαθε ότι ό κυβερνήτης 
τής νήσου, συνταγματάρχης Νάπιερ, ήταν 
ό μόνος άνθρωπος ό όποιος πράγματι διέ- 
κειτο εύμενώς πρός τήν έλληνικήν ύπό
θεσι. Έφθασε έκεί τήν 1η Αύγούστου 
1823, ιςαί ανακάλυψε ότι ό άντιπρόσωπος 
τής έπιτροπής Μπλακιέρ είχε ήδη φύγει, 
χωρίς νά άφήση καμμιά όδηγία.

"Εγινε, ώστόσο, δεκτός μέ ένθουσιασμό 
τόσο άπό τήν άγγλική φρουρά, όσο καί 
άπό τούς "Ελληνες, ιδιαιτέρως άπό τό 
βοηθητικό σώμα τών Σουλιωτών.

Τά νέα άπό τήν Ελλάδα ήσαν καλά καί 
άσχημα μαζί. Οί Τούρκοι ένικώντο παν
τού, άλλά οί Έλληνες άρχηγόί δέν μπο
ρούσαν νά έξομαλύνουν τις διαφορές τους.

Ή  έπιτροπή έγραψε στόν Μπάυρον ότι 
έστελνε ένα πλοίο, τήν «’Αργώ», μέ κα
νόνια καί ένα νέο τύπο όβίδος, τήν Κάνγ-

κρηβ. Στό μεταξύ ό Μπάυρον δέν λάβαινε 
παρά κοφίνια γεμάτα σάλπιγγες καί χάρ
τες.

Ό  Ναπιέ έπεισε τόν Μπάυρον ότι, κατά 
τήν γνώμην του, ό μόνος έντιμος καί ικα
νός πολιτικός τής Ελλάδος ήταν ό Μαυ- 
ροκορδάτος. Άπό τήν Ύδρα, ό Μαυρο- 
κορδάτος έστειλε μήνυμα ότι θά έπλεε μέ 
τόν έλληνικό στόλο στό Μεσολόγγι, γιά 
νά διευθύνη έκεί τις έπιχειρήσεις, άν ό 
Μπάυρον έδινε μιά προκαταβολή. 4.000 
λιρών, ώστε νά πληρωθούν τά πληρώμα
τα. Ό  Μπάυρον πρόσφερε τό τεράστιο 
αυτό ποσό μέ προθυμία. "Ισως, μάλιστα, 
νά ένοιωθε κάποια ίκανοποίησι στήν σκέ- 
ψι ότι συντηρούσε μόνος του ολόκληρο 
στρατό καί στόλο. Στό τέλος τού έτους, ό 
Μαυροκορδάτος καί ό Στάνχοπ πήγαν 
στό Μεσολόγι. Καί οί δυό έστειλαν έπεί- 
γον μήνυμα στόν Μπάυρον, νά πάη νά 
τούς συναντήση έκεί.

'Ο Μπάυρον είχε ήδη λάβει γράμματα 
άπό τήν έπιτροπή, στά όποια γινόταν νύ- 
ξις ότι χασομερούσε άρκετά μέσα στήν 
ειρήνη τής Κεφαλλονιάς, γράφοντας ποιή 
ματα. Αύτό στήν πραγματικότητα δέν ή
ταν άλήθεια. «Ή  ποίησις», είχε πή' στόν 
Γκάμπα, στήν Κεφαλλονιά, «θά έπρεπε 
νά άπασχολή μόνο τούς τεμπέληδες. Σέ 
σοβαρές περιπτώσεις, θά ήταν κάτι τό 
γελοίο».

Στις 27 Δεκεμβρίου 1823, είπε στούς 
συντρόφους του νά έτοιμασθοΰν νά άπο
πλεύσουν μέσα σέ 24 ώρες. Ό  Μαυροκορ
δάτος καί ό Στάνχοπ είχαν ύποσχεθή στόν 
Μπάυρον ότι θά προστάτευαν τό πέρα
σμά του άπό τά στενά τού Μεσολογγίου. 
Ώστόσο, δέν ήσαν καλά οργανωμένοι, 
καί τά δυό πλοία, πού μετέφεραν τόν Μπά- 
ρον καί τούς φίλους του, έπεσαν κατ’ εύ- 
θεΐαν επάνω στόν τουρκικό στόλο. Τό 
πλοίο τού Γκάμπα έπαθε ζημιές καί χρειά- 
σθηκε νά καταφύγη στήν Πάτρα γιά έπι- 
σκευή. Ό  Μπάυρον διέφυγε πρός τά βό
ρεια καί κατέληξε στό Δραγομέτσι. Φο
βούμενος ότι οί Τούρκοι θά τόν συνελάμ- 
βαναν έκεί, έστειλαν έπεϊγον μήνυμα στόν 
Στάνχοπ νά στείλη βοήθεια. Ύστερα άπό 
τρεις ήμέρες, τά πλοία τού Μαυροκορδά- 
του έκαναν τήν έμφάνισί τους, καί τόν 
συνοδέυσαν στό Μεσολόγγι.

Ή  πόλις χτισμένη στήν όχθη μιας λι
μνοθάλασσας, ήταν προσιτή σέ μικρά μό
νο πλοία. Στις 5 ’Ιανουάριου ό Μπάυρον 
μέ μιά κόκκινη στολή, πού είχε δανεισθή 
άπό κάποιον συνταγματάρχην στήν Κε- 
φαλλονιά, διέσχισε τήν λίμνη μέ ένα μι
κρό πλοίο καί έγινε δεκτός σ ήν πόλι μέ 
τουφεκιές, κανονιοβολισμούς καί μουσι
κή άπό ορχήστρα. Ό  Στάνχοπ καί ό Μαυ
ροκορδάτος τόν περίμεναν στις πύλες τής 
πόλεως. Ό  Γκάμπα, πού είχε φθάσει στό 
Μεσολόγγι ύστερα άπό μιά ώς έκ θαύμα
τος διαφυγή του άπό τούς Τούρκους, στήν 
Πάτρα, μέ δυσκολία συγκροτούσε τά δά- 
κρυά του μπροστά σέ αυτή τήν σκηνή.

Ό  Μπάυρον έγκαταστάθηκε σέ ένα 
σπίτι στό λιμάνι, καί οί υπηρέτες του έκα
ναν, ό,τι μπορούσαν γιά νά έχη περισσό
τερη άνεσι. Μιά σωματοφυλακή άπό Σου
λιώτες διέμενε στό μεγάλο δωμάτιο τού 
ισογείου.

’Ενώ περίμενε τήν «’Αργώ» νά φθάση 
μέ έφόδια, ό Μπάυρον άρχισε νά έκπαι- 
δεύη ένα ειδικό σώμα πυροβολικού. Στρα
τολόγησε γι’ αυτό τόν σκοπό Γερμανούς 
καί Σουηδούς στρατιώτες καί έκπαιδευό- 
ταν καί ό ίδιος μαζί τους κάθε πρωί. Ό  
Μπάϋρον σχεδίαζε νά καταλάβη τήν πόλι 
τής Ναυπάκτου, στόν Κορινθιακό κόλπο.

Έστειλε δυό αξιωματικούς, έναν Ά γγλο 
καί ένα Γερμανό, γιά νά έξετάσουν τήν 
κατάστασι. Άνέφεραν ότι ή πόλις προσ
τατευόταν άπό μιά δυσάρεστη μένη άλβα- 
νική φρουρά, πού δέν είχε πληρωθή έδώ 
καί δεκαέξη μήνες καί, γι’ αύτό, ήταν δια
τεθειμένη νά παραδοθή, άν ό Μπάϋρον 
πλήρωνε καλά.

Ό  Μπάϋρον ήταν συνεχώς σέ διάστασι 
μέ τόν Στάνχοπ σχετικά μέ τήν μέθοδο 
πού έπρεπε νά χρησιμοποιηθή γιά τήν 
άπελευθέρωσι τής Ελλάδος. Ό  Στάνχοπ 
ήταν τής γνώμης ότι έπρεπε νά ίδρυθοΰν 
σχολεία. Ό  Μπάϋρον, αντίθετα, πίστευε 
ότι ή βία ήταν ό μόνος άποτελεσματικός 
τρόπος γιά βέβαιη νίκη.

«Είναι παράξενος», παρατήρησε ό 
Μπάϋρον, «τό γεγονός ότι ό Στάνχοπ, ό 
στρατιώτης, θέλει νά πολεμήση τούς 
Τούρκους μέ τήν πέννα, καί έγώ, ένας 
συγγραφέας, μέ τό σπαθί».

Κάποτε ήταν καταπτοημένος άπό τις 
συνθήκες πού έπικρατοΰσαν στήν Ελλά
δα, άλλά δέν ξέφυγε ποτέ άπό τόν σκοπό 
του. «Δέν ήλθα έδώ γυρεύοντας περιπέ
τειες, άλλά γιά νά βοηθήσω στήν άναγέν- 
νησι ένός λαού, πού, παρά τήν σημερινή 
παρακμή του, ή μάλλον έξ αιτίας αύτής 
τής παρακμής, σέ κάνει νά νοιώθης τιμή 
πού είσαι φίλος του».

Ό  πυρετός τόν βασάνιζε καί οί καυ
γάδες τών Ελλήνων γύρω του διατάρασ- 
σαν τήν πνευματική του ηρεμία. Ώστό
σο, ένοιωθε εύτυχής καί υπερήφανος. Γιά 
πρώτη φορά στή ζωή του είχε περιπλε- 
χθή σέ μιαν ύπόθεσι τόσο σπουδαία. «Αύ
τό, νομίζω, είναι καλύτερος άπό κάθε άλ
λο ποίημα πού έγραψα», είπε στόν συν
ταγματάρχη Στάνχοπ, δίνοντάς του ένα 
άντίγραφο τού «Σήμερα συμπληρώνω τό 
36ο έτος τής ήλικίας μου».

Σ τρατιώ τες, φ λά μπουρα, σπαθιά, 
τή δόξα , τήν ‘Ελλάδα γύρω δες:

Ό  Σπαρτιάτης στήν άσπίδα του 
φ ερ μ ένος, πιό λεύτερος δέν ήτανε 
π ο τ έ ς .

Ξύπνα : (δ χ ι ή 'Ε λλάδα, έκείνη ξύ
πνησε!) Π νεύμα μου ξύπνα! Σήκω  
π ιά , στοχάσου ποιας γενιάς έσύ εί
σαι θρέμμα . Καί τότε χτύπ α  , χτύπα  
στό σκ οπ ό .

Ό  Μπάϋρον ξαναβρήκε τό ήθικό του, 
όταν έμαθε άπό τό Λονδίνο ότι κάποιος 
Πάρρυ, ειδικός σέ κανόνια καί όβίδες 
Κάνγκρηβ, θά έρχόταν άπό τήν Αγγλία 
γιά νά τόν βοηθήση. Ό  έρχομός τού Πάρ
ρυ, ώστόσο, έθεσε ένα σωρό προβλήματα. 
Μιά σχεδόν άτέλειωτη διαδοχή άπό θρη
σκευτικές έορτές έμπόδιζε τούς Έλληνες 
στρατιώτες νά μεταφέρουν τά βαριά πυ
ροβόλα στήν νέα βάσι, στό Σεράγι. Ό  
Μπάϋρον ήταν ύποχρεωμένος νά άναλά- 
βη ό ίδιος αύτή τήν δουλειά χρησιμο
ποιώντας Άγγλους έργάτες, πού, άπό τήν 
πρώτη στιγμή πού πάτησαν τό πάδι τους 
στό Μεσολόγγι, είχαν άπογοητευθή άπό 
τις άσχημες συνθήκες πού έπικρατοΰσαν 
έκεί. Άπεκαλύφθη ότι οί περίφημες όβί
δες Κάνγκρηβ δέν περιλαμβάνονταν, στήν 
πραγματικότητα στό φορτίο τοϋ πλοίου. 
Οί Γερμανοί, πού διοικούσαν τό πυρο
βολικό, δυσαρεστήθηκαν όταν έμαθαν 
ότι έπρεπε νά τεθούν ύπό τις διαταγές τοϋ 
Πάρρυ, πού δέν ήταν κανονικός άξιωμα- 
τικός.

Ώστόσο, παρά τόν έρασιτεχνισμό τους, 
ό Μπάϋρον καί ό Πάρρυ ήσαν οί μόνοι 
άνθρωποι στό Μεσολόγγι, πού είχαν πλή-
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ρη γνώσι τής στρατιωτικής καταστάσεως. 
Ο Μπάϋρον συνέχισε τις προετοιμασίες, 
του γιά τήν έπίθεσι κατά τής Ναύπακτού. 
Ό  Γκάμπα έτέθη έπικεφαλής των Σου
λιωτών. ’Ανακάλυψε ότι οί κατάλογοι 
περιείχαν ένα σημαντικό άριθμό φαντα
στικών όνομάτων. Οί Σουλιώτες δυσαρε- 
στήθηκαν πολύ όταν τό «λάθος» διορ
θώθηκε. Ό  Μπάϋρον άνακάλυψε ξαφνι
κά ότι έκτος άπό έναν άριθμό 300-400 
Σουλιωτών, έπρεπε νά πληρώνη καί γιά 
150 άξιωματικούς. ’Αηδιασμένος, άπέ- 
λυσε όλη τήν όμάδα, μ’ όλο πού αύτό έσή- 
μαινε ότι ή έπίθεσις κατά τής Ναυπάκτου 
θά καθυστερούσε.

’Εκείνο τό βράδυ ό Μπάϋρον έπαθε μιά 
ξαφνική κατάρρευση καί ό Μπροΰνο έπέ- 
μεινε νά τοϋ κάνη άφαίμαξι μέ βδέλλες.

Ένώ τοΰ κολλοϋσε τις βδέλλες, ό Μπροΰ
νο έχασε τήν ψυχραιμία του καί ήταν 
άνίκανος νά σταματήση τήν αιμορραγία. 
Ό  Φλέτσερ άναγκάσθηκε νά τρέξη στό 
νοσοκομείο καί νά φωνάξη έναν 'Ολλαν
δό γιατρό. ’Ενώ περίμεναν μέ άγωνία νά 
συνέλθη ό Μπάϋρον, έφθασε μήνυμα ότι 
οί Σουλιώτες είχαν έπαναστατήσει καί 
βάδιζαν πρός τήν άποθήκη τών πυρομα- 
χικών. Ό  Γκάμπα, ό Πάρρυ καί Στάνχοπ 
έπρεπε να βιασθοϋν, καί άφήκαν τόν Μπά
ϋρον μόνο μέ τόν δακρυσμένο Μπροΰνο 
στό πλάι του.

Ό  Μπάϋρον κρυφάκουσε τούς φίλους 
του νά μιλούν γιά έπιληψία καί άρχισε 
νά φοβάται ότι θά ύπέφερε άπό ένα αργό 
καί όδυνηρό θάνατο. «Νομίζετε», είπε 
κάποτε, ότι αγαπώ τήν ζωή; Τήν περι

φρονώ άπό τά βάθη τής καρδιάς μου κα 
θά είμαι εύτυχής όταν τήν έγκαταλείψω. 
Γιατί θά έπρεπε νά θέλω νά ζήσω; Τί εύ- 
τυχία μπορεί νά μοϋ δώση τώρα ή ζωή; 
Λίγοι άνθρωποι έζησαν σάν κι έμένα. 
Είμαι στήν όύσία ένας ήλικιωμένος νέος. 
Μόλις είχα γίνει άνδρας, όταν ήμουν ήδη 
στήν κορυφή τής δόξας μου. Γνώρισα 
κάθε είδους εύχαρίστησι. Ταξίδευσα, 
ικανοποίησα τήν περιέργειά μου. Μόνο 
δυό πράγματα έξακολουθοΰν νά βασανί
ζουν τό μυαλό μου: Βλέπω τόν έαυτό μου 
νά άργοπεθαίνη σέ ένα μαρτυρικό κρε
βάτι ή νά γίνεται, όπως ό Σουΐφτ, ένας 
παράφρων πού μορφάζει. Ό  Θεός νά δώ
ση νά έλθη σύντομα ή ημέρα, πού θά πέ
σω, μέ τό σπαθί στό χέρι, έπάνω στόν 
Τοΰρκο, καί θά βρώ ένα γρήγορο καί βέ
βαιο θάνατο».

Τέσσερις ήμέρες άργότερα, συνέβη άλ
λο ένα άτύχημα. Ένας Ελβετός άξιω- 
ματικός σκοτώθηκε, ένώ προσπαθοΰσε 
νά έμποδίση ένα Σουλιώτη νά μπή στό 
όπλοστάσιο. Οί Ά γγλοι στρατιώτες, πού 
είχαν ήδη κουρασθή άπό τήν παραμονή 
τους στό Μεσολόγγι, πανικρβλήθηκαν 
καί ζήτησαν νά γυρίσουν στήν πατρίδα

Ή  υποδοχή τοΰ Βύρωνος στό Μεσολόγγι (Πίναξ Θ. Βρυζάκη, 'Ιστορικό καί 
Εθνολογικό Μουσείο Άθηνών).Ό ποιητής άσκεπής μέ στρατιωτική στολή καί ξίφος 
καί μέ κατασυγκινημένο πρόσωπο άντικρύζει γιά πρώτη φορά τόν ξεσηκωμένο λαό 
τής Ελλάδος. Γύρω του όΜητροπολίτης Πορφύριος καί ιερείς μέ τά άμφια, όπλαρχη- 
γοί καταστόλιστοι, άγωνιστές μέ ύψωμένα μπαϊράκια, όλο τό Μεσολόγγι ύποδέχεται 
μέ άγαλλίασι καί θαυμασμό τόν μεγάλο Φιλέλληνα.
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τους. Έ ξ άλλου, οί κάτοικοι τοΰ Μεσο
λογγίου απαιτούσαν νά φύγουν οί Σουλιώ
τες από τήν πόλι. ’Αλλά οί Σουλιώτες άρ- 
νήθηκαν νά φύγουν πριν πάρουν τόν μι
σθό τους.

Ό  Μπάϋρον καί ό Πάρρυ προσπάθη
σαν νά πείσουν τόν Μαυροκορδάτο νά 
βάλη τούς "Ελληνες νά έπισκευάσουν τά 
άκατάλληλα όχυρά τού Μεσολογγίου. 
Οί Τούρκοι θά μπορούσαν νά είσδύσουν 
στό λιμάνι μέ μερικά πλοιάρια. Ό  Μαυ- 
ροκορδάτος όμως ήταν άναβλητικός, καί 
οί κάτοικοι τής πόλεως απρόθυμοι νά 
έπωμισθοΰν τόση δουλειά, άν καί έπρό- 
κειτο γιά τήν δική τους άσφάλεια.

Τό μόνο γεγονός πού χαροποίησε τόν 
Μπάϋρον έκείνο τόν καιρό, ήταν ή άνα- 
χώρησις τοΰ στρατηγού Στάνχοπ γιά τήν 
’Αθήνα, προκειμένου νά συναντήση τόν 
Άνδροΰτσο καί τόν Τρελώνυ. Ό  τελευ
ταίος αυτός μαζί μέ τόν Στάνχοπ θέλη
σαν νά οργανώσουν μιά συνέλευσι τών 
Ελλήνων άρχηγών στά Σάλωνα, μέ τήν 
συμμετοχή τοΰ Άνδρούτσου, τοΰ Μαυ- 
ροκορδάτου καί τοΰ Μπάϋρον. Ό  Μαυ- 
ροκορδάτος ήταν άπρόθυμος, πιστεύον
τας ότι έπρόκειτο γιά πονηριά άπό μέ

ρους τών άλλων, προκειμένου νά επιτύ
χουν τήν ύποστήριξι τοΰ Μπάϋρον. Ό  
Μπάϋρον, ώστόσο, ήθελε πολύ νά λάβη 
μέρος, αρκεί νά έφευγε γιά λίγες ήμέρες 
άπό τό Μεσολόγγι.

Στις 9 ’Απριλίου, έλαβε ένα γράμμα 
άπό τήν ’Αγγλία, πού έλεγε ότι οί συνει
σφορές στό έλληνικό δάνειο θά έφθαναν 
γρήγορα καί ότι θά έστέλλετο μιά νέα 
δύναμις πυροβολικού άπό 2.000 άνδρες. 
Τήν ήμέρα εκείνη βγήκε νά κάνη ιππα
σία μέ τόν Γκάμπα, κάτω άπό καταρρα
κτώδη βροχή, καί στήν έπιστροφή του 
έπεσε άρρωστος μέ πόνους καί πυρετό. 
Άρνήθηκε νά τού κάνουν άφαίμαξι. Οί 
φίλοι του νόμισαν ότι δέν ήταν παρά ένα 
κρυολόγημα, άλλά ό Φλέτσερ φοβόταν 
ότι ήταν κάτι τό σοβαρό.

Στις 15 ’Απριλίου, μίλησε πολύ μέ τόν 
Πάρρυ. Τού είπε ότι ένοιωθε πιό εύδιά- 
θετος καί μιλούσε μέ νοσταλγία γιά τις 
χαρές τής οικογενειακής ζωής. Ύστερα 
ή κατάστασίς του χειροτέρευσε, καί στις 
17 τού μηνός οί γιατροί τού έκαναν άφαί- 
μαξι δυό φορές. Στις 18, τήν Κυριακή τού 
Πάσχα, οί πατροπαράδοτοι πασχαλινοί 
έορτασμοί στήν πόλι περιορίσθηκαν

στό έλάχιστο, γιά νά μήν ένοχληθή ό 
Μπάϋρον άπό τούς θορύβους. Ύπέφερε 
άπό αϋπνίες καί είπε στόν Φλέτσερ:

—Ξέρω ότι χωρίς τόν Οπνο ό άνθρω
πος πεθαίνει ή τρελλαίνεται. Θά προτι
μούσα χίλιες φορές νά πεθάνω. Δέν φο
βάμαι τόν θάνατο. Είμαι προετοιμασμένος 
γιά αυτόν περισσότερο άπ’ δ,τι μπορούν 
νά άντιληφθοΰν οί άνθρωποι.

Καθώς ό Μπάϋρον γινόταν όλο καί πιό 
άδύναμος, ό Φλέτσερ καί ό Γκάμπα κατα
κλύζονταν άπό τά δάκρυα, καί έπρεπε νά 
βγαίνουν κάθε τόσο έξω άπό τό δωμάτιο.

Ύστερα έπαθε ένα νέο παροξυσμό.
Σέ στιγμές νηφαλιότητος, ό Μπάϋρον 

αντιλαμβανόταν ότι θά πέθαινε καί παρα- 
κάλεσε τόν Φλέτσερ νά γράψη τις τελευ
ταίες του έπιθυμίες. ’Αλλά ή φωνή του 
είχε γίνει ψίθυρος, καί ό Φλέτσερ δέν 
μπορούσε νά άκούση παρά έλάχιστα πρά
γματα άπό όσα έλεγε. Σέ κάποια στιγμή, 
ό Μπάϋρον έκανε μιά προσπάθεια νά μι- 
λήση δυνατώτερα καί είπε:

—Φλέτσερ, άν δέν έκτελέσης όλες τις 
έπιθυμίες μου, θά γυρίσω πίσω άπό τόν 
άλλο κόσμο καί θά σέ βασανίσω, όσο 
μπορώ.

Τρομαγμένος ό Φλέτσερ τόν παρακά- 
λεσε νά έπαναλάβη τις όδηγίες του.

’Αργότερα τού ήταν δύσκολο νά μιλή- 
ση καθόλου. Κάποτε είπε:

—Φτωχή 'Ελλάδα. Φτωχό Μεσολόγγι! 
Φτωχοί μου ύπηρέτες!

Καί πάλι:
—Ή  ώρα μου έφθασε! Δέν φοβάμαι τόν 

θάνατο, άλλά γιατί νά μήν μπορέσω νά 
πάω στό σπίτι μου πριν έλθω έδώ!

’Αργότερα μουρμούρισε τά λόγια αύτά:
—’Αφήνω πίσω μου κάτι πού άγάπησα 

σ’ αύτόν τόν κόσμο.. .
Γύρω στις 6 τό Απόγευμα, ό Φλέτσερ 

τόν είδε νά άνοίγη τά μάτια καί έπειτα νά 
τά ξανακλείνη.

—Τώρα θέλω νά κοιμηθώ, είπε, καί άρ
χισε νά άναπνέη μέ δυσκολία.

"Εμεινε σέ αυτή τήν κατάστασι 24 ώρες 
καί τό αίμα άπό τις βδέλλες, πού χρησι
μοποίησαν γιά νά τόν έπαναφέρουν στις 
αισθήσεις του, έτρεχε άπό τό πρόσωπο 
καί τό λαιμό του.

Στις 19 τού μηνός, τό βράδυ, ό Φλέ
τσερ παρατήρησε ένα τρεμούλιασμα στά 
μάτια τού Μπάϋρον καί πίστευσε ότι ή
ταν τό τελευταίο.

—Θεέ μου, φοβάμαι ότι ή έξοχότης του 
μάς άφησε, ψιθύρισε.

Οί γιατροί έπιασαν τόν σφυγμό του.
Ηταν νεκρός.
Συνέταξαν μιά μεταθανάτια άναφορά 

μέ τόση βιασύνη, ώστε ή πραγματική 
αιτία τού θανάτου τοΰ Μπάϋρον δέν θά 
γίνη ποτέ γνωστή. Ύστερα ταρίχευσαν 
τό σώμα του καί τό έτοίμασαν γιά τήν 
ταφή του στήν ’Αγγλία.

Ή  καταιγίδα έμαίνετο έπάνω άπό τό 
Μεσολόγγι. Τό νέο διέτρεξε τά στρατό
πεδα, τά πανδοχεία, τις στάνες μέσα σέ 
βροντές καί αστραπές:

—Ό  Μπάϋρον πέθανε!

«"Οταν είναι νά πεθάνουμε ζητιά
νοι , δέν φανήκανε ποτέ κομήτες .

Μά τώ ν βασιλιάδω ν τόν θάνατο 
καί οί ίδιοι οί ουρανοί τόν πονούνε  
μέ φ λ ό γ ε ς . . .» .

Ό  πρΐγκιψ τών ποιητών είχε τό κατάλ
ληλο φυσικό πλαίσιο γιά τήν έξοδό του 
άπό τήν ζωή!
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« . . .  "Αν στον Μεσαίωνα έλεγες 
σέ κάποιον ότι μπορείς νά στείλης 
τις σκέψεις σου μακρυά όποια- 
δήποτε στιγμή καί νά πάρης άπάν- 
τησι σέ διάστημα λιγώτερο άπό 
ένα χρόνο, σίγουρα θά σέ θεωρού
σε «δαιμονισμένο» ή «μάγο» καί 
θά φρόντιζε νά σέ φέρη γραμμή 
στήν πυρά.. .

Σήμερα, ευτυχώς, όλοι έχομε 
συνειδητοποιήσει τήν άξία τών 
τηλεπικοινωνιών, καί γενικώτερα 
τις πρακτικές έφαρμογές στήν 
ήλεκτρονική επιστήμη. Είναι ά- 
ληθινά αξιοθαύμαστη ή έξέλιξϊ 
μας στον τομέα αύτόν. "Αν άνοι
ξης ένα ήλεκτρονικό μηχάνημα 
ή άκόμη καί ένα άπλό τρανζί
στορ, θά άντικρύσης ένα σωρό 
χρωματιστά άντικείμενα πού τό 
καθένα ύπακούοντας στήν άρχική 
δομή τής συνδέσεώς του, προ
σφέρει πειθήνια τις ύπηρεσίες του. 
«’Ηλεκτρονικά σκλαβάκια»λοιπόν 
μπορείς αδίστακτα νά όνομάσης 
όλες τις αντίστοιχες συσκευές. 
'Υπάρχουν πολλά έπαγγέλματα 
πού χρειάζονται πληθώρα άπό τις 
συσκευές αυτές. ”Αν περιοριστού
με στά δικά μας πλαίσια τά ναυτι
κά, έχομε νά πούμε τά έξης: ’Εδώ 
κάθε «μάγος» έχει τή δική του 
σπεσιαλιτέ. Ό  άσυρματιστής πα
ραδείγματος χάριν έχει τό δικό 
του άντρο μαγείας γεμάτο άπό

κουμπιά, ταμπλώ, πυκνωτές, αντι
στάσεις, άσφάλειες, πηνία κ.λ.π. 
πού δουλειά τους είναι νά φέρνουν 
σ’ έπαφή τό πλοίο μέ όλα τά άλλα 
γειτονικά καί φυσικά καί μέ τήν 
ξηρά. Άπό τόν άπίθανο αυτό 
κόσμο μέ τά χίλια δυό παράξενα 
έξαρτήματα κρατάμε έπαφή μέ 
τόν έξω κόσμο. Μαθαίνομε πλη
ροφορίες γιά τόν καιρό, άκοΰμε 
ειδήσεις καί όδηγίες πρός τούς 
ναυτιλλομένους, παίζομε ΠΡΟ— 
ΠΟ, παίρνομε καί δίνομε μηνύ
ματα στά σπίτια μας.. .

Στήν τιμονιέρα καί στό «τσάρ
τερ ρούμ» ύπάρχουν πολλά όρ
γανα πού σοΰ δίνουν πληροφορίες 
γιά τό πιό σπουδαίο θέμα τής 
νύχτας καί τής μέρας: Τό στίγμα. 
Βυθόμετρα, γυροπυξίδες, ραν
τάρ, λοράν, ντέκκα, ραδιογωνιό
μετρα, ωμέγα, πού σκοπό έχουν 
νά σοΰ δώσουν μέ εικόνα, μέ ήχο, 
ή άριθμούς τά στοιχεία πού χρει
άζεσαι μέσα στή μοναξιά τού πε- 
λάγους, στούς κινδύνους τού και
ρού καί τής νύχτας.........

