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Ή  Μεγαλομάρτυς 
καί Ίσαπόστολος Α
ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ προσ- 
τάτις τοΰ Σώματος 
τής 'Ελληνικής Χω
ροφυλακής.

w T o  γεγονος εχεμ μδμαμτέραν σημασμ'αν 
' δεο'τμ ή μνήμη της 'Αγμ'ας.τής δπομ'ας 

ή αρετή' χαμ' 6 χρμστμανμχο'ς Βμ'ος παοαλ- 
ληλμ'ζηταμ με' την άποστολήν τοΟ Σώματος 
τής Χωροφυλακής.δημμουογεϋ πρός τους 
αυδρας αύτής προσθε'τους ΰποχρεώσεμς ,το'- 
σου προ'ς τη'ν Πατρμ'δα,δσον χαμ' προ'ςτου'ς 
“Ελληνας πολμ'τας ,τούς όπομ'ους υπηρετούν.

Τάς ύποχρεώσεμς των αύτάς έχουν πλή- 
' ρως συνεμδητοπομήσεμ ομ άνδρες τοΰ 
Σώματος χαμ χαθ’'εχάστην παρε'χουν δεμ'- 
γματα απτά τής άφοσμώσεώς των προ'ς τά 
’Ελληνοχρμστμανμχά’Ιδεώδη,τής εμρηνο - 
πομοϋ συμπαραστάσεώς των προ'ς τούς πο- 
λμ'τας,τών αγώνων χαμ' των θυσμώντων δμά 
την δύωξμν τού έγχλη'ματος χαμ' των προ- 
σπαθεμών δμά την προστασμ'αν τής νεολαύ- 
ας μας άπο τάς δμαφόρους φθοροπομούς 
έπμδράσεμς,εμς τρο'πον ώστε νά άναδεμχ- 
νύωνταμ άντάξμομ τής Προστάτμδο'ς των 
'Αγμ'ας, άπο' το' ηθμχον μεγαλεμονχαμ' τη'ν 
δράσμν τής όπομ'ας πάντοτε έμπνε'ονταμ.

★*Η άναγνώομρμς δε' χαμ' ή άνταπο'χομσμς^ 
τη'ν δπομ'αν τά δογανα τής Χωοοουλα - 

χής εΰρμ'σχουν έχ υε'οους τοΰ 'ΕλληνμχοΟ 
λαοϋ.τά ένδυναμώνεμ ετμ περμσσοτερον 
εμς το έπμ'μοχθον εργον των,εμς μμ'αν ε
ποχήν μάλμστα,πού αμ ήθμχαμ άξμ'αμ δοχμ- 
μάζονταμ εμς τη'ν παγχοσμμον χομνωνμ'αν 
άπο την έπε'χτασμν των ύλμστμχών άντμλή- 
ψεων.-

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"

Ε Τ Η Σ Ι Α Ι  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

’Α ξιωματικοί -  Ά νΘ υπασπισταί 
Ύ παξιω ματικοΙ -  Χ ω ροφύλακες  
Π ολιτικοί Υ π ά λλ η λο ι -  Ίδ ιώ τα ι  
Σ ύλλογοι -  Σωματεία -  ’Οργανισμοί
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’Εν βαθείρ έκτιμήσει της εύσεβόφρονος ταύτης έκδηλώσεως 
άντιφωνοϋμεν άπασιν ύμιν τοίς έν τη Χωροφυλακή εΰόρκως ύπηρε- 
τουσι τό " ’Αληθώς ’Ανέστη " καί έν έγκαρδίω πατρική στοργή 
άπονέμομεν ύμΐν καί ταΐς εύσεβέσιν οΐκογενείαις υμών την άπό του 
'Αγιωτάτου ’Αποστολικου καί Πατριαρχικού Οικουμενικού τούτου 
Θρόνου ευλογίαν.

1Η ένδοξος άγια Μεγαλομάρτυς καί ’ίσαπόστολος Ειρήνη είναι 
η προστάτις τοΰ ΰμετέρου τίμιου Σώματος, είς συμβολισμόν δτι 
ή διαφύλαζις τής ειρήνης έν τή κοινωνία τών ανθρώπων είναι τό 
ύπατον ιδεώδες πρός δ δέον ινα άποβλέπητε.’Εξ ετέρου, ασφάλεια 
είναι ή υπηρεσία υμών.

Ειρήνη, λοιπόν, έν ασφαλεία. ’Εν τψ συνθήματι τούτω συγκεφα- 
λαιοΰται ή ωραία καί ιερά αποστολή τοΰ ύμετέρου Σώματος. ’Εν 
τούτω, άλλωστε, συγκεντροϋται καί τό αίτημα του πολίτου πάσης 
πολιτείας έν τώ συγχρόνψ κόσμψ.

’Εν τούτοις, ειρήνη καί ασφάλεια, έν τή πληρότητι αυτών, 
είναι στόχοι ανέφικτοι ανευ του Θεού.

‘Η υπέρτατη ειρήνη καί ασφάλεια ημών καί του κόσμου είναι 
ο ’Αναστάς Κύριος ’Ιησούς Χριστός.

Πρός Αυτόν πάντοτε άποβλέποντες, συνεχίσατε μετά πάσης άφο- 
σιώσεως τό λίαν υπεύθυνον υμών εργον έπ’άγαθώ τής κοινωνίας, 
ής φρουροί άγρυπνοι έτάχθητε.

’Επευχαριστοΰντες καί έπί τοις συναποσταλεΐσιν ήμΐν υίϊκοις 
δώροις, ατινα έδεξάμεθα ως έπί πλέον έκδήλωσιν τής εύλαβείας 
υμών πρός τήν Μητέρα ’Εκκλησίαν, έπικαλούμεθα εφ υμάς καί απαντας 
τούς ανδρας του Σώματος τήν χάριν καί τό άπειρον ελεος του 
Παναγάθου Θεού.

ο) φ^οδ'’Απριλίου κζ

^  *
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Ό  έορτασμός τής ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ εις τός

- ______________________ __

Μέ θρησκευτικήν μεγαλοπρέπειαν έωρτάσθη 
τήν 5ην Μαΐου ΰπό τώ ν ‘Υπηρεσιών Χ ω ροφυλα
κής ή μνήμη τής προστάτιδος τοΰ Σώματος Μεγα
λομάρτυρας καί Ίσαποστόλου ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗ Ν Η Σ. 
’Ιδιαιτέρως λαμπρός υπήρξεν ό έορτασμός τής 
μνήμης τής ‘Αγίας εις τάς Σ χολάς Χ ωροφυλακής  
’Α θη νώ ν. ’Α φ ’ έσπέρας έτελέσθη Μέγας 'Εσπε
ρινός εις τόν Ιε ρ ό ν  Ναόν τώ ν Σ χο λ ώ ν , τήν δέ 
πρωίαν τοΰ έορτασμοϋ ’Αρχιερατική θεία Λειτουρ
γ ία , μετά τό πέρας τής όποίας ό ’Α ρχηγός Χωρο
φ υλακής ’Αντιστράτηγος κ . Κων]νος Καραμπά- 
τσος έδεξιώθη τούς έπισήμους προσκεκλημένους. 
Εις τάς φ ω τογραφ ίας δίδονται χαρακτηριστικά  
στιγμιότυπα άπό τόν έορτασμόν .

260



Σχολάς Χωροφυλακής

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Α Ι Α Τ Α Γ Η
κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

'Υπό τάς μυροβόλους πνοάς τής άνοίξεως, 
τό βαθύτατα θρησκευόμενον δαφνοστεφές Σώ
μα τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, μετ' 
ακρας εύλαβείας τιμά καί γεραίρει τήν άΐδιον 
μνήμην τής Προστάτιδός του, Ίσαποστόλου 
καί Μεγαλομάρτυρος 'Αγίας Ειρήνης.

Ή  εν Χριστώ λάμψασα, Προστάτις μας—'Α
γία, άνεζητήθη εν τή πανσέπτφ καί ένδόξφ 
χορεία τών 'Αγίων τής Χριστιανοσύνης καί 
λίαν έπιτυχώς έπελέγη ώς ή προσιδιάζουσα 
διά τήν Χωροφυλακήν, ιερά καί λατρευτική 
μορφή τοΰ επικού μαρτυρολογίου τής 'Ορθο
δοξίας.

Μαρτυρικός καί πολύαθλος ό βίος τής Με
γαλομάρτυρος Ειρήνης, ήτις άπελάκτισε τήν 
χλιδήν καί τήν τύρβην τής άνέτου οικογενεια
κής Της ζωής, διά νά άφοσιωθή μέ θερμουργόν 
καί ζέουσαν πίστιν εις τόν Μεγαλοδύναμον 
Θεόν, τήν καταξιώνει εις τήν συνείδησιν τών 
άνδρών τής Χωροφυλακής ώς θειον καί ιδεα
τόν πρότυπον εγκράτειας, αγάπης, μακροθυ- 
μίας καί αυτοθυσίας.

Ή  άκλόνητος πίστις Της καί ή ιώβειος 
υπομονή μέ τήν όποιαν ήτο ώπλισμένη ή 
ρωμαλέα ψυχή Της, συνθέτουν τό άπαράμιλ- 
λον υπόδειγμα λατρείας καί μιμήσεως τών 
γενναίων άνδρών τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ, τών όποιων ή άποστολή τυγχάνει 
μέν λίαν δυσχερής, άλλ’ έν ταυτώ είρηνοποιός 
καί φιλάνθρωπος.

Εις τήν υλιστικήν σημερινήν έποχήν μας 
καθ’ ήν ό άποκαλούμενος μηδενισμός άπειλεΐ 
μέ κατάλυσιν θέσμια καί ιδανικά, όφείλομεν 
νά διατηρήσωμεν τόν όρθόν προσανατολισμόν 
μας, έμπνεόμενοι άπό τό παράδειγμα τής 'Αγίας 
Ειρήνης καί άπό τόν άσπιλον καί χριστότατον 
βίον Της. Όφείλομεν, προσέτι, νά παραμεί- 
νωμεν σταθερώς έστραμμένοι πρός τόν ’Ανέ- 
σπερον Πολικόν ’Αστέρα, Τόν Κύριον Ίησοϋν 
Χριστόν, καί νά ύψωθώμεν ώς δεΐκται τής 
ορθής πορείας εις τόν παραπαίοντα άνθρωπον.

Όφείλομεν τέλος νά μεταδώσωμεν τό Φώς 
τής ψυχής μας εις τό περιβάλλον μας καί νά 
προβληθώμεν, έν μετριοφροσύνη πάντοτε, ώς 
περίβλεπτα όρόσημα τής Χριστιανικής κοσμο
θεωρίας.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
ΚΩΝ]ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 

’Αντιστράτηγος
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Η ΑΙΕΘΝΗΣ ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΙΙοίος θά έφαντάζετο δτι άπαντα σχεδόν τα κράτη 
της Γης, μηδέ των κραταιών Ύπερδννάμεων, εξαι
ρούμενων, θά έκλινον γόνυ υποταγής είς τους νέους 
τύπου πειρατάς τοϋ «περίφημου» τεχνοτρονικοϋ αίώ- 
νός μας; Ευάριθμοι δράκες νεαρών, τυφλώς φανατικών 
και πλήρως αποφασισμένων δι αυτοθυσίαν, «κτυποϋν» 
μετά θανατηφόρου μανίας είς έπιλεγέντας νπ’ αυτών 
στόχους. Πάντοτε επιτυγχάνουν καί πάντοτε οί τολμη- 
τίαι αποφεύγουν τάς συνέπειας τής παρανόμου δρά- 
σεώς των, πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων. ’Εάν εν πλη- 
γέν κράτος άποφασίση την τιμωρίαν τών τυχόν 
συλληφθέντων επιδρομέων θά τό πληρώση λίαν δεινώς 
καί είς τό πολλαπλάσιον τοϋ άρχικοϋ πλήγματος.

Οϋτω μία νέα διεθνής υπερεξουσία έχει δημιουργη- 
θή DE FACTO, ή όποια έχει έκτυλίξει τούς πλοκά
μους τής τρομοκρατίας της έφ’ όλης τής επιφάνειας 
τών χέρσων, καί είς τάς θαλάσσας καί είς τον αέρα. 
Προσφιλής στόχος τών εκτελεστικών οργάνων τής 
παγκοσμίου αυτής μάστιγος είναι κυρίως τά αεροπο
ρικά μέσα μεταφορών. "Απαντες οί δι αυτών ταξι- 
δεύοντες κατέχονται ύπό αγωνίας θανάτου, τόσον είς 
τά αεροδρόμια, όσον καί εν πτήσει, άναμένοντες άνά 
παν δευτερόλεπτον την έκρηξιν τής μανίας τών φανα
τικών, ή όποια κατά κανόνα θερίζει πολλάς ζωάς 
αθώων.

’Η  διεθνής αϋτη υπερεξουσία τοϋ τρόμου έχει 
εξαπολύσει ένα απηνή πόλεμον κατά τοϋ διεθνούς 
κατεστημένου, τό όποιον—κατά την γνώμην της—άντι- 
τίθεται είς την ορθήν λύσιν τών προβλημάτων της. 
Οί φορείς τής υπερεξουσίας αυτής είναι ποικίλης 
προελ.εύσειος, μέ δράσιν πέραν ορίων κρατών καί

Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ  Τ Α Γ Α Ρ Η
’Α ντιστράτηγου έ .ά .  

Προέδρου Παν]μίου Πατρών

ηπείρων. Τινές τούτων άνήκουν είς τά πανίσχυρα 
συνδικάτα τοϋ ώργανωμένου εγκλήματος (ώς ή Μαφία, 
ή Κάζα Νόστρα κ.λ.π .), τά όποια δρουν κυρίων είς 
τήν Β. ’Αμερικήν, μέ ενέργειαν επιχειρήσεων ευκαι
ρίας παντοϋ άνά τήν Γήν. "Ετεροι φορείς άνήκουν 
είς έξτρεμιστικάς οργανώσεις τής ακρας άριστεράς, 
αί όποίαι καλύπτουν μέ τον ερυθρόν μανδύαν των 
άπασαν τήν Οικουμένην. Περαιτέρω άλ.λοι φορείς, οί 
καί πλέον εντυπωσιακοί κατά τά τελευταία έτη, προέρ
χονται εκ τοϋ άραβικοϋ κόσμου, τοϋ πληγέντος άπό 
τήν έγκατάστασιν τοϋ ’Ισραήλ εις τινα περιοχήν τής 
λίαν εκτεταμένης ( άπό τοϋ ’Ατλαντικού μέχρι τοϋ 
’Ινδικού) άραβικής επικράτειας. Λίαν προσφάτως 
διεπιστώθη συνεργασία, ατενωτάτη, τών φορέων τής 
δευτέρας καί τρίτης κατηγορίας, είς τήν έπιχείρησιν 
τής Σιγκαπούρης.

Τά κίνητρα τών φορέων τών προαναφερθεισών 
εξουσιών είναι είτε συμφεροντολογικά, ύπό τήν στενήν 
έννοιαν τής παρανόμου προσκτήσεως πλούτου δι 
έξασφάλισιν ευζωίας, μέσω οίουδήποτε είδους άπο- 
λαύσεων, είτε ιδεολογικά, είτε εθνικιστικά. Τά ώς 
άνω κίνητρα, ρυπαρά ή εύγενή, έχουν, άπαντα, μεθόδους 
έπιτεύξεως τών νπ’ αυτών τιθεμένων σκοπών πλήρως 
ειδεχθείς, καθόσον περισσότερον πλήσσονται άθώα
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θύματα, παρά οι χρισθέντες υπό των φορέων των 
εξουσιών τον τρόμον ώς ένοχοι. Τά πλήγματα δέ 
ταντα έχουν μορφήν δολοφονικήν και ονχι έκ των 
προτέρων γνωστής άναμετρήσεως, ώς γίνεται εις 
τούς κανονικούς πολέμους.

"Απαντα τά ανωτέρω κίνητρα σννιστοϋν μίαν 
γιγαντιαίαν άμφισβήτησιν εντός τον παγκοσμίου 
κοινωνικού κατεστημένου. Ή  νπαρξις τής άμφιαβη- 
τήσεως αυτής είναι μία πραγματικότης, με διαστάσεις 
συνεχώς μεγεθυνομένας και με συνεπείαςτρομακτικάς. 
Ή  ιδεολογική και ή εθνικιστική άμφιαβήτησις φωτί
ζεται από μίαν δικαίωσ,ν, αν όχι πολύπλευρον, οπωσ
δήποτε όμως μονόπλευρον. Οί φανατικοί μέχρι θανά
του φορείς των πιστεύουν άκλονήτως εις τήν «δικαίαν 
των νπόθεσιν» τήν όποιαν υπηρετούν με άπόλντον 
άφοσίωσιν. Ή  γκαγκστερική άμφισβήτησις στερείται 
άντικειμενικής δικαιώσεως, εν τούτοις όμως άποδει- 
κνύει τήν τρωτήν δομήν τής συγχρόνου κοινωνίας, 
ή όποια τήν δημιουργεί καί τήν εκτρέφει. 'Η  έκδή- 
λ.ωσις τής καταλυτικής αυτής άσθενείας πρέπει να 
άνησνχήση εις τό έπακρον τούς σμιλευτός τού συγχρό
νου κόσμου καί νά τούς όδηγήση εις τήν πόση θυσία 
άπάλ.ειψιν τών συνθηκών, αϊτινες ευνοούν τήν κυριαρ
χίαν τού ώργανωμένου εγκλήματος, ή οποία έχει 
καταστήσει άφόρητον τήν διαβίωσιν εις τό ίσχυρότερον 
καί πλ.ουσιώτερον κράτος τού κόσμου.

’Ενώ ή ισχύς τής έξεταζομένης συνθέτου υπερεξου
σίας τού τρόμου είναι ελάχιστη έναντι τής οιασδήποτε 
κρατικής ισχύος, εν τούτοις ή χρησιμοποίησίς της, 
κατά στόχων, εν χρόνοι καί χώρω, τής άπολύτου 
άρεσκείας της, άποδεικνύει τήν υπεροχήν της έναντι 
πόσης επισήμου εξουσίας.

Ή  εν πολεμικά) οργασμό) διεθνής υπερεξουσία τού 
τρόμου άποτελεϊ εν υποπροϊόν τής συγχρόνου κοινω
νικής καθεστηκυίας τάξεως, τό όποιον κατακλύζει τό 
κοινωνικόν σύνολ.ον, τό μολύνει, τό εκβιάζει καί τό 
τρομοκρατεί.

Προ 15ετίας (τό 1959) εΐχεν έκδοθή εν Θεσσαλο
νίκη ήμέτερον βιβλίον, ύπό τον τίτλ.ον «’Ανορθόδοξος 
Πόλεμος». Έ ν  αύτώ άναφέρομεν εν εκτάσει τά τής 
ά)’ορθοδόξου πολεμικής δράσεως καί έχομεν προβλέ
πει τήν άγνωστον άκόμη τότε δρασιν τών ελευθέρων 
καταδρομέων δι εθνικιστικούς σκοπούς. Είχομεν 
συμπεράνει, τότε, ότι ό ’Ανορθόδοξος Πόλεμος, πολύ
πλευρος εις τάς εκδηλώσεις του, είναι έν άκαταμά- 
χητον είδος πολέμου. Μία μορφή του υπήρξε καί ή είς 
ΝΑκήν ’Ασίαν διαδραματισθεϊσα τοιαύτη, τού άνταρ- 
τοπολέμου, ή όποια άπέδειξεν ότι ουδεμία Ύπερδύ- 
ναμις, όσον κραταιά καί εάν είναι αϋτη, δύναται νά 
κατισχύση αυτής.

Έ τέρα  μορφή τού Άνορθοδόξου Πολέμου είναι 
αί έπιδρομαί τών τρομοκρατών, τούς όποιους τά  
κράτη—ώς άποδεικνύει ή πρόσφατος δεκαετία τρο
μοκρατικής δράσεως—αδυνατούν νά άντιμετωπίσουν 
άποτελεσματικώς, ενώ συγχρόνως εξευτελίζεται πάσα 
έννοια νομίμου εξουσίας. ’Επίσης άλλη μορφή τού 
πολέμου τούτου, κατά τού κοινωνικού κατεστημένου, 
λίαν προσφάτως έκδηλωθεϊσα είναι ή έχουσα κίνη
τρα ........φιλ.ανθρωπικά. Οί ύλοποιούντες ταύτην ενερ
γούν απαγωγάς παμπλ.ούτων προσώπων καί κλοπάς 
μεγίστης άξίας έργων τέχνης, καί άντί λύτρων ζητούν 
τήν καταβολήν τεραστίων χρηματικών ποσών ύπό 
τών ενδιαφερομένων διά παροχήν ειδών διατροφής 
είς πένητας. (Τό πρώτον κρούσμα έγένετο εις Η Π Α

δι άπαγωγής τής θυγατρός τού δισεκατομμυριούχου 
Χήρστ καί τό δεύτερον εις Ά ντίλλας, όπου έκλάπη 
εις ζωγραφικός πίναξ μεγίστης άξίας).

’Εκ τών άνω προκύπτει άνάγλυφος ή άναγνωριζο- 
μένη πλέον σαφώς εξουσία τής άμφισβητήσεως, τής 
όποιας τό περιεχόμενον είς κίνητρα, ίσχύν, μεθόδους 
κ.λ.π. είναι λίαν ποικϊλον καί έντόνως διαβαθμισμένον 
άπό άπόψεως ηθικής δικαιώσεως.

Είς σειράν άρθρων ημών, κατά τήν τελευταίαν 
πενταετίαν, άνεπτύξαμεν τήν νεοπαγή θεωρίαν μας 
περί συγχρόνων εξουσιών. Έθεωρήσαμεν άπηρχαιω- 
μένην τήν κατά Μοντεσκιέ τριπλήν επίσημον εξουσίαν 
καί άνεγνωρίσαμεν ώς πράγματι ύφισταμένας σήμε
ρον εξουσίας, μίαν τήν κρατικήν ( άνευ υποδιαιρέσεων), 
έτέραν τής πληροφορήσεως καί τρίτην τής άμφισβη- 
τήσεως. Μετά τήν σύγχρονον εντυπωσιακήν προβολήν 
τής διεθνούς εξουσίας τού τρόμου ούδείς πλέον πρέπει 
νά άμφιβάλη διά τήν ϋπαρξιν τής άμφισβητήσεως, 
ώς μιάς έκ τών τριών συγχρόνων εξουσιών. Ύ ποχρέ- 
ωσις τών κοινωνιολόγων καί τών πολιτικών είναι ή 
μελέτη ταύτης, με σκοπόν τήν άποτελεσματικήν άντι- 
μετώπισίν της, ή όποια σήμερον ουδόλως επιτυγχά
νεται.
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Πεντακόσια είκοσι ένα χρόνια έχουν περάσει από 
τότε. ’Από τό πάρσιμο τής Πόλης. ’Από τό πρωτά
κουστο πέσιμο. Άπό τό σκλάβωμα τής βασιλεύουσας. 
’Από τήν πτώσι τοϋ Βυζαντίου. Άπό τό χαμό τής 
«Πρωτευούσης των Ελλήνων καί χριστιανών», 
τής ιερής κιβωτού τής 'Ορθοδοξίας.

Χίλια τετρακόσια πενήντα τρία. Είκοσι εννέα 
Μαΐου. 'Ημέρα Τρίτη. Μνήμη των Αγίων Πάντων. 
'Αξέχαστη, σημαδιακή ήμέρα. 'Ημέρα άφάνταστα 
θλιβερή, γιά τήν όποια τό Δημοτικό τραγούδι μάς 
λέει :

Σημαίνει ό Θιός, σημαίνει ή γής, σημαίνουν τά 
έπουράνια, σημαίνει κι’ ή Άγιά Σόφιά, τό μέ- 
γα μοναστήρι, μέ τετρακόσια σήμαντρα κι’ 
εξήντα δυό καμπάνες, κάθε καμπάνα καί παπάς, 
κάθε παπάς καί διάκος. Ψάλλει ζερβά ό βα
σιλιάς, δεξιά ό πατριάρχης, κι’ άπό τήν πολλή 
τήν ψαλμουδιά έσιόντανε οί κολόνες. Νά 
μπούνε στό χερουβικό καί ν’ άβγη ό βασιλέας, 
φωνή τούς ήρθε εξ ουρανού κι’ άπ’ αρχαγγέλου 
στόμα : «Πάψετε τό χερουβικό κι’ ας χαμη
λώσουν τ’ Άγια, παπάδες πάρτε τά γιερά κι’ 
εσείς κεριά σβηστήτε, γιατί είναι θέλημα 
Θεού, ή Πόλη νά τουρκέψη..... »

’Επίσης, ένα χρονικό τής έποχής εκείνης, σχετικό 
μέ τό κοσμοϊστορικό γεγονός τής άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως, άναφέρει :

«Τήν ώρα εκείνην όπου έπάρθη ή Πόλη, έσκε- 
πάσθη ό ήλιος καί έγινε σκότος εις δλον τόν 
κόσμον. Καί μή βάλλει τινός εις τόν νοΰν του 
ότι έγινε έκλειψις ήλιου, αμμή τούτο ήταν 
σημεϊον παρά Θεού, διά νά γνωρίση ό κόσμος
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δλος δτν ή Βασιλεύουσα των Πόλεων, παρε- 
δόθη εις τάς χεΐρας των Τούρκων».

'Η τακτική πολιορκία τής Πόλης, ή Πολιορκία 
πού έμεινε άλησμόνητη στά χρόνια τής παγκόσμιας 
ιστορίας, άρχισε στις 6 ’Απριλίου 1453. Οί ελάχιστοι 
ύπερασπιστές, έγραψαν τις πιό λαμπρές ιστορικές 
σελίδες. ’Αποκορύφωμα ή 29η Μαΐου. 'Η ήμέρα τής 
συντριβής. Ή  ήμέρα πού έπεσαν πολεμώντας γεν
ναία, πλάι στόν Αύτοκράτορα καί πού μαζί τους έπεσε 
καί ή Βασιλεύουσα.

’Εκείνη τήν ήμέρα οί τούρκικες επιθέσεις άρχισαν 
άπό τή νύχτα, ή μιά κατόπιν τής άλλης. Ό  ένδοξος 
Αύτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ, Παλαιολόγος, μαζί 
μέ τούς ολιγάριθμους συμπολεμηστές του, μάχονταν 
απεγνωσμένα. Οί Χριστιανοί παρακαλοϋσαν τό 
Θεό «νάκάμη έλεος εις τήν κληρονομιάν αύτοΰ».

Ό  Μωάμεθ Β ., ό κατακτητής, πριν διατάξει τήν 
τελική έφοδο, έστειλε άγγελειαφόρο στόν Αύτοκρά

τορα καί τοϋ πρότεινε νά τοΰ παραδώση τήν Πόλη. 
Μάλιστα...γιά νά τόν πείση, τοΰ παράγγειλε νά φύγη 
γιά τήν Πελοπόννησο, μέ τήν ύπόσχεσι νά τόν κάμη 
ήγεμόνα της. Ό  μεγάλος δμως καί ένδοξος έκεΐνος 
Αύτοκράτορας, άρνήθηκε κατηγορηματικά τήν πρό- 
τασι. Καί νά ή άπάντησίς του :

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δοΰναι ούτ’ έμόν έστίν, 
ούτ’ άλλου των κατοικούντων έν αύτή.
Κοινή γάρ ή γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως 
άποθανοΰμεν καί ού φεισόμεθα τής ζωής ήμών». 
Καί θυσιάστηκε ό Αύτοκράτορας. "Επεσε στό 

πεδίον τής μάχης μέ τούς λίγους γενναίους του. 
’Ακολούθησε, χωρίς παρέκκλισης τό μεγάλο πα
ράδειγμα τοϋ Κόδρου καί τοΰ Λεωνίδα. Θυσιάστηκε 
γιά τήν Πατρίδα. Καί ή θυσία του αύτή έγινε σύμβο
λο ιερό τοΰ Έλληνισμοΰ. Έγινε Φάρος ανέσπερος 
πού οδηγεί τούς "Ελληνες εις τήν οδόν τοΰ μεγαλείου, 
τής τιμής καί τής δόξας.

Έπαψε ό πόλεμος. Ή  Πόλη πάρθηκε κι’ δλοι 
ένοιωσαν τόν πιό μεγάλο καί βαθύ σπαραγμό. Οί 
Τοΰρκοι, έγιναν πιά κύριοι τής Πόλης καί έπιδόθη- 
καν σέ άγριες σφαγές, σέ βιασμούς γυναικών, σέ 
λεηλασίες ναών καί οικιών καί σέ πυρπολήσεις 
συνοικιών της. Στό ναό τής 'Αγίας Σόφιάς, όπου 
είχαν συγκεντρωθή γέροντες καί παιδιά, διαδρατί- 
στηκαν σκηνές φοβερής καί άπερίγραπτης φρίκης. 
Έμπήκαν μέσα στό ναό οί Τοΰρκοι, επήραν από 
τούς Χριστιανούς δ,τι πολύτιμο είχαν μαζί τους 
καί κατόπιν, άφοΰ ξεχώρισαν τις νεαρές γυναίκες 
(τις όποιες έστειλαν άργότερα σκλάβες στούς 
’ Αξιωματούχους καί στούς Πασάδες), κατέσφαξαν 
τούς ύπολοίπους, άπ’ έξω στήν πλατεία. Καί ακού
στηκαν θρήνοι γοεροί καί ανείπωτα λυπητερά μοιρο- 
λόγια :

«Ήταν ή μέρα σκοτεινή, μέρα άστραποκαημέ- 
νη, τής Τρίτης τής άσβολερής τής μαυρογε-

λασμένης, πού έχασε ή μάννα τό παιδί καί τό 
παιδί τή μάννα».
«Καί ή σελήνη άπό μακρυά στέκει κΤ ούδέ 
σιμώνει καί βλέπει καί θαυμάζεται καί τρέμει 
άπό τό φόβο καί τά στοιχεία τ’ ούρανοΰ, κλαί
ουν, θρηνοΰν τή Πόλη».

Έτσι..... άλλαξοπίστησε ή 'Αγία Σόφιά «τό μέγα
μοναστήρι» κι’ έμεινε ό Έλληνοχριστιανισμός μέ 
τό θρήνο του. Κι’ ό θρήνος του αυτός έγινε παρά- 
δοσις, (τοΰ τελευταίου μαρτυρικοΰ Αύτοκράτορα 
Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου, «τοΰ μαρμαρω- 
μένου Βασιλιά») καί ή παράδοσις θρΰλος:

«Σώπασε κυρά Δέσποινα καί μή πολυδακρύζεις, 
πάλι μέ χρόνους μέ καιρούς πάλι δικά σας είναι..»
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Το έτος 1828 άφίχθη εις την Πελοπόννησον ό Γάλ
λος στρατάρχης μαρκήσιος ’Ιωσήφ Μαιζών μέ μεγά- 
λας στρατιωτικάς δυνάμεις διά νά έκκαθαρίση τον 
Μωρίαν άπό τά υπολείμματα των άγριων ορδών τοϋ 
Ίμβραήμ. "Οταν ό Μαιζών κατά μήνα ’Απρίλιον τοϋ 
1829 έπεσκέφθη τό Ναύπλιον, πρωτεύουσα τότε της 
'Ελλάδος, ό Κυβερνήτης ’Ιωάννης Καποδίστριας, προς 
τιμήν αύτοϋ, άπεφάσισε νά δοθή δημόσιος χορός έκ 
μέρους των κατοίκων τοϋ Ναυπλίου εις τό Βουλευ
τικόν. Τό Βουλευτικόν, ήτο οθωμανικόν τζαμί, τό 
όποιον μεταρρυθμισθέν καταλλήλως έχρησιμοποιήθη 
ώς αίθουσα συνεδριάσεων τοϋ Βουλευτικοϋ Σώματος, 
έξ ου έλαβε καί τό ονομα Βουλευτικόν. 'Ως ήμέρα τοϋ 
χοροΰ ώρίσθη ή 20ήν ’Απριλίου 1829. Έγένοντο αί 
δέουσαι προετοιμασίαι καί προσεκλήθησαν εκείνοι οί 
όποιοι έμελλον διά τής παρουσίας των νά στολίσουν 
τήν αίθουσαν μετά των συζύγων αυτών.

'Ο Κυβερνήτης γνωρίζων, ώς γράφει ό Ν. Κασο- 
μούληί (’Ενθυμήματα Στρατιωτικά τόμ. Γ '. σελ. 178), 
ότι είς τον Μαιζώνα δεν θά έκαμε καμμίαν έντύπωσιν 
ή άσήμαντος μουσική τοϋ τακτικοϋ στρατοΰ, οΰτε αί 
άνεπιτήδειαι είσέτι Έλληνίδες χορεύτριαι καί μέ τήν 
ιδέαν ότι θά παρευρίσκοντο είς τον χορόν οί έν Ναυ- 
πλίω διαμένοντες οπλαρχηγοί, προεΐπεν εις τον Μαι
ζώνα ότι θά έβλεπε καί Ελληνικούς χορούς συρομέ- 
νους άπό ήρωας άγωνιστάς τής Ελλάδος. Προς τοΰτο 
άπέστειλεν ιδιαιτέρας προσκλήσεις προς τούς οπλαρ
χηγούς Θεόδ. Γρίβαν, Χριστ. Χατζηπέτρον, Γεώργ. 
Βάγιαν καί Ν. Κασομούλην, τούς οποίους προσεκάλει 
νά παρευρεθοΰν έξάπαντος είς τον χορόν διάνάεύχαρι- 
στήσουν τον αρχιστράτηγον Μαιζώνα.

'Ο Γρίβας έχων προηγουμένην άφορμήν καθ’ ήν έξή- 
γαγε τό ξίφος του καί έπετέθη έναντίον Γ άλλου άξιω- 
ματικοϋ, έπιδείξαντος κατά τον χορόν άνάρμοστον 
συμπεριφοράν, έναντι τής νεαρας συζύγου του, ή ίσως 
καί έκ ζηλοτυπίας προς τήν σύζυγόν του, άμα έλαβε 
τήν πρόσκλ.ησιν τοϋ Κυβερνήτου, συνήντησε τον Χρι
στόδουλον Χατζηπέτρον καί τοϋ είπεν: «Ζητά ό 
Νάπας (σημ. παρατσούκλι τοϋ Καποδίστρια) νά εύα- 
ρεστήση τον Γάλλον ’Αρχιστράτηγο μέ τήν παρουσίαν 
μας είς τό Βουλευτικό, δηλαδή νά πηγαίνωμε μέ τις 
γυναίκες μας καί έμεΐς μέν οί άνδρες νά χορεύωμεν 
Ελληνικούς χορούς άπό τό ένα μέρος καί οί άλλοι νά 
έπιβουλεύωνται τήν τιμήν μας καί νά γελοΰν συγχρό
νως μέ ήμας χορεύοντες ώσάν άρκούδια μέ τάς συζύ
γους μας. Νά τοϋ άπαντήσουμε ότι, έάν θέλη νά ίδή 
έλληνικούς χορούς ό Μαιζών, έμεΐς νά έτοιμάσωμεν 
είς τήν έξοχήν τραπέζι καί έκεΐ νά τον προσκαλέσω- 
μεν νά έλθη. ’Άλλως έάν θέλετε πηγαίνετε σείς. ’Εγώ 
δέν πηγαίνω νά γελοΰν οί Μωραΐτες». Σημειωτέον 
δέ ότι ό Γρίβας, Ή πειρώτης ών, δέν τά είχε καλά μέ 
τούς Μωραΐτας. 'Ο  Χατζηπέτρος, ό όποιος ήτο καί 
νεόγαμβρος, τοϋ άπήντησεν ότι ούτε αυτός πηγαίνει. 
'Ομοίως καί ό Βάγιας, ό όποιος προσέθεσεν «είς τούς 
προφυλακισθέντας άνδρας ώς ήμεΐς, τί χορός τούς 
χρειάζεται» Δέν άπήντησαν δέ ούδόλως sic τήν πρόσ- 
κλησιν τοϋ Κυβερνήτου, ώστε νά τροποποιήση ούτος 
τό πρόγραμμά του.

Ό  Γάλλος Στρατάρχης Νικόλαος Μαιζών (1770—1840), 
διακριθεΐς εις τήν μάχην τοϋ Άούστερλιτς καί τήν έκστρα- 
τείαν τοϋ Ναπολέοντος εις τήν Ρωσίαν, ήτο έπικεφαλής τών 
Γαλλικών στρατευμάτων τά όποια άπεστάλησαν τό έτος 1828 
είς τήν Πελοπόννησον διά νά έκδιώξουν τά ύπολείμματα τοϋ 
Ίμπραήμ.

Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Ν  

20 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  1829

Επίσημος χορός 

πρός τιμήν τοϋ 

στρατάρχου 

Μαιζώνος
Κ Ω Ν] Ν Ο Υ Μ Π Ο Υ Σ I Ω Τ Η

Κ α θ η γ η τ ο ΰ  Χ ο ρ ο ΰ
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Ήλθεν ή ώρα καθ’ ήν συνηθροίσθησαν οι προσκε
κλημένοι καί έ'μελλε ν’ άρχίση ό χορός. ’Αρχίζει ή 
μουσική. Κοιτάζει γύρωθεν ό Μαιζών να ΐδή τούς ο
πλαρχηγούς τούς οποίους ΰπεσχέθη ό Κυβερνήτης, άλ
λα δεν τούς βλέπει. Έχόρευσαν κατ’ άρχάς βάλς, κα
τόπιν κανδρίλλιες. Μετά δύο ώρας ήρώτησεν ό Μαιζών 
τον Κυβερνήτη «πώς δεν ήλθον, δεν έφάνησαν τα πα- 
ληκάρια»; ώς έσυνήθιζον οί Γάλλοι να άποκαλοϋν τούς 
άξιωματικούς. Ό  Κυβερνήτης έσμιξε τούς ώμους του 
καί είπε: «νά περιμένωμεν». ’Έστειλε δέ καί άνθρώ- 
πους νά ίδοϋν τί συμβαίνει. “Οταν έπέστρεψαν οί άπε- 
σταλμένοι καί τοϋ είπον ότι κοιμώνται, έθύμωσε καί 
όλος ό κόσμος τοϋ έφάνη σκοτεινός. Ό  Μαιζών καί 
πάλιν έζήτησε τά παληκάρια. Ό  Κυβερνήτης, εύρε- 
θείς εις δυσάρεστον θέσιν άπέδωσε την άπουσίαν των 
εις τήν άπολιτισιάν καί άμάθειαν. Μετά τήν λήξιν τοϋ 
χορού ό μέν Μαιζών άπεχώρησε στενοχωρημένος, 
διότι δεν εϊδεν ελληνικούς χορούς, ό δέ Κυβερνήτης 
επίσης στενοχωρημένος, διότι δεν προσήλθον οί οπλαρ
χηγοί τούς οποίους έπεζήτει ό Μαιζών.

Τήν έπομένην πρωίαν ό μέν Μαιζών άνεχώρησε διά

νά περιηγηθή τήν Κόρινθον, τά Μέγαρα καί τήν Α ί
γιναν, ό δέ Κυβερνήτης μετά δύο ήμέρας, ήτοι τήν 22αν 
’Απριλίου άνεχώρησεν έπίσης διά τήν Αίγιναν μέ το 
άτμοκίνητον «Έρμης». Ούδεμίαν δέ παρατήρησιν 
έκαμε προς τούς οπλαρχηγούς, οί όποιοι έλαμψαν διά 
τής άπουσίας των έκ τοϋ χορού. Καί τούτο διότι έγνώ- 
ριζε καλώς τούς λόγους τής άπουσίας των. Εις προη- 
γούμενον χρόνον τού 1828 ό Κυβερνήτης εϊχεν παραγ- 
γείλει ρητώς, όπως αί προσκεκλημέναι κυρίαι φύγουν 
προ τού μεσονυκτίου. 'Η  συμβουλή όμως αυτή τού 
Κυβερνήτου δέν είσηκούσθη. Εις έτερον δέ χορόν, τον 
όποιον έδωσαν οί ξένοι ναύαρχοι έν Ναυπλίω, έγιναν 
σκάνδαλα μέ τάς κυρίας αί όποΐαι παρέμειναν έως τά 
ξημερώματα.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς :

Έ άν δέν έγίνοντο τά σκάνδαλα τού προηγουμένου 
χορού, θά έπήγαιναν οί οπλαρχηγοί εις τον χορόν, 
διότι πρέπει νά άποφεύγωμεν τάς παρεξηγήσεις εις 
τούς χορούς όπως γράφω καί εις τά βιβλία μου.

κχρεια, η  ψ ιu n  μ ο α  β^ονίεαζ 6ζζ?$ ff/ppzrs ζομ εθ ά νε 
ua/'ΰ  Ρ ΰ ΰ ίμ ο ν fi?z#go<s£.
0/?εΰμζο ezrnz ζΰ zce/p βζζζζα/ρ zznzznp ε<φ>αζ 
J ia rc'μ ο ν  ρ φ ρ ίζ  &$ ζά> τχ>ΰϊ>μ φ /zg  zza /c/a /zs αζζμ φ .

’ζηϊ> μ ο να $ ύζ ζ>ν Ρ αίμσζα^/ w  δζζζ ζζμζζζζμ>φμζ% %  
ψΰ£αύ&?α ?? $ζζά <razzμσμμζζχβζζμήζζζμ'/ζμζρ’ζζμ/ρζζ, 
μ σ ν a m /(z  άδζφζζ/ζζζ αά'άΰζζζζζζζ, μ ζμά?ζζ,
ψ ιμ α  ΰο' μ οζζ ίζεμ μ /μ μ οα ζ ζζζρ φμζζ ζζζρ βΡμμ/Ρζζ.

(Φ/α ζωμα νζζζ ζζά$??ζ/αρ.. .μζ£μ?£μμζζζζιζμον c//ozJszz 
uau' νζ$  ζζ?$ οζι ά ν μ ^ μ εν ζ α μ £6’s ze  szqozz'pzz' 
μ νζη ,ι/α ρ ά α  ι/αζμΡ αίμζζ//ον...,{? £  νζζ rz?s foeyoz/zfovfaz- 
re'zozo ζμζζμσνώ οφζζΡζο zzz/zj ρ ά μ ζζ φ ζάζ/ζζ’

θ/ζζζζζ αζζ̂ αΦζς ζζα zyazzzsμ ο ν  ζζζ>άψζ^ζ/αμζβ efe'zirpaz, 
μόναζα μ ζα  $ζζ μ&Ρζζ //£6‘fffz?z> z/μζίζζζ μ ε ν  αζζέρζα. 
GzPzp ο/ a/fr?£H $  αμζζερζαζ... βζμ& μσνρ... gsrpzavPzzz 
ζ/αζ’μόνο uzet'vrz αεΡζόζζζ ^αμανζζ α/?α ζζζ μμανζζζ.

Ο μά/οζαν ζαφζμζα zzrf/oi) όζαμζζζζίεονρ zrzz'v ga/slμ ε ν , 
6zzs ζ£ν?ζεζαί£$μζzj βζζμμζε δζομν&μζζ eozz fixμΰΡζζζζϊζΰ, 
ι/ΰνζζζ 6£ ■ £ / ζοί> <2φμ£ζ'ζ>; ζόρ ζνζζζζζνοΡ ζφα/7Ζ7£, 
μ  ’siza p£y?z'6εζζν /zffzzzzzz 6οζ/ ezzzvzzẑ zz gzzrztzzzezv.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΑΜΑΤ/ΑΔΗΣ 
^Z)ou. 'ϋ}7ΖΡα;//σΓμ>ΑΉ£
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Κάθε χρονιά, πού έγγίζει ή Πρωτομαγιά, σοϋ άφήνω μιά γραφή, άδελφέ μου 
Παναγιώτη * Ίσως γιατί δέν θάρθη πιά, γιά σένα, ένα άλλο πανηγύρι τής Παναγίας, 
έκεΐ ψηλά στό Βίτσι, πού στήνουν τόν μεγάλον του χορό οί ύπερήφανοι Βλάχοι. Καί τό 
κλαρίνο θά σταλάζη πάλι αργό, μοναχικό, τούς δωρικούς ρυθμούς του έπάνω στούς 
χορταριασμένους τάφους.

Θά πάρουμε ξανά—χαρά Θεού ή λεβεντιά—τά βήματα πού χάραξες, αδερφέ μου, 
Σύ καί ό πρώτος θά πήδα σάν αίγαγρος, κρατώντας τό μαντήλι. Τό άλλο χέρι του ψηλά 
καϊ πότε—πότε θά τό φέρνη στήν μέση του, έπάνω στό ιδεατό σελάχι, μή λάχη καί πέ
σουνε στόν πολύ χορό, τά κουμπούρια άσημοκάπνιστα.

Ποιος ξεύρει; Ίσως νά ’ρθοΰμε φέτος στήν Έκκλησιά μέ τά «όργανα» μπροστά 
καί θάχουν πάλι οί μουσικοί τά χέρια τους κατάφορτα μ’ άσημένια δακτυλίδια. Μπορεί 
νά ’ρθοΰμε εκεί, στά πόδια τοΰ ψηλοϋ καμπαναριού, νά άκούσης τό τραγούδι πού 
αγάπησες.

«Βάνει άσημένια πέταλλα, καρφιά μαλαματένια 
στήν 'Ήπειρο νά πάη, νά κάνη πόλεμο........»

Σ η μ ε ί ω σ ι ς  Πρόκειται περί τοΰ Χωρ]κος Παναγιώτη Κωνταντοπού-
Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς  λου ό όποιος έφονεύθη ήρωΐκώς μαχόμενος μετά των

άλλων συμπολεμιστών του είςτό κωδωνοστάσιον τοΰ 
'Αγίου Νικολάου είς τό Νυμφαΐον.
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«Ή  πανώρια τούτη Χώρα δίψα καί 
άποζητα αμέτρητα παληκάρια. ’Από 
τό Βοριά πάντα γενεές βαρβάρων 
θά πλακώνουν για νά πνίξουν την 
Ελληνικήν φύτρα. Γενεές άκριτων 
άς στέκονται παντοτινά σκοποί άκού- 
ραστοι στα σύνορα τά βορεινά γιά ν’ 
άντρειεύουν οί Έλληνες πολεμώντας 
μέ βαρβάρους καί γιά νά φυλάγουν 
τά Ελληνικά τά άγια χώματα».

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

«Στους έφτά χωροφύλακες 

καί τούς τέσσερις στρατιώ

τες πού έπεσαν, αμυνόμενοι 

περί πάτρης στόν Νυμφαίο».

Γιατί έτσι, κάθε φορά πού σκάζει τρυφερή ή όξυά καί άνοίγει τό κλαρί στόν Μάη, 
ή καρδιά μας κινάει γιά πόλεμο καί γιά λετυτεριά. “Ετσι ξεκίνησες καί Σύ, αδερφέ μου 
Παναγιώτη, μέ τούς δέκα συντρόφους σου τήν “Ανοιξη τοΰ Σαράντα Έφτά—πάνε είκο- 
σιεφτά κι δλας χρόνια πιά.

Έντεκα οί φρουροί, όλοι κΓ όλοι, στην κορυφή τοΰ καμπαναριού, στο Νυμφαΐον, 
κείνην τήν “Ανοιξη. 'Απόμακρο τό άρχοντοχώρι, βαθειά στήν άγκαλιά τοΰ Βίτσι, σέ 
υψόμετρο χίλια πεντακόσια μέτρα. Τριγύρω του άνείπωτη ομορφιά—τά δάση μέ τις 
χλωρές όξυές, τά πετρωμένα κύματα τών βουνών, οί κάμποι μέ τις λίμνες χαμηλά.
Καί ό εχθρός πυκνός, έκατοντάδες τουφέκια, παντού. Βοήθεια άπό πουθενά.

Φτάσανε μπροστά άπ’ τό ταμπούρι σου οί αντάρτες τοΰ Κόκκινου Στρατοΰ καί, 
Σύ, μέ τό βαθύ αισθητήριο τής Φυλής, κατάλαβες πώς τό όπλο σου έπέπρωτο νά προάσπι
ση τά αγία τής Φυλής. Γιατί τό μανιασμένο πλήθος, μέ τις κόκκινες σημαίες, στοΰ 
Σλάβου τήν έπιταγή ύπήκουε—άλλοίμονον. Ό  πόλεμος δέν ήταν γιά ένα καθεστώς—πού 
καί γι' αύτό θά άρκοΰσε μιά θυσία—άλλά γιά τήν μοίρα τής Φυλής. Οί Σλάβοι καρα
δοκούσαν νά πάρουνε άπ' τούς προδότες τά λύτρα. ’Ατίμητη τήν Μακεδονία. Καί, Σύ, 
ό άπλός, μέ έξη χωροφύλακες καί τέσσερις στρατιώτες, νοιώσατε τόν υπέρτατο κίνδυνο. 
Καί σταθήκατε, ορθοί, εκεί—στόν πρώτο προμαχώνα τοΰ Γένους.

Τρεις μέρες πολεμούσατε, ψηλά άπ' τό καμπαναριό, καί ό Ά η—Νικόλας παρά
στεκε κοντά σας. Τήν τελευταία νύχτα τοΰ Άπριλιοΰ, ξημερώνοντας μεθυστική Πρωτο
μαγιά, άνάψανε τήν έκκλησιά μέ τά βαρύτιμα κειμήλια. Ζωσμένοι άπό τις φλόγες, χωρίς 
φυσίγγια πιά, άνοίξατε, σάν άετοί, τά χέρια σας καί πέσατε μέσ' στήν φωτιά, πού έτρωγε 
τις εικόνες, τά άγια δισκοπότηρα, τήν Παναγιά—όλο τό βιός τοΰ Γένους.