Παντοδύναμοι λοιπόν μάγοι εί
μαστε πού δαμάζομε τά στοιχειά 
τ’ άνήμερα, καί μέ πίστι στόν έαυ- 
τό μας καί τή βοήθεια τ’ Ά η — 
Νικόλα, πορευόμαστε στά πέλαγα 
καί άλωνίζομε τις θάλασσες. . .

Μιά πρόσκλησι σέ μαγεία είναι 
ή έκπαίδευσι σήμερα στά ήλε- 
κτρονικά μέσα. Φτάνει μονάχα 
νά σοΰ ποΰν τά μυστικά τους καί 
νά τ’ άγαπήσης βέβαια. Ά πό τήν 
Δημοσία Σχολή ’Ηλεκτρονικών 
Ναυτικών ’Οργάνων (Δ.Σ.Ν.Ο.) 
πού παρέχει δωρεάν έκπαίδευσι, 
έχουν περάσει μέχρι στιγμής περισ 
σότεροι άπό 10.000 ναυτικοί άπό 
τούς όποιους 30 ήταν γυναίκες 
άσυρματίστριες. Τό έπάγγελμα βλέ
πετε τού άσυρματιστού δέν άπαι- 
τεί σωματική ρώμη, άλλά ρομαν
τισμό πού τόν διαθέτουν οί «μαρ- 
κόνισσες» φύσει ώς γυναίκες καί 
θέσει ώς άσυρματίστριες. . ..»

Αύτόν τόν τίτλο έχει τό μήνυμα πού 
μάς έστειλε μαζί μέ τούς θαλασσινούς 
χαιρετισμούς της ή :Άννίτα Κωνσταντο- 
πούλου, ένα νέο κορίτσι γεμάτο αύτοπε- 
ποίθησι καί μεστή αισιοδοξία γιά τή 
ζωή. Απευθύνεται σέ όλους τούς νέους 
πού έχουν εΰρύτερα τεχνολογικά ένδια- 
φέροντα καί πάνω άπό όλα ξεχωριστή α
γάπη γιά ό,τι έχει σχέσι μέ τά σύγχρονα 
ήλεκτρονικά μέσα καί τήν έφαρμογή τους 
στόν ναυτιλιακό χώρο. Ά λλά στό σημείο 
αύτό πρέπει νά έξηγήσωμε στούς νέους 
άναγνώστες μας καί ταυτόχρονα νά θυμί
σομε στούς παλαιούς, ότι ή Άννίτα Κων- 
σταντοπούλου είναι ένα άπό τά συμπαθέ
στατα μέλη τής μεγάλης ναυτικής μας οι
κογένειας. Ταξιδεύει άσυρματίστρια σ’ 
ένα έμπορικό καράβι πού οργώνει όλες 
τις θάλασσες τού πλανήτη μας. Μέ άλλα 
λόγια δηλαδή είναι μία πεπειραμένη «μαρ- 
κόνισσα» πού δίνει καί παίρνει κάθε φο
ρά «ρεπόρτο» μέ Μετεωρολογικές 'Υπη
ρεσίες, παράκτιους σταθμούς άσυρμάτους 
καί περαστικά βαπόρια γιά ανέμους, μπο- 
φωρ, βροχές καί καταιγίδες.... Τις έλεύ- 
θερες ώρες της ακούει μουσική, ζωγραφί
ζει ή γράφει μέ φόντο πάντοτε τά άφρι- 
σμένα κύματα, κάνει συλλογές άπό κάρτ- 
ποστάλ καί άλλα σουβενίρ άπό τις έξω- 
τικές χώρες πού έπισκέπτεται, διαβάζει 
«μέ τό κιλό» βιβλία, περιοδικά καί έφη- 
μερίδες, διεκπεραιώνει τήν πυκνή άλλη- 
λογραφία της, καί μέ τήν ευαίσθητη γυ
ναικεία καρδιά πού έχει, νοσταλγεί τήν 
άγαπημένη πατρίδα.... Ανάμεσα στά έν
τυπα πού διαβάζει, ιδιαίτερη άδυναμίαέχει 
μέ τήν «Έπιθεώρησι Χωροφυλακής». 
"Οπως μάς γράφει ή ίδια, τής είναι φίλη 
της πιστή καί άγαπημένη πού τήν άκο- 
λουθεΐ μέ τό ταχυδρομείο σέ κάθε λιμάνι 
τής γής όπου «πιάνει» κάθε φορά τό κα
ράβι της. "Οπως μάς πληροφορούν οί έδώ 
φίλοι της, ή Άννίτα γράφει καί μάλιστα 
μέ ιδιαίτερες άξιώσεις. Συνεργάζεται μέ 
δεκάδες έφημερίδες καί περιοδικά, ένώ 
παράλληλα σπουδάζει Φιλολογία καί Κοι- 
νωνιολογία σέ δύο διαφορετικά Πανεπι
στήμια τής Εύρώπης. Αύτή είναι σέ γενι
κές γραμμές ή πολυσύνθετη προσωπικό- 
της τής Άννίτας Κωνσταντοπούλου. Τήν 
συγχαίρομε θερμά καί άφοΰ πρώτα εύχη- 
θοΰμε στήν ίδια καί σ’ όλους τούς ναυτι
κούς μας καλά ταξίδια καί γρήγορο γυρι
σμό στήν άγαπημένη πατρίδα, δημοσιεύο
με εύχαρίστως τό μήνυμά της πού έχει 
ώς έξής :

200 ΞΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΕΙΣ 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΗΣ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ TOY I.M.X.A.V

Στά πλαίσια τής έπιμορφωτικής καί 
έκπολιτιστικής δραστηριότητος τού 'Ιδρύ
ματος Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, 
έχουν προγραμματισθή γιά τό 1974 καί 
άπό 1—31 Αύγούστου Μαθήματα Συγχρό
νου Ελληνικής Γλώσσης καί Ελληνικής 
'Ιστορίας. Στά μαθήματα αύτά θά συμμε- 
τάσχουν περίπου 200 φοιτηταί άπό όλο

τόν κόσμο. Οί φοιτηταί πού θά τά παροτ 
κολουθήσουν πρέπει νά έχουν καλή έπί- 
δοσι στά μαθήματά τους. Προθεσμία ύπο- 
βολής τών αιτήσεων (καθώς καί τών τυ
χόν διπλωμάτων) όρίζεται ή 30ή Α πρι
λίου. Τά μαθήματα θά γίνωνται γιά άρ- 
χαρίους καθώς καί γιά προχωρημένους 
στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οί 
ξένοι φοιτηταί θά καταλύσουν στήν Φοι
τητική 'Εστία όπου καί θά σιτίζωνται. 
Παράλληλα θά διοργανωθούν έκπαιδευ- 
τικές έκδρομές σέ διάφορα μέρη τής Βο
ρείου Ελλάδος. Τά έξοδα άνέρχονται 
σέ 150 δολλάρια.
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Οί διακρίσεις των νέων μας πού φοι
τούν σέ διάφορα ξένα ’Ανώτατα Πνευμα
τικά Ιδρύματα, ασφαλώς καί δέν είναι κά
τι τό πρωτοφανές. Αυτή τή φορά ή εύχά- 
ριστη καί ιδιαίτερα τιμητική γιά τήν 
'Ελλάδα εΐδησι έρχεται άπό τό ’Αμερι
κανικό Πανεπιστήμιο τοΰ Πρίνστον. 
Ό πως άνήγγειλε τόν περασμένο μήνα τό 
Είδησεογραφικό Δελτίο τοΰ ιστορικού 
αυτού Πανεπιστημίου όπου, ώς γνωστόν, 
έδίδαξε ό μέγας ’Αϊνστάιν, ένας Έλλην 
φοιτητής κατετάγη μεταξύ τών πέντε κα
λυτέρων των Η.Π.Α. στόν 34ο έτήσιο 
Διαγωνισμό Μαθηματικών «Ούΐλλιαμ 
Πάτμαν». Πρόκειται γιά τόν Άγγελο I. 
Τσιριμώκο, γιό τοΰ έκλεκτοΰ δημοσιο
γράφου καί «μαιτρ» τοΰ Ελληνικού ’Α
στυνομικού Μυθιστορήματος κ. Γιάννη 
Τσιριμώκου - Μαρή, ό όποιος μέ τήν 
βράβευσί του αυτή έπέτυχε κάτι τό άνε- 
πανάληπτο γιά τά σπουδαστικά χρονικά 
τής χώρας μας. ’Αξίζει νά σημειωθεή ότι 
στόν Διαγωνισμό - Μαραθώνειο, ό όποιος 
κράτησε έξη όλόκληρες ώρες, έλαβαν 
μέρος 2053 φοιτηταί - οί καλύτεροι - άπό 
362 (!) Πανεπιστήμια τών Η.Π.Α. καί τοΰ 
Καναδά. Επίσης ότι οί πέντε πρώτοι πού 
βραθεύθηκαν λογίζονται ισάξιοι γιατί ή 
σχετική διάκρισι έγινε χωρίς διαβάθμισι 
μεταξύ τους. Ό  Άγγελος Τσιριμώκος 
πού άπεφοίτησε τό 1971 πρώτος μεταξύ 
τών συμμαθητών του άπό τό Κολλέγιο 
Αθηνών, πριν τελειώση τό Σχολείο του 
είχε διακριθή καί πάλι σέ διάφορους δια
γωνισμούς Αμερικανικών Πανεπιστη
μίων. ΓΓ αυτό άλλωστε καί τόν ίδιο χρό
νο έγινε δεκτός στήν Αμερική μέ ύπο-

ΕΠΙΔΟΞΟΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ

Πριν άπό καιρό τό έβδομαδιαΐο περιο
δικό «Πάνθεον» προκήρυξε ένα πρωτό
τυπο διαγωνισμό γιά νέους μέ θέμα τήν 
σύνταξι ένός έλεύθερου δημοσιογραφι
κού ρεπορτάζ. Ό  διαγωνισμός αύτός έση- 
μείωσε τεράστια έπιτυχία δίνοντας έτσι 
τήν εύκαιρία σέ πολλούς νέους μας νά 
δείξουν τό ταλέντο τους στήν δημοσιο
γραφία μέ διάφορα ένδιαφέροντα ρεπορ
τάζ πού θά τά έζήλευαν ακόμη καί έπαγ- 
γελματίες συντάκτες. Μεταξύ τών διακρι- 
θέντων ήταν καί ή δεσποινίς Κατερίνα Συ- 
ρογιάννη, θυγατέρα τοΰ Άντισυνταγμα- 
τάρχου Χωροφυλακής κ. Θεοδώρου Συ- 
ρογιάννη, ή όποια έλαβε έπαινο γιά τό 
ρεπορτάζ πού έγραψε μέ τίτλο «Ένα πρωι
νό σ’ ένα άνάκτορο». Τό έργο της αύτό 
δημοσιεύθηκε σ’ ένα άπό τά τελευταία 
τεύχη τοΰ προαναφερομένου περιοδικού. 
Τό διαβάσαμε μέ προσοχή καί γοητευθή- 
καμε μέ τήν άνεσι καί τήν γλαφυρή πα
ρατηρητικότητα πού διαθέτει καθώς πε
ριγράφει τις έντυπώσεις της άπό μιά έπί- 
σκεψι στις Αρχαιότητες τής Κνωσσοΰ. 
Ή  Κατερίνα Συρογιάννη είναι μόλις 18 
έτών μαθήτρια τής τελευταίας τάξεως τοΰ 
Γυμνασίου μέ πτυχίο Αγγλικών, ύψηλή 
έγκυκλοπαιδική μόρφωσι καί μιά «προϊ
στορία» άπό βραβεύσεις στήν Έκθεσι

τροφία τοΰ Πρίνστον. Συναντήσαμε αμέ
σως μετά τήν άναγγελία τοΰ ευχάριστου 
αύτοΰ νέου τόν εύτυχή πατέρα στό Γ ρα
φείο του όπου μάς υποδέχθηκε μέ τόν γνώ
ριμο άνοιχτόκαρδο τρόπο του. Έ τσ ι μάς 
δόθηκε ή μοναδική εύκαιρία νά ζήσωμε 
άπό κοντά μία ξεχωριστή στιγμή τοΰ άν- 
θρώπου καί πατέρα Γιάννη Μαρή, πλημ- 
μυρισμένον άπό γαλήνια ίκανοποίησι 
καί τρυφερή στοργή γιά τόν μονάκριβο 
γιό του. Τήν ίδια άκριβώς στιγμή πού 
όνειρεύεται ό κάθε πατέρας άπό τόν καιρό 
πού άντικρύζει δύο άθώα βρεφικά βλέφα
ρα καθώς τρεμοπαίζουν μπροστά στό φώς 
τής ζωής.. ..Συγχαίρομε καί άπό τούτη 
τή στήλη τόν δημοφιλή μας συγγραφέα. 
Ά ν  μέχρι τώρα μάς κρατούσε εύχάριστη 
συντροφιά μέ τά γεμάτα ανθρωπιά μυθι- 
στορήματά του, σήμερα μάς παραδειγμα
τίζει μέ μιά άληθινή προσωπική του ιστο
ρία γραμμένη στά δύσκολα άλλά τόσο 
ώραϊα μέτρα ένός μεγάλου αυτοσκοπού 
πού λέγεται οικογενειακή έπιτυχία........

πού άρχίζει άπό τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου. Ά ν  κρίνωμε άπό 
τό παραπάνω κείμενό της δέν ύπάρχει 
άμφιβολία ότι πρόκειται γιά ένα ταλέντο- 
καί αύτό τό σημειώνομε χωρίς ύπερβολή 
ή σκοπιμότητα—μέ άπεριόριστες δυνα
τότητες στό γράψιμο. Τήν συγχαίρομε 
θερμά καί τής εύχόμεθα κάθε έπιτυχία 
στις πνευματικές της φιλοδοξίες.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΙΝ ΝΕΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Τό Ύπουργεΐον Πολιτισμού καί ’Επι
στημών άνεκοίνωσε ότι άπό 1 έως 4 ’Ιου
λίου 1974 στήν Γαλλική πάλι Λά Ροσέλ 
θά διενεργηθή Διεθνής Διαγωνισμός σύγ
χρονης μουσικής μέ κρουστά όργανα γιά 
καλλιτέχνες οί όποιοι μέχρι 1ης ’Ιουλίου 
συμπληρώνουν ήλικία 33 έτών. Ό  διαγω
νισμός προβλέπει χρηματικό βραβείο 
8.000 Γαλλικών φράγκων. Έ ξ άλλου άπό 
3 έως 20 Σεπτεμβρίου 1974 στό Μόναχο 
θά διενεργηθή μουσικός διαγωνισμός γιά 
τραγούδι - φλάουτο, ντοΰο πιάνου, καί 
ντοΰο βιολιού - πιάνου. Οί ένδιαφερόμε- 
νοι πρέπει νά έχουν γεννηθή μεταξύ τών 
έτών 1944 - 1954 γιά τό τραγούδι, καί 
1944- 1957 γιά τά όργανα. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχει καθημερινώς ό Πα
νελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

ΜΙΚΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Παράρτημα τοΰ λαμπρού έκπολιτιστι- 
κού Σωματείου Λυκείου τών Έλληνίδων 
ιδρύθηκε στήν Λαμία. Τό πρώτο Διοικη
τικό Συμβούλιο άποτελοΰν οί δεσποινίδες 
Εύτέρπη Πλατή (Πρόεδρος), Ασπασία 
Δασκαλοπούλου (Αντιπρόεδρος), καί οί 
Κυρίες Κατίνα Στεργιοπούλου (Γαμίας), 
Χαρίκλεια Στασινοϋ (Δημ. Σχέσεων), 
Ελένη Κατσανιώτη, Καίτη Σιάννου καί 
Κούλα Λαπαντζή (’Εξελεγκτική Επιτρο
πή). Ή  στήλη συγχαίρει έγκάρδια τήν 
νέα αύτή πολιτιστική έστία καί εύχεται 
κάθε έπιτυχία στις προσπάθειές της.

* * *

Φοιτηταί καί Φοιτήτριαι τοΰ Πανεπι
στημίου Αθηνών μέ έπικεφαλής τόν Πρύ- 
τανι κ. Άθαν. Χαστούπην καί τούς καθη- 
γητάς κ.κ. Μητράκον (Φυσικομαθηματι
κής). Τσοΰτσον καί Μεσσήνην (Σωματι
κής Αγωγής), στό 3ήμερο 14—16 Φε
βρουάριου έφύτευσαν δύο χιλιάδες δεν
δρύλλια στόν χώρο τής Πανεπιστημιου- 
πόλεως. Μέ τήν δενδροφύτευσι αύτή 
συμπληρώθηκαν ήδη 7.000 δενδρύλλια 
πού θά φιλοδωρήσουν στό μέλλον μέ 
πλούσιο πράσινο τήν νέα αύτή πνευματι
κή κυψέλη τής Πρωτευούσης.

* * *
Δύο προσκλήσεις γιά συμμετοχή σέ 

διεθνή τουρνουά μπάσκετ γιά τις ήμέρες 
τοΰ Πάσχα έλαβε ή όμάδα τής ΧΑΝΘ. 
Καί οί δύο ήρθαν άπό τήν Γαλλία. Ή  
πρώτη άπό τήν Τερέρ - μιά πόλι 35 χιλιό
μετρα έξω άπό τήν Λυών - καί ή δεύτερη 
άπό τό Μονπελλιέ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δίδα Ε.Κ.—Πάρον : Εύχαριστοΰμε γιά 
τά καλά σας λόγια. Προσπαθούμε νά δώ- 
σωμε, 6,τι μπορούμε καλύτερο γιά τό ύπέ- 
ροχο άναγνωστικό κοινό μας. Διαβιβάσα
με τήν έπιθυμία σας καί έλπίζομε ότι σύν
τομα θά πάρετε σχετική άπάντηση. Ή  
πληροφορία πού ζητήσατε είναι ήδη κα- 
ταχωρημένη στις σελίδες τοΰ άνά χεϊρας 
τεύχους.
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Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Υ

Ά νθυπα σπιστοϋ  Χωροφυλακής

Ή  πολύμορφη και πολυκύμαντη 
Ιστορία τής πατρίδος μας διακρί- 
νεται για την ενότητα καί συνέπεια 
πού την χαρακτηρίζουν, σαν αυθεν
τικό δημιούργημα όλων τών ’Ελ
λήνων.

’Έχει την ίδια, ενιαία συνέχεια 
για δλη την Ελλάδα, άλλα επιμε
ριστικά καί έν συντομία άναφερόμε- 
θα στον άρχαιότατο νομό τής Κοριν
θίας, πού ή πρώτη του έμφάνισις, 
από την ροδαυγή τής ιστορίας, χά
νεται στην άχλύ τών αιώνων. Τότε, 
από τα μακρυνά χρόνια τής έκτης 
π.Χ. χιλιετηρίδος, μέ τούς πρώτους 
αγροτικούς συνοικισμούς ξαπλω
μένους σ’ όλο τό πλάτος τών πλα
γιών καί τών λόφων τις άκροπάτη- 
τες κορυφές, αρχίζει να ξεκινά καί 
νά άχνοφαίνεται ή ιστορική καί 
περιώνυμη Κ Ο ΡΙΝ Θ ΙΑ .

Κάτω από τον ’ίσκιο τοΰ αγέ
ραστου καί πολυδοξασμένου βράχου 
της, τοΰ ’Ακροκορίνθου, πού τά 
ελάχιστα χώματά του καθαγιασθή- 
κανε απ’ τό υπερκόσμιο περπάτημα 
τοΰ ακούραστου εργάτη τής Χρι- 
στιανωσύνης — ’Αποστόλου Π αύ
λου—καί πολυϋμνημένα καί μυριο- 
δοξασμένα από την πολύχρονη καί 
άσβεστη λαμπάδα τής Τέχνης, τοΰ 
μεγαλείου καί τής δόξας, δημιουρ- 
γήθηκε ό μοναδικός, ίσως, τεχνι
κός—κατά την τρέχουσαν ορολο
γία—πολιτισμός. Δεν είχε, βέβαια, 
την πνευματικότητα καί την φινέ- 
τσα τοΰ ’Αθηναϊκού, είχε όμως μιά 
ξέχωρη καί έντονη προσωπικότητα, 
πού κανείς άλλος τών πόλεων—κρα
τιδίων τής εποχής δεν παρουσιά
ζεται, συγκρινόμενος μ’ αυτόν, ισοϋ
ψής καί ισότιμος. Ό  πολιτισμός 
αυτός ήταν βασικά δημιουργικός 
καί παραγωγικός, γιατί ή περιοχή 
προσφερόταν γιά την άνόπτυξί του, 
τόσον από γεωπολιτικής, όσον καί 
μορφολογικής άπόψεως.

Άνεξερεύνητ ον, όμολογουμένως, 
τό μυθικό καί ιστορικό παρελ
θόν της καί αναντίρρητα ανεξάντλη
το σε αποκαλύψεις, εκπλήξεις καί 
εύρη ματ ικότητα.
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"Ενα πελώριο μυθικό ιστορικό παρελθόν

Οι άνασκαφές μάς έδωσαν πλού
σια και (ολοκληρωμένα πορίσματα 
γύρω άπ’ την τέχνη και την πολεο
δομία τής Κορινθίας, τής Κόρινθόν 
δηλαδή και των λοιπών πολιτειών, 
πού έθεωροϋντο αυτοτελή κρατίδια, 
αυτόνομα και ελεύθερα. Γ ια  τις 
υπόλοιπες πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
τών πολιτειών γενικώς τούτων, δεν 
έχομε ώλοκληρωμένη εΙκόνα ή ώλο- 
κληρωμένες πραγματείες καί δμως 
ή Κόρινθος, ή Σικνώνα, ό Φλιούντας, 
οι Κλεωνές, ό Στύμφαλος καί ο Φε- 
νεός δεν υστέρησαν σέ καμμιά πο
λιτιστική έκδήλωσι. Ποιητές, καλ
λιτέχνες, νομοθέτες, φιλόσοφοι, στρα
τηγοί κ.λ.π. που κατήγοντο από τις 
πολιτείες τούτες, άναφέρονται πάμ- 
πολλοι στα αρχαία κείμενα, αν 
καί ή μνήμη των δέν έχει άποκα- 
τασταθή πλήρως μέχρι σήμερα.

’Ολόκληρη ή Κορινθία είναι κα
τάσπαρτη από αρχαιολογικούς καί 
ιστορικούς τόπους καί διάστικτη 
από μνημεία απίθανης τέχνης, μέ 
ξεχωριστή προσωπικότητα καί τεχ
νοτροπία. Γιά  όλα αυτά θά έπρεπε ξε
χωριστά νά μιλήσωμε, άλλ’ ό πε
ριυβρισμένος χώρος τού περιοδικού 
μας δέν επιτρέπει ιδιαίτερη καθ’ 
ενός παρουσίασι καί θεώρησι, γιαντό 
καί έκλεκτικά σταχυολογοϋμε τούς 
γνωστότερους αρχαιολογικούς χώ
ρους τής περιοχής.

'Η  Κορινθία, λοιπόν, μέ προε- 
ξάρχουσα τήν πρωτεύουσά της, τήν 
Κόρινθο, χάρις στή θέαι της, ήταν τό 
κέντρο τού αρχαίου πολιτισμού καί 
τό μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο τής 
r Ελλάδος.

Φωτ. 1η: Ό  Ναός τοΟ ’Απόλλωνος εις 
τήν Άρχαίαν Κόρινθον.

Φωτ. 2α : Ερείπια τής ’Αρχαίας Κό
ρινθου.

Φωτ. 3η : Ή  Άκροκόρινθος.

Φωτ. 4η : Ή  Διώρυξ τής Κορίνθου.
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'Η  Κόρινθος—καί εννοούμε φυσι
κά την ’Αρχαία—ώνομάσθη έτσι, 
κατά την παράδοσιν, προς τιμήν 
τον ν'ιοϋ τοϋ Μαραθώνος, τον έπωνο- 
μαζομένον Κόρινθόν. Μετά την παρά- 
δοσιν η μυθολογία διαφοροποιεί την 
κτήσι τής πόλεως καί άντί τοϋ 
Κόρινθόν φέρει ώς δημιουργό της 
τον μυθικόν βασιλέα Σίσυφον, ό 
όποιος κατά τον "Ομηρον, ήταν 
ό σοφώτερος καί πονηρότερος όλων 
των ανθρώπων.

'Η  Κόρινθος θεωρείται μία 
των σημαντικωτέρων πόλεων τής 
άρχαιότητος, με οικονομικήν ευε
ξίαν, δύναμιν καί πολιτισμόν ασύγ
κριτου. ’Εδώ έγεννήθησαν καί άνε- 
πτύχθησαν οι τέχνες μέ προπορευο- 
μένην τήν Αρχιτεκτονικήν, που 
έδημ ιούργησε ιδιαίτερη τεχνοτρο
πία, μέ ίδικόν της όλότελα ρυθμό, 
τον «Κ Ο Ρ ΙΝ Θ ΙΑ Κ Ο ».

Ή  ’Αρχαία Κόρινθος ήταν τό 
πνευματικό καί πολιτιστικό κέν- 
τρον,μέ τά αξιόλογα μνημεία καί τά 
απίθανα—γιά τήν εποχή μας—κτί- 
σματα, πού τήν οροθετούσαν τά 
■ ψηλά καί «παχέα» τείχη της, σύμ
βολο τρανό κραταιάς ισχύος καί 
δυνάμεως.

Ή  πόλις είχε δύο επίνεια. Τό 
πρώτον ήταν τό επίνειο τον Λεχαίον, 
επί τοϋ Κορινθιακού κόλπου, καί 
τό δεύτερον των Κεγχρεών επί τοϋ 
Σαρωνικοϋ κόλπου, μέ θαυμαστή 
εμπορική καί τουριστική, ακόμη κί- 
νησι. 'Ο Παυσανίας ατό βιβλίο τον 
«Περιηγήσεις τής 'Ελλάδος—Κ ο
ρινθιακά —Λακωνικά» περιγράφει 
τά δύο επίνεια μέ τά κολακευτι- 
κώτερα λόγια καί λέγει ότι οι οδοί 
πού ένωναν τήν πόλι μέ αυτά : 
«έκοσμοϋντο υπό πλήθους αγαλμά
των καί μνημείων». Λέγει, ακόμη, 
ότι εις τό τέλος τής δδοϋ Κεγχρεών 
υπήρξε «άλσος εκ κυπαρίσσων», τό 
έπιλεγόμενον «Κράνειον», όπου μέ
σα σ’ αυτό ήταν κτισμένοι οι ναοί 
τοϋ Βελεροφόντη, νίοϋ τον βασιλέως 
τής Κόρινθόν Γλαύκου, τής Μελα- 
νίδος ’Αφροδίτης, τής θεάς Τύχης 
καί ό μεγαλόπρεπος καί επιβλητι
κός τάφος τής Λαιδος, σωστό επι
τύμβιο μνημεϊον.

Στήν πόλι τής Κόρινθόν υπήρ
χαν θαυμάσια κτίσματα, δημόσια 
οικοδομήματα καί μνημεία, κτι
σμένα μέ τήν απέριττη πλαστικό
τητα τοϋ Κορινθιακού ρυθμού, καύ
χημα άρχιτεκτονικής, ρυθμού καί 
συμμετρίας. Τήν αγορά τής πόλεως 
κοσμούσαν τά αγάλματα τής Έ φ ε-  
σίας ’Αρτέμιδος, τοϋ Διονύσου, τής 
Άθην&ς, τοϋ Δ ιός, τοϋ 'Ερμου, τά

'Ιερά τών 12 Θεών καί άλλα. ’Ε κ 
τός τούτων πολλά μνημεία καί 
αξιόλογα κτίσματα εύρίσκοντο στήν 
λοιπή περιοχή, όπως ό ναός τοϋ 
’Απόλλωνος, τό άγαλμα τοϋ 'Ηρα- 
κλέους, τό θέατρον, τό 'Ωδεϊον 
κ.λ.π. Στον Άκροκόρινθο, πάνω 
στον ψηλό καί απότομο βράχο, 
υπήρχαν τά 'Ιερά τής ’Ίσιδος τοϋ 
'Ηλιου, τις Βίας καί τής ’Ανάγκης, 
οι ναοί τής μητρός τών Θεών 
’Αφροδίτης καί διάφορα αγάλματα 
Θεών.

'Η  αρχαιολογική σκαπάνη έφερε 
σέ φώς πολλά ερείπια μνημεία τής 
’Αρχαίας καί Ρωμαϊκής εποχής, 
τά όποια μπορεί σήμερα νά θαν- 
μάση ό επισκέπτης τής ’Αρχαίας 
Κόρινθόν στο μουσείο της, όπου 
είναι συγκεντρωμένα πολλά ευρή
ματα μεταξύ τών οποίων τά περί
φημα Κορινθιακά αγγεία καί τό 
μοναδικής τέχνης μαρμάρινο Περιρ- 
ραντήριον τής Ίσθμιας, μέσα στο 
οποίον έβρεχε τά χέρια τον ό 
«Μέγας Ίερεύς» καί εν συνεχεία 
έπευλογοϋσε καί έρράντιζε τούς πι
στούς.
"Οπως προαναφέραμε στήν Κοριν
θία υπήρχαν δύο επίνεια. Τό επί
νειο τοϋ Λεχαίον συνεδέετο μέ τήν 
’Αρχαία Κόρινθο διά τειχών. 'Ο 
τεχνικός λιμένας του ήταν τό κύριον 
όρμητήριον τοϋ ίσχυροτάτου τήν 
εποχήν εκείνην Κορινθιακού πο
λεμικού στόλου καί κέντρον *εμπο
ρικών συναλλαγών. ’Εκεί υπήρχαν 
οι ναοί τοϋ ’Ολυμπίου Δ ιός καί τοϋ 
Λεχαιοϋ Ποσειδώνος. Τό δεύτερον 
έπίνειον τών Κεγχρεών ήταν τό λι
μάνι τοϋ διαμετακομιστικοϋ εμπο
ρίου προς τήν ’Ασίαν. Στήν είσο
δό του υπήρχε πελώριο καί μεγαλο
πρεπές άγαλμα τοϋ Ποσειδώνος, 
πού στο ένα του χέρι κρατούσε 
τήν γνωστή Τρίαινα, σύμβολο κρα- 
ταιότητος καί θεϊκής δυνάμεως καί 
στο άλλο Δελφίνι, σύμβολο καί 
τούτο είρηνοποιοϋ διαθέσεως. ’Εδώ  
νπήρχεν ό ναός τής ’Αφροδίτης καί

Φωτ. 1η : Μωσαϊκόν άπό άρχαίαν έπαυ- 
λιν.