Έκάηκες στό Νυμφαίο, μέσα στήν έκκλησιά, μαζί μέ τούς συντρόφους σου, 
άδελφέ. Ή  μνήμη σου όμως ζωντανή. Κάθε φορά πού άνοίγει τό κλαρί καί τά λουλούδια 
άπλώνονται στά λιβάδια, προσφεύγουμε στούς τάφους σας, άδερφοί. Γιά νά ένβυμηθοΰμε 
καί γιά νά ένδυναμωθοΰμε. Τήν γήν τών Μακεδόνων φυλάττουν, ιεροί, οί Κεκοιμημένοι 
άδελφοί ψιθυρίζοντας στούς Φρουρούς τό αιώνιο «Γρηγορεϊτε».
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B Y z a t i T i N a  m u h i t i t 'u i

Η Μ Ο Ν Η  
T O Y  
OCIOV
\ογκ\

ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ  
Ξ ε ν α γ ο ύ

S

Τό μοναστήρι τοΰ 'Οσίου Λουκά 
είναι ένα από τά σπουδαιότερα 
βυζαντινά μνημεία από άποψη ιστο
ρική, αρχιτεκτονική, ζωγραφική 
καί ψηφιδογραφική. Χρονολογεϊ- 
τ u στόν 11ο αιώνα.

Ό  "Οσιος, πρός τιμήν τοΰ όποιου 
ιδρύθηκε ή μονή, ονομάζεται καί 
Στειριώτης.Λέγεται Στειριώτης για
τί ένα μεγάλο μέρος τής ζωής του 
τό πέρασε στό χωριό Στείρι, πού 
βρίσκεται κοντά στό μοναστήρι. 
Κατέφυγε έκεϊ τό 939 γιά νά γίνη 
ασκητής.

Ή  προφητεία του τό 941 ότι 
ό αύτοκράτωρ Ρωμανός θά έλευθε- 
ρώση τή μεγαλόνησο Κρήτη άπό 
τούς Άραβες επαληθεύεται τό 961, 
επί τής βασιλείας τοΰ αύτοκρά- 
τορα Ρωμανοΰ τοΰ Β’.

Ό  "Οσιος άπέθανε τό έτος 947. 
Ή  έπαλήθευση τής προφητείας 
συγ κινεί τόν αύτοκράτορα, πού με 
χορηγία άρχίζει τό χτίσιιιο τοΰ 
μοναστηριοΰ πρός τιμήν τοΰ Όσιου 
τό 962.

'Η δολοφονία, όμως, τοΰ Ρωμα
νοΰ τοΰ Β' καθυστερεί τήν όλη 
έργασία, πού τελειώνει επί τής 
βασιλείας τοΰ υίοΰ του Βασιλείου 
Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου.

Ή  κρύπτη τοΰ Καθολικοΰ άφιε- 
ρωμένη στήν Αγία Βαρβάρα είχε 
ιόν τάφο τοΰ Όσιου καί δύο 
σαρκοφάγους τοΰ Ρωμανοΰ Β' καί 
τής συζύγου του.

Τήν περίοδο τής Φραγκοκρατίος 
τό μοναστήρι έχασε τά κτήματά 
του καί έλεηλατήθη άπό τούς Κα- 
ταλανούς.

Τόν 16ο αιώνα σεισμός κατέ
στρεψε τόν τροΰλλο τοΰ Καθολι- 
κοΰ, πού ξαναχτίστηκε καί δια
κοσμήθηκε μέ τοιχογραφίες.

Στά χρόνια τής Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως τοΰ ’21 τό μοναστήρι 
προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες 
στόν άγώνα τοΰ Έθνους. Πιό 
σημαντικές ήταν οί ζημιές τοΰ 
μοναστηριοΰ άπό Γερμονικό 
βομβαρδισμό στόν δεύτερο παγ
κόσμιο πόλεμο, πού Κατέστρεψε 
τά κτίρια γύρω άπό τήν Τράπεζα.

Εκτός άπό τις ιστορικές μαρτυ
ρίες, υπάρχουν καί λαϊκές πατε- 
ρικές παραδόσεις γιά τό κτίσιμο 
τοΰ μοναστηριοΰ. Ή πρώτη φέρ
νει γιά κτήτορα τόν αύτοκράτορα 
Ρωμανό Λ' τό Λεκσπηνό, επειδή 
ό "Οσιος μέ κάποιο θαυματουργό 
δαχτυλίδι γιάτρεψε στήν Κωνσταν
τινούπολή πού στήν πραγματικό
τητα δέν είχε πάει ποτέ, τήν άρ
ρωστη βασιλισσά του. Άλλη

παράδοση λέγει πώς ό ίδιος ό 
αύτοκράτορας, όταν κάποτε περ
νώντας άπό τή Λειβαδιά έπισκέ- 
φτηκε τόν "Οσιο στό Στείρι, ό 
τελευταίος τόν άπέτρεψε άπό έπι- 
κίνδυνη έκστρατείσ.

Καθώς μπαίνομε στό χώρο τοΰ 
μοναστηριοΰ άπό τήν Β Λ πύλη 
βλέπομε ότι διατηροΰνται θαυμάσια 
πρός βορράν ό μικρότερος ναός τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί πρός 
νότον ό ναός τοΰ Όσιου.

Ό  δεύτερος είναι τό καθολικό 
τοΰ μοναστηριοΰ καί άνήκει, στόν 
οκταγωνικό τύπο, ενώ τής Θεοτό
κου άνήκει στόν σταυρικόν τε- 
τρακιόνιο μέ τροΰλλο, καί εί
ναι παλιότερος χρονολογικά.

Επειδή τό έδαφος ήταν επικλι
νές καί ύποχωροΰσε εύκολα, ό αρ
χιτέκτονας έκαμε εκσκαφή γιά νά 
βρή στερεό έδαφος καί στήριξε τή 
νότια πλευρά τοΰ καθολικοΰ πάνω 
σέ υπόγειες στοές. Ή  πρώτη σέ 
βάθος στοά άποτελεΐ τήν κρύπτη 
τής Αγίας Βαρβάρος.

Ή  τοιχοδρομία τοΰ ναοΰ είναι 
εξαιρετικά φροντισμένη μέ στρώ

σιμο πώρινων δόμων μέ παρεμβολή 
πλίνθων. ’Αντηρίδες (στηρίγματα) 
σέ σχήμα τόξου στις μακρές πλευ
ρές τοΰ ναοΰ ανακουφίζουν τούς 
τοίχους άπό τή μεγάλη πίεση τοΰ 
οκτάπλευρου τρούλλου καί τής 
στέγης.

Τά παράθυρα, άπό τό μέσο ύψος 
μέχρι τή βάση, κλείνονται άπό στη
θαία καμωμένα άπό λευκό μάρμορο. 
Ανάγλυφη διακόσμηση μέ καμπυ
λόγραμμα σχήματα, μέ σταυρούς ή 
γεωμετρικά άπό μονογράμματα τοΰ 
Χριστοΰ κ.λ.π. καί διάτρητοι φεγ
γίτες δίνουν ιδιαίτερη χάρη στά 
άνοίγματα.

"Οπως άνεφέρθη πιό πάνω ό ναός 
τοΰ Όσιου Λουκά άνήκει στόν οκ
ταγωνικό τύπο μέ γυναικωνίτη. Ό  
νάρθηκας στή δυτική πλευρά πλαι
σιώθηκε τό 1582 άπό έξωνάρθηκα, 
πού σήμερα δέν ύπάρχει. Τό ιερό 
έχει μόνο μία τρίκογχη κόγχη. Ή  
έσωτερική διοκόσμηοη τοΰ καθο- 
λικοΰ είναι πλούσια καί άξια λόγου.

Σ υ ν έ χ ε ι α  
ε ι ς  τ ή ν  σ ε λ ί δ α  2 72
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Θαυμάσιον ψηφιδωτόν τοΰ Ίδρυτοΰ τής Μονής, Όσιου Λουκά, ό όπϊος είκονίζεται μέ ανοικτάς τάς 
χεΐρας προσευχόμενος εις τόν Θεόν.

'Εξωτερική μερική άποψις τής ιστορικής Βυζαντινής Μονής τοΰ Όσιου Λουκά.
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Η Μ Ο Ν Η  
Τ Ο Υ

ΟΧΙ ΟΥ  Λ Ο Υ Κ Α

Τά κάτω μέρη των τοίχων μέχρις 
έκεΐ πού άρχίζουν τά τόξα είναι 
έπενδυμένα μέ πολύχρωμες μαρμά
ρινες πλάκες, ένώ τό πάνω μέρος 
των έπκρανειών είναι σκεπασμένο 
μέ πολύτιμα ψηφιδωτά ενωμένα 
μεταξύ τους μέ θαυμαστή τέχνη. 
Στην άψίδα είκονίζεται ή Θεοτό
κος στον τύπο τής πλατυτέρας πά
νω σέ θρόνο, κρατώντας τόν Χρι
στό στά γόνατα. Στόν μικρό θόλο 
πού βρίσκεται μπροστά από τήν 
αψίδα είκονίζεται ή κάθοδος τοϋ 
'Αγίου Πνεύματος, καί πριν άπό 
αυτή στά μεγάλα τόξα οί άρχάγγε- 
λοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Επίσης 
μπορεί νά δη κανείς καί μορφές 
άγιων μεμονωμένες. Νεώτερες άτε
χνες τοιχογραφίες αντικατέστησαν 
τήν κατεστραμμένη ψηφιδωτή δια- 
κόσμηση τοΰ τρούλλου. Κάτω άπό 
αύτόν στις κόγχες πού βρίσκονται 
στις γωνίες βλέπομε τή Γέννηση 
τοΰ Κυρίου, τήν 'Υπαπαντή καί τή 
Βάπτιση, ένώ τό ψηφιδωτό τοϋ 
Εύαγγελισμοΰ στήν τετάρτη κόγχη 
είναι κατεστραμμένο. Πολλές ψη
φιδωτές εικόνες στολίζουν, έκτος 
τών συνθέσεων, τό έσωτερικό τοΰ 
καθολικοΰ. Μεταξύ τών ασκητών 
ό "Οσιος Λουκάς ό Γουρνικιώτης 
καί ό ΌσιοςΝίκων ό «Μετανοείτε» 
άνήκουν στήν εποχή όπου έγένετο 
ή διακόσμηση μέ ψηφιδωτά. Στό 
νάρθηκα είκονίζονται ό Νιπτήρας, 
ή Σταύρωση, ή εις "Αδου Κάθοδος 
καί ή ψηλάφηση τοΰ Θωμά, καθώς 
έπίσης μεμονωμένες εικόνες ολό
σωμων 'Αγίων ή μέσα σέ κύκλους.

Μία υπερφυσική εικόνα τοΰ Χρι- 
στοΰ καταλαμβάνει τόν χώρο πάνω 
άπό τή θύρα, πού ένώνει τό νάρθη
κα μέ τόν κυρίως ναό. Τά ψηφιδω
τά έργα τοΰ 'Οσίου Λουκά χρονο- 
λογοΰνται στόν 11 ο αιώνα καί εί
ναι άπό τά σπουδαιότερα άπό όσα 
σώθηκαν στόν Έλλαδικό χώρο.

Ό  χαρακτήρας των είναι λαϊκός, 
ρεαλιστικός μά κρύβει ύψηλή πνευ

ματικότητα. Ή  τέχνη προέρχεται 
άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Τό 
μεγάλο μέγεθος τών ματιών, τών 
μορφών καί άλλα χαρακτηριστικά 
είναι αρχαϊκά καί άνατολικά στοι
χεία. Στά άντίστοιχα πρόσωπα τοΰ 
Δαφνιοΰ κυριαρχεί ή έλληνιστική 
άντίληψη. Αριστοκρατική είναι 
ή τέχνη στή μονή τοΰ Δαφνιοΰ.

Στή βάπτιση τοΰ Τησοΰ έχομε 
στόν Ό σιο Λουκά πολύ εκφραστι
κό τόν τύπο τοΰ ’Ανατολίτη χωρι- 
κοΰ, πού είκονίζεται μέ μεγάλο κε
φάλι, χοντρά πόδια καί κοντό σώ
μα. Γενικά ή όλη στάση τοΰ Χρι- 
στοΰ πού άναδύεται άπό τά κύματα 
δίνει τήν έντύπωση δτι βαδίζει 
έτοιμος νά φύγη.

Στό Δαφνί ό λεπτός τύπος τοΰ 
γυμνοΰ Χριστοΰ μέσα στά καθαρά 
καί διαφανή νερά τοΰ ποταμοΰ μάς 
δίνει τήν έντύπωση ότι παρακο
λουθεί μέ εύγενεΐς κινήσεις τόν 
κυμάτισμά τών νερών καί βγάζει 
μπροστά τό αριστερό πόδι, ένώ τό 
δεξί στηρίζει τό βάρος τοΰ σώμα
τος σέ μία στάση γεμάτη λεπτό
τητα. Ή  ολη εικόνα έδώ είναι μιά 
ποιητική έκφραση τής θείας βα- 
πτίσεως καί στή σύλληψη καί στήν 
έκτέλεση, σέ άντίθεση πρός τό 
ρεαλισμό τοΰ καλλιτέχνη τοΰ Ό 
σιου Λουκά, πού εκφράζει τό γε
γονός μέ φυσικότητα καί ειλικρί
νεια. Τό παληό μαρμάρινο τέμπλο 
τοΰ καθολικοΰ τοΰ Όσιου Λουκά 
διατηρήθηκε ανέπαφο καί δίνει τόν 
τύπο τών Βυζαντινών μαρμάρινων 
είκονοστασίων. Οί μεγάλες δεσπο- 
τικές εικόνες πάνω σ’ αυτό είναι 
έργα τοΰ Μιχαήλ Δαμασκηνοΰ, δυ
στυχώς παραμορφωμένες άπό νεώ- 
τερο άδέξιο χέρι.

'Η έσωτερική όμορφιά τοΰ καθο- 
λικοΰ βασίζεται στή λαμπρότητα 
τών πολύχρωμων πλακών άπό μάρ
μαρο, πού σκεπάζουν τις έπιφά- 
νειες, στήν άρμονία τών ψηφιδω
τών τοιχογραφιών καί ιδιαίτερα 
στή λάμψη τής άριστης ποιότητας 
τοΰ χρυσοΰ των.

Έπίσης έντυπωσιάζουν ή δια- 
κόσμηση τοΰ δαπέδου άπό μαρμα
ροθέτημα, ή λεπτή έπεξεργασία τοΰ 
μαρμάρινου τέμπλου καί ή άρχιε- 
τεκτονική όμορφιά τοΰ ναοΰ. Ή  
θαυμάσια τοιχογραφημένη κρύπτη 
τής 'Αγίας Βαρβάρας προκαλεΐ 
έπίσης τόν θαυμασμό.

Ό  παραπλεύρως ναός τής Θεο
τόκου έξωτερικά παρουσιάζει πλου- 
σιώτερη διακόσμηση, όπως π. χ. 
κάθετα καί οριζόντια κεράμινα 
κοσμήματα ανάμεσα στούς πώ

ρους τής τοιχοδομίας. ’Οδοντωτή 
κεράμινη ταινία περιτρέχει τό ναό. 
’Επίσης σέ ολόκληρη τήν έπιφά- 
νεια πλούσια διακόσμηση άπό κου- 
φικά γράμματα δημιουργεί ώραία 
έντύπωση. Ό  εύρύχωρος νάρθηκάς 
του ή λεγάμενη λιτή δείχνει μονα
στηριακό άρχιτεκτονικό χαρακτή
ρα.

Οί τέσσερις, μαρμάρινοι κίονες 
πού στηρίζουν τόν τροΰλλο φέ
ρουν κομψά κιονόκρανα, ένδιαφέ- 
ρον έπίσης είναι τό σωζόμενο 
μαρμάρινο τέμπλο.

Δυστυχώς τοιχογραφίες δέν 
ύπάρχουν στό έσωτερικό σήμερα 
άν καί κατά τόν DALTON τό 1839 
ό ναός τής Θεοτόκου ήταν κατά- 
γραφος. Λείψανα μόνο τής άρχι- 
κής τοιχογραφήσεως σώζονται στό 
πάνω μέρος τοΰ διακονικοΰ.

Στή Δυτική πλευρά τοΰ περιβό
λου τοΰ μοναστήριοΰ υπάρχουν 
τά κελλιά τών μοναχών, όπου οί 
ισόγειοι χώροι των έγιναν άποθή- 
κες.

Στή νότια πλευρά χτίστηκε ή 
Τράπεζα σέ σχήμα ορθογώνιο, πού 
δείχνει ότι είναι κτίσμα καθαρά 
Βυζαντινό.

Τό τοπίο όπου βρίσκεται τό νο- 
μαστήρι τοΰ Όσιου Λουκά έχει 
κάτι τό ειδυλλιακό καί τό παραδει- 
σένιο, πού προξενεί μιά άλλόκοτη 
γοητεία. Είναι μιά εύρύχωρη κοι
λάδα στις δυτικές υπώρειες τοΰ 
Έλικώνα, πού τήν πλαισιώνουν 
άπό τις τρεις πλευρές της θεόρατες 
πλαγιές, πού κατεβαίνουν άπό ισά
ριθμες κορφές τοΰ βουνοΰ τής 
Μεγάλης καί Μικρής Λούτσας καί 
τοΰ Σκαλτσά.

Τή βορειοδυτική άκρη τής κοι
λάδας τή φράζει καί τήν κάνει 
άθέατη άπό τόν πανάρχαιο τοΰ 
μύθου καί τής ιστορίας δρόμο 
τών Δαφνών ό Στειριώτικος κωνι
κός λόφος.

Στήν κορφή του άπ’ όπου άπο- 
θαυμάζεις όλες τις γύρω γκριζο- 
γάλανες βουνοκορφές, όπως τήν 
κοντινή Λιάκουρα τοΰ Παρνασοΰ, 
υψώνονται άπομεινάρια τοΰ κά
στρου τής άρχαίας Στείριδος.

Κάτω τό πολύχρωμο χαλί τών 
καλλιεργημένων χωραφιών, στά ρι- 
χά έλιές, άμυγδαλιές καί άμπέλια, 
στις πλαγιές χαμόκλαδα σκίνου, 
σμυρτιάς καί κουμαριάς, πού άδελ- 
φώνονται μέ τά κέδρα κι άπάνω ψη
λά θεόχτιστοι γυμνοί βράχοι συν
θέτουν ένα θαυμάσιο ζωγραφικό 
πίνακα.
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Ζοΰμε ακόμη μέσα στην χαρμόσυνη 
ατμόσφαιρα τής Άναστάσεως τού Κυ
ρίου μας. 'Η νικητήριος ιαχή «ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ!» αντηχεί καθημερινώς όλό- 
γυρά μας καί διαποτίζει τις προσευχές 
μας. Στην ’Ορθόδοξο ’Εκκλησία ή Άνά- 
στασις του Κυρίου είναι τό επίκεντρο. 
Κάθε Κυριακή είναι καί μία καινούργια 
Λαμπρή. Κάθε λειτουργία είναι καί μιά 
Άνάστασις.

Δέν είναι άξιο απορίας τό γεγονός 
αύτό. Θά εΰρωμε τήν έρμηνεία του άν 
σκεφθοϋμε ότι ή Άνάστασις υπήρξε τό 
ύπεροχώτερο θαύμα τού Κυρίου μας. 
"Ολα τά θαύματα, όσα έκαμε ό Κύριος, 
ύπήρξαν καταπληκτικά καί αξιοθαύμα
στα. Ή  Άνάστασις Του όμως, δηλ. τό 
θαύμα πού έπετέλεσε Αυτός εις Εαυτόν, 
υπήρξε τό ύπεροχώτερο. Ή  κορωνίς 
καί τό έπιστέγασμα, πραγματικό θαύμα 
θαυμάτων.

—Ή  σημασία τού θαύματος τούτου 
γιά τή ζωή τής ’Εκκλησίας είναι θεμε
λιώδης, αφού ή Άνάστασις είναι αύτό 
τούτο τό θεμέλιο καί ό ακρογωνιαίος λί
θος όλοκλήρου τού χριστιανικού οικο
δομήματος. ’Εάν ό Χριστός δέν εϊχεν 
άναστηθή, ό θάνατος καί ή αμαρτία δέν 
ένικήθησαν. Τούτο θά άνέτρεπε όλην 
τήν περί τού Χριστού πίστιν. Ό  ’Ιησούς 
δέν θά ήταν ό Λυτρωτής τού κόσμου, ό 
Σωτήρ τής άνθρωπότητος. Ά ν  ό Ά δης 
κατώρθωνε νά Τόν κρατήση μέσα στά 
σπλάγχνα του, τούτο θά έσήμαινε ότι καί 
ό Χριστός δέν ήταν παρά ένας θνητός, 
τόν όποιον κατέπιε ό θάνατος, όπως καί 
όλους τούς άλλους θνητούς. Ά ν  δέν 
υπήρχε Άνάστασις δέν θά μπορούσε νά 
ύπάρχη καί ’Εκκλησία. Καί τούτο έπειδή 
δέν θά μπορούσε νά ύπάρχη έλπίς σωτη
ρίας. Ή δη ό Απόστολος Παύλος έπε- 
σήμανε τόν θεμελιακό ρόλο τής Άναστά
σεως μέ τά λόγια: «εΐ δέ Χριστός ούκ 
έγήγερται, κενόν άρα τό κήρυγμα ήμών, 
κενή δέ καί ή πίστις ύμών» (Α' Κορινθ. 
ιε', 14). ’Εάν λοιπόν ό Χριστός δέν άνέ- 
στη, λέγει ό Παύλος, είναι χωρίς πραγμα
τικό περιεχόμενο καί χωρίς νόημα τό 
κήρυγμά μας, κούφια καί χωρίς ουσια
στικό περιεχόμενο είναι καί ή πίστις σας, 
άφοΰ καί τό κήρυγμά μας καί ή πίστις σας 
θεμέλιο καί βάσιν έχει τήν άνάστασιν 
τού Χριστού.

—"Οσο κι’ άν είναι σπουδαία τά προα- 
ναφερθέντα στοιχεία δέν παύουν νά άπο- 
τελούν τά έξωτερικά στοιχεία τής Άνα
στάσεως. 'Υπέροχα, άκατάβλητα, δυνα
μικά, θεμελιώδη, πάντως όμως έξωτερικά. 
Πέρα άπ’ αύτά ύπάρχει καί ένα βαθύτερο, 
έσωτερικό, μυστικό στοιχείο στό θαύμα 
τής Άναστάσεως.

Ή  Άνάστασις τού Χριστού έσήμανε 
τήν άνάστασιν τής ανθρώπινης φύσεως 
τήν άπαρχήν μιάς νέας δημιουργίας, τήν 
ανατολήν μιάς νέας Ζωής γιά τήν ανθρώ
πινη φύσι.

Στήν κατανόησι αύτής τής υπέροχου 
πραγματικότητος μπορούμε νά φθάσω- 
με αρχίζοντας άπ’ τήν γραμματική έπε- 
ξεργασία τής λέξεως «άνάστασις». Ή  
λέξις αύτή προέρχεται άπό τό ρήμα 
«άνίσταμαι», πού σημαίνει κατ’ άρχήν

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

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

Τ αγματάρχου-' Ιεροκήρυκος Χωρ]κής

«έγείρομαι, σηκώνομαι» καί κατ’ έπέ- 
κτασιν «έγείρομαι έκ τών νεκρών». Γι’ 
αύτό καί ή λέξις «άνάστασις» σημαίνει 
τό σήκωμα καί ισοδύναμε! μέ τήν λέξιν 
«έγερσις». Δέν είναι άλλωστε τυχαίο τό 
γεγονός, ότι στήν ορολογία τής Αγίας 
Γραφής ή άνάστασις άποδίδεται μέ τό 
ρήμα «εγείρομαι» καί τά έξ αύτοΰ παρά- 
γωγα. «Ήγέρθη, ούκ έστιν ωδε», «ήγέρθη 
άπό τών νεκρών», «έκ νεκρών έγήγερται», 
«μετά τήν έγερσιν αύτοΰ» κ,.ά. είναι συνή
θεις διά τήν Αγίαν Γραφήν φράσεις πού 
άναφέρονται στήν Άνάστασι τού Κυρίου.

"Ετσι ένώ ή λέξις άνάστασις κυριο- 
λεκτεΐται έπί τών νεκρών, δέν έπαυσε 
έν τούτοις νά σημαίνη καί τήν έγερσιν, 
τήν άνύψωσιν. Ή  Άνάστασις λοιπόν 
τού Κυρίου έσήμανε τήν έγερσιν, τήν 
άνύψωσιν, τήν άνάστασιν τής άνθρωπίνης 
φύσεως. Μέ τήν παράβασιν τών Πρωτο
πλάστων ή άνθρωπίνη φύσις «έπεσε», 
μέ τήν Άνάστασιν τού Κυρίου άνεστήθη, 
άνυψώθη έκεί άπό όπου είχεν έκπέσει.

Μέ τήν πτώσιν του ό άνθρωπος εϊχεν 
άποξενωθή άπό τόν Θεόν, είχεν έκδιωχθή 
έκ τού Παραδείσου, είχε παραδοθή εις 
τήν έξουσίαν τής φθοράς καί τού θανάτου. 
Διά τής Άναστάσεως τού Λυτρωτοΰ μας 
ό άνθρωπος έλυτρώθη άπό τά δεσμά τού 
θανάτου καί τήν έξουσίαν τής φθοράς, 
συνεφιλιώθη μέ τόν Έπουράνιον Θεόν 
καί άπέστηκε τό δικαίωμα τής έπανόδου 
στόν Παράδεισο.

Μ\ τήν Άνάστασιν τού Κυρίου άρχί- 
ζει αύτή ή άντίστροφος πορεία «έκ γής 
πρός ούρανόν». Ή δη ή άνθρωπίνη φύσις, 
ήνωμένη άδιασπάστως, άσυγχύτως, άδιαι- 
ρέτως μετά τής θείας φύσεως, στό πρό
σωπο τού Λόγου δηλ. τού Θεανθρώπου 
καί Κυρίου μας, ένδυθεΐσα μετά τήν 
Άνάστασιν του τήν άφθαρσίαν όχι μόνον 
κατέστη άθάνατος, άλλά καί έθεώθη, 
θεωθεϊσα δέ παρεδρεύει τώρα πιά στόν 
θρόνο τής Τρισυποστάτου Θεότητος, 
άφοΰ ό Κύριός μας άνελήφθη μετά τής 
σαρκός του στόν Ουρανό.

Μέ τήν Άνάστασιν τού Κυρίου έπι-

τυγχάνεται στήν τελική του φάσι ό σκο
πός τής ένσάρκου οικονομίας τού Χρι
στού: Γίνεται ό Θεός άνθρωπος, γιά νά 
καταστήση τόν άνθρωπο Θεό. ’Εννοείται 
Θεό κατά χάριν καί όχι κατά φύσιν. 
Τώρα εΐμεθα βέβαιοι γιά τήν τελική φάσι 
τής ζωής μας. Θά συμβασιλεύσωμε μετά 
τού Κυρίου μας καί θά γευθούμε καί πάλι 
τά άγαθά τής Βασιλείας τών Ούρανών. 
Εΐμεθα «κληρονόμοι μένΘεού», «συγκλη- 
ρονόμοι δέ Χριστού»!

Αύτό άκριβώς είναι τό βαθύτερο, τό 
έσώτατο καί μυστικό νόημα τής Άναστά
σεως τού Κυρίου. Διασφαλίζει καί δια
σαλπίζει συγχρόνως τήν θεωσί μας.

Πηγή αύτής τής θεώσεως είναι ό 
Άναστάς έκ τού Τάφου. "Οποιος συνδέε
ται μέ τόν Άναστημένον, όποιος ταυτί
ζεται μαζί του, θεοΰται. Ύπό τήν έννοιαν 
αύτήν ή Ζωή τού πιστού είναι μία διαρκής 
άνάστασις, μία συνεχής πορεία «έκ γής 
πρός ούρανόν», μία παρατεινομένη έγερ- 
σις. Καθημερινώς ό πιστός άνθρωπος 
άποβάλλει γήινο υλικό καί άπορροφά 
θείανούσίαν. Μία μύστηριώδηςμεταστοι
χείωσή γίνεται μέσα του. Τό φθαρτό 
μεταστοιχειοΰται σέ άφθαρτο, τό άνθρώ- 
πινο σέ θείο. Μέσα στή φράσι «ούράνιος 
άνθρωπος καί έπίγειος άγγελος» ή στήν 
όμώνυμή της «ό ένσαρκος άγγελος» κρύ
πτεται όλο τό μεγαλείο αύτής τής μετα- 
στοιχειώσεως. Ό  πιστός άνθρωπος, ό 
ένωμένος μέ τόν Άναστάντα Χριστόν, 
έγείρεται συνεχώς, μεταστοιχειοΰται, με
ταμορφώνεται καί καθίσταται έπίγειος 
άγγελος, ούράνιος άνθρωπος, ούρανο- 
πολίτης. Ζεϊ πάντα μιά Άναστασιακή 
πορεία.

Άκριβώς όμως ή μετοχή, σ’ αύτή τήν 
μεγαλειώδη άγγελική πορεία, δίδει στόν 
πιστό άνθρωπο τό δικαίωμα νά Ζή τό 
γεγονός τής Άναστάσεως καί ύπό τήν 
άλλην του έννοιαν: Τό Κενό Μνημείο 
είναι μία άστείρευτη πηγή χαράς καί 
εύφροσύνης. Καί ή ζωή τού πιστού είναι 
μιά Αναστάσιμη πορεία, μιά συνεχής 
πορεία χαράς καί εύφροσύνης. «Στήν 
άναστάσιμη χαρά φυτρώνουν μέσα μας 
φτερά» έλεγε ό ποιητής Γ. Βερίτης. Μιά 
πορεία αύξανομένη, διαυγούς καί κρυ
στάλλινης χαράς είναι ή ζωή τού άνθρώ- 
που πού δέχεται νά ένώση τήν ζωήν του 
μέ τήν ζωήν τού Άναστάντος, ταυτίζον
τας τή δική του θέλησι μέ τό θέλημα 
•Εκείνου.

’Α γαπητέ Ά να γ ν ώ σ τα ,
Άναστασιακή καί Αναστάσιμη πο

ρεία είναι τό βαθύτερο νόημα τής Ά να
στάσεως τού Κυρίου μας. Μάς καλεί σέ 
μιά άνυψωτική—άναστασιακή —πορεία 
πού τέρμα της έχει τήν θέωσί μας καί μάς 
μεταβάλλει τήν έπί γής πορεία μας, άπό 
πορείαν δακρύων καί κλαυθμών, στήν 
κοιλάδα τού κλαυθμώνος,σέ μιά πορεία 
άγέκφραστης καί άνερμήνευτης θείας 
χαράς, σέ μιά άναστάσιμη πορεία. Εύτυ- 
χής καί μακάριος όποιος θελήσει νά 
άρχίση αύτήν τήν πορείαν. «Ώσπερ 
ήγέρθη Χριστός έκ νεκρών διά τής δόξης 
τού Πατρός, ούτω καί ήμεϊς έν κοινότητι 
ζωής περιπατήσωμεν» (Ρωμ. στ'. 4).
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Α Ι Α Τ Α Γ Η

κ. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  ▲ Η Μ. Τ Α Ξ Ε Ω Ζ

Έπί ταΐς Άγίαις 'Ημέραις τοΰ Πάσχα, 
άπευθύνω πρός απαντας τάς θερμοτέρας των 
ευχών μου, διά υγείαν καί πάσαν προσωπικήν 
καί οικογενειακήν ευτυχίαν.

Ό  σταυρικός θάνατος τοΰ Σωτήρος ημών 
Ίησοΰ Χριστού καί ή Άνάστασις Αυτού, άπο- 
τελοΰν πηγήν ψυχικού άναβαπτισμοΰ, κατά 
τον όποιον ό άνθρωπος πλησιάζει περισσότε
ρον πρός τόν Δημιουργόν του.

Εύχομαι όπως, τό Θειον Φώς τής Άναστά- 
σεως, πλημμυρίζη τάς ψυχάς όλων σας καί σάς 
ένδυναμώνη εις τήν έκτέλεσιν τοΰ δυσχερούς 
εθνικού καί κοινωνικού έργου σας.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ  Α Ν Ε Σ Τ Η

'Ο 'Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

Μέ λαμπρότητα έωρτάσθη καθ’ άπασαν τήν 
χώ ρ α ν, ύπό τω ν κατά τόπους Υ πη ρεσιώ ν Χωρο
φ υλα κ ής, ή μεγαλύτερα έορτή τής Χριστιανοσύ
νη ς , τό Π ά σχα . ’ Ιδιαιτέρως λαμπρός ΰπήρξεν ό 
εορτασμός εις τάς Σ χολάς Χ ω ροφ υλακής. Ό  
ωραίος διάκοσμος, ή παρουσία τής ηγεσίας τοΰ 
Σ ώ ματος, τό κέφ ι τω ν Δοκίμω ν τών Σ χολώ ν καί 
τό πλούσιο έδεσματολόγιο έδημιούργησαν εύ χά -  
ριστη άτμόσφαιρα καί άνεξάντλητο κ έφ ι. Τάς 
Σ χολάς Χ ωροφυλακής έπεσκέφθησαν ό Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας Στρατηγός κ . Φαίδων Γκιζίκης , 
ό Πρωθυπουργός κ . Ά δ α μ . Ά νδρουτσόπουλος, 
πολλά μέλη τής Κυβερνήσεως , ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγος κ . Καραμπάτσος μετά 
τής λοιπής ηγεσίας τοΰ Σώματος καί άλλοι έπί 
σ η μ οι. Εις τάς παρατιθεμένας φ ω τογραφ ίας δί
δονται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα άπό τόν εορ
τασμόν .

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

ΤΟ Υ Π Α Σ Χ Α

Ό  κ. Πρόεδρος τής Δημοκρατίας τσουγκρίζει τό πασχαλινό 
αύγό μετά τοΰ κ. ’Αρχηγού Χωροφυλακής.

Ό  κ. Πρόεδρος τής Δημοκρατίας τσουγκρίζει τό πασχαλινό 
αυγό μετά τής ήγεσίας τής Χωροφυλακής. Διακρίνεται καί ό 
Προϊστάμενος τοΰ Μ.Ε.]Υ.Δ.Τ. Άντ]γος κ. Βαρνάβας.
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Α Ι Α Τ Α Γ Η

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

’Επί τη θείςι καί μεγάλη ήμερα τής έορτής έορτών 
τής Χριστιανοσύνης, τοϋ 'Αγίου καί Πανιέρου ΠΑΣΧΑ, 
εύχομαι έγκαρδίως εις όλους σας, όπως διέλθητε τούτο 
έν προσωπική καί οικογενειακή υγεία, εύτυχίμ καί 
χαρά.

Αί έπικείμεναι άγιαι ήμέραι τοϋ θείου δράματος άς 
άποτελέσουν δΓ όλους μας ημέρας περισυλλογής καί 
έσωτέρας άνατάσεως, όπτασιαζόμενοι τό γλυκύ καί 
φωτεινόν όραμα τού θεανθρώπου, τού όποιου οί κολα- 
φισμοί, οί έμπτυσμοί, οί χλευασμοί καί οί ραβδισμοί 
μετουσιώνονται εις τό ανυπέρβλητον καί άσύλληπτον 
νόημα τής έπακολουθησάσης Άναστάσεως.

"Ας άναζητήσωμεν, λοιπόν, εις τό ιερόν καί θειον 
μυστήριον Αύτής τήν άγάπην, τήν ομόνοιαν καί τήν 
ειρήνην, αί όποίαι πρέπει νά αποτελούν τήν σταθερόν 
καί άπαρασάλευτον πυξίδα τής Φωτεινής πορείας τού 
Σώματος τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, κατά 
τήν έπιτέλεσιν καί όλοκλήρωσιν τής πολυσχιδούς, 
αλλά πρό παντός τής άνθρωπιστικής αποστολής της.

Αί υψηλοί ίδέαι, τάς όπείις έκήρυξεν ό Ιησούς εις 
τάς όχθας τών λιμνών τής Παλαιστίνης, τό Φώς τής 
Εύαγγελικής Χάριτος, τό παράδειγμα τής ζωής καί τού 
θανάτου τού γλυκυτάτου Ναζαρινοϋ, είναι τά χρυσά 
ορόσημα, τά όποια ορίζουν τήν άληθή Έδέμ—Βασί
λειον τής πραγματικής ήθικής καί πνευματικής Κυ
ριαρχίας τού άνθρώπου.

Ή  διδασκαλία έκείνου διέπλασεν ένα νέον τύπον 
άνθρώπου: Τόν Χριστιανόν, τόν άνθρωπον τής άγάπης, 
τής θυσίας καί τών άνθρωπιστικών αισθημάτων.

Αύτόν άκριβώς τόν άνθρωπον έκπροσωποΰν καί 
άντιπροσωπεύουν οί άνδρες τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής, οί όποιοι δέον, έν παντί καί πάντοτε, νά έπιδει- 
κνύουν τό χριστιανικόν καί άνθρωπιστικόν πνεύμα 
εις όλον τό φάσμα τών πολλαπλών των ένεργειών.

Τοιουτοτρόπως θά εύρη ό ταλαιπωρημένος κόσμος 
τήν χαράν, τήν γαλήνην καί τήν ήθικήν άνακούφισιν, 
τήν όποιαν παρέχει εις όλους τούς «κοπιώντας καί 
πεφορτισμένους» ή θεία Άγαθότης 'Εκείνου.

Αύτάς τάς άρχάς παρακαλώ όπως έγκολπωθήτε καί 
ένστερνισθήτε πλήρως έπ’ άγαθώ τής Φιλτάτης μας 
Πατρίδος καί τού θαυμαστού λαού μας.

Ό  ’Α ρ χ η γ ό ς  
ΚΩΝ]ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 

Ά ντισ ]γος

Ό  κ. Πρόεδρος τής Δημοκρατίας τσουγκρίζει τό πασχαλινό 
αύγό μέ Δοκίμους τών Σχολών Χωροφυλακής.

Ό  κ. Πρωθυπουργός τσουγκρίζει τό πασχαλινό αύγό μέ 
Δοκίμους τών Σχολών Χωροφυλακής.

Ό  κ. Υπουργός 'Εθνικής Αμύνης συνοδευόμενος ύπό τής 
ήγεσίας τής Χωροφυλακής προσέρχεται εις τήν Σχολήν κατά 
τόν εορτασμόν τοϋ Πάσχα.

t
Ό  κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως τσουγκρίζει τό πασχαλινό 

αύγό μέ τόν κ. 'Αρχηγό Χωροφυλακής.
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1. 'Ο συνάδελφος κ. Λούρος άνέλυσε πολύ σωστά 
τήν σκέψιν, ότι ή ιατρική καί ή νομική επιστήμη εύρί- 
σκονται εις πολύ δύσκολον θέσιν δταν πρόκειται νά 
άντιμετωπίσουν το πρόβλημα της επαγγελματικής 
εύθύνης τοϋ ιατρού. Καί εις το τέλος τής ωραίας άνα- 
κοινώσεώς του διετύπωσε τήν πρόκλησιν προς τον 
νομικόν νά συμβάλη καί αύτός εις τήν άποφυγήν τής 
άδικίας, ή οποία άπειλεΐ τον ιατρόν καί εις τελευταίαν 
άνάλυσιν οδηγεί εις άναχαίτισιν τής άποτελεσματικής 
ιατρικής αρωγής καί περιθάλψεων.

'Η  πρόκλησις είναι γοητευτική. Διότι τό πρόβλημα 
τής επαγγελματικής εύθύνης τού ιατρού έμφανίζει 
πολλάς πτυχάς καί έπομένως πολύ ενδιαφέρον διά 
τον νομικόν. ’Αξίζει, νά τό έξετάσωμεν καί άπό τήν 
νομικήν του όψιν, αν δχι διά νά εΰρωμεν τήν λύσιν του, 
τούλάχιστον διά νά ίδωμεν εις ποιον σημεΐον εύρισκό- 
μεθα σήμερον κατά τήν άντιμετώπισιν τού δυσδαμά- 
στου αύτοΰ προβλήματος.

Δεν πρόκεΛαι νά σάς κουράσω μέ ιστορίαν. ’Αλλά 
δέν ήμπορώ νά μή σημειώσω, δτι έπί χιλιάδας ετών, 
άπό τήν άπλοϊκήν άντιμετώπισιν τού προβλήματος 
εις τον βαβυλωνικόν κώδικα τού Χαμμουραμπί,—δπου 
διά τον άποτυγχάνοντα εις τήν έγχείρησιν χειρουρ
γόν καθωρίζετο ώς ποινή ή άποκοπή τής χειρός του—, 
μέχρι σήμερον, οπότε χιλιάδες δικαστικών αποφά
σεων και πολλαί θεωρίαι άναζητοΰν τήν δυσεύρετον 
«χρυσήν τομήν», τό πρόβλημα είναι πάντοτε, πώς θά 
καταστήσωμεν προσεκτικόν τον ιατρόν κατά τήν 
άσκησιν τού εύγενοΰς του επαγγέλματος, άλλά καί 
πώς θά τον προστατεύσωμεν έναντίον ένδεχομένων 
εκμεταλλεύσεων εις περίπτωσιν άποτυχίας τής θερα
πευτικής του άγωγής. Πρόβλημα κατ’ έξοχήν άν- 
Ορώπινον, άφοΰ ή άντιμετώπισίς του έχει κατ’ ανάγ
κην έπιπτώσεις εις τό πολυτιμότερον αγαθόν, εις τήν 
ύγείαν τού ανθρώπου.

* * *

2. Εις τό πρόβλημα τής επαγγελματικής εύθύνης 
τού ιατρού δύο είναι, ώς φρονώ, τά καίρια ζητήματα, 
τά όποια άνακύπτουν ύπό παν σύγχρονον δίκαιον: 
α) τό ζήτημα τής νομικής θεμελιώσεως τής εύθύνης 
αύτής ώς εύθύνης συμβατικής ή ώς εύθύνης έξωσυμ- 
βατικής καί β) τό ζήτημα τού περιεχομένου καί τής 
ουσίας τού πταίσματος ώς θεμελίου τής ευθύνης τού 
ιατρού, ίδια κατά τήν διάγνωσιν τής άσθενείας καί κα
τά τήν θεραπείαν αύτής.

Έχαρακτήρισα τά δύο ταύτα ζητήματα ώς τά καί
ρια κατά τήν άνάλυσιν τού δλου προβλήματος τής εύ
θύνης τού ιατρού, διότι μέ τήν έπίλυσιν αύτών είναι 
δυνατόν νά αντιμετωπιστούν καί δσα άλλα μερικώ- 
τερα ζητήματα άνακύπτουν εις τήν άτέρμονα ποικιλίαν 
τών ειδικών περιπτώσεων τάς οποίας εμφανίζει ή ζωή. 
Διά τον νομικόν, βασικόν είναι τό ζήτημα τού χαρα
κτηρισμού τής εύθύνης ώς συμβατικής ή ώς έξωσυμ- 
βατικής, ώς καί τό ζήτημα τής ούσίας τού πταίσμα
τος τού ιατρού. ’Από τήν λύσιν 8ε τών δύο αύτών ζη
τημάτων προβάλλει ίσως εύκρινεστέρα ή εΐκών τού 
δλου θέματος τής εύθύνης τού ιατρού ύπό παν σύγχρο
νον δίκαιον.

* * *

3. Τό ζήτημα τού χαρακτηρισμού τής εύθύνης τού 
ιατρού ώς συμβατικής ή ώς έξωσυμβατικής δέν έχει
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μόνον συστηματικήν σημασίαν, άλλ’ έχει και σημα
σίαν πρακτικήν, σχετιζομένην κατά κανόνα καί προς 
τό βάρος τής άποδείξεως, έστω καί άν αί συναφείς 
διαφωνίαι άμβλύνονται ΰπό τά σύγχρονα δίκαια.

Πράγματι, ή συγκριτική έπισκόπησις των δικαίων 
άποδεικνύει, ότι εις τά ήπειρωτικά μέν ευρωπαϊκά 
δίκαια δεσπόζει μάλλον ή ιδέα τής συμβατικής εύθύ- 
νης, ένω εις τά έξωηπειρωτικά άγγλοαμερικανικά δί
καια, αλλά καί εις τά σκανδιναυικά καί εις τά σοσια
λιστικά, κυριαρχεί μάλλον ή ιδέα τής έξωσυμβατικής 
εύθύνης.

Εΐδικώτερον, εις τήν ήπειρωτικήν Ευρώπην, τό 
Ελβετικόν λ. χ. δίκαιον ρυθμίζει τήν εύθύνην του ια
τρού κατά τάς διατάξεις τής συμβάσεως τής εντολής, 
ένω τό γερμανικόν καί τό ήμέτερον ελληνικόν δίκαιον 
υπάγουν τήν εύθύνην ταύτην εις τάς διατάξεις τής 
συμβάσεως εργασίας ή έργου, τό δέ ιταλικόν δίκαιον 
τήν εύθύνην ταύτην ρυθμίζει εις τάς διατάξεις των 
συμβάσεων αίτινες άφοροΰν εΐδικώς εις τά λεγάμενα 
έλευθέρια επαγγέλματα. "Οσον άφορά εις τό γαλλικόν 
δίκαιον, άφ’ ότου έξεδόθη ή περίφημος άπόφασις τοϋ 
Γαλλικού ’Ακυρωτικού τής 20 Μαΐου 1936, θεωρία 
καί νομολογία δέχονται, ότι ή ευθύνη τού ιατρού είναι 
μέν κατά βάσιν συμβατική, άπορρέουσα άπό τήν έκ 
τής συμβάσεως προκύπτουσαν ύποχρέωσιν προς θε
ραπείαν, ήτις όμως καθ’ έαυτήν δεν είναι ύποχρέωσις 
τείνουσα εις τό αποτέλεσμα τής θεραπείας άλλ’ είναι 
ύποχρέωσις έξαντλουμένη εις τά μέσα θεραπείας, ήτοι 
δεν είναι obligation de resu ltat άλλ’ είναι obligation 
de moyen, κατά τήν άκριβολόγον διαπίστωσιν τήν 
όποιαν πρώτος είχε προσφέρει ήδη άπό τού 1926, ό
R. Demoque (Traite, V, No 1237).

Έ ξ  έτέρου εις τά άγγλοαμερικανικά δίκαια, καίτοι 
κατά βάσιν άναγνωρίζεται έπίσης ή έκ τής συμβάσεως 
απορρέουσα ευθύνη, τού ιατρού, έν τούτοις ή ύπό τής 
νομολογίας βαθμηδόν γενομένη άποκάλυψις τού ιδιαί
τερου κοινωνικού στοιχείου τό όποιον συνδέει τον ια
τρόν προς τον ασθενή, ώδήγησεν, ανεξαρτήτως οίασ- 
δήποτε ιδέας συμβάσεως, εις τήν γενίκευσιν των υπο
χρεώσεων έπιμελείας αίτινες βαρύνουν τον ιατρόν 
προς όφελος τού άσθενοΰς, κατέληξε δ’ ουτω εις άπο- 
δοχήν τής άντιλήψεως, ότι παράβασις των υποχρεώ
σεων αύτών οδηγεί εις εύθύνην έξωσυμβατικήν, ήτοι 
εις εύθύνην έξ άδικήματος. ’Ανάλογα δέ φαίνεται ότι 
κρατούν καί εις τά σκανδιναυικά δίκαια. Ένω καί εις 
τα σοσιαλιστικά δίκαια ή ευθύνη τού ιατρού άναγνω- 
ρίζεται έπίσης ως εύθύνη έξ άδικήματος, άπορρέουσα 
εκ τής όλης αδίκου συμπεριφοράς του ώς μέλους τής 
σοσιαλιστικής κοινότητος —καίτοι εις τά δίκαια αύτά, 
ως είναι αύτονόητον, τό μέγα πλήθος των ιατρών έργά- 
ςεται εις κρατικά ιατρεία ή νοσοκομεία καί κατ’ άκο- 
λουθίαν ή εύθύνη των ύπάγεται εις τάς διατάξεις τής 
συμβάσεως έργασίας, ένω έναντι τού άσθενοΰς ύπεύ- 
θυνον είναι τό ΐατρεΐον ή νοσοκομεϊον.
, Ά τυχώ ς δέν δύναμαι νά άναλύσω τό θέμα λεπτομε
ρέστερου. Γενονός είναι πάντως, ότι εις τά σύγχρονα 
δίκαια ή εύθύνη τού ιατρού χαρακτηρίζεται κατά βάσιν 
άλλοτε ώς συμβατική καί άλλοτε ώς έξωσυμβατική. 
Ως προς τό βάρος όμως τής άποδείξεως, τούτο κατά 

πάσαν περίπτωσιν έπίκειται έπί τού άσθενοΰς, διότι 
αυτός, μηνύων ή ένάγων τον ιατρόν, πρέπει νά άπο- 
δείξη, ότι ό ιατρός δέν έξεπλήρωσε τήν ύποχρέωσιν 
του προσηκόντως, ήτοι έπιμελώς καί κατά τούς κα
νόνας τής ιατρικής έπιστήμης. Παλαιός μου διδάσκα

λος εις τό πανεπιστήμιου τού Βερολίνου, ό άείμνηστος 
Έρνέστος Rabel, ήδη άπό τού 1904 είχε τονίσει, ότι 
τό ν’ άποδείξη ό άσθενής ότι ή φροντίς τού ιατρού 
δέν ήτο ή προσήκουσα σημαίνει νά άποδείξητό πταίσμα 
τού ιατρού, οΰτω δέ τό άντικειμενικόν γεγονός τής 
μή παροχήε τής προσηκούσης φροντίδος κατ’ ούσίαν 
ταυτίζεται προς τό ύποκειμενικόν στοιχείου τής άμε- 
λείας (Ε. Rabel Die H aftpflicht des A rrtes, 1904, 
σελ. 22). Πράγματι δέ ή άντίληψις αυτή άπορρέει έξ 
αύτής τής φύσεως τής ύπό τού ιατρού όφειλομένης 
υποχρεώσεως, ή οποία, ώς έσημειώθη, είναι ύποχρέω- 
σις έπιμελείας καί ούχί ύποχρέωσις ώρισμένου άποτε- 
λέσματος. Καί εις τό σημείου τούτο ή πρωτοπόρος 
σκέψις τού Ε. Rabel καταλήγει έστω καί δΓ άλλης 
οδού εις τό αύτό συμπέρασμα, εις τό όποιον καταλή
γουν όλα τά σύγχρονα δίκαια, ότι δηλαδή κατά πά
σαν περίπτωσιν ό άσθενής βαρύνεται μέ τήν άπόδει- 
ξιν τού πταίσματος καί κατ’ άκολουθίαν τής εύθύνης 
τού ιατρού. Μέ άλλας λέξεις, ή εύθύνη τού ιατρού είναι 
κατά πάσαν περίπτωσιν εύθύνη άπορρέουσα άπό τήν 
παράβασιν τών ύποχρεώσεων έπιμελείας αίτινες λό
γω τού κοινωνικού του λειτουργήματος τον βαρύνουν. 
Αί ύποχρεώσεις δι’ έπιμελείας αύταί (duty  of care, 
obligation de diligence, Sorgfaltspflicht) είναι 
ύποχρεώσεις αίτινες δύνανται νά θεμελιώνωνται έπί 
τής συμβάσεως, άλλά δύνανται νά ύπάρχουν καί άνε- 
ξαρτήτως πάσης συμβάσεως, ώς έξετέθη.

* * *

4. Τό δεύτερον έκ τών δύο βασικών ζητημάτων τά 
όποια έσημείωσα άνωτέρω, είναι τό εξής: Εις περί- 
πτωσιν καθ’ ήν ύφισταται ή ύποχρέωσις έπιμελείας 
τού ιατρού, είτε έκ συμβάσεως είτε έκτΐς συμβάσεως 
(λ. χ. διοικήσεως άλλοτρίων), εις τί άκριβώς συνί- 
σταται ή ύποχρέωσις αύτή καί ποιον είναι τό πταίσμα 
τού ιατρού τό όποιον θά ληφθή ύπ’ όψιν διά τον κα
ταλογισμόν εύθύνης έπί παραβάσεως τής ύποχρεού- 
σεως αύτής. Ζήτημα, τό όποιον έκ πρώτης όψεως 
φαίνεται άπλοΰν εις τήν κλείδα διά τον καθορισμόν 
τής εύθύνης τού ιατρού εις τήν συγκεκριμένην περί- 
πτωσιν.

Έ ν σχέσει προς τον άξιούμενον βαθμόν πταίσματος 
τού ιατρού διά τήν έκτίμησιν τής εύθύνης του, δέν είναι 
πολύ μακράν ή έποχή, καθ’ ήν εις πολλά δίκαια έγίνετο 
δεκτή ή θεωρία τής «ιδιομορφίας τού έπαγγελματι- 
κοΰ πταίσματος», ύπό τήν όποιαν ή εύθύνη τού ιατρού 
περιωρίζετο μόνον διά τον δόλον ή διά τήν βαρεΐαν 
άμέλειαν αύτοΰ. 'Η  θεωρία αύτή, ή όποια διεμορφώθη 
μέν κυρίως εις τήν Γαλλίαν ώς θεωρία κάποιου «portira 
carisme de la faute professionnelle», εύρεν άπήχη- 
σιν ιδίως εις τά κατώτερα γαλλικά δικαστήρια, έκυριάρ- 
χησεν όμως μάλλον εις τήν ιταλικήν νομολογίαν, 
έσημειώθη δέ καί εις τήν έλβετικήν καί εις τήν πα- 
λαιοτέραν άμερικανικήν νομολογίαν. Είναι ή θεωρία, 
κατά τήν όποιαν ό ιατρός πρέπει νά άπαλλάσσεται 
πάσης εύθύνης δΓ έλαφράν άμέλειαν, διότι αύτό 
έπιβάλλει ή ίδιάζουσα σχέσις του προς τον άσθενή, 
άλλά καί διότι συχνότατα καλείται νά έπέμβη εις έπει- 
γούσας περιπτώσεις, άγνοών τό άτομικόν ιστορικόν 
τού άσθενοΰς καί άδυνατών νά έχη ύπ’ όψιν του άλ
λους άπροβλέπτους παράγοντας. Εις τήν σύγκρουσιν 
τών συμφερόντων ιατρού καί άσθενοΰς, ή θεωρία αύτή 
έθαλπεν·» ούτω, μάλλον τού ιατρού τά συμφέροντα.
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Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ
Π Α Ν .  Ζ Ε Π Ο Υ  

Κ αθηγ. Παν] μ ίου — ’Ακαδημαϊκού

Ά λλ’ ή θεωρία αΰτη δέν έκράτησεν, καί όρθώς δεν 
έκράτησεν.

Κατέστη οΰτω βαθμηδόν σαφές, δτι ή θεωρία της 
a priori άπαλλαγής του ίατροϋ δι’ έλαφράν άμέλειαν 
δεν έξυπηρετεϊ την εύλογον άξίωσιν τού άσθενοϋς, 
δπως κατά πάσαν περίπτωσιν άπολαύση τοϋ μεγίστου 
βαθμού έπιμελείας τού ίατροϋ του. Τό δ’ άποτέλεσμα 
ύπήρξεν, ότι ή θεωρία αΰτη έγκατελείφθη, άκόμη καί 
εις δσας χώρας διετυπώθη ή έκράτησεν, εις τρόπον 
ώστε σήμερον δύναται νά θεωρηθή ώς γενικώς ισχύων 
ό κανών, δτι ό ιατρός ύποχρεοΰται εις πάσαν έπιμέ- 
λειαν καί άντιστοίχως εύθύνεται διά πάντα βαθμόν 
πταίσματος, ήτοι άκόμη καί δι’ έλαφράν άμέλειαν.

* * *

5. Ό  γενικός αυτός κανών τής εύθύνης τοϋ ίατροϋ 
διά παν πταίσμα δέν έξαφανίζει την άναμφισβήτητον 
ιδιομορφίαν της σχέσεως ίατροϋ προς τον άσθενή.
’Αληθές είναι, δτι μέ τον κανόνα αύτόν άποφεύγεται 
μέν τό άπαράδεκτον μειονέκτημα, δπως έκ των προ- 
τέρων άναγνωρίζεται ή μείωσις τής εύθύνης τοϋ ια
τρού κατά πάσαν περίπτωσιν, δέν άποκλείεται δμως 
ή τοιαύτη μείωσις είς την συγκεκριμένην περίπτωσιν, 
δταν ό ιατρός είς τήν περίπτωσιν ταύτην έχη ένεργήσει 
συμφώνως προς κάποιον γενικόν κριτήριον άξιουμένης 
έπιμελείας, κατά τό όποιον καί θά κριθή αν έπταισεν 
ή δχι, ήτοι άν είναι υπεύθυνος ή δχι.

Τό γενικόν αύτό κριτήριον είναι ή συμπεριφορά τοϋ 
συνετού καί έπιμελούς ίατροϋ τής αυτής είδικότητος, 
τοϋ ένεργοΰντος υπό τάς αύτάς συνθήκας, ύφ’ άς ένήρ- 
γησεν καί ό κρινόμενος ιατρός είς τήν συγκεκριμένην 
περίπτωσιν. Τό κριτήριον αύτό είναι άντικειμενικόν, 
ήτοι άνεξάρτητον των προσωπικών ιδιοτήτων ή έπι- 
δόσεων τοϋ συγκεκριμένου ίατροϋ, είναι δέ τούναντίον 
σύμφωνον προς τάς ιδιότητας ή έπιδόσεις τής δλης 
τάξεως τών ιατρών είς ήν ό κρινόμενος ιατρός άνήκει, 
ώς καί σύμφωνον προς ·:άς δικαιολογημένας άξιώ- 
σεις τοϋ κοινοΰ έναντι τής τάξεως ταύτης τών ιατρών 
είς ήν ό συγκεκριμένος αυτός ιατρός άνήκει. Μέ άλλας 
λέξεις, τό κριτήριον τοΰτο είναι κριτήριον άντικειμε- 
νικόν καί άφηρημένον, σχηματιζόμενον άπό στοιχεία 
τά όποια προκύπτουν άπό τήν δραστηριότητα τής τά
ξεως ή τής είδικότητος τών ιατρών είς ήν άνήκει καί ό 
κρινόμενος, κριτήριον δέ καθ’ δ άποφασίζεται άν είς 
ώρισμένην περίπτωσιν ό ιατρός ένήργησεν lege art is, 
ήτοι μέ τήν δέουσαν έπιμέλειαν καί σύνεσιν ύπό τάς 
συνθήκας ύφ’ άς ούτος όντως ένήργησεν. Θά πρέπει 
δέ νά σημειωθή, δτι ή έκτίμησις τών στοιχείων αύτών 
δέν δύναται νά στηριχθή είς έθιμα ή συνήθειας τει- 
νούσας είς έλάφρυνσιν τής έπιμελείας ή τής εύθύνης 
τοϋ ίατροϋ, οσάκις τά έθιμα ή αί συνήθειαι αύταί έφαρ- 
μόζονται μέν ύπό μείζονος άριθμοΰ ιατρών, άντιμά- 
χονται δμως παν αίσθημα λογικής, έπιμελείας ή πρό
νοιας. Τό γενικόν κριτήριον είναι καί πρέπει νά είναι V

έλεύθερον παντός έθίμου ή πάσης συνήθειας τεινούσης 
είς άναγνώρισιν καί καθιέρωσιν τής άμελείας τοϋ ια
τρού ώς κανόνος. Τό γενικόν κριτήριον σχηματίζεται 
άπό τά είς τινα τάξιν ιατρών κρατούντα, άλλά τά κατά 
κοινήν συνείδησιν καί κρίσιν αντικειμενικήν δεοντολο- 
γικώς κρατούντα, τοΰτο δέ προς έπίτευξιν τής μείζονος 
δυνατής έπιμελείας καί προνοίας ύπέρ τοϋ άσθενοϋς.

* *  *

6. 'Ο κανών τής εύθύνης τοϋ ίατροϋ διά παν πτα ί
σμα ό σχηματιζόμενος κατά τά έκτεθέντα μέ τό 
γενικόν κριτήριον τής άξιουμένης έπιμε>είας, έχει 
φυσικά άνάγκην έξειδικεύσεως διά τήν έφαρμογήν 
του είς τήν πράξιν. Τήν έξειδίκευσιν δέ αύτήν έχουν 
έπιτύχει είς μέγαν βαθμόν ή διεθνής θεωρία καί νομο
λογία διατυπώσασαι ώρισμένας γενικάς άρχάς έπί 
τή βάσει τής εύλογου άξιώσεως τοϋ άσθενοϋς προς 
έπιμελή συμπεριφοράν τοϋ ίατροϋ, άλλά καί έκ πνεύ
ματος προστασίας τοϋ ίατροϋ κατά πάσης έκμεταλ- 
λεύσεως, ιδία προστασίας τής φήμης του καί τής 
έπαγγελματικής του, γενικής παραστάσεως ή ακτι
νοβολίας.

Τοιαΰται γενικαί άρχαί είναι πολλαί, ένδεικτικώς 
δέ μόνον δύνανται νά σημειωθούν ένταΰθα τινές 
καθιερωμέναι ύπό τής διεθνούς εύρωπαΐκής ή άγγλο- 
αμερικανικής νομολογίας:

α) 'Ο ιατρός δέν εύθύνεται διά βλάβην τοϋ άσθε- 
νοΰς μή όφειλομένην είς υπαίτιον αύτοΰ άγνοιαν ή 
άμέλειαν.

-------------------------------------------------------------- ------------ '

ΤΟ ΠΑΙ ΔΙ  ΣΑί
C
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β) Ό  ιατρός δέν εύθύνεται οσάκις έκαμεν εύσυ- 
νειδήτως τήν διάγνωσίν του καί ήσκησε τήν δέουσαν 
θεραπείαν κατά τούς κανόνας της ιατρικής επιστήμης.

γ) Σφάλματα κατά την διάγνωσίν καί κατά τήν 
θεραπείαν δέν καθιστούν υπεύθυνον τον ιατρόν, οσάκις 
τά σφάλματα ταϋτα δέν οφείλονται εις άμέλειαν ή εις 
έλλειψιν των άπαραιτήτων ιατρικών γνώσεων. Μέ 
άλλας λέξεις, ό άσθενής φέρει τον κίνδυνον των άνυ- 
παιτίων σφαλμάτων, δεδομένου δτι ή ιατρική επι
στήμη δέν έ'χει είσέτι εξασφαλίσει τήν βεβαίαν πρό- 
γνωσιν καί ακρίβειαν των άποτελεσμάτων της θερα
πείας, ό δέ ιατρός ούδαμώς έγγυάται τό άποτέλεσμα 
τής θεραπείας άλλά τήν ορθήν θεραπευτικήν άγωγήν 
της άσθενείας. Χαρακτηριστικώς τό Ελβετικόν ’Ακυ
ρωτικόν έχει δεχθή, άπό τού 1927, ό άσθενής φέρει 
τον κίνδυνον των σφαλμάτων τού ιατρού ή χειρουρ
γού (άπόφ. έν BC.E 53. 11. 309). Τά δ’ άγγλικά 
καί βορειοαμερικανικά δικαστήρια έχουν δεχθή έπί- 
σης, δτι ή προσφυγή εις τάς υπηρεσίας τού ιατρού ή 
χειρουργού, συνιστα καθ’ έαυτήν άνάληψιν ώρισμένων 
κινδύνων έκ μέρους τού άσθενούς.

Έ ξ  ετέρου ή διεθνής εύρωπαϊκή καί άγγλοαμερι
κανική νομολογία έχει δεχθή δτι,

δ) 'Ο  ιατρός πρέπει νά συμπληρώνη τήν θεωρητι
κήν καί κλινικήν του μόρφωσιν, πρέπει δέ νά μή έγκα
πολείπεται εις δ,τι άρχικώς έδιδάχθη.

ε) 'Ο  ιατρός δέν πρέπει νά προβαίνη εις θεραπείαν 
«εις τήν τύχην», έκτος εις έπειγούσας περιπτώσεις 
καί ιδίως έν ελλείψει των άλλως άπαραιτήτων μέσων.

στ) Ό  χειρουργός εύθύνεται, έάν έξ άμελείας έγκα- 
τέλειψε ξένα σώματα, λ.χ. γάζας, έργαλεϊα, εις τό 
σώμα τού άσθενούς.

ζ) Ό  ιατρός εύθύνεται, έάν έχρησιμοποίησεν μή 
πλήρως δοκιμασμένα ιατρικά μέσα ή φάρμακα ή 
άπηρχαιωμένα ή έλαττωματικά έργαλεϊα ή μηχανάς, 
έξ ών προήλθε θάνατος ή βλάβη εις τον άσθενή.

η) 'Ο ιατρός εύθύνεται. έάν έδωκεν έσφαλμένην 
συνταγήν, ή έκτέλεσις τής οποίας ώδήγησεν εις βλά
βην τού άσθενούς ή εις τον θάνατόν του.

θ) Ό  ιατρός εύθύνεται, έάν έν γνώσει του ή έξ 
άμελείας έξέδωσε ψευδές ή έσφαλμένον πιστοποιη
τικού υγείας ή άσθενείας.

’Ακόμη,
ι) Ύ φ’ ώριομένας προϋποθέσεις, ό ιατρός πρέπει 

νά συστήση τήν έξέτασιν ή καί τήν θεραπείαν ύπό 
ειδικού συναδέλφου του οσάκις τούτο άπαιτεΐ ή άσθέ- 
νεια τού πελάτου του.

Τέλος, δσον άφορα τό θέμα τής άρνήσεως τού ια
τρού δπως παράσχη τάς ύπηρεσίας του, δέν δύναται 
νά λεχθή δτι έχει διεθνώς άναγνωρισθή, δτι ό έπαγ- 
γελματίας ιατρός έχει γενικώς τήν ύποχρέωσιν νά 
προσφέρη τάς ύπηρεσίας του έπί τη αιτήσει οίουδή- 
ποτε. Τοιαύτη ύποχρέωσις δυνατόν νά προκύπτη έν- 
δεχομένως έξ ειδικών συνθηκών εις τήν συγκεκρι- 
μένην περίπτωσιν. Είς τήν νομοθεσίαν δέ και την 
νομολογίαν μερικών έκ τών βορειαμερικανικών πολι
τειών ισχύει ό λεγόμενος κανών τού «άγαθοΰ Σαμα
ρείτου», δστις κατ’ ούσίαν άπαλλάσσει πάσης ευ
θύνης έξ άμελείας τον ιατρόν είς τοιαύτας περιπτώ
σεις.

Ό Β Α Τ Α Ι  Τ Ο Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι ;
μπορεί νά δή τίποτε, αισθάνεται ολομόνα
χο, δέν υπάρχει κανείς νά τό προστατέψη: 
τό παιδί φοβάται.

)λα τά παιδιά φοβούνται τό σκοτάδι. 
λοί γονείς γιά νά μπορέσουν νά άπο- 
ιήσςυν τά παιδιά τους είτε άφήνουν 
πόρτα τού δωματίου μισάνοιχτη είτε 
νουν άναμμένο ένα μικρό φώς μέσα 
δωμάτιο. Αυτός ό φόβος τών παιδιών 
ιι φυσιολογικός; Πώς καταπολεμείται; 
ρωτιούνται οί γονείς.

Ενας φόβος σωτήριος

ατά τούς ψυχολόγους, τό ότι τά παιδιά 
Ιούνται τό σκοτάδι δέν είναι μόνον φυ- 
ιογικό άλλά καί σωτήριο. « Ή  άνθρώπι- 
ίρύση είναι άγχώδης- λέγουν. «Τό νά 
Ιάται τό σκοτάδι, σημαίνει ότι τοποθε- 
Βύτό τό άγχος σ' ένα συγκεκριμένο ση- 
3 Στην ιατρική γλώσσα αυτό τό άνομό
ν έντόπιση . Σ αυτή τήν περίπτωση, 
Ρθος γίνεται ένα καταφύγιο πού έπιτρέ- 
Ρτό άτομο νά συγκεκριμενοποίηση κάτι 
[αλλιώς δέν θά μπορούσε νά τό κατονο- 
fl
[νάμεσα στά τρία καί πέντε χρόνια, τά 
I τού φόβου τού παιδιού είναι πάντοτε 
5ια. Μόλις άρχίζεινά σκοτεινιάζη οίσκι- 
ρτιάχνουν περίεργα καί άνησυχητικά 
ματα. Κι' άν τά παιχνίδια ξυπνήσουν: 
I γούνινη άρκούδα έρθη νά ζητήση εκ 
ρ ό  επειδή τής είχαν τραβήξει τ ' άφτια: 
) μεγάλος σκύλος άρχίση νά δαγκώνη;

ίη Τή νύχτα τό παιδάκι ξυπνάει. Ολοι 
σπίτι κοιμούνται καί οί ήχοι πού έχει 
Ιθ ίσειν ' άκούη δέν ύπάρχουν. Τό σκο- 

I έχει καταπιεί τά πάντα. Τό παιδί δέν

Ο ί εφιάλτες

Οί έφιάλτες έμφανίζονται στό παιδί άπό 
τό δεύτερο έτος τής ήλικίας του καί κατά 
τούς ψυχιάτρους, οί στιγμές πού τό παιδί 
παθαίνει έφιάλτες είναι οί πιό τρομακτικές. 
Τό παιδί ξυπνάει γιά νά ξεφύγη άπό τόν 
εφιάλτη καί είναι τρομοκρατημένο. Γύρω 
στά τρία χρόνια, ό φόβος προκαλεϊται άπό 
τά μεγάλα φανταστικά ζώα (δράκοντες, λύ
κους κλπ.) καί άργότερα άπό τά μικρά ζώα 
πού μπορούν νά κρυφτούν κάτω άπό τό 
κρεβάτι ή μέσα στις σκοτεινές γωνιές.

Πέντε χρονών ένα παιδί άρχίζει νά φοβά
ται τίς σκιές πού παίρνουν εύκολα τή μορ
φή άπό κλέφτες, φαντάσματα ή άπό άγρια 
θηρία (τίγρη, λιοντάρι, κροκόδειλο).

Μέ 6λ ' αύτά καταλαβαίνουμε γιατί ένα 
παιδί έχει τόσο μεγάλη άνάγκη πριν ν' άπο- 
κοιμηθή άπό τήν παρουσία τής μητέρας 
ή τού πατέρα πού θά τού κρατάη τό χέρι, 
πού θά τού τραγουδήση ένα τραγουδάκι, 
πού θά τού διηγηθή μιά ιστορία, πού θά 
τού δώση νά κοιμηθή μαζί μ' ένα άγαπημέ- 
νο του παιχνίδι. Ό λες  αύτές οί τελετουρ
γίες, πού οί γονείς τίς ξέρουν πολύ καλά, 
έχουν σκοπό νά ήρεμήσουν τό παιδί καί 
νά τό κάνουν νά νοιώθη σέ άσφάλεια, πριν 
ν' άρχίση τό μεγάλο του ταξίδι μέσα στήν 
νύχτα.

Αίσθημα ασφαλείας

Πώς θά κάνουμε ένα παιδί νά νοιώθη ή
ρεμο καί άσφαλές; Αν τό παιδί τό ζητήση 
μπορούμε ν άφήσουμε ένα μικρό φώς ά
ναμμένο μέσα στό δωμάτιο ή έστω άναμμέ
νο τό φώς τού διαδρόμου καί άνοιχτή τήν 
πόρτα τού δωματίου.

Τήν νύχτα άκόμη καί τά πιό άγαπημένα 
του αντικείμενα παίρνουν ένα ανησυχητι
κό καί περίεργο σχήμα. Είναι καλύτερα νά 
βγάζουμε όλα τά άντικείμενα άπό τό δωμά
τιο, άν καταλάβουμε ότι ό φόβος τού παιδι
ού προέρχεται άπ' αύτά.

Τό παιγνίδι "φύλακας άγγελος' δίνει στό 
παιδί σιγουριά καί τό νοιώθει σάν νά ήταν 
κάτι τό ζωντανό.

Οί ψυχολόγοι έπίσης συμβουλεύουν ν' 
άφήνουμε τά παιδιά νά βυζαίνουν τό δά
χτυλό τους πριν κοιμηθούν, γιατί αύτό ε ί
ναι μιά άμυνα έναντίον τού άγχους, μιά 
ευχαρίστηση που τό ήρεμεϊ. Τό ίδιο ισχύει 
γιά τά κομμάτια τό ύφασμα πού θέλουν 
νάέχουν μαζίτους στό κρεβάτι τους. Μερι
κά παιδιά έχουν τή συνήθεια νά κουνιούν
ται ή νά γυρίζουν τό κεφάλι τους δεξιά 
κι άριστερά πριν κοιμηθούν. Ή  κίνηση ά- 
πασχολεϊ τό μυαλό τού παιδιού καί, όπως 
τό κούνημα τής κούνιας, γίνεται ένα κατα
πληκτικό νανούρισμα.

Πάντως, όσο κι άν τό παιδί τό ζητάη, δέν 
πρέπει νά κοιμάται στό δωμάτιο τών γονιών 
του -  όταν ύπάρχη χώρος φυσικά -  διότι 
πρέπει νά συνηθίση νά κοιμάται μόνο του.



ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πέρασε καί φέτος τό "Αγιο Πάσχα. 'Ο κόσμος, 
σύμφωνα μέ τήν συνήθεια ή άπ’ τήν άνάγκη νά ξεφύγη 
άπό τό άγχος των πόλεων, κυριολεκτικά ξεχύθηκε 
στην ύπαιθρο, γιά τό σχετικό ξεφάντωμα. ’Ηταν ένα 
πενθήμερο χαράς καί ξεγνοιασιάς. 'Ολόκληρα σχέδια 
καταστρώθηκαν, έγιναν όνειρα καί τράφηκαν έλπίδες 
γιά μιά πετυχημένη άνοιξιάτικη εκδρομή. Μόνο άπ’ 
τήν Αθήνα υπολογίζεται ότι βγήκαν 225.000 αύτο- 
κίνητα προς Πελοπόνησο καί Στερεά—Θεσ]νίκη. 
Τώρα δεν μένουν παρά οί ζωντανές ευχάριστες γλύκες 
άναμνήσεις. ’Αλλοίμονο, όμως! Γιά μερικούς θά 
μείνουν άλησμόνητες οί μέρες αύτές. ’Ό χ ι βέβαια γιά 
τό μέγεθος τής χαράς πού δοκίμασαν ή γιά τις απο
λαύσεις πού γεύθηκαν, άλλά γιατί συνδέθηκαν μοι
ραία μέ θλιβερά περιστατικά, πού άφησαν ίχνη καί 
πληγές άνεξίτηλες. Γιά άλλους, πάλι, γ ι’ αύτούς πού 
δέν έπέζησαν, δέν θά ξανάρθουν ποτέ. Τά στοιχεία 
πού διαβάσαμε στις εφημερίδες, σχετικά μέ τά τρο
χαία δυστυχήματα, πού συνέβησαν στη χώρα, προε- 
καλεσαν αίσθησι. Είναι δικαιολογημένη ή συγκίνησι 
τοΰ κοινού. Στό χώρο πού αστυνομεύει ή Χωροφυλακή, 
συνέβησαν 14 θανατηφόρα δυστυχήματα καί άλλα 37 
απλώς μέ σωματικές βλάβες, πού έρμηνεύονται συνο
λικά σέ 17 νεκρούς καί 120 τραυματίες, μεταξύ τών 
όποιων άρκετοί, εύτυχώς, πολύ ελαφρά. Σέ σύγκρισι 
μέ τήν περυσινή Πασχαλινή έξοδο, ό άριθμός τών 
νεκρών είναι φέτος σημαντικά μικρότερος. Πέρυσι 
σκοτούθηκαν στην άσφαλτο 30 άνθρωποι. Παρ’ όλο, 
όμως, πού τά θύματα είναι φέτος κατά 50 ο]ο λιγό- 
τερα, οι Γπηρεσίες Τροχαίας Χωροφυλακής δέν είναι 
ικανοποιημένες. Οί τροχονόμοι μας δοκίμασαν πρα
γματική θλΐψι, άν οχι καί άπογοήτευσι. Γιατί ή Χωρο
φυλακή τις μέρες αύτές έξαπέλυσε μιά σωστή εκστρα
τεία. Πανστρατιά, θά λέγαμε, οί ’Αξιωματικοί, Ύ πα- 
ξιωματικοι καί Χωροφύλακες, ξεχύθηκαν στούς δρό-

Χαρούμενο ξεκίνημα γιά τήν πασχαλινή έξοδο μέ τις θερμές 
εύχές τών Τροχονόμων γιά ένα ευχάριστο ταξίδι καί μία 
άσφαλή έπάνοδο.

μους. "Ολοι τους βρισκόταν επί ποδός. Έρρύθμιζαν 
τήν κυκλοφορία, βοηθούσαν τούς οδηγούς, διευκό
λυναν τήν κίνησι, κατευόδωναν τούς ταξιδιώτες μέ 
εύχές καί κόκκινα αύγά καί τούς μοίραζαν χιλιάδες 
φέϊγ—βολάν μέ συμβουλές γιά τήν ασφάλεια καί τήν 
ζωή τους. Πέρα άπό τήν άνευ προηγουμένου προσω
πική παρουσία ολοκλήρου τού δυναμικού τών 'Υπη
ρεσιών Χωροφυλακής στό οδικό δίκτυο, τό ’Αρχηγείο 
εξαπελυσε διαφωτιστική έκστρατεία μ’ όλα τά μέσα 
μαζικής ένημερώσεως. Μέ άμέριστη' συνεργασία τοΰ 
Ε.Ι.Ρ .Τ . καί τής Υ.ΕΝ.Ε.Δ. μεταδίδονταν συνεχώς, 
άπό τήν τηλεόρασι καί τό ραδιόφωνο ταινίες καί συνθή
ματα συμβουλευτικού περιεχομένου. Οί τροχονόμοι 
δέν γιόρτασαν τό Πάσχα. Δέν τσούγκρισαν τό κόκκινο 
αυγό μέ τά παιδιά τους καί είναι ζήτημα άν βρήκαν 
λίγο καιρό νά δοκιμάσουν τήν μαγειρίτσα ή νά πάρουν 
ένα μεζέ άπό τ’ άρνί. Δέν παραπονέθηκαν, όμως, γ ι’ 
αύτό. Ούτε γόγγισαν, πού δέν βρέθηκαν κι’ αυτοί στό

Ή  άσφαλτος βάφτικε πάλι μέ αίμα. Οί συμβουλές τών Τρο
χονόμων δέν τηρήθηκαν. Ή άπροσεξία καί ή έπιπολαιότης 
πληρώθηκαν μέ μιά άκόμη ζωή συνανθρώπου μας.

280



Πασχαλινό τραπέζι μέ τούς δικούς τους. Είχαν βάλει 
σαν σκοπό τους νά διευκολύνουν όλους εμάς τους ταςι- 
διώτες καί νά μάς δουν νά ξαναγυρίζουμε στά σπίτια 
μας εύτυχισμένοι. Το πέτυχαν όμως; Τά θύματα, πού 
άναφέραμε παραπάνω τους λύπησαν αφανταστα και 
τούς δημιούργησαν τήν έντύπωσι ότι οί κόποι τους 
πήγαν χαμένοι. ’Ήθελαν καί είχαν τήν άξίωσι όλες 
αυτές οί μεγάλες προσπάθειες πού κατέβαλαν καί οί 
μόχθοι τους, νά τελεσφορήσουν έκατό τοΐς εκατό. 
Ε μ είς  θά λέγαμε, ότι ή λύπη τους οφείλεται^ στον 
συναισθηματισμό τους, στήν άγάπη τους γιά^ τον 
συνάνθρωπο καί τήν εύαισθησια τους στο καθήκον. 
Οί τροχονόμοι καί οί 'Υπηρεσίες Τροχαίας έκαναν 
το παν. ’Έκαναν πολλά περισσότερα άπό ό,τι μπο
ρούσαν καί άπό ό,τι ήταν ενδεδειγμενο η επιβεβλημένο 
νά κάνουν. ’Έπραξαν το καθήκον τους στο άκέραιον. 
’Λλλά έδώ, τώρα, προβάλλει άμείλικτο ένα άλλο ερώ
τημα. Γιατί νά συμβοϋν αύτά τά δυστυχήματα ύστερα 
άπο ένα τέτοιο πλέγμα τροχονομικων μέτρων, που 
εξασφάλισε ένα πλήρη έλεγχο στους δρομους; Η 
μόνη έξήγησι πού είναι παραδεκτή και δίνει απαντησι 
στο έρώτημα, είναι ότι υπάρχει ένας παράγων πού 
επιδρά πέρα άπό κάθε προσπάθεια της 1 ροχαιας, ένας 
παράγων πού επηρεάζει την κυκλοφορία και την κινησι 
καί πού είναι ό μοναδικός πια υπευθυνος για ο,τι 
συμβαίνει. Είναι ό παράγων άνθρωπος—οδηγός, πού 
κάποτε δεν νουθετείται μέ τίποτε, δέν τιθασεύεται 
ούτε μέ τον φόβο, έστω, τής παρουσίας τού τροχο
νόμου ή τού περιπολικού αυτοκινήτου ή τού νόμου. 
Αύτόν τον άνθρωπο τον απερίσκεπτο ή τον άλαζόνα, 
τον άφελή ή τον εγωιστή κανένα μέτρο δέν είναι σε 
θέσι νά τον χαλιναγωγήση. Αύτό, τουλάχιστο, απο
δείχθηκε κατά τό πρόσφατο Πασχαλινό πενθήμερο. 
“Αν άναλύσουμε τά αίτια των δυστυχημάτων αυτών των 
ήμερων θά δούμε ότι ήταν άνεξάρτητα άπό τά μέτρα 
τροχαίας. ’Έγιναν γιατί τό θέλησαν οί ίδιοι οί άνθρω
ποι—οδηγοί νά γίνουν. Λές καί πήγαν κόντρα στά 
μέτρα τής Τροχαίας, κόντρα στήν προσπάθεια τής 
Πολιτείας, καί ακολούθησαν τήν μοίρα τους. Θελημα
τικά έχασαν τήν ζωή τους και παρεσυραν στο θανατο 
ή τον τραυματισμό καί άλλους ανθρώπους αθο^ους. 
Κάνομε έκκλησι σ’ αύτόν τον ανεξιχνίαστο παρά
γοντα—άνθρωπο νά άφυπνισθή καί νά συνετισθή άπο 
μόνος του. 'Όταν τού παρέχονται όλα τά μέσα καί 
όλες οί προϋποθέσεις γιά τήν άσφάλειά του, άς τα 
έκμεταλλευθή γιά τό δικό του τό καλό. Στις Υπηρε
σίες Τροχαίας Χωροφυλακής αξίζει ένας δίκαιος έ
παινος καί στούς τροχονόμους, πού απογοητευθηκαν, 
ίσως, άπό τό άποτέλεσμα των προσπαθειών τους, 
έχομε νά πούμε ότι ή συνείδησι τους πρεπει να είναι 
ήσυχη. Γ ιατί αυτοί, στο κάτω—κάτω, με τα μέτρα 
πού έλαβαν καί τις προσπάθειές τους, καταφεραν, σε 
σύγκρισι μέ τον περυσινό χρόνο, να επιτύχουν την 
μείωσι τών δυστυχημάτων κατά 50 ο]ο. Δεν είναι 
μικρό πράγμα τό ότι γλύτωσαν φέτος 13 ανθρώπινες 

, ψυχές. Δικαιώνεται έτσι ό μόχθος τους και επιβρα
βεύεται ,ή προσπάθειά τους. Τό φετεινο αποτέλεσμα 
ήταν άποδεδειγμένα πολύ λιγώτερο αιματηρό απο το 
περισυνό. Αύτό τό γεγονός πρέπει νά τούς δίνη τό 
θάρρος καί τήν άποφαστικότητα γιά καινούργιους 
μόχθους πάνω στήν άσφαλτο, καί νά τούς ενδυναμωνη 
τήν πεποίθησι ότι ή παρουσία τους σώζει αρκετες 
άνθρώπινες ζωές.

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ 

ΝΥΜΦΑΙΟΥ

'Ένας φωτεινός κύκλος άπό επετείους είναι ολό
κληρη ή ιστορία αύτού τού τόπου. Η κάθε μια τους 
είναι ένας σταθμός καί μιά άφετηρία. Κι’ όλες μαζύ 
συνθέτουν τον άνέσπερο πολικό άστέρα πού καταυγάζει 
στούς αιώνες, τήν Ελληνική ’Ιδέα, κι’ άπλούνεται 
σ’ όλα τά ωραία, πού γαλούχησαν τήν άνθρωπότητα 
καί τής δίδαξαν τήν έννοια τού χρέους. Οί ίδιοι άν
θρωποι, σ’ αύτόν τον τόπο, ξυπνούν κάθε φορά στή 
φωνή τού χρέους καί έπανδρώνουν τις επάλξεις, ποτέ 
κρατώντας δόρυ κι’ άσπίδα καί πότε καρυοφίλι και 
γιαταγάνι, γιά νά πέσουν μέ έλληνοπρέπεια. Είτε 
στις Θερμοπύλες, είτε 25 αιώνες άργότερα, στο 
Νυμφαίο, πάντα «τοΐς κείνων ρήμασι πειθόμενοι». 
Ό  ίδιος θρύλος ζωντάνεψε κι’ άγκάλιασε το μικρό 
αύτό χωριό, κοντά στή Φλώρινα καί τό πέρασε στήν 
άθανασία, μαζύ μέ τά τά παλληκάρια τής Χωροφυ
λακής, πού μέ τον θάνατό τους έγραψαν καινούργιες 
σελίδες στή δοξασμένη ιστορία τού Σούματος. Ή ταν 
στις 29 ’Απριλίου τού 1947, πού ή μοίρα διάλεξε νά 
στήση εκεί, στά Μακεδονικά βουνά, ένα καινούργιο 
βωμό θυσίας. Εφτακόσιοι συμμορίτες, με επικεφαλής 
τον αίμοβόρο καπετάν Άμύντα, ώρμησαν στο Νυμ
φαίο μέ άλλαλαγμούς στις 8 τό βράδυ. Διάλεξαν αυτό 
τό χωριό γιατί ήξεραν πώς εκεί έκαιγε άκοίμητη ή 
Ελληνική ’Ιδέα, αιώνες τώρα κι’ έπρεπε νά τήν σβύ- 
σουν οί κομμουνισταί μέσα στο αίμα και τον όλεθρο, 
γιατί ήσαν άγκάθι στά καταχθόνια καί άνθελληνικα 
τους σχέδια. Αύτό πού δέν είχαν πετυχει οι κομι
τατζήδες 40 χρόνια πριν, σκέφθηκαν νά τό κατορθώ
σουν τώρα αύτοί. Τό ξεκλήρισμα δηλαδή τού ελλη
νισμού. Είκοσι δύο Χωροφύλακες, μέ τον Ανθυπα- 
σπιστή Βαγγέλη Πατριαρχέα καί 15 στρατιώτες τού 
571 Τάγματος ήταν όλη κι’ όλη ή ένοπλη δύναμι τού 
Νυμφαίου. Ό  οπλισμός τους ήταν έλλειπης. I α 
πυρομαχικά τους λιγοστά. Τούς έμψύχωνε, όμως, το 
χρέος προς τήν Πατρίδα. Ή ταν άποφασισμενοι να 
μείνουν όλοι τους έκεί καί νά άντιμετωπισουν τον 
έχθρό τής φυλής ώς τήν τελευταία τους σφαίρα, ως 
τήν τελευταία ρανίδα τού αίματός τους και να πέσουν 
μέχρις ένός. Καί έπεσαν, άγκαλιασμένοι οι χωροφυ
λακές μέ τούς στρατιώτες. “Οσοι δέν σκοτώθηκαν 
άπό τά προδοτικά πυρά τών συμμοριτών, ριχθηκαν 
μέσα στις φλόγες πηδούντας άπ’ τό καμπαμναριο τής 
Εκκλησίας, μέ τήν ιαχή «ζήτω ή Ελλάς». Και έγιναν 
ολοκαύτωμα καί ένα άκόμη παράδειγμα ήρωϊσμοΰ 
καί Ελληνικής αυτοθυσίας. Σκόρπισαν τό αίμα τους 
καί άνακάτεψαν τά κόκκαλά τους στά αιματοβαμμένα 
καί κατεσπαρμένα άπό άγια οστά ήρώων και μαρτύ
ρων, βουνά τής Μακεδονία;: μας.

Μέ τό έτήσιο μνημόσυνο στο τόπο τής θυσίας ή 
Χωροφυλακή άποτίει φόρον τιμής στά τέκνα της καί 
οί κάτοικοι τού Νυμφαίου ευλογούν τούς ύπερασπι- 
στάς των. Παράλληλα είναι καί μιά ευκαιρία γιά νά 
ξαναθυμηθούν οί παλαιότεροι καί νά πληροφορηθούν 
οί νεώτεροι. . . .
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«. . . Πρωτομαγιά τά λέλόυδα 
γιορτάζουν—καί τά πουλιά τά ταί
ρια τους φωνάζουν. . .» τραγουδού
σαμε στό πολύ φάλτσο καί τσ ιρι
χτό ένα καιρό πού έλόγου μου καί 
πέντε — έξη άλλοι πιτσιρήδες 
άπό ,τή γειτονιά πηγαίναμε σκο
λειό, καί μέναμε κάτι ζαμανάκια 
άκούνητοι στην ίδια τάξη. . . Καί 
ενεκα πού τά είχαμε διπλοφορτώ- 
σει στόν κόκκορα καί μας είχανε 
βαρεθη καί τά τοιχοπατώματα τοϋ 
σκολειού, δυό - τρεις ήμέρες μπρο
στά άπό τήν Πρωτομαγιά τήν κά
ναμε πουλάδα άπό τά μαθήματα καί 
παίρναμε άμπάριζα κατά Νέα Φι
λαδέλφεια μεριά. Στόν χαβαλέ μας 
αυτόν τραγουδούσαμε τό παραπά- 
νο άσμα, χαζεύαμε μέ τά πετούμενα 
τοϋ ούρανοΰ καί τά λέλουδα τής 
γης, καί πετροβολούσαμε τούς μπα- 
κακούς καί τά νεροζούζουνα πού 
σκυλοτεμπελιάζανε σέ κάτι χα
βούζες τριγύρω. "Ολα τούτα σκε
φτόμουν χτες τήν Πρωτομαγιά 
τό μεσημέρι όταν μέ τήν γειτονο- 
παρέα ρίχναμε ποδαράτα τις βόλ
τες μας άπό γέφυρα Νέας Χαλκη
δόνας μέχρι γήπεδο ΑΕΚ. Γίνεται 
όμως, Πρωτομαγιά στράτα - στρα
τούλα στήν άσφαλτο, καί ζερβό
δεξα καροτσάκια μέ σουβλάκια, 
στραγαλόσπορους καί μπιχλιμπί
δια, καί πάρα πέρα σαράφικα, κου- 
νάδικα, καί τσαντήρια μέ δίφραγκο 
τό θέαμα μέ κάτι ζωάκια άπολει- 
φάδια τής ζούγκλας; ΓΓ αύτό κά
ποτε ρίχνω στάση καί ξηγιέμαι στά 
ίσα στήν παρέα μου:

—Τί λέτε ρέ; Εΐσαστε γιά σκέτη 
έξοχή νά φχαριστηθοϋμε Πρωτο
μαγιά; "Ας πούμε κατά Βαρυμπό- 
μπη μεριά.

—Είμαστε! είπανε όλοι καί άνευ 
καθυστέρησι μπουκάραμε στό φορ
τοταξί τού Ά ντρέα τού Ρούκουνα 
πού στό λεφτό άρχισε νά ρολλάρη 
κατά ’Εθνική όδό. Στήν Βαρυμπό- 
μπη καταλάβαμε Πρωτομαγιάτικη 
φτιάξη. Γιατί έδώ πού τά λέμε τέ
τοια ήμέρα χωρίς σκέτη έξοχή δέν 
γίνεται. Νομίζω;

Θρασύβουλος Κάργας

Τό νά χα ίρεσαι τήν Πρωτομα
γιά κοντά στήν λουλουδιασμένη 
φύσι, αύτό άσφαλώς είναι κάτι τό 
άνεπανάληπτο. Ε φ έτος είχα τήν 
εύκαιρία νά δοκιμάσω αυτή τήν 
άπόλαυσι σέ μιά έξοχική περιοχή 
τής Νέας Μάκρης μακρυά άπό τούς 
θορύβους καί τά καυσαέρια καί δ ί
πλα στήν στοργική μου γυναικούλα 
πού κάθε τόσο εΰρισκε τήν εύκαι
ρία νά βρίσκεται κοντά μου. Μέχρι 
τις 10 τό πρωί, άφησε περισσότερες 
άπό πέντε φορές τά χαρτιά γιά νά 
βεβαιωθή άν ψηνόταν καλά τό άρνί 
πού γύριζα στήν σούβλα. Βέβαια 
στήν παρέα υπήρχαν καί άλλοι 
κύριοι, άλλά ποιος μπορούσε νά 
μέ συναγωνισθή στήν προετοιμα
σία τού υπαίθριου αύτοΰ πίκ - νίκ; 
Αρκεί νά σάς πω ότι, μέχρι τις έν

τεκα, είχα στρώσει τά τραπεζομάν- 
τηλα καί τά σερβίτσια, καί στις 12 
είχα διανείμει τις μερίδες άπό τά 
κρύα φαγητά. Κατά τις μία κα
τέβασα τό άρνί άπό τήν πρό
χειρη ψησταριά, τό τεμάχισα, καί 
τό σερβίρισα άχνιστό σέ τρεις με
γάλες πιατέλες. Φώναξα πολλές 
φορές τήν παρέα νάρθη γιά φαγη
τό, άλλά αύτοί ήταν άπορροφη- 
μένοι στό χαρτί. Κάποια στιγμή, 
έκεΐ πού περίμενα μισοξαπλωμένος, 
ένοιωσα τά βλέφαρά μου νά βαραί
νουν. "Οταν κάποτε πετάχτηκα σάν 
ελατήριο άπό τις φωνές πού άκου- 
σα, τό κακό είχε συντελεσθή. Είδα 
μέ φρίκη τρία θεόρατα τσομπανό- 
σκυλα νά κατασπαράζουν τό ψη
μένο άρνί. Ή  γυναικούλα μου έπα- 
θε νευρικό κλονισμό. Τεμπέλη καί 
άκαμάτη μέ άνέβαζε, άχάριστο, 
τύραννο καί σαδιστή μέ κατέβαζε. 
’Εδώ πού τά λέμε είχε δίκηο γιατί 
ή ξαφνική τεμπελιά πού μέ έπιασε 
ήταν άχαρακτήριστη. 'Α ραγε θά 
μοΰ τό συγχωρέση ποτέ αύτό;

Ύ μέτερος  

Ί λα ρίω ν Σύξυλος

Κατά κοινή ομολογία, Πρωτο
μαγιά σημαίνει μιά ήμέρα όπου ό 
κάθε άνθρωπος άπολαμβάνει κον
τά στήν φύση τό μεγαλείο τής βλα- 
στήσεως καί τής άνθοφορίας. Τό 
ίδιο  θέλησα νά κάνω καί εγώ άπό 
τό πρωί τής ήμέρας αύτής, άλλά τό 
μόνο πού επέτυχα ήταν νά τσακι
στούν τά νεύρα μου. 'Ακόυσα γύρω 
στις 57 φορές τήν έρώτησι «Πού 
πιάσατε τόν Μάη κύριε Ευλάμπιε», 
άλλες τόσες περίπου τήν παρατή- 
ρησι «ωραίο τό στεφάνι στήν πόρτα 
σας κύριε Εύλάμπιε» καί κάθε 10 
μέ 15 λεπτά τήν εύχή «καί τού χρό
νου κύριε Εύλάμπιε» πού κακό χρό
νο νάχουν όλοι πού μέ σύγχυσαν τέ
τοια ήμέρα. Γύρω στις δώδεκα τό 
μεσημέρι έκεΐ πού είχα βρή λίγη 
ήσυχία στόν κήπο μου, άκούω άπό 
δίπλα ένα Κινεζόφωνο «Τσάο κύ
ριε Εύλάμπιε» καί άνατρίχιασα 
ολόκληρος. Γυρίζω καί τί νά ίδώ... 
Ό  γείτονάς μου ό Σωτηράκης μ’ 
ένα στεφάνι περασμένο στόν λαιμό. 
Φυσικά τόν έστειλα στόν έξαποδώ 
άλλά τί τό όφελος άφοΰ μοΰ άνέ- 
βασετήν πίεσι; Τήν χαριστική βολή 
τήν πήρα άπό τόν κύριο Μ ιχαλά- 
κη. Μ ιχαλάκης έστί ένας έκ γεννε- 
τής σαχλός πού τόν άνέχομαι 27 
χρόνια, τρεις μήνες καί κάτι ήμέ
ρες, καί αύτό γιατί τυχαίνει νά είναι 
κουνιάδος μου. Τό άπόγευμα τής 
Πρωτομαγιάς έκανα τό τραγικό 
σφάλμα νά πάω μέ τήν γυναίκα μου 
στήν Νέα Φιλαδέλφεια. Ποδοπα- 
τήθηκα άγρίως, στριμώχθηκα άσ- 
φυκτικά καί έλεγα νά φύγω, όταν 
άκουσα άπό δίπλα νά φωνάζουν τό 
όνομά μου. Π οιος ήταν νομίζετε; 
Ό  κουνιάδος μου, ό Μ ιχαλάκης, 
σέ μιά άποθέωσι γελοιοποιήσεως. 
Ή τα ν  άνεβασμένος στήν μεγάλη 
ρόδα ένός Λοΰνα - πάρκ καί περι
στρεφόταν, σάν εξάρτημα Μυκονιά- 
τικου άνεμόμυλου. Τού έσφιξα δύο 
φάσκελα διάρκειας καί έφυγα άγα- 
νακτισμένος. Ά π ό  έκείνη τήν στι
γμή ορκίστηκα νά μή μέ βρή ζων
τανό άλλη Πρωτομαγιά, άν δέν 
τήν γιορτάσω σέ μιά βουνοκορφή 
νά ήσυχάσω επί τέλους. Αύτά.

Εύλάμπιος Σουτιδίνης
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"Ε Η I Τ  Α Η Τ A Ν Ε„
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 

Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

—’Ελάτε νρτ(νορτ στην όδό Α Καφενείο Η γιατί αλλοιως Οα 
γίνη μεγάλο επεισόδιο— είπε η μεθυσμένη φωνή στο τηλέφωνο .̂

—Παρακαλώ άπό ποιο τηλέφωνο μάς παίρνετε; ρώτησε ο 
σπήκερ τοϋ Κέντρου Θεσσαλονίκης.

—Γιατί δηλαδή; Φοβάται τοϋ λόγου σου νά μη τό κλέψω; 
ήταν ή άπάντησι.