Φωτ. 2α Πρωτοκορινθιακόν άγγεΐον.

Φωτ. 3η : Κορινθιακόν άγγεΐον μέ πα
ραστάσεις.

Φωτ. 4η : Μαρμάρινη κεφαλή Σαπφοϋς.
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τα ιερά τού ’Ασκληπιού και τής 
"Ισιδος. ’Επίσης υπήρχαν θερμές 
πηγές, τά γνωστά σημερινά Λου
τρά τής 'Ωραίας 'Ελένης. "Ενα άπό 
τά πλέον αξιοθέατα μέρη τής Κοριν
θίας μέ τουριστική και εμπορική 
σημασία είναι 6 ’Ισθμός της, πού 
ελέγχει τήν είσοδο στήν μεγάλη 
Πελοποννησιακή χερσόνησο και φι- 
γουράρει ώς νέα ηπειρωτική 'Ηρά
κλεια στήλη, όρίζονσα τά δρια τής 
μεγάλης χώρας τού Πέλοπος. Ό  
’Ισθμός δεν υπήρχε κατά τήν άρ- 
χαιότητα. Τότε είχε κατασκενασθή 
ό λεγόμενος «Αίολκος» επί τυ
ράννου τής Κόρινθόν Περιάνδρου, 
εξακόσια χρόνια προ Χριστού καί 
δι αυτού έσύροντο τά πλοία διά 
ξηράς, άπό Κεγχρεών εις Λέχαιον 
καί τανάπαλιν. 'Η  διάνοιξις τού 
’Ισθμού έπιχειρήθηκε κατ’ επανά- 
ληψιν, επί Ρωμαϊκής καί Βυζαντι
νής εποχής, τελικώς έπετεύχθη τό 
έτος 1893. "Ηδη κατασκευάζεται 
παράλληλος δεύτερα γέφυρα, γιά 
νά χρησιμοποιηθή κατά τήν κίνησιν 
ώς διπλής κατευθύνσεως.

Πλησίον τού ’Ισθμού υπήρχε ό 
χώρος όπου σήμερον καταλαμβάνε
ται άπό τό χωριό Κνρά—Βρύση, 
που έτελεϊτο ή μία άπό τις τέσσε
ρις μεγάλες εορτές τής άρχαιότητος, 
τά λεγάμενα «”1 σ θ μ ι α», τά όποια 
έγίνοντο μέχρι των χρόνων τού 
Αύτοκράτορος Ίονλιανού. Κατά τήν 
μυθολογίαν τά «"Ισθμια» καθιερώ
θηκαν υπό τού Σίσυφον, κατά δέ τήν 
παράδοσιν υπό τού Θησέως προς 
τιμήν τού Ποσειδώνος. Τά "Ισθμια 
έθεωροϋντο ή μεγαλοπρεπέστερη εθ
νική εορτή των 'Ελλήνων, μετά τά 
’Ολύμπια, καί έγίνοντο γυμναστικοί 
καί ιππικοί αγώνες, ώς καί διαγω
νισμοί κιθαρωδών, άοιδών καί ποιη- 
τ ον, οπού όλοι μέ ανιδιοτέλεια προσ
δοκούσαν τον κότινο τής βραβεύ- 
σεως. Ή  αρχαιολογική σκαπάνη 
έφερε σε φως τό ναό καί τό τέμενος 
τού Ποσειδώνος, τήν αφετηρία τον 
Σταδίου, ώς καί τό ώραιότατο 
Βυζαντινό τείχος μέ τήν εντυπωσια
κή του πύλη.

"Αλλος αρχαιολογικός χώρος τελέ- 
σεως άγώνων ήταν ή ’Αρχαία Νε
μέα, εκεί πού σήμερα είναι τό χω
ρών 'Ηράκλειον. Στήν Νεμέα έτε- 
λεϊτο ή άλλη μία άπό τις τέσσερες 
μεγάλες εορτές τής άρχαιότητος 
«Τά Ν έ μ ε α » .  Οί άλλες τρεις 
ήσαν τά «Παναθήναια», τά «Έλευ- 
σίνια» καί τά «"Ισθμια», πού προα- 
ναφέραμε. Τά Νέμεα, κατα μιαν 
εκδοχή, καθιερώθησαν άπό τούς 
επτά επί Θήβαις Άργείους Στρα

τηγούς, άφιέρωμα καί συμβολι
σμός τής νίκης —καί κατ’ άλλην 
καθιερώθησαν υπό τού μυθικού 
ήρωος 'Ηρακλέους, εις άνάμνησιν 
τού άθλου του, όταν έφόνευσε τον 
λέοντα τής Νεμέας. Στήν ’Αρχαία 
Νεμέα, κατά τήν ομώνυμη εορτή, 
έτελοΰντο γυμναστικοί, ιππικοί, 
μουσικοί καί δραματικοί άγώνες.

Θά ίστορήσωμεν, τώρα, λίγα γιά 
τον ’Ακροκόρινθο ( ή Άκροκόρινθος, 
κατά τήν άρχαιότητα), γιά τον 
όποιον καί πιο πάνω κάναμε λόγο.

Είναι ένα μικρό βουνό—θά λέγαμε 
όρθώτερα πελώριος, άπότομος βρά
χος —νοτιοανατολικά τής ’Αρχαίας 
Κόρινθου, μέ υψόμετρο 600 περίπου 
μέτρα. Κατά τήν άρχαιότητα ήταν 
ή Άκρόπολις καί συγχρόνως τό 
περίφημο φυσικό οχυρό τής Κόριν
θου. 'Ο Άκροκόρινθος έχει συνδε
θεί μέ μυθικά πρόσωπα καί ήταν 
άφιερωμένος στήν θεά ’Αφροδίτη, 
πού στήν κορυφή του υπήρχε «πε
ρικαλλής» ναός της, τον όποιον 
υπηρετούσαν πολλές 'ιέρειες.

’Απ’ τήν άκροπάτητη βουνοκορ
φή τού μεγαλόπρεπου αυτού βράχου 
έχουν παρελάσει διαδοχικά οί αιώνες 
καί οί λαοί καί δλοι έχουν έναψνθέ- 
σει άνεξίτηλα, τήν σφραγίδα τους. 
'Ολόκληρη ή σειρά τού Κάστρου, 
πού περιχαρακώνει τον βράχο, άρχι
σε νά χτίζεται άπό τήν προκλασσι- 
κή εποχή καί ίσως— ίσως προ 
τής πρώτης π.Χ. χιλιετηρίδος, φαί
νονται δέ σήμερα οί ογκώδεις πέ
τρες, άλάξευτες άλλά καλοβαλμένες, 
πού άποτελούν τον πρώτο κύκλο τής 
υποδομής του. Πάνω άπ αυτόν 
άρχισε ή άναδομή μέ τον περίτεχνα 
σκαλισμένο βράχο τής ’Ενετοκρα
τίας καί τής Βενετσιανοφράγκικης 
κατοχής, πού έδωσε τις ώραιες σε 
στύλ μπαρόκ, πύλες, πλευράς καί τεί
χη καί έτσι κλείνει ό δεύτερος κύκλος 
τής άνεγέρσεως τού Κάστρου. Ο 
τρίτος είναι ό Βυζαντινός, πού 
ώλοκλήρωσε τήν κατασκευή] του, 
μέ τις κρυφοπολεμίστρες καί τις 
χαριτωμένες καί άπαλόγραμμες 
προεκτάσεις καί απολήξεις των τει
χών. Έ κ ε ϊ στήν δεύτερη πύλη καί 
στο μεταξύ διάστημα προς τήν 
τρίτη, άριστερά, εύρίσκεται ό μι
κρός καί άπέριτος, άλλά καί παμπά
λαιος ναΐσκος τού Ά γ ιου  Δ ημητρίου, 
έργο άνώνυμου καλλιτέχνου, πού 
βλέποντάς τον προϊδεάζεσαι γιά 
τον ερειπωμένο, άλλά καί μεγαλό
πρεπο ναό τής Άρτέμιδος, πού θά 
συναντήσης στο υψηλότερο μέρος 
τού Άκροκορίνθου, στήν θέαι 
«Α ρ α γ ο ν έ ρ α».

Ά π ό  εκεί ή θαυμάσια γλαυκή 
άπεραντωσύνη τού Κορινθιακού καί 
τού Σαοωνικοϋ . . . Καί άπό τις 
δύο αυτές θάλασσες ερχόμενος βλέ
πεις ο ίό  βάθος νά ορθώνεται, νω- 
χελικά, ή διακριτική σιλουέττα τού 
Άκροκορίνθου, πού τά τείχη τού 
κάστρου του, μέ τις στητές κι 
ολόρθες γλώσσες του, συνθέτουν 
τήν άρμονικώτερη γαρνιτούρα πού 
συναντάς σέ βουνό — φόντο, γνή
σιο ντεκόρ τού Κορινθιακού ορί
ζοντα.

Αυτό τό τελείωμα είναι ή τουρ
κική κατασκευή, μαζύ μέ τον μιναρέ 
καί τό διπλανό τζαμί καί λίγο πιο 
πάνω τά ερείπια τού πολυτελέστα
του καί «μυθώδους» άνακτόρου τού 
Κιαμήλ—Μπέη, πού μέσα σ’ αυτό 
άφησε τήν τελευταία του πνοή, 
υστέρα άπ’ τήν επαίσχυντη ήττα 
του στήν μάχη τών Δερβενακίων ό 
τραγικός στρατηλάτης Δράμαλης.

Τήν κρατική λειτουργία τής αρ
χαίας Κορινθίας θά σκιαγ ’ιαφήσωμε 
μέ δύο τελευταία λόγια, γιά νά 
όλοκληρώσωμε τήν εικόνα τού νο
μού μας. Ή  διοικητική πολ,ιτική, 
ιδιαίτερα τών τυράννων της, ευνοού
σε τον ερχομό καί τήν ευημερία τών 
άνθρώπων. Περισσότερο άπό κάθε 
πάλι, ή Κόρινθος «παρήγαγε» δό
κιμους πολίτες στήν Διοίκησι. Τού
τοι μέ τήν φρόνησι καί τήν γνώσι 
τους έδωσαν στήν πάλι νόμους, οί 
όποιοι προστάτευαν τον λαό καί 
τού έπέτρεπαν νά άνέβη καί ι ά 
έλευθερωθή άπό τις διάφορες οικο
νομικές καταπιέσεις τών ισχυρών.

Ή  συγκέντρωσις πολλών εμπό
ρων καί πλούτου στήν Κόρινθο, ή 
άμιλλα καί οί εφευρέσεις τών Κ ο- 
ρινθίων, τό ναυτικό τους, οί πάν
δημοι άγώνες τού ’Ισθμού πού 
συγκέντρωναν πολλούς ξένους, ή 
λατρεία τής Αφροδίτης καί ό εύκο
λος έρωτας μέ τις ώραιες εταίρες, 
έκαναν τήν πόλι όνομαοτη και 
πολυάνθρωπη καί άπό τούς άρχαιό- 
τερους χρόνους πήρε σημιντική καί 
έξέχουαα θέσι στήν 'Ελληνική 'Ιστο
ρία. ' Υμνήθηκε, όσον καμμία άλλη, 
άπό ποιητάς, ιστορικούς καί γενι
κώς τούς Πανέλληνας, ή δέ φήμη 
της σελαγίζει άπ’ άκρου εις άκρον 
τής υδρογείου, σαν λαμπρό, φω
τεινό καί άνέσπερο μετέωρο, γιά 
νά φωτίζη καί νά χειρ αγωγή τήν 
οικουμένη στήν κοιτίδα τού πολιτι
σμού, τού πνεύματος καί τού άνθρω- 
πισμού.
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Ή  Περιφορά ή καλύτερα ή κατα- 
νυκτική μυσταγωγία του ’Επιτα
φίου, ή Μεγάλη αύτή σκηνή του Θεί
ου Δράματος τής Μεγάλης Παρα
σκευής, δεν γινόταν άλλοτε παρά σέ 
πολύ λίγες πόλεις καί χωριά τής 
Ελλάδος καί ιδιαίτερα τής Πελοπον- 
νήσου. Θά μπορούσε μάλιστα κα
νείς νά τήν ονομάσει καθαρά ’Αθη
ναϊκή τελετή, γιατί, πριν άπό τήν 
Έπανάστασι τού 1821, μονάχα στήν 
’Αθήνα υπήρχε το έθιμο τής περι
φοράς τού ’Επιταφίου γύρω σ’ ολό
κληρη τή συνοικία τού ναού. Σ τ’ άλ
λα μέρη τής σκλαβωμένης πατρί- 
δος ή δραματική αύτή καί κατανυ- 
κτική σκηνή περιωριζόταν μέσα στήν 
ΐδια τήν έκκλησία ή τό πολύ - πολύ 
γύρω άπ’ αύτήν. ’Αλλού πάλι, όπως 
στά Επτάνησα καί σέ μερικά νησιά 
τού Αιγαίου, ή περιφορά τού Ε π ι 
ταφίου γινόταν μέσα στήν έκκλησία 
μέ μικρή περιφορά- καί στον αύλό- 
γυρό της.

Στή Θεσσαλία όμως, στήν ’Ή πει
ρο, στή Θράκη, στή Μακεδονία κα
θώς καί στήν Μικρά ’Ασία ή περι
φορά τού ’Επιταφίου δεν γινόταν 
καθόλου πριν άπό το 1821. Στήν 
Σμύρνη ωστόσο, οπού οί "Ελληνες 
ήσαν πάντοτε πολλοί καί ή χριστια
νική συνοικία τής πόλεως άπομονω- 
μένη, γινόταν περιφορά τού ’Επιτα
φίου γύρω στον αυλόγυρο τής Α γίας 
Φωτεινής. Στήν Κωνσταντινούπολή 
ή περιφορά γινόταν μέσα στήν περιο
χή των Πατριαρχείων καί μονάχα 
τήν αύγή τού Μεγάλου Σαββάτου. 
Μονάχα στήν ’Αθήνα, όπως είπαμε, 
ή περιφορά τού ’Επιταφίου έπαιρνε 
τήν πανηγυρική μορφή μιας πάνδη
μης λιτανείας.

’Αλλά πώς γεννήθηκε αύτο το 
έθιμο; Το είχαν οί πρώτες χριστια
νικές κοινότητες; 'Υπήρχε στή Βυ
ζαντινή εποχή;

’Αναμφισβήτητα, ναί! Στούς πρώ
τους χριστιανικούς χρόνους ό ’Επι
τάφιος θά περιφέρονταν μέσα στις 
κατακόμβες μέ πολλούς όμως φό
βους έξ αίτιας τών διωγμών. "Οταν 
όμως ή νέα Θρησκεία τού Ναζω
ραίου άναγνωρίσθηκε σάν έπίσημη 
θρησκεία τού Κράτους, τότε ή περι
φορά τού ’Επιταφίου έπεβλήθη, σύμ
φωνα μέ τά σχετικά χωρία τού 
Εύαγγελίου, πού μνημονεύουν τον 
ενταφιασμό τού Θεανθρώπου, άπό 
τότε πού ό ’Ιωσήφ ό άπό Άριμα- 
θείας παρέλαβε τό Σώμα Του καί 
μαζύ μέ τον Νικόδημο τον μετέφε
ραν στο «κοινόν μνημεΐον»».

Ή  διαδρομή πού έκαμαν ό ’Ιω
σήφ καί ό Νικόδημος, μεταφέρον-
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τας το Σώμα τοϋ Ίησοϋ άπδ τον 
Γολγοθά ώς τον τάφο, άποτέλεσε 
τήν βάσι τής σχετικής τελετής τής 
περιφοράς. Τά χωρία των Ευαγ
γελίων διαφέρουν μεταξύ τους, άλ
λα βασικώς μνημονεύουν τήν πράξι. 
Ποιητικώτερη είναι ή έκθεσις των 
γεγονότων άπό τον Ευαγγελιστή 
Λουκά, αν καί δεν παρευρεθηκε στον 
ένταφιασμό τοϋ Κυρίου. Γράφει λοι
πόν στήν σχετική περικοπή τοϋ 
Ευαγγελίου του.

«Καί ιδού άνήρ όνόματι ’Ιωσήφ, 
βουλευτής υπάρχων, άνήρ άγαθός 
καί δίκαιος άπό Άριμαθείας, πο- 
λεως των ’Ιουδαίων, δς προσεδεχετο 
τήν Βασιλείαν τοϋ Θεοΰ. Ούτος 
προσελθών τώ Πιλάτω ήτήσατο 
τό σώμα τοϋ Ίησοϋ καί καθελών ένε- 
τύλιξεν αύτόν σινδόνι καθαρά και 
έθηκεν αύτό έν μνήματι λαξευτώ, 
οδ ούκ ήν ούτω τεθειμένος. Καί ή μέ
ρα ήν Παρασκευή καί Σάββατον 
ύπέφωσκεν. Παρακολουθησασαι δε 
αί γυναίκες, αΐτινες ήσαν συνελη- 
λυθυΐαι έκ Γαλιλαίας αυτώ, εθεα- 
σαντο τό μνημείον καί ως ετεθη το 
σώμα αύτοϋ».

Σύμφωνα λοιπόν μέ τον Λουκά ό 
ενταφιασμός τοϋ Σώματος τοϋ Κυ
ρίου έγινε τήν αυγή τοϋ Σαββάτου. 
«Καί Σάββατον ύπέφωσκε».

Ά πό τούς άλλους Εύαγγελιστάς 
δεν προσδιορίζεται ό χρονος.

"Ωστε έκεΐ πού ή Περιφορά τοϋ 
’Επιταφίου γίνεται τήν αύγή τοϋ 
Σαββάτου γίνεται μέ τήν ρητήν άρχ 
πού μνημονεύει ό Λουκάς. «Και Σάβ
βατον ύπέφωσκε».

Ά ν  στα τέσσερα δμως Εύαγγέ- 
λια δεν γίνεται ό ’ίδιος λόγος για την 
πομπή καί τον ένταφιασμό τοϋ Κυ
ρίου, υπάρχει μια άλλη εκτεταμένη 
περιγραφή, γραμμένη άπό ένα απο 
τά ίδια πρόσωπα πού έλαβαν ενεργό 
μέρος στήν άποκαθήλωσι και στην 
Ταφή. Είναι τοϋ Νικοδήμου, τοϋ 
φίλου τοϋ ’Ιωσήφ πού μαζύ έθαψαν 
τον Κύριο. Τό κείμενον έχει τίτλο 
«Διήγησις Περί τοϋ Πάθους τοϋ 
Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χρίστου και τής 
Α γίας αύτοϋ Άναστάσεως». Τυ
πώθηκε άπό τον Τίσσεντορ μαζυ 
μέ άλλα άνέκδοτα θρησκευτικά κεί
μενα.

Ό  Νικόδημος, σάν σύγχρονος τοϋ 
Ίησοϋ καί σάν άνθρωπος πού πήρε 
μέρος στον ένταφιασμό τοϋ Κυρίου, 
μάς περιέσωσε πολλά άγνωστα ση
μεία τής τραγικής έκείνης νύχτας. 
Κι’ αυτός λοιπόν δέχεται πώς ό εν

ταφιασμός έγινε τήν αύγή τοϋ Σαβ
βάτου. Άφοΰ, γράφει, πήρε ό Ι ω 
σήφ τήν άδεια άπό τον Πιλάτο να 
κηδεύσει καί νά θάψει τον Κύριο 
«εύχαριστήσας τώ Πιλάτω και κα- 
ταφιλήσας αύτοϋ τάς χεΐρας καί τά 
ίμάτια, έξήλθε τή καρδία μέν χαί- 
ρων, ώς τοϋ ποθουμένου τυχών, 
τούς οφθαλμούς δέ φέρων έτι δακρύ- 
οντας. Οΰτω καί τήν χαράν είχε 
λελυπημένος».

"Υστερα, γράφει, πήγε στο Νικό
δημο καί τοϋ είπε δσα συνέβησαν. 
Αγόρασαν τότε σμύρνα καί αλόη 
έκατό λίτρες κι ένα μνημείο καινό 
καί βάζοντας τον Ίησοϋ μέσα σε 
ενα λευκό σεντόνι «άμα τή Θεοτόκω 
καί τή Μαγδαληνή Μαρία καί τή 
Σαλώμη, σύν τώ Ιωάννη και ταΐς 
λοιπαΐς γυναιξί Τοΰτον κηδεύσαντες 
ώς έθος, έν τώ τάφω κατέθεντο».

Ό  Νικόδημος, πού διασώζει τό
σες λεπτομέρειες, διέσωσε · άκόμα 
καί τον πρώτον ’Επιτάφιο Θρήνο 
τοϋ Ίησοϋ.

Καί τό σημείο αύτό τής περιγρα
φής του είναι τό πιο ποιητικό καί τό 
πιο συγκινητικό. Είναι δμως καλύ
τερα νά δώσουμε τούς θρήνους αύ- 
τούς στο πρωτότυπο δπως τούς δια
σώζει ό Νικόδημος, γιατί κάθε μετά- 
φρασίς τους θά μείωση την αξία 
τους καί τήν άγνότητά τους.

'Η  δέ Θεοτόκος έλεγε κλαίουσα:
—~Ω Υιέ μου γλυκύτατε! Πώς τό 

έμόν πρόσωπον ού σπαράξω τοΐς 
δνυξιν; Τοΰτο έκεΐνό έστιν, Υίέ μου, 
δπερ Συμβάν ό πρεσβύτης προεΐπε 
μοι, δτι τεσσαρακονθήμερον βρέ
φος προσήγαγόν Σε έν τώ ναώ. Αυ
τή έστίν ή ρομφαία, ήτις νΰν κατά 
τήν ψυχή μου διέρχεται. Τις τα εμά 
δάκρυα, γλυκύτατέ μου Ίησοϋ, κα- 
ταπαύση; Πάντως ούδεις, ει μη Συ 
ό Μόνος, εάν καθώς είπες, άναστή- 
ση τριήμερος».

'Η  δέ Μαγδαληνή Μαρία έλεγε 
κλαίουσα:

—’Ακούσατε Λαοί, φυλαί καί 
γλώσσα καί μάθετε ποίω θανάτω οί 
παράνομοι ’Ιουδαίοι τον μύρια κα
λά προς αύτούς πεποιηκότα παρεδώ- 
κασι. ’Ακούσατε καί θαυμάσατε. 
Τις άκουστά ταΰτα ποιήση προς 
άπαντα τον Κόσμον; ’Εγώ έν Ρήμη 
μόνη προς Καίσαρα άπελεύσομαι. 
Έ γώ  τοΰτο δηλώσω δσον κακόν ό 
Πιλάτος τοίς παρανόμοις Ίουδαΐ- 
οις πειθόμενος πέπραχεν.

—Ιωσήφ δέ ώδύρετο λέγων:
—Οϊμοι, γλυκύτατε Ίησοϋ, έξ 

άνθρώπων φίλε έξαισιότατε. Πώς

σέ κηδεύσω; Πώς σέ ενταφιάσω; 
Νύν έδει μοι συμπαρεΐναι ούς έν 
όλίγοις άρτοις έξέθρεψας. Οΰτω γάρ 
ούκ άν έδοξα, τής άξίας άπολειπό- 
μενος».

Πολλά χωρία άπό τις περιγρα
φές αύτές τοϋ Νικοδήμου έχουν προ
λάβει τά τροπάρια καί οί έπιτάφιοι 
ύμνοι τής Μεγάλης Παρασκευής. 
Καί διαπιστώνεται άκόμα κι άπ’ 
αύτά πώς ή κηδεία τοϋ Ίησοϋ κρά
τησε μέχρι τής χαραυγής τοϋ Σαβ
βάτου οπότε καί ένταφιάστηκε στο 
μνήμα πού άγόρασαν ό Ιωσήφ και 
ό Νικόδημος. Καί ή κηδεία αύτή 
έγινεν «ώς έθος» δηλαδή σύμφωνα 
μέ τά ιουδαϊκά έθιμα.

'Η  Περιφορά τοϋ ’Επιταφίου στά 
πρώτα χριστιανικά χρόνια έδινε τήν 
έντύπωσι μιάς ιουδαϊκής κηδείας. 
’Αλλά στήν Ελλάδα πήρε σιγά σιγά 
μιάν ιδιότυπη μορφή. Άνακατεύ- 
θηκε μέ πολλά τοπικά έθιμα πού 
διατηρήθηκαν άπό τήν άρχαιότητα 
ύποστηρίχθηκε μάλιστα άπό πολ
λούς ξένους καί ιδιαίτερα άπό τον 
έρευνητή τοϋ βίου τών άρχαίων Ε λ 
λήνων Βασμούθ, πώς ή περιφορά 
τοϋ ’Επιταφίου καί ή Άνάστασις 
θυμίζουν σκηνές τών Έλευσινίων 
Μυστηρίων.

Αύτό δμως δέν άληθεύει. 'Η  περι
φορά τοϋ ’Επιταφίου είναι σύμφωνη 
μέ τά άνάλογα χωρία τών Ευαγγε
λίων. Μονάχα ή πένθιμη τελετή, ή 
λαμπαδοφορία καί ή περιφορά άνά- 
μεσα στούς δρόμους τής πολιτείας 
ή τής συνοικίας τοϋ ναοϋ είναι επη
ρεασμένα άπό τήν άρχαιότητα. Ε ί
ναι μιά πάνδημη νεκρική πομπή, 
πού κάπως φέρνει στήν φαντασία 
τήν λατρεία τοϋ Άδώνιδος. Κι αυ
τός κηδευόταν μέσα στήν "Ανοιξη 
καί τό «Γλυκό ’Έαρ» τον προέπεμ- 
πε στήν τελευταία του κατοικία.

'Οπωσδήποτε τό σύνολο τής πε
ριφοράς τοϋ άνθοστολίστου επιτα
φίου μέσα άπό τούς δρόμους έχει 
μιά τέτοια μυσταγωγική έξαρσι, 
μεταδίδει τέτοιο θρησκευτικό ρί
γος καί τέτοια κατάνυξι στις ψυχές, 
πού κάνει τήν περιφορά πραγματική 
κηδεία τοϋ Θεανθρώπου, ενώ «Αί 
γενεαί πάσαι ύμνον τή ταφή σου 
προσφέρουσι, Χριστέ μου».
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Κατ’ αύτάς τάς ημέρας έπ’ εύκαιρία 
τοΟ έράνου διά τόν άντικαρκινικόν αγώνα 
εχει άναληφθή δι’ δλων των μέσων ένη- 
μερώσεως—έφημερίδες, περιοδικά, Ρα- 
διόφωνον καί τηλεόρασις—μία έκστρα- 
τεία διαφωτίσεως τοϋ κοινού διά τά αρχι
κά συμπτώματα τοϋ Κ α ρ κ ί ν ο υ  τά 
όποια θά πρέπει νά γνωρίζη ό κάθε άν
θρωπος καί τά όποια όταν γίνουν εγκαί
ρως άντιληπτά έπιτρέπουν τήν κατά τό 
δυνατόν πλέον επιτυχή άντιμετώπισίν 
του.

’Επειδή ώς ύπ’ ά ρ ι θ μ ό ν έ ν α  
σύμπτωμα άναφέρεται τό βρόγχος  
Φ ω νής, θεωρήσαμε καλόν νά άναλύ- 
σωμε σχετικά τήν σημασίαν του ώστε νά 
τοποθετηθή εις τήν συνείδησιν τών άνα- 
γνωστών τοϋ Περιοδικού μας μέ τις σω
στές διαστάσεις του.

Η Φ ωνησις είναι σπουδαιοτάτη 
λειτουργία τοϋ λάρυγγος καί έπιτρέπει 
τήν έκφρασιν καί τών πλέον άφηρημένων 
ιδεών διά φωνητικών συμβόλων γεγονός 
τό όποιον διακρίνει τόν άνθρωπον άπό τά 
άλλα μέλη τοϋ ζωϊκοϋ βασιλείου.

Ή  Φωνή παράγεται εις τόν λάρυγγα 
διά τής κινήσεως τών Φ ω ν η τ ι κ ώ ν  
χορδών, αί όποΐαι πάλλονται διά τοϋ 
έκπνεομένου άέρος καί είναι διάφορος 
καί χαρακτηριστική διά κάθε άτομον.

Τό ϋψος καί ή ποιότης τής φωνής 
έξαρτώνται άπό πολλούς παράγοντας ώς 
τό μήκος τών φωνητικών χορδών, τήν 
τάσιν των, τήν δύναμιν έκφυσήσεως κ. ά

Δέν υπάρχει άτομον τό όποιον νά μή 
έχει έμφανίση κάποτε βρόγχος τής φω
νής του. Ώ ς έπί τό πλεΐστον πρόκειται 
περί συμπτώματος τό όποιον συνοδεύει 
άκίνδυνον πάθησιν τοϋ Λάρυγγος, άλλά 
είναι δυνατόν νά άποτελή άρχικόν ση- 
μείον σοβαρωτέρας παθήσεως, ή άκόμη 
καί Καρκινώματος.