—Παρακαλώ είναι άπαραίτητο για τό άρχεϊο μας....
—"Ακούσε καλόπαιδο... ό Κ., μόνο—αχρείος δεν είναι...........

”Αν θέλης νά μάθης ποιος είμαι, ρώτησε κ.λ.π. κ.λ.π. Επακο
λούθησε μακροσκελέστατη όσο και ασυνάρτητη βιογραφικη 
άφήγησι. 'Ο μεθυσμένος, πριν κλείση τό τηλέφωνο, είπε επι
γραμματικά: : , ,

Καί για νά μάθης τί άνθρωπος είμαι, παίρνω πίσω τήν παραγ- 
γελιά μου. ’Επεισόδιο τέλος!... Είμαστε εντάξει τώρα;

Γιά καλό καί γιά κακό έστειλαν τό περιπολικό 2-45. Στο Κα
φενείο βρήκαν ένα μεθυσμένο, πιστή άντιγραφή τοϋ άκοικου μπε
κρή, πού βλέπομε συνήθως σέ ανάλογα έπιθεωρησιακά νούμερα. 
Τά είχε βάλει μέ τήν διεύθυνσι τοϋ Καφενείου, γιατί,^ καθώς 
Ισχυριζόταν, παρήγγειλε κρασί καί τοϋ έφεραν πορτοκαλάδα που
τήν ήπιε γιά ......κρασί καί άνεκέλυψε όπως είπε την ..... νοθεία
μόλις πήγε νά πληρώση....

· ·
Τό τηλεφώνημα ήρθε άπό τόν Πύργο ’Ελέγχου τοϋ ’Αεροδρο

μίου τοϋ Ελληνικού. "Ενας..χαρταετός πού πετοΰσε σέ ύψος 500 
ποδών πάνω ακριβώς απο την προεκτασι της πίστας προς την 
Γλυφάδα, παρεμπόδιζε τήν λειτουργίαν τοϋ έναερίου διαδρόμου. 
Οί πιλότοι είχαν ζητήσει τήν άμεση άπομάκρυνσί του και το 
πράγμα δέν επιδεχόταν τήν παραμικρή καθυστέρησι. ’Εστάλη- 
σαν επί τόπου τρία περιπολικά και αρχισαν τις αναζητήσεις. Οι 
Χωροφύλακες, μέ τήν κλασσική μέθοδο τοϋ μίτου τής ’Αριάνδης, 
(πού στην προκειμένη περίπτωσι ήταν η καλουμπα) ενετοπισαν 
τήν ...βάσι έκτοξεύσεως τοϋ χάρτινου αύτοΰ ταραξία τών αιθέρων. 
Οι μπόμπιρες, πού τόν είχαν άνασηκώσει, φαίνονταν να διασκε
δάζουν πολύ μέ αύτή τήν ιστορία. "Ενας άπό αυτούς, πού ήταν 
καί ό «κάπταιν», μέ σβέλτες κινήσεις πιλοτάρισε τον χάρτινο 
ιπτάμενο δίσκο, τόν προσγείωσε σ’ ένα διπλανό οικοπεδο, και η
«έπιχείρησι —χαρταετός» έληξε αισίως.....

· ·
Πολλοί είναι πού ξεχνάνε άπό άφηρημάδα διάφορα άντικείμενα 

ι σ* gva λεωφορείο, τρόλλεϋ ή ταξί. Τα αντικείμενα αυτα επιστρε- 
φονται στούς κατόχους τους, αν βέβαια δεν κανουν— .φτερά από 
κάποιον άλλο επιβάτη μέ άρπακτικές^ διαθέσεις. Παρ’ όλα αύτα 
εκείνο πού ξέχασε ένας επιβάτης σέ κάποιο λεωφορείο τής γραμ
μής ’Αμαρουσίου έκανε φτερά στην κυριολεξία, χωρίς_ όμως να 
χαθή. ’Εκείνοι πού τά έχασαν στήν άρχή ήταν ό οδηγός, ο 
είσπράκτωρ καί οί επιβάτες. Γιατί ό άφηρημένος επιβάτης κατε- 
βηκε άπό τό λεωφορείο χωρίς νά πάρη μαζί του μιά.... παπια; 
ή οποία σέ κάποια στιγμή πετάχτηκε άπό ένα χαρτοκιβώτιο και 
άρχισε νά φτερουγίζη δεςιά καί άριστερα με γοερα κρω^ιματα. 
’Αναστατώθηκαν οί πάντες εκτός άπό ένα πιτσιρίκο, ό οποίος 
εΰρισκε διασκεδαστική τήν όλη ιστορία. Στό τέλος έπενέβησαν

οί ψυχραιμότεροι καί ειδοποίησαν τήν "Αμεσο Έπέμβασι. Σέ 
λίγα λεπτά κατέφθανε έπί τόπου ένα περιπολικό πού παρέλαβε 
τόν φτερωτό ταραξία. "Οταν βρεθηκε ο ιδιόκτητης της παπιας 
τοϋ έγιναν οί σχετικές συστάσεις πού αυτός τις άκουσε μέ προ
σοχή, άγνωστο άν ποιούμενος ή όχι τ ή ν .............νήσσαν.

· ·
Μεσάνυχτα παρά κάτι σ’ ένα δρόμο τοϋ Αιγάλεω— Στην 

άρχή ό ένοικος τοϋ ρετιρέ μιας πολυκατοικίας δέν μπορούσε νά 
πιστέψη εκείνο πού έβλεπε χαμηλά στήν στέγη τοϋ άντικρυνοΰ 
σπιτιού. Ή  σκιά γλύστρησε άνάλαφρα στήν ταράτσα, έδεσε ένα 
σκοινί στά κάγκελα, καί χωρίς χρονοτριβής άρχισε να κατεβαίνη 
στήν βεράντα σάν άκροβάτης. ' Οταν βρεθηκε εκεί, πλησίασε 
προς τό παράθυρο, έσπασε τό τζάμι, άνοιξε, καί μ’ ένα πήδημα 
άνέβηκε στό περβάζι καί χάθηκε στο σκοτεινό εσωτερικό του 
σπιτιού. «Κλασσική περίπτωσις διαρρήξεως...». είπε άνάμεσα 
στά δόντια του ό ένοικος τής πολυκατοικίας, πού παρακολουθούσε 
μέ κομμένη άνάσα τήν σκηνή. Χωρίς χρονοτριβή τηλεφώνησε 
στήν "Αμεσο Έπέμβασι. Σέ λίγα λεπτά κατεφθασε^επι τοπου 
ένα περιπολικό καί οί άνδρες του εκυκλωσαν το σπίτι. Οταν ένας 
άπό αυτούς χτύπησε τό κουδούνι του άνοιξε μια γυναίκα η οποία 
άκουσε μέ άταραξία γιά τήν «διαρρηξι». Γιατί απλουστατα η 
ιδία ήταν ή πρωταγωνίστρια μιά καί είχε κλειδοιθή άπ’ έξω και 
προτίμησε νά παρακάμψη τήν κλειδωμένη είσοδο ̂ μ.ε τον προανα- 
φερόμενο άκροβατικό τρόπο. Ανεξάρτητα με την  ̂όλη εξελί-,ιν 
τής ύποθέσεως 6 φιλόνομος ένοικος τής πολυκατοικίας είχε κανε̂ ι 
στό άκέραιο τό καθήκον του. Ή  ’Αστυνομία δεν ενοχλείται απο 
αύτοΰ τοϋ είδους τις τηλεφωνικές κλήσεις....

· ·
«Μπάτε σκύλοι άλέστε....» λέει ό λαός όταν θέλη νά τονίση 

τό μέγεθος κάποιας άσυδοσίας. Κάτι παρομοιο^ έγινε στις 11 
’Απριλίου τό βράδυ στήν Άνθουπολι, οπού ένας αδέσποτος^ σκύ
λος, έπωφελούμενος τής άπουσίας μιας οικογένειας άπό ένα 
σπίτι μέ ορθάνοιχτη τήν κυρία είσοδο, μπήκε μέσα και άρχισε 
τις σχετικές εξερευνήσεις μεταξύ κουζίνας καί τραπεζαρίας. 
"Οταν έπέστρεύαν οί ένοικοι, ο απροσδόκητος επισκέπτης τους 
υποδέχτηκε στό κεφαλόσκαλο μέ άγρια γαυγισματα. Εκείνοι 
οπισθοχώρησαν έντρομοι καί τί νά κανουν: Ειδοποίησαν^την 
"Αμεσο'Έπέμβασι, ή οποία έστειλε έπί τόπου ένα περιπολικό 
πού έδωσε τήν σχετική λύσι. 'Ο οικοδεσπότης ήταν φοβερά 
εκνευρισμένος, άλλά οί Χωροφύλακες τοϋ περιπολικού τοϋ συνε- 
στησαν νά εύγνωμονή τόν εθελοντή καί μέ τό άζημίωτο αύτόν 
φύλακα τοϋ άνασφάλιστου σπι-ιοϋ του. ..

· ·
Σκύλος καί πάλι ό πρωταγωνιστής τής μικρής μας ιστορίας. 

Μέ τήν διαφορά όμως ότι αύτός πεονοΰσε τήν οχι καί τόσο σκυ
λίσια ζωή του σ’ ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Γλυφαδα. 
"Ωσπου ένα πρωί βρέθηκε αίωρούμενος μεταξύ τετάρτου καί 
τρίτου ορόφου παριστάνοντας έτσι το μακάβριο εκκρεμές καθώς 
κρεμμώταν άπό τό πολυτελέστατο λουρί του. Κιόοποιηθηκε η 
"Αμεσος Έπέμβασις καί όταν κατέφθασε έπί τόπου ενα περι
πολικό, ή πολυκατοικία συγκλονιζόταν άπό τούς^θρήνους της 
ίδιοκτητρίας τοϋ σκύλου, τό τυμπανιαίο πτώμα τοϋ όποιου βρι
σκόταν άκόμη στό κενό. "Εγκλημα, ατύχημα^ η̂  αυτοκτονία, 
ήταν τά ερωτήματα τών περίοικων. Έ π ι αυτού δεν γνωριςομε 
τί άκριβώς άπέδωσε ή σχετική έρευνα._’Ακούσαμε πάντως οτι 
τό άπαγχονισμένο τετράποδο ήταν συνήθως λαλίστατο τις με
ταμεσονύκτιες ώρες. ’Επίσης ότι τό ίδιο βράδυ οί ιδιοκτήτες του 
έπέστρεψαν αργά στό διαμέρισμα τους γωρις  ̂να̂  προσεςουν που 
βρισκόταν ο σκύλος. Μέ αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείεται κα- 
ποια «έγκληματική χειρ» άπό τά διπλανά διαμερίσματα νά τόν 
έσπρωξε στό κενό δίνοντας έτσι οριστικό τέλος στα μεταμεσονύ
κτια ενοχλητικά γαυγισματα του.
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Ό  τίτλος αύτός είναι κάπως 
δυσανάλογος μέ την ιστορία πού 
θά διηγηθοϋμε. Γιατί ένω ό πολυ
μήχανος βασιλεύς τής ’Ιθάκης ύπέ- 
φερε τά πάνδεινα μακρυά από τήν 
Πηνελόπη του, ό ήλικίας 44 ετών 
Ιταλός Σαλβατόρε Βιργκούλτι έζη-

Ο ΠΙΟ ΚΑΛΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Τί κάνει ένας νέος όταν δέν έχει 
τά μέσα νά άποπερατώση τις σπου
δές του; Τό πιό λογικό είναι νά 
συνδυάση τήν μελέτη μέ τήν εργα
σία καί όχι νά περιμένη μακαρίως 
τήν έξ ουρανού βοήθεια. Παρά 
ταϋτα όμως ένας Ίάπων σπουδα
στής τής όρυκτολογίας καί βιο
λογίας όνόματι Κατσουχίτο Όβάκι 
προτίμησε τήν έξ ουρανού βοήθεια 
αλλά μέ τήν μέθοδο τής αεροπει
ρατείας. Κατέλαβε καί μάλιστα 
έντελώς άοπλος ένα αεροσκάφος 
τής «Τζάπαν Ά ϊρ —λαϊνς» τής γραμ 
μής Τόκιο—Όκινάουα μέ 425 έπι- 
βάτες. Οϊ άπαιτήσεις του, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, ήταν τής τάξεως των 55

σε, καί κατά τά φαινόμενα θά έξα- 
κολουθή νά ζή τήν.. . .Αίνειάδα του 
έξ αιτίας τής συζύγου του. ’Αλλά 
άς πάρωμε τά γεγονότα μέ τήν σει
ρά. Κάποια ήμέρα ό δύστυχος Σαλ
βατόρε τόλμησε νά ύψώση φωνή 
διαμαρτυρίας στήν σύζυγό του.

’Αποτέλεσμα: δέχθηκε μιά καράφα 
γεμάτη νερό στό κεφάλι καί κατέ
ληξε στό Νοσοκομείο πνιγμένος 
στούς έπιδέσμους. Οί γιατροί άπε- 
φάνθησαν ότι οί πληγές του ήταν 
σοβαρές καί χρειαζόταν ειδική 
παρακολούθησι. ’Αλλά καί ό έγωϊ- 
σμός τού πεσόντος άμαχητί στόν 
άνισο συζυγικό άγώνα είχε πλη- 
γωθή σοβαρά. "Ετσι ό Σαλβατόρε 
πήρε τήν ήρωική άπόφασι νά έκδι- 
κηθή τό συντομώτερο. Έγκατέλει- 
ψε «φουριόζος» τό Νοσοκομείο, 
καί σέ λίγα λεπτά χτυπούσε τήν 
πόρτα τού σπιτιού του αποφασισμέ
νος νά δώση ένα καλό μάθημα στήν 
σκληρή σύζυγο. Τελικά όμως δέν 
κατάφερε τίποτε περισσότερο από 
τό νά καταλήξη καί πάλι στό Νο
σοκομείο αυτή τή φορά μέ έγκαύ- 
ματα στό πρόσωπο άπό ένα καυ
στικό υγρό πού τού έξαπέλυσε ή 
κατά τά άλλα έκπρόσωπος τού 
άσθενοΰς φύλου σύζυγός του. Έτσι 
είναι άβέβαιο άν, ό δυστυχής Σαλ
βατόρε, πάρη τήν σχετική «ρεβάνς» 
γιατί ως φαίνεται άπέναντι στήν 
σύζυγό του γίνεται ό .. ..Κουταλια- 
νός τού ομωνύμου έγχωρίου λαϊκού 
άσματος σέ ’Ιταλική βέβαια έκδοσι.

έκατομμυρίων δολλαρίων μαζί μέ 
15 αλεξίπτωτα, καθώς καί ορειβα
τικές άξίνες καί φτυάρια πού θά 
τού χριαζόταν γιά νά σκάφη κά
που καί νά κρύψη τά λύτρα τής 
αεροπειρατείας. Τελικά άπεδείχθη 
ότι μέ όλα αύτά απλώς έσκαβε τον 
δικό του.. ..λάκκο. Τό αεροπλάνο 
ύστερα άπό έντολή του προσγειώ
θηκε στό αεροδρόμιο Νάχα τής 
Όκινάουα. Τήν ώρα πού περίμενε 
νά φέρουν φαγητό γιά τόν ίδιο καί 
τούς έπιβάτες, τόν περιποιήθηκε 
δεόντως μιά ομάδα άπό μεταμφιε
σμένους ’Αστυνομικούς οί όποιοι 
τού έσέρβιραν ένα ζευγάρι μέ χει
ροπέδες. Και κάτι άκόμη; "Ολοι οί 
έπιβάτες έβεβαίωσαν ότι ό νεαρός 
άεροπειρατής ήταν εύγενέστατος 
άπέναντί τους. Αύτό θά π ή εύγέ- 
νεια, ή όποια μάλιστα νά ύποχρεώ-
νη άκόμη καί τόν__πιλότο νά
ύπακούση χωρίς άντιρρήσεις__



ΓΥΜΝΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟΤΕ
ΛΕΣΜΑΤΑ

«ΚΥΝΙΚΗ ΑΠΑΓΩΓΗ»

Πώς θά αντίδραση ένα αδέσποτο 
τετράποδο δταν βρεθή ξαφνικά 
σ’ ένα πολυσύχναστο δρόμο; Τό 
πιθανώτερο θά είναι νά τρέχη δε
ξιά καί άριστερά γιά νά ξεφύγη 
άπό τούς άνθρώπους καί τά αυτο
κίνητα. "Ενας αδέσποτος δμως 
«στρηκερ» δταν βρεθή σέ μιά τέ
τοια θέσι, θά άντιδράση κάπως 
διαφορετικά. Δηλαδή θά άποφύγη 
μόνο τά αύτοκίνητα καί άφοϋ φρον- 
τίση νά τόν ίδοΰν όσο τό δυνατόν 
περισσότερα άνθρώπινα καί φωτο
γραφικά βλέμματα, θά φροντίση 
νά έξαφανισθή τό συντομώτερο. 
Αύτά περίπου είχε στό μυαλό του 
ένας άνδρας τήν ώρα πού έτρεχε 
μέ άδαμιαία περιβολή σ’ ένα δρό
μο τής πόλεως Ντάργουϊν τής Αύ- 
στραλίας. 'Όταν δμως έφθασε στό 
αυτοκίνητό του ένοιωσε τά γόνατά 
του νά λυγίζουν, δταν διεπίστωσε 
δτι δέν άνοιγαν οί πόρτες του. Τί 
είχε συμβή; Άπλούστατα ή σύζυ
γός του ή οποία ως φαίνεται δέν 
συμμεριζόταν αύτοϋ τοΰ είδους τις 
γελοιότητες, τόν τιμώρησε δπως 
τοΰ χρειαζόταν. Έκλείδωσε τό 
αυτοκίνητο μέ τά ροΰχα μέσα, μέ 
άποτέλεσμα νά τόν προλάβη ή 
’Αστυνομία καί νά τόν όδηγήση 
στό «φρέσκο» όπου τοΰ έκοψε 
ένα__κοστούμι άκριβώς στά μέ
τρα του. Στό Μπέρμπιγχαμ τής 
’Αγγλίας ένας άλλος «στρήκερ» 
τήν ώρα πού έκάλπαζε γυμνός καί 
άξιολύπητος σ’ ένα δρόμο, θέλησε 
νά διαπίστωση εάν τόν καταδιώκη 
ή ’Αστυνομία. "Εστρεψε τό κεφάλι 
του πρός τά πίσω μέ άποτέλεσμα νά 
χτυπήση στόν κορμό ένός δένδρου, 
νά βρεθή φαρδύς—πλατύς καί ολό
γυμνος στόν δρόμο, καί νά συλ- 
ληφθή άπό τήν ’Αστυνομία. ’Αλλά 
γιατί νά καταδιώκωνται μόνο άπό 
τήν Αστυνομία όλοι αύτοί πού 
προκαλοΰν έτσι ξεδιάντροπα τήν 
κοινωνία; Ποΰ είναι εκείνη ή πο
λυσυζητημένη κοινωνική ευαισθη
σία τής έποχής μας γιά τήν όποια 
πολλοί διαρρηγνύουν τά ίμάτιά 
τους; Φαίνεται δτι τώρα τελευταία 
έχει άποβάλλει καί εκείνη τά δικά 
της, οπότε έπόμενο είναι ή αιδώς νά 
κυκλοφορή προκλητικά άνά τάς 
οδούς........

’Αναστατώθηκε πρό καιρού ή 
’Αστυνομία τοΰ Ντητρόϊτ, ύστερα 
άπό τήν μυστηριώδη άπαγωγή τοΰ 
Χάρβεϋ, ένός ίκανοΰ διώκτη τοΰ 
έγκλήματος, ό όποιος μέχρι σήμε
ρα έχει συλλάβει 366 κακοποιούς. 
"Οπως άνέφερε ό άστυνομικός Ά ρ- 
θουρ Τζάκσον ό πολύτιμος συνερ
γάτης του έξαφανίσθηκε πριν άπό 
τρεις έβδομάδες. Περιπολοΰσαν μέ 
ένα άστυνομικό αύτοκίνητο καί 
σέ μιά στιγμή χώρισαν. Ό  Χάρβεϋ 
έμεινε στό περιπολικό καί ό 
Τζάκσον άπομακρύνθηκε γιά λίγο. 
"Οταν κάποτε έπέστρεψε στήν θέσι 
του, ό συνεργάτης του είχε γίνει 
άφαντος. "Υστερα άπό μάταιη άνα- 
μονή άνέφερε τό γεγονός στούς 
προϊσταμένους του, έγινε γενική 
κινητοποίησι τής ’Αστυνομίας, 
άλλά μέχρι σήμερα ό Χάρβεϋ 
έξακολουθεΐ νά μή δίνη σημεία 
ζωής. Οί συνεργάτες του 
πιστεύουν δτι ή άπαγωγή αύτή 
έγινε γιά λόγους έκδικήσεως. Μα-

ΕΠΑΙΤΟΥ ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ

Περισσότερο άπό ένα τρίτο τοΰ 
αίώνος ό Περουβιανός Μανουέλ 
Βαλντερράμα άσκοΰσε τό «έπάγ- 
γελμα» τής έπαιτείας. "Ωσπου πριν 
άπό λίγο καιρό άπεφάσισε νά άπο- 
συρθή άπό τήν επίπονη αύτή άπα- 
σχόλησι άφοΰ προηγουμένως διε
πίστωσε δτι τό «κομπόδεμά» του 
άξίας 18.000 δολλαρίων τοΰ ήταν 
άρκετό γιά νά ζήση μέ κάποια σχε
τική άνεσι τά υπόλοιπα χρόνια τής 
ζωής του. Άμ’ έπος καί άμ’ έργον 
λοιπόν, ό βετεράνος επαίτης άπε-

ζί μέ τούς πολλούς ύποπτους έξε- 
τάσθηκαν καί δσοι άπό τούς 366 
κακοποιούς πού είχαν συλληφθή 
κατά καιρούς άπό τόν ίδιο, βρί
σκονταν έξω άπό τήν φυλακή. 
Ό λοι δμως παρουσίασαν άτράν- 
ταχτο άλλοθι. Πάντως οί έρευνες 
συνεχίζονται έπίμονα, γιατί μαζί 
μέ τό γόητρο τής ’Αστυνομίας 
χάθηκε καί ένα άπό τά καλύτερα 
«λαγωνικά» της. Ό  χαρακτηρι
σμός αυτός άποδίδει στήν κυριο
λεξία γιατί Χάρβεϋ σημαίνει ένα 
’Αστυνομικό—σκυλί δχι στήν δου
λειά του άλλά καί στήν μορφή του. 
Γιά τήν άκρίβεια πρόκειται γιά 
ένα άγριο λυκόσκυλο πού είχε 
γίνει ό φόβος καί ό τρόμος τών 
κακοποιών τοΰ Ντητρόϊτ. "Ετσι 
έπόμενο ήταν οί τελευταίοι νά —  
σκυλιάσουν άπό τό κακό τους καί 
νά καταφύγουν στήν άπαγωγή γιά 
νά άπαλλαγοΰν άπό τόν τετράποδα 
διώκτη τους.

φάσισε νά έγκαινιάση τήν καινούρ
για ζωή του μέ ένα λουτρό, τό πρώ
το άσφαλώς πού θά έκανε άπό πολ
λά χρόνια. Τήν ώρα δμως πού 
άπολάμβανε τήν ξεκούρασι άπό 
τό χλιαρό νερό σέ μιά δημόσια 
κρήνη τής Λίμας, κάποιος κλέφτης 
βρήκε τήν ευκαιρία νά άρπάξη τό 
πανταλόνι του μέ τόν «θησαυρό» 
τών 18.000 δολλαρίων. "Εμεινε 
στήν κυριολεξία στά κρύα τοΰ 
λουτροΰ ό δύστυχος Μανουέλ, βλέ
ποντας τήν τραγική αύτή είρωνία 
τής τύχης. ’Αλλά τί μπορούσε 
δμως νά κάνη; ’Ασφαλώς τίποτε 
περισσότερο άπό τό νά ζητήση 
ένα πανταλόνι καί νά ξαναρχίση 
τήν επαιτεία αύτή τή φορά δχι γιά 
άποταμίευσι, άλλά γιά έπιβίωσι
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N E W S
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

"Ενα χάλκινο μετάλλιο καί πολλά χειροκροτήματα ήταν ό 
θριαμβευτικός έπίλογος γιά τά Ελληνικά μαθητικά χρώματα 
καθώς έκλεινε ή αύλαία του έφετεινοΰ 4ου Διεθνούς Μαθητικού 
Πρωταθλήματος καλαθοσφαιρίσεως. Στήν μεγάλη αυτή διορ- 
γάνωσι πού έγινε άπό 1 μέχρι 6 'Απριλίου στήν Μπανταλόνα 
τής Ισπανίας, ή ομάδα μπάσκετ τού 10ου Γυμνασίου Άρρένων 
Θεσσαλονίκης κατέλαβε ύστερα άπό μία λαμπρή έμφάνισι τήν 
3η θέσι μεταξύ 16 Χωρών. Τό γεγονός αυτό άποκτά μεγαλύτερη 
σημασία άν σκεφθή κανείς ότι ώρισμένες άποστολές πού έλα
βαν μέρος στό τουρνουά αυτό, είχαν ένισχυθή άπό βασικά στε
λέχη Εθνικών 'Εφηβικών ομάδων μέ μεγάλη όσο καί λαμπρή 
προϊστορία στό μπάσκετ. Ή  ομάδα τού ΙΟου Γυμνασίου 'Αρ
μένων Θεσσαλονίκης πήρε τό εισιτήριο γιά τήν Εύρώπη άφοΰ 
προηγουμένως άνεκηρύχθη Πρωταθλήτρια Ελλάδος νικώντας 
τήν άντίστοιχη τού Β' Γυμνασίου Άρρένων Πατρών μέ σκόρ 
51—49. Στήν προκριματική φάσι τού Διεθνούς τουρνουά ένί- 
κησε τήν Ολλανδία μέ 79—42, τήν Γαλλία μέ 95—67, ένώ στήν 
ήμιτελική έχασε μέ 82—68 άπό τήν 'Ισπανία, ή όποια καί άνε- 
δείχθη Πρωταθλήτρια. Ή  Ελληνική ομάδα κατέκτησε τελικά 
τήν 3η θέσι νικώντας τήν Κίνα μέ 78—73. Πρώτος σκόρερ άπό 
ελληνικής πλευράς, άνεδείχθη ό μαθητής Κώστας Πετρόπου- 
λος, ό όποιος έσημείωσε 153 πόντους. Οί υπόλοιποι συντελε- 
σταί τής μεγάλης αύτής επιτυχίας είναι οί συμμαθηταί του 
Ταλιαδώρος Ξ., Καραντζογλίδης Δ., Ζώης Α., Θεοχαρίδης Ε.,

Μπάκας Φ., Παπατζήκας Δ.. Πολυχρονιάδης Δ., Δατσέρης I., 
καί Παντιάς Γ. Αξίζει ένας μεγάλος έπαινος στά δέκα αυτά παι
διά πού έδωσαν τόν καλύτερο έαυτό τους ώστε νά προβληθή τό 
Ελληνικό μπάσκετ σέ μεγάλη Διεθνή κλίμακα. Τό Ύπουργεϊον 
Παιδείας άναγνωρίζοντας τήν μεγάλη αυτή έπιτυχία προσέιρερε 
δωρεάν τά άθλητικά κοστούμια στήν ομάδα καί άπειράσισε ό
πως λάβη μέρος «άριστίνδην» στούς τελικούς άγώνες τού Πα
νελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαι ρίσεως.

Οί φιλοξενηθέντες ύπό τής ’Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
άμερικανόπαιδες.

ΝΕΟΙ
ΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕ

ΡΟΝΤΑ

Εικόνα ζωντανής κυψέλης παρουσίαζε 
πριν άπό λίγες ήμέρες ή Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, όταν 
μιά χαρούμενη συντροφιά άπό άγόρια καί 
κορίτσια είχε ριχτή μέ κέφι στή δουλειά. 
"Ολοι μαζί, μέ πρόσωπα ξαναμμένα άπό τόν 
εύχάριστο μόχθο έσκαβαν κήπους,φύτευαν 
λουλούδια, τακτοποιούσαν τά παρτέρια 
καί γενικά φρόντιζαν γιά τήν παραμικρή 
λεπτομέρεια στό φυσικό αύτό σαλό
νι μέ τόν Ανοιξιάτικο διάκοσμο. Καί 
ήταν διπλή ή χαρά τών παιδιών τής Σχο
λής. Γιατί άνάμεσά τους βρίσκονταν έξη 
συνομήλικοί τους -  τρία άγόρια καί τρία 
κορίτσια—πού ήλθαν άπό τήν Αμερική 
γιάμιάσυνάντησι φιλίας καί συνεργασίας, 
σέ ότι έχει σχέσι μέ την προστασία τού 
φυσικού περιβάλλοντος. Οί φιλοξενούμε
νοι ήταν οί νικηταί ένός διαγωνισμού 
άφίσσας πού είχε διοργανώσει ή Επιτρο
πή Προστασίας Ζώων τών Αμερικανίδων 
Κυριών Αθηνών. Έργάσθηκαν άκούρα- 
στα δίπλα στούς νέους μας φροντίζοντας 
μέ ιδιαίτερη στοργή κάθε δένδρο καί λου
λούδι, όπως άκριβώς θά έκαναν καί στόν

τόπο τους μιά καί ή άληθινή άγάπη γιά 
τόν κόσμο πού μάς περιβάλλει δέν έχει 
ιδιαίτερη πατρίδα. Στήν συνέχεια έπε- 
σκέφθησαν τόν Δήμαρχο Θεσσαλονίκης 
κ. Φλωρίδη, τήν Κτηνιατρική Σχολή καί 
τό Αγρόκτημα τού Πανεπιστημίου, όπου 
είχαν τήν ευκαιρία νά παρακολουθήσουν 
τά έπιτεύγματα τής έπιστημονικής έρεύνης 
στόν τομέα τής ζωοκομίας καί τής δεν

δροκομίας. Τήν στιγμή πού γράφονται 
αύτές οί γραμμές θά βρίσκωνται καί πάλι 
στήν μακρινή πατρίδα τους μέ καινούργιες 
έμπειρίεςκαί άνανεωμένη τήν άγάπη τους 
γιά τό κάθε τι πού άπλόχερα ή φύση 
αιώνες τώρα χαρίζει στόν άνθρωπο. Τι 
άλλο καλύτερο θά μπορούσε νά προσμέ- 
νη κανείς άπό τούς νέους μας στό σημε
ρινό «κλιματισμένο» περιβάλλον μας ;
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ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝ ΜΑΘΗΤΗΣ 
ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ

ΣΜΟΥ ΑΦΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

"Ενας Έ λλην μαθητής, ό ’Αθανάσιος 
Θεοδωρόπουλος ό όποιος φοιτά στήν τε
λευταία τάξι τοϋ Η' Γυμνασίου ’Αρμένων 
Θεσσαλονίκης, υπήρξε ό νικητής τοϋ 
έτησίου διαγωνισμού μακέττας τοϋ ΝΑΤΟ. 
Ό  Διαγωνισμός αύτός όπου έλαβον μέ
ρος νέοι από 15 χώρες-μέλη τοϋ ΝΑΤΟ 
είχε σάν θέμα τήν συμβολή τής Βορειοα
τλαντικής Συμμαχίας στήν Ειρήνη καί 
’Ασφάλεια τής Δύσεως. Ό  μαθητής Θεο
δωρόπουλος έλαβε μέρος μέ πέντε άφίσ- 
σες άπό τις όποιες βραβεύθηκε αυτή πού 
δημοσιεύομε. Είναι χαρακτηριστική ή 
πληρότητά της καθώς παρουσιάζει τήν 
μεγάλη λεωφόρο - σύμβολο τής Δυτικής 
προόδου - μέ φόντο τό σήμα τοϋ ΝΑΤΟ 
καί πλαίσιο τούς κλάδους έλιάς τις ση
μαίες τών Κρατών καί τά άεροπλάνα στόν 
όρίζοντα πού δίνουν έκφραστικά τό τρί- 
πτυχο Ειρήνη - ένότης - άσφάλεια. Τά 
στοιχεία δηλαδή έκείνα τά όποια συμβάλ
λουν στήν ραγδαία πρόοδο τοϋ Δυτικοΰ 
Κόσμου. Ενός κόσμου ό όποιος χάρη 
στήν προστατευτική άσπίδα τοϋ ΝΑΤΟ 
έδώ καί 25 χρόνια ζή ειρηνικά καί έλεύ- 
θερα χωρίς «προστατευτικά τείχη» χωρίς 
τις δραματικές στιγμές τής «υποταγής έν 
ειρήνη» όπως τις έζησαν τόν Αύγουστο 
τοϋ 1968 οί νέοι τής Πράγας καί παλαιό- 
τερα οί νέοι τής Πολωνίας καί τής Ουγ
γαρίας ........

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

«"Ενας κόσμος γιά όλους» είναι ό τί
τλος τοϋ Διεθνούς διαγωνισμού Φωτο
γραφίας ό όποιος βρίσκεται ύπό τήν αιγί
δα τοϋ Ο.Η.Ε., τοϋ Παγκοσμίου Συμβου
λίου Νέων, καί τής Διεθνούς 'Ομοσπον
δίας Φωτογραφίας. Ό  διαγωνισμός αυτός 
σκοπό έχει νά στρέψη τήν προσοχή τής 
Διεθνούς κοινής γνώμης πάνω σ’ ένα 
«καυτό» θέμα μέ τις διαστάσεις ένός σο- 
βαιοϋ κοινωνικού προβλήματος : Τήν 
όλματώδη αϋξηοι τοϋ πληθυσμού τής γής. 
Γ Γ αυτό άλλωστε καί τό 1974 έχει κηρυχ- 
£ή «έτος πληθυσμού», καί ό διαγωνισμός 
ούιός έχει σάν θέμα, εικόνες άπό τήν κα
θημερινή ζωή σέ ατομικό ή κοινωνικό 
έπίπεδο. Πιό συγκεκριμένα θά λέγαμε ότι 
ό διαγωνισμός άποβλέπει νά παρουσιάση 
μέ τόν φωτογραφικό φακό χαρακτηριστι
κές φάσεις τού ανθρώπου σέ σχέσι μέ τό 
περιβάλλον του. Οί διαγωνιζόμενοι, ατο
μικά ή μεμονωμένα, μπορούν νά στείλουν 
μία έως έξη έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φω
τογραφίες διαστάσεων 18X24 έκ. μέχρι 
30X40 έκ. ή σλάϊτς, καθώς έπίσης καί 
μία έως έξη σειρές φωτογραφιών ή σλά- 
ϊνςτ,μέ τήν προύπόθεσι όμως ότι κάθε σει
ρά θά περιλαμβάνη τό πολύ έξη φωτογρα
φίες. Οί καλύτερες φωτογραφίες θά πα- 
ρουσιασθούν στήν Έκθεσι τής ΡΗΟΤΟ- 
Κ1ΝΑ στήν Κολωνία άπό 27 Σεπτεμβρίου 
μέχρι 13 ’Οκτωβρίου 1974. Οί νικηταί θά 
τιμηθούν μέ αναμνηστικές πλάκες τού 
Ο.Η.Ε. καί μετάλλια τής Διεθνούς Φωτο
γραφικής 'Ομοσπονδίας, ένώ παράλληλα 
ή άεροπορική Εταιρία «Λουφτχάνσα»

θά τούς προσφέρη δωρεάν διηπειρωτικά 
ταξίδια. Οί συμμετοχές γίνονται δεκτές 
στά Γραφεία τής PHOTOKINA D—5 
KOLN 21, POSTFEACH 210—760 Δυτ. 
Γερμανία. Περισσότερες πληροφορίες 
παρέχονται άπό τήν 'Ελληνική Φωτο
γραφική 'Εταιρία οδός Υπάτης 5 τηλεφ. 
3223319.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Τό Γερμανικό ’Ινστιτούτο «Γκαΐτε» 
Θεσσαλονίκης (Β. Κων]νου 21) διοργανώ- 
νει τόν προσεχή Νοέμβριο τήν Β'. Έκθεσι 
Ζωγραφικής Νέων Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι ήλι- 
κίας 18 έως 26 έτών. Τά έργα θά κριθοϋν 
άπό έπιτροπή πού άποτελεΐται άπό Καθη- 
γητάς Πανεπιστημίου καί διακεκριμένους 
ζωγράφους.

Ή  Φοιτητική Λέσχη τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης, οργανώνει άπό 1 μέ
χρι 15 Νοεμβρίου 1974, τήν πρώτη έτησία 
φοιτητική έκθεσι μέ έργα ζωγραφικής καί 
γλυπτικής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
φοιτηταί καί φοιτήτριαι οί όποιοι θά πρέ
πει νά προσκομίσουν τά έργα τους μέχρι 
15 ’Οκτωβρίου στήν Γραμματεία τής Λέ
σχης. Ή  Φοιτητική Λέσχη διοργανώνει 
έπίσης καί τήν πρώτη έτησία Φοιτητική 
Έκθεσι Φωτογραφίας ή όποια θά διαρκέ- 
ση άπό 1 μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1974. Οί 
σχετικές φωτογραφίες πρέπει νά προσκο- 
μισθούν στήν Γραμματεία τής Λέσχης 
μέχρι 15 Νοεμβρίου 1974. Περισσότερες 
πληροφορίες παρέχονται άπό τήν Γραμ
ματεία τής Φοιτητικής Λέσχης—τηλ. 
2392.673.

ΟΙ «ΑΧΑΡΝΕΙΣ» ΤΟΥ ΑΡΙ- 
ΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΑΣ
4—-------------------------------------------------

Μέ τήν συμπλήρωσι τεσσάρων χρόνων 
άπό τήν συγκρότησί του, τό Θεατρικό 
Τμήμα τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, περί 
τά μέσα Μαΐου θά παρουσιάση άπό τό 
Ώδεΐον τού Ήρώδου ’Αττικού τήν κω
μωδία τού Άριστοφάνους «Άχαρνεΐς» 
σέ μετάφρασι Θ. Σταύρου καί σκηνοθε
σία Νίκου Παροίκου. Τό έργο αύτό είναι 
τό τέταρτο κατά σειράν πού παρουσιάζε
ται άπό τούς φοιτητάς τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών. Τά τρία προηγούμενα χρόνια 
έχουν διδαχθή τό ιστορικό έργο «Παπα- 
φλέσσας» τοϋ Σ. Μελά (1971), ή Σαιξπη
ρική Τραγωδία «’Ονειρο θερινής νυκτός» 
(1972) καί ή τριλογία τού Αισχύλου 
«Όρέστεια» (1973). Οί έπιτυχίες πού πα
ρουσίασαν άπό όλες τις πλευρές οί παρα
στάσεις τών έργων αυτών, προεξοφλούν 
τήν έφετεινή έρμηνεία τής ’Αττικής Κω
μωδίας άπό τούς νέους αύτούς άνθρώπους 
οί όποιοι φιλοδοξούν νά δώσουν στό κοι
νό τήν ’Αριστοφανική δημιουργία άπό 
μιά καινούργια οπτική γωνία. Δέν ύπάρχει 
έπομένως άμφιβολία ότι θά έντυπωσιά- 
σουν οι φοιτηταί μας γιατί μέ τήν θέρμη 
καίτό συναίσθημα εύθύνης πού έργάζον- 
ται μάς έχουν πείσει ότι θά έκφράσουν 
τό μέλλον τοϋ Θεάτρου μας. Έ τσ ι δέν 
άπομένει παρά νά τούς συγχαρούμε γιά τις 
άξιέπαινες προσπάθειές τους καί νά ευ
χηθούμε νά έλθη σύντομα ό καιρός νά χει
ροκροτήσομε θεατρικά έργα γραμμένα 
άπό τούς ίδιους.

ΜΙΚΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τό Μουσικό Τμήμα τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών στις 7 ’Απριλίου έδωσε συ
ναυλία σέ αίθουσα τού «Χίλτον». Συγκε
κριμένα άπέδωσε μέ έξαιρετική έπιτυχία 
τό όρατόριο «STABAT MATER» τού 
Περγκολέζι, τό «Κοντσέρτο γιά δύο βιο
λιά» τοϋ Μπάχ, καί τό «Άντάντζιο» τού 
Μπάρμπερ.

Δύο καινούργιες καλλιτεχνικές έστίες 
έδημιουργήθησαν τόν τελευταίο καιρό, 
καί υπόσχονται πολλά γιά τήν σωστή μου
σική κατάρτισι τών νέων μας. Ή  πρώτη 
περιλαμβάνει χορωδία καί μικρή ορχή
στρα άπό παιδιά ήλικίας 1(λ—15 έτών μέ 
διευθυντή τόν άρχιμουσικό κ. Κανάρη. 
Τό καλλιτεχνικό αύτό συγκρότημα πού 
οφείλει τήν ΰπαρξί του στήν δραστηριό
τητα τού ’Αρχιμανδρίτου Δραπετσώνας 
κ. Στεφάνου, άπέδειξε τήν σοβαρότητα 
τοϋ σκοπού του μέ τήν άψογη έκτέλεσι 
δημοσίως διαφόρων προκλασσικών συν
θέσεων καθώς καί διασκευών Ελληνικών 
δημοτικών τραγουδιών. Ή  δεύτερη έστία 
είναι ή νεανική χορωδία τού Δήμου Ζω
γράφου ή όποια στήν πρώτη έπίσημη 
έμφάνισί της πού έγινε τόν περασμένο 
μήνα, άπέδειξε τήν ύψηλή κατάρτισι της. 
Συμπαραστάτης στήν άξιέπαινη αύτή 
προσπάθεια, είναι ό Δήμαρχος Ζωγράφου 
κ. ’Ιωάννης Κοζάκος.

Τό 14ο Παγκόσμιο Τζάμπορη Προσκό
πων θά πραγματοποιηθή μεταξύ 29 ’Ιουλί
ου καί 7 Αύγούστου 1975 στήν περιοχή 
τής πόλεως Αιλλεχάμερ, 200 χιλιόμετρα 
βορείως τού Ό σλο. Τις προετοιμασίες 
τού Τζάμπορη όπου ύπολογίζεται νά λά
βουν μέρος 15.000 πρόσκοποι, έχουν άνα- 
λάβει οί πέντε Σκανδιναβικές Χώρες.
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ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ . . . .  ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ

ΕΞΕΙΣ . . . .  ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ

Οί βεταράνοι άποτελοΰν, πάντα, την συμπαθή τάξι 
των άνθρώπων εκείνων, πού άπλόχερα ξόδεψαν τή ζωή 
τους στήν έκτέλεσι τοϋ καθήκοντος. Αυτοί είναι οί 
άξιόλογοι άνθρωποι, πού διακριτικά πέρασαν στή 
«πίσω» θέσι, απολαμβάνοντας πλέον τις χαρές τής 
ζωής, άπό τή σκοπιά τοϋ άπόμαχου, σιωπηλά καί 
. . . νοικοκυρεμένα, μέ παντόφλες, μπερέ καί. . . κου
νιστή πολυθρόνα. Αυτά, προοιμιακά καί εισαγωγικά 
στο θέμα μας, γιά τή πρώτη κατηγορία των βετε
ράνων. 'Υπάρχει, όμως, καί ή δευτέρα, όμοια των. . . 
ταλαντούχων βετεράνων, πού παρά τήν ήλικία τους 
καί τήν.^. . πολυετή υπηρεσία τους, μέ λευκανθεΐσα 
κόμη καί τρεμάμενα χέρια, δέν έννοοϋν νά άποσυρθοϋν 
άπό τήν «ένεργό ζωή» καί τήν «μάχιμον δραστηριό- 
τητά της». Αύτοί δέν είναι καν παρακατιανοί. ’Απ’ 
εναντίας είναι οί άσσοι τής άτσιδοσύνης, πού είχαν 
ανέκαθεν «νιτερέσσο» μέ τήν ’Αστυνομία καί συχνά - 
πυκνά τήν τιμούσαν «διά τής συμπαθούς παρουσίας των». 
Δέν έννοοϋν, βέβαια, σήμερα νάτήν άποστερήσουν έστω 
και τής ρυτιδωμένης ή —κατά τήν τρέχουσα ορολογία 
τής γλωσσάς των σνομπ—τής . . . πατιναρισμένης. 
Ετσι, λοιπον, βλεπομε στο βιβλίο ’Αδικημάτων τής 
Υποδιευθυνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων ότι συνε- 

λήφθη γιά κλοπή «τεσσάρων χοίρων» ή. . . ώριμη 
κυρία Α. Μ. συζ. I., πού άφήρεσε άπό χοιροστάσιο 
κοντά στο Μενίδι. (Σ. Σ. 'Η  κλέπτρια έχει συλληφθή 
πλειστακις κατα το παρελθόν διά παρομοίας κλοπάς). 
Κάποτε, ίσως, απέδιδαν καλλίτερα οί προσοδοφόρες 
επιχειρήσεις τής «Ιηραιάς Κυρίας», σήμερα όμως 
τά πράγματα άλλαξαν καί οπωσδήποτε. . . έχ(οι)- 
ροτέρευσαν γ ι’ αύτήν.

Είναι γεγονός, ότι μετριάζεται στο έπακρο ή κατα- 
νάλωσι των άναψυκτικών τή χειμερινή περίοδο κι’ 
άκριβώς γ ι’ αύτό οί αυτόματοι πωληταί είναι σέ 
παροπλισμό καί ή έπιτήρησί τους, άπό τούς ιδιοκτή
τες, χαλαρώνεται, αν στήν κυριολεξία, δέν καταργεΐται. 
’Έ τσι, λοιπόν, τρεις «λαμπροί εύπατρΐδες» άπό τά 
βορεινά Προάστια τής ’Αττικής οί Α. Π., Ε. Ν. 
καί Ζ. Α. «σ νέπηξαν» τήν πρώτη συμμορία διαρ
ρηκτών, αύτομάτων πωλητών άναψυκτικών. 'Ο Θε
σμός είναι παρείσακτος, νεοπαγής καί άντιπροσωπευτι- 
κός τής τεχνικής καί μηχανικής προόδου τής έποχής 
μας, γ ι’ αύτό καί δέν τον σχολιάζομε διεξοδικά, μέχρις 
ότου τον δοΰμε—αν τον ξαναδοΰμε—νά επαναλαμβά
νεται σέ πληρέστερη έφαρμογή. 'Η  πρωτόφαντη, 
φυσικά, σπείρα των υπαιθρίων τεχνικών—διαρρη
κτών, κατάφερε μέν νά παραβιάση 29 αύτόματους 
πωλητές στήν ’Αθήνα καί στά Προάστια, ό 30ός ό
μως έσήμανε τήν αρχή τοϋ τέλους, πού άναμφισβή- 
τητα ύπήρξε άδοξο. 'Ο δραματικός έπίλογος έγράφη 
στη Γλυφάδα, όπου καί συνελήφθησαν άπό τά λαγω
νικά τοϋ ομωνύμου Παραρτήματος ’Ασφαλείας Χωρ] 
κής, μέ άποτέλεσμα αύτοί μέν νά οδηγηθούν στον 
Εισαγγελέα, τά δέ πολυσήμαντα εξαρτήματα—εργα
λεία νά άποτελέσουν νέο διαρρηκτικό ύλικό, πού επι
νοήθηκε γιά. . . διαρρήξεις—άστραπές. '

ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ____ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

“Ολοι οί άνθρωποι ζοΰμε μέ τήν ψευδαίσθησι, οτι 
κάποια μέρα θά γίνομε πλούσιοι, γιαυτό καί. . . άγο- 
ράζομε τύχη πότε μέ λαχεία, πότε μέ ΠΡΟ - Π Ο 
και ποτέ, άλλοι περισσότερο άφελεϊς, μέ έπισκέψεις 
«νύκτωρ» σέ χαρτορίχτρες καί καφετζοΰδες γιά νά 
ξεδιαλύνουν τής μοίρας τά. . . αξεδιάλυτα. Αύτοί. 
οι άνθρωποι κυνηγούν «κατά πόδα» τήν παράξενη καί 
παράλογη αύτή θεά, πού μέ τά βίτσια της καί τά κα
πρίτσια της παρουσιάζει τό πιο άπίθανο ντεκόρ τής
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ζωής. ’Ανώνυμους λ. χ. «πένητας» τούς φέρνει στην 
δημοσιότητα σαν. . . βαρύγδουπους λεφτάδες, μέ του
πέ καί πόζα, για νά μοστράρουν στην πρώτη σελίδα 
των εφημερίδων, ένω άλλους τούς αφήνει σέ αιώνια 
αγωνία, χωρίς νά καταδεχθή ούτε μέ ψιχία νά τούς 
φιλοδωρήση. Κάπως έτσι θά πρέπει νά είναι ή «δια
δικαστική μεθοδολογία» τοϋ περάσματος, μέ τίμια 
πάντοτε μέσα, άπό την άφάνεια στην επιφάνεια καί 
άπό την άσημαντότητα στη διασημότητα. Την ουρανό
πεμπτη, λοιπόν, αύτή τύχη ένόμισαν ότι κατέκτησαν 
οί παλαιοπώλες της Θεσ]νίκης Σ. Η., A. I. καί Μ. Κ., 
οί όποιοι άντίκρυσαν έκπληκτοι ένα ολόκληρο «θησαυ
ρό» άπό 439 λίρες (προφανώς χρυσές) καί 35 φλουριά... 
κωνσταντινάτα, όταν άνοιξαν μιά παλιά βαλίτσα, πού 
είχαν προμηθευθή, μαζί μέ άλλα άντικείμενα, άπό 
κάποιο έκπλειστηριασμό. Την πήραν άπό τά άζήτητα 
καί μόλις την σήκωσαν είδαν ότι ήταν βαρειά. ’Αμέ
σως τήν πήγαν στο ’Αστυνομικό Τμήμα τοϋ Σιδηρο
δρομικού Στάθμου καί τήν άνοιξαν παρουσία των άστυ- 
νομικών. 'Όλοι έμειναν έκπληκτοι, βλέποντας τό. . . 
θησαυρό τυλιγμένο σέ νάϋλον σακκουλάκια. Ή  άκρι- 
βοθώρητη βαλίτσα κατεσχέθη καί άπεστάλη στην 
άρμοδία Υπηρεσία γιά έξέτασι άπό τήν όποια προέ- 
κυψε ότι ό θησαυρός ήταν. . . κάρβουνο. Φαίνεται ότι 
τη βαλίτσα άφησε έσκεμμένα κάποιος «εκκολαπτό
μενος» άπατεών, προκειμένου νά άπαλλαγή άπό το 
επικίνδυνο αύτό φορτίο. Μέ τήν ύπόθεσι άσχολεΐται η 
Γενική ’Ασφάλεια Θεσ]νίκης, ή όποια έρευνα σέ ποιόν 
άνήκει ή περιώνυμη βαλίτσα, πού έγκατελείφθη στο 
Σιδηροδρομικό Σταθμό καί άν έχουν διατεθή. . . 
κάλπικες λίρες στο κοινό.

«ΑΛΛΗΛΟΥΣ . . . .  ΠΕΡΙΠΤΥΞΟΜΕΘΑ»

Σέ γήπεδο Χωριού τής Κορινθίας τό συμβάν. 
’Ανήμερα τό Πάσχα. Τήν «Η μέρα τής Αγάπης». 
Ή · τοπική Ποδοσφαιρική 'Ομάδα «Κλεισθένης» συνα
ντήθηκε, σέ φιλικό άγώνα, μέ τον «’Αστέρα» τοϋ διπλα
νού χωριοϋ. Τον άγώνα άνέθεσαν, άπό κοινού οί 'Ομά
δες, νά διαιτητεύση ό 20χρονος Γ. Λ. Ένω λοιπον 
συνεχιζόταν ό άγώνας —Πασχαλιάτικη ήμερα έ; —οι 
οπαδοί τού «Κλεισθένους» έσχημάτισαν τήν γνώμην 
ότι ή διαιτησία ήταν άδικη καί μεροληπτική και. . . 
χωρίς νά χάσουν καιρό, μπήκαν στο γήπεδο και επετε- 
θησαν κατά τοϋ διαιτητοϋ, τον όποιον και ετραυματι- 
σαν σέ διάφορα μέρη τού Σώματος.

Κατόπιν, μιας καί ό άγώνας είχε διακοπεί, τού 
διαιτητοϋ «τεθέντος έκτος μάχης», ή συμπλοκή έγε- 
νικεύθη καί έσημειώθησαν τραυματισμοί καί στις δύο 
«παρατάξεις». Τούς συμπλακέντας διεχώρισαν τά 
’Όργανα Τάξεως καί. . . όπως συνήθως γίνεται στις 
περιπτώσεις αύτές, τό προανακριτικό έργο τής Χωρο
φυλακής, πήρε άμέσως τό δρόμο του.

Κι’ έπειτα σοΰ λένε «'Ημέρα ’Αγάπης». Μά. . . 
«'Ημέρα ’Αγάπης» ήταν αύτή, πού συνέβησαν τά πα
ραπάνω άνεπίτρεπτα ή ημέρα ξυλοδαρμού; Ή ταν 
ημέρα πού τό ιλαρό φώς τής Άναστάσεως τού Θεαν
θρώπου έπλημμύριζε τις καρδιές τών δούλων Του ή 
κάποια άλλη άπό τις συνηθισμένες ημέρες;

Πάντως, άλλο, τελείως διαφορετικό σκηνικό καί 
«Φινάλε» ταίριαζε στήν Πασχαλινή αύτή Ποδοσφαι
ρική συνάντησι. Μέ χαρές καί τραγούδια έπρεπε νά 
φθάσουν οί κάτοικοι τών δύο χωριών. Μέ άπριλιά- 
τικα τριαντάφυλλα καί άγάπη καί καλωσύνη καί χαρά 
καί μέ άνταλλαγή έγκαρδίων εύχών έπρεπε οί εντό
πιοι νά ύποδεχθοΰν καί νά ξεπροβοδίσουν τούς φιλο- 
ξενουμένους. Αύτό άπαιτοΰσε ή Μεγάλη ήμέρα. Ειλι
κρινής έγκαρδιότης καί καλοπιστία, έπρεπε νά έπι- 
κρατήση μεταξύ τους καί όχι ή κακοπιστία καί ό φανα
τισμός πού έπέφεραν τήν συμπλοκή, τούς τραυματι
σμούς καί τήν έπέμβασιν τ ώ ν ’Οργάνων τής Τάξεως. 
Φαίνεται, πώς ή καρδιά μερικών άνθρώπων, δέν 
έπηρεάστηκε, άπό τό χαμόγελο τής ’Αγάπης τού 
Άναστηθέντος Χριστού. Καί τί κρίμα. . .
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ΔΕΣΜΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ 
ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ή  ήλιακή ενέργεια ήτις φθάνει εις τήν έπιφάνειαν 
τής Γης δύναται νά μετατραπή καί νά δεσμευθή διά 
διαφόρων τρόπων, οΐτινες κατατάσσονται εις δύο 
γένικάς ομάδας χρησιμοποιούσας άντιστοίχως τήν 
θερμότητα ή τό φως. Οί θερμικοί τρόποι έν συνεχεία 
δύνανται νά καταταγοϋν εις δύο πάλιν ομάδας άνα- 
λόγως των έπιτυγχανομένων θερμοκρασιών. Πρώτον 
εις τήν ομάδα χαμηλών σχετικώς θερμοκρασιών, 
αίτινες είναι χρήσιμοι διά τήν θέρμανσιν ύδατος ή χώ 
ρων ή δι’ άπόσταξιν τοϋ θαλασσίου ΰδατος. Αί θερμο- 
κρασίαι αυται έπιτυγχάνονται διά τής χρησιμοποιή- 
σεως επιπέδων συλλεκτών συνισταμένων έκ πλακών 
κεκαλυμμένων διά μελανής ουσίας άπορροφούσης τήν 
άκτινοβολίαν καί ικανών νά θερμαίνουν τό ύδωρ ή 
οίονδήποτε άλλον ρευστόν μέσον τό όποιον δύναται 
νά χρησιμοποιηθή ώς μέσον μεταφοράς θερμότητος. 
Δεύτερον εις τήν ομάδα υψηλότερων θερμοκρασιών 
αί όποΐαι άπαιτοϋν τήν χρήσιν φακών ή άνακλαστικών 
κατόπτρων τά όποια συλλαμβάνουν μόνον τήν άμεσον 
ήλιακήν άκτινοβολίαν. Τά μέσα ταΰτα πρέπει νά 
προσανατολίζωνται συνεχώς τή βοήθεια άστροστάτου 
προς τον "Ηλιον. Αί οΰτω έπιτυγχανόμεναι θερμό
τητες δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως 
συμπεριλαμβανομένης καί τής δυνατότητος κινήσεως 
μηχανών ή άκόμη καί τής μετατροπής αύτών άπ’ ευ
θείας εις ήλεκτρισμόν διά θερμοηλεκτρικών γεννη
τριών άνευ τής μεσολαβήσεως τοϋ σταδίου τής μηχα
νικής ένεργείας.

Ή  ήλιακή άκτινοβολία ή φθάνουσα υπό τήν μορ
φήν φωτός δύναται νά μετατραπή άπ’ εύθείας είς 
ήλεκτρισμόν διά μέσου τών φωτοηλεκτρικών κυττά
ρων, γεγονός τό όποιον έ'χει τεραστίαν σημασίαν 
διά τό μέλλον. ’Αλλά διά τής φωτεινής άκτινοβολίας 
έπιτελεΐται καί ή φωτοχημική διαδικασία τής φω- 
τοσυνθέσεως, ήτις άποτελεΐ τήν βάσιν τής άναπτύ- 
ξεως πάσης βλαστήσεως. ’Επί τοϋ προκειμένου δέον 
νά άναφέρωμεν ότι έ'χουν τελευταίως έπινοηθή καί 
τεχνικαί φωτοχημικαί διαδικασίαι, αί όποΐαι παρου
σιάζουν έξαιρετικόν ένδιαφέρον, δοθέντος ότι μεγάλον 
ποσοστόν τής άπορροφουμένης ένεργείας δύναται νά 
άνακτηθή διά μέσου άντιστρόφου άντιδράσεως λαμ- 
βανούσης χώραν ύπό έλεγχομένας συνθήκας.

"Ενα μειονέκτημα τής ήλιακής ένεργείας είναι ότι 
αυτή δεν προσφέρεται συνεχώς, λόγω τής έναλλαγής 
ήμέρας νυκτός καί τών περιπτώσεων μεγάλης νεφώ- 
σεως καί οΰτω άνακύπτει πρόβλημα έναποθηκεύσεως 
ή τοϋ συνδυασμού ταύτης μέ άλλας πηγάς ένεργείας, 
έφ’ όσον πρόκειται νά άντιμετωπισθή άδιακόπως 
ζήτησις ή έφ’ όσον ή ζήτησις δεν δύναται νά προσαρμο- 
σθή έξ’ άπόψεως χρονικής προς τήν παροχήν. 'Η  ήλια
κή ένέργεια διατίθεται μόνον τήν ήμέραν καί όταν ό 
"Ηλιος δέν καλύπτεται ύπό νεφών πράγμα τό όποιον 
ποικίλλει άναλόγως τής έποχής, οί δέ συγκεντρωτικοί 
καί άλλοι συλλέκται ύπόκεινται κατ’ έξοχήν είς τάς 
ιδιοτροπίας τών άτμοσφαιρικών συνθηκών.

’Επίσης έπειδή ή έ'ντασις τής προσλαμβανομένης 
άκτινοβολίας έξαρτάται καί έκ τοϋ ύψους τοϋ Ήλιου 
ή χρησιμοποίησις τής ήλιακής ένεργείας συμφέρει

λ / ό & τ ϊ Ά α χ ι α

Συνέχεια έκ τοϋ π pony, τεύχους

Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α  Κ Α Ρ Α Π Ι Π Ε Ρ Η
ΚαθηγητοΟ Παν]μίου ’Αθηνών

«’Επ’ ευκαιρία τής προσφάτου ένερ- 
γειακής κρίσεως ή οποία έπληξε κυριολε
κτικούς τήν ανθρωπότητα, μέ κυριώτερον 
στόχον τάς βιομηχανικούς προηγμένας χώ 
ρας, δημοσιεύομεν είς δύο συνεχείας έμ- 
περιστατωμένον άρθρον τοϋ διακεκριμένου 
"Ελληνος έπιστήμονος καί Καθηγητοϋ τοϋ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ . ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑ- 
ΡΑΠΙΠΕΡΗ, ό όποιος άναπτύσσει διεξοδι- 
κώς καί μέ έπιστημονικήν θεμελίωαιν τήν 
δυνατότητα έκμεταλλεύσεως τής ήλιακής 
ακτινοβολίας, ή όποια αποτελεί πηγήν 
ένεργείας απεριορίστων δυνατοτήτων διά 
τήν άνθρωπότητα».
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κυρίως εντός της ζώνης της περιλαμβανομένης μεταξύ 
των παραλλήλων 40° βορείου καί νοτίου γεωγραφικού 
πλάτους, χωρίς όμως νά άποκλείεται ή χρησιμοποίη
σή αυτής έστω καί μέ μικροτέραν άπόδοσιν καί εις 
άλλους τόπους μεγαλυτέρου γεωγραφικού πλάτους.

Πολλοί όμως υποστηρίζουν δτι εις τάς άγροτικάς 
κοινότητας των ύποαναπτύκτων περιοχών όπου μεγά- 
λαι μερίδες τού πληθυσμού παραμένουν άνευ άπασχο- 
λήσεως μερικώς ή όλικώς τα προβλήματα τής δια- 
λειπούσης φύσεως τών πηγών τούτων ως καί τής 
έναποθηκεύσεως χάνουν μέγα μέρος τής σπουδαιό- 
τηρός των. 'Υπάρχουν άνάγκαι τών οποίων ή ΐκανο- 
ποίησις δεν επηρεάζεται έκ τής διαλλείψεως τής 
παροχής ένεργείας, διά δέ τής λελογισμένης χρήσεως 
ταύτης θά ήτο δυνατή όχι μόνον ή αΰξησις τής κατα- 
ναλώσεως καί παραγωγής τών ειδών προς ίκανοποίη- 
σιν τών καθημερινών άναγκών, άλλα καί ή άνάπτυξις 
εύρυτέρων άγορών διά τά προϊόντα τών κοινοτήτων 
τούτων.

’Αλλά άς ίδωμεν έν γενικαΐς γραμμαϊς ώρισμένας 
άπό τάς σήμερον έν χρήσει μονάδας, αΐτινες λειτουρ
γούν διά τής έκμεταλλεύσεως τής ήλιακής ένεργείας.

Μεγάλη έφαρμογή τής ήλιακής ένεργείας έγένετο 
εις τον τομέα τών ηλιακών θερμαντήρων ΰδατος εις 
πλείστας χώρας καί ιδιαιτέρως εις τάς Η.Π.Α. καί 
εις τό ’Ισραήλ.
Εις τό ’Ισραήλ άνω τών 100.000 ηλιακοί θερμοσύ- 
φωνες κατασκευάσθησαν, έχει δέ γίνει καί μεγάλη 
έξαγωγή αυτών εις 30 καί πλέον χώρας. 'Ως έπιφά- 
νειαι άπορροφήσεως χρησιμοποιούνται κατά τό πλεΐ- 
στον χαλύβδινοι πλάκες μετ’ έκλεκτικών μελανών 
έπενδύσεων. Τό κόστος τών θερμαντήρων αύτών έχει 
έλαττωθή εις τοιοΰτον σημεΐον ώστε νά άνταγωνί- 
ζωνται τούς λειτουργοΰντας διά κοινών καυσίμων ή 
δι’ ήλεκτρικοΰ ρεύματος. Εις πολλούς θερμαντήρας 
ή συλλογή τής ήλιακής ένεργείας επιτυγχάνεται διά 
επιπέδων συλλεκτήρων οριζοντίων ή καταλλήλως 
κατευθυνομένων προς τον "Ηλιον κεκαλυμμένων δι’ 
ύαλίνων ή πλαστικών πλακών διό καί είναι καί εύ- 
θυνοί, μή έχοντες άνάγκην ούδεμιάς σχεδόν συντη- 
ρήσεως.

Γενικώς αί τελειοποιήσεις τών επιπέδων συλλο
γέων συνίσταται κυρίως εις τάς μεταβολάς τού είδους 
τού έπικαλύμματος (ύάλου ή πλαστικής ύλης) τό 
όποιον άντικαθίσται προοδευτικώς ύπό μεταλλικών 
πλακών κατηργασμένων κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε 
νά έχουν μεγάλην άπορροφητικήν ΐσχύν καί μηδαμι
νήν άνάκλασιν.

Όσον άφορα τήν χρησιμοποίησιν τής ήλιακής 
άκτινοβολίας διά τάς οίκιακάς άνάγκας ή ηλιακή 
θερμότης άποθηκεύεται:
1) εις σχετικώς μεγάλας δεξαμενάς ΰδατος 2) εις 
θαλάμους πλήρης χάλκινων καί κεραμικών ούσιών 
καί 3) εις χημικάς ούσίας ως είναι τό ένυδρον θεϊκόν 
νάτριον. Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν ό άήρ θερμαί
νεται διερχόμενος μεταξύ μελανών πλακών εύρι- 
σκομένων εις τήν στέγην τής κατοικίας καί θερμαι- 
νομένων διά τής ήλιακής ένεργείας, άκολούθως δέ 
οδεύει υπερανω τών δοχείων, άτινα περιέχουν τάς 
καταλλήλους χημικάς ούσίας.

'Η  σημασία τών ήλιακών οικιών ώς αύται ονομά
ζονται είναι μεγάλη εάν λάβωμεν ύπ’ οψιν δτι εις τάς 
βιομηχανικάς χώρας αί οΐκιακαί συσκευαί κατανα- 
λισκουν τά 30ο]ο τών χρησιμοποιουμένων ύπό τών
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ανθρώπων καυσίμων. Εις το Όντέίλον π.χ. των Πυ
ρηναίων έχουν κατασκευασθή μέχρι τοϋδε 300 οίκίαι 
έξωπλισμέναι διά κατακορύφων φεγγιτών εις τάς 
μεσημβρινάς των πλευράς διά την συλλογήν όσον τδ 
δυνατόν μεγαλυτέρας ηλιακής ένεργείας.

’Αλλά καί ψύξις των τροφίμων ή τοϋ εσωτερικού 
των οικιών δύναται νά έπιτευχή καί μάλιστα κατά την 
περίοδον τών θερμών ήμερών διά τής ήλιακής ένερ
γείας, ή οποία δύναται νά προκαλέση ευκόλως καί 
έξάτμισιν μιας χημικής ουσίας π.χ. άμωνίας, έπερχο- 
μένου διά τοϋ τρόπου αύτοϋ τοϋ έπιθυμητοΰ ψυκτικοϋ 
άποτελέσματος.

Δυνάμεθα επίσης νά χρησιμοποιήσωμεν καί την 
αρχήν τών ψυγείων άπορροφήσεως. Τά ήλικακά ψυ
γεία έπιτρέπουν σήμερον τήν παραγωγήν έκατοντάδων 
χιλιγράμμων πάγου καθ’ ήμέραν.

Έ τέρα λίαν σημαντική εφαρμογή τής ήλιακής 
ένεργάας είναι ή άφαλάτωσις ύδάτων διά υδρεύσεις 
καί άρδεύσεις. Εις τον τομέα τοΰτον πρωτοπόρος 
ύπήρξεν, ό H A RTIN G , δστις κατώρθωσε διά τής 
έγκαταστάσεώς του εις Χιλήν, περί τής οποίας ώμί- 
λησα προηγουμένως, νά δίδη 23 τόννους καθαροϋ 
ΰδατος ήμερησίως.

Σήμερον είς τον τομέα τοΰτον έπετεύχθη σημαντική 
πρόοδος, αί δέ κατασκευαζόμεναι συσκευαί είναι 
άρκετά άπλαϊ καί εύθυναί. Αί έπιφάνειαι συλλογής 
μεγάλης συνήθως επιφάνειας καλύπτονται ώς έπί τό 
πλεΐστον διά πλαστικών διαφανών υλών έκμεταλλευο- 
μένου οδτω κυρίως τοϋ φαινομένου τοϋ θερμοκηπίου. 
Μεγάλαι εγκαταστάσεις άφαλατώσεως εύρίσκονται 
είς τό ’Ισραήλ είς τήν περιοχήν τής AQABA, ώς καί 
άλλαχοΰ. Τοιαΰτα πειράματα έγένοντο καί έν Έλλάδι 
υπό τήν έποπτείαν άρχικώς τοϋ καθηγητοΰ τοϋ Ε.Μ.Π. 
κ. Δηλιγιάνη, είς Σύμην, Πάτμον καί Αίγιναν. ’Εν 
συνεχεία τάς εγκαταστάσεις άφαλατώσεως άνέλαβε ή 
ΕΤΕΒΑ, σήμερον δέ πλήν τής Πάτμου, τοιαΰται 
έγκαταστάσεις λειτουργοΰν έπιτυχώς είς Νίσυρον, 
Κίμωλον καί ’Ιθάκην. Ε σχάτω ς ό μηχανικός LO R - 
SIN D E R  επέτυχε παραγωγήν ποσίμου ΰδατος δι’ 
άφαλατώσεως είς ποσότητα άνερχομένην ήμερησίως 
είς 5 λίτρα άνά τετραγωνικόν μέτρον συλλεκτηρίου 
έπιφανείας. Ούτος ύπελόγισεν 6τι άπό επιφάνειαν 
ίσην προς τήν έπιφάνειαν ένός π.χ. ποδοσφαιρικοΰ 
γηπέδου, ήτο δυνατόν νά δώση ΰδωρ διά 2.000 άτομα.

'Η  έκμετάλλευσις τής ήλιακής ένεργείας διά τήν 
λειτουργίαν μαγειρείων έτυχε μεγάλης επίσης έφαρ
μογής. 'Ο  ΑΒΕΟΤ ήτο έκ τών πρώτων, δστις έχρη- 
σιμοποίησε παραβολικόν κάτοπτρον διά τήν συγκέν- 
τρωσιν τών ήλιακών άκτίνων είς τήν έστίαν τοϋ οποίου 
έτοποθέτησεν τήν χύτραν. Είς τάς ’Ινδίας τό ’Εθνικόν 
Έργαστήριον Φυσικής τοϋ Νέου Δελχί κατεσκεύασε 
διαφόρους τύπους ήλιακών μαγειρείων, σήμερον δέ 
έκατομμύρια ’Ινδών χρησιμοποιούν ταϋτα. ’Επίσης 
είς τήν Γαλλίαν ό DOUME διά τον αύτόν σκοπόν 
κατασκεύασε παραβολικόν κάτοπτρον έξ άλουμι- 
νίου στρεφόμενον καταλλήλως περί άξονα, είς δέ τάς 
Η .Π.Α . ή M ARIA TELKES χρηματοδοτουμένη 
υπό τής Εταιρείας F O R D  κατεσκεύασεν ήλιακόν 
μαγειρεΐον διά τής συγκεντρώσεως τής ήλιακής άκτι- 
νοβολίας έπί οριζοντίου συλλέκτου έκ πλακών έξ 
άλουμινίου συμφώνωςπρός τήν αρχήν τοϋ θερμοκηπίου.

Είς τήν ομάδα τής δημιουργίας χαμηλών σχετικώς 
θερμοκρασιών διά τής ήλιακής ένεργείας άνήκει καί 
ή άποξήρανσις διαφόρων προϊόντων. 'Η  αρχή αΰτη

έφαρμοζομένη άπό τών άρχαίων χρόνων προσφέρει 
άρκετά. Είναι δμως μία μέθοδος έπιδεχομένη συνεχών 
βελτιώσεων τόσον διά τήν έπιτάχυνσιν τήςξηράνσεως 
δσον καί διά τήν βελτίωσιν τής ποιότητος τών ξηραι- 
νομένων προϊόντων.

Μεγάλην σημασίαν παρουσιάζουν καί αί έ'ρευναι 
έπί τών έφαρμογών τής ήλιακής ένεργείας διά τήν 
καλλιέργειαν τών άγρών ή γενικώτερον διά τήν έκμε- 
τάλλευαιν τής ήλιακής άκτινοβολίας διά βιολογικής 
όδοΰ. Οί GOLUEKE καί OSW ALD τοϋ Πανεπι
στημίου τής Καλλιφορνίας έχουν δημοσιεύσει σειράν 
μελετών μέ θέμα τήν χρησιμοποίησιν τής ήλιακής 
ένεργείας διά τών φυτών, τήν έκμετάλλευσιν τών 
άποχετεύσεων τών πόλεων διά παραγωγής καθαρών 
ύδάτων, τήν καλλιέργειαν άγρών μέ τό θαλάσσιον 
ΰδωρ καί τήν χρησιμοποίησιν ύφαλμύρων ή καί 
άλμυρών άκόμη ύδάτων διά τής καλλιέργειας 
πάλιν φυκών χρησίμων διά ζωοτροφάς. Γενικώς ό 
κλάδος τής Υδροπονίας άποτελεϊ ένα νέον καί έξόχως 
σημαντικόν κλάδον, ό όποιος ύπόσχεται νά δώση είς 
τον άνθρωπον πολύ περισσότερα άγαθά άπό έκεινα 
τά όποια λαμβάνει σήμερον διά τών κλασσικών μεθό
δων.

Προσπάθειαι καταβάλλονται καί διά τήν χημικήν 
δέσμευα ιν τής ήλιακής θερμότητος, τής λαμβανομένης 
διά τών ήλιακών κυττάρων καί μετατρεπομένης είς 
ήλεκτρισμόν. 'Η  έναποθήκευσις καί διατήρησις ταύ- 
της δύναται π.χ. νά έπιτευχθή δι’ ήλεκτρολύσεως τοϋ 
ΰδατος, οπότε θά λαμβάνωμεν ταύτην οσάκις τήν 
χρειαζόμεθα. Δηλαδή διτως έχομεν σήμερον τά πρα
τήρια βενζίνης καί πετρελαίου θά έχωμεν είς τό μέλ
λον πρατήρια ήλεκτρισμοΰ.

Ά π ό  τίνος είς πολλά άπομεμακρυσμένα έρημικά 
άκρωτήρια καί συμπλέγματα νησίδων τής Βρεττανίας 
έχουν έγκατασταθή φάροι, λειτουργοΰντες άποκλει- 
στικώς μέ ήλιακήν ένέργειαν τή βοήθεια συσσω
ρευτών.

'Ο  ,τομεύς είς τόν όποιον άπαιτεΐται ή δημιουργία 
ύψηλών θερμοκρασιών διά- τής ήλιακής ένεργείας 
είναι ό τομεύς τών κλιβάνων καί καμίνων. Ένταΰθα 
έπιδιώκεται ή έστίασις τών ήλιακών άκτίνων έπί μιας 
δσον τό δυνατόν μικράς άπιφανείας ώστε νά έπιτευχή 
ή μεγίστη συγκέντρωσις ένεργείας.

Αί πρώται προσπάθειαι κατασκευής ήλιακών κλι
βάνων έσημειώθησαν κατά τόν 17ον καί 18ον αιώνα 
ύπό τοϋ CASSINI καί τοϋ LAVOISIER, δστις ώς 
άναφέραμεν έπέτυχε θερμοκρασίας 1.800ο C περίπου. 
Συστηματικαί δμως έρευναι είς τόν τομέα τοΰτον 
ήρχησαν έν Γαλλία μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον 
πόλεμον, άρχικώς διά μικρών έγκαταστά-σεων είς 
MEUDON κατά τήν περίοδον 1946—49, άκολούθως 
δέ διά μεγαλυτέρων είς τό ΜΟΙΤ LOUIS ύπό τών 
TROM BE καί FOEX τή ύποστηρίξει τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εθνικής Άμύνης. Κατεσκευάσθη προς τοϋτο 
παραβολικόν κάτοπτρον έπιφανείας 90 μ2. άποτε- 
λούμενον άπό 3.500 μικρά κάτοπτρα καταλλήλως 
προσηρμοσμένα. 'Η  μεγίστη ισχύς τοϋ κλιβάνου 
τούτου ύπελογίσθη είς 175 KW, αί δέ έπιτευχθεΐσαι 
θερμοκρασίαι ήσαν τής τάξεως τών 3.500ο C. Ά ργό- 
τερον κατεσκευάσθη είς Όντέϊλον (’Ανατολικά Πυ
ρηναία) έτι μεγαλύτερος κλίβανος άναπτύξας θερμο
κρασίαν 6.000ο G. "Ηδη έχει προγραμματισθή ή 
κατασκευή ήλιακοΰ κλιβάνου ισχύος 1.500 KW.
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"Ετερος κλίβανος κατεσκευάσθη εις Άλγέριον 
μετά κατόπτρου έπιφανείας 50 μ2. 'Η  θεωρητική του 
Ισχύς άνήρχετο εις 50 KW  αί δέ δι’ αύτοΰ έπιτευ- 
χθεΐσαι θερμοκρασίαι της τάξεως των 3.000ο C.

Πολλοί ηλιακοί κλίβανοι κατεσκευάσθησαν έν συ
νεχεία τόσον είς τάς Η.Π.Α., όσον καί εις την Ρω
σίαν. Επειδή τά παραβολικά κάτοπτρα ως έπίσης 
καί αί συσκευαί άστροστάτου διά τήν παρακολού
θηση/ τοϋ Ήλιου, είναι δαπανηραί, ήρχισαν νά χρησι
μοποιούν κυλινδροπαραβολικά τοιαΰτα, άτινα καί 
εύκόλως κατασκευάζονται καί δεν χρειάζονται άστρο- 
στάτην διά τον προσανατολισμόν των.

Τά κυλινδροπαραβολικά κάτοπτρα είναι μέν άπλά 
καί εύθυνά πλήν όμως δεν είναι δυνατόν νά χρησιμο- 
ποιηθώσιν διά τήν έπίτευξιν λίαν ύψηλών θερμοκρα
σιών. Είς τήν Ρωσίαν έτοποθητήθησαν τοιαΰτα κά
τοπτρα είς ειδικόν ήλιακόν κέντρον έπιφανείας 
20.000 μ2.

Με τήν τεχνολογίαν των ύψηλών θερμοκρασιών 
σχετίζεται καί ή κατασκευή ήλιακών καμίνων. Σχε- 
τικαί έπ’ αύτών ήσαν αί έρευναι τού ’Αμερικανού
TIBO R LASZIO.

"Οσον άφορα τούς άτμοκινητήρας τούς κινουμέ- 
νους δι’ ήλιακής ένεργείας προς παραγωγήν ηλεκτρι
σμού, ούτοι είναι διαφόρων τύπων ή δέ λειτουργία 
των βασίζεται είς τήν συγκέντρωση/ τών ήλιακών 
άκτίνων διά φακών ή κατόπτρων καί έν συνεχεία είς

Η

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

ΩΖ

ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

τήν μετατροπήν της οότω συλλεγομένης θερμικής 
ένεργείας είς μηχανικήν ένέργειαν τή βοήθεια ενός 
άτμοπαραγωγοΰ συστή ματος.

Μίαν τοιαύτην μονάδα ισχύος 5 H P (3s/, KW ) 
έπέδειξε έν πλήρει λειτουργία ό TABOR είς το Διε
θνές Συνέδριον τής Ρώμης (Αύγουστος 1961).

Μέχρι σήμερον μεγάλαι τοιαΰται μονάδες δέν 
έ'χουν είσέτι κατασκευασθή λόγω τού μεγάλου κόστους 
αύτών έν σχέσει μέ τήν ύπ’ αύτών άπόδιδομένην ίσχύν.

Εξαιρετικήν σημασίαν καί σπουδαιότητα παρου
σιάζει τό θέμα τής παραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας 
διά τής άμέσου μετατροπής τής ήλιακής ένεργείας είς 
ήλεκτρικήν τοιαύτην.

Ή  φωτοβολταϊκή κυψέλη π.χ. ή κατασκευασθεΐσα 
ύπό τών έργαστηρίων τής BELL TELEP1ION είναι 
λίαν άποτελεσματική άπό τεχνολογικής άπόψεως 
μετατρέπουσα τό 10ο]ο τής ήλιακής ένεργείας είς 
ήλεκτρικόν ρεύμα. Αΰτη βασίζεται έπί τών ήμια- 
γωγών χρηιΐιμοποιουμένων προς τούτο κρυστάλλων 
πυριτίου μεγάλης καθαρότητος.

Έ π ί τού παρόντος αί έν λόγω κυψέλαι είναι άκόμη 
άρκετά δαπανηραί διά παραγωγήν ήλεκτρικής ένερ
γείας διά συνήθεις χρήσεις, λίαν όμως πρακτικαί διά 
παραγωγήν ήλεκτρικής ένεργείας διά ραδιόφωνα, 
πομπούς άσυρμάτου, τεχνητούς δορυφόρους κ.λ.π.

Είς τον τομέα τών θερμοηλεκτρικών στοιχείων 
κατωρθώθη νά κατασκευασθοΰν διάφορα είδη έξ 
αύτών μέ σημαντικώτατα επιτεύγματα άξιόλογα 
χαρακτηριστικά τών οποίων είναι ή μικρά άγωγη- 
μότης τής θερμόαητος καί ή μεγάλη τοιαύτη τού 
ήλεκτρισμοΰ είς ύψηλάς θερμοκρασίας. Μεγάλαι προ- 
σπάθειαι καταβάλλονται σήμερον, ίνα τά θερμοη
λεκτρικά στοιχεία καταστούν άποτελεσματικώτερα 
καί όλιγώτερον δαπανηρά. Είς τήν Γαλλίαν κατασκευ- 
άσθη προσφάτως, συσκευή έπιτρέπουσα τήν έπίτευξιν 
ισχύος 100 W διά προσπίπτουσαν ένέργειαν 1,3 CAL. 
CM-2. ΜΙΝ-1 έπί έπιφανείας 17 τετραγ. μέτρων.

Διά τήν μετατροπήν τής ήλιακής άκτινοβολίας είς 
ήλεκτρικήν μεγάλαι έ'ρευναι γίγνονται καί έπί τών 
θερμιονικών μετατροπέων, καί τών θερμιονικών μεταλ
λακτήρων καί άλλων μέσων.

Αί τελευταϊαι αύται έρευναι έσημείωσαν μεγάλην 
έξέλιξιν καί έτυχον έπιτυχοΰς έφαρμογής είς τούς 
τεχνητούς δορυφόρους τά διάφορα όργανα τών οποίων 
λειτουργούν έπί μακρόν χρόνον διά τών ήλιακών κυτ
τάρων.

Μία άξιόλογος προσπάθεια, ήτις εάν επιτυχή θά 
έχη έξαιρετικής σημασίας έφαρμογάς καί μεγάλ,ην 
παραγωγήν ήλεκτρικής ένεργείας, είναι ή διά δορυ
φορικών Σταθμών συλλογή τής άκτινοβόλου ένερ
γείας τού Ήλιου είς τό διάστημα. Οί έν λόγω Στα
θμοί θά έχουν δύο τετραγωνικά πλαίσια συλλογής τής 
ήλιακής άκτινοβολίας πλευράς 4.000 μέτρων. Είς τά 
συστήματα ταύτα μέσω ενός ύπεραγωγίμου συνδέ
σμου ή συλλεγομένη ένέργεια θά μεταφέρεται είς ένα 
είδος πομπού μικροκυμάτων, όστις θά άποστέλη 
ταύτην είς τήν έπιφάνειαν τής Γής.

’Εσχάτως ύπό τών NORMAN FO R D  καί JO 
SE RY ΚΑΝΕ έπροτάθη ένας άλλος τρόπος παρα
γωγής ένεργείας έκ τής ήλιακής άκτινοβολίας καί 
μάλιστα είς συμφέρουσαν τιμήν.

Ή  πρότασις τών δύο τούτων έπιστημόνων περι
λαμβάνει δύο βασικά σημεία. Πρώτον τήν χρησιμο
ποίηση/ πλαστικών ύλών διά τήν κατασκευήν φακών 
ή κατόπτρων FRESNEL είς μεγάλον άριθμόν προς 
συγκέντρωση/ τής ήλιακής ακτινοβολίας καί δεύτερον 
τήν διά τής οΰτω συλλεγομένης ήλιακής ένεργείας 
διάσπασιν τού ύδατος είς ύδρογόνον καί όξυγόνον 
τού παραγομένου ύδρογόνου χρησιμοποιουμένου έν 
συνεχεία ώς καυσίμου, ώς γίνεται μέ τά λοιπά φυ
σικά άέρια. Δέον νά τονίσωμεν ένταΰθα ότι τό υδρο- 
γόνον δέν είναι ρυπαντικόν άέριον διά τήν άτμόσφαιραν 
τής Γής, ώς έπίσης ότι ή μεταφορά αύτοΰ είναι εύ
κολος.

Τελευταίως ό ADEN MEINEL καί ή σύζυγός του 
προτείνουν ένα σύστημα μετατροπής τής ήλιακής 
είς θερμικήν ένέργειαν διά τής λειτουργίας αύτοΰ είς 
θερμοκοασίαν 540ο περίπου ή 1.000ο F καί πίεσιν 
85 KG]CM .

Ούτοι ύπελόγισαν οτι διά τήν δημιουργίαν ήλε
κτρικής ένεργείας 1.000 MEGAWATT θά έχρεια- 
ζετο μία έπίπεδος έπιφάνεια 15 περίπου τετραγωνικών 
χιλιομέτρων προς τοποθέτησιν τών συσκευών συλ
λογής τής ήλιακής ακτινοβολίας.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Έ ξ  όλων τών προαναφερθέντων συνάγεται ότι 
είς τον τομέα τής έκμεταλλεύσεως τής ήλιακής ένερ-
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γειας προκειμένου μεν περί μικρών μονάδων, ώς είναι 
οί ήλιακοί βραστήρες, τά ήλιακά μαγειρεία, ή θέρμαν- 
σις οικιών, αί άφαλατώσεις, οί ήλιακοί κλίβανοι καί 
κάμινοι, οί τεχνητοί δορυφόροι κ.ά. έχουν εις ώρισμε- 
νας χώρας μεγάλας προόδους καί λίαν άποτελεσμα- 
τικάς έφαρμογάς. Εις την παραγωγήν όμως μεγάλων 
ποσοτήτων ένεργείας διά τής άξιοποιήσεως τής ήλια- 
κής τοιαύτης τόσον αί προταθεΐσαι ύπό διαφόρων 
επιστημόνων καί τεχνικών μέθοδοι όσον και οι σχε
τικοί πειραματισμοί εύρίσκονται είσέτι εις τά προκα- 
ταρτικά στάδια.

Θά χρειασθοΰν είσέτι μακροχρόνιοι έρευναι καί 
δοκιμαί καί λεπτομερείς καί πολυδάπαναι μελέται 
μέχριςότου φθάσουνείς άξιόλογα έπιτεύγματα. Είναι 
βέβαιον ότι ή έλάττωσις τών υγρών καί στερεών καυ
σίμων καί ή παντελής σχεδόν έλλειψις αύτών περί τό 
2.050 περίπου, θά συντελέση, ώστε αί ώς άνω έρευναι 
νά άποτελέσουν πρωταρχικούς στόχους τών διαφόρων 
κρατών. ’Ή δη εις τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής 
’Αμερικής διά τήν μέχρι τοϋ 1980 περίοδον ένεκρίθη 
προ μηνός ποσόν 11 δισεκατομμυρίων δολλαρίων διά 
τήν άξιοποίησιν τής ήλιακής καί πυρηνικής ένεργείας.

Δέον έπίσης νά άναφέρομεν ότι μέχρι τοϋδε έχουν 
συνέλθη κατά καιρούς πλεΐστα όσα Σεμινάρια καί 
Συνέδρια έκ τών οποίων πολλά διεθνή μέ άποκλειστι- 
κόν σκοπόν τήν συνεργασίαν διά τήν άξιοποίησιν τών 
φυσικών πηγών ένεργείας. "Εν τοιοϋτον Σεμινάριον 
ήλιακής καί αιολικής ένεργείας όργανωθέν ύπό τής 
Έλλ. ’ Επιτροπής ’Ατομικής Ένεργείας καί τής 
Έλλ. Έ πιστ. Εταιρείας 'Ηλιακής καί Αιολικής 
Ένεργείας μέ οικονομικήν έπιχορήγησιν ύπό τοϋ 
ΝΑΤΟ, έλαβεν χώραν εις τό Σούνιον άπό 4—15 
Σίβρίου 1961.

Κατά τήν διάρκειαν μάλιστα τοϋ Σεμιναρίου τούτου 
ίδρύθη καί ή Ένωαις Μεσογειακής Συνεργασίας διά 
τήν 'Ηλιακήν Ενέργειαν (COOPERATION MEDI- 
TE R  RANEE POUR L' ENERGIE SOLA RE).

Προσφάτως συνήλθον δύο μεγάλα Συνέδρια εις 
Άδελαΐδα (Αύστραλίας) καί εις Παρισσίους, εις τά 
όποια μετεϊχον έκατοντάδες συνέδρων έκ διαφόρων 
χωρών. Εις τό Συνέδριον τών Παρισσίων μέ θέμα 
« Ό  "Ηλιος εις τήν ύπηρεσίαν τοϋ άνθρώπου» μετεϊχον

"Ενα θεαματικό καί έντυπωσιακό έπίτευγμα: Ή  μεγαλυτέρα 
έγκατάστασις κατόπτρων διά τήν συλλογήν ήλιακής ακτινο
βολίας ή όποια εύρίσκεται εις τά Γαλλικά Πυρηναία.
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800 σύνεδροι άπό 60 χώρας. Τούτο άποδεικνύει τά 
εις παγκόσμιον κλίμακα προσπάθειας τοϋ άνθρώπου 
διά τήν άξιοποίησιν τής τεράστιας καί άνεξαντλήτου 
αυτής πηγής ένεργείας.

Ή  Ελλάς λόγω τής γεωγραφικής αύτής θέσεως, 
τής τοπογραφικής της διαμορφώσεως καί τών και
ρικών καί κλιματικών συνθηκών, αίτινες έπικρατοΰν 
εις αυτήν, είναι μία έκ τών ολίγων χωρών εις τάς 
οποίας δύναται νά γίνη έπωφελής έκμετάλλευσις τών 
τριών φυσικών πηγών ένεργείας, δηλαδή τής ήλιακής 
ένεργείας καί τών παραγόγων ταύτης τής αιολικής 
ένεργείας καί τής τών ύδατοπτώσεων.

’Από πλευράς ήλιακής ένεργείας, ή Ελλάς εύρι- 
σκομένη έντός τής βορείου ύποτροπικής ζώνης έ'χει 
εύνοηθεϊ άπό άπόψεως ήλιοφανείας όσον όλίγαι περιο- 
χαί τής Εύρώπης. 'Ο  ούρανός τής Ελλάδος καί ιδιαι
τέρως ώρισμένων περιοχών αύτής είναι παροιμιώδης, 
διά τήν μεγάλην του ήλιοφάνειαν.

Πράγματι ή νήσος Ζάκυνθος καί Κεφαίληνία, αί 
νότιαι άκραι τής Πελοποννήσου, αί άκταί τής Άργο- 
λίδος, τό ΝΔ Αίγαϊον ,ή νήσος Κύθηρα, τό δυτικόν 
άκρον τής Κρήτης, καί αί μικρασιατικαί άκταί τοϋ 
βορείου Αιγαίου παρουσιάζουν έτησίαν ήλιοφάνειαν 
μεγαλυτέραν τών 3.000 ωρών. ’Ή τοι 8 1 ]2 κατά μέσον 
όρον ωρών ήμερησίως.

Εις τάς δυτικάς άκτάς τής ’Ηπείρου καί Στερεάς 
εις τήν Κέρκυραν καί Λευκάδα, εις τό μεγαλύτερου 
μέρος τής Πελοποννήσου, εις τήν ’Αττικήν καί τάς 
δυτικάς Κυκλάδας ή έτησία ήλιοφάνεια κυμαίνεται 
μεταξύ 2.800 καί 3.000 ωρών.

Γενικώς ή ήλιοφάνεια είναι μικροτέρα τών 2.400 
ωρών έτησίως μόνον εις ώρισμένας περιοχάς τής 
Θεσσαλίας. Ηπείρου καί Μακεδονίας καί ολίγον 
κάτω τών 2.300 ωρών εις τά ορεινά συγκροτήματα 
τών ώς άνω περιοχών.

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ έτους ή ήλιοφάνεια παρου
σιάζει μίαν εύρεΐαν κύμανσιν τό έλάχιστον τής οποίας 
σημειοΰται κατά Δεκέμβριον καί γενικώς κατά τούς 
χειμερινούς μήνας πλήν όμως καί τότε είναι μεγαλυ
τέρα τής παρουσιαζομένης εις άλλας περιοχάς τής 
Εύρώπης. Ά πό  τοϋ Μαρτίου όμως μ,έχρι καί τοϋ 
’Οκτωβρίου παρουσιάζει μεγάλας τιμάς καί ώς έκ 
τούτου ή έκμετάλλευσις τής ήλιακής ένεργείας δύ- 
ναται νά γίνη εις τήν χώραν μας εις μεγάλην κΛίμακα 
προς μεγάλην ωφέλειαν τής έθνικής μας οικονομίας.

Αλλά διά νά έπιτευχθή ή έκμετάλλευσις αυτή πρέπει 
συστηματικαί έρευναι καί έμπεριστατομέναι μελέται 
νά άρχίσουν άπό τοϋδε. ’Ίσως θά έπρεπε νά συσταθή 
ειδικός κρατικός φορεύς ήλιακής καί αιολικής ένερ
γείας όστις νά περιλαμβάνη καί τήν έξ ύδατοπτώσεων 
ένέργειαν. Έ κ  παραλλήλου όμως θά έπρεπε καί ή 
ΔΕΗ, ήτις ένδιαφέρεται περισσότερον παντός άλλου 
διά τό ένεργειακόν δυναμικόν τής Ελλάδος νά δη- 
μιουργήση ειδικόν προς τον σκοπόν τοΰτον τομέα εις 
στάθμην τούλάχιστον διευθύνσεως.

’Ό χ ι πάντως προχειρότητες, όχι μεμονωμέναι 
δραστηριότητες οχι έπιπολαία έξέτασις τών θεμάτων 
εούτων καί δή εις τήν χαραυγήν τής «ήλιακής έποχής» 
ώς όνομάσθη τό τελευταίου τέταρτου τοϋ παρόντος 
αΐώνος. Χρειάζεται προγραμματισμός μακρόπνοος 
καί συντονισμός ορθολογικός. Είναι άπαράδεκτον 
τό χρυσάφι μέ τό όποιον ραντίζει τήν χώραν μας ό 
Φοίβος Απόλλων νά χάνεται όταν έχομεν τόσον μεγά
λην άνάγκην αύτοϋ.
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Εις τήν φύσιν παρατηροϋμεν ότι 
πολλάκις ομάδες ζώων συσπειροΰν- 
ται περί άτομον άρρεν νεαράς ή 
μέσης ήλικίας καί ίκανοϋ ώστε νά 
συνδυάζη τήν ατομικήν ρώμην καί 
μαχητικήν ικανότητα μέ μίαν ορ
γανωτικήν ευελιξίαν καί προτερή
ματα ήγεσίας ώστε ή όμάς νά έ'χη 
συνήθως συλλογικά καί άτομικά 
ώφελήματα.

Τοϋτο όμως δεν είναι κανών εις 
όλα τά άγελαΐα ζώα όπως δεν είναι 
καί κανών εις τάς άνθρωπίνους ομά
δας. Εις περιπτώσεις δημιουργίας 
ομάδων ενστικτώδη σκοπόν έχου- 
σών τήν άναπαραγωγήν καί προ
στασίαν των νεογνών ή σωματική 
δύναμις καί μαχητικότης τοϋ άρρενος 
οστις κατατροπώνει συνεχώς τούς 
άντιπάλους καί υπερασπίζει τήν 
ομάδα εναντίον τών φυσικών της 
εχθρών είναι σοβαρόν πλεονέκτημα.

Τοιαΰται παρατηρήσεις έχουν 
παλαιόθεν δημιουργήσει τήν έντύ- 
πωσιν ότι ή δύναμις συνδυάζεται 
άπαραιτήτως μέ τήν σωματικήν 
ρώμην καί είναι βασικόν αίτημα 
διά τήν ήγεσίαν.

’Από τοϋ Σαμψών καί τοϋ Ή ρα- 
κλέους μέχρι τοϋ ODIN καί τοϋ 
Αίαντος δηλαδή μυθικών ή ήμιμυ- 
θικών προσώπων γεωγραφικοΰ χώ 
ρου έκτεινομένου άπό τής Μ. ’Ανα
τολής μέχρι τής Σκανδιναβίας βλέ- 
πομεν ότι πολλαί κοινωνίαι εις δια
φόρους έποχάς συνέδεον τήν σω
ματικήν μέ ύπερφυσικάς ικανότητας 
καί έτρεφον ύπέρμετρον θαυμασμόν 
προς ταύτην.

Εις τήν φύσιν όμως παρατηροϋμεν 
ότι καί ομάδες ζώων καί άνθρώπινοι 
κοινωνίαι άγονται είτε άπό θήλεα 
είτε άπό γηραλέα άρρενα έχοντα 
έλαχίστην σωματικήν ρώμην. Αί 
όμάδεε δέ τών οποίων ήγοΰνται είναι 
μονιμώτεραι καί καλύτερον συγκε- 
κροτημέναι μέ πλέον άνεπτυγμένον 
αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης καί 
τηρήσεως τών νόμων, εθίμων καί 
παραδόσεων. Οί φυσικοί καί οί μα
θηματικοί όμιλοΰν πάλιν περί δυνά

μεως. Διά τούτο ή έννοια άπαιτεΐ 
λεπτομερή άνάλυσιν.

'Η  έννοια απαντάται εις πολλάς 
εκφράσεις όπως φυσική, στρατιωτι
κή, βιομηχανική, οικονομική, κοινω
νική καί σημαίνει τήν ικανότητα τοϋ 
προκαλεΐν προσωρινάς ή μονίμους 
άλλαγάς εις τό περιβάλλον, συνήθως 
ύπό καταλλήλους συνθήκας καί εις 
κατάλληλον χρόνον, είτε τήν ιδιό
τητα τοϋ έπιβάλλεσθαι εύθέως ή εμ
μέσως. Συνήθως δέ εντός τών πλαι
σίων όριζομένων ύπό τής φύσεως
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της ένεργουμένης δυνάμεως. Ε π ί 
σης δύναμις είναι ή ίκανότης τοΰ 
δράν καί άντιδράν εις τυχαίας ή 
έσκεμμένας μεταβολάς των δρων 
των ρυθμιζόντων τήν υφήν καί δο
μήν τοΰ περιβάλλοντος.
Συμφώνως προς τούς άρχαίους 'Έ λ
ληνας βασικά χαρακτηριστικά ή 
δείγματα δυνάμεως είναι ή βία καί 
τό κράτος. 'Ο  ’Αριστοτέλης γράφει 
περί των συστατικών ή χαρακτηρι
στικών της δυνάμεως έννοιών δπως 
της εξουσίας, έπιβολής αύθεντίας, 
βίας κ.λ.π. Ό  MACCIAVELLI όμι- 
λεϊ περί IM PERIO, FORZA, ΡΟ- 
ΤΕΝΤΕ AUTO RITA ώς συστα
τικών της έννοιας της δυνάμεωε. 
'Ο W EBER υποστηρίζει δτι 
ΜΑΗΤ (δύναμις) είναι ή πιθανό- 
της ένος παράγοντος να έπιβάλη 
τήν θέλησίν του έπί άλλων, εντός 
πλαισίου κοινωνικών σχέσεων. 'Η  
σημερινή κοινωνιολογία θεωρεί δτι 
ή ισχύς καί το κύρος άποτελοϋν έν- 
δείξεις δυνάμεως καθώς καί ό σε
βασμός καί ή υποταγή.