Αί παθήσεις αί όποΐαι προκαλοϋν βράγ. 
χος Φωνής, είναι ποικίλαι ή δε διάγνωσίς 
των σχετικά εύκολος διά τής Λαρυγγο- 
σκοπήσεως (έμμέσου καί άμέσου) ώς 
καί τελευταίως διά τής Μικρολαρυγγο- 
σκοπήσεως (τή βοήθεια χειρουργικού 
Μικροσκοπίου).

Τ Ο Β Ρ Α Γ Χ Ο Ζ

Τ Η Σ  Φ Ω Ν Η Σ

Κ Α Ι

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Π Α Ν .  Σ Χ Ο Ι Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Τ Η  
’ Ιατρού Χ ω ροφυλακής  

Χ ειρ . Ω τορινολαρυγγολόγου  
Δρος Ια τρ ική ς Σ χολής  

Π αν)μίου ’Αθηνών

Τό Βρόγχος φωνής γενικώς προκα- 
λεΐται κατόπιν διαταραχής τής κινητι- 
κότητος τών Φωνητικών χορδών ή όποια 
δυνατόν νά οφείλεται εις αίτια ’Ο ρ γ α 
ν ι κ ά  (Φλεγμοναί— "Ογκοι— Παραλύ
σεις) είτε Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ά  (Ψυχο
γενή).

Αί συνηθέστεραι παθήσεις είναι αί 
πόσης (ρύσεως Λαρυγγίτιδες, όξεϊαι καί 
χρόνιαι, δηλαδή φλεγμοναί τοϋ λάρυγ
γος αί όποΐαι προκαλοϋνται μετά άπό 
κρυολόγημα ή κατάχρησιν φωνής, καπνί
σματος, καί οινοπνευματωδών ποτών 
ώς καί εισπνοής έρεθιστικών άερίων.

Εις τήν όξεΐαν φάσιν άρκεΐ άντιφλε- 
γμονώδης άγωγή, πλήρης άφωνία ώς καί 
άποφυγή καπνίσματος καί έρεθισμοϋ τών 
Φωνητικών χορδών έπί ΙΟήμερον περί
που διά νά άποκατασταθή ή Φωνή.

Συχνοί έπίσης είναι οί καλοήθεις 
όγκοι τοϋ λάρυγγος, ώς πολύποδες τών 
φωνητικών χορδών, κύστεις, άγγειώματα, 
λιπώματα κ.ά. οί όποιοι όφείλονται κυ,- 
ρίως εις χρόνιον έρεθισμόν τών φωνη
τικών χορδών συνεπείμ ύπερβολικής 
χρήσεώς των (έπαγγελματικαί νόσοι τών 
Διδασκόντων καί τών Άοιδών).

Τό οίδημα τοϋ λάρυγγος—κυρίως άλ- 
λεργικόν—προκαλεϊ όμοίως βρόγχος, άλ
λά ό κίνδυνος εϊς τήν περίπτωσιν αυτήν

όφείλεται εις τήν αποφρακτικήν δύσπνοι
αν.

Δέν θά άναφερθώμεν ιδιαίτερα εις τάς 
παραλύσεις τών Φωνητικών χορδών αί 
όποΐαι όφείλονται εις βλάβην τοϋ κάτω 
Λαρυγγικού Νεύρου, άλλά θά έπιμεί- 
νωμεν εις τήν άνάλυσιν δι’ όλίγων τοϋ 
καρκίνου τοϋ λάρυγγος ό όποιος είναι 
σχετικά συχνός καί προσβάλλει συνη- 
θέστερα τούς άνδρες ήλικίας 50-70 έτών.

Φαίνεται ότι διάφοροι παράγοντες 
ώς τό κάπνισμα, ή κατάχρησις οινο
πνεύματος, ή άκάθαρτος άτμόσφαιρα 
(ρύπανσις μέ καυσαέρια κ.λ.π.) εύνοοϋν 
τήν άνάπτυξίν του.

Ό  καρκίνος τοϋ λάρυγγος καί ειδικά 
ό καρκίνος τών φωνητικών χορδών προ- 
καλεΐ λίαν πρωΐμως, βρόγχος.

’Εάν διαγνωσθή έγκαίρως, δηλαδή 
άμέσως μετά τήν έμφάνισιν τοϋ βρόγχους 
ότε δέν έχει έπεκταθή πέραν τών Φ ω ν η 
τ ι κ ώ ν  χορδών, ή θεραπεία του είναι 
σχετικά εύκολος, είτε μέ μικράν έγχεί- 
ρησιν (Χορδεκτομήν), είτε μέ άκτινοβο- 
λίαν ή καί άμφοτέρων.

Ή  πρόγνωσις τής θεραπείας είναι πολύ 
καλή (ποσοστόν 85 ο]ο ίάσεις πενταε
τούς διάρκειας) διότι αί Φωνητικοί 
χορδαί έχουν λίαν άραιά λεμφαγγεία καί 
ή μετάστασις έπιβραδύνεται.

Δυστυχώς άπό τούς άσθενεΐς παρα- 
λείπεται συχνά ή έγκαιρος λαρυγγολο- 
γική έξέτασις καί τό βρόγχος άποδίδεται 
εις κρυολόγημα ή κατάχρησιν καπνού

Ό  Βραχνός άρρωστος συμβουλεύ
εται κατά μέσον όρον τρεις ’Ιατρούς καί 
παρέρχονται οκτώ μήνες μέχρις ότου 
ύποβληθή εις λαρυγγοσκόπησιν καί 
διαγνωσθή τελικώς ό καρκίνος, ώς αί 
διάφοροι στατιστικοί άποδεικνύουν.

Μέχρι τότε όμως ό καρκίνος έχει προ
χωρήσει άρκετά ώστε καθίσταται άπα- 
ραίτητος ή όλική χειρουργική άφαίρεσις 
τοϋ λάρυγγος άλλά καί πάλιν αί έλπίδες 
πενταετούς έπιβιώσεως τοϋ άσθενοϋς 
είναι μόνον 50—60 ο]ο.

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει σαφώς ή 
άξια τής λάρυγγοσκοπήσεως, άποτελεϊ 
δέ κανόνα ότι βρόγχος φωνής παραμένον 
πέραν τών δύο έβδομάδων πρέπει νά 
έλέγχεται λαρυγγοσκοπικώς.

Τό βράγχος φωνής λοιπόν δέν σημαίνει 
οπωσδήποτε Κ α ρ κ ί ν ο ν  πλήν όμως 
δέν δικαιολογείται έπιπολαία άντιμετώ- 
πισις του καί καθυστέρησις, ιδία όταν 
συνεχίζεται καί πέραν τών 15 ήμερών.
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" Ε Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Ν Ε , ,
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 

Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

Κέντρον 2 πρός 2—42...Μεταβήτε περιοχήν Ντε- 
πώ οδός Α άριθ. Β ατομον παραπονεΐται διά διατάρα- 
ξιν κοινής ήσυχίας...

Σέ λίγα λεπτά τό πλήρωμα βρισκόταν έμπρός άπό 
μιά ωραία μονοκατοικία τής γραφικής αυτής περιο
χής τής Θεσσαλονίκης. Χτύπησαν τό κουδούνι καί 
τούς άνοιξε ένας συμπαθητικός άνθρωπος.

—Κύριοι, τούς είπε μέ σοβαρό τόνο στή φωνή 
του. Σάς κάλεσα εδώ γιατί δέν μπορώ νά ήσυχάσω 
άπό τό θόρυβο πού γίνεται.

—Περί τίνος άκριβώς πρόκειται; τόν ρώτησε ό 
επικεφαλής.

—Μά δέν άκοϋτε; είπε έκεΐνος μέ τήν ίδια σοβαρό
τητα στή φωνή του.

—'Ομολογώ πώς όχι, τοΰ άπάντησε μέ φανερή 
άπορία ό επικεφαλής. Εκτός άπό τόν θόρυβο τών 
αυτοκινήτων πού περνούν στή λεωφόρο δέν μπορώ 
νά εντοπίσω άλλο χαρακτηριστικό θόρυβο.

—Άκριβώς γι’ αυτά τά αυτοκίνητα πρόκειται είπε 
μέ τήν ίδια σοβαρότητα στή φωνή του ό οικοδε
σπότης. Μέ ενοχλούν άφάνταστα γι’ αύτό σάς κάλεσα 
έδώ.

—Μένετε άρκετό χρόνο στήν περιοχή αυτή;
—Περίπου δύο μήνες.
—Τότε δικαιολογημένα νά σάς ένοχλή ή κίνησις 

τοΰ δρόμου. Δέν έχετε όμως παρά νά έξοικειωθήτε.
Είπαν καί άλλα πολλά άκόμη γύρω άπό τούς θορύ

βους καί γενικά τά προβλήματα πού δημιουργούν 
οί μεγαλοπόλεις μέχρι πού ό άνθρωπος ικανοποιήθη
κε άπόλυτα.

Θά μοΰ πήτε ότι ήταν εξεζητημένο τό τηλεφώνημά 
του. Αυτό όμως δέν έχει σημασία. Ξέρετε τί είπε 
κάποιος ξένος συνάδελφος όταν ρωτήθηκε ποιόν 
θεωρεί επιτυχημένο άστυνομικό; Εκείνον ό όποιος 
τήν πιό άσήμαντη υπηρεσιακή ένέργεια τήν ταυτίζει 
πάντοτε μέ μιά μεγάλη άποστολή. ..

Οί δύο φίλοι διασκέδαζαν σέ μιά ταβέρνα τής 
Κάτω Τούμπας. Σέ μιά στιγμή άρχισαν νά συζητούν 
μεγαλόφωνα, υστέρα νά χειρουνομοΰν, νευρικά, καί 
στή συνέχεια ό ένας νά έκδηλώνη άσχημες προθέ
σεις γιά τόν άλλον. Κάποιος πού παρακολουθούσε 
τή σκηνή έκρινε σκόπιμο νά τηλεφωνήση στήν Ά με
σο Έπέμβασι. 'Όταν σέ λίγα λεπτά κατεύθανε έπί 
τόπου τό Περιπολικό 2—10, ό καυγάς είχε σχεδόν 
κοπάσει. Οί άνδρες τοΰ Περιπολικού έμαθαν τότε 
ότι αιτία τοΰ κακού ήταν ένα περίεργο στοίχημα πού 
είχαν βάλει μεταξύ τους οί δύο φίλοι: Ποιος θά κατα- 
ναλώση σέ λιγότερο χρόνο ένα κιλό ρετσίνα. . . 
Αφού δόθηκαν οί εξηγήσεις καί έγιναν οί άπαραί- 
τητες συστάσεις τό πλήρωμα άνεχώρησε άφοΰ ό επι
κεφαλής κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια νά πείση 
τούς δύο φίλους ότι αυτός καί τό πλήρωμα «δέν 
είναι άκατάδεχτοι γιά ένα ποτηράκι στό πόδι». Αιώ
νιοι ρωμηοί μέ τό πατροπαράδοτο φιλότιμο σας.

* * *

"Ολα ξεκίνησαν άπό μιά κακόγουστη τηλεφωνική 
φάρσα πού σκάρωσε στό νεαρό ζευγάρι μία άδελφι- 
κή τους φίλη. Οί δυό σύζυγοι μή έχοντας πείρα άπό 
τούς κλασσικούς καυγάδες άλλων ζευγαριών. . . 
παρωχημένων εποχών, άντί νά έκσφενδωνίζουν απει
λές καί διάφορα μικροαντικείμενα, προσπαθούσαν 
ό καθένας γιά λογαριασμό του νά πείση τόν άλλον 
γιά τό μεγάλο δίκηο πού τόν έπνιγε. "Ωσπου ό άνδρας 
έχασε κάποτε τήν ψυχραιμία του καί έφυγε έξαλος 
άπό τό σπίτι δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δέν 
θά έπιστρέψη ποτέ. Μέ άναφιλητά ή νεαρή κυρία 
κάλεσε τό 109 τοΰ Αμαρουσίου καί ζήτησε τήν 
συνδρομή τής Αμέσου Έπεμβάσεως.

—Μήν άνησυχήτε κυρία μου τής είπε ό σπήκερ 
άφοΰ πρώτα τήν άφησε νά ξεσπάση. Ό  σύζυγός σας 
τό πολύ σέ δέκα λεπτά θά είναι καί πάλι κοντά σας. 
Πράγματι έτσι καί έγινε. Το νεαρό ζευγάρι συμφι
λιώθηκε άμέσως. Όταν ή σύζυγος διηγήθηκε κά
ποια στιγμή τά καθέκαστα τοΰ τηλεφωνήματος ό σύ
ζυγος γεμάτος περιέργεια τηλεφώνησε στήν ’Άμεσο 
Έπέμβασι.

—Πώς τό ξέρατε ότι θά ξαναγύριζα; ρώτησε τόν 
σπήκερ.

—Είναι άπλούστατο τοΰ είπε έκεΐνος. "Ακόυσα σέ 
μιά στιγμή τή σύζυγό σας πού μοΰ είπε ανάμεσα στ 
άλλα «.. . έφυγε μέ τις παντόφλες καί θά κρυώση...» 
Αφήστε πού άπό τήν όλη άφήγησί της κατάλαβα γιά 
τήν μεγάλη άγάπη πού σάς δένει.

Αύτό θά πή συνύπαρξις άστυνομικοΰ δαιμόνιου 
καί αισθηματικής ψυχολογίας. . .
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Ό  νεοπαγής θεσμός των γυναικών ’Αστυνομικών τής Χωρο
φυλακής, άπεδείχθη έκ τής πρακτικής χρήσιμος καί έπιτυχής. 
’Ιδιαιτέρως εις τόν νευραλγικόν τομέα τοΟ Τουρισμού προσφέ
ρει θετικόν, παραγωγικόν καί έποικοδομητικόν εργον, τό όποι
ον κατ’ έπανάληψιν έχει έγκωμιασθή, μέ τά πλέον ένθουσιώδη 
σχόλια, υπό τών έπισκεφθέντων τήν χώραν μας αλλοδαπών.

Πλεϊσται συγχαρητήριοι έπιστολαί καί τηλεγραφήματα κα
ταφθάνουν εις τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής, τά όποια έκ παραλλή
λου δημοσιεύονται καί σχολιάζονται, εύμενώς, ύπό έγκύρων 
τουριστικών φορέων καί έγκριτων έντυπων τού έξωτερικοΰ.

Εις πολλούς αρχαιολογικούς χώρους τής Ελλάδος αί γυ
ναίκες ’Αστυνομικοί τής Χωρ]κής έξενάγησαν έπιτυχώς όμί- 
λους καί μεμονωμένα άτομα, τά όποια έπεσκέφθησαν αυτούς.

Εις τήν φωτογραφίαν μας'Υπεν]ρχης ξεναγεί εις τάς άρχαιό- 
τητας τού Σουνίου τήν Πρόεδρον τού συνελθόντος εις ’Αθήνας 
από 6—10 Μαρτίου 1974 ΙΙου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτιλιακών 
Διαιτητών, Καν MARGUERITE HALLER.

Η ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗ- 

ΣΕΩΣ

Μία νέα ποινή θά περιλη- 
φθή, πιθανώς εις τάς νομο
θεσίας τών Ευρωπαϊκών χω
ρών, κατόπιν είσηγήσεως 
τού Συμβουλίου τής Ευρώ
πης: Ή  άφαίρεσις τής άδει
ας οδηγού δι’ άδικήματα ήσ- 
σονος σημασίας.

Λόγω τής σημασίας, τήν 
όποιαν άποκτα όλονέν περισ 
σότερον εις τήν σύγχρο
νον ζωήν τό ιδιωτικόν αύ- 
τοκίνητον, ή ποινή αυτή 
θά έχη ώς πιστεύεται, ικα
νοποιητικήν άποτελεσματι- 
κότητα, πιθανώς μεγαλυτέ- 
ραν άπό πολλάς περιπτώ
σεις έκείνης τής κρατήσεως 
καί τού προστίμου.

"Αλλαι ίδέαι, αί όποϊαι 
προτείνονται ύπό τών Εύ- 
ρωπαίων νομομαθών, περι
λαμβάνουν τήν κράτησιν 
τών μικρό-παραβατών κατά 
τά Σαββατοκύριακα μόνον 
-συνεπαγομένην τήν πρό- 
σκαιρον, άλλ’ όδυνηράν 
στέρησιν τού Ι.Χ.-καί ή 
δημιουργία «κέντρων υπο
χρεωτικής παραμονής», εις 
τά όποια οί τιμωρούμενοι 
θά ύποχρεοΰνται νά είναι 
παρόντες κατά τά άπογεύ- 
ματα τού Σαββάτου.

Οϊ ειδικοί τού Συμβου
λίου τής Ευρώπης προτεί
νουν, έπί πλέον τήν άπα- 
σχόλησιν τών μικρό—πα
ραβατών, άνευ άμοιβής, εις 
κοινωφελή έργα, έπί παρα- 
δείγματι τήν περισυλλογήν 
απορριμμάτων έκ τών έξο- 
χών ή τών άκτών.

ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ

Προσφάτως εις τό Λονδίνον ’Αστυνομικός τής 
Σκώτλαντ - Γυάρντ έπιβαίνων περιπολικού αύτοκινή- 
του σταμάτησε διά νά έλέγξη ιδιωτικής χρήσεως αύτο- 
κίνητον τού όποιου έπέβαινον τρία άτομα νεαράς ήλι- 
κίας, διά παράβασιν τού Κ. Ο. Κ. Ό  όδηγός τού αυτο
κινήτου συνελήφθη καί ώδηγήθη εις τό πλησιέστερον 
’Αστυνομικόν Τμήμα. Οί συνεπιβάται όμως τού συλ- 
ληφθέντος όδηγοΰ χρησιμοποιήσαντες τό αύτοκίνητον 
τού παραβάτου έπέπεσαν έπί τού περιπολικού αύτοκι- 
νήτου τό όποιον ό ’Αστυνομικός έστάθμευσε πλησίον 
τού Τμήματος καί έπροκάλεσαν εις αυτό μεγάλη ν κα
ταστροφήν. Δέν ύπελόγισαν όμως ότι φεύγοντες άφη
σαν έπί τού καταστραφέντος αυτοκινήτου τό έπισκε- 
πτήριόν των, τό όποιον εις τήν προκειμένην περίπτω- 
σιν ήταν τά έλαστικά πέλματα τού αυτοκινήτου των. 
Άποδειχθείσης έργαστηριακώς τής ένοχής των διά 
τής άντιπαραβολής τών έλαστικών μέ τά έγκαταλει- 
φθέντα εις τό περιπολικόν αύτοκίνητον άποτυπώματα, 
συνελήφθησαν καί ώμολόγησαντήν πράξιν των, παρα- 
πεμφθέντες έίς τήν Δικαιοσύνην.

Εις τάς φωτογραφίας τό καταστραφέν αύτοκίνητον 
καί τά παραβληθέντα άποτυπώματα.
’Εκ τού περιοδικού: «LONDON POLICE GAZETTE»
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Ή  ιστορική, πλέον, φράσις τοϋ Κικέρωνος 'o’ tempora ο mores, 
εύρίσκει τήν τελειοτέραν άντιπροσώπευσίν της εις τούς νέους 
ρυθμούς τής ραγδαίως έξελισσομένης έποχής μας, τής οποίας 
άπότοκος είναι ή δημιουργία νέων ανακατατάξεων, σαφώς βελ
τιωμένων, διά τήν έξυπηρέτησιν τοϋ πολυσυνθέτου καί πολυ- 
σημάντου παράγοντος, πού καλείται: ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Εις τήν άλλοπρόσαλλον, λοιπόν, αύτήν έποχήν άναζητοΰν- 
ται «νέες φόρμουλες», διά τήν ταχυτέραν καί άνετωτέραν διεκ- 
περαίωσιν των πάσης (ρύσεως κρατικών ύποθέσεων καί ιδίως 
τών πολλαπλών ’Αστυνομικών άντικειμένων, πού κατακλύζουν 
τήν σύγχρονον κοινωνίαν.

Αυτοκίνητα, συνεπώς, υψηλών «ρεπρίζ» καί ταχυτήτων έχουν 
προμηθευθή όλαι αί Άστυνομίαι τοϋ κόσμου, άλλά καί τό 
παραδοσιακό "Αλογο τής ’Εφίππου Χωροφυλακής, μέ τόν 
έπιμήκη καλπασμό του. δέν έπαυσε νά κάμνη τήν μεγαλειώδη 
του έμφάνισιν εις πλείστας ευρωπαϊκός ’Αστυνομίας, τάς όποι
ας θαυμασίως εξυπηρετεί μέ χάρι καί γραφικότητα, χωρίς νά 
άποτελεϊ δυσαρμονίαν καί άντίθεσιν εις τό πεζόν καί μεγλαγχο- 
λικόν πλαίσιον τής συγχρόνου έποχής μας. Τοϋ λόγου τόάσφα- 
λές ιίαραπλεύρως.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΙΩΞΙΣ 
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ

Ή  άπόφασις τοϋ συνελθόντος προσφάτως εις Βιέν
νην, συνεδρίου τής «Ίντερπόλ» (Διεθνούς ’Αστυνομίας) 
όπως δημιουργήση ένα σύστημα ήλεκτρονικοϋ διερευ- 
νητοϋ διά τήν καταδίωξιν τών λαθρεμπόρων ναρκωτι
κών, όφείλεται έν μέρει εις τήν κτηθεΐσαν πείραν έκ 
παρομοίου συστήματος, τό όποιον λειτουργεί άπό τίνος 
χρόνου εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας.

Τό σύστημα είναι έγκατεστήμένον εις τό υπόγειον 
ενός κτιρίου, εις Σάν Ντιέγκο τής Καλιφορνίας, χρη
σιμοποιείται δέ ύπό τής Τελωνειακής Υπηρεσίας διά 
τό «κτένισμα» τοϋ πλήθους τών ’Αμερικανών, πού έπι- 
στρέφουν άπό ταξίδια διακοπών εις τό έξωτερικόν. Ή  
έγκατάστασις, ήτις ήτο άκρως μυστική μέχρι πρό τίνος, 
έδημιουργήθη τφ 1970, έπί πειραματικής βάσεως, κα
τόπιν δέ τής μεγάλης έπιτυχίας, τήν όποιαν έσημείω- 
σεν, έπεξετάθη έκτοτε σημαντικώς.

’Επί παραδείγματι, κατά τό τριήμερον Σαββατοκύ- 
ριακον τής «Εορτής τής ’Εργασίας», τό έν λόγω νευ
ραλγικόν κέντρον τοϋ ήλεκτρονικοϋ δικτύου πληροφο
ριών τής ’Αμερικανικής Τελωνειακής 'Υπηρεσίας άπήν- 
τησεν εις 715.000 έρωτήσεων, τάς όποιας άπηύθυναν 
εις αύτό έπειγόντως τελωνειακοί έλεγκταί, έκτελοϋντες 
υπηρεσίαν κατά μήκος τών συνόρων Μεξικοϋ—Κανα
δά εις διεθνή άεροδρόμια καί εις πολλούς λιμένας, όπου 
μεγάλα κρουαζιερόπλοια άπεβίβαζαν τούς έπιβάτας των.

Εις τάς ώρας αιχμής τών άφίξεων τουριστών έκ τοϋ 
έξωτερικοϋ, αί έρωτήσεις συνέρρεαν εις τούς ηλεκτρο
νικούς έγκεφάλους τοϋ κέντρου διερευνήσεως μέ ρυ
θμόν 10 κατά δεύτερόλεπτον, έκ 485 τερματικών ση
μείων, μερικά έκ τών όποιων εύρίσκοντο εις άποστάσεις 
3.000 έως 5.000 χιλιομέτρων, αί δέ άπαντήσεις έδίδοντο 
μέ τήν αύτήν άκαριαίαν ταχύτητα καί άκρίβειαν.

Οι πλεΐστοι τών τουριστών δέν άντελαμβάνοντο, 
καθ’ ήν ώραν ΐσταντο πρό ενός τελωνειακοϋ, ότι ούτος 
έτύπωνεν εις τήν τερματικήν ήλεκτρονικήν γραφομη
χανήν τό όνομά των, τόν άριθμόν κυκλοφορίας τοϋ 
αύτοκινήτου των ή τόν άριθμόν τοϋ διαβατηρίου των, 
χρησιμοποιών πληκτρολόγιον, καί λαμβάνων αύτοστι- 
γμεΐ ώς άπάντησιν είτε ένα «ναί», είτε τήν μνείαν «μή 
σεσημασμένος». Οί άντιστοιχοϋντες εις τήν καταφα
τικήν άπάντησιν ώδηγοΰντο εις ιδιαίτερον χώρον διά 
νά άπαντήσουν εις περισσοτέρας έρωτήσεις ή νά υπο
βληθούν εις έπισταμένην έρευναν.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΤ έκαστον όνομα, ή ηλεκτρονική τράπεζα μνή
μης, ήμπορεϊ νά παρέχη έως 50 πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία, σχετικά μέ τήν χρονολογίαν καί τόν τόπον 
γεννήσεως, τάς προηγουμένας συλλήψεις, τάς τυχόν ά- 
ξιολόγους ποινάς, τούς γνωστούς ή είκαζομένους έργο- 
δότας ή συνεταίρους έν έγκλήματι τοϋ έξεταζομένου, 
καί τά τεχνάσματα, τά όποια έχρησιμοποιήθησαν ύπ’ 
αύτοϋ κατά τό παρελθόν.

Αί πληροφορίαι, τάς όποιας περιέχουν αί μαγνητο- 
ταινίαι τοϋ δικτύου, μεταβάλλονται καί έπαυξάνονταί 
διαρκώς, μερικαί δέ προέρχονται άπό πληροφοριοδό- 
τας τοϋ έξωτερικοϋ.

Οί τελωνειακοί, άκόμη καί έκεΐνοι, πού ύπηρετοϋν 
εις τάς πλέον μακρινάς θέσεις, κατά μήκος τών Καναδι
κών καί Μεξικανικών συνόρων, διαθέτουν εις τήν άκρην 
τών δακτύλων των, κυριολεκτικώς, έκτος τών άνωτέρω 
πληροφοριών καί τά ήλεκτρονικά άρχεϊα σημάνσεως 
κακοποιών τοϋ Έφ-Μπή-'Αϊ, τά όποια είναι συνδεδε- 
μένα μέ τό δίκτυον τής τελωνειακής υπηρεσίας.
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ΕΘΝΙΚΗ Ο Λ Ο Ι ΑΘΗΝΩΝ - GEDNIKHI
114ον - 205ον χιλιόμετρον 'Η στροφή τοΟ 122ου χιλιομέτρου μέ 

δύο διαδοχικές αναδιπλώσεις σέ σχήμα 
κλειστών τόξων.

. . .Καί ξαφ νικά  έκεϊ πού προσπαθούσα νά άποπαγιδεύσω τόν 
όδηγό καί τούς έπιβάτες άπό τό άναποδογυρισμένο γιώ τα— χ ϊ ,  ένοιωσα  
τό σώμα μου νά στροβιλίζεται στον αέρα. Μέσα σέ λίγα  δευτερόλεπτα  
βρέθηκα πεσμένος άνάμεσα σέ μιά συστάδα άπό θ άμ νους. Αισθανό
μουν ένα φοβερό πόνο στήν μέση , ένώ άπό τό μέτω πό μου κυλούσε 
ζεστό τό α ίμ α . 'Ωστόσο όμως βρήκα τό κουράγιο νά σηκωθώ καί 
σύρθηκα μ έχρι τήν άκρη τού δρόμου. Έ κεΐ μέ όση δύναμι μού εί
χ ε  άπομείνει φ ώ ναξα  σέ κάποιον όδηγό νά τοποθετήση τά τρίγωνα  
άσφαλείας σέ μεγαλύτερη άπόστασι γιατί ό δρόμος είχε  κλείσει 
τελείω ς . "Υστερα λιποθύμησα. . . .