’Επειδή ή έννοια της δυνάμεως 
είναι καί ρευστή καί έκτεταμένη 
διά τούτο πολλοί σύγχρονοι επιστή
μονες προσπαθούν νά τήν ερευνή
σουν άπό διαφόρους σκοπιάς καί νά 
τήν περιγράφουν είτε βάσει τοΰ πε
ριεχομένου της, είτε βάσει τών έκ- 
δηλώσεών της, είτε βάσει άλλων 
χαρακτηριστικών της. Μέ βάσιν τήν 
θεωρίαν τών παιγνίων δύναμιν θεω- 
ροΰμεν τό τυχαΐον καί πιθανώς άντι- 
κειμενικώς ελάχιστης σημασίας πα
ράγοντα συστήματος έξισώσεων ή 
συναρτήσεων ίσης ισχύος καί έν 
καταστάσει σταθεράς ή άσταθοΰς 
ισορροπίας δστις παράγων μεταβάλ
λει τήν άνωτέρω κατάστασιν προς 
μίαν ή άλλην κατεύθυνσιν. Τοιαύτη 
είναι ή θεώρησις της δυνάμεως παρά 
τών μαθηματικών, οικονομολόγων 
καί κοινωνιολόγων. 'Η  άνωτέρω 
θεώρησις της δυνάμεως είναι σύγχρο
νος καί βοηθεϊ σημαντικώς εις τό 
νά έννοήσωμεν καλύτερον πολλά 
φαινόμενα της οικονομικής πολιτι
κής καί κοινωνικής ζωής. 'Ως πα
ράδειγμα δυνάμεθα νά λάβωμεν τήν 
περίπτωσιν ολιγοπωλίου έκ τεσσά
ρων έπιχειρήσεων A, Β, Γ, Δ, έκ 
τών οποίων ό Α κυριαρχεί κατά 
30%  έπί άγοράς Ω, ό Β κατά 40%, 
ό Γ κατά 25%  καί ό Δ κατά 5%. 
Εις τήν άνωτέρω περίπτωσιν καί

άντιθέτως μέ τήν συνήθη άντίληψιν 
ή πραγματική δύναμις είναι ό Δ έάν 
μειώση τήν τιμήν πωλήσεως κατά 
μίαν μονάδα. Έ άν τήν μειώση κατά 
δύο μονάδας ή δύναμις του θά αύξη- 
θή διότι οί άλλοι είναι ύποχρεωμένοι 
νά τον άκολουθήσουν εις τάς μειώ
σεις διά νά διατηρήσουν τό μερίδιόν 
των εις τήν άγοράν. Παρόμοιας 
καταστάσεις παρατηροΰμεν είς τούς 
σχηματισμούς κυβερνήσεων έκ πολ
λών κομμάτων εις διαπραγματεύ
σεις τών συλλογικών συμβάσεων, 
τούς πλειστηριασμούς κλπ. Εις τήν 
στρατηγικήν τό φαινόμενον παρου
σιάζεται δταν ήγέται διατηρούν μο
νάδας διαρκώς έν έφεδρεία προς τον 
σκοπόν νά άναγκάσουν τον άντίπα- 
λον νά διατηρήση άναλόγους ή καί 
μεγαλυτέρας μονάδας έν έφεδρεία 
καθώς καί εις άλλας καταστάσεις. 
'Η  άνωτέρω θεώρησις έπιτρέπει τήν 
δι’ ήλεκτρονικών υπολογιστών διε- 
ρεύνησιν μεταβολών εις περίπτωσιν 
ισορροπίας οικονομικών, κοινωνι- 
νικών καί στρατιωτικών δυνάμεων.

Ταΰτα περί τής δυνάμεως άπό 
άπόψεως θεωρίας παιγνίων. "Αλλοι 
έρευνηταί διαιρούν τήν δύναμιν — 
άσχέτως προς τό παίγνιον τής χρή- 
σεούς της —εις άμεσον ή γυμνήν

δύναμιν, τουτέστιν τήν βίαν, μίαν 
πρωτόγονον μορφήν της άπαντω- 
μένην εις μή ώργανωμένας ομάδας 
προσωρινού κατ’ άρχήν χαρακτήρος 
περί τής οποίας ώμιλήσαμεν είς τήν 
άρχήν τής μελέτης, είς ιερατικήν 
δύναμιν, ήτις πιθανώς νά διεδέχθη 
τήν άνωτέρω πρωτογενή μορφήν 
δυνάμεως. Μάγοι, μάντεις, ιερείς, 
σαμάν, άσκηταί, γκουρού διαθέτουν 
σοβαράν δύναμιν ειδικής φύσεως εις 
πολλάς κοινωνίας βασιζομένην είς 
τον φόβον τού ύπερφυσικοΰ. 'Η  
στρατιωτική δύναμις πιστεύεται δτι 
έδημιουργήθη σχετικώς άργότερον 
καί έχει δύο πεδία δράσεως, τό έσω- 
τερικόν βασιζόμενον είς τήν πειθαρ
χίαν καί τήν ιεραρχίαν καί τό έξω- 
τερικόν δπου ύποκείμενα χρησιμο- 
ποιήσεως τής στρατιωτικής δυνά
μεως είναι ό τυχών άντίπαλος, έχ- 
θρός ή καί άμαχος. 'II πολιτική δύ- 
ναμις φαίνεται δτι ένεφανίσθη είς 
τήν ιστορίαν άργότερον τής στρα

τιωτικής καί τής ιερατικής κατά τον 
ροΰν τής έξελίξεως τών κοινωνιών 
καί έχει ώς βάσιν τήν πολιτικήν όρ- 
γάνωσιν καί ιεραρχίαν άτόμων καί 
ομάδων έν χρόνω καί χώρω. Φορείς 
της γενικώς είναι άτομα ή καί ομά
δες άτόμων κατέχουσαι ώριομένας 
θέσεις έλέγχου ή έπιδράσεως ή έπιρ- 
ροής έντός τοΰ γεωγραφικοπολιτι- 
κοΰ χώρου καί αί έκδηλώσεις της 
είναι είς πολλάς περιπτώσεις ό ύπό 
τής πολιτικής δυνάμεως έλεγχος 
τής στρατιωτικής ή καί τής οικονο
μικής δυνάμεως έν τώ αύτώ χώρω. 
Είς πολλάς περιπτώσεις δύναται νά 
συμβή καί τό άντίθετον, δηλαδή ή 
στρατιωτική ή ή οικονομική δύναμις 
νά έλέγχη τάς άλλας τόσον έν τώ 
έσωτερικώ, δσον καί έν τώ έξωτερι- 
κώ χώρω. Μάλλον τελευταία καί 
είς περιπτώσεις σχετικώς προηγμέ
νων κοινωνιών έμφανίζεται ή οικο
νομική δύναμις, τής οποίας φορείς 
δύνανται νά είναι καί άτομα, άλλά 
καί ομάδες. Είς τάς κεφαλαιοκρατι- 
κάς κοινωνίας άτομα δύνανται νά 
διαθέτουν τεραστίαν οικονομικήν δύ- 
ναμιν, ένώ είς σοσιαλιστικάς ή όλο- 
κληρωτικάς ομάδας, δπως όμοσπον- 
δίαι, άσφαλιστικά ταμεία, συνεται
ρισμοί, άρχοντα κόμματα καί άρχου-

σαι «κλίκαι» ή οίκογένειαι διαθέ
τουν μεγάλην οικονομικήν δύναμιν.

Κατά τήν έξέτασιν καί άνάλυσιν 
οίασδήποτε δυνάμεως χρήσιμον ε ί
ναι νά έξετάζωμεν τό μέγεθος τής 
δυνάμεως. Τό μέγεθος τής δυνάμεως 
είτε στρατιωτικής είτε πολιτικής 
είτε οικονομικής είναι γενικώς σχε
τικόν καί έξαρτάται κυρίως άπό τό 
πλαίσιον έντός τού οποίου ένεργεΐ 
καί άπό τήν κατάστασιν τών άλλων 
δυνάμεων έντός καί έκτος τού χώ 
ρου. Εκατομμυριούχος π.χ. είς χω- 
ρίον διαθέτει πολύ μεγαλυτέραν δύ- 
ναμιν άπό έκατομμυριοΰχον τών με- 
γαλοπόλεων, λοχαγός στρατού κα
τοχής μεγαλυτέραν δύναμιν άπό 
στρατηγόν τής κατεχομένης χώρας, 
κομματάρχης κυβερνώντος κόμμα
τος μεγαλυτέραν άπό άποτυχόντα 
βουλευτήν κ.ο.κ. 'Η  κατανομή, έπί- 
σης, τής δυνάμεως είναι ένδιαφέρον 
στοιχείον προς έξέτασιν καί παρά
δειγμα ταύτης είναι ή διαίρεσις τής

Ή έννοια τής δυνάμεως άπό 

κοινωνιολογικής άπόψεως
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κρατικής εξουσίας εις νομοθετικήν, 
δικαστικήν καί εκτελεστικήν μέ 
άπώτερον σκοπόν τήν διαρκή πάλην 
καί δημιουργίαν δυναμικών έξισορ- 
ροπήσεων άναλόγως τής έκάστοτε 
ισχύος των κλάδων τής κρατικής 
έξουσίας. Ή  έκτασις τής δυνάμεως 
είναι επίσης ενδιαφέρον χαρακτηρι
στικόν της καί ώς παράδειγμα άνα- 
φέρομεν τάς πολυεθνικάς έταιρίας, 
των οποίων ή οίκονομικο - πολιτική 
δύναμις εκτείνεται καθέτως καί όρι- 
ζοντίως εις πολλάς χώρας. Αί οίκο- 
νομικαί μορφαί τοϋ τράστ, καρτέλ, 
χόλντινγκ, πούλι είναι μορφαί οικο
νομικής δυνάμεως, σκοπόν εχουσαι 
τον εί δυνατόν ολοκληρωτικόν έλεγ
χον μιας αγοράς ή καί κλάδου οικο
νομικής δραστηριότητος. 'Η  δικαιο
δοσία ή μάλλον τομεύς δράσεως μιάς 
πολιτικής ή στρατιωτικής δυνάμεως 
είναι έτερον έρευνήσιμον χαρακτη
ριστικόν, σχέσιν έχον συνήθως μέ τά 
κρατικά όρια, δήμους, κοινότητας, 
έκλογικάς περιφερείας, τομείς άμύ- 
νης κ.λ.π.

'Η  άρμοδιότης άσκήσεως δυνά
μεως είναι καί αύτή ενδιαφέρον στοι
χειών συνδεόμενον καί μέ τό μέγεθος, 
τήν έκτασιν καί τήν ίεραρχικήν θέ- 
σιν του έχοντος τήν δύναμιν προσώ
που ή οργάνου. 'Η  ιερατική δύναμις 
έπισκόπου είναι πλέον έντονος εντός 
τής περιφερείας του, ή οικονομική 
δύναμις μιάς τραπέζης εντός τοϋ 
κράτους καί ιδίως εντός τοϋ κλάδου 
της, ή στρατιωτική κυρίως επί των 
φερόντων στολήν κ.ο.κ. Αί πηγαί 
τής δυνάμεως έχουν, συνήθως, σχέ
σιν μέ τό πλαίσιον έντός τοϋ όποιου 
ένεργοΰν καί των έπικρατουσών συν
θηκών. 'Η  πηγή τής δυνάμεως ένός 
άστυνομικοΰ είναι τόσον ή ύπ’ αύτοΰ 
τήρησις τών νόμων τοϋ κράτους δσον 
καί υπό έκάστου πολίτου πίστις άνάγ- 
κης τηρήσεως τών νόμων. Εις πε- 
ρίπτωσιν άναρχίας ή άνομίας τό κό
ρος έξαφανίζεται καί τό διαδέχεται 
ή βία καί ή τρομοκρατία. Ή  πηγή 
δυνάμεως είναι ό τρόπος χρησιμο- 
ποιήσεώς της καί εξαφανίζεται όταν 
μεταβληθοΰν αί συνθήκαι. 'Η  οικο
νομική δύναμις πλουσίου πηγάζει 
άπό τήν πίστιν τών πλείστων δτι τό 
χρήμα είναι δύναμις, ή ιερατική ένός 
ραββίνου ή χότζα άπό τήν πίστιν 
ωρισμένων εις μίαν θρησκείαν κ.ο.κ. 
'Η  ίκανότής χρήσεως δυνάμεως καί 
ιδίως τοϋ άρίστου ποσοΰ διά τήν επι
τυχίαν τοϋ έπιδιωκομένου άποτελέ- 
σματος. Τήν ικανότητα χρήσεως οι
κονομικής δυνάμεως παρατηροϋμεν 
εις τούς πλειστηριασμούς, τά χρη
ματιστήρια άξιών καί έμπορευμάτων

καί είς άλλας περιπτώσεις. Τά κί
νητρα τής δυνάμεως δύνανται νά ε ί
ναι τά αύτά μέ τάς πηγάς της. Τού
το, δμως, άναλόγως τών περιπτώ
σεων. Τό κίνητρον ένός αστυνομικού 
δύναται νά είναι ή επιτυχία προσω- 
πικοΰ οφέλους ή ίκανοποίησίς παρα
νόμου επιθυμίας ενώ ή πηγή τής δυ- 
νάμεώς του είναι τό έννομον κράτος.

Γενικώτερον δμως τά κίνητρα 
σχέσιν έχουν μέ τήν νοοτροπίαν «ορι
σμένων προσώπων καί τήν υφήν καί 
δομήν ωρισμένων καταστάσεων, αί 
όποΐαι έπιβάλλουν τήν χρήσιν δυνά
μεως δπως π.χ. είς περίπτωσιν εσω
τερικών ταραχών ή πολιτική δύνα- 
μίζ χρησιμοποιεί τήν στρατιωτικήν 
διά τήν έξασφάλισιν τής τάξεως.

Τό κόστος τής δυνάμεως σχέσιν 
έχει συνήθως καί μέ τον σκοπόν τής 
χρήσεώς της καί μέ τά έπιδιωκόμενα 
αποτελέσματα. Γενικώς τό χαμηλό- 
τερον κόστος παρουσιάζει ή άμεσος 
δύναμις (βία) άσκουμένη υπό ένός 
άτόμου ή μικράς όμάδος έπί ατόμου 
ή άλλης όμάδος.

Ή  ιερατική, επίσης, δύναμις εί
ναι σχετικώς εύθυνή διότι δέν χρη
σιμοποιεί πολλά υλικά, κτίρια καί 
πρόσωπα καθώς καί όργάνωσιν. Δα
πανηρά καί κυρίως είς τήν έποχήν 
μας είναι ή στρατιωτική καί ή πολι
τική δύναμις καί παρατηροϋμεν οτι 
«ορισμένα κράτη, κόμματα καί πρό
σωπα δαπανούν τεράστια ποσά διά 
τήν άπόκτησίν της καί διατήρησίν 
της. Τό κόστος τής οικονομικής δυ
νάμεως είναι σχεδόν άδύνατον νά 
ύπολογισθή διότι διά τήν δημιουρ
γίαν τών συγχρόνων οικονομικών

συνθηκών, επιτρεπουσών τήν υπό 
«ορισμένων ατόμων, οργάνων καί 
υπαλλήλων διάθεσιν τεράστιας οικο
νομικής δυνάμεως, δεκάδες γενεών 
έχουν έργασθεΐ καί άποταμιεύσει.

Μία άλλη έννοια τής δυνάμεως 
είναι ή σχετιζομένη μέ τήν οικονο
μικήν, στρατιωτικήν καί πολιτικήν 
ίσχύν ωρισμένων κρατών, ήτις βά
σιζε ται είς τόν πληθυσμόν των, πρώ
τος δλας καί ενέργειαν, βιομηχανι
κήν πρόοδον καί άλλους παράγοντας.

Όμιλοΰμεν συνήθως περί ύπερδυνά- 
μεων (Ρωσσία, ΗΠΑ, Κίνα), μεγά
λων δυνάμεων (Δυτ. Εύρώπη, Ίνδίαι 
’Ιαπωνία) μέσων δυνάμεων (Βρα
ζιλία, Πακιστάν, Περσία, Νιγηρία 
κ.λ.π.) καί μικρών τοιούτων. Πολ
λοί δυνάμεις δεικνύουν «χημεία πα
ρακμής λόγω υπερπληθυσμού, πτώ 
σεως γεννήσεων, οικονομικής έξαν- 
τλησεως καί έλλείψεως θελήσεως 
ένεργεΐν ώς δύναμις. "Αλλοι δυνά
μεις δεικνύουν σοβαράς τάσεις άνα- 
πτύξεως (’Ιαπωνία, Βραζιλία, Αυ
στραλία, Κίνα κ.λ.π.), ενώ άλλαι 
παραμένουν στάσιμοι ώς ή Γαλλία 
’Ιταλία κ.λ.π.

'Η  ισχύς τών διαφόρων δυνάμεων 
μετράται άπό ειδικούς, διά τής χρή
σεως διαφόρων δεικτών, έκ τών 
όποιων ό πλέον γνωστός είναι ό δεί
κτης τού GINNI βασιζόμενος είς 
τήν σύνθεσιν καί σύγκρισιν έπί μέ
ρους δεικτών έντός καί έκτος τής 
χώρας.

Τά άνωτέρω ένδιαφέρουν κυρίως 
έπιτελεΐα, οικονομολόγους καί κοι
νωνιολόγους καί διά τούτο δέν εί- 
σερχόμεθα είς τό θέμα.
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Τ Ο  ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ T O

Δέν πρόκειται βέβαια γιά μιά όποιαδήποτε πόλη 
πρόκειται γιά τήν ’Αθήνα, τό άλλοτε «κλεινόν 
άστυ» τήν «διαμαντόπετρα στής γης τό δακτυλίδι» 
όπως τήν είπε ό ποιητής

Ά ν θέλαμε νά συνοψίσωμε σέ μιά φράση τό 
παρελθόν καί τό μέλλον τής θρυλικής αύτής πόλης 
μέσα στήν διαδρομή τής αιώνιας ιστορίας της, θά 
μπορούσαμε νά ποΰμε : «"Αλλοτε άνθοΰσε στήν σκιά 
τής Άκροπόλεως- τώρα ρίχνει τήν σκιά της στήν 
’Ακρόπολη»

Πώς φτάσαμε ώς εκεί, είναι μιά ιστορία πού εν
διαφέρει όλους τούς "Ελληνες, γιατί τοΰ κάθε 
"Ελληνα είναι υπόθεση προσωπική

Αίγοι ίσως θά ξέρουνότι ή ’Αθήνα προήλθε άπό τις 
δώδεκα πόλεις πού ό πρώτος βασιλιάς της, ό Κέ- 
κροψ, είχε ιδρύσει στήν ’Αττική. Οί πόλεις τού
τες ήταν ή Κεκροπία, ή Τετράπολις, ή Έπακρία, ή 
Δεκέλεια, ή Έλευσίς, αί ’Αφίδναι, ό Θορικός, ή 
Βραυρών, ή Κύθηρος, ή Σφηττός, ή Κηφισιά καί ή 
Τετράκωμος. (Στράβων: 397,20) Μέ άλλους λόγους 
ή ’Αθήνα— ό πληθυντικός «αί Άθήναι» προήλθε 
άκριβώς άπό τις πολλές αύτές πόλεις πού τήν άπο- 
τελοΰσαν—■ άπλωνόταν σέ όλόκληρο τό λεκανο
πέδιο τής ’Αττικής. Πυρήνας βέβαια τοΰ έκτεταμέ- 
νου αύτοΰ οικισμού ήταν τά κτίσματα γύρω άπό τήν 
’Ακρόπολη, τό κέντρο σάν νά λέμε τής πόλης. 
"Ενα κέντρο πού τό σεβάστηκαν όλοι οί αιώνες, 
γιατί τό προστάτευε ή σκιά τοΰ ίεροΰ βράχου. 
"Ολοι οί αιώνες...εκτός άπό τόν εικοστό!.. Πάνω 
σέ τοΰτο τό θέμα υπάρχει ένα χαρακτηριστικό 
άνέκδοτο.

"Οταν ό Μωάμεθ, ό Πορθητής, κυρίευσε τήν 
Κωνσταντινούπολη καί κατέλαβε τήν Βυζαντινή 
αυτοκρατορία, κατέβηκε καί στήν ’Αθήνα. Φαί
νεται πώο οί θρΰλοι γύρω άπό τήν αιώνια πόλη τόν 
είχαν έντυπωσιάσει. 'Η επίσκεψή του έμοιαζε μέ

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Ζ Η Τ Ρ Ι Δ Η
Δ ) ν τ  ο ϋ Α'

’Υπουργείου Π ολιτισμού—Ε π ισ τη μ ώ ν

προσκύνημα. Πήγε κατ’ ευθείαν στήν ’Ακρόπολη 
καί στάθηκε πολλή ώρα μπροστά στόν Παρθενώνα 
σιωπηλός. "Ενας άπό τήν άκολουθία του τότε, δια
τάζει νά στηθή πάνω στόν ιερό βράχο ή σκηνή τοΰ 
άφέντη του. Τ’ άκούει ό Πορθητής καί σταματά μέ 
νευρική κίνηση τοΰ χεριοΰ του τούς στρατιώτες 
πού πήγαιναν νά έκτελέσουν τήν διαταγή. 'Αρπάζει 
ένα τόξο τεντώνει τό βέλος στή χορδή καί τό τινά
ζει μακρυά. «Έκεΐ πού έπεσε τό βέλος, εκεί θά 
στήσετε τή σκηνή» διατάζει.

Ό  βάρβαρος είχε σεβαστεί τήν ιερότητα τοΰ χώ
ρου.

Τετρακόσια χρόνια κατόπιν τά πράγματα δέν πή
γαν καί τόσο καλά. Ό  Καποδίστριας άνθρωπος 
μέ έμπνεύσεις μεγαλόπνοες δίσταζε νά έγκρίνη τήν 
πρόταση τών παραγόντων τής ’Αθήνας πούέπέμεναν 
νά συνταχθή τό πολεοδομικό σχέδιο τής πρωτεύου
σας. Αυτός είχε τή γνώμη ότι ή πανάρχαια πόλη έπρε
πε νά μείνη άπείραχτη. ’Αμέσως μετά τήν δολοφονία 
του όμως οί ’Αθηναίοι έδωσαν εντολή (1831) γιά τό 
σχέδιο τοΰτο στόν Σταμάτη Κλεάνθη καί τόν 
Εδουάρδο Σάουμπερτ. Οί δύο τοΰτοι ήταν άρχιτέ- 

κτονες όχι τυχαίοι. Έκαναν βέβαια τό μεγάλο καί 
μοιραίο λάθος— ήταν δικό τους άραγε ; ή αυτή 
ήταν ή εντολή— νά διαλέξουν γιά τήν νέα πρω
τεύουσα τόν χώρο τής άρχαίας πόλης. "Ομως τό 
σχέδιό τους ήταν μεγαλεπίβολο καί πρόβλεπε πό-
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Μ Ε Λ Λ Ο Ν  ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

λη ευρύχωρη καί μεγαλόπρεπη, μέ πλατειές λεω
φόρους,. πλατείες, πάρκα καί κήπους.

Τούτο τό σχέδιο— πού θά ήταν ή βάση γιά μιά 
σημερινή πόλη άνετη σέ διαβίωση καί κυκλοφορία— 
δέν έφαρμόσθηκε τελικά. Γιά πολλούς καί διάφορους 
λόγους, ανάμεσα στούς όποιους ό πιό σημαντικός 
ήταν τά ατομικά μικροσυμφέροντα, ό Όθων έδωσε 
εντολή γιά νέο σχέδιο στόν Λεόν Κλέντσε, αρχι
τέκτονα του βασιληα τής Βαυαρίας, Λουδοβίκου. 
Τό σχέδιο τού Κλέντσε άπετέλεσε καί τήν βάση τής 
κακοδαιμονίας τής ’Αθήνας. Μικρόψυχο, κακομοι- 
ριασμένο καί μυωπικό. ΤΗταν σχέδιο όχι γιά μιά πρω
τεύουσα καί μελλοντική μεγαλούπολη, αλλά γιά 
κωμόπολη ασήμαντη καί καχεκτική. Άδικα προ
σπάθησε άργότερα ό Γκαϊρντερ καί άλλοι νά τό 
διορθώσουν. 'Η ’Αθήνα έμεινε πόλη γιά 100.000 
κατοίκους, καί οί δρόμοι της προορισμένοι μόνο γιά 
βοϊδάμαξες.

Τούτο φάνηκε καθαρά όταν ό πληθυσμός έφτασε

Ή  "Αθήνα τών ονείρων πού έμεινε στά χαρτιά. Τήν σημε
ρινή τσιμεντένια πολιτεία τήν φαντάσθηκαν καί τήν σχέδια
σαν ώραία κηπούπολη οί θαυμάσιοι πολεοδόμοι του περα
σμένου αιώνα Σταμάτης Κλεάνθης (αριστερά) καί Έδουάρδος 
Σάουμπερτ (δεξιά). Δυστυχώς τό ώραϊο ρυμοτομικό σχέδιο, 
πού είκονίζεται ανωτέρω, δέν έφαρμόσθηκε ποτέ.
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στό έκατομμύριο, κι' όταν τις βοϊδάμαξες άντικατέ- 
στησαν εκατοντάδες χιλιάδων αυτοκίνητα.

Οί ’Αθηναίοι άρχισαν νά άσφυκτιοΰν. Τά κτίρια 
πλήθαιναν, τό πράσινο λιγόστευε, καί ή άσφαλτος 
ζητούσε Ολοένα καί περισσότερο αίμάτινο τίμημα.
Υστερα από τόν δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, ό 

πληθυσμός ζύγωσε τόν τρομακτικό αριθμό των δύο 
εκατομμυρίων. ΤΗταν ίσως καιρός νά άντιμετωπι- 
σθή τό πρόβλημα καί νά σωθη ή 'Αθήνα. Ή  σωτη
ρία της θά στοίχιζε βέβαια άκριβά. όμως πιό ποσό 
μπορεί νά θεωρηθή πολύ, καί πιό τίμημα μπορεί νά 
θεωρηθή άκριβό, όταν πρόκειται γιά τήν πιό παληά, 
τήν πιό ένδοξη, τήν πιό όμορφη πόλη τής γης; 
Μπορεί νά λογαριάση κανείς πόσα λεφτά στοιχίζει 
ό Παρθενώνας ; Πόσο μπορεί νά πουληθή ό Ηνίο
χος; Πόσο κοστολογείται ό Έρμης τού Πραξιτέλη;

Χάθηκε κι’ αυτή ή ευκαιρία. Κανένα πολεοδομικό 
σχέδιο δέν έγινε μετά τόν Πόλεμο. Πολυκατοικίες 
ξεφύτρωσαν παντού. Πελώριες, τσιμεντένιες, κακό
γουστες. "Εκρυψαν τόν ’Αττικό ήλιο, εξαφάνισαν 
τόν καταγάλανο ουρανό, έφραξαν τόν δρόμο στό 
Πεντελίσιο αγέρι, στήν κατάρμυρη αύρα τού Σαρω- 
νικοϋ.

Υψωσαν φωνή μεγάλη, άπελπισμένη οί παληοί 
Αθηναίοι. Έκρουσαν τόν κώδωνα τού κινδύνου 

προφητικά. Μά δέν άκούστηκαν. Τήν σοφή φωνή 
τους τήν σκέπασε τό «νέο κύμα», ή «μοντέρνα 
γραμμή». Μίλαγαν τότε πολλοί καί διάφοροι 
γιά Νέα Ύόρκη, γιά Σικάγο, γιά Σάν Πάολο. γιά 
Μόντεβιντέο...Κανείς όμως απο αυτούς δέν μάς εξή
γησε τήν σχέση πού μπορεί νάχη ή τρισχιλιό-

χρονη πόλη μέ τις φανταχτερές πρωτεύουσες τού 
νεοπλουτικοϋ υλισμού. Κανείς δέν διάβασε στή με
λέτη τού βαθυστόχαστου Χέρμαν Σράϊμπερ, καί 
τήν πολυσήμαντη φράση του: «Νέα 'Υόρκη: ή 
πόλη των υπερβολών. Ή  πιό ψηλή, ή πιό βρώμικη, 
ή πιό σκληρή, ή πιό άφόρητη γιά νά ζή κανείς!» 
Καί παρά κάτω: «Νέα Ύόρκη ό πιό σκανδαλώδης 
πλούτος άγκαλιά μέ τήν πιό εξοργιστική μιζέρια. 
όλοι εναντίον όλων κι’ ό καθένας γιά τόν έαυτό του!» 
Κανείς δέν πήγε νά παρακολουθήση τήν στροφή τών 
180 μοιρών στά μοντέρνα πολεοδομικά Ινστιτούτα 
τής Γαλλίας πού έχουν τήν στιγμή τούτη γιά έμβλη
μά τους : «’Επέκταση κατά πλάτος· όχι πιά καθ’ 
ύψος!».

Έτσι είδαμε νά ξεφυτρώνουν ουρανοξύστες καί 
στήν Αθήνα! Καί πού; ’Αντίκρυ εκεί πού άλλοτε 
άπλώνοταν έκείνη ή γραφική, ή χαριτωμένη ή αξέ
χαστη έπαυλη τού Θών. Στον μαγευτικό Χολαργό, 
κάτω άπ’ τόν ίσκιο τού Ύμμητοΰ πού δέν στέλνει 
πιά στήν μενεξεδένια πόλη τό άρωμα τού θυμαριού 
του. Στοΰ Παπάγου, πού κάποτε λεγόταν άνθούπολη. 
Οσο γιά τήν Κηφισιά....δέν άκούγεται παρά ό 

τριγμός άπ’ τά κόκκαλα τού Δροσίνη. Στήν θέση 
τής κάθε μυγδαλιάς έχει φυτρώσει ένα τετράγωνο 
τσιμεντένιο κουτί, μέ φινιστρίνια γιά νά μπαίνη 
όσο πιό λιγοστό φώς γίνεται . . .

Ο ελάχιστος έναπομένων «δημόσιος χώρος» τείνει καί 
αύτός νά έξαφανισθη. ή νά γίνη ένας τυφλός διάδρομος χωρίς 
προοπτικές άναπτύξεώς του. Ή  ασφυξία καί τό άγχος παρα
μονεύει.
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Ή  θέα των όλίγων κτιρίων κλασσικού ρυθμού, όπως αυτό 
τής Βαλλιανείου Βιβλιοθήκης, έμποδίζεται άπό τσιμεντένια 
αντιαισθητικά μεγαθήρια.

Αύτά μέ πολλά μαζΰ συνεπακόλουθα: Ή  ύδρευση, 
ό φωτισμός, ή αποχέτευση, τά τηλέφωνα.. Το άγχος 
τής κυκλοφορίας πού απαιτεί έξήντα^ ολόκληρα 
μαρτυρικά λεπτά τής ώρας γιά νά πας άπό τά Πα
τήσια στην 'Ομόνοια...

Τούτη είναι ή κατάντια τής ’Αθήνας...
Είπαμε καί γιά τό μέλλον. Πού βαδίζει τό «κλεινόν 

άστυ», ή άγαπημένη πόλη τής ’Αθήνας τής γλαυκώ- 
πιδος, τής Αίδοίης, τής Άλκήεσσας: τής Άλκιμάχης, 
τής Άτθίδας, τής Εύπλόκαμης, τής Κυπαρισσίας, 
τής Ξενίας, τής Παλλάδος, τής Πολιάδος, τής Σου- 
νιάδας, τής Όμβριμόθυμου τής Κυαναιγίδος ;

Θά είναι τόσο σκοτεινή ή μοίρα της, ύστερα άπό 
τήν θριαμβική πορεία της στούς αιώνες;

Πρό ήμερών, στόν ήμερήσιο τύπο δημοσιεύθη 
μιά είδηση, άπλή καί λιγόλογη, γι’ αυτό καί άφάν- 
ταστα σοβαρή. «Διά διαταγής τοΰ 'Υπουργού Δημο
σίων Έργων, αί άρξάμεναι έργασίαι άνεγέρσεως 
όγκώδους κτιρίου επί τής όδοΰ Κηφισίας, έμπρο
σθεν τοΰ ναού τής 'Αγίας Βαρβάρας διεκόπησαν. 
Εις τήν θέσιν θά δημιουργηθή πάρκον...»

Πάντοτε πιστέψαμε στά φωτεινά πεπρωμένα τής 
Ελλάδος· στήν μοίρα τήν άκατάλυτη τής ’Αθήνας. 
Είναι άκόμη καιρός....
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Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Α Ι Α Τ Α Γ Η
κ. Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Μεθ’ υπερηφάνειας έορτάζουν οΐ πανέλληνες τήν 
7ην έπέτειον τής ’Εθνικής μας Έπαναστάσεως τής 21ης 
’Απριλίου 1967, ή όποια συγκαταλέγεται και συναριθμεΐ- 
ται μεταξύ των σημαντικών σταθμών τής νεωτέρας 
'Ελληνικής 'Ιστορίας.

Τό μέγα τούτο επίτευγμα όφείλεται εις τήν στρατευ- 
μένην αλκήν τού "Εθνους ήτις ύλοποίησε τούς υψηλούς 
όραματισμούς καί τάς προσδοκίας τούτου, διά μίαν 
εύνομουμένην καί εύημεροΰσαν 'Ελλάδα.

Τής προσοχής οϋδενός όρθοφρονοΰντος "Ελληνος 
δέν διαλανθάνει ή θλιβερά προεπαναστατική κατάστα- 
σις καθ’ ήν, ύπολογιστικώς καί ήθελημένως έπεδιώ- 
κετο ή διά τοΰ πεζοδρομίου κατάλυσις τών ιερών καί 
τών όσιων τοΰ Έθνους, οτε πλέον κατέστη ’Εθνική 
άναγκαιότης ή μεγάλη καί σωτηρία ημέρα τής 21ης 
’Απριλίου 1967, ήτις καί έθεσε όριστικόν τέρμα εις 
τήν επικίνδυνον ταύτην κατάστασιν, χαρακτηριστικά 
τής οποίας ήσαν ή άναρχία, ή κατάλυσις τής έννόμου 
τάξεως. ή άσέβεια πρός τά όργανα τού Κράτους καί ή 
καταρράκωσις τών εύγενεστέρων καί ΰψηλοτέρων 
ιδανικών τόσων καί τόσων αιώνων έλευθέρου Ελληνι
κού βίου.

Ή  ήμέρα αύτη άπετέλεσε κατά πάγκοινον ομολογίαν 
καί άναγνώρισιν, τήν άφετηρίαν έξορμήσεως σύμπαντος 
τοΰ Ελληνισμού πρός άποκατάστασιν τής θέσεώς του 
εις τήν οικουμενικήν κοινότητα καί τήν κατ’ άξίαν 
ένταξίν του εις τήν χορείαν τών ύπερανεπτυγμένων 
χωρών, διά τήν ύλοποίησιν υψηλών στόχων οικονο
μικής, πνευματικής καί πολιτιστικής προόδου.

Ή  διαρρεύσασα 7ετία έπηλήθευσε τάς διακηρύξεις 
καί τάς προσδοκίας τής Έπαναστάσεως καί έδικαίωσε 
τό έργον της, δπερ καί απέκτησε έδραίαν θέσιν εις τάς 
συνειδήσεις τών Πανελλήνων.

Σόμπας, πλέον, ό Ελληνικός Λαός, συναδελφωμένός 
καί συσπειρωμένος περί τήν ’Εθνικήν του Κυβέρνησιν, 
έπεδόθη άπερίσπαστος εις τά ειρηνικά του έργα, εις 
μίαν δασιν παροιμιώδους εύταξίας, ειρήνης καί ασφα
λείας, τήν όποιαν έπέτυχον αί Ένοπλοι Δυνάμεις, 
άλλα διεφύλαξαν άκεραίαν καί διετήρησαν άλώβητον 
οί γενναίοι άνδρες τοΰ δαφνοστεφούς Σώματος τής 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.

Ούτοι ένεκολπώθησαν πρώτοι καί ένεστερνίσθησαν 
καθ’ όλοκληρίαν, τό πατριωτικόν της δόγμα καί τό 
’Εθνικόν της πιστεύω.

Ή δη ή Έπανάστασις τής 21ης ’Απριλίου 1967 άνα- 
νεωθεϊσα τήν 25ην Νοεμβρίου 1973 μέ τήν ςείδωρον 
πνοήν καί άναγεννητικήν προσπάθειαν τών Ενόπλων 
Δυνάμεων οδεύει, άδιαταράκτως, τήν μεγάλην καί 
ιστορικήν Λεωφόρον τών έθνικών μας πεπρωμένων, 
μέ τήν πλήρη συμπαράστασιν τού Ελληνικού Λαού 
καί τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.

Ζ ή τ ω  τ ό  Έ θ ν ο ς .
Ζ ή τ ω  ή 2 1 η  ’Α π ρ ι λ ί ο υ  1 9 6 7 .

'Ο ’Α ρ χ η γ ό ς  
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 

’Αντιστράτηγος
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Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Τ Ε Ν Ι Α Δ Η  
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

Η

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

ΣΤΗΝ

ΑΝ ΑΤΟ Λ ΙΚΗ

ΘΡΑΚΗ

Κατά τάς άρχάς της Άνοίξεως 
τοΰ 1920 συνεκροτήθη στή Δράμα 
Σύνταγμα Χωροφυλακής, μέ διοι
κητή τον συνταγματάρχη τής Χω
ροφυλακής Διοσκουρίδη Πανα
γιώτη καί ύπασπιστάς Α' τόν μοί
ραρχον Φιλιώτην Γεώργιον καί 
Β' τόν άνθυπομοίραρχον Καλαμα- 
ραν Γεώργιον (μετέπειτα διευθυν
τήν τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ό 
όποιος έκρεουργήθη τό 1944 υπό 
τών κομμουνιστών).

Προορισμός τοΰ Συντάγματος 
εκείνου ήτο άρχικώς ή τήρησις τής 
τάξεως καί άσφαλείας στην Δυτι
κή Θράκη, ή οποία κατείχετο τότε, 
υπό τών Συμμαχικών στρατευμά
των, μέ "Ελληνα 'Αρμοστήν τόν 
Βαμβακάν, διορισθέντα άργότερα 
Γενικόν Διοικητήν αυτής καί άκο- 
λούθως στήν ’Ανατολική Θράκη, 
όπως θά δοϋμε έν συνεχεία.

’Αξιωματικοί τοΰ Συντάγματος, 
κατά τήν πρώτη μετά την ΐδρυσί 
του περίοδο, ήσαν οί ταγματάρχαι
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Καλλιάνης Δημήτριος, Μερεντίτης 
Νικόλαος, καί Κολοκοτρώνης Βα
σίλειος, πτυχιοΰχοι τής Νομικής, 
οί μοίραρχοι Τρύφωνας Δημήτριος, 
Παρτσακόπουλος, Χριστοφιλό- 
πουλος, Γ αβριλάκης καί Παπαπανα- 
γιώτου, οί υπομοίραρχοι Χλωρός 
Άνδρέας, Βαβούρης ’Ιωάννης, 
Κριεζής ’Αλέξανδρος, Κακαβας, 
Λαγουδάκης, Καφάσης, καί Πα
πακωνσταντίνου, οί άνθυπομοί- 
ραρχοι Άναγνωστόπουλος Πέτρος, 
Δασκαλάκης Ήλίας, Πάτερης ’Ανα
στάσιος, Έβερτ "Αγγελος, Παπα- 
δημητρίου Γεώργιος, Καλαμαράς 
Γεώργιος καί ό άνθυπασπιστής 
Βουτσελάς ’Αναστάσιος.

Τόν Απρίλιον τοΰ ίδιου έτους 
τό Σύνταγμα ένισχύθη μέ 185 
χωροφύλακες, πού άπεστάλησαν 
άπό τή Σχολή Χωροφυλακής καί 
προωθήθησαν στή Δυτική Θράκη, 
όπου ίδρύθησαν δύο Διοικήσεις 
Χωροφυλακής, ή μία Ροδόπης μέ 
έδραν τήν Γιουμουλτζίναν (Κο-

μοτινήν) καί μέ διοικητήν τόν 
μοίραρχον Στραπατσάκην Γεώρ
γιον καί ’Αστυνόμους, τοΰ μέν 
Α' Τμήματος τόν άνθυπομοίραρ
χον Δασκαλάκην Ήλίαν, τοΰ δέ 
Β' τόν άνθυπομοίραρχον Έβερτ 
"Αγγελον (κατόπιν ’Αρχηγόν τής 
’Αστυνομίας Πόλεων) καί ή άλλη 
"Εβρου, μέ έδραν τό Δεδεαγάτς 
(Άλεξανδρούπολιν) καί διοικητήν 
τόν μοίραρχον Γαβριλάκην Γ. άρ
γότερα δέ τόν ταγματάρχην Πασ- 
σάν.

Τήν εποχή εκείνη, ό Τοΰρκος 
διοικητής τοΰ έδρεύοντος στήν 
’Ανατολική Θράκη Α' Σώματος 
Τουρκικοΰ Στρατοΰ, συνταγματάρ
χης Τζαφέρ Ταγιάρ μιμούμενος 
τόν Μουσταφα Κεμάλ, έκήρυξε 
έπανάστασιν, έκάλεσε υπό τά όπλα 
δέκα ήλικίες καί συνεκρότησε 
στρατόν συνολικής δυνάμεως 25.000 
άνδρών. Μέ τόν στρατόν αύτόν ό 
Ταγιάρ διεκήρυξε ότι θά συνέ- 
τριβε τή Στρατιά Θράκης καί

>

»

.

4



μετά από ολίγες ημέρες «θά έπινε 
τόν καφέ του στην Αθήνα».

Καί ήπιε πράγματι τόν καφέ του 
στήν Ελληνική Πρωτεύουσα ό 
έπηρμένος Τούρκος συνταγματάρ
χης, άλλά σάν αιχμάλωτος τού νι
κηφόρου 'Ελληνικού στρατού, πού 
πέραν τού "Εβρου, συνέτριψε τά 
τουρκικά τμήματα καί τήν 11 
’Ιουλίου 1920 συνέλαβε τόν Τα- 
γιάρ καί τόν μετήγαγε κατησχυμέ- 
νο στήν Αθήνα. ’Εξ ού καί οί 
σατυρικοί στίχοι, πού, Στρατός 
καί λαός, έτραγουδοΰσαν τότε :

Ώρεβουαάρ Τζαφέρ Ταγιάρ
πού πίνεις τόν καφέ σου στήν
Αθήνα καί δέν πληρώνεις
μπορμπουάρ! ..
Τόν 'Ελληνικό Στρατό άκολού- 

θησε κατά τήν προέλασί του στήν 
’Ανατολική Θράκη τό Σύνταγμα 
Χωροφυλακής, τό ’Επιτελείο τού 
οποίου έγκατεστάθη στήν Άνδρια- 
νούπολι, έδρα τής Άνωτέρας Διοι- 
κήσεως Χωροφυλακής Θράκης. 
’Αμέσως μετά τήν έγκατάστασι τού 
Συντάγματος ίδρύθησαν υπηρεσίες 
’Αστυνομίας καί ’Ασφαλείας σέ 
ολόκληρη τήν άστυνομευομένη άπό 
τή Χωροφυλακή περιοχή, ή όποια 
περιελάμβανε τή Δυτική καί Ανα
τολική Θράκη, άπό τού ποταμού 
Νέστου μέχρι τού σιδηροδρομικού 
σταθμού Τσερκέσκιοϊ, κοντά στήν 
Κωνσταντινούπολή

Στήν Άνδριανούπολι ίδρύθη επί
σης ’Αστυνομική Διεύθυνσις, μέ 
διοικητή τόν ταγματάρχη Με- 
ρεντίτη Ν. καί γραμματέα τόν 
άνθυπομοίραρχο Παπαδημητρίου, 
καθώς καί Διοίκησις Χωροφυλα
κής, μέ διοικητή τόν ταγματάρχη 
Κολοκοτρώνη Β. Ταυτόχρονα 
ίδρύθησαν Διοικήσεις Χωροφυλα
κής Ρεδαιστοΰ, μέ διοικητήν τόν 
μοίραρχο Στραπατσάκη, Σαράντα 
’Εκκλησιών, μέ διοικητή τόν μοί
ραρχο Χριστοφιλόπουλο καί Τυ- 
ρολόης καί Καλλιπόλεως, μέ διοι
κητή τόν μοίραρχο Παπαναγιώ- 
του. ’Αργότερα καί άναλόγως των 
ύπηρεσιακών άναγκών έστάλησαν 
καί έτοποθετήθησαν σέ διάφορες 
υπηρεσίες τής Α.Δ.Χ. Θράκης καί 
άλλοι άξιωματικοί καί όπλΐται 
τού Σώματος.

Συνεκροτήθησαν έξ άλλου καί 
άποσπάσματα Χωροφυλακής, πού 
συνέβαλαν σημαντικώτατα στό 
δύσκολο καί τραχύ έργο τού ήρωϊ- 
κοΰ Σώματος γιά τήν άποκατάστα- 
σι τής τάξεως καί άσφαλείας στήν 
Έλληνικωτάτη αύτή περιοχή.

Ή  Χωροφυλακή, παρά τήν άνε- 
παρκή γιά τήν άστυνόμευσι τόσον 
εύρείας περιοχής, μόλις άπελευθε- 
ρωθείσης μετά μακραίωνα δου
λείαν, δύναμιν πού διέθετε, ήγω- 
νίσθη μέ γενναιότητα καί αύτοθυ- 
σίαν καί άντιμετώπισε άποφασι- 
στικά καί άποτελεσματικά τήν έν
τονη δρασι των Βουλγάρων πού 
προσπαθούσαν νά διεισδύσουν στήν 
Ανατολική Θράκη, βοηθούμενοι 
άπό συμμορίες Κομιτατζήδων καί 
άλλων έξτρεμιστών καί κακοποιών 
στοιχείων. Δίκτυα κατασκοπείας 
έξηρθρώθησαν, όπλα καί παντοει
δές πολεμικό ύλικόν άνεκαλύφθη 
ύπό οργάνων τής Χωροφυλακής, ή 
παρανομία καί ή αύθαιρεσία έπα- 
τάχθησαν καί ή δημοσία άσφάλεια 
διετηρήθη σέ τόσο ικανοποιητικό 
σημείο, ώστε "Ελληνες, 'Αρμένιοι, 
'Εβραίοι άκόμη καί Τούρκοι κά
τοικοι τής περιοχής συνεκρότησαν 
τόν Φεβρουάριον τού 1922 συλλα- 
λητήριον στήν Άνδριανούπολι καί 
διεκήρυξαν τήν εμπιστοσύνην καί 
τήν εύγνωμοσύνη τους στή Χω
ροφυλακή καί στις άλλλες'Ελλη
νικές Αρχές.

Χαρακτηριστικό τών αισθημά
των τού λαού τής Θράκης πρός τό 
Σώμα είναι καί τό άκόλουθο σχό
λιο τής έν Σμύρνη έκδιδομένης τότε 
έφημερίδος «Κόσμος» πού έδη- 
μοσιεύθη στό ψύλλον τής 4 ’Ιου
λίου 1920 :

« Ό  ’Ανώτερος Διοικητής Χ ω 
ροφυλακής Θράκης συνταγμα
τάρχης κ . Διοσκουρίδης, φ υ 

σιογνω μία εΰγενής καί μέ αδρά 
στρατιωτικά χαρακτηριστικά, 
έπιβάλλεται άμέσως εις τόν 
συνομιλητήν του μέ τόν πλού
τον τώ ν γνώ σεω ν καί τήν π ει-  
στικότητά του . Μάς όμιλε! καί 
τά μάτια του λάμπουν άπό χα
ράν διά τό καθημερινόν ζω ντά
νεμα τού ’Ελληνικού πληθυ
σμού τής Θράκης , διά τήν άπό- 
λυτον έμπιστοσύνην καί τήν 
άγάπην πού τρέφ ει ούτος πρός 
τήν Χω ροφυλακήν καί τήν κα- 
τανόησιν καί νομιμοφροσύνην  
πού έπιδεικνύει........ » .

Τόν ’Ιούλιον τού 1920 ό Αρμο
στής Βαμβακάς έπληροφόρει τήν 
'Ελληνική Κυβέρνησι ότι άπασαι 
αί ύπηρεσίαι τής Χωροφυλακής 
είχαν έγκατασταθή καί έλειτούρ- 
γουν κανονικώς καί ότι πλήρης 
άσφάλεια, ήσυχία καί τάξις έπε- 
κράτουν σ’ ολόκληρη τή Θράκη.

Τήν ίδια εύχάριστη διαπίστωσι 
έκαμε καί ό τότε ’Αρχηγός τής 
Χωροφυλακής Ν. Τρουπάκης, ό
ταν περιώδευσε τή Θράκη καί 
έπεθεώρησε τις εκεί εύρισκόμενες 
ύπηρεσίες τού Σώματος.