Ή  άφήγησι αυτή ανήκει στον Χωροφύ
λακα τροχονόμο κ. Ευάγγελο Μουστάκα, 
τού Σταθμού Τροχαίας Αιβανατών. Τόν 
συνήντησα νά έλέγχη τήν κυκλοφορία 
σέ μιά άπό τις πρώτες στροφές τής ’Ε 
θνικής οδού στήν περιοχή Μαρτίνου, 
όπου τόν ’Απρίλιο τού 1973 κινδύνεψε 
νά χάση τήν ζωή του στήν προσπά- 
θειά του νά σώση συνανθρώπους του, 
θύματα τροχαίου άτυχήματος. "Ενας όδη- 
γός γιώτα—χϊ πού κατευθυνόταν πρός 
τήν Λαμία δέν ύπελόγισε σωστά τήν 
στροφή μέ τό ολισθηρό, ύστερα άπό βρο
χή οδόστρωμα, μέ αποτέλεσμα νά έκτρα- 
πή άπό τήν πορεία του καί νά βρεθή έξω 
άπό τό έρεισμα τού δρόμου μέ τούς 
τροχούς στό άέρα. 'Ο Χωροφύλαξ Μου
στάκας πού βρισκόταν έκεϊ κοντά, 
έτρεξε νά προσφέρη τήν βοήθειά του 
σέ τρεις τραυματισμένους άνθρώπους, 
παγιδευμένους πίσω άπό τις ερμη
τικά κλεισμένες πόρτες. Τήν ίδια στιγμή 
ένα άλλο γιώτα—χϊ τόλμησε νά περάση 
άνάμεσα άπό τΙς φοβερές Συμπληγά- 
δες πού δημιουργούσαν ή υπερβολική 
ταχύτης καί τό όλισθηρό οδόστρωμα. 
Έ τσ ι τό άτύχημα ήταν γεγονός τετελε
σμένο. Τό αυτοκίνητο όταν βρέθηκε στήν 
κορυφή τού τόξου τής στροφής, πετά- 
χτηκε σάν βέλος στό άντίθετο ρεύ

μα πορείας, συνεκρούσθη μέ ένα άνερχό- 
μενο φορτηγό, βγήκε άπό τό οδόστρωμα, 
παρέσυρε τόν τροχονόμο καί άκινητο- 
ποτήθηκε δημιουργώντας τέσσερις .και
νούργιους τραυματίες. Παρόμοιες συγ
κλονιστικές στιγμές ζοϋνε καθημερινώς 
οί τροχονόμοι Χωροφύλακες. Μία τέ
τοια στιγμή είναι καί ή ιστορία άπό 
τήν «Κοιμωμένη τών Θηβών» όπως 
έχαρακτηρισε ό Χωροφύλαξ τροχονόμος 
κ. Μήτσιας τήν 17χρονη παιδούλα πού 
σκοτώθηκε στό 114ο χιλιόμετρο, ύστε
ρα άπό ένα φοβερό άτύχημα. Δέν είχε 
τήν παραμικρή άμυχή καί φαινόταν σάν 
νά κοιμάται. "Οπως γίνεται πάντα σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις, οί τροχονόμοι 
έτρεξαν στό Νοσοκομείο, μέ όση ταχύτητα 
μπορούσαν. Μάταιος κόπος. Τό 17 
χρονο κορίτσι είχε σβήσει γιάπαντοτει- 
νά σάν τό λουλούδι μέσα στήν παγωνιά . .. 
'Ο άνθρώπινος ρόλος συνεχίστηκε άπό 
τούς τροχονόμους. Τήν έντυσαν μέ κά
τασπρο νυφικό καί τήν συνώδεψαν μέ 
όδύνη στό κοιμητήρι τών Θηβών όπου 
τής έστησαν μνημείο άπό κατάλευκο 
μάρμαρο . . . ’Αλλά τί νά πρωτοθυ- 
μηθή κανείς άπό τήν άτελείωτη άσφαλ
το, τήν ποτισμένη μέ τόν ιδρώτα καί 
κάποιο φευγαλέο, καμμιά φορά, δάκρυ 
τού τροχονόμου, καθώς καί τό αίμα τό

σων άθώων άνθρώπων; Παρά τις ύπε- 
ράνθρωπες προσπάθειες πού καταβάλλον
ται, τά άτυχήματα έξακολουθοΰν νά συμ
βαίνουν στήν περιοχή αυτή τής ’Εθνικής 
οδού. Συγκεκριμένα άπό τό 114ο μέχρι 
τό 126ο χιλιόμετρο, τό οδόστρωμα γί
νεται άρκετά ολισθηρό άπό τις πρώτες 
σταγόνες τής βροχής. Γενικά σ’ ολό
κληρο αύτό τό κομμάτι ύπάρχουν άλλεπάλ- 
ληλες στροφές μέ άρκετά περιωρισμέ- 
νο πεδίο όρατότητος πού δημιουργεϊται 
καί άπό τήν άπότομη εναλλαγή κλί- 
σεως τού οδοστρώματος. "Οπως έχει πα- 
ρατηρηθή άπό τά διάφορα άτυχήματα 
πού συνέβησαν έδώ, συνήθως έκτρέπονται 
άπό τήν πορεία τους όσοι κατευθύ- 
νονται πρός τήν Λαμία, καί αύτό γιατί 
οί περισσότερες στροφές έχουν όμόρροπη 
κλίσι. Χαρακτηριστικά επικίνδυνες είναι 
έκεϊνες πού βρίσκονται στό 120ο, 122ο, 
καί 124ο χιλιόμετρο. ’Ιδιαίτερα ή δεύ
τερη πού περικλείεται σέ μιά άπόστασι 
600 περίπου μέτρων μέ δύο διαδοχικές 
άναδιπλώσεις σέ σχήμα κλειστών τόξων. 
Στό 131ο χιλιόμετρο μέ άναμένει μιά 
συγκλονιστική εικόνα : Ά π ’ έξω άπό 
ένα συνεργείο ύπάρχει μιά σειρά άπό 
άχρηστα όχήματα. Δέν είναι ένα συνη
θισμένο νεκροταφείο αυτοκινήτων, πού 
πέρασαν στήν άχρηστία ύστερα άπό 
φυσιολογική φθορά, άλλά μερικά πιόνια 
τού Μολώχ τής ασφάλτου, πού μέσα 
σέ λίγα δευτερόλεπτα έγιναν φέρετρα 
καί έστειλαν στον τάφο άθώους άνθρώ
πους. . . .

’Από τό 131ο μέχρι τό 145ο χιλιόμε
τρο ό δρόμος παρουσιάζει μεγαλύτερη 
άνεσι. Τά έλάχιστα άτυχήματα πού συμ
βαίνουν έδώ, όφείλονται σέ υπερβολική 
ταχύτητα, άντικανονική ύπέρβασι ή χρή- 
σι έκτυφλωτικών φώτων. Μεγάλη προσο
χή χρειάζεται στό έπόμενο χιλιόμετρο 
(διακλάδωσις πρός Άρκίτσαν) δπου ση
μειώνονται παραβάσεις προτεραιότητος.
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Τό θέαμα είναι συγκλονιστικό. Αύτοκίνητα παραμορφωμένα άπό σφοδρές 
συγκρούσεις, προβάλλουν άνάγλυφη τήν έκτασι των τροχαίων τραγωδιών καθώς 
καί τό πικρό έρώτημα : ΓΙΑΤΙ;

Ά πό τό σημείο αυτό ό δρόμος έχει 
θαυμάσια θέα πρός τήν θάλασσα. ’Από τό 
γεγονός αυτό έπωφελοΰνται πολλοί πε
ραστικοί, οί όποιοι σταθμεύουν οπου
δήποτε για αναμνηστικές φωτογραφίες, 
δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις για 
τροχαίο άτύχημα. Τό ίδιο πρόβλημα 
άντιμετωπίζει ή Τροχαία καί μέ (ορισμέ
νους κυνηγούς, πού έρχονται έδώ άπό 
άλλες περιοχές καί σταθμεύουν άντι- 
κανονικά ή διασχίζουν άπερίσκεπτα τό 
οδόστρωμα. Στον Ά γιο  Κωνσταντίνο, 
δπου ό δρόμος διασχίζει σέ μεγάλη 
άπόστασι τήν πολυσύχναστη παραλία 
του, οί οδηγοί πρέπει νά κινούνται μέ 
μεγάλη προσοχή. Έδώ σημειώνονται 
παρασύρσεις πεζών άλλα καί συγκρούσεις 
ή έκτροπές όχημάτων, πού ώρισμένες 
φορές συνοδεύονται μέ πτώσι στήν θά
λασσα. ’Ακόμη είναι νωπές οί παραστάσεις

άπό δύο ατυχήματα πού συνέβησαν 
έδώ τον Σεπτέμβριο καί Δεκέμβριο τοΰ 
1973. Καί στις δύο περιπτώσεις ισά
ριθμα αύτοκίνητα, τό ένα άπό σύγκρουσι 
καί τό άλλο άπό εκτροπή, πραγματο
ποίησαν «σάλτο μορτάλε» στα κύματα 
παρασύροντας στον βυθό οδηγούς καί 
έπιβάτες. Άπό έκεϊ άνασύρθηκαν συνολι
κά τέσσερις πνιγμένοι καί πέντε τραυ
ματίες. Ή  Τροχαία καί στό σημείο αύτό 
δίνει σκληρή μάχη για τήν πάταξι τών 
ατυχημάτων, άλλα δυστυχώς οί ά- 
πρόσεκτοι οδηγοί έξακολ.ουθοϋν νά 
ύπάρχουν. Τό ίδιο συμβαίνει καί στήν 
μεγάλη στροφή Άσπρονερίου (172ο χι
λιόμετρο) δπου ώρισμένοι οδηγοί άνα- 
πτύσσουν ύπερβολική ταχύτητα παρα- 
συρόμενοι άπό τό μεγάλο άνοιγμά της. 
Οί φυσικοί δμως νόμοι δέν δαμάζον
ται μέ αύταπάτες. Ή  έπιβεβαίωσι της

Ή  έξοδος άπό Κομμένα Βούρλα πρός τόν περιφερειακό δρόμο προστα
τεύεται μέ τετραπλές πινακίδες STOP, οί όποιες όταν παραβιάζονται, τό άτύ
χημα είναι τό πιθανώτερο αποτέλεσμα.

άπερισκεψίας τών οδηγών εκείνων, πού 
περιφρονοϋν αύτούς τούς νόμους, είναι 
μιά σειρά μέ κατεστραμμένα κιγκλι
δώματα τοΰ δρόμου άπό παληές καί 
νέες βίαιες προσκρούσεις όχημάτων. 
Τό θέαμα αύτό δέν είναι ικανό νά δώ- 
ση κάποιον συνετισμό; Μιά κλασσι
κή επίσης περίπτωσι άπροσεξίας είδα 
λίγα χιλιόμετρα χαμηλότερα στον Ανα
τολικό κόμβο τών Καμμένων Βούρλων. 
Έδώ, τό στόμιο έξόδου τών όχημά
των, άπό τήν λουτρόπολη πού είναι 
μονόδρομος, ένώνεται μέ τόν διπλής κα- 
τευθι'νσεως -περιφερειακό δρόμο. Έ χει 
παρατηρηθή δτι πολλοί οδηγοί πού έ
χουν κατεύθυνσι πρός τήν Αθήνα, πριν 
άκολουθήσουν τόν περιφερειακό δρόμο, 
ελέγχουν μόνο τήν δεξιά πλευρά σέ σχέ- 
σι μέ τήν πορεία τους. Έ τσ ι μπαίνουν 
άπερίσκεπτα στον περιφερειακό καί ταύ- 
τόχρονα στήν πορεία τών όχημάτων πού 
έρχονται άπό τήν άριστερή πλευρά καί 
σημειώνονται σφοδρές συγκρούσεις. 
Τριάντα περίπου νεκροί καί δεκάδες 
τραυματίες είναι μέχρι τώρα ό αιματη
ρός άπολογισμός άπό τις άλόγιστες 
αύτές έξόδους. "Οπως μέ πληροφορεί ό 
οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου κ. Δη- 
μήτριος Λιασκώνης, ό όποιος κατοικεί 
μονίμως στήν περιοχή αύτή, τήν πρώτη 
κιόλας ήμέρα τών έγκαινίων τής Εθνι
κής όδοϋ συνέβη άτύχημα στό σημείο 
αύτό κάτω άπό τις προαναφερόμενες 
συνθήκες. Ή  Τροχαία άναγκάσθηκε νά 
τοποθέτηση τετραπλές 'πινακίδες μέ τό 
σήμα STOP γιά νά έξασφαλίζεται άπό- 
λυτα ό έλεγχος τού περιφερειακού δρό
μου. Τό μέτρο αύτό άπέδωσε άμεσα, 
άλλά δυστυχώς πάντα θά δημιουργοϋνται 
λάθη άπό πλευράς οδηγών αν δέν γίνη 
ριζική άνακατασκευή τού κόμβου αύτοϋ. 
Αρκεί μόνο νά σημειώσω τό έξής : 
Παρεκάλεσα κάποιον τροχονόμο νά σταθ- 
μεύση ένα αυτοκίνητο μέ ιατρικό σήμα, ό 
οδηγός τοΰ οποίου άγνοώντας τις πινα
κίδες μέ τά άλεπάλληλα STOP, έπεχεί- 
ρισε νά μπή στόν περιφερειακό δρόμο 
χωρίς προηγούμενο έλεγχο. Ό  όδηγός 
—ένας σοβαρός κύριος, πού έδειχνε με
γάλη κατανόησι — άκουσε μέ προσοσχή 
τά όσα προσωπικώς τού άνέλυσα μέ σχο
λαστικότητα. Ωστόσο όμως καί αυτός 
ό όδηγός δέν ξέφυγε άπό τήν κλασσική 
παράλειψι πού προαναφέρω : Μπήκε 
στόν περιφερειακό δρόμο προσέχοντας 
μόνο άπό δεξιά . . . .Καί τό χειρότερο: 
Τήν τελευταία στιγμή άπέφυγε τήν σύγ
κρουσι μέ ένα φορτηγό πού άνέβαινε 
κανονικά άπό τήν άριστερή πλευρά. «. . . 
Ή  δύναμις τής συνηθείας πολλών οδη
γών νά στρέφουν τό κεφάλι μόνο πρός 
τά δεξιά όταν θέλουν νά ελέγξουν τόν 
δρόμο διπλής κατευθύνσεως» . . .» 
μοΰ είπε ένας τροχονόμος πού 
παρακολουθούσε τήν σκηνή. Ή  ίδια 
σύγχυση άλλά σέ μικρότερη κλίμακα, 
παρατηρεΐται στόν δυτικό κόμβο τών 
Καμμένων Βούρλων, δπου ενώνεται μέ 
τόν περιφερειακό δρόμο τό στόμιο 
έξόδου τών όχημάτων άπό τήν λουτρό- 
πολι μέ κατεύθυνσι τήν Λαμία. Επίσης 
καί στήν διακλάδωσι πρός τόν Βόλον (205ο 
χιλιόμετρο) στις παρυφές τής Λαμίας, 
άπό δπου άρχίζει ή νέα Εθνική οδός. 
Άλλά γιά τό κομμάτι αύτό πού φθάνει 
μέχρι τά όρια τών Νομών Φθιώτιδος 
καί Μαγνησίας, καθώς καί τήν στατιστι
κή τών ατυχημάτων, πού συνέβησαν σέ 
ολόκληρο τό μήκος τής παλαιας καί νέας 
«Φθιωτικής» Εθνικής οδού, θά μιλήσωμε 
στό επόμενο τεύχος.
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Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η
Κ Α Ι

Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

'Ομιλούν δύο κορυφαίοι τεχνικοί 

το ύ  Έ  λ λ η ν ι κ ο ύ  α θ λ η τ ι σ μ ο ύ

Τό Πρωτάθλημα άνωμάλου δρόμου 
μεταξύ ’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων 
’Ασφαλείας, ή έπιτυχία τής Χωροφυλα
κής στην διοργάνωσίν του, καθώς καί οί 
καλές έπιδόσεις τών άθλητών της στην 
πρώτη αύτή έπίσημη συνάντησι στί
βου τοϋ 1974, μας έδωσε τήν εύκαιρία νά 
μιλήσωμε μέ δύο άπό τούς κορυφαίους 
τεχνικούς του 'Ελληνικού ’Αθλητισμού: 
Τόν Τεχνικό Σύμβουλο τής ’Επιτροπής 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων, Κοσμήτορα τής 
Διεθνούς ’Ολυμπιακής ’Ακαδημίας καί 
Πρόεδρο τού Παγκοσμίου Συνδέσμου 
Προπονητών στίβου κ. Ό ττο Σίμιτσεκ, 
καί τόν προπονητή τής ’Εθνικής Όμά- 
δος Στίβου κ. Μιχάϋ Ίγκλόϊ. Σκοπός τών 
συνομιλιών μας αύτών δέν ήταν ή πα- 
ρουσίασι μιας «ραφιναρισμένης» όπως 
θά-έλεγε κανείς ένημερώσεως τών άνα- 
γνωστών μας, άλλά άπλώς ή παρου- 
σίασι τής γνώμης τών δύο αύτών τεχνικών 
μας άναφορικά μέ τις ύποχρεώσεις τής 
Χωροφυλακής άπέναντι στον ’Αθλη
τισμό, όπότε : Ό σ ο ι άπό τούς άναγνώστες 

είναι άθληταί τής Χωροφυλακής πρέ
πει νά έντείνουν τις προσπάθειές τους 
καί όσοι άποτελοΰν τά νέα στελέχη του 
νά συνειδητοποιήσουν ότι τό Σώμα πού 
έπέλεξαν θεωρεί τήν προώθησι τής 
’Αθλητικής ’Ιδέας ζωτικό τομέα ύπηρε- 
σιακής αποστολής. ’Αλλά στό σημείο 
αύτό άξίζει νά μεταφέρωμε έδώ αύτούσια 
τήν σχετική συζήτησί μας μέ τόν κ. 
Ό ττο Σίμιτσεκ, τόν διακεκριμένο αύτόν 
τεχνικό μας μέ τήν μακροχρόνια άθλη- 
τική πείρα.

—Πώς βλέπ ετε τήν « ’Αθλητική ταυ
τότητα» της Χ ω ροφ υλα κ ή ς;

—Στήν Χωροφυλακή, είπε ό κ. 
Σίμιτσεκ, έπικρατεί σωστή άτμόσφαιρα 
άθλητικής τοποθετήσεως, καί τό γεγονός 
αυτό μεταφράζεται σάν μιά μεγάλη 
προσφορά στόν 'Ελληνικό ’Αθλητισμό. 
Μέ τό νά ένταχθή ένας άθλητής στό 
Σώμα τής Χωροφυλακής αύτό σημαίνει

ότι έκεϊ θά βρή έξαιρετικά εύνοϊκές 
συνθήκες γιά νά δημιουργήση άξιόλογη 
καριέρρα. Δηλαδή κατάλληλο περι
βάλλον, πειθαρχημένη ζωή καί συστη
ματική προπόνησι.

—Ποιόν χρόνο θεωρείτε Απαραίτητο 
γιά τήν προπόνησι ένός άθλη τοΰ;

—Έ να 4ωρο ήμερησίως. Ή  προπό- 
νησι μιας ή δύο ώρών δέν είναι άρκετή 
γιά νά διακριθή ένας άθλητής έξω άπό τά 
όρια τής 'Ελλάδος. Αυτός αίναι ό λόγος 
πού οί έργαζόμενοι άθληταί δέν είναι 
δυνατόν νά κάνουν σωστή προπόνησι. 
Γιατί τό 4ωρο πού προανάφερα γίνεται 
6ωρο έάν ύπολογίσωμε τήν μετάβασι 
καί έπιστροφή του στό στάδιο. Έάν 
στόν χρόνο αυτόν προσθέσωμε 8ωρη ή 
6ωρη έργασία, εύκολα μπορούμε νά δια- 
πιστώσωμε τήν διευκόλυνσι πού έχομε 
σήμερα στήν Χωροφυλακή. Δέν άπομένει 
έπομένως παρά νά άξιοποιεΐται αύτή ή 
εύκαιρία άπό τούς άθλητάς της. Κλασσικό 
παράδειγμα μιας παρόμοιας άξιοποιή- 
σεως άπό άθλητή ό όποιος σέ άλλη πε- 
ρίπτωσι θά έμενε άφανής, είναι ό Γιώρ
γος Παπαβασιλείου. Ό ταν τόν συνήντη- 
σα πριν άπό πολλά χρόνια στήν Θεσσα
λονίκη, άφοΰ έκανα διάφορες σκέψεις 
πώς νά τόν άξιοποιήσω, τελικά τόν έφερα 
στήν Χωροφυλακή όπου δέν έγινεν μό
νο ένας θαυμάσιος άθλητής πού τιμούσε 
γιά χρόνια τήν 'Ελλάδα, άλλά καί ένας 
έπιτυχημένος άνθρωπος. Άποπεράτωσ 
τις σπουδές του καί σήμερα είναι πε
ρισσότερο χρήσιμος στήν κοινωνία άπό 
ότι ήταν πριν ένταχθή στήν Χωροφυλα
κή. Θά ήταν εύχής έργον άν τό Σώμα σας 
έπιμείνη καί σέ άλλους κλάδους τών 
σπόρ, όπως τήν πάλη, τήν πυγμαχία, τήν 
σκοποβολή, τήν ξιφασκία, τό τζούντο 
κλπ. Γνωρίζω βεβαίως ότι τά προαναφερό- 
μενα αθλήματα καθώς καί διάφορες 
Αθλοπαιδιές διδάσκονται στις Σχολές 
σας. ’Επίσης ότι έχετε θαυμάσιους άθλη

τάς τών κατηγοριών αύτών οί όποιοι 
όμως μπορούν νά γίνουν περισσότεροι 
γιατί ύπάρχει τό άπαιτούμενο έμψυχο 
ύλικό.

—Πώς θά βλέπ ατε κύριε Σίμιτσεκ  
μία γενικώ τερη «Αθλητική πολιτική»  
καί άπό πλευράς Χ ω ροφυλακής ;

—Τήν θεωρώ απαραίτητη. Ή  Χωρο
φυλακή έκτος άπό τά μεγάλα αστικά 
κέντρα έχει ύπηρεσίες καί εις τά πλέον 
άκραΐα σημεία τής ’Επαρχίας. Ό λο ι 
μας γνωρίζομε ότι στήν ’Επαρχία Αρχί
ζει καί τελειώνει ό Αθλητισμός. ’Από 
έκεϊ ξεκίνησαν όλα τά μεγάλα ταλέντα. 
Πιστεύω έπομένως ότι καί ή Χωροφυλακή 
έχει τήν εύχέρειαν νά βρεθή «έπί τά ίχνη» 
καλών άθλητών. Νά ύλοποιηθή δηλαδή 
μία σκέψις ώστε οί άνδρες τής Χωροφυ
λακής παράλληλα μέ τά άλλα υπηρε
σιακά του καθήκοντα νά έξευρίσκουν 
αθλητικά ταλέντα σέ συνεργασία μέ 
τούς Αρμοδίους τοπικούς παράγοντες. 
’Επιβάλλεται ή καλλιέργεια αύτής τής 
σκέψεως. Τήν ύπερβολική ένεργητικό- 
τητα τών νέων πρέπει νά τήν χρησιμο
ποιούμε σωστά μέ κάθε τρόπο. Έπομένως 
έμπίπτει στόν κύκλο άρμοδιότητος τής 
Χωροφυλακής νά κατευθύνη αύτήν τήν 
ένεργητικότητα πρός τήν πλευρά τού 
’Αθλητισμού.

* *  *

Μέ τόν προπονητή τής ’Εθνικής Όμά- 
δος στίβου κ. Μιχάϋ Ίγκλόϊ ή συνομι
λία μας αρχικά είχε Αντικείμενο τό Πρω
τάθλημα άνωμάλου δρόμου τής Γλυφάδας, 
μιά καί οί νικηταί Χωροφύλακες Κούσης 
καί Κούρτης προπονούνται άπό τόν ίδιο.

—Πώς είδατε τούς άγώ νες τής Γλυ
φάδας κύριε ’ Ιγ κ λ ό ϊ;

—’Αρίστη ή όργάνωσι άπό τήν Χωρο
φυλακή στήν έκδήλωσι αύτή πού είναι 
μία άπό τις πιό καλές, είπε ό διάσημος 
προπονητής. Τόσο ό Κούσης όσο καί ό 
Κούρτης μέ ικανοποίησαν. Έδειξαν ότι 
θά έχουν καλύτερα ρεκόρ.

—Π ώ ς είδατε γενικά τούς άθλητάς 
τώ ν ’Ε νόπλω ν Δ υνάμεω ν καί Σω
μάτω ν ’Α σφ αλείας;

—Μέ μεγάλη Αγωνιστική διάθεσι καί 
ήθος. Κάθε όμάδα θά μπορούσε όμως νά 
είχε περισσοτέρους άθλητάς ώστε νά 
ύπήρχε μεγαλύτερος συναγωνισμός. Ειδι
κά στήν άπόστασι τών 4.000 μέτρων οί 
ανεξάρτητοι άθληταί θά μπορούσαν νά
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Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  Α Ν Ω Μ Α Λ Ο Υ  Δ Ρ ΟΜΟΥ  
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ -  ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέ τήν άρτια διοργάνωσι τοϋ 'Αρχη
γείου Χωροφυλακής καί τής Σχολής 
Χωροφυλακής ’Αθηνών τήν 3 Μαρτίου 
διεξήχθη στις έγκαταστάσεις τοΰ 'Ομίλου 
Γκολφ Γλυφάδας τό έτήσιο Πρωτάθλημα 
άνωμάλου δρόμου μεταξύ ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας. Τούς 
άγώνες παρηκολούθησαν ό Γενικός Γραμ- 
ματεύς Νεότητος καί ’Αθλητισμού κ. 
Πρίντζης, ό Πρόεδρος τού ΣΕΓΑΣ κ. 
Μαρσέλλος, ό Πρόεδρος τοϋ 'Ομίλου 
Γκολφ Γλυφάδας κ. Σερπιέρης, ό Γενικός 
Γραμματεύς τού ΑΣΑΕΔ Ταξίαρχος κ. 
Παλχαολόγου ώς έκπρόσωπος τοϋ ’Αρχη
γείου ’Ενόπλων Δυνάμεων, οί Ταξίαρχοι 
Χωρ]κής κ.κ. Παπαδημητρίου, Καρα- 
γιάννης, Πορικός καί Βούλγαρης, άντι- 
προσωπεϊαι των τριών κλάδων τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων καί τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας καί πλήθος φιλάθλων. Μετά τήν 
6ναρξι τών αγώνων πού έκήρυξε ό Ταξί
αρχος κ. Παλαιολόγου, έπακολούθησε ή 
διεξαγωγή τοϋ αγωνίσματος τών 4.000 μ. 
μεταξύ άνεξαρτήτων άθλητών. Πρώτος 
νικητής άνεδείχθη ό Μπαζικαμόε (Ναυτι
κού) 12.31.4 καί άκολούθησαν οί Χατζηζή- 
σης (Πυρ.Σώματος) 13.08.6,Κατσιμπούλας 
(Πυρ. Σώματος) 13.14. 9, Ραχωβίτσας 
(Χωρ]κής) 13.6.0. Παστρικής (Στρατού) 
13. 24 καί Άνδρέου (Στρατού) 13.25. Εις 
τό κυρίως αγώνισμα τοΰ Πρωταθλήματος 
τών 8.000 μ. νικητής καί μάλιστα μέ χαρα
κτηριστική άνεσι άνεδείχθη ό Χωροφύ
λαξ Κούσης μέ τόν έξαίρετο χρόνο 23.43.8 
πού αποτελεί νέο ρεκόρ διαδρομής. Τό 
προηγούμενο κατείχε άπό τό 1971 ό Χω
ροφύλαξ Νακόπουλος μέ 23. 49. Έχομε 
τήν έντύπωσι ότι ό Χωροφύλαξ Κούσης 
άν είχε συναγωνισμό θά έσημείωνε ένα 
καλύτερο ρεκόρ. Στις υπόλοιπες θέσεις 
έτερμάτισαν οί Άργυρόπουλος (’Αεροπο
ρίας) 24.7.6, Κούρτης (Χωροφυλακής) 
24.24.2, Κίσσας (’Αστυνομίας Πόλεων) 
24.25, Βαγιανός (Χωροφυλακής) 24.45 
καί Κοκολιός (Λιμενικού Σώματος) 24.52 
Τά έπαθλα τών νικητών είχαν άθλοθετήσει 
τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής, τό ΑΣΑΕΔ καί 
ό ΣΕΓΑΣ. Είς τό έφετεινό Πρωτάθλημα 
δέν ϊσχυσε ή ομαδική βαθμολογία. Μέ 
τήν άνεπίσημη βαθμολογία ή Χωροφυ
λακή διατηρεί τόν τίτλο τής Πρωταθλη- 
τρίας μέ 38. β. καί άκολουθοΰν ή ’Αστυ
νομία Πόλεων μέ 79 β. καί ’Αεροπορία 
90 β.

Ό  Χωρ]λαξ Κούσης τερματί- 
ζων πρώτος είς τόν δρόμον 
τών 8.000 μ.

Οί νικηταί τού άγωνίσματος 
τών 8.000 μ. είς τό βόθρον 
κατά τήν άπονομήν τών βρα
βείων.

Ή  όμάς τής Χωρ]κής θρι- 
αμβεύτρια τών άγώνων άνω
μάλου δρόμου.

είναι έντυπωσιακά περισσότεροι. Πιστεύ
ω ότι καλό θά είναι νά βραβεύωνται περισ
σότερος άθληταί στήν όμαδική βαθμο- 
λογίαι. Έ χω  έπίσης τήν γνώμη ότι στόν 
χώρο τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας ό ’Αθλητισμός θά 
ώφεληθή άκόμη περισσότερο μέ τήν 
συγκρότησι ένός ένιαίου ’Αθλητικού 
Κέντρου. ’Ακόμη καλύτερα θά είναι άν 
ό άθλητής συνεχίζη νά γυμνάζεται έκεΐ 
καί μετά τήν άφυπηρέτησί του. Κοντρο
λάρεται πιό καλά ή άπόδοσί του καί 
έξακολουθεϊ νά άποδίδη ή προπόνησί 
του. Οταν ένας άθλητής είναι γραμμένος 
σέ δύο Συλλόγους, ούσιαστικά δέν άνήκει 
σέ κανέναν.

Ο κ.  ̂Ιγκλόϊ έκτός άπό τόν Κούση καί 
τόν Κούρτη, προπονεί καί τούς Χωροφύ
λακες ̂ Καρκαλή, Σδοΰκο καί Σαμαρά. Μέ 
τήν ευκαιρία αυτή τόν έρωτάμε γιά τις 
δυνατότες άποδόσεως τοΰ κάθε ένός άπό 
αύτούς. Γιά τόν Κούση πιστεύει ότι είναι 
ικανός νά άγωνίζεται μέ έπιτυχία στά
5.000 καί 10.000 μέτρα. ’Επίσης ότι μπο
ρεί νά λάβη μέρος σέ δύο χρόνια στήν 
’Ολυμπιάδα τού Μόντρεαλ, καί τέλος 
ότι προβλέπει ότι είναι σέ θέσι νά σημει
ώσει 13.43—45 στά 5.000 μ. καί 28.45 στά
10.000 μ. Γιά τόν Καρκαλή πού έχει άτο- 
μικό ρεκόρ στά 1.500 μ. 3.48.8 καί στά
2.000 μ. άπλα Πανελλήνιο μέ 5.23.2, προ
βλέπει βελτίωσι καί άπαιτεϊ νά είναι πε
ρισσότερο «έγκεφαλικός» στόν δύσκολο 
αύτό δρόμο τής ήμιαντοχής.ΓιάτόνΣδούκο 
πού έχει άτομικό ρεκόρ 9.00.8 στά 3.000 μ. 
στήπλ, προβλέπει βελτίωσι μέχρι 8.42— 
43. Από τόν Σαμαρά πού έχαρακτήρισε 
μεγάλο ταλέντο προβλέπει 1.46.6 στά 
800 μ. καί 48—47.8 στά 400 μ. Τέλος τόν 
Κούρτη πού άπεκάλεσε «μεγάλο άγόρι 
πού δέν τού άρέσει ή βαρειά προπόνησί 
άλλά στήν ούσία τήν κάνει καί άποδίδει», 
τόν θεωρεί ικανό νά άγωνίζεται τώρα 
άνετα στά 1.500 μ. καί 3.000 μ. στήπλ 
καί άπό τόν Σεπτέμβριο ή ’Οκτώβριο καί 
στά 5.000 μ. Στά δύο πρώτα άγωνίσματα 
προβλέπει άντιστοίχως βελτίωσι σέ 3.41— 
42 καί 8.44—43. "Ολους γενικά τούς 
Χωροφύλακες πού προπονεί έχαρακτή
ρισε πειθαρχημένους νέους καί καινούργιο 
αίμα στόν Ελληνικό Αθλητισμό. Καί 
ό διακεκριμένος αύτός τεχνικός κατέ
ληξε μέ εύχαριστίες γιά τό ένδιαφέρον 
μας νά πληροφορηθοϋμε τήν πρόοδο τών 
άθλητών τής Χωροφυλακής. Τού έκφρά- 
σαμε καί έμεϊς τις εύχαριστίες μας 
μαζί μέ τήν εύχή νά πραγματοποιηθούν 
όλες οί προσδοκίες του γιά τό καλό τοΰ 
Ελληνικού ’Αθλητισμού.

1

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ή  Ελληνική Σκοπευτική 'Ομοσπονδία 
κατήρτισε τήν Προεθνική 'Ομάδα Σκοπο
βολής σταθερού στόχου. Στόν σχετικό 
πίνακα περιλαμβάνονται έπίλεκτοι σκο
πευτές καί σκοπεύτριες δεκατριών συνο

λικά άγωνισμάτων. ’Από πλευράς Χωρο
φυλακής συμμετέχουν ό Μοίραρχος κ. 
Δημήτριος Κοτρώνης (πιστόλιον άκρι- 
βείας 50 μ. —Στρατ. περίστροφον—'Αε
ροβόλον πιστόλιον) Χωροφύλαξ κ. Π. 
Ήλιάδης (τυφέκιον 22 «πρηνηδόν») καί 
οί δεσποινίδες Ύπεν]ρχης Ελένη Κώτση 
καί Χωροφύλαξ Σπυριδούλα Καρακώστα. 
Συνολικά έπελέγησαν 81 σκοπευτές καί 
σκοπεύτριες. Ό  έντυπωσιακός αύτός 
άριθμός είναι ένδεικτικός τών προσπα
θειών τις όποιες καταβάλλει ή ΣΚΟΕ 
γιά νά δώση σέ όσο τό δυνατόν περισσο
τέρους σκοπευτάς τήν εύκαιρία νά έπι- 
διώξουν ύψηλότερες έπιδόσεις. Μέ τήν 
εύκαιρία αύτή συνιστοΰμε στούς νέους 
σέ ήλικία άναγνώστες μας νά άσχολη-

θοΰν μέ τό ώραϊο αύτό σπόρ. Μέ λίγη 
θέλησι καί υπομονή καί χωρίς ιδιαίτερα 
φυσικά πλεονεκτήματα έκτός άπό καλή 
όρασι καί ήρεμα ψυχοσωματικά αντανα
κλαστικά μπορούν νά διακριθοΰν σέ 
Πανελλήνια καί Διεθνή άκόμη κλίμακα. 
’Ανεπιφύλακτα μπορούμε νά ύποστηρί- 
ξωμε ότι ή σκοπευτική άσκησι είναι ένα 
εύχάριστο όσο καί ήρεμο διάλειμμα στήν 
πολυθόρυβη έποχή μας. Θά θέλαμε νά 
γράφαμε άκόμη περισσότερα άλλά ό 
διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος. 
Ό σοι πάντως άπό τούς άναγνώστες μας 
έπιθυμοΰν νά μυηθοΰν στό εύγενές αύτό 
σπόρ, δέν έχουν παρά νά ζητήσουν πλη
ροφορίες άπό τήν ΣΚ.ΟΕ—Σταδίου 10 
Άθήναι Τηλ. 3224-335.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠρΙν άπό 132 Ακριβώς χρόνια  καί συγκεκριμένα στίς 25 Μαρ
τίου  1842 ή 'Α θή να , μ αζί μέ τήν 21η έπέτειο τής ’Εθνικής Π α λιγγε
νε σ ία ς , έπ α νη γύριζε καί ένα  Αλλο σπουδαίο γεγονός : Τα έγκαίνια  
τοϋ Δ ημοτικού της Ν οσοκομείου , πού  πήρε σάρκα καί όστα χάρι 
στίς προσπάθειες τού τότε Δ ημάρχου 'Α θηναίω ν ’Α ναργύρου  
Π ετράκ η .

Πρίν άπό λ ίγ ο  καιρό , καί συγκεκριμένα στίς 26 Φ εβρουάριου  
1 974 , στόν ίδιο χ ώ ρ ο , έγ ινε  κάτι τό έξαιρετικά σπουδαίο γ ιά  τήν  
έποχή  μας : Τά έγκαίνια  τού Π νευμ ατικού Κ έντρου ’Α θηνώ ν πού  
στεγάσθηκε στό ίδιο Α νακαινισμένο οίκημα τού Δημοτικού Νοσοκο
μείου ύστερα άπό ιδέα καί προσπάθειες τού νΰ ν  Δ η μ άρχου’Α θηναίων 
κ . Δ  . Ρ ίτσου .

Μέ τήν εύκαιρία αυτή ό συντάκτης τής στήλης παρουσιάζει ένα  
ένδιαφ έρον ρεπορτάζ άπό έπ ίσκεψ ί του  στήν νέα  αύτή πνευματική  
κυψ έλη  τής Π ρω τευούσης καθώς καί μιά συνομιλία  πού ε ίχ ε  μέ τόν  
ήγέτη τού πρώ του Δ ήμου τής Χ ώ ρας μ α ς .

Τό 1832, δύο διακεκριμένοι Αρχιτέκτο
νες, 6 Σταμάτιος Κλεάνθης καί ό Γερμα
νός Έδουάρδος Σάουμπερτ, συνέταξαν 
τό πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της ’Αθή
νας πού έμελλε όμως να παραμείνη τελικά 
ανεφάρμοστο. ’Άν είχε τεθή τότε σέ εφαρ
μογή Ασφαλώς σήμερα θά ήταν διαφορε
τική ή δψι τής ’Αθήνας καθώς θά υπήρχε 
μεγαλύτερη Αρχαιολογική ζώνη γύρω άπό 
τήν Άκρόπολι, εύρύχωρα πάρκα καί πλα
τείες, εύθύγραμμοι σέ μεγάλο μήκος καί 
γενικά άνετοι δρόμοι, καί δεκάδες δημό
σια κτίρια σέ νεοκλασσική γραμμή. Ή  
ραγδαία άνάπτυξι τής ’Αθήνας, ή οποία 
πρέπει νά σημειωθή δτι τόν καιρό πού 
έγινε πρωτεύουσα είχε υποτυπώδη οικι
στική υποδομή, έδωσε τήν εύκαιρία νά 
έργασθοϋν γιά χάρι της διάφοροι διάσημοι 
Αρχιτέκτονες τής εποχής έκείνης. Τά 
Αξιοσημείωτο είναι δτι ή έμφάνισι δλων

αύτών τών Αρχιτεκτόνων έγινε δταν 
στήν Εύρώπη κυριαρχούσε ό ρυθμός 
τοϋ νεοκλασσικισμοϋ, ό όποιος δσο καί 
άν φαίνεται Απίστευτο, άντί νά έπη- 
ρεάση, επηρεάσθηκε άπό τήν έπαφή του 
μέ τόν Ελληνικό χώρο. Οί ξένοι Αρχι
τέκτονες δπως ό Σάουμπερτ, ό Φόν Βάϊ- 
λερ, ό Γκαΐρντνερ, ό Κλέντσε, οί Αδελφοί 
Χάνσεν, ό Τσίλλερ, καί άπό τούς δικούς 
μας ό Σταμάτιος Κλεάνθης, ό Λύσανδρος 
Καυταντζόγλου, καί ό Παναγιώτης Κάλ- 
κος, βρήκαν ιδανικές συνθήκες εργασίας 
στήν ’Αθήνα. Τό θαυμάσιο φυσικό περι
βάλλον, καί κυρίως τά άρχαΐα κτίσματα, 
τούς έδωσαν καινούργιες έμπνεύσεις. Έ 
τσι δημιουργήθηκε ένας Ελληνικής τεχ
νοτροπίας Νεοκλασσικισμός, ό όποιος 
δέν άργησε νά καθιερωθή καί στήν 
Εύρώπη. ‘Η τεχνοτροπική αύτή σφρα
γίδα είναι σήμερα άποτυπωμένη στά οίκή-

"Ενα μεγάλο όπόκ- 

τημα τής 'Ελληνικής 

π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς

ματα — οάσεις αίσθητικής στό πολύμορ
φο οικιστικό σύμπλεγμα τής πρωτευού
σης. "Οπως τά παλαιά ’Ανάκτορα έργο 
τοϋ Γκαϊρντερ, τό Πανεπιστήμιο έργο 
τού Χριστιανού Χάνσεν, τό ’Οφθαλμια
τρείο, τά κτίρια τής Σιναίας καί τής 
Βαλιανείου Βιβλιοθήκης, καί τό Ζάπ- 
πειο έργα τού Θεοφίλου Χάνσεν, τό ’Αρσά
κειο καί τό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
έργα τού Καυταντζόγλου, καί ώρισμένα 
άλλα. ’Ανάμεσα σέ αύτά θά 7ΐρέπει νά 
σημειωθούν καί πολλά Αρχοντικά πού 
κτίστηκαν κατά μήκος τών οδών Πανεπι
στημίου, ’Ακαδημίας, Σταδίου, Πατησίων 
κ.λ.π. άλλά μέ τήν πάροδο τού χρόνου 
κατεδαφίστηκαν γιά νά γνίνουν πολυκα
τοικίες. Μέσα στό περίγραμμα πού δη
μιουργούν οί δρόμοι αύτοί, σώθηκε καί 
έκεϊνο πού μέχρι τά τελευταία χρόνια 
ήταν γνωστό σάν Δημοτικό Νοσοκομείο. 
Τό οίκημα αύτό είχε πνιγή Ανάμεσα σ’ 
ένα συνοθύλευμα άπό παμπάλαια κτίσμα
τα — προσθήκες, πού δσο καί άν φαί
νονταν δλα μαζί άχρηστα συγκροτούσαν 
μέ τούς γέρικους Αρμούς τους ένα Αληθινό 
κόσμημα Αρχιτεκτονικής : Τό κυρίως
Δημοτικό Νοσοκομείο πού έγκαινίασε πρίν 
άπό 132 χρόνια ό πρώτος Δήμαρχος 
’Αθηναίων ’Ανάργυρος Πετράκης καί 
έσχεδίασε κάποιος άγνωστος σήμερα άρχι- 
τέκτων τής έποχής έκείνης. ’Αλλά γιά νά 
λάμψη στό ιστορικό αύτό κτίριο καί πάλι 
ή πρωταρχική κλασσικιστική του 
μορφή, έπρεπε προηγουμένως νά λάμψη 
καί κάποια φωτεινή καί Αποφασιστική 
ιδέα. Καί ή ιδέα αύτή —άγραφη θαρρείς 
ύποθήκη τού ’Ανάργυρου Πετράκη —έλα
χε νά γεννηθή άπό Δημοτικό ’Άρχοντα : 
Τόν νΰν Δήμαρχο ’Αθηναίων κ.Δ. Ρίτσο, 
ό όποιος πρίν άπό δύο Ακριβώς χρόνια, 
Αποφάσιζε τήν προσεκτική άποκάλυψι 
τοϋ ιστορικού αυτού οικοδομήματος πάνω 
σέ σχέδια τού άρχιτέκτονος κ. Κίμωνος 
Λάσκαρη. Έ τσ ι μέσα άπό τήν έγκατά-
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λειψι ξεπήδησε άτόφιο στην αρχική 
άρχιτεκτονική του γραμμή τό σημερινό 
«Πνευματικόν Κέντρον Δήμου ’Αθηναί
ων». Δικαιολογημένα επομένως πρέπει 
να αισθάνεται κανείς υπερηφάνεια γιά 
τό μοναδικό σέ άξια άπόκτημα αυτό της 
’Αθήνας πού τήν στολίζει καί τήν προ
βάλλει Διεθνώς. ’Από τα ίδια συναισθή
ματα παρακινήθηκα κι’ έγώ γιά να σημειώ
σω σ’ αυτή τή σελίδα δ,τι δήπο*ε έχει σχέσι 
μέ τό λαμπρό αύτό έπίτευγμα. Βασικά δεν 
είχα να προσθέσω τίποτε περισσό
τερο άπό δσα μετέδωσαν ή έγραψαν τα 
διάφορα μέσα ένημερώσεως τοϋ κοινού. 
'Ωστόσο δμως έμενε κάτι άκόμη : Ή  
ύποχρέωσι αύτής της στήλης νά συμμετά- 
σχη κι έκείνη στήν γενική θερμή υποδο
χή ένός θεμελειακοϋ έργου στήν πολι
τιστική ιστορία τοϋ τόπου μας. Γι’ 
αύτό καί ξεκίνησα πρώτα άπό τον έμπνευ- 
στή καί δημιουργό του : Τον Δήμαρχο 
’Αθηναίων κ. Δ. Ρίτσο, πού μέ δέχθηκε 
καλόκαρδα στο Γραφείο του. Χαίρεται 
ιδιαιτέρως καθώς τοϋ άναφέρω δτι τό 
περιοδικό μας φρόντισε νά μή λείψη άπό 
τήν πανηγυρική υποδοχή τοϋ μεγάλου 
αύτοϋ έργου. Ταύτόχρονα βρίσκει τήν 
εύκαιρία νά τονίση τούς μακροχρόνιους 
δεσμούς τοϋ Σώματος της Χωροφυλακής 
μέ τήν Δημοτική ’Αρχή τών ’Αθηνών 
άπό τήν σύστασι τοϋ 'Ελληνικού Κρά
τους καί μέχρι σήμερα. "Οταν ή συζήτη- 
σι έρχεται στό θέμα τοϋ Πνευματικού 
Κέντρου μοΰ λέει τά έξης : —Αισθάνομαι 
πανευτυχής καί εύχαριστώ τον Πανάγα- 
θον διότι μέ ήξίωσεν νά έγκαινιάσω τήν 
λειτουργίαν τού Δημοτικού αύτοΰ Πνευ
ματικού Κέντρου τών ’Αθηνών, τό όποι
ον έν τώ συνόλω του άποτελεϊ τό μοναδικόν 
άσφαλώς στόλισμα τών τελυταίαν 150 
έτών εις τό κεντρικόν αύτό σημεΐον της 
Πρωτευούσης. Ρωτάω σέ μια στιγμή 
τόν κ. Δήμαρχο. :

—Πώς κατωρθώσατε ώστε νά ύλοποιη- 
θή καί μάλιστα σέ σύντομο χρονικό διά
στημα ή θαυμάσια αύτή ίδέα σας;

—Βασιζόμενος εις δλους τούς συνεργά- 
τας μου τούς οποίους διά μίαν άκόμη 
φοράν εύχαριστώ θερμώς, ήταν ή γεμάτη 
πατρική ζεστασιά άπάντησι τού κ. Δη
μάρχου.

—Ποιοι ήσαν οί στενώτεροι συνεργά
τες σας ; είπα στήν τελευταία μου έρώ- 
τησι πρός τόν Δήμαρχο.

Μοΰ άπαντά μέ φανερή συγκίνησι στήν 
φωνή του :

—Ή  δλη έργασία έγένετο μέ σχέδια 
καί ύπό τάς οδηγίας τού άρχιτέκτονος 
κ. Κίμωνος Λάσκαρη, ό όποιος μέ τό 
άξιοθαύμαστον αύτό έργο, έδωσε ένα 
άκόμη δείγμα της ίκανότητός του καί της 
άγάπης του διά τήν πόλιν τών ’Αθηνών. 
Επίσης πολυτίμους ύπηρεσίας προσέφε- 
ραν ό Δημοτικός Σύμβουλος κ. ’Ιουστί
νος Σταυριανός, ό τεχνοκρίτης κ. Σπ. 
Παναγιωτόπουλος, καί ό Διευθυντής της 
’Εθνικής Πινακοθήκης κ. Δημ. Παπαστά- 
μος ό όποιος ήσχολήθη μέ τήν διαμόρφω- 
σιν τών χώρων τής Πινακοθήκης, τήν 
άνάρτησιν τών πινάκων, καί τήν σύνταξιν 
τοΰ καταλόγου αύτής. Έ ξ  Ισου έπίσης 
σημαντικήν συνδρομήν παρέσχον ό καλλι
τέχνης σκηνογράφος κ. Βασίλειος Βασι- 
λειάδης ό όποιος ήργάσθη διά τόν έν 
γένει έσωτερικόν διάκοσμον, ό κ. Κων. 
Κροντηρας καί ή κυρία Λήδα Νασούφη- 
Κροντηρδ οί όποιοι συνεκέντρωσαν καί 
έτακτοποίησαν τό ύλικόν τής βιβλιο
θήκης. Τέλος έκφράζω τήν μεγίστην εύγνω-

«Εύχαριστώ τόν Πανάγαθον διότι μέ 
ήξίωσε νά έγκαινιάσω τήν λειτουρ
γίαν τοϋ Δημοτικού αύτοϋ Πνευματικού 
Κέντρου τών ’Αθηνών . . .»  ήσαν τά 
πρώτα λόγια τοϋ κ. Δημάρχου πρός τόν 
συνεργάτην μας.

μοσύνην μου πρός τό Δημοτικόν Συμ- 
βούλιον εις τό μέγα αύτό έργον καί 
ιδιαιτέρως εις τήν Δημοτικήν Σύμβουλον 
κυρίαν Μαλβίναν Καζακοπούλου ή όποια 
έπαξίως έφερεν εις πέρας τήν παρ’ έμοΰ 
άνατεθεισαν εις αύτήν έντολήν τής επι
μέλειας καί τού συντονισμού τών εσωτε
ρικών έργασιών τού κτιρίου . . .

Πριν άφήσω τό Γραφείο του, εύχαρι- 
στώ τον κ. Δήμαρχο γιά τήν τιμή πού 
μοΰ έκανε νά μέ δεχθή. 'Ο δεύτερος στα
θμός μου ήταν τό Πνευαματικό Κέντρο. 
Έ κεϊ συνάντησα γιά δεύτερη φορά μέσα 
σέ μία ήμέρα τήν πηγαία εύγένεια καί 
καλωσύνη πού υποχρεώνει άπό την 
πρώτη στιγμή, στό πρόσωπο τοϋ κ. Αι- 
λιανού, ένός άπό τά Διοικητικά στελέχη 
τοΰ Πνευματικού Κέντρου. Στήν συνέ
χεια μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά άποθαυ- 
μάσω όλες τις γωνιές της φιλόξενης 
αύτής πνευματικής έστίας. Στό ισόγειο 
υπάρχουν οί έξης αίθουσες : 'Η  «αίθου
σα τών ήρώων» όπως βάφτισα έκεινη 
τή στιγμή τό εύρύχωρο σαλόνι πού φιλο
ξενεί 56 προτομές άγωνιστών τοΰ 21. 
Ή  συλλογή αύτή είναι κληροδότημα 
τοΰ Θών πρός τόν Δήμο ’Αθηναίων. Ή  
αίθουσα’ μέ τά ομοιώματα όλων τών Δη
μάρχων ’Αθηναίων άπό τόν ’Ανάργυρο 
Πετράκη μέχρι τόν κ. Δ. Ρίτσο, έργα 
τής γλύπτριας κυρίας Λουκίας Γεωργαν- 
τή. 'Η  αίθουσα Βιβλιοθήκης ή οποία έπί 
τοΰ παρόντος διαθέτει 700 τόμους άπό 
σπάνια Ελληνικά καί ξενόγλωσσα βιβλία 
πού άναφέρονται στήν ’Αθήνα καί τήν 
’Αττική. Στό ισόγειο έπίσης ύπάρχουν 
διαθέσιμες δύο αίθουσες γιά ομαδικές 
ή άτομικές έκθέσεις ιδιωτών καλλιτε
χνών (ζωγραφικής, κεραμεικής, λαϊκής 
τέχνης, βιβλίου κ.λ.π.). Στόν πρώτο 
όροφο ύπάρχουν οί *ξής αίθουσες : Γρα
φείο Διοικήσεως τοϋ Πνευματικοΰ Κέν
τρου, Γραφείο Δημάρχου, μεγάλη αί
θουσα συγκεντρώσεων, δεξιώσεων κ.λ.π. 
καί αίθουσα τών Δημοτικών Συμβούλων. 
Σέ άλλες δύο αίθουσες ύπάρχουν έκτεθι- 
μένα έργα τοϋ Γερμανοΰ άρχιτέκτονα 
Τσίλλερ, καί ζωγραφικοί πίνακες πού 
είκονίζουν διάφορες προσωπικότητες τής 
Νεοελληνικής Ιστορίας. Ή  Δημοτική 
Πινακοθήκη άποτελεΐται άπό δύο αί
θουσες οί ποιες φιλοξενοΰν 380 έργα 
'Ελλήνων ζωγράφων παλαιών καί νέων.

Οί ίδιες αίθουσες φιλοξενοΰν έπίσης 
γλυπτά τών Χρ. Καπράλου, Λαζ. Λα- 
μέρα, Νικόλα, Μιχ. Τόμπρου κ.λ.π.

’Άφησα τελευταίο τό Θεατρικό Μου
σείο γιά νά μοΰ δοθή ή εύκαιρία νά άσχο- 
ληθώ έκτενέστερα στά μέτρα βεβαίως 
τοΰ χώρου πού άπομένει, γιά τό μοναδι
κό στό είδος του δημιούργημα αύτό τής 
Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων καί 
τοΰ άεικίνητου διευθυντοΰ του κ. Γιάννη 
Σιδέρη. Καθηγητής Φιλόλογος άρχικά ό 
κ. Σιδέρης παράλληλα άσχολήθηκε καί μέ 
τό θέατρο πού τόν κέρδισε τελικά, ώστε 
σήμερα έκτος άπό τήν προαναφερομένη ι
διότητά του νά διδάσκη στις Σχολές τοΰ 
Θεάτρου Τέχνης καί τοΰ 'Ωδείου ’Αθη
νών. ΤΗρθα σ’ έπαφή μέ τόν κ. Γιάννη 
Σιδέρη, ό όποιος παρά τόν μεγάλο 
φόρτο τής έργασίας του, είχε τήν καλω
σύνη νά μοΰ πή δύο λόγια γιά τόν άνε- 
κτίμητο αύτό θεατρικό θησαυρό πού 
συγκεντρώνει καί διατηρεί άπό τό 1938 
μέ χίλιους κόπους. ’Ιδού λοιπόν μερικά 
άπό τά προσεχή έκθέματα τοΰ Μουσεί
ου: Μία Βιβλιοθήκη ή όποια μεταξύ τών 
άλλων περιέχει δέκα περίπου βιβλία 
μέ θεατρικά έργα πρωτότυπα ή μεταφρα
σμένα πού έξεδόθησαν καί έδιδάχθησαν 
έπί σκηνής πριν άπό τό 1820, καί μία πο
λύτιμη — όπως τήν χαρακτηρίζει ό κ. 
Σιδέρης—σειρά βιβλίων πού άναφέρονται 
στήν τέχνη τοΰ θεάτρου, τοΰ χοροΰ 
καί τοΰ Κινηματογράφου, εύγενική δω
ρεά άπό τις 'Ηνωμένας Πολιτείες τοΰ 
Έλληνος όμογενοΰς κ. Νίκου Μηναδάκη. 
Έπίσης κοστούμια καλλιτεχνών άπό 
τήν έποχή τής Αικατερίνης Βερόνη καί 
τής Σοφίας Ταβουλάρη, θαυμάσιες σκη
νογραφίες τοΰ Πάνου Άραβαντινοΰ, προ
γράμματα άπό μικρούς καί μεγάλους 
θιάσους, χειρόγραφα έργα ύποβολείου, 
εκατοντάδες άφίσσες, καί λευκώματα μέ 
κριτικές καλλιτεχνών τών δύο αιώνων, 
καθώς καί φωτογραφίες, πορτραϊτα, προ
τομές, προσωπικά άντικείμενα, καί συμ
βόλαια διαφόρων μεγάλων καλλιτεχνών 
τοΰ 'Ελληνικοΰ θεάτρου όλων τών έπο- 
χών. Θά πρέπει άκόμη νά σημειωθή δτι 
θά περιέχη καί τις μάσκες τών Δελφι
κών έορτών τοΰ Σικελιανοΰ. ’Εντυπω
σιάστηκα άπό τήν μεγάλη αύτή προσφορά 
στό Νεοελληνικό Θέατρο άπό τόν κ. Γιάν
νη Σιδέρη. Δέχθηκε δπως ταιριάζει σέ 
κάθε άληθινά πολιτισμένο άνθρωπο τά 
ένθουσιώδη συγχαρητήριά μου, προσθέ
τοντας δτι πολύτιμο εύεργέτη στήν όλη 
έργασία του έχει σήμερα τόν Δήμαρχο 
Αθηναίων κ. Δ. Ρίτσο, καί συμπαραστάτη. 
Τήν Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων μέ 
προεξέχοντα τόν Πρόεδρό της κ. Ίω - 
αννόπουλο, καί τόν κ. Βασιλειάδη, καθη
γητή τής Άνωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών. Είναι άλήθεια δτι δλα τά μεγά
λα έργα φυσικά καί δσα προαναφέρω πού 
είναι άληθινά μεγάλα, θέλουν θετικούς 
συμπαραστάτες. Θέλουν δμως καί μιμη- 
μητάς, άδιάφορο άν έκεϊνοι ξεκινάνε άπό χα
μηλότερες σέ διαστάσεις κλίμακες. Αύτό 
δέν έχει σημασία. ’Αρκεί οί κλίμακες 
αύτές νά είναι σταθερές καί νά οδη
γούν δλο καί πιο ψηλά, δχι γιά κατά- 
κτησι, άλλά άληθινή δημιουργία. Τά 
μεγάλα έργα δέν κρίνονται άπό τό ΰψος 
τους, άλλά άπό τά θεμέλια, τό μελ
λοντικό τους περίγραμμα, καί τήν αύτό- 
φωτη άκτινοβολία τοΰ περιεχομένου τους.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 52

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

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α Σ

I. Παράλια μεγαλόπολις τοϋ Μαρόκου, στή μέση της ακτής 
του ’Ατλαντικού.

2. Αθλητικό σωματείο τής Θεσσαλονίκης -Άναφέρονται
για τον άνεμο ή τ ό ..... πολυβόλο.

3. Διάσημος γαλλόφωνος Βέλγος συγγραφέας άστυνομικών
μυθιστορημάτων—Τόν χαρακτηρίζει ή ..... λεπτότητα (καθαρ.)

4. Νησί των Κυκλάδων (άντιστρ.). - ’Επίρρημα τής δημοτικής, 
που έκφράζει μελαγχολία—Γελαστικό έπιφώνημα, άν ξανα- 
διαβαστή.

5. Χαρακτηρίζεται έτσι συγκρινόμενος—’Ακρωτήριο τής 
Πελοπόννησου, στην Δυτ. είσοδο τού Κορινθιακού κόλπου.

6. Αρχικά όργανισμοϋ μεγάλης πόλεώς μας —«'Ασημένια 
μου..., χρυσή μου βουβαμάρα», λέγει μιά παροιμία μας (τό 
πρώτο γράμμα είναι Μ).

7. Πρώτο συνθετικό άγγλοσαξονικών τοπωνυμιών (τό τελευ
ταίο γράμμα είναι Υ)— «Ή ...τής τιμιότητος» ,τίτλος θεατρικού 
έργου τού Πιραντέλλο.

8. Περιλαμβάνεται στά Επτάνησα (άντιστρ.).—Ή  γενική 
λεπτού σχηματισμού (καθαρ.).

9. Σχετικά μέ τήν σταφίδα μας άρχικά—Σκακιστικός όρος—
θεα τών άρχαίων Αιγυπτίων......άν ξαναδιαβαστή.

10. Προσπαθούν νά γίνουν οί κόλακες -«Λουϊ. .», σκηνοθέτης 
τού γαλλικού κινηματογράφου (τό πρώτο γράμμα είναι Μ).