Άλλά κατά τήν κατάρρευσι τού 
Μικρασιατικού μετώπου ή κατά- 
στασις πήρε δραματική τροπή. 
Στήν Ανατολική Θράκη εισέ
βαλαν πολλές καί ισχυρές βουλ
γαρικές καί τουρκικές συμμορίες, 
οί όποιες ένήργουν σφοδρές καί 
συνεχείς έπιθέσεις κατά τών ύπη- 
ρεσιών Χωροφυλακής καί τών 'Ελ
λήνων κατοίκων, ένώ ή δημοσία 
άσφάλεια διεσαλεύετο έπικινδύ- 
νως καί άπό άλλα στοιχεία. Κα-

"Αποψις τής Άδριανουπόλεως άπό γκραβούραν τού 1830. Ή  πόλις έκ τών 
ώραιοτέρων τής ’Ανατολικής Θράκης ήκμασεν έπί αιώνας καί διετή ρήσε τόν έλλη- 
νικό χαρακτήρα της κατά τήν Τουρκοκρατίαν.
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Παρέλασις Λόχου Χωροφυλακής τήν 25ηνΜαρτίου 1920 εις Άδριανούπολιν. 
Επικεφαλής τού Λόχου, ό Μοίραρχος ’Ιωάννης Βαβούρης.

τόπιν τής οΰτω δημιουργηθείσης 
καταστάσεώς, οί τοπικές ’Αρχές 
ζητούσαν από τήν Κυβέρνησιν τήν 
άμεση αποστολή σοβαρών ένι- 
σχύσεων τής Χωροφυλακής, επί 
τής οποίας καί μόνον έστηρίζον
το οί ελπίδες γιά τήν άντιμετώ- 
πισι τής τάξεως, αλλά χωρίς απο
τέλεσμα.

"Ετσι, ή Χωροφυλακή, ήρχετο 
σέ αδιάκοπες συγκρούσεις μέ άτα
κτα στοιχεία, κατά τις όποιες έθρή- 
νησε πολλά θύματα, άλλά στις 
περισσότερες περιπτώσεις οί επι
θέσεις τού εχθρού άπεκρούσθη- 
σαν μέ σοβαρές άπώλειες γι' αυ
τόν.

Εν τώ μεταξύ, έπί τή βάσει τής συν
θήκης των Παρισίων, ή Ελλάς ύπε- 
χρεώθη νά έκκενώση τήν ’Ανατολι
κή Θράκη, καί τήν 30 Σεπτεμβρίου 
1922 ό διοικητής τής Στρατιάς 
Νίδερ διέταξε τήν άποχώρησι τού 
Ελληνικού Στρατού δυτικά τού 
"Εβρου. Κατόπιν δέ τούτου, ή 
Χωροφυλακή, παρέμεινε τό μονα
δικόν στήριγμα προστασίας τού 
Ελληνικού πληθυσμού εναντίον 

τού όποιου οί Τούρκοι κάτοικοι 
έξεδήλωσαν άγριες διαθέσεις. Πρός 
άντιμετώπισιν τής δραματικής 
καί επικινδύνου αύτής καταστά
σεως ή Άνωτέρα Διοίκησις Χωρο
φυλακής Θράκης έξέδωσε πρός τις 
ύπ’ αυτήν υπηρεσίες τήν άκόλουθη 
διαταγή :

«Συγκεντροϋντες δπασαν δύνα-
μιν Σταθμών σας εις έδραν

ύ μ ώ ν, καταρτίσατε ισχυρά απο
σπάσματα πρός πρόληψ ιν π ό
σης πράξεως δυναμένης νά  δια
σάλευση τήν τά ξ ιν , προστα- 
τεύοντες τόσον τούς άναχω — 
ρούντας όμογενεΐς πληθυσμούς, 
οσον καί τούς παραμένοντας 
αλλοεθνείς ."Οπλισθεΐτε μέ ψ υ
χραιμίαν καί πατάξατε ά μ ειλ ί- 
κτως πάσαν πράξιν τείνουσαν  
πρός διασάλευσιν τής τάξεως  
καί δημιουργίαν ά να ρ χία ς . 
Τούτο έπιβάλλουσιν ,ΰψιστα 
συμφέροντα Έ θ ν ο υ ς» .

Έν τώ μεταξύ ή Χωροφυλακή, 
έβοήθησε τόσοντόν Ελληνικόν 
Στρατόν, όσον καί τά κύματα των 
Ελλήνων προσφύγων πού κατέκλυ
ζαν τούς πρός τόν"Εβρονδρόμουςτής 
’Ανατολικής Θράκης, έπιτάσσουσα 
διάφορα μεταφορικά μέσα καί ύπο- 
στηρίζουσα μέ ένοπλα τμήματά της 
τήν ύποχώρησιν αύτήν. Καί ήνα- 
γκάσθη νά δώση πολλές καί αιματη
ρές μάχες, ενώ, όπως άναφέραμε σέ 
προηγούμενο σημείωμα, στή Μι
κρά Ασία, ή Χωροφυλακή, άγω- 
νιζομένη μέ άφθαστη γενναιότητα 
καί αύτοθυσία καθ' όλο τό διά
στημα τής 'Ελληνικής Κατοχής, 
άπώλεσε τό τρίτον τής έκεΐ άπο- 
σταλείσης δυνάμεώς της.

Τις περισσότερες άπώλειες όμως 
ύπέστη ή Διοίκησις Χωροφυλακής 
Σαράντα ’Εκκλησιών όταν τήν 
24 ’Οκτωβρίου 1922 τμήμα της 
άποτελούμενο άπό 39 οπλίτες υπό 
τόν ήρωικόν άνθυπομοίραρχον 
Σαμπατακάκον Σταμάτιον, άνε- 
χώρησε άπό τήν έδρα του καί

κατηυθύνετο στήν Νίκη πρός βοή
θειαν τής εκεί Ύποδιοικήσεως 
Χωροφυλακής, πού είχε περιέλ- 
θει σέ δυσχερεστάτη θέσι, κατό
πιν τής έπιθέσεως πολυπληθεστά- 
της τουρκικής συμμορίας. Τό τμή
μα αύτό ύπέστη έπίθεσιν εξ ένέ- 
δρας άπό άσυγκρίτως ύπερτέραν 
δύναμιν Τούρκων άτάκτων, μετα
ξύ Γενιτζέ καί Καδίκιοι, κατά 
τήν όποιαν ό άνθυπομοίραρχος 
Σαμπατακάκος καί 36 εκ τών άν- 
δρών του έφονεύθησαν, τριών μό
νον διασωθέντων άπό τήν φονικήν 
εκείνην μάχην.

Τέλος τήν 9ην Νοεμβρίου 1922 
ή Χωροφυλακή, ύπακούουσα σέ 
Κυβερνητικές καί συμμαχικές δια
ταγές, άπεχώρησε άπό τήν ’Ανα
τολική Θράκη, ένω τμήμα Γαλ
λικού Στρατού παρουσίαζε όπλα 
στούς άποχωροΰντας γενναίους τής 
Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυ
λακής στήν ’Αδριανούπολι.

’Από τής καταλήψεως τής ’Ανα
τολικής Θράκης μέχρι τής άποχω- 
ρήσεως της άπό τήν 'Ελληνικω- 
τάτη αύτή περιοχή, ή Χωροφυλακή 
είχε πολλά ήρωϊκά θύματα, πού 
έπεσαν μαχόμενα γιά τά ώραιότερα 
εθνικά ιδανικά.

"Απαντες οί ύπηρετήσαντες στή 
Θράκη άξιωματικοί κατά τήν έπο- 
χή εκείνη, ήσαν έκ τών άριστων τού 
Σώματος. ’Εξ αύτών οί Δροσόπου- 
λος, Κολοκοτρώνης, Σαμουήλ, Πά- 
τερης καί Κατσαμπής, διετέλεσαν 
’Αρχηγοί τής Χωροφυλακής, οί 
Ζερβουλάκος Άναγνωστόπουλος 
καί Μπαϊλάκης προήχθησαν εις 
υποστρατήγους, οί δέ Τρύφωνας, 
Βαβούρης, Βασιλόπουλος, Πα- 
παδημητρίου, Καλκάνης, Φλε- 
ριανός. Καλαμαράς καί Π. Άνα- 
γνωστόπουλος μετετάγησαν εις τήν 
’Αστυνομίαν Πόλεων καί άπετέ- 
λεσαν τά κύρια ιδρυτικά στελέχη 
τού νέου ’Αστυνομικού Σώματος. 
Οί άνωτέρω μεταταχθέντες άξιω- 
ματικοί έξήλθον έκ τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων μέ τόν βαθμόν τού 
’Αρχηγού, πλήν τού Π. Άναγνω- 
πούλου, όστις απήχθη υπό τών 
έλασιτών ενώ ύπηρέτει ώς ’Αστυ
νομικός Διευθυντής Πειραιώς, όμού 
μετά τού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ 
Γ. Καλαμαρά καί έκρεουργήθησαν.

Αστυνομικοί διευθυνταί διετέ- 
λεσαν άλληλολοδιαδόχως οί μοί- 
μαρχοι Ζερβουλάκος Γ. Δροσόπου- 
λος Δρόσος καί οί άντισυνταγμα- 
τάρχαι Γεντίμης Παν. Κωνσταντι- 
νίδης Γ. Παναγιωτόπουλος Άρ. 
Βαβούρης Ί.
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ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Ο Σ Φ Υ Α Λ Γ Ι Ε Σ

"Οταν κανείς κυριευθή ξαφνικά 
άπό δυνατούς πόνους χαμηλά στή 
ράχη, τό σώμα του γέρνει αυτό
ματα μπροστά, παίρνοντας μιά αλ
λόκοτη στάση, καί είναι ανίκανο 
νά άνασηκωθή. Αυτό είναι ένα μέ
τρο πού μεταχειρίζεται ή ίδια ή 
φύση, γιά νά προστατεύση τό θύ
μα.

«Οί μύες άρχίζουν νά συσπώνται 
γιά νά περιορίσουν τις κινήσεις στό 
οσφυϊκό κύρτωμα τής σπονδυλικής 
στήλης. Μέ τήν ένέργειά τους αύ- 
τή, δημιουργούν, στήν πραγματι
κότητα, ένα είδος εσωτερικού νάρ
θηκα, πού έμποδίζει τήν έπιδείνωση 
τού τραύματος».

Οί σπασμοί βέβαια γίνονται αι
σθητοί μέ δυνατούς πόνους. Οί πό
νοι, τώρα, είναι δυνατόν νά εξουδε
τερωθούν μέ φάρμακα ή μέ θερμό
τητα, άλλά μόνο ως τό σημείο πού 
επιτρέπει - καί πάλι - ή φύση. Ά ν 
οί πόνοι, δηλαδή οί σπασμοί, 
χρειάζωνται ακόμα γιά νά προστα
τεύσουν τόν άρρωστο, τά φάρμακα 
δέν έχουν κανένα αποτέλεσμα!

Τό σώμα επιδιώκει νά έξουδετε- 
ρώση μόνο του τήν κρίση. Ό  άρ
ρωστος πρέπει νά μείνη σέ άνά- 
παυση άπό μία ως δέκα ήμέρες, μέ 
ασπιρίνες καί θερμοφόρες. ’Αφού 
παύσουν οί πόνοι, μπορεί νά έπι- 
στρέψη στήν εργασία του. Είναι 
δυνατό, όμως, νά ύποστή καί νέα 
προσβολή.

Εκτός άπό τά άτομα πού προσ
βάλλονται άπό όξείας μορφής όσ- 
φυϊκούς πόνους, έκατομμύρια είναι 
στόν κόσμο έκείνοι πού υποφέρουν 
άπό όσφυαλγία χρονιάς μορφής.

'Η πάθηση αύτή μπορεί νά συνο
δεύεται καί άπό όξύ πόνο τού ϊσ- 
χιακού νεύρου (ισχιαλγία), πού δια
τρέχει όλο τό πόδι άπό πάνω ώς 
κάτω. Αύτό είναι ή πιό συνηθισμέ-

Ή καλύτερη Θεραπεία, 

είναι ή πρόληψίς τους

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

νη εικόνα πού συναντά κανείς στό 
ιατρείο ένός ορθοπεδικού.

'Η κατάσταση άντιμετωπίζεται, 
συνήθως, μέ παυσίπονα, άνάπαυση 
στό κρεβάτι, έλκυσμούς (τραβή
γματα), γιά νά μετατοπισθή τό βά
ρος άπό τις σπονδυλικές άρθρώ- 
σεις, καί ίσως μέ σφιχτό δέσιμο τής 
μέσης ή μέ κορσέ. Σέ πολλές περι
πτώσεις, ώφελοΰν καί ώρισμένες 
άσκήσεις. Μόνο ό ένας στούς εί
κοσι άρρώστους μπορεί νά χρεια- 
σθή εγχείρηση.

Ή  εγχείρηση, έχει σκοπό νά 
άνακουφίση τήν πίεση στό μικρό 
χόνδρινο δίσκο.

Στις χρόνιες όσφυαλγίες, ό δίσ
κος έχει παραμορφωθή, έχει μετα- 
τοπισθή άπό τήν κανονική του θέ
ση άνάμεσα στούς σπονδύλους καί

προστρίβεται στά νεύρα τής σπον
δυλικής στήλης καθώς καί στό ίσ- 
χιακό.

Οί έγχειρήσεις γιά άφαίρεση τού 
δίσκου καί μεταμόσχευση ένός ό- 
στοΰ στή θέση του γιάτή μόνιμη 
προστασία τής άρθρώσεως των 
σπονδύλων παρουσιάζουν ποσο
στό επιτυχίας ογδόντα έως ογδόντα 
πέντε τά έκατό.

Οί χειρουργοί, σήμερα, δέν είναι 
ικανοποιημένοι μέ ένα τέτοιο πο
σοστό. Γιά τό λόγο αυτό, περιμέ
νουν μέ ενδιαφέρον τά άποτελέσμα- 
τα τών πειραμάτων μέ μιά νέα θε
ραπεία, όπου είσάγεται μέ ένεση 
ένα ένζυμο, γιά νά διαλύση τό μέ
ρος τού δίσκου πού προεξέχει.

Τή μέθοδο αύτή έπενόησε ένας 
’Αμερικανός γιατρός, ό δόκτωρ 
Αύμαν Σμίθ. Στό μεταξύ, ή καλύτε
ρη θεραπεία τών οσφυαλγιών είναι 
ή πρόληψή τους. Νά τά μέτρα πού 
πρέπει νά παίρνη κανείς:

Νά κοιμάστε μέ τό πλευρό 
καί μέ τά γόνατα μαζεμένα 
πρός τά έπάνω. "Αν έχετε λό
γο νά κοιμάστε μέ τή ράχη, 
τοποθετήτε μιά διπλωμένη 
κουβέρτα ή ένα μαξιλάρι κά
τω άπό τά γόνατα.

Μήν έχετε τά πόδια τεν
τωμένα, όταν κάθεστε καί πα
τάτε σέ σκαμνάκι.

"Οταν όδηγήτε, τραβάτε 
τό κάθισμα πρός τά εμπρός.

Νά κάθεστε πάντα βαθειά 
στό κάθισμα, μέ τέτοιον τρό
πο, ώστε νά‘χάνεται ή κοιλό
τητα τού κάτω μέρους τής 
ράχης. Τό ίδιο νά επιδιώκετε 
όταν στέκεστε ή βαδίζετε.

’Αποφεύγετε νά σκύβετε 
ή νά σηκώνετε βάρη. "Αν 
χρειασθή νά σκύψετε, λυγι
στέ τά γόνατα.

Ποτέ μή γέρνετε τό σώμα 
μπροστά μέ τεντωμένα τά 
γόνατα. Ποτέ μή γέρνετε τό 
σώμα πρός τά πίσω.
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΖ

Ό  "Αγγελος Τερζάκης, από τής 28ης Μαρτίου έ.έ. 
είναι «αθάνατος».

Έξελέγη μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Κατέλαβε 
τήν έδρα τής Τάξεως Γραμμάτων καί Τεχνών, πού έμεινε 
κενή, μετά τόν θάνατο τοϋ άλλου μεγάλου συγγραφέως 
Ήλία Βενέζη.

—Συγγραφεύς μέ πλατείς ορίζοντας ό "Αγγελος 
Τερζάκης. Διακεκριμένος. Μέ άξεπέραστη πνευματική 
άκτινοβολία.

—Γεννήθηκε στό Ναύπλιο τό 1907, έσπούδασε Νο
μικά, άλλα . . . .δέν τόν κέρδισε ή Νομική ’Επιστήμη. 
Πολύ νέος άφωσιώθηκε στή λογοτεχνία. Σέ ήλικία 
μόλις 18 χρονών, παρουσίασε τήν πρώτη του συλλογή 
διηγημάτων «Ό  ξεχασμένος», μέ τήν όποια μπήκε 
θριαμβευτικά στό χώρο τής έλληνικής πεζογραφίας.

"Εγραψε, μέ ιδιαίτερη επιτυχία, διηγήματα, μυθιστο
ρήματα, θεατρικά έργα καί δοκίμια. 'Υπηρέτησε καί 
υπηρετεί μέ σεμνότητα καί συνείδησιν εύθύνης τά 
'Ελληνικά γράμματα. Είναι πεζογράφος μέ μεγάλες 
δυνατότητες, μέ άξιοσημείωτη καλλιέργεια καί άξιο- 
θαύμαστα άφηγηματικά χαρίσματα.

—Τά έργα του, έργα ποιότητος, κατακτούν τόν άναγ- 
νώστη καί τοϋ άποσποϋν τήν συμπάθεια καί τήν έκτί- 
μησι, γιατί εμπεριέχουν άνθρωπιά, καλωσύνη καί κα- 
τανόησι τής σύγχρονης άγωνίας καί γιατί τά διακρίνει 
άρτια άνάπτυξις τών θεμάτων καί άψογη άρχιτεκτονική.

Μερικά άπό τά έργα του είνα ι:
«Ό  Ξεχασμένος», «Φθινοπωρινή Συμφωνία», «Τού 

έρωτα καί τού θανάτου», (Διηγήματα), «Δεσμώτες», 
«Ή Μενεξεδένια Πολιτεία», «Ή Πριγκηπέσσα

"Ο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ,,

Ίζαμπώ», «Δίχως Θεό», (Μυθιστορήματα), «Αύτοκρά- 
τωρ Μιχαήλ», «Ό  Σταυρός καί τό Σπαθί», «Θεοφανώ», 
«Θωμάς ό Δίψυχος», «Ό  Πρόγονος» (Θεατρικά), 
«Προσανατολισμός στόν Αιώνα», «Ελληνική Εποποι
ία», «Οί άπόγονοι τού Κάϊν» (Δοκίμια).

—Θερμά χειροκροτήθηκε ή εκλογή τού Τερζάκη, 
άπό όλους. "Ολοι, άνεξαιρέτως, είπαν πώς είναι ό 
μόνος «άξιος» γι’ αυτή τήν έδρα «Τής Τάξεως τών Γ ραμ
μάτων καί Τεχνών», στήν Ακαδημία : « . . . . Μέ τό 
άξιος έκδηλώνει ό 'Ελληνικός κόσμος τήν ικανοποί
ησή του γιά τήν εκλογή τού "Αγγέλου Τερζάκη ώς μέ
λους τής Ακαδημίας. Βράβευσις ήθους, ταλάντου, 
σοβαρότητος, καλλιέργειας. Τιμώντας τόν Τερζάκη 
ή Ακαδημία έτίμησε καί τόν ίδιον τόν έαυτό της» 
όπως πολύ σωστά έγραψε ό Παύλος Παλαιολόγος.

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Τό "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού 
Αίμου ώργάνωσε εις Θεσσαλονίκην τό 
Α' Συμπόσιον Λαογραφίας διά τάς πε
ριοχής τού Βορειοελλαδικού χώρου ήτοι 
τής Μακεδονίας, τής ’Ηπείρου καί τής 
Θράκης. Αί έργασίαι τού Συμποσίου 
έπραγματοποιήθησαν άπό 18 - 20]4]74 εις 
τό μέγαρον τής Εταιρίας Μακεδονικών 
Σπουδών. Τήν έναρξιν τών έργασιών 
έκήρυξεν ό Υπουργός Πολιτισμού καί 
’Επιστημών κ. Τσάκωνας. ό Πρόεδρος 
τού 1. Μ.Χ.Α. Καθηγητής κ. Φραγκί- 
στας καί ό ’Ακαδημαϊκός κ. Μέγας. 
Μετέσχον εις αύτό ειδικοί έπιστήμονες 
εις θέματα Λαογραφίας.

Σκοπός του είναι ή προαγωγή τού λαο- 
γραφικού πλούτου τής έν λόγω περιοχής, 
όπου κυρίως έθιμα, λαϊκαί παραδόσεις 
καί θρησκευτικοί τελεταί ζοΰν άπό τής 
προϊστορικής περιόδου μέχρι σήμερον εις 
τήν λαϊκήν ψυχήν, ώς έπίσης καί ή άνά- 
πτυξις ,τών έπί τού θέματος τούτου έρευ- 
νών καί μελετών. Ό  Πρόεδρος κ. Φραγ- 
κίστας άνεκοίνωσε πρός τούς συμμετα- 
σχόντας τήν πρόθεσιν τοϋ Ιδρύματος διά

τήν τακτικήν όργάνωσιν συμποσίων 
τού είδους αύτοΰ, καί άπεφασίσθη όπως 
ή πραγματοποίησις τού έπομένου συμπο
σίου λάβη χώραν τό 1975 εϊς Καστοριάν. 
Κατά τήν διάρκειαν αύτοΰ έγένοντο (28) 
άνακοινώσεις λαογράφων καί Καθηγη
τών ΓΙανεπιστημίου αί όποϊαι θά έκδοθοΰν 
εις ειδικόν τόμον. ’Ιδιαίτερον ένδιαφέ- 
ρον παρουσιάζουν αί άνακοινώσεις τού 
κ. Μέγα, Ακαδημαϊκού, Επιτίμου Δ]ντοΰ 
τού Λαογραφικοΰ άρχείου τής Ακαδη
μίας Αθηνών ώς καί τού νΰν Διευθυντοΰ 
αύτοΰ κ. Σπυριδάκη, τού Λαογράφου κ. 
Ρωμαίου τής κας Αίκατ. Κακούρη, τού 
κ. Γκιζέλη, τού κ. Μερακλή, τού κ. Μα- 
κρή, Παραφεντίδου, Καραπατάκη, Κριέ- 
κούκκια, Κωστάκη κ.ά.

ΠΑΜΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Μέ θέματα προγραμματισμού άναπτύ- 
ξεως εις τάς Βαλκανικός χώρας ήσχολή- 
θησαν οί οικονομολόγοι πού μετέσχον 
τού συνελθόντος εϊς Ελλάδα άπό 
25-27]4]74 Παμβαλκανικού Οικονομολο
γικού Συνεδρίου. Τούτο ώργανώθη ύπό 
τού Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομολό
γων καί έτέλεσεν ύπό τήν αιγίδα τοϋ Υ 

πουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών. 
Ο Υπουργός κ. Τσάκωνας έκήρυξε τήν 

έναρξιν τών έργασιών αύτοΰ. Κατ’ αύτό 
άνεπτύχθησαν θέματα μεθοδολογίας καί 
προγραμματισμού τής άναπτύξεως εις τάς 
χώρας τών συνέδρων ώς καί τά έκ τού 
έργου τούτου άποτελέσματα. Έπίσης έγέ- 
νετο άνταλλαγή πολυτίμων άπόψεων καί 
ήρευνήθη τό θέμα τής μελλοντικής συ
νεργασίας τών χωρών των εις τόν επιστη
μονικόν τομέα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ό  ’Εκδοτικός οίκος Χαρ. Μ ΠΟΥΡΑ 
(Ζωοδ. Πηγής 17) Άθήναι, τηλ. 637.668 
καί 646165) προσέφερεν εις τό κοινόν ένα 
νέον σημαντικόν έργον του. Είναι ή 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
τοϋ Κων. Παπαρρηγοπούλου εις σειράν 
(7) τόμων χρυσοδέτων.

Οί έπιθυμοϋντες έκ τών άνδρών μας τήν 
προμήθειαν τού έργου δύνανται νά άπευ- 
θύνωνται εις τήν άνωτέρω διεύθυνσιν κα- 
ταβάλλοντες μόνον τά έξοδα βιβλιοδε
σίας.

Έτεραι έκδόσεις τού οίκου διατίθενται 
μέ έκπτωσιν 10—40ο]ο.
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Ε Κ Θ Ε Ζ Ι Ζ  
"Ο ΛΟΡΑΟΖ ΒΥΡΩΝ,,

"Ενα πνευματικόν γεγονός, άξιον 
πολλής προσοχής, πού έπραγματο- 
ποιήθη τελευταίως εις τήν χώραν μας 
καί συνεχίζεται είσέτι. Είναι ή ειλι
κρινής συμμετοχή τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ 
εις τόν εορτασμόν τής μνήμης τοΰήρω- 
ος φιλέλληνος καί έκπροσώπου τής 
ρωμαντικής ποιήσεως Λόρδου Βύρω
νος, επί τή 150η έπετείω άπό του θανά
του του πού έλαβε χώραν τήν 19-4-1824 
εις Μεσολόγγι.

Ή  ’Ακαδημία ’Αθηνών έώρτασε τήν 
μνήμην του εις έκτακτον έν όλομελεία 
συνεδρίασιν τής 23-4-74.

Ό  Φιλολογικός Σύλλογος «ΠΑΡ
ΝΑΣΣΟΣ» διωργάνωσε τήν 19-4-1974 
μετά τών Βιβλιόφιλων τής Γκαλερί 
έκθεσιν σπανίων βιβλίων καί χαρακτι
κών, άναφερομένων εις τήν ζωήν καί 
τό έργον του. ’Επίσης εις τήν μεγά- 
λην αίθουσαν του, τήν ιδίαν ημέραν, 
ώμίλησαν διά τόν Βύρωνα ό κ. Δημ. 
Λαζογιώργος — 'Ελληνικός μέ θέμα 
«"Ενα ποιητικό πνεύμα στήν Άναγεν- 
νωμένη Ελλάδα» καί ή κ. Μαρία 
Κεσίση μέ θέμα «Επτά ποιητικά έργα 
τόϋ Βύρωνος». Εις τό ’Εθνικόν Θέα- 
τρον επίσης έδόθη τήν 29-4-74 διά- 
λεξις άφιερωμένη εις τόν Βύρωνα άπό 
τόν εκλεκτόν Λογοτέχνην κ. Άνδρέαν 
Καραντώνην.

’Επίσης έδόθησαν άρκεταί διαλέξεις 
καί ώργανώθησαν έπιτυχεϊς έκδηλώσεις 
άπό συλλόγους, ένώσεις, ιδρύματα καί 
πνευματικούς τής χώρας οργανισμούς 
ένταΰθα, εις τήν Θεσσαλονίκην, τό Με
σολόγγι καί λοιπά αστικά κέντρα τής 
Χώρας.

Εις ’Αθήνας έτιμήθη μάλιστα ή μορφή 
καί τό έργον τού Βύρωνος μέ κατάθεσιν 
στεφάνων εις τό, παρά τό Ζάππειον, 
άγαλμα αυτού καί τά έπίσημα έγκαίνια 
είδικώς πρόν τόν σκοπόν αύτόν όργανωθεί
σης έκθέσεως εις νέαν αίθουσαν τού Μου
σείου Μπενάκη. Ή  πολιτισμένη αυτή 
έκδήλωσις έγένετο τήν 19-4-74, παρουσία 
τού 'Υπουργού Πολιτισμού καί Επιστη
μών κ. Τσάκωνα τού Υφυπουργού παρά 
τώ Πρωθυπουργφ κ. Καρακώστα, τοϋ 
Προέδρου τοϋ Μουσείου κ. Ευταξία, 
τοϋ ένταΰθα "Αγγλου Πρέσβεως, έκπροσώ- 
πων τών γραμμάτων καί τών τεχνών, 
φίλων καί θαυμαστών αύτοϋ καί πλή
θους κόσμου. 'Ο χαρακτήρ τής έκθέσεως 
είναι μάλλον βιογραφικός. Ή  έκθεσις θά 
παραμείνη άνοικτή διά τό κοινόν μέχρι 
τής 30-9-1974. Εις αυτήν έξετέθησαν 
ένθύμια, .βιβλία, πίνακες, φωτογραφίαι, 
λιθογραφίαι, όπλα, έπιστολαί, χειρό
γραφα καί άλλα σπάνιάς μορφής άντι- 
κείμενα πού άναφέρονται εις τήν ζωήν 
καί τήν δρασιν του (γραφεΐον, στρατιω
τική κλίνη, ώρολόγιον, ξίφος, κράνος, 
παντούφλες καί μία «τούφα» μαλλιών 
του). Ή  έκθεσις διηρέθη εις δύο τμήματα 
πρός έπιτυχή άναπαράστασιν τών δύο 
(2) ταξιδιών του εις τήν 'Ελλάδα τών έτών 
1809—1811 καί 1823—1824. Περιλαμβά
νει (250) άντικείμενα. Έβδομήκοντα έξ 
αύτών μάλιστα προέρχονται άπό συλλογάς 
ιδιωτών καί ιδρυμάτων τής Μ. Βρετ- 
τανίας, τά δέ λοιπά άπό τήν ’Εθνικήν 
καί τήν Γεννάδειον Βιβλιοθήκην, τήν 
’Εθνικήν Πινακοθήκην, τό ’Εθνικόν 
Ιστορικόν Μουσεΐον, τό Πολεμικόν καί 

τό Ναυτικόν Μουσεΐον καί άπό αλλας 
έλληνικάς ιδιωτικός συλλογάς.

Ή  έκθεσις ώργανώθη άπό κοινού άπό 
τό Βρεττανικόν Συμβούλιον καί τό 
Μουσεΐον Μπενάκη, δαπάνη τού Προέ
δρου αύτοΰ κ. Ευταξία. Ή  ηύξημένη δέ 
κίνησις τού άριθμοΰ τών έκλεκτών έπι- 
σκεπτών της προδικάζει άναμφιβόλως 
τήν πλήρη έπιτυχίαν της.

ΙΔΡΥΕΙΣ ΝΕΩΝ
)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Κάθε πνευματικός άνθρωπος πού ζή εις 
τόν τόπον αυτόν αισθάνεται ίκανοποίησιν 
όταν διαπιστώνη τήν ΐδρυσιν καί λειτουρ
γίαν νέων Κέντρων—έστιών μορφώσεως 
καί έκπολιτισμοΰ. Λίαν έντονον ίκανο- 
ποίησιν έδοκίμασεν ή κοινή γνώμη μέ τήν 

► πληροφορίαν τής τελέσεως έγκαινίων διά 
τό πρό τίνος άνεγερθέν πνευματικόν Κέν- 
τρον εις Άλεξανδρούπολιν πού έπραγμα- 
τοποιήθη παρουσία τού Υπουργού Πο
λιτισμού καί ’Επιστημών κ. Τσάκωνα ώς 
έπίσης καί μέ τήν ΐδρυσιν ετέρου τοιού- 
του εις Αίγιναν. Ή  δευτέρα αϋτη πνευμα
τική έστία θά περιλαμβάνη μουσεΐον λαο

γραφίας, ιστορικόν άρχεϊον καί βιβλιο
θήκην τού Δήμου Αίγίνης. ’Αναμένεται 
έπίσης ή εις εύθετον χρόνον άνέγερσις 
Πνευματικού Κέντρου τού Δήμου Καλα
μάτας διά τό όποιον ένεκρίθη, κατόπιν 
σχετικής Κυβερνητικής άποφάσεως, πο- 
σόν (8.500.000) δραχμών καί σύναψις ίσο- 
πόσου δανείου παρά τοϋ Ταμείου Παρα
καταθηκών καί Δανείων. Πνευματικόν 
Κέν.ρον έπίσης πιστεύεται ότι λίαν σύν
τομα θά άποκτήσουν αί Σέρραι, έφ’ όσον 
ήδη άνεκοινώθησαν καί τά άποτελέσματα 
διενεργηθέντος πρός τούτο Πανελληνίου 
’Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.

’Αναμένεται δέ ότι, σύμφωνα μέ τά ήδη 
δημοσιευθέντα εις τόν τύπον στοιχεία, θά 
δυνηθή νά ίκανοποιήση τάς πνευματικάς 
άνάγκας τών κατοίκων τής περιοχής άφοΰ 
θά διαθέτη Βιβλιοθήκην Δημοτικήν, κα
ταλλήλους χώρους καί αίθούσας τελετών- 
δεξιώσεων καί δή αίθουσαν θεάτρου χω- 
ρητικότητος (870) θέσεων.

Κ Υ Ρ Ο Σ  A. Κ Υ Ρ 0 Υ

Μια μορφή τής Δημοσιο

γραφίας πού έφυγε.

Μία μορφή τής έλληνικής 
δημοσιογραφίας, ένας πραγμα
τικός τοϋ πνεύματος εργάτης, 
ένας γνήσιος ορθόδοξος "Ελλην 
έξέλιπεν ήδη καί άφησε κενόν 
άσφαλώς δυσαναπλήρωτον. Εί
ναι ό Κύρος Α. Κύρου πού 
έπεσεν εις τάς έπάλξεις τού δη
μοσιογραφικού άγώνος, ώς έκ- 
πρόσωπος τών άγνών ιδανικών 
καί τών ιερών τού γένους μας 
παραδόσεων.

Πιστός πάντοτε εις τάς πνευ
ματικάς άρχάς, ήτο ύπόδειγμα 
άγνοΰ καί άξιου "Ελληνος πα
τριώτου. ’Αντικειμενικός καί 
άδέκαστος, άλλά ψύχραιμος καί 
προσηνής πρός όλους κατά τήν 
άσκησιν τού υψηλού δημοσιο
γραφικού λειτουργήματος. Διά
νοια πολυμερής, πνεύμα σπιν- 
θηροβόλον, μέ ύφος άπαράμιλ- 
λον καί άσυνήθη ικανότητα 
διεισδύσεως εις τήν ούσίαν τών 
πραγμάτων. Ή το βάθος, θεμέ
λιον, δέν ήτο έπιφάνεια. Πάν
τοτε έτοιμος διά τήν έπικράτη- 
σιν τού δικαίου διεξήγεν έπι- 
τυχώς τόν «καλόν άγώνα».

Έγεννήθη τό 1899 καί έσπού- 
δασε νομικά εις ’Αθήνας. Έτυ- 
χεν εύρείας μορφώσεως καί κα
τέστη φωτεινόν τής δημοσιογρα
φίας όρόσημον. Εις ήλικίαν 16 
έτών έγένετο συντάκτης τής 
Εστίας καί 1 δετής ών. μετά τού 
μεγαλυτέρου άδελφοϋ του, άνέ- 
λαβε τήν Διεύθυνσιν αυτής 
καί κατέστη, μετ’ ού πολύ, ένας 
τών πλέον κατηρτισμένων 'Ελ
λήνων δημοσιογράφων.
Δέν θά ήτο όμως άνεδαφικόν 
νά λεχθή ότι ήτο πακτωλός άνα- 
μνήσεων πολυτίμων. Διότι, ώς 
είναι γνωστόν, διετήρει σχέσεις 
καί είχε πάντοτε έπαφάς μέ 
έκπροσώπους τού πνεύματος, 
τής διπλωματίας, τής πολιτι
κής, τοϋ κόσμου τών έπαγγελμά- 
των καί τών άδικουμένων.

Ό  θάνατός του ύπήρξε πρα
γματική άπώλεια διά τόν τόπον 
αύτόν. Μαρτυρίαν δέ τούτου 
έγκυρον άποτελεΐ ή βαθεΐα συγ- 
κίνησις καί ή ειλικρινής συμμε
τοχή τού κοινού εις τό πένθος.

"Ας είναι ή μνήμη του αιώνια.
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ΕΘΝΙΚΗ Ο Λ Ο Ι ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΖ)ΝΙΚΗΖ
205 - 255ον χιλιόμετρον

Γνωρίζομε τις κυκλοφοριακές συνθήκες τώ ν μεγάλω ν ’Εθνικών 
μας δρόμων ; Καί άν να ί, τις υπολογίζομε πάντα σωστά ; Αυτά είναι 
δύο βασικά έρωτήματα πού πρέπει νά άπασχολοϋν τούς όδηγούς, 
οί όποιοι, είτε άπό έπαγγελματικούς λόγους εϊτε άπό ψ υ χα γ ω γ ία , 
άφ ήνουν κάθε φορά τούς αστικούς δρόμους γιά  νά βρεθούν σ’ ένα 
σαφ ώ ς διαφορετικό περιβάλλον κυκλοφορίας μέ έξαιρετικά έπ ίμο- 
μονες όπως θά έλεγε κανείς αξιώ σεις όδη γή σεω ς. Γιατί έκεϊ τό έλά- 
χιστο σ φ ά λ μ α , ή παραμικρή α π ρ ο σ ε ξ ί α ,  μπορούν νά έχουν αιματηρή 
κ α τά λη ξι. ’ Α πάντησι εις τά προαναφερόμενα έρωτήματα ή καλύτερα 
ώρισμένα ένημερωτικά γιά  τούς αναγνώ στες στοιχεία , θά προσπα- 
θήση νά δώση μία έρευνα τού συνεργάτου μας ‘Υ πομοιράρχου κ .  
Χρήστου Ρ έππα , άναφορικά μέ τό τί πρέπει νά γνω ρίζουν καί α ν ά 
λ ο γ α  ν ά  άκολουθούν ή νά άποφ εύγουν οί όδη γοί, όταν κυκλοφορούν 
στόν μεγάλο αύτοκινητόδρομο ’Αθηνών—Θεσσαλονίκης.

Μέχρι τόν ’Οκτώβριο του 1967, τό 
205ον χιλιόμετρον ήταν ή συμβολή τής 
Παλαιός καί Νέας ’Εθνικής όδοϋ ’Αθη
νών Λαμίας. Τήν χρονολογία αυτήν έγι
ναν τά έγκαίνια τού νέου ’Εθνικού αυτο
κινητοδρόμου πού ξεκινάει άπό έδώ, καί 
άφοϋ διάσχιση τά άκραΐα τμήματα τών 
Νομών Φθιώτιδος καί Μαγνησίας, ένώνε- 
ται μέ τόν Παλαιό στήν Λάρισα, συντο- 
μεύοντας έτσι κατά πολύ τήν άπόστασι. 
Γι’ αυτό άλλωστε καί σήμερα άπό τόν 
νέο αύτόν άγωγό τού έθνικοΰ δικτύου 
’Αθηνών—Θεσσαλονίκης κυκλοφορεί τό 
90 ο]ο περίπου τών οχημάτων, πού έχουν 
προορισμό τήν συμπρωτεύουσα. Μέχρι 
τήν Στυλίδα, (222ον χιλιόμετρον) ή έπι- 
φάνεια τού όδοστρώματος βρίσκεται σέ 
πολλά σημεία ρτό ίδιο περίπου έπίπεδο 
μέ τόν δεξιά καί άριστερά άκάλυπτο χώ
ρο, όπου τελευταίως δημιουργοϋνται 
νέες βιομηχανικές καί βιοτεχνικές μονά
δες καί μεμονωμένοι οικισμοί. "Ετσι ή 
προοδευτική άνάσχεσι τής κυκλοφορίας 
βρίσκεται σέ συνάρτησι μέ τήν οικιστική 
καί βιομηχανική άνάπτυξι τής περιοχής 
αύτής. ’Ανάλογη, έπομένως, πρέπει νά 
είναι καί ή αύξομείωσις τής ταχύτητος 
άπό κάθε όχημα μέ έπίκεντρο, έπί τού 
παρόντος, ιδιαιτέρας προσοχής τήν πολυ
σύχναστη προκυμαία τής Στυλίδος, ή 
όποια διασχίζεται άπό τόν έθνικό δρόμο. 
Έδώ τό όδόστρωμα είναι εύρύτατο μέ 
πολλές παράλληλες νησίδες άσφαλείας, 
πλήρη όρίζοντα καί κάθετη σηματοδο
σία, καί άπλετο φωτισμό τήν νύχτα. "Ολα 
αύτά δημιουργούν μιά άπότομη έναλλα- 
γή στήν όμοιόμορφη σχεδόν σέ όλη τήν 
διαδρομή εικόνα τού όδοστρώματος, όπό- 
τε ένας όδηγός όταν βρεθή καί μάλιστα 
γιά πρώτη φορά στό πολυσύχναστο αύ- 
τό σημείο μέ τις έντελώς διαφορετικές 
κυκλοφοριακές άπαιτήσεις, δέν είναι

άπίθανο νά χάση, πρός στιγμήν, τόν σω
στό έλεγχο τής πορείας του. Κλασσικό 
καί συνάμα μακάβριο παράδειγμα είναι τό 
φοβερό ατύχημα, πού συνέβη έδώ τόν 
Νοέμβριο τού 1973. Έ να ύπεραστικό λεω
φορείο, ύστερα άπό κακό προσανατολι
σμό τού όδηγοΰ του, μπήκε στό «ούδέτερο 
όδόστρωμα», δηλαδή στό σημείο έκεϊνο 
πού προορίζεται γιά όσα οχήματα άλ- 
λάζουν κατεύθυνσι, μέ άποτέλεσμα νά 
άνεβή μοιραία στήν έπιφάνεια τής άπένα- 
ντι νησϊδος άσφαλείας, καί νά κατά
ληξη στήν θάλασσα, ύστερα άπό άλλε-

πάλληλες έκτροπες, παρασύροντας στόν 
βυθό 11 νεκρούς επιβάτες. ’Αφήνοντας 
τήν Στυλίδα, μετά άπό 10 περίπου χιλιό
μετρα, απλώνεται μιά σχετικά μεγάλη 
εύθεϊα, ή όποια κυρτώνεται περίπου στό 
μέσον της άπό τό υπερυψωμένο άπό τήν 
γέφυρα τού Καραβομύλου όδόστρυμα, 
πού περιορίζει τήν όρατότητα καί άπό 
τά δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Έδώ τόν 
’Οκτώβριο τού 1973 ή έλλειψι όρατότη- 
τος άπό τήν προαναφερομένη αιτία, ή 
ταχύτης, καί ή άπερίσκεπτη στροφή έπί 
τόπου άριστερά ένός φορτηγού, προεκά- 
λεσαν τήν σφοδρή πρόσκρουσι πάνω σ’ 
αυτό ένός I. X. έπιβατηγοΰ μέ τραγικό 
έπίλογο τρεις νεκρούς. ’Αλλεπάλληλες, 
όσο καί έπικίνδυνες στροφές, περισσό
τερο γνωστές ώς «στροφές Ντάμπιας», 
άρχίζουν άπό τό 241 ο καί τελειώνουν στό 
244ο χιλιόμετρο. Τήν ίδια ιδιομορφία, 
μέ έπί πλέον τήν άπότομη έναλλαγή κλί- 
σεως, έχει τό όδόστρωμα μετά τά διόδια 
άπό τό 253ον (ύψος Πελασγίας) μέχρι τό 
255ον χιλιόμετρον, όπου εύρίσκονται 
τά όρια τών Νομών Φθιώτιδος καί Μα
γνησίας. Καί στό σημείο αυτό ολοκλη
ρώνεται ή ξενάγησίς μόυ, πού άρχισε 
άπό τό 114ον χιλιόμετρον (όρια Νομών 
Βοιωτίας καί Φθιώτιδος). Στήν έπιδίωξί 
μου νά έχω μιά συνοπτική κυκλοφοριακή 
εικόνα άπό τά 141 χιλιόμετρα ’Εθνικής 
όδοΰ, πού διασχίζουν τόν Νομό Φθιώτι
δος, κατέφυγα εις τόν Διοικητήν τού Τμή
ματος Τροχαίας Κινήσεως Λαμίας Μοί
ραρχον κ. Ευστάθιον Σκαρμοΰντζον. Ό  
κ. Μοίραρχος, άφοΰ πρώτα μέ διαβεβαίω
σε ότι ή υπηρεσία του έλέγχει ένα έξαι-

Μοίραρχος κ. Εύστάθιος Σκαρμοΰντζος «Ή  έπισταμένη διερεύνησις τών τρο
χαίων άτυχημάτων, μέ όλικάς ζημίας είναι ένα άποφασιστικό βήμα γιά τήν 
πρόληψι άλλων σοβαροτέρων».
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ρετικά κυκλοφοριακώς εύαίσθητο Ε θνι
κό καί ’Επαρχιακό όδικό δίκτυο, ύπεγράμ- 
μισε τήν αποφασιστικότητα καί τόν ζήλο 
όλων ανεξαιρέτως των τροχονόμων του, 
οί όποιοι, όπως είπε χαρακτηριστικά, 
γίνονται άκόμη καί έθελοντικά αίμοδό- 
ται, σέ μιά ίστάτη προσπάθεια νά περιο- 
ρισθοϋν οί ανθρώπινες άπώλειες στην 
άσφαλτο. Μέ τήν ευκαιρία αυτή έρωτώ 
τόν κ. Μοίραρχο ποιος είναι ό δείκτης 
τών τροχαίων άτυχημάτων κατά τήν τε
λευταία 5ετία στά 141 αύτά χιλιόμετρα 
τής ’Εθνικής όδοϋ.

Έ τσ ι πληροφορούμαι ότι τά θανατη
φόρα άτυχήματα ήσαν 13 τό 1969, 16 τό 
1970, 20 τό 1971, 22 τό 1972 καί 25 τό 
1973. Μέ τήν ίδια χρονολογική κλίμακα 
τά τών σωματικών βλαβών είναι άντι- 
στοίχως 94, 94, 92, 96 καί 83 ένώ τά τών 
υλικών ζημιών 46, 78, 59, 71 καί 24. 
Ά πό τά προαναφερόμενα στοιχεία προ
κύπτει ότι άπό τήν πλευρά τής Τροχαίας 
γίνεται όπως θά έλεγε κανείς μιά έντα- 
τική προσπάθεια συμπιέσεως τών άρι- 
θμών, πού άντιπροσωπεύουν τόν βαρύ καί 
συνάμα τόν άδικο φόρο αίματος πού κα
ταβάλλει στό Μινώταυρο τής άσφάλτου 
ό άνθρωπος τής σημερινής εποχής τών 
τρομακτικών εξαγομένων άπό τήν άλμα- 
τώδη έξέλιξι τοϋ τεχνοτρονικοΟ πολιτι
σμού μας. Τί πρέπει νά γίνη; Είναι τό 
μεγάλο έρωτηματικό, πού πρέπει νά 
προβληματίζη καί όχι νά προβάλλεται 
στερεότυπα ή τό χειρότερο μοιρολατρι
κά, όπως μοϋ τονίζει ό Μοίραρχος κ. 
Ευστάθιος Σκαρμοΰντζος. Ό  ίδιος πάλι 
έπισημαίνει τά έξης:

Τά βασικά, κυρίως, αίτια τών άτυχη
μάτων πού συμβαίνουν σιήν περιοχή του 
είναι ή ταχύτης, ή άντικανονική ύπέρ- 
βασις, ή παραβίασι προτεραιότητος, ή 
άντικανονική πορεία, ή έσφαλμένη χρήσι 
τών φώτων, ή στενότης τοϋ όδοστρώμα- 
τος, ή έλλειψις φωτισμού εις τούς κόμ
βους, καθώς καί ή έλλειψις τών νησίδων 
άσφαλείας σέ έπικίνδυνες θέσεις, ή πα- 
ραβίασις τών πινακίδων, καί τέλος ή ύπερ- 
εκτίμησις τής όδηγητικής ίκανότητος 
σέ νεαρά συνήθως άτομα. Τό προβάδισμα 
εις τά άτυχήματα έχουν τά I. X. έπιβα- 
τηγά αύτοκίνητα (50 ο]ο περίπου) καί 
τά φορτηγά γενικώς αύτοκίνητα (30 ο]ο 
περίπου). Έξαρσις τών άτυχημάτων πα- 
ρατηρείται άπό τόν Μάιο μέχρι τόν Σε
πτέμβριο, μέ συνήθεις ώρες έπελεύσεως 
τό 8ωρο 16.00 —24.00. Τέλος ό κ. Μοί
ραρχος θεωρεί άπαραίτητη τήν κυκλο- 
φοριακή άγωγή όδηγών καί πεζών σέ 
υψηλή βαθμίδα, καθώς καί τήν έγκαιρη 
έπισήμανσι τών έπικινδύνων παραβά
σεων, ύστερα άπό προηγούμενη άξιολό- 
γησι. Έ ξ ίσου άπαραίτητη θεωρεί τήν 
έπισταμένη διερεύνησι τών τροχαίων άτυ
χημάτων μέ ύλικές ζημίες. « . . .  αύτό είναι 
ένα άποφασιστικό βήμα γιά τήν πρόληψι 
σοβαρωτέρων άτυχήμάτων. Ή  τακτική 
τής άνταλλαγής τών στοιχείων ταύτότη- 
τος μεταξύ τών όδηγών, ύστερα άπό άτύ- 
χημά μέ άποτέλεσμα ύλικές μόνον ζημίες 
είναι άσύμφορη άπό κάθε πλευρά. Σέ 
τελευταία άνάλυσι δέν προστατεύονται 
άποτελεσματικά καί αύτά άκόμη τά έν- 
νομα συμφέροντα τών πολιτών», μοϋ λέ
γει έπί λέξει. Καί μέ τά τελευταία αύτά 
λόγια τοϋ κ. Μοιράρχου τελειώνει ή ξε- 
νάγησίς μου κατά μήκος τής «Φθιωτικής» 
’Εθνικής όδοΰ. Εις τό έπόμενο τεύχος 
σειρά έχει τό Τμήμα πού διασχίζει τό 
Νόμο Μαγνησίας.