II. ’Οπτικά...δοκάρια—Τά γνωστά «διηγήματα» τού Ροίδη 
(το νεκρό γράμμα είναι I).

12. Παρομοιάζει (άντιστρ.)—’Αγαπώ... άρχαιοπρεπώς.—Καλ
λονή τής άρχαίας Κορίνθου.

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

I. Έγινε μοναχή όταν άπέτυχε νά γίνη σύζυγος τού αύτοκρά- 
τορα Θεοφίλου—Στήν περιοχή τού ποταμού αυτού έγινε ή 
«Μάχη τής Γαλλίας» τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου (τό τελευταίο 
γράμμα είναι Ν).

2. Διακρίνεται φυλετικά—Νησί μας μέ περίφημες ραδιοΰχες 
ιαματικές πηγές.

3. ’Ενδεχόμενο στό έμπόριο— Σ’ αυτές ευδοκιμούν οί χουρ
μαδιές.

4. Προστακτική., άναβάλλουσα.—Πατέρας τού "Ιωνά καί τού 
’Αχαιού στήν μυθολογία μας.

5. Ποσοτικό έπίρρημα τής άρχαίας (άντιστρ.)—’Από τό όνο
μα τού ήγέτου τής Λαϊκής Κίνας.

6. Συνώνυμη μέ τήν πρόοδο—Παγκόσμιας φήμης ξένος ποδο
σφαιριστής.

7. Καμωμένες άπό φυτικά νήματα—Ρήμα άριθμητικής πρά- 
ξεως.

8. Διακριτικά τών αύτοκινήτων ένός άπό τά Σώματα ’Ασφα
λείας—Ό  τίτλος παρισινής έφημερίδος.

9. Σταθμός στήν ιστορία τού Είκοσιένα—Τό ίδιο μέ τό 10 β' 
όριζοντίως.

10. "Ηρωας όμωνύμου έργου τού Κίπλινγκ·—Στρατιωτικού 
σχηματισμού ή γενική.—Πρόθεση.

II . ’Ερεθίζουν ένα αίσθητήριό μας.—Διοικούνται άπό άξιω- 
ματικούς.

12. Φρούτα μέ ώραΐο άρωμα.

Ο Ι Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Ε Σ
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JftuOaiiovTus M
Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε  Σ Ω Σ Τ Α ;

1) Ποιον όχημα πρέπει νά άνα- 
μείνη εις τήν εικόνα;

α) Τό έπιβατηγόν. 
β) Ή  μοτοσυκλέττα.

2) Εις ποιον όχημα δίδει δικαί
ωμα στροφής ό τροχονόμος;
α) Εις τήν μοτοσυκλέττα. 
β) Είς τόν έλκυστήρα (Τρα

κτέρ).
γ) Είς τό λεωφορεΐον.

3) Ποιον όχημα έχει προτεραιό
τητα είς τήν εικόνα;
α) Τό έπιβατηγόν. 
β) 'Η μοτοσυκλέττα.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ
ΑΦΩΝ Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η  Ο.Ε.

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16—ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ—Τ Η Λ . 422-728

Ώ ς  προερχόμενος έκ τώ ν Σω μάτω ν Α σ φ α λεία ς  θέτω είς τήν διά- 
θεσιν τώ ν κ . κ .  Α ξιω μ ατικ ώ ν καί "Οπλιτών τής "Ελληνικής Χω
ροφυλακής, άπαντα τά είδη τοΰ Καταστήματός μας.

Α Ν Δ Ρ Ι Κ Α :  Κουστούμια, σακκάχια, πανταλόνια, γρα
βάτες, υποκάμισα, έσώρουχα κ.λ. π.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ : Φορέματα, ταγιέρ , κουστούμια , πανταλό
νια , φούστες, πλεκτά κ.λ. π.  ώς καί εϊδη 
προικός.

Π Α Ι Δ Ι Κ Α :  Κουστούμια, φορεματάκια κ.λ. π.

"Απαντα τά άνωτέρω είδη μ α ς, παρέχονται μέ εύκολίας πληρωμής 
έπί μικρά προκαταβολή , μέ έκπτωσιν 10ο)ο έπί τώ ν άναγραφομένω ν  
τιμώ ν μας καί έξόφ λησιν τοΰ υπολοίπου είς 6 μηνιαίας δόσεις. 
Σ η μ . Έ π ί τώ ν άγοραζομένω ν τοΐς μετρητοϊς έμπορευμάτων ή π α -  

ρεχομένη έκπτωσις άνέρχεται είς 2 0 ο )ο .

Μετά τιμής
Νικόλαος Κουρκουντής
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Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ο Ι  ΔΙ ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΙ
ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προεκηρύχθη είσιτήριος διαγωνισμός, 
διενεργηθησόμενος κατά τούς θερινούς 
μήνας έ.έ., πρός είσαγωγήνείς τήνΣ.Α.Χ. 
(85) νέων ’Αξιωματικών Χωρ]κής.

Έ κ τούτων, (60) υποψήφιοι θά προέρ- 
χωνται έκ τών ύπηρετούντων είς τό Σώμα 
Δοκ. Χωρ]κων, Χωρ]κων, Ύπεν]ρχών, 
Δοκ. Ύπεν]ρχών, Ένωμ]ρχών καί Άνθυ- 
πασπιστών, ήλικίας μέχρι (26) έτών καί 
(25) τοιοϋτοι θά προέρχωνται έξ ιδιωτών 
ήλικίας (18—22) έτών.

’Επίσης θά είσαχθοΰν, καθ’ ύπέρβασιν 
του άριθμού τών (85), (17) είσέτι υποψή
φιοι, έξ ών (12) έξ ύπηρετούντων άνδρών 
είς τό Σώμα καί (5) ίδιώται, άδιακρίτως 
κατηγορίας, κατά σειράν έπιτυχίας, έκ 
τών έπιλαχόντων, οίτινες υπάγονται είς 
τάς εύεργετικάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 
134811973.

Οΐ υποψήφιοι οίτινες είναι πτυχιοϋχοι 
Νομικής, Παντείου, ’Ανωτάτης Σχολής 
Πολιτ. ’Επιστημών, ή ’Ανωτάτης ’Εμπο
ρικής, θά είσαχθούν άνευ έξετάσεων καί 
άνεξαρτήτως άριθμού ύποψηφίων, προερ- 
χομένων έξ άνδρών τού Σώματος ή έξ 
ιδιωτών.

ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΝ]ΡΧΩΝ

Α( έξετάσεις τών ύποψηφίων πρός 
εισαγωγήν είς τό II Τμήμα τής Σ.Ο.Χ., 
ώς Δοκίμων 'Υπενίρχών, θά διενεργηθοϋν 
κατά τόν μήνα ’Ιούλιον έ.έ. Ό  άριθμός 
τών εισακτέων καθωρίσθη είς (200) οίτινες 
θά προέρχωνται έκ τών ύπηρετούντων 
είς τό Σώμα άνδρών καί έξ ιδιωτών 
άποφοίτων τούλάχιστον Γυμνασίου, ήλι
κίας (18—21) έτών.

’Επίσης θά είσαχθούν (40) είσέτι, 
καθ’ ύπέρβασιν τού ώς άνω άριθμού 
τών (200), συμφώνως πρός τάς εύεργετικάς 
διατάξεις τού Ν.Δ. 1348] 1973.

Οί ένδιαφερόμενοι ίδιώται δέον όπως 
υποβάλουν άρμοδίως τά προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά μέχρι τής 10-5-1974 ινα 
ταύτα περιέλθουν, μέσω τών ’Αστυνομι
κών Δ]νσεων καί Δ]σεων Χωροφυλακής, 
είς τό Άρχηγείον Χωροφυλακής, μέχρι 
τής 20-5-1974.

Άπεστάλησαν ήδη είς τάς άνά τήν 
χώραν 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής αί 
ύπ’ άριθ. 400]2]30α καί 422]2]42 έ.έ. δια- 
ταγαί τού ’Αρχηγείου είς &ς περιέχονται 
πληροφορίαι καί όδηγίαι λεπτομερείς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Μέ ιδιαιτέραν λαμπρότητα έδόθησαν 
καί έφέτος αί χοροεσπερίδες τών 'Ομί
λων Φίλων Χωροφυλακής είς όλόκληρον 
τήν Ελλάδα, αί όποΐαι έσημείωσαν μεγά- 
λην έπιτυχίαν, σχολιασθεϊσαι εύμενώς 
Οπό τών τοπικών έφημερίδων καί έπαινε- 
θείσαι, έγκωμιαστικώς, ύπό τοϋ κοινού.

Μέ τήν καθιερωμένην, έκ παραλλήλου’ 
έπισημότητα έλαβον χώραν αί χοροεσπε
ρίδες τών Όμίλων Φίλων Χωροφυλακής 
τών Προαστίων Πρωτευούσης, αί όποΐαι 
έσημείωσαν, όμολογουμένως, έξαιρετι- 
κήν έπιτυχίαν.

Τάς έκδηλώσεις αύτάς, τά έσοδα 
τών όποιων διατίθενται δι’ εύγενείς κοι
νωνικούς σκοπούς καί διά τήν πραγμα- 
τοποίησιν τών φιλαλλήλων έπιδιώξεων 
τών Όμίλων, έτίμησε διά τής παρουσίας 
της ή ήγεσία τού Σώματος, ’Αξωματικοί, 
Οπλίται τής Χωρ]κής, ώς καί διακεκρι

μένη μερίς τής Αθηναϊκής κοινωνίας 
καί τής τοιαύτης τών Προαστίων.

Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό 
τάς έκδηλώσεις τών χοροεσπερίδων είς 
τήν Σχολήν Χωρ]κής, τήν Ν. ’Ιωνίαν 
καί Αιγάλεω.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

’Επ’ εύκαιρία τοϋ έορτασμοΰ τής ’Εθνικής ’Επετείου τής 25ης 
Μαρτίου, έπραγματοποιήθη τήν 23-3-1974 είς τάς Σχολάς Χωροφυλακής 
συγκέντρωσις τών άξιωματικών, όπλιτών καί πολιτικών ύπαλλήλων 
τών Υπηρεσιών Χωροφυλακής Πρωτευούσης, κατά τήν όποιαν ό Συντίρχης 
κ. ΠΙΤΤΟΣ Κων]νος έξεφώνησε Πανηγυρικόν λόγον έπί τή ’Εθνική 
Παλιγγενεσία.

Ό  όμιλητής μέ έξαιρετικήν γλαφυρότητα άνεφέρθη είς τό ίστορικόν 
τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής ύποδουλώσεως τοϋ 
Εθνους ύπό τών ’Οθωμανών, έν συνεχεία δέ έξήρε τό άδούλωτον πνεύμα 

τών Ελλήνων καί τάς καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής δουλείας προσπάθειας 
των διά τήν άποτίναξιν τού ζυγού καί κατέληξε μέ τήν έκπληκτικήν 
έκείνην γενικήν έξέγερσιν τοϋ "Εθνους, ήτις άπέληξεν είς τήν άπόκτησιν 
τής ποθητής έλευθερίας τής Πατρίδος.

Είς τήν όμιλίαν παρέστη ό Α' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής Ύποσ]γος 
κ. Κων]νος Άλεξόπουλος, ό Δ]ντής ’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευού
σης, ό Δ]τής τής Σ.Α.Χ. καί άλλοι άνώτατοι καί άνώτεροι άξιωματικοί 
τού Σώματος.

Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν όμιλίαν.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α' .  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ

Τά ανθρωπιστικά καί φιλάλληλα αισθή
ματα, πού πλημμυρίζουν τούς άνδρας τής 
Χωροφυλακής, έχουν παντοιοτρόπως έκ- 
δηλωθή εις πλείστας περιπτώσεις, κατά 
τάς όποιας συνάνθρωποί μας εύρέθησαν 
εις τήν άνάγκην νά ζητήσουν τήν βοήθει
αν ή συμπαράστασιν έτέρων άτόμων ή 
καί Δημοσίων Αρχών.

Ή  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, λοιπόν, ώς Καλός 
Σαμαρείτης, εσπευσε πάντοτε εις τήν πρώ- 
την πρόσκλησιν νά συνδράμη, άνιδιοτε- 
λώς, τούς έχοντας άνάγκην καί προσεφερε 
ό,τι ήδύνατο διά τήν έξάλειψιν ή άπάλυν- 
σιν τού άνθρωπίνου πόνου. Εις τον τομέα 
τής εθελοντικής προσφοράς αίματος, οί 
άνδρες τής Χωροφυλακής προσέφεραν, 
κατά τόν παρελθόντα μήνα, ικανήν ποσό
τητα, ύπείκοντες εις τήν άνθρωπιστικήν 
έκκλησιν των διαφόρων Νοσηλευτικών 
'Ιδρυμάτων, 'Οργανισμών ή -μεμονωμέ
νους—κινδυνευόντων άτόμων.

Θεωροΰμεν συνεπώς, έπιβεβλημένον 
νά άναφέρωμεν υπευθύνους άνθρώπους 
τής οικογένειας μας, οί όποιοι έξετέλεσαν 
υψηλόν, ήθικόν χρέος, πρός τόν πάσχον- 
τα συνάνθρωπον, μέ ένδιάθετον καί έσω- 
τέραν ψυχικήν παρόρμησιν, διαθέτοντες 
όλως άγογγύστως τό πολύτιμον αίμα των 
διά τήν διάσωσιν κινδυνευόντων συναν
θρώπων των.

Μέ πολλήν χαράν άναφέρομεν τά όνό- 
ματά των:
1) Μοίραρχος Σταμάτιος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

(Δ]τής Α.Τ. "Αστρους).
2) Δοκ. Άξ]κοί Νικόλ. ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ
3) » Νικόλαος ΣΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
4) » Γεώργ. ΣΠΗΑΙΩΠΟΥΛΟΣ
5) » ’Ιωάννης ΚΛΡΑΜΗΤΡΟΣ
6) » Μιχαήλ ΠΟΘΟΣ
7) » Κων]νοςΜΠΕΛΛΟΣ

8) » Πρόδρομος ΑΛΕΗΑΝΔΡΙΔΗΣ
9) » ΜόδεστοςΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
10) » ’Αναστάσιος ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
11) » ’Απόστολος ΒΕΛΛΙΟΣ
Δόκιμοι Ύπεν]ρχαι: Παναγιώτ. ΓΙΑΝΝΙ- 
ΚΟΣ, Σωτήριος ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ, Δημή- 
τριος ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, ’Αθανάσιος ΝΩ- 
ΛΗΣ, ’Ιωάννης ΡΑΧΟΒΙΤΣΑΣ, Χωρ]λαξ

Γεώργιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
(Έπιτ. Α.Δ.Χ.Κ.Μακεδονίας).

Β \  ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΑΛΛΗΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

—Τό Σώμα τής Χωρ]κής προσέρχεται 
πάντοτε συναρωγόν καί συνεπίκουρον 
όλων έκείνων, πού έχουν άνάγκην βοή
θειας καί διέρχονται χαλεπούς καί δυσ- 
χείμερους καιρούς. ’Εντελώς άθορύβως, 
λοιπόν, τόσον κατά τό παρελθόν έτος, 
όσον καί κατά τό διαρρεΰσαν τρίμηνον τοϋ 
1974, συνέδραμε πλεΐστα όσα ’Ορφανο
τροφεία, ’Αναμορφωτήρια, Εύαγή 'Ιδρύ
ματα, ώς καί διαφόρους Φιλανθρωπικούς 
Συλλόγους, είς τούς όποιους προσέφερεν 
ό,τι δήποτε έξ ιδίων ήδυνήθη.

* * *

—’Ενταύθα άξίζει νά μνημονευθή καί νά 
ύπογραμμισθή ή πρωτοβουλία τής Α.Δ.Χ. 
Θεσσαλίας, διά τήν διενέργειαν όλως προ
αιρετικού έράνου, μεταξύ τών άνδρών τής 
δυνάμεώς της, έκ τού όποιου συνεκεντρώ- 
θη τό ποσόν τών δέκα οκτώ χιλιάδων 
δραχμών (18.000), πού άμέσως παρεδόθη 
είς οικογένειαν θανόντος Χωροφύλακος.

* * *
—'Ομοίως τυγχάνει έπαινετή ή χειρονο
μία τής Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου, ή όποια δι’ 
έράνου μεταξύ τών άνδρών της, συνεκέν- 
τρωσε τό ποσόν τών (20.333) δραχμών, 
τό όποιον καί παρέδωσεν είς τήν οικογέ
νειαν θανόντος Χωροφύλακος.

* * *
’Επίσης ή Α.Δ.Χ. Δυτ. 'Ελλάδος, ώς 

καί αί ύπαγόμεναι είς αυτήν Διοικήσεις 
Χωρ]κής ’Ηλείας, Ζακύνθου, ’Ακαρνανίας,

Κεφαλληνίας καί Αιτωλίας, διά διε- 
νεργηθέντων όλως προαιρετικών, μεταξύ 
τών άνδρών των έράνων, συνεκέντρωσαν 
άξιόλογα χρηματικά ποσά, τά όποια καί 
διέθεσαν είς διάφορα ’Ορφανοτροφεία, 
αλλας άναξιοπαθούσας οικογένειας ή με
μονωμένα άτομα

Ο κ. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

Ό  'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Γεώργιος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, είς τά πλαίσια 
τών προγραμματισθεισών περιοδειών του, 
έπεσκέφθη τήν 8-3-1974, τήν Άνωτέραν 
Δ]σιν Χωρ]κής Κρήτης καί έπεθεώρησε 
τάς υπηρεσίας αυτής.

Ό  κ. Υπουργός ώμίλησεν είς συγκεν
τρώνεις τών άνδρών, τών διαφόρων υπη
ρεσιών πού έπεσκέφθη καί έδωσε τάς 
δεούσας έντολάς καί οδηγίας, έν σχέσει 
μέ τόν τρόπον τής άρτιωτέρας διεξαγω
γής τής ύπηρεσίας διά τήν, έν πνεύματι 
κατανοήσεως, ταχείαν καί λυσιτελή έξυ- 
πηρέτησιν τού Έλληνος πολίτου.

Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον 
άπό τήν συγκέντρωσιν ’Αξιωματικών 
Χωρ)κής τών Δ]σεων Χωρ]κής 'Ηρα
κλείου καί Λασιθίου είς ήν είκονίζεται 
ό κ. 'Υπουργός.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ Ο.Σ.Ε ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ Δ]ΝΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝ. 

ΘΕΣ]ΝΙΚΗΣ

Ό  Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Σι
δηροδρομικών Θεσ]νίκης «Ο ΘΕΡΜΑ Ι - 
ΚΟΣ» προσεφέρθη, όλως άνιδιοτελώς, 
καί παρουσίασε πλούσιον καλλιτεχνικόν 
πρόγραμμα, πρός ψυχαγωγίαν τών ’Αξιω
ματικών καί τών Οπλιτών τής Δ]νσεως 
’Αστυνομίας Θεσ]νίκης, ώς καί τών με
λών τών οικογενειών των, είς ένδειξιν έκ- 
τιμήσεως πρός τό έργον τού Σώματος τής 
Χωροφυλακής.

Τό πλούσιον πρόγραμμα, διανθισμένον 
μέ έργα ΜΠΕΤΟΒΕΝ, ΜΟΤΣΑΡΤ, ΣΟΥ- 
ΜΑΝ, ΓΚΟΥΝΩ καί λοιπών κλασσικών, 
'Ελλήνων καί ξένων, έσημείωσεν άρίστην 
έπιτυχίαν καί ένεποίησεν βαθυτάτην έν- 
τύπωσιν είς τό πυκνότατον άκροατήριον. 
Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό 
τήν έκδήλωσιν.
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Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

’Εγγράφους εύχαριστίας 

έξέφρασαν :

Ό  κ. Άλέκος Π. Λαδόπουλος, έμπορος 
όδός Π. Μελά 12, Καβάλα τό Άρχηγεϊον 
Χωρ]κής, διά τήν πρόληψιν κλοπής εις 
τό κατάστημά του, χάρις εις τήν έτοιμό- 
τητα καί δραστηριότητα των άνδρών πε
ριπολικού αύτοκινήτου τής 'Υπηρεσίας 
Χωρ]κής Καβάλας.

* * *

Ό  κ. Στυλιανός ΣΚΑΡΛΗΣ, Εμπορος, 
όδός Παπαναστασίου 8, Χαλκίς, διά 
τάς άκαταβλήτους προσπάθειας τού Τμή
ματος ’Ασφαλείας Χαλκίδος, εις τήν

άνακάλυψιν καί σύλληψιν των δραστών 
τής γενομένης κλοπής εις τό κατάστημά 
του.

*  *  *

Ό  κ. Δημήτριος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, κά
τοικος ’Αθηνών, όδός Καμπίβη 6—8, 
Άθήναι, τό Τμήμα ’Ασφαλείας Καλαμά
τας διά τάς συντόνους καί άκαταβλή
τους προσπάθειας του, διά τήν άνακά
λυψιν καί σύλληψιν τών δραστών τής 
γενομένης κλοπής διαρρήξεως τής Εξο
χικής του οικίας.

* * *

Ό  κ. Γεώργιος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Βιο
τεχνία Τόρνου, Καναδά 13, Ρόδος, διά 
τής έφημερίδος «ΠΡΟΟΔΟΣ» Ρόδου τόν 
Δ]τήν τής Σχολής Άντ]ρχην κ. Δημ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ καί τούς Δοκ. Χωρ]κας 
Θεοδ. ΚΑΡΑΤΕΝΙΔΗΝ καί Σωτ. ΜΑ- 
ΡΟΥΛΑΝ διά τήν αύθόρμητον καί ανιδι
οτελή προσφοράν αίματος υπέρ τού έγ- 
χειρισθέντος υιού του.

* *  *

Τά Δημόσια Ταμεία Αγίου Νικολάου 
—Λασιθίου καί Σητείας πρός τά ’Αστυ
νομικά Τμήματα Αγίου Νικολάου καί

Σητείας, άντιστοίχως, ώς καί τούς Στα
θμούς Χωρ]κής δικαιοδοσίας αύτών, διά 
τάς καταβληθείσας προσπάθειας, ώστε 
νά έπιτευχθή έμπροθέσμως έκτέλεσις 
τών Ενταλμάτων προσωποκρατήσεως, κα
τά τό παρελθόν Ετος.

* * *

Ή  Έ ν Άθήναις Βρετανική Πρεσβεία 
τόν Διοικητήν τού Παραρτήματις ’Α
σφαλείας Κηφισίας Ταγμ]ρχην κ. ΧΑ- 
ΛΙΟΥΛΙΑΝ καί τούς άνδρας τής αύτής 
ύπηρεσίας, διά τάς άοκνους προσπάθειας 
των εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
τών δραστών κλοπής Εξαρτημάτων τού 
αύτοκινήτου, ιδιοκτησίας τού κ. J.F .R . 
MARTIN.

* * *

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕ
ΚΤΡΙΣΜΟΥ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟ
ΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΗΣΕΩΣ, Ο 
Α.Ο. ΧΑΛΚΙΔΟΣ, Ο ΣΥΛΟΓΟΣ ΓΟ
ΝΕΩΝ 4ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. 
ΣΜΥΡΝΗΣ, Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΑΤΟΥ 
—ΚΙΛΚΙΣ, διά τάς παρασχεθείσας ύπό 
τής Χωρ]κής πολλαπλάς ύπηρεσίας, κατά 
τάς διαφόρους Εκδηλώσεις τών άνωτέρω 
’Επιχειρήσεων καί ’Οργανώσεων.

Ο Μ Ι Λ Ι Α

ΤΟΥ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ

Τήν 6ην Μαρτίου ό ’Αρχηγός Χωροφυλακής, ’Αντιστράτη
γος κ. Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, ώμίλησεν εις ειδικήν 
συγκέντρωσιν τών άνδρών τού Λεκανοπεδίου ’Αττικής.

Ό  κ. ’Αρχηγός, μετά τόν χαιρετισμόν, τόν όποιον άπηύθυνε 
πρός τούς άνδρας, άνεφέρθη έν συνεχείμ εις τόν τρόπον, μέ τόν 
όποιον τά όργανα τής Χωροφυλακής οφείλουν νά έκτελούν τά 
καθήκοντά των τονίσας ιδιαιτέρως τήν άνάγκην καί τήν ύπο. 
χρέωσιν τής καθ’ όλα άψογου Εναντι τών πολιτών συμπεριφο
ράς των, Εν τε τή ύπηρεσίμ καί Εκτός αύτής, Επί τφ σκοπώ τής 
συσφίγξεως Ετι περαιτέρω τών μετ’ αύτών ύφισταμένων ήδη 
στενών καί άδιαταράκτων σχέσεων. Έτονίσθη ή άνάγκη άρί

στης έμφανίσεως καί παραστάσεως τών άστυνομικών όργάνων, 
ώς καί ή Εφαρμογή τών Νόμων καί τών Άστυνομικών Διατά
ξεων πρός πάσαν κατεύθυνσιν μέ δικαιοσύνην, άμεροληψίαν, 
άντικειμενικότητα, μετριοπάθειαν καί σύνεσιν.

Ό  κ. ’Αρχηγός έπεσήμανε τήν άνάγκην όπως τά άστυνομικά 
όργανά τελούν σήμερον ύπέρ πάσαν άλλην Εποχήν, έν διαρκεϊ 
έγρηγόρσει, παντού καί πάντοτε, τόσον εις τόν τομέα τής ’Εθ
νικής, όσον καί τής Δημοσίας ’Ασφαλείας, τονίσας έμφαντικώς 
ότι ή πρόληψις είναι πάντοτε προτιμοτέρα τής καταστολής.

’Εν κατακλεϊδι, ό κ. ’Αρχηγός συνέστησε πρός τούς συγκεν- 
τρωθέντας τήν άνάληψιν μιάς άληθοΰς Σταυροφορίας διά τήν 
κατάκτησιν τής ψυχής τής Νεολαίας μας, τής χρυσής αύτής 
έλπίδος τού Έθνους. Έζήτησε, τέλος, άπό τούς άνδρας 
τού Σώματος άμετακίνητον πίστιν πρός τήν καθεστηκυϊαν τά- 
ξιν, άμέριστον συμπαράστασιν καί συνεργασίαν μετά τών Στρα
τιωτικών καί λοιπών ’Αρχών τού Κράτους καί προσφοράν εις 
τό μεγαλύτερον δυνατόν Επίπεδον υπηρεσιακού Εργου, πρός 
χάριν τής έννόμου τάξεως καί άσφαλείας τής χώρας, άλλά καί 
τής εύημερίας τού Ελληνικού Λαού.



Λ Η Ψ  Ι Σ
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

—κ. Α.Σ. Κατερίνην. Πολύ ώραίον τό 
ιστορικόν άρθρον σας. Έπίκαιρρν διά 
τόν μήνα ’Οκτώβριον.

—κ. Π.Χ. Ά θή να ι. Λόγω πληθώρας 
ύλης κατά τόν παρελθόντα Δεκέμβριον, 
φυλάσσεται ή έργασία διά τήν δημοσιεύ- 
σίν της έν καιρώ.

•
—κ. Γ.Σ. Κ ηφισιά. ’Αξιόλογος ή με

λέτη. Δέν δυνάμεθα, όμως, νά τήν δη- 
μοσιεύσωμεν, διότι δέν εύρίσκεται εις 
τά πλαίσια τού Περιοδικού μας.

•
—κ. Α.Σ. ’Αθήναι. Ποίημα ώραιότα- 

τον. Λυπούμεθα διότι έλήφθη άνεπικαί- 
ρως. Τό φυλάσσομεν διά τόν έπόμενον 
Μάρτιον.

—κ. Α.Τ. Κοζάνην. Έλήφθη ή έργα
σία σας. Δέν θά δημοσιευθή, όμως, διότι 
έχουν καταχωρισθή είς τό παρελθόν 
σχετικά θέματα.

•
—κ. Α.Β. Ά θή να ι. Τό άρθρον σας 

έλήφθη. Τηρείται καί θά τό δημοσιεύ- 
σωμεν έν καιρώ.

•
—κ. Δ. Γκ. Γρεβενά. Πολύ ώραία ή 

έργασία σας καί σάς εϋχαριστοΰμεν. 
Τηρείται καί θά δημοσιευθή προσεχώς.

—κ. Θ.Β. Ά θή να ι. Εύχαριστοϋμεν 
διά τήν ώραιοτάτην έργασίαν σας. Θά 
δημοσιευθή προσεχώς.

•
—κ. Κ. Μ. Ά θ ή να ι. Πολύ καλή ή 

συνεργασία σας. Θά δημοσιευθή έν καιρώ. 
•

—κ. Ι.Σ. Σ.Ο.Χ. Ώραίον τό ποίημα 
γιά τήν Μητέρα. Θά δημοσιευθή είς τό 
τεύχος τού Μαΐου.

—κ. Α.Σ. 'Ηράκλειον Α ττική ς. Τά
άνέκδοτα έλήφθησαν. Δέν δυνάμεθα όμως 
νά τά δημοσιεύσωμεν. Πληροφορίαι είς 
τό Γραφείον μας.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τήν 7ην Μαρτίου έ.έ. είς κοσμικόν 
Κέντρον τού Παγκρατίου έλαβε χώραν 
συνεστίασις Άποστράτων ’Αξιωματικών 
Χωρ]κής τής σχολικής περιόδου 1943 
—1944, κατά τήν όποιαν παρευρέθησαν 
άνω τών έβδομήκοντα (70) συμμαθητών 
τής άναφερομένης τάξεως, μετά τών 
οικογενειών των.

Κατά τήν ώραίαν αυτήν έκδήλωσιν, οί 
άποτελοΰντες τήν όμήγυριν συμμαθηταί 
Άξ]κοί άνεμνήσθησαν μέ πολλήν συγκί- 
νησιν τά μαθητικά των χρόνια είς τήν 
Σχολήν, όταν νεαροί βλαστοί είσήρ- 
χοντο είς τήν μεγάλην οικογένειαν τής 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, τής όποιας έν συνε
χείς άπετέλεσαν έπίλεκτα ήγετικά στε
λέχη.

Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής συνε- 
στιάσεως έπεκράτησεν αυθόρμητον κέ
φι καί έγκαρδιότης μεταξύ τών συνδαι- 
τημόνων.

Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Ι Α  

ΕΙΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ν  Ε Σ Τ Ι Α Ν

ι ΐβ# f r ?  ΐ »

a m  κ
■ Μ ί Π Ι

Είς τήν ’Εθνικήν Εστίαν έφιλοξενήθησαν, άπό 13-2-74 έως 1-3-74, έκα- 
τόν είκοσι (120) 'Υπαξιωματικοί, Διοικηταί Σταθμών Χωρ]κής, προερχόμενοι 
έξ όλων τών διαμερισμάτων τής χώρας. Ή  έν λόγω φιλοξενία τυγχάνει ή 34η 
κατά σειράν καί έπραγματοποιήθη έντός τών πλαισίων, τών έν γένει δραστη
ριοτήτων, τού Ιδρύματος καί ιδία τού έφαρμοζομένου ύπ’ αυτού προγράμμα
τος διά τήν κοινοτικήν—καί κατ’ έπέκτασιν—πολιτιστικήν άνάπτυξιν τής 
χώρας.
Επ’ εΰκαιρίς τήςένταύθα φιλοξενίας τών άνωτέρω Ύπαξ]κών, τήν 26-2-1974 

μετέβη εις τήν ’Εθνικήν Εστίαν καί ώμίλησε πρός αύτούς ό ’Αρχηγός τού 
Σώματος Άντ]γος κ. Κων]νος ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ.

Ό  κ. ’Αρχηγός άφού άνέπτυξε τάς άρχάς, αί όποϊαι πρέπει, όπό τάς ση
μερινός συνθήκας νά διέπουν τήν σκέψιν καί τήν δράσιν τών όργάνων τής 
Χωρ]κής, άνεφέρθη είς τά άπασχολοΰντα τό Σώμα θέματα καί ένημέρωσεν 
αύτούς, έπί τών λαμβανομένων μέτρων πρός βελτίωσιν τής θέσεως τών όργά
νων.

Μετά τήν όλοκλήρωσιν τής έκπαιδευτικής φιλοξενίας καί έπί τή λήξει 
αύτής, ώργανώθη τήν 28-2-1974 ύπό τού άνωτέρω Ιδρύματος «Ελληνικόν 
βραδυνόν» πρός τιμήν τών φιλοξενουμένων Ύπαξ]κών, είς τό όποιον παρέ
στησαν έκ μέρους μέν τής ’Εθνικής Εστίας ό Γ ενικός Δ]ντής αύτής Άντ]γος 
έ.ά. κ.Μιχαήλ ΞΕΝΟΣ, ό Δ]ντής κ. Θωμάς ΚΩΣΤΙΚΑΣ καί λοιποί παράγον
τες, έκ δέ τού Σώματος τής Χωρ]κής ό Α' Ύπαρχηγός κ. Κων]νος ΑΛΕΞΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι Άξ]κοί, άντιπροσωπείαι Άξ)κών τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας, καθώς καί πολλοί προσκεκλη
μένοι.

Είς τούς φιλοξενουμένους άπενεμήθησαν άναμνηστικά διπλώματα.
Αί παρατιθέμενοι φωτογραφίαι τυγχάνουν σχετικαί μέ τήν έκδήλωσιν. 

Είς τήν μίαν ό κ. ’Αρχηγός όμιλών πρός τούς φιλοξενουμένους, εις δέ τήν 
έτέραν ό κ. ’Αρχηγός, έν μέσω αύτών έξωθι τού κτιρίου τής ’Εθνικής 'Εστίας.
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ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΕΙΣ ΘΕ
ΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Έληξεν ή έκπαίδευσις 40 Ύπαξιωμα- 
τικών Χωροφυλακής, προερχομένων έκ 
διαφόρων 'Υπηρεσιών Τροχαίας τής Χώ
ρας, είς θέματα τής ειδικότητάς των. Ή  
έκπαίδευσις έπραγματοποιήθη είς τήν 
Σ.Ο.Χ. άπό 10-1-1974 μέχρι 9-3-1974, έδί- 
δαξαν δέ κατ’ αυτήν ’Αξιωματικοί τής 
Χωροφυλακής καί ϊδιώται διαφόρων ει
δικοτήτων. Πλήν των καθαρώς τροχονο- 
μικών θεμάτων, έδιδάχθησαν καί στοιχεία 
Τουρισμού, Δημοσίων Σχέσεων, Τηλεπι
κοινωνιών, μηχανολογίας αύτοκινήτου, 
Πρώτων Βοηθειών καί Φωτογραφικής 
τέχνης.

Κατά τήν τελετήν τής λήξεως τής έκ- 
παιδεύσεως, τήν 9-3-1974, ώμίλησε πρός 
τούς άποφοιτήσαντας ό Διοικητής Σ.Ο.Χ. 
Ταξίαρχος κ. ’Αναστάσιος ΠΑΠΑΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ, όστις άνεφέρθη είς τόν σκο
πόν τής έκπαιδεύσεως καί τά εφόδια τά 
όποια αποκτούν έξ αυτής οί μαθηταί, 
απαραίτητα διά τήν άρτιωτέραν έκτέλε- 
σιν τών καθηκόντων των. ’Ακολούθως 
ό Διοικητής τής Σχολής, έκπροσωπών 
τόν ’Αρχηγόν τού Σώματος, ’Αντιστράτη
γον κ. Κων]νον ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΝ, άπέ- 
νειμε πρός τούς άποφοιτήσαντας τά πτυ
χία. Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα 
άπό τήν έκδήλωσιν.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Ν  Α Ρ Ι Θ .  5 2

1
2
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4
5
6
7
8 
9

10
11
12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12
κ AΖAμ|π ΛAΝΚA
AΡ ΗΣ Ρ I ΠA I A
Σ I ΜΕΝ0Ν ΤΜΗΝ
Σ0 I Aκ Ε A XA
I ΣA— I 0 Ρ 0Ν
A δ ΛΠ Μ I Λ A
Ν 0Τ■  Η] Δ0ΝΗ Δ
ΗΚAθ Η · I Ν Ε

AΣ0■  ΜAΤ Σ
AΡΕΣ Τ0 I AΛ
I I I Στ Ρ AΝA
ΝAΣ ΕΡΩ ΛA I Σ

ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α=6, 12 καί 15 
Β=8, 10 καί 13 
Γ=3, 5, 14 
Δ=2, 9 καί 11 
Ε=1, 4 καί 7

Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε  Σ Ω Σ Τ Α ;

1) Τό έπιβατηγόν.
2) Είς τήν μοτοσυκλέτταν.
3) Ή  μοτοσυκλέττα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ0ΗΤΕ
Τ Η Ν  Τ Η Λ Ε Ο Π Τ Ι Κ Η Ν  Ε Κ Π Ο Μ Π Η Ν

Τ Η Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Ν Ε Ι - Α Ι Α Α Ι Κ Ε Ι - Ο Ι Υ Χ Α Γ Ω Γ Ε Ι

Μεταδίδεται άνά δεκαπενθήμερον, ημέ
ραν ΤΡΙΤΗΝ καί ώραν 19.00 άπό τό Ε.Ι.Ρ.Τ.

Λαμβάνουν μέρος έκλεκτοί καλλιτέχναι τού Θεάτρου, τού Κινημα
τογράφου καί τής Τηλεοράσεως σέ πρωτότυπα σκέτα άπό τήν ζωήν 

καί τήν δρόσιν τού Σώματος τής Χωροφυλακής.

Διά τυχόν παρατηρήσεις, υποδείξεις, π σχόλια δύναοΘε νά άπευθύ- 
νεαΘε είς τό Άρχηγεϊον Χωροφυλακής, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, 

Ίουλιανοϋ 36, ΆΘήναι. (Διά τήν τηλεοπτικήν έκπομπήν).
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Resurrection ! A wonderful painting from 
Mount Athos.
Thrills of the past still today impress the 
visitor of Holy Mount Athos where one 
can live the glorious days of the Hellenic 
Byzantine Empire and her contribution for 
the expansion of Our Orthodoxe Church.

IN T H I S  ISSUE

In this issue, Major John G. Tripis is trying to outline in brief the role of a Police in today’s 
modern era, stressing that although its fundamental mission has not changed at all, policies and 
procedures must be changed in order to carry it out effectively, since its success depends primarily 
upon the relations which will have with the citizens of a community. Police must, by all means 
convince them to participate in the common affairs if they wish not to suffer the dreadfal results 
of crime, road-accidents and all other kinds of antisocial behaviour of some bad individuals.
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It is beyond any doubt that the 
role of a modern Law Enforce
ment Agency is of primary and 
paramount importance to the wel
fare and progress of our society.

Although the fundamental law en
forcement role and purpose remain
ed the same, many problems differ 
widely from those of some years 
ago, due to many modern inven
tions and social changes, which are 
the result of the today’s technolo
gical progress and developments 
that added new problems and 
threats to the peace, comfort, se
curity and the prosperity and wel
fare of the citizens. The adaptation 
of new inventions to criminal use 
has imposed additional burdens on 
the Law Enforcement Agencies. In 
the old days the Police Officer was 
primarily in contact almost only 
with the criminal element rather 
than with the orderly members of 
the society. In sharp contrast, the 
modern Police Officer is burdened 
with many services and responsi
bilities that produce a high rate of 
contact with the non-criminal seg
ment of the community. This situ
ation has been the natural out
growth of the increasing number 
of regulatory measures that society 
has enacted to promote its own 
safety and convenience.

It is worthwhile but a cruel com
mentary, to be mentioned here, that 
the specific Agency that society has 
created and charged with responsi
bility for the maintenance of secur
ity and public order is, in turn, 
considered as the «scapegoat» and 
subject to the apathetic support and 
most frequent irrational and un
just, sometimes, criticism of the 
public it serves. It is a pity that the 
public tends to accept the law en
forcement Agency as a «necessary 
evil» and does not assess it as a 
positive personal service that pro
tects the individual and the social 
order.

This phenomenon is very easy 
to be explained. The Law Enforce
ment Agency’s mission is repres
sive and it must perform this job 
in an expressive or permissive so
ciety. There is not any doubt that 
the Police today do much more 
than repress crime. Any Law En
forcement Officer can cite many 
instances in which he was helpful,
2
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understanding, sympathetic protec
tive to the citizens of a community. 
All of these services are most im
portant in the total perspective of 
police work today. However, the 
fact remains that, in spite of all 
these adjunct services, the police 
Officer’s task is primarily the re
pression of crime and vice. In the 
old days, the performance of this 
task was surely, accepted as neces
sary and vital by the greatest seg
ment of the members of the so
ciety, regardless of how it may have 
been viewed by the criminal and 
dishonest elements. Increasingly, at 
present, however, the citizens of a 
modern community are little by lit
tle confused about the worth and 
desirability of the repressive fun
ction of the police.

The growing disrespect for law 
is alarming and is steadily grow
ing worse and as our Great Philo
sopher PLATO, said in the past 
« ...  if a thing is not honoured in 
a community, it will not be culti
vated there because it will not pro
sper. Law is an instrument of 
justice. Justice is rendering to earn 
man what is due to him. What is 
due to a man depends upon his 
nature and by virtue of his nature 
man is a rational free, spiritual be
ing, whose happiness is an end in 
itself, and whose dignity therefore 
must always be respected. Law is 
a means to an end. And the end 
is the common good of man and 
■ society. If we do not respect the 
true nature of man and society, we 
will not respect the law which ser
ves that end. Disrespects for ends 
is a deeper crisis than disrespects 
for ends. If the ends are correct, 
the genius of a people will find the 
right means,'if the ends are wrong, 
the situation is hopeless. Law is 
designed to respect something, and 
if we do not respect that which the 
law is designed to respect, we will 
not respect the law itself».

The sources of this confusion 
are manyfold. To some extent it 
comes from the popularization of 
emotionally based and unrealistic 
concepts about the law infringe
ments and criminal activities. A- 
mong these, the most usual is the 
belief that criminals want to be just 
like the rest of us and that there
fore all they need is another chance 
and a whole series of other chan-
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ces to reform themselves. But this 
is not true. The realistic fact is 
that criminal develop today their 
own set of social values, attitudes 
and goals, which differ radically 
from those of the dominant and 
rational society. The criminals 
spend their lives yearning to be 
honest men, repression becomes an 
evil and the repressive Agency col
lects attitudes of antagonism.

Besides this, there are also many 
more concepts and ideas about law 
violations and criminal behaviour 
which lead to confusion. The old 
idea for instance, which is so po
pular, that everyone has a right to 
freedom without exercising corre
lative responsibility and the accom
panying idea that someone other 
than ourselves has all the responsi
bility, especially the responsibility 
of giving us whatever we happen 
to want without any effort on our 
part. These two ideas combined 
produce behaviour which can only 
be called immature and when the 
law enforcement Officer interferes 
with that kind of behaviour, the 
reaction is an immature, that is, a 
childish one. Thus the attitude of 
antagonism toward the Police and 
noncooperative behaviour in con
nection with Police is spread from 
major lawbreakers to minor offend
ers. This kind of reaction is illus
trated even in the relatively simple 
area of traffic violations. Presum
ably, stop signs and other traffic 
directions are notices to responsi
ble drivers that certain driving pro
cedures are necessary, and pre
sumably, they are based on the 
assumption that responsible drivers 
will voluntarily follow the indicated 
procedures. It is obvious, however, 
that some large minority of drivers 
cannot respond to traffic directives 
on this level. Instead, they appa
rently regard directives as a chal
lenge to their freedom and, in line 
with the popular idea of freedom, 
they evade the rules whenever they 
can. When they are apprehended 
for evasion, their reaction is one 
of sheepishness, of silly excuses, or 
of arrogance. There is no reason 
why any ordinary driver should 
drive a 150 kilometers per hour in 
a 100-kilometer-per-hour zone and 
incidentally, there is no reason why 
the driver of an emergency vehicle 
should drive at 150 kilometers per
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hour unless he is in hot pursuit 
— yet arrests for speed of that 
order are not uncommon. The ar
resting Police Officer is regarded 
as a black-hearted vilain for malt
ing the arrest. It is inaccurate to 
say that drivers of this kind are 
naturally stupid or that they were 
born irresponsible children and 
they will be that way all there lives. 
Nature has very little to do with 
this. These drivers have learned 
from the ideas popular in their 
social system that the only worth
while value in life is freedom, com
plete and untrammeled freedom and 
they are only putting into practice 
what they have learned when they 
drive their vehicles with complete 
freedom. However, it is in this kind 
of social system that the Police 
must operate, as the teacher must 
operate and the priest and the wise 
parents and all the rest of the ra
tional citizens who realize that free
dom without responsibility is not 
a right but it is certainly a disaster 
and catastrophy.

Another confusion springs from 
the fact that the todays correctional 
process is complex and involved. 
The Police are only a part of that 
process, yet the police are the most 
visible part and hence the most 
easily blamed for the failures of 
the whole correctional system. In 
the course, of their fundamental 
task or repressing crime and vice, 
the police function is that of ap
prehending criminals and collect
ing evidence to demostrate that the 
lawbreaker so apprehended actually 
did commit the crime in question. 
Here the function of the police 
ends, since testimony in court is 
only an extension of the process 
of gathering evidence. Those who 
are interested in law enforcement, 
are aware of this, but the average 
citizen either does not know it or 
does not realize it. Inept prosecu
tors sentimental juries, soft-hearted- 
judges, all may be part to an in
correct finding of not guilty, a situ
ation for which the average citizen 
is apt to blame the Police and the



Police alone. If a finding of guilty 
does result, the sentence may be 
light or if heavy, it may be due to 
an understaffed and underfinanced 
correctional institution with inade
quate procedures for determining 
parol-eligibility and supervisors etc. 
all of which result in recidivism and 
the question, «why don’t the Po
lice wake up and do something 
about this»? Add to all these facts 
the operation of various external 
influences the society can exert, 
general apathy about the whole si
tuation except in highly sensational 
cases, and the confusion of the 
average citizen with regard to the 
Police and their function is cer
tainly, most understandable.

This situation might be closely 
related to the general public resent
ment of regulation as an infringe
ment on individual liberty. Much of 
this resentment is baseless. The 
fact that it exists is evidence of the 
extent by which many individuals 
and groups view the concept as a 
licence to take liberty, rather than 
the privilege to share a mutual be
nefit through the exercise of re
sponsible restraint. This is exem
plified best by many instances whe
rein an individual will violate a law 
knowingly yet seek refuge in ques
tionable rationalization when con
fronted by a Police Officer who is 
attempting to carry out his sworn 
duties.

In a society that permits as many 
alternatives and as much personal 
freedom as does a democracy, de
viance that takes the form of crime 
may be viewed as the price we pay 
for permitting these liberties. The
re is beyond any doubt that there 
are many offences committed by 
generally lawabiding citizens and 
that total efficiency in law enforce
ment would mean totalitariarism 
and would be unthinkable. The ci
tizens cannot expect perfect security 
and protection from wrong-doers. 
The role of Police of today should 
be viewed as an integral part of 
that effort to strengthen and su
stain the primary values of our cul
ture that is freedom from attack 
on our persons and our property. 
They are part of the social collect
ivity and need the confidence of the 
community to perform their duties. 
The Police, whether we like or not, 
will be always a special agency of

society for its prosperity and wel
fare and citizens must know and 
believe in it and they should there
fore help and support their effort 
in preserving the social harmony 
which guarantees progress and hap
piness otherwise as Great PLATO, 
says, «the penalty of wise men who 
fail to participate in government is 
to live under the government of 
unwise men...».

A most important also source of 
confusion and antagonism, we must 
admit, is, unfortunately, law quality 
of rendering services by the police 
themselves.

Sometimes this is a poor work 
in the technical sense and is based 
on a lack of technical skill in rela
tion to performing the duties. So
metimes it is a foolish and imma
ture behaviour by irresponsible po
lice officers. The public’s image of 
the Police service is a primary fac
tor in the attraction the Service 
holds for ameliorating its stand
ards in qualified personnel who will 
eliminate the foresaid source of 
confusion.

Anyway, for one or another rea
son, very often the Police are made 
the scapegoat for failures and this 
fact creates very bad situations with 
respect to human relations and of 
course to effectice police perform
ance. From this startpoint one 
should consider the most critical 
fact about «How the modern Po
lice will succeed in their leading 
role which the society itself has as
signed to them? At this point, su
rely, arises the-question : What can 
be done about all these? How the 
Police will overcome all these dis
advantages and hardships in secur
ing a high level of acceptable by 
society performance and gain the 
cooperation and mutual under
standing of the average citizen to 
make him helpful and not antago
nistic?

The answer to all these questions 
is not very simple and easy. Since 
the Police has such a broad and 
multiform scope of duties and re
sponsibilities which require quali
fied personnel to deal with persons, 
it is self-evident that one should 
look into the heart and mind of 
these persons and find out how 
they do their duties in order to 
make sure that they will guarantee 
the effective performance which will

command the respect and esteem 
of the average citizen and society 
at general.

Since each individual Officer re
presents the en ire Organisation it 
is presumed that each law enforce
ment officer should become, apart 
of being a technically most quali
fied police officer, an agent of hu
man relations programm, because 
human relations in police work in
volves the whole area of practice 
directed toward^ establishing coop
erative relationships rather than 
antagonistic relationships with 
people they serve professionally. 
And in order to make it more clear 
and expressive we must here dis
cern the difference of the terms 
human and public relations, which 
most people today confuse.

Human relations must be dis
tinguished from public relations be
cause public relations consist for 
the most part of establishing favor
able attitudes toward an organisa
tion based on selected and favor
able information distributed by that 
organisation. While, human rela
tions is concerned with getting peo
ple to behave toward us in coop
erative ways so that they work with 
us rather than against us. Human 
relations is based not on selected, 
favorable information but on com
plete information which leads to a 
realistic understanding of the situ
ations the Police faces and to a 
willingness on the part of the other 
people to help them in facing these 
situations.

Public relations is based on an 
exploitive attitude which expresses 
the desire of getting something out 
of other people, usually ihe money, 
the vote, their services etc. Human 
relations, by contrast, is not ex
ploitive, but it is based on the be
lief that, as cooperative relation
ships are established, they become 
genuine exchange relationships, that 
is, all parties to the relationship 
benefit. That is to say, for instance, 
if the police secure aid and sup
port in performing their functions, 
the community in turn gets more 
efficient police services.

Public relations is very often un
realistic; advertising promises mi
raculous results from the use of a 
specific product. Human relations, 
on the other hand, is realistic in 
the sense that it promises not in a
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miraculous way but as the reward 
of hard and sustained work. Public 
relations more and more involves 
the rather snobbish use of pretend
ed experts in various fields who 
are ready to tell the rest of the 
people precisely when, how and 
why they should do what they tell 
them to do. Human relations, while 
it does, of course, value genuine 
expert knowledge, is much more 
apt to emphasize the common 
aspects of the relationship. Thus, 
in a few words, human relations 
involves the whole area of study 
and of practice directed toward 
establishing rather cooperative than 
antagonistic relationships with the 
people we serve professionally, bas
ed on full and accurate knowledge 
of the situations the police face 
and on realistic and rational me
thods which will benefit both the 
Police and the public they serve 
through an exchange relatioship.

There are obviously two broad 
areas of human relations which are 
most significant in law enforcement 
work. The relationships which the 
Agency is able to establish with the 
citizenry and the relationships which 
the individual Officer is able to 
establish in the course of perform
ing his duties.

Both of these areas are equally 
important. The image of the law 
enforcement officer to some extent 
reflects the image of his entire De
partment, regardless of the kind of 
person he may be. In turn, the 
image of the Department to some 
extent reflects the image of the Of
ficers who come into contact with 
the public regardless of how effi
ciently the Department may be run. 
It is this interlocking image which 
makes the position of command 
and supervisory officers so im
portant in the structure of Law 
Enforcement Agencies and in the 
creation of good human relations. 
These officers stand between the 
impersonal Department and the 
highly personal performance of the 
officer. They must interpret the one 
to the other. They must form the 
officer in such a way that he fits 
into the departmental procedure; 
and they must assist in the conti
nuing effort to make sure that de
partmental procedures are such 
that the talents and skills of the 
individual officers can be used with 
the greatest effectiveness.

It is beyond any doubt that the 
two foerementioned areas are the 
most difficult one in the entire po
lice procedure because there are so 
many difficulties that must be over
come in order to reach a point 
which can be considered satisfac
tory. The presence and existence 
of noncooperative attitudes and, 
increasingly, on noncooperative be
haviour toward the police in many 
areas of the modern way of life 
cannot be denied. This behaviour 
cannot be changed without some 
knowledge of the sources we have

mentioned above. It is, we think, 
worthwhile to mention here, what 
the Police can do in order to cor
rect this bad situation and change 
the attitudes of the public and what 
aspects of human relations can the 
Police start so that they establish 
cooperative rather than antagonistic 
patterns?

There is not any doubt that the 
Police are not trying to make peo
ple like them, they are trying to 
make them work with them whe
ther they like the Police or not. 
The reason for this attitude is that

The time when mother used the Policeman as a nightmare for their clildren 
is away.
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A farewell tip to those who leave town for vacations.the Police cannot get everybody to 
like them. If the Police do not do 
their job well, they are going to 
cause some people, to dislike them. 
Thus the question is not whether 
they like the police or not, but whe- 
ther they will work with them or 
not.

The unique solution to this pro
blem of the Police, at first, is to do 
their job always as efficiently and 
intelligently as they can. The im
portance of command and super
visory officers in this respect can
not be stressed too much. Those 
officers occupy an intermediate po
sition between the Department and 
the individual police officer. They 
are the ones who have immediate 
instructional and morale contact 
with the man on the beat or in the 
patrol car. On them depends the 
balance mentioned before. The ba
lance where by the officer fits into 
department procedures and the de
partment procedures are such as 
to use the qualities of the officers 
most efficiently. There is no sub
stitute for doing an honest and 
intelligent job as the basis of good 
human relations.

Another most important step is 
the change of the present image.

One result of doing an honest and 
intelligent job will be a change in 
the image of the police from a 
wholly repressive force to a pro
tective department. This is the se
cond step in creating cooperative 
relationships. This change of ima
ge will not change the actual fun
ctioning of the department; it will, 
be still in fact, repressive. Since 
however, protection is the other 
side of the coin of repression, the 
change of emphasis will bring about 
a change of image. In one sense 
the police has been too closely as
sociated with criminals. Their im
mediate effect on the criminal, the 
repressive effect, has appeared in 
the public mind as the only im
portant aspect of police work. The 
opposite side, the protection of ho
nest and decent citizens, which re
sult from the repression of crime, 
has been relatively little stressed up 
to now. And exactly, this lack of 
balance in emphasis must be cor
rected, if we like to change attitu
des toward police work, at general.

Of course this is not an easy job. 
It can be corrected — not easily not 
quickly — but with care and great 
patience, if those of interested in 
law enforcement will very carefully 
and intelligently stress the protec
tive side of every repressive act.

A third step in establishing co
operative relationships with the ci
tizenry demands that the police 
make efforts to professionalize their 
personnel. The police officer’s abil
ity and skillfulness, in this modern 
era, should be such that he is ac
cepted as an equal by the people of 
his community, the same way as 
they are accepted, the physician, 
the teacher, the druggist etc., be
cause the police work is actually a 
professional job and not just a 
work. As the doctor, is the final 
judge of which medical procedures 
shall be used in the case of a spe
cific patient, so, also, the police 
officer is the judge of how the 
standardized procedures of investi
gation shall be used in a particular 
case. He does not simply repeat a
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routine performance over and over. 
Hence his work is professional 
work, and, not merely, job work. 
The ability to exercise this individ
ual judgement demands, also, a 
higher lever of training and prepa
ration of all law enforcement per
sonnel. But, in addition, it demands 
a certain quality in the individual 
officer. This quality is compounded 
of intelligence, emotional balance, 
creative imagination and other si
milar traits. Morever, the mark of 
a profession is that the work in
volved is essential to society, as in 
the case of physicians, lawyers, 
teachers, priests etc. Since all the 
evidence is that it will be a long 
time before we become a crimeless 
society, and since society dominat
ed by crime, and the criminal can
not survive, the work of the police 
officer is certainly essential to so- 

,ciety and, therefore, police work is 
a professional occupation.

Finally, the professions have a 
strong group consciousness, they 
protect its interests, they are proud 
of being members of the profession,
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and they practice it in accordance 
with high standards both of com
petence and of ethics. This group 
consciousness is certainly present 
among law enforcement officers but 
therefore it has been largely in
formal and defensive in nature.

A most important aspect and step 
in this process of establishing co
operative relationships with the ci
tizenry, is the fact that the Police 
is an agency established by the peo
ple of the community to perform 
services which those people con
sider to be necessary for their own 
peacefulness, prosperity and wel
fare. The Police is an indispensable 
public Service which offers so ma
ny services to the citizenry. Mutual 
understanding and sincere coopera
tion in this respect is most requi
red in order that the goals of the 
community and the police as well 
are attained in the most effective 
way for the benefit of the first. The 
honest and intelligent performance 
of the job by the police is undoubt
edly the absolutely indispensable 
foundation for establishing good

human relations. Once such a foun
dation is laid, one can build on it 
through a change of Department 
image from primary repressive to 
primarily protective and thus the 
service rendered the average citi
zen becomes plain.

As 'we said above, professional
ization, adds to the structure the 
police is building on the foundation 
if for no other reason than that 
the professional police officer is, in 
fact, a much better protector than 
the amateur.

To realize all these the Police 
must follow certain prograpi and 
definite methods which will result 
in the desirable ends. For instance, 
with respect to professionalization, 
training schools, conferences, de
velopment of new methods and 
procedures, and purchases of mod
ern equipment increased publiciz
ing of all these is most necessary. 
Since police work interest many 
people, one method on securing 
this kind of publicity is through 
frequent short newspaper articles. 
Another effective method of in
forming the public is through con
tacts with the schools, both in class
room talks and by means of con
ducted tours through police facili
ties and installations.

All of these assumes? of course, 
that the Police has many officers 
who are specifically prepared for 
it, they are good speakers, under
stand people and have time to give 
to public information. Another me
thod of approaching the public is 
through short, well-written and 
well-illustrated brochures, pamh- 
lets, books etc. It is beyond any 
doubt that TV programs are extre
mely valuable, though they are often 
more difficult to organize and to 
secure time for it. All of these 
things, of course, cost a lot of mo
ney. These costs should be includ
ed in the regular police budget, if 
we want to be successful in this 
kind of operation.

But the best method of impres
sing people that the police officers 
are constructive members of the 
community is to have them partici
pate in community life and activi
ties. The police officers are mem
bers of the same community they 
serve and for this reason they 
should always be trying to partici
pate in any activity of their com
munity, offering this way their servi
ces in broader areas of social life.
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ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ 

ΕΚ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

ΑΠΟ ΔΙΑΛΕΚΤΑ ΚΑΠΝΑ ΠΟΥΡΟΝ ΑΒΑΝΑΣ

μιά νέα α'ισθησι στό κάπνισμα
Τό Casta Ho είναι Cigarillos μέ διπλό φίλτρο καί 

περιτύλιγμα κατασκευασμένο από φυσικό καπνό. 
Τό πρώτο Cigarillos μέ χαρμάνι από καπνά 'Αβάνας 
καί άλλα διαλεκτό καπνό πούρων, γιά ένα έλαφρό. 

αρωματικό, ευχάριστο κάπνισμα.