ε π ο χ ι α κ ά
ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

«..Ντέτεκτιβ X., ό άφθαστος....Σας περιμένει, υποσχόμενος μέ επιτυχία 100%
....’Απαλλαγή αμέσως άπό βάσανα καί ταλαιπωρίες γιά διαζύγιο........
’Ερχόμενος μέσα άπό τούς γκάγκστερς (!). Κοντά σας...Συνεργάτες απαντες 
πρώην ’Αστυνομικοί . . . .»  Αύτά είναι τά κυρία σημεία της μικρής αγγελίας 
πού διάβασα προ καιρού σέ μιά εφημερίδα. Μια σειρά από ηχηρές λέξεις που 
καλοϋσαν τόν σύγχρονο ’Αθηναίο νά σπεύση, τό συντομώτερονδυνατόν,γιάνά 
άναθέση έργολαβικώς τήν λύσι τών οικογενειακών του προβλημάτων σ’ ένα 
ιδιωτικό' ντέτεκτιβ, μέ μακροχρόνια θητεία κοντά στους γκάγκστερς. Μά άπό 
ότι ξέρομε οί κατά καιρούς άντάξιοι διάδοχοι τοϋ Ά λ Καπονε, τοϋ Ντιλλιγκερ,
τοϋ Λάκυ Λουτσιάνο, καί τόσων άλλων «νονών» καί .........άναδεκτών τοϋ
’Αμερικανικού υποκόσμου, κάθε άλλο παρα με διαλευκάνσεις υποθέσεων δια
ζυγίου άσχολοΰνται. ’Αλλά αύτό είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Το κακό 
όμως συνεχίζεται μέ τήν πρόσθετη διευκρίνισι τής άγγελίας οτι συνεργάτες τοϋ 
εγχωρίου αύτοΰ Μάννιξ είναι τέως ’Αστυνομικοί. Έ ,  δχι καί μέχρι έκεϊ...ΙΙοϋ 
άκούστηκε άνθρωπος «έρχόμενος μέσα άπο τους γκάγκστερς να συνεργάζεται 
μέ «εύδοκίμως τερματίσάντας τήν ’Αστυνομικήν των υπηρεσίαν;». Δεν είναι 
δυνατόν νά λειτουργούν εις τό κλεινόν άστυ ’Ιδιωτικά Αστυνομικα^Γραφεϊα μέ 
γκαγκστερική τακτική ενεργειών. Κάποια παρεξηγησι πρέπει ̂  να έχη γίνει. 
Προσωπικά πιστεύω ότι ό συντάκτης τής αγγελίας αυτής υπερβάλλει ή μάλλον 
έπιδιώκει νά δημιουργήση ένα κάποιο διαφημιστικό «έφφέ>>, ποντάροντας στην 
συνήθεια τοϋ Νεοέλληνα νά αισθάνεται ένα παράξενο συναίσθημα^ θαυμασμού 
γιά τό κάθε τι πού έχει σχέσι μέ τούς γκάγκστερς καί τά κατορθώματά τους. 
’Εφ’ ω καί έχουν επικρατήσει στις καθημερινές μας συζητήσεις διάφορες σχε
τικές φιλοφρονήσεις. "Οπως;

—Είσαι πολύ γκάγκστερ....
—Είσαι μεγάλη Μαφία...
—Είσαι πολύ γκάγκστερ στό τιμόνι! ...
—Πολύ ωραίο γκαγκστερικό κόλπο ! ... _
Παλαιότερα στις εποχές τού Γιαγκούλα καί τού Νταβελη, είχαμε ηρωποιήσει 

δεκάδες αιμοσταγείς ληστάς. τούς οποίους ούτε λίγο ούτε πολύ αποκαλούσαμε 
«ίππότας τών όρέων». Στήν σημερινή έποχή των κινηματογραφικών «γουε- 
στερν», τών «γουέστερν—σπαγγέττι» καί τών ’Αστυνομικών «θρίλλερς» σε 
έκδοσι «γκάγκστερ στόρυ» μέ μονοψήφιους, διψήφιους και τριψήφιους πρά
κτορες ή ήρωες τού «καράτε», είναι έπόμενο νά δημιουργηθοϋν νέοι «ιππότες» 
οί όποιοι —φεϋ !—δέν βρίσκονται στα ψηλ.α βουνά, αλλα στις μικρές η τις με
γάλες οθόνες, αν όχι δίπλα μας, μέ τήν μορφή τών «ζηλωτών» τοϋ είδους. 
’Αρκεί νά σημειωθή ότι φθάσαμε στό σημείο νά βαφτίσομε μετά θανατον 
«Μπόννυ καί Κλάϊντ» τόν Χριστοφιλέα καί τήν άδελφή του, πού έδρασαν στην 
’Αθήνα έδώ καί δεκάδες χρόνια. ’Αλλά ας μή πάμε μακρυά. Πριν άπό μερικούς 
μήνες, ένας κακομαθημένος νεαρός είχε τό θράσος νά μεταβάλη σε Σικάγο μια 
ήσυχη γωνιά τής ’Αθήνας ληστεύοντας κάποια Τράπεζα. Ή  δόξα του κράτησε 
λίγο καιρό γιατί συνελήφθη άπό τήν ’Αστυνομία τής Πρωτευουσης. Τότε 
άρχισε ή ποικιλόφωνη δημοσιότης μέ άναπόφευκτη τήν ήρωποίησί του. Είναι 
άμφίβολο αν έγραψαν τόσες λεπτομέρειες οί ’Αμερικανοί για τους πρώτους 
άστροναύτες πού πάτησαν τό πόδι τους στην Σελήνή. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο 
θρασύτατος αύτός νεανίας έγινε τό πρόσωπο τής ή μέρας παίρνοντας τόν τίτλον 
τού «σούπερ γκάγκστερ» μετά πολλών επαίνων. Προ ημερών έχοντας πληρη 
συναίσθησι τών προτέρημάτων, πού τού άνεγνωρισθησαν δημοσίως, κατωρθω- 
σε νά δραπετεύση άπό τις φυλακές. Τότε άρχισε τό δεύτερο μέρος τού σήριαλ- 
ήρωοποίησις μέ κεντρική ιδέα ότι τό παιδί θαύμα ξεπερασε σε αίγλη και αυτόν 
άκόμη τόν κινηματογραφικό «Δραπέτη τοϋ Αλκατραζ». Ποσες^αληθεια παι
δικές καρδιές δέν θά σκίρτησαν άπό θαυμασμό, διαβάζοντας τό ά,νεπανάληπτο 
αύτό «κατόρθωμα». ’Αναμφισβήτητα ό τρόπος αύτός τής άποδράσεως «ερχό
ταν κατ’ εύθεϊαν άπό τούς γκάγκστερς» όπως καί ό ντέτικτιβ πού μιλήσαμε 
στήν άρχή. Αύτό θά πή διαφήμησις!....”Αν λάβωμε όμως ΰπ’ όψιν ότι οί γνή
σιοι γκάγκστερς πυροβολοϋνται «στο ψαχνό» απο τους ξένους Αστυνομικούς, 
δύο τινά πρέπει νά συμβαίνουν: "Η οί εγχώριοι κακοποιοί είναι κακέκτυπα 
τών ξένων γκάγκστερς, ή οί "Ελληνες ’Αστυνομικοί περισσότερο άπό όσο χρει
άζεται φειδωλοί στήν χρήσι τών άτομικών τους όπλων. ’Εκτός έάν πράγματι 
υπάρχουν στον τόπο μας άντάξιοι διάδοχοι τοϋ Άρσέν Αουπέν, οπότε κάθε 
διαφήμησί τους είναι άσκοπη - ή τό χειρότερο - επικίνδυνη...... w
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ΑΔΟΞΟΝ ΤΕΛΟΣ

Ή  τιμωρός Νέμεσις μετεχειρίσθη άναλόγως τούς 
τρεις (3) όπλοφόρους κακοποιούς εις τήν πόλιν Μέμφις 
τού Τέννεση τής ’Αμερικής, όταν άπεπειράθησαν νά 
ληστεύσουν Τράπεζαν καί νά συλλάβουν τρεις ομήρους, 
διά τήν άπελευθέρωσιν των οπίων έζήτησαν καί έλαβον 
50.000 δολλάρια. ’Απηνής καί άνηλεής καταδίωξίς των 
ύπό τριών ’Αστυνομικών έπέφερε τά προσδωκόμενα 
άποτελέσματα. Ό  ένας έκ τών ληστών άκινητοποιήθη 
«έκτάδην», ώς φαίνεται εις τήν φωτογραφίαν μας ΰπό 
του ένός ’Αστυνομικού, οί δέ έτεροι—όμοιοι—δύο, 
τραυματισθέντες ήναγκάσθησαν νά παραδοθούν.

Εις τήν φωτογαφίαν μας «πανοραμική» άποψις— 
φάσις τής έπιχειρήσεως. ^

----------------------------------------— --------------------  1

ΟΙ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒΣ ΤΩΝ. . . .  ΟΣΜΩΝ

Εις τήν βιομηχανοποιημένην έποχήν μας καθιερώθησαν 
επαγγέλματα, τά όποια εις μίαν άλλην — προγενεστέραν—θά 
έθεωροΰντο ευτράπελα άν μή απαράδεκτα.

’Εσχάτως, λοιπόν, άνεφάνη μεγαλοπρεπώς εις τήν έπαγγελ-
ματικήν κονίστραν τό νεοπαγαπές καί ........καινοφανές έπάγ-
γελμα τού «ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ», ή έπί τώ έλληνικώτερον, τού Διώ-
κτου τών ........’Οσμών. Οί είκονιζόμενοι εις τήν φωτογραφίαν
μας εξ (6) μεγαλόσχημοι κύριοι διαθέτουν λίαν ανεπτυγμένα 
όργανα όσφρήσεως, δι’ ό καί αποτελούν τό προσωπικόν ειδικού 
έργαστηρίου τού Βρεττανικοΰ 'Υπουργείου τού Περιβάλλοντος 
έργον τού όποιου είναι ή έντόπιπις καί έξάλειψις τών δυσά
ρεστων οσμών.

Δείγματα διαφόρων άναθυμιάσεων άπό βιομηχανικός καί 
αγροτικός έγκαταστάσεις κομίζονται αύθωρεί εις τό έργαστή-

◄ στήριον καί οί έξ (6) «έξπέρ» τής μύτης άποφαίνονται περί τού 
βαθμού τής δυσωδίας καί τής έπικινδυνότητός των.

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ό ψ ιν πεδίου μάχης παρουσιάζει κεντρική Γαλλική 
Λεωφόρος μετά τήν διέλευσιν τού ένσκήψαντος, προ- 
σφάτως, τυφώνος, έκ τού όποιου—περισσότερον— 
έδοκιμάσθη ή Γαλλία. Τά εύρεθέντα έκ κινήσει αύτο- 
κίνητα έλαβον τάς πλέον άπιθάνους θέσεις, έγκατα- 
λειφθέντα αύθωρεί ύπό τών κατόχων των, οί όποιοι 
έσπευσαν «προτροπάδην» νά άποκρυβούν εις σωστικήν 
«κρύπτην». Καί μόνον οί άνδρες τής Γαλλικής (Ζεν- 
ταρμερύ) Χωροφυλακής, διακρίνονται έν μέσω τού 
Νεκροταφείου Αυτοκινήτων, έρευνώντες διά παγι- 
δευμένους καί καταγράφοντες τά άκινητοποιηθέντα 
οχήματα. ►
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ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΦΙΛΟΣ 
ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ

Ή  Γαλλία τιμά, κατ' αξίαν, τήν έθνικήν 
της 'Αστυνομίαν, ή όποια έκπροσωπειται 
διά τοϋ Σώματος τής ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. 
Οπουδήποτε καί αν παρουσιασθοϋν οί 
ανδρες αυτού, προκαλοϋν ίδιαιτίραν συγ. 
κίνησιν καί άποθαυμάζεται ή άψογος 
έμφάνισίς των, ή παράστασίς των καί 
γενικώτερον αΐ χρυσοποίκιλτοι καί 
γραφικώταται στολαί των.

Εις τήν φωτογραφίαν μας ή «Μπάντα» 
τής Γαλλικής Χωροφυλακής, πρό τής 
Άψίδος τού Θριάμβου, εις τό Παρίσι, κα
τά μίαν τελευταίαν έμφάνισίν της, προε- 
κάλεσε ευμενέστατα σχόλια διά τήν 
άρτίαν έμφάνισίν καί τόν άκριβή 
σχηματισμόν της.

Ό  iinvoc στό τιμόνι
Ένα σημαντικό ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων οφείλε
ται στην υπνηλία, πού πιάνει τούς οδηγούς, στούς αυ
τοκινητόδρομους.

□
 ΤΑΝ Α Ρ Χ ΙΣ Α Ν  νά καταοκευ- 
άΖωνται οί μεγάλοι αυτοκι
νητόδρομοι, όλοι ήταν βέ

βαιοι, πώς μ' αυτόν τόν τρόπο θά 
μειώνονταν τά οδικά άτυχήματα: 

Δρόμοι μεγάλοι, φαρδεϊς, χωρίς 
στροφές κ ι' επικίνδυνα περάσμα
τα. Τί άλλο χρειαζόταν γιά νά γί- 
νη άνετο κΓ άσφαλές τό όδήγη- 
μα; Νά, όμως, πού εμφανίστηκε 
ένας άπρόβλεπτος παράγοντας: ή 
μονοτονία του ίσιου δρόμου, πού 
άπλώνετάι μπροστά, φέρνει ύπνη- 
λία. "Υστερα άπό ταξίδι λίγω ν ώ- 
ρών, ό οδηγός άποκοιμιέται πά
νω στό τιμόνι, χωρίς νά τό πάρη 
είδηση!

Στις Η νω μένες  Πολιτείες τής 
Αμερικής, έχουν σημειωθή, μέχρι 

στιγμής, 400.000 ώς 600.000 πε
ριπτώσεις άτυχημάτων, θανατηφό
ρων καί μή, πού οφείλονταν στήν 
ύπνηλία, ή όποια είχε καταλάβει 
τούς οδηγούς. Επίσης, σύμφωνα 
μέ πρόσφατες στατιστικές, ένα 
25ο)ο  των όπλων άτυχημάτων κι' 
ένα 35ο) ο των θανατηφόρων άτυ
χημάτων στις Η .Π .Α . οφείλεται 
στήν ίδια αίτια.

Συγκεκριμένα, οί παρατηρήσεις, 
πού έχουν κάνει ειδικοί έπιστή- 
μονες, έχουν αποδείξει τό έξής: 
Ό τα ν  ξεκινάη ένας οδηγός γιά 
ταξίδι, στήν αρχή έχει τεταμένη 
τήν προσοχή του. ΚυττάΖει τά όρ
γανα τού άμαξιοΰ, έχει τό νοϋ 
του στό κοντέρ, κάθε τόσο ρίχνει 
ματιές στούς καθρέφτες, τό αύτί 
του είναι τεντωμένο, νά «πιάση»

άκόμη καί τόν πιό άνεπαίσθητο, 
παράξενο ήχο, πού τυχόν θ' ά- 
κούση άπό τή μηχανή. Σ ιγ ά -σ ι
γά, όμως, ή προσοχή του χαλα
ρώνει. Τό ταξίδι καταντάει ρουτί
να. Καθώς δέν γίνεται τίποτα, 
πού νά διακόψη τή μονοτονία, ό 
οδηγός αισθάνεται νά τόν κυριεύη 
μιά νάρκη, στήν όποια δέν μπορεί 
ν ' άντισταθή. Αύτή ή κατάσταση 
τής ύπνηλίας, όνομάΖεται «ναρκο
ληψία» καί είναι συνηθισμένο φ α ι
νόμενο.

Ή  ύπνηλία των αύτοκινητιστων, 
ωστόσο, δέν οφείλεται μόνο στή 
ναρκοληψία. Ό  άνθρωπος, γενι
κά, είναι ήμερόβιος. Αύτό σημαί
νει, ότι συνηθίΖει νά κοιμάται τή 
νύχτα καί νά έργάΖεται τήν ήμέ- 
ρα. 'Υπάρχουν άνθρωποι, οί όποι
οι δέν μπορούν ν' άντέξουν νά 
μείνουν άγρυπνοι, ούτε λεπτό με
τά άπό τήν ώρα, πού συνηθίΖουν 
νά πέφτουν γιά ύπνο. Μ όλις πλη- 
σιάση ή καθωρισμένη ώρα, άρχί- 
Ζουν νά δείχνουν έντονα σημάδια 
ύπνηλίας. Δέν υπάρχει άμφιβο- 
λία, ότι οί τύποι αύτοί, αν τύχη 
νά βρίσκωνται στό τιμόνι, τή στι
γμή έκείνη, σίγουρα θά κοιμη
θούν! Φυσικά, στό σημείο αύτό, 
άντιπαρερχάμαστε έντελώς τήν 
περίπτωση τού οδηγού, ό όποιος 
κοιμάται στό τιμόνι έπειδή έχει 
μείνει έντελώς άϋπνος τήν προη
γούμενη νύχτα ή έπειδή είναι τρο
μερά κουρασμένος. Στις περιπτώ
σεις αύτές, ή ύπνηλία είναι κάτι 
πού πρέπει νά περιμένη κανείς...
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Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η

έπιβεώρησι

Η ΟΜΔΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Α Γ Ω Ν Α Σ  1 9 7 4

Μέ τήν άρτια διοργάνωσι τής 
ΣΚΟΕ, διεξήχθησαν άπό 30 Μαρ
τίου έως 6 Απριλίου είς τό Εθνι
κόν Σκοπευτήριον 'Υμηττοΰ, οί 
Πανελλήνιοι Σκοπευτικοί αγώνες 
1974. Είς τούς αγώνες αυτούς 
έλαβαν μέρος οί δμάδες τοΰ Στρα
τού Ξηρας, τής Χωροφυλακής, τής 
Αστυνομίας Πόλεων, τής Σχολής 
Αξιωματικών Χωροφυλακής, τών 

’Αστυνομικών Σχολών, τοΰ Λιμε
νικού Σώματος, τής Στρατιωτικής 
Σχολής Εύελπίδων τής Πανελλη
νίου Σκοπευτικής Εταιρίας, τοΰ 
Παναθηναϊκού, τοΰ Εθνικού Με- 
τσοβίου Πολυτεχνείου, τής ’Ανώ
τατης Σχολής Οικονομικών καί 
’Εμπορικών ’Επιστημών, τής Δημο
σίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού 
καί τοΰ ’Εθνικού Σκοπευτικού 'Ο
μίλου Θεσσαλονίκης. Τό άξιοση- 
μείωτο γιά τήν ομάδα τής Χωροφυ
λακής είναι ότι έφέτος έβελτίωσε 
σημαντικά τήν θέσι της. Συγκεκρι
μένα στήν γενική βαθμολογία κα
τέλαβε τήν δευτέρα θέσι μέ 94 
βαθμούς, ενώ στήν αντίστοιχη πε- 
ρισυνή διοργάνωσι είχε καταλά
βει τήν τετάρτη, μέ 52 βαθμούς. 
Οί έπιτυχίες τών σκοπευτών τοΰ 
Σώματος σέ κάθε άγώνισμα έχουν 
ώς εξής:

Τυφέκιον 22 πρηνηδόν 60 β .
'Η ομάδα τού Σώματος (Χωρ]κες 

Ήλιάδης Πελ., Βασιλειάδης Βασ. 
Ρούσης Νικ. καί Δημούλας άν- 
δρέας) κατέλαβε τήν 3η θέσι μέ 
2.296J2.400 βαθμούς. Είς τούς αγώ
νες τοΰ 1973 είχε καταλάβει τήν 
5η θέσι μέ 2266]2400 βαθμούς.

Τυφέκιον 22 όρθίως 40 β .
Ό  Χωροφύλαξ Ήλιάδης πελ.

Ή  σκοπευτική όμάς, τής Χωροφυ
λακής, ή όποια διεκρίθη είς τούς πα
νελληνίους άγώνας.

κατέλαβε τήν 3η θέσι μέ 347]400, 
ενώ ή ομάδα τοΰ Σώματος (Χωρ]κες 
Ηλιάδης Πελ., Βασιλειάδης Βασ. 

Δημούλας Άνδρέας καί Ρούσης 
Νικ.) τήν 2α θέσι μέ 1309] 1600 
βαθμούς. Είς τούς άγώνες τοΰ 1973 
είχε καταλάβει τήν 4η θέσι μέ 
1165] 1600 βαθμούς.

Τυφέκιον 22 γονυπετώς 40 β .

Ό  Χωροφύλαξ Ήλιάδης Πελ. 
κατέλαβε τήν 5η θέσι μέ 373]400, 
ενώ ή ομάδα τοΰ Σώματος (Χωρ]κες 
Ήλιάδης Πελ., Βασιλειάδης Βασ. 
Ρούσης Νικ. καί Δημούλας Άνδρ.) 
τήν 4η θέσι μέ 1398] 1600 βαθμούς. 
Τήν ίδια θέσι είχε καταλάβει καί 
είς τούς άγώνες τοΰ 1973 αλλά μέ 
1363] 1600 βαθμούς.

Πιστόλιον κατ’ ανδρεικέλων
Ή  ομάδα τοΰ Σώματος (Μοί

ραρχος Κοτρώνης Δη μ., Άνθ]ρχος 
Γαλατιανός Νικ. καί Χωρ]κες Ζέρ- 
βας Νικ. καί Βασιλειάδης Βασ.) άν 
καί έλαβε γιά πρώτη φορά μέρος, 
κατέλαβε τήν 2α θέσι μέ 2105]2400 
βαθμούς.

Τυφέκιον 22 STANDARD (3X20)
Καί σέ αύτό τό άγώνισμα ή όμάδα 

τοΰ Σώματος (Χωρ]κες Ήλιάδης 
Πελ., Βασιλειάδης Βασ., Ρούσης 
Νικ. καί Δημούλας Άνδρ.) έλαβε 
μέρος γιά πρώτη φορά, καί κατέ- I 
λαβε τήν 3η θέσι μέ 2058]2400 
βαθμούς.

ΐ
Πιστόλιον ακρίβειας 50 μ.
Ό  Μοίραρχος Κοτρώνης Δημ. 

κατέλαβε τήν πρώτη θέσι μέ 
549]600. Στήν ομαδική βαθμολογία 
ή όμάδα τοΰ Σώματος (Μοίραρχος 
Κοτρώνης Δημ., Άνθ]ρχος Γαλα- 
τιανός Νικ. καί Χωρ]κες Ζέρβας . 
Νικ. καί Βασιλειάδης Βασ.) κα- ϊ 
τέλαβε, όπως καί πέρισυ, τήν 2α ί 
θέσι μέ 2063]2400 βαθμούς.

Περίστροφον 0,38
Ό  Μοίραρχος Κοτρώνης Δημ. 

κατέλαβε τήν 2α θέσι μέ 575]600 1 
ενώ ή όμάδα τοΰ Σώματος (Μοί
ραρχος Κοτρώνης Δημ., Άνθ]ρχοι 
Γ αλατιανός Νικ., Άσπρούδης Νικ. 
καί Χωρ]κες Ζέρβας Νικ. καί Βασι- 
λειάδης Βασ.) τήν 2α επίσης θέσι 
μέ 2216)2400 βαθμούς. Τήν ίδια 
θέσι είχε καταλάβει καί είς τούς 
άγώνες τοΰ 1973, άλλάμέ 2175]2400 
βαθμούς.

Τυφέκιον 22 τριών στάσεων
I

Ό  Χωροφύλαξ Ήλιάδης Πελ. 
κατέλαβε τήν 2α θέσι μέ 1108]Ε200

Ο Χωροφύλαξ Ήλιάδης παραλαμ- 
βάνων τό δίπλωμα τού νικητού είς τό 
άγώνισμα τυφεκίου No 22
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βαθμούς, ενώ ή όμάδα τοΰ Σώματος 
(Χωρ]κες Ήλιάδης Πελ., Βασιλειά- 
δης Βασ., Ρούσης Νικ. καί Δη- 
μούλας Άνδρ.) τήν 3η θέσι μέ 
4233J4800 βαθμούς. Τά όλυμπιακά 
αγωνίσματα τυφεκίου 22 πρηνηδόν, 
τυφέκιον 22 τριών στάσεων, πιστό- 
λιον κατ’ άνδρικέλων καί πιστό- 
λιον ακρίβειας 50μ. έτελέσθησαν 
πρός τιμήν καί εις τά πλαίσια τού 
εορτασμού τής «’Ολυμπιακής ημέ
ρας 1974», καί οί πρώτοι νικηταΐ 
μεταξύ τών όποιων καί ό Μοί
ραρχος Κοτρώνης Δημ., έβραβεύ- 
θησαν καί άπό τήν Επιτροπή 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων.

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Μ A · Ι· ΟΥ

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι τό 
Σκοπευτικό Πρόγραμμα τοΰ μηνός 
Μαΐου, πού πλαισιώνεται άπό Ε λ 
ληνικούς καί Διεθνείς άγώνες. "Ο
πως πληροφορούμεθα άπό τήν Σκο
πευτική 'Ομοσπονδία τής Ελλά
δος, τό Πρόγραμμα τών αγώνων 
έχει ώς έξής :
2—4 Μαΐου: Πρωτάθλημα Παρα

γωγικών Σχολών ’Ενόπλων Δυνά
μεων καί Σωμάτων ’Ασφαλείας.

4—5 Μαΐου : ’Αγώνες μεταξύ 
Άνωτάτων Σχολών.

2—9 Μαΐου : Πανστρατιωτικοί 
’Αγώνες.

15—20 Μαΐου : Διεθνείς άγώνες 
εις Βελιγράδιον, εις τούς όποιους 
συμμετέχει καί ή Ελλάς.

21—25 Μαΐου : ’Αγώνες Λατινι
κών Χωρών καί Ελλάδος εις Βρυ
ξέλλες.

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ.. .ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ 
ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ. . . ΚΑΙ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

"Ενας νέος αθλητικός θεσμός, τό 
Κύπελλο Ευρώπης μπάσκετ, καθιε
ρώθηκε επίσημα. "Οπως ανήγγειλε 
ό· Πρόεδρος τής Διεθνούς 'Ομο
σπονδίας ’Ερασιτεχνικού μπάσκετ- 
μπώλ κ. Ούΐλλιαμ Τζόουνς, γιά τήν 
κατάκτησι τοΰ Κυπέλλου αύτοΰ θά 
άγωνισθοΰν γιά πρώτη φορά εφέτος 
καί άπό 22 Μαΐου μέχρι 12 ’Ιουνίου 
οί ομάδες τής Δυτ. Γερμανίας, Γαλ
λίας, ’Ιταλίας, Ελλάδος, Τουρκίας 
καί Γιουγκοσλαβίας.

Ο ΕΟΡΤΑ ΣΜΟΣ ΤΗ Σ “ΟΛΥΜΠIΑ Κ ΗΣ 

ΗΜΕΡΑΣ 1974,,

"Οπως κάθε χρόνο, έτσι καί έφέ- 
τος, στις 6 ’Απριλίου έγινε μέ τήν 
καθιερωμένην μεγαλοπρέπεια στήν 
’Αθήνα καί τις μεγάλες έπαρχιακές 
πόλεις, ό έορτασμός τής «’Ολυμπια
κής ήμέρας 1974». Ενός θεσμού ό 
όποιος καθιερώθηκε επίσημα πριν 
άπό 8 χρόνια, ύστερα άπό πρωτο
βουλία τής ’Επιτροπής ’Ολυμπια
κών ’Αγώνων. ’Επίκεντρο τών εκ
δηλώσεων ήταν καί έφέτος τό 
καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στά
διο όπου συγκεντρώθηκαν χι
λιάδες φίλοι τοΰ στίβου, γιά νά 
παρακολουθήσουν τό άγωνιστικό 
πρόγραμμα τής ήμέρας καί ιδιαί
τερα τόν τερματισμό τοΰ 11ου 
Διεθνούς Μαραθωνίου δρόμου 
στήν κλασσικήν διαδρομήν του. 
’Από τόν χώρον τοΰ Τύμβου 
τοΰ Μαραθώνος ξεκίνησαν ύπό 
βροχήν 82 συνολικά "Ελληνες 
καί ξένοι δρομείς άπό τούς όποι
ους έτερμάτισαν οί 66. "Ενας άκό- 
μη Βρεττανός, ό βραχύσωμος καί 
ήλικίας 24 ετών φοιτητής τοΰ Κολ- 
λεγίου τοΰ Αήντς Ίαν Τόμσον, 
έκοψε πρώτος τό νήμα μέ έπίδοσι 
2 ώρες 13". 50".2, έναντι 2.16 .45'.4 
πού είχε σημειώσει πέρισυ τήν Ιδια 
ήμέρα ό συμπατριώτης του Κίρκαμ. 
Ό  φοιτητής Τόμσον είχε κερδίσει 
πριν άπό τρεις περίπου μήνες τόν 
Μαραθώνιο δρόμο τής Βρεττανικής 
Κοινοπολιτείας πού έγινε στό Κραί- 
σταρτς τής Νέας Ζηλανδίας. Τό άξι- 
οσημείωτο είναι ότι ό άθλητής αυτός 
διέψευσε τις διάφορες θεωρίες, οί 
όποιες είναι κατηγορηματικά άρνη- 
τικές στό σημείο τής επιτυχημένης 
μεταπηδήσεως ένός δρομέως άπό- 
τομα άπό τις μικρές στις μεγάλες 
άποστάσεις. Γιατί ό Τόμσον δέν 
είχε τρέξει ποτέ τά ΙΟ.ΟΟΟμ. σέ 
στάδιο, καί οί καλύτεροι χρόνοι 
του στά 1500 καί 5000μ. ήταν άν- 
τιστοίχως 3'.53".0 καί 15'.06".0. 
Στις ύπόλοιπες θέσεις τής δεκάδος 
έτερμάτισαν οί Κόλεμπυ (Μ. Βρετ- 
τανία) 2. 18'.49".2, Κάρλυ (Η.Π.Α.) 
2.23'.27".6, Τσιμιγκατος (Ελλάς) 
2.24'.48".0, Άργυρόπουλος ('Ελ
λάς) 2.25'.02".0, Μακρίδης (Ελ
λάς) 2.27'. 16".8, Άκτάς (Τουρκία) 
2.30'.23"2, Στόκερ (Γερμανία)
2.30'.53".0 καί Μπαλή (Τουρκία) 
2.33'.6".0. 'Οπωσδήποτε ικανοποιη
τική ήταν ή κατάταξι τών Ελλήνων

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΤΟΜΣΟΝ ΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΤΟΥ «11ου» ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

δρομέων, οί όποιοι γιά πρώτη φορά 
κατώρθωσαν νά ύποσκελίσουν τό 
Τουρκικό δίδυμο Άκτας — Άκ- 
τσάϋ πού έπί μία ΙΟετία διατηρού
σε τήν πρωτοπορία σέ παρόμοιες 
διοργανώσεις. Στήν 60ή θέσι έτερ- 
μάτισε ό ήλικίας 63 ετών Χρήστος 
Βαρτζάκης μέ χρόνο 3 ώρες 43'. 17" 
καί στήν 66η ό 59ετής Βασίλης 
Χριστοφορίδης σέ 3 ώρες 59'.50". 
’Αξίζει νά σημειωθή ότι ή σειρά 
τών Ελλήνων Μαραθωνοδρόμων 
λογίζεται ώς σειρά Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος. ’Επίσης ότι ό 
κάτοχος τοΰ Πανελληνίου ρεκόρ 
(2 ώρες 22'.36") Χωροφύλαξ Ευάγ
γελος Βαγιανός, έγκατέλειψε λόγω 
τραυματισμού του άπό τά πρώτα 
χιλιόμετρα τής διαδρομής.
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ΣΤΑΥΡΟΑΕΞΟΝ ΥΙΓ ΑΡΙΘ. 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ :

1. Τό μπροστινό μέρος τοΟ πλοίου—Συνηθισμένο μεταφορι
κό μέσον.

2. Μεγάλη θεά τής μυθολογίας μας (άντιστρ. )—Χώρα τής 
Μέσης ’Ανατολής, πού άποτελεΐται άπό ψηλά, στεπώδη καί 
έρημικά οροπέδια (άντιστρ.).

3. Σύζυγος τού Ούρανοϋ καί μητέρα άπ’ αύτόν των Τιτάνων, 
τών Γιγάντων ,τών Κυκλώπων καίτώνΈκατογχείρων(τό τρίτος 
γράμμα είναι I)—Τό έργο του «Θεατρίνα» παρουσίασε ό θίασος 
Βουγιουκλάκη—Παπαμιχαήλ—Μιά άπό τις κύριες προθέσεις 
μας.

4. Βασιλεύς τής Νορβηγίας άπό τό 1957—Μηχανουργικό 
έργαλεΐο, μέ τό άρθρο του.

5. Ήταν, σάν έπιστήμονας, ό Τσέχωφ—’Αρχαία ονομασία 
τής ’Αττικής (τό μεσαίο γράμμα είναι Α).

6. Μητέρα της ήταν ή 3α όριζοντίως (αίτιατ.).
7. Ό  κυριώτερος παραπόταμος τού Δουνάβεως—’Ελέγχεται 

γιά τή χορήγησι άδειας όδηγοϋ αύτοκινήτου.
8. Είναι ώρισμένα έργα τού Χαϊντελ.
9. «Συμφωνία τού....»  όνομάζεται ή 41η συμφωνία τού 

Μότσαρτ—Μάρκα εύρωπαϊκών αύτοκινήτων.
10 Ξενική έκφραση άνταποδόσεως τών ίσων—Ξένο είδησεο- 

γραφικό πρακτορείο—"Αν διπλασιασθή, άποκτα τή σημασία 
τού «άντιθέτως».

11. Σημαίνουν καί τις κρίσεις ,τίς γνώμες (καθ.).
12. Κράτος τής Ν.Α. ’Ασίας—Ή  γενική τού ονόματος τού 

πατέρα τού Ίάσονα (τό τέταρτο καί τό έκτο γράμμα είναι Ο).

Κ Α Θ ΕΤΩ Σ:

1. Φορητό ύδροδοχείο.

2. «Καμίνο— » θεατρικό έργο τού Ούίλλιαμς, πού ανέβασε 
τό «’Εθνικό» στις 23 Ίανουαρίου 1974— Καθορίζονται μέ τήν 
ύπογραφή συμβολαίων.

3. Τά πού διαρκούν.... έξήντα λεπτά—"Ενα φρούτο (δημ.),

4. Ά λλη λέξη γιά τις καταπληκτικές.

5. 'Υποθετικός σύνδεσμος.

6. Άντιστρόφως, ποδοσφαιρική όμάδα τού ’Ιταλικού πρω
ταθλήματος, άλλά καί ό τίτλος τελευταίας δημιουργίας τού 
Φελλίνι—Χρησιμοποιείται γιά τήν μετάληψη τών Καθολικών.

7. Ό σ ο ι τήν άποτελούν, χαράσσουν νέους δρόμους (τό τέ
ταρτο γράμμα είναι Τ καί τό έκτο Π).

8. Μεγάλη πείνα, σιτοδεία—Κοινή ονομασία τού θηλαστι
κού λύγξ (τό νεκρό γράμμα είναι Ο).

9. Ό  κυριώτερος ποταμός τής 'Ελβετίας.
10. "Εκτος μεταξύ τών όμοιων του—Καί έτσι άποκαλεΐται τό 

Μπογιάτι (τό νεκρό γράμμα είναι Ο).

11. Νάνος τού φυτικού βασιλείου—Μονάδες τού ιππικού.

12. Μ όλις.... βγήκε άπό τό αύγό—’Αφιερωμένος στή λατρεία 
τού Θεού.

Μ Ι Κ Ρ Ο  T E XT

ίο  Λ
ίο  Λ

/ο  Λ /Ο j

•s77Μ77
Ποιά άπό τις τέσσαρες λάμπες κάτω (Α-Δ) μπορεί λογικώς 

νά πάρη θέσι μεταξύ έκείνων πού βρίσκονται έπάνω ;

Λ Υ Σ Ε Ι Σ  
Εις τήν σελίδα 320
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ΟΙ Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ  
ΣΤ’ Α Σ Τ Ε Ρ Ι Α

"Οταν οί πρώτοι έξερευνηταί έπισκε 
φθοϋν άλλους πλανήτες, θά βρουν ασφα
λώς πολλές διαφορές σέ σύγκρκΛ μέ 
τή Γή. Μολονότι δέν ξέρουμε ακριβώς 
ποιές δα είναι οί διαφορές αυτές, οί 
επιστήμονες έχουν τήν γνώμη δτι μπο
ρούν νά προβλέπουν μερικές. Ή  ’Αφρο
δίτη παραδείγματος χάριν, περιβάλλε
ται άπό πυκνό στρώμα νεφών, που μας 
εμποδίζουν να δούμε τί συμβαίνει στην 
επιφάνεια της. Πιθανόν, τό έδαφος της 
νά είναι μιά μεγάλη έρημος. ’Ή , μπο
ρεί νά σκεπάζεται άπό ατελείωτο ώκε 
ανό. Τέλος, μπορεί νά ύπάρχη μιά άπέ- 
ραντη ζούγκλα περίεργων φυτών, τά ο
ποία ζοϋν παρά τό γεγονός δτι ή ατμό
σφαιρα μπορεί νά περιέχη δηλητηριιό- 
δη αέρια.

'Ο  Ζευς καί ό Κρόνος έχουν επίσης 
ατμόσφαιρα μέ πολλά σύννεφα καί πι
στεύεται δτι πρέπει καί στους δύο νη 
επικρατή μεγάλο ψύχος. ’Ακόμη πιό 
μεγάλο όμως πρέπει νά επικρατή στόν 
Πδσειδώνα, τόν Ουρανό καί τόν Πλού- 
τωνα. Μπορεί, εκεί, νά υπάρχουν ποτα
μοί υγρού άέρος πού κυλούν ανάμεσα 
σέ βράχους άπό ξηρά πάγο. Άντιθέ- 
τως ό Έρμης είναι πολύ θερμός. Οί πο
ταμοί του μπορεί νά αποτελούνται άπό 
ύγρά μέταλλα, δπως καί οί θάλασσές 
του. Ό  επισκέπτης τού "Αρεως, θά έ
νοιωθε σέ πιό φιλικό περιβάλλον. 'Ο 
"Αρης πιθανώτατα, έχει φυτά πού άλ- 
λάζουν χρώμα άναλόγως τής εποχής 
τού χρόνου. Πάγοι, σκεπάζουν τόν βό
ρειο καί νότιο πόλο του. Καί υπάρχει 
επίσης πιθανότης νά ζοϋν καί διάφορα 
ζώα στόν ’Άρη. Ή  βαρύτης στόν ’Ά 
ρη είναι μικρότερη άπό τήν Γή. "Ενας 
άνθρωπος θά μπορή έκεί νά κάνη βή
ματα οκτώ μέτρων. Ά λα ή βαρύτης 
τού Διάς, θά άνάγκαζε τόν επισκέπτη 
νά έρπη, επειδή θά ένοιωθε τρεις φο
ρές πιό βαρύς άπό δσο στή Γή.

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 Σωμάτων Α σ φ α λεία ς Θέτω είς τήν διά- 
Θεσιν τώ ν κ . κ .  ’Αξιωματικών καί 'Ο πλιτών τής 'Ε λληνικής Χ ω 
ροφυλακής , άπαντα τά είδη τοΰ Καταστήματός μ α ς .

Α Ν Δ Ρ Ι Κ Α :  Κουστούμια, σακκάκια, 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 ευκολίας 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 άγοραζομένων τοΐς μετρητοϊς έμπορευμάτων ή π α -  

ρεχομένη έκπτωσις άνέρχεται είς 20ο )ο .

Μετά τιμής
Νικόλαος Κουρκουντής
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ

Έκ των έν ισχύει κεκυρωμένων πινάκων 
έτους 1973—1974, προήχθησαν εις τόν 
βαθμόν του ’Ανθυπομοιράρχου, εκατόν 
(100) Άνθυπασπισταί, απόφοιτοι τής 
Σχολής ’Επαγγελματικής Μετεκπαιδεύ- 
σεως, δυνάμει τού Π.Δ. τής 16-3-1974. θύ 
τη  προήχθησαν πρός πλήρωσιν ισαρίθ
μων νέων κενών θέσεων ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής, αί όποίαι συνεστήθησαν 
δυνάμει τοϋ Π.Δ. 149 τής 27-2-1974.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠ ΕΝ)ΡΧΩΝ

Προήχθησαν δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 974) 1971 
εις τόν βαθμόν τοϋ 'Ενωμοτάρχου κατ’ 
ά ιχ ι ι τητα (1034) Ύπεν]ρχαι Β" κατηγο- 
ρ ju, ( ιή προερχόμενοι έκ τοϋ II Τμήματος 
τής Σ.Ο.Χ.), Γενικών Υπηρεσιών καί (9) 
τοιοϋτοι Ειδικών Υπηρεσιών. Αί σχετι
κοί αποφάσεις τοϋ κ. Άρχηγοϋ Χωροφυ
λακής έδημοσιεύθησαν εις Φ.Ε.Κ. τ.Γ’ 
150] 11-4-1974,

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΧΩ Ρ)ΛΑ Κ Ω Ν

ΔΓ άποφάσεως τών δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 
974] 1971 συνελθόντων συμβουλίων κρί- 
σεως, έκρίθησαν προακτέοι εις τόν βα
θμόν τοϋ Υπενωμοτάρχου (979) Χωροφύ
λακες Γενικών Υπηρεσιών καί (10) τοιοϋ- 
τοι Ειδικών Υπηρεσιών.

Ή  σχετική άπόφασις τοϋ κ. 'Αρχηγού 
Χωροφυλακής έδημοσιεύθη εις Φ.Ε.Κ. 
τ .Γ  151J11-4-1974.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΓ άποφάσεως τών συνελθόντων έσχάτως δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 139]1969 
οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, έτέθησαν εις αύτεπάγγελτον άποστρα- 
τείαν ό Ταξίαρχος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 'Αναστάσιος καί ό Άντισ]ρχης 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟ ΥΛΟΣ 'Αριστοτέλης.

Επίσης προήχθησαν καί έτέθησαν έκτος οργανικών θέσεων δυνάμει 
τοϋ Π.Δ.]3-4-74 Εις Ταξιάρχους οί Σ υνφχαι: Π1ΤΣΙΟΣ Δημήτριος, ΛΑΓΟ- 
ΠΑΤΗΣ ’Αντώνιος, ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ Νικόλαος, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώρ
γιος, ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος καί ΠΑΓ1ΑΓΕΩΡΠΟΥ Γεώργιος.

Εις Συντ]ρχας οί Άντισ]ρχαι: ΦΩΤΙΑΔΗΣ Μιλτιάδης. ΡΟΥΣΣΟΣ Νικό
λαος, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, Ρ1ΜΠΑΣ 
Κων]νος, ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Ευθύμιος.

—Δυνάμει τοϋ αύτοϋ ώς άνω Π.Δ., καί πρός πλήρωσιν τών δημιουργη- 
θεισών κενών θέσεων έκ τής άποστρατείας τών άνωτέρω, προήχθησαν:

Εις τόν βαθμόν τοϋ Ταξιάρχου ό Συντ]ρχης ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ Σταύρος.
Εις Συνταγματάρχας οί Άντισ]ρχαι: ΤΖΩΡΤΖΗΣ Δημήτριος, ΜΑΝΩ- 

ΛΑΚΟΣ Γεώργιος, ΚΟΥΚΟΥΛΕΓΣΟΣ Βάίος, ΤΣΙΝΤΖΟΣ Κων]νος, ΑΙΛΙ- 
ΜΠΑΚΗΣ Αντώνιος ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Στέφανος καί ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ’Εμμα
νουήλ.

Εις Άντισ]ρχας οί Ταγματάρχαι: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΡΩ- 
ΜΑΝΤΖΑΣ Σπυρίδων, ΠΟΥΛΙΔΑΣ Ιωάννης, ΔΑΒ1ΛΛΑΣ Δημήτριος, 
ΚΙΡΚΙΛΗΣ Βασίλειος, ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ Χρίστος, ΘΕΟΦΙΛΗΣ Κων]νος, 
ΤΖΙΡΙΤΑΣ ’Εμμανουήλ. ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φώτιος, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΛΟΣ 
Κων]νος. ΚΑΡΚΟΜΙΤΑΚΗΣ Γεώργιος, ΑΡΜΟΝΗΣ Νικόλαος, ΡΟΥΜΕ
ΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης καί ΚΟΝΓΑΡΑΣ 
Σπυρίδων.

Εις Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι: ΤΣΑΜΗΣ Κων]νος, ΚΑΛΟΓΕΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κων]νος, ΜΑΣΤΡΟΓ1ΑΝΝΑΚΗΣ Μιχαήλ. ΜΠΕΣΣΑΣ Θωμάς 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Άνδρέας, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κων]νος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασί
λειος, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Άνδρέας, 
ΚΟΥΚΟΣ Όδυσσέας, ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Θεοδόσιος, ΚΑΨΑΛΗΣ Ιωάννης, 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος; ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ Εύάγγελος καί ΠΟΥ- 
ΛΑΚΟΣ Ιωάννης.

Εις Μοιράρχους οί Υπομοίραρχοι: ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Διονύσιος, ΠΑ- 
ΤΣΙΛΙΒΑΣ Αριστομένης, ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς, ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 
Γεώργιος. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΑΟΣ Άργύριος, ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ Δημήτριος, 
ΚΟΝΟΒΕΣΗΣ Κυριάκος, ΔΙΠΛΑΣ Τιμολέων. ΜΠΟΥΓΑΣ Βασίλειος, 
ΔΗ ΜΗΤΡΑ ΚΟΠΟ ΥΛΟΣ Γεώργιος, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης. 
ΥΦΑΝΤΗΣ Ιωάννης, ΒΑΡΜΑτιΙΖΗΣ Νικόλαος, ΚΟΝΔΥΛΗΣ Φραγκί
σκος καί ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Αγαμέμνων.

Εις Γενικόν Αρχίατρον <Συντ]ρχην) προήχθη ό Αρχίατρος (Άντ]ρχης) 
^ΥΠΟΛΙΤΑΣ Εύάγγελος kui εις 'Επίατρον (Ταγμ)ρχην) ό Ιατρός (Μοί
ραρχος) ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κων]νος.

'Επίσης προήχθη εις Άντισ]ρχην, τεθείς εκτός οργανικών θέσεων, ό 
Ταγμ]ρχης ΨΑΡΡΗΣ Δημήτριος. πρός συμπλήρωσιν 35ετοϋς πραγματικής 
συνταξίμου υπηρεσίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ

Κατά τήν πρόσφατον μετάβασίν του εις τήν Πελοπόννησον ό 
Αρχηγός Χωροφυλακής Αντιστράτηγος κ. Κων]νος ΚΑΡΑΜΠΑ- 
ΤΣΟΣ έπεσκέφθη τήν Α.Δ.Χ. Πελοποννήσου καί ένημερώθη έπί 
υπηρεσιακών θεμάτων ύπό τοϋ Άνωτέρου Διοικητοϋ Χωρ]κής Πελο
ποννήσου Συντ]ρχου κ. Παναγιώτη ΨΑΡΡΗ. Ακολούθως ό κ. Α ρχη
γός ώμίλησεν είς συγκέντρωσιν τών άνδρών, άπευθύνας οδηγίας καί 
συμβουλάς πρός αυτούς, διά τήν άποτελεσματικήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων των.

Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν προσέλευσιν τοϋ κ. 
Άρχηγοϋ είς τό Κατάστημα τής Άνωτέρας είς ό έλαβεν χώραν ή 
συγκέντρωσις.
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 
ΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ

Δυνάμει τοΰ άπό 21-7-73 Π.Δ. έγένετο 
προαγωγή καί απονομή Μεταλλίων Στρα
τιωτικής ’Αξίας Α' τάξεως εις (3) Ταξιάρ- 
χους, Β' τάξεως εις (12) Συντ]ρχας, Γ’ 
τάξεως εις (38) Ταγμίρχας καί Δλ τάξεως 
τοιαϋτα εις (61) Μοιράρχους.

’Επίσης άπενεμήθησαν Μετάλλια ’Α
ξίας εις (32) Άνθυπασπιστάς Χωροφυλα
κής, δυνάμει του άπό 4-8-1973 Π.Δ.

* *  *

Δυνάμει τοΰ άπό 18-12-1973 Π.Δ. άπε
νεμήθησαν Μετάλλια Εύδοκίμου Υ πη
ρεσίας Α’ τάξεως εις (594) Ένωμ]ρχας, Β' 
τάξεως εις (81) Ένωμ]ρχας καί (286) Ύπε- 
νωμοτάρχας καί Γ' τάξεως τοιαΰτα εις (44) 
Ένωμ]ρχας (21) Ύπεν]ρχας καί (1876) 
Χωροφύλακας.

ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ  

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

. Έπί τή λήξει των μαθημάτων των Σχο
λείων ’Αγγλικής καί Γαλλικής γλώσσης, 
Ύπαξιωματικών καί Χωροφυλάκων, έλα
βε χώραν τήν 5ην ’Απριλίου έ.έ. ειδική 
τελετή εις τήν Σχολήν Όπλιτών Χωροφυ
λακής. Εις τάς άνωτέρω Σχολάς έφοίτη- 
σαν 92 συνολικώς άνδρες έξ ιόν 65 εις τήν 
Αγγλικήν καί 27 εις τήν Γαλλικήν γλώσ
σαν. Αί άνωτέρω εκπαιδεύσεις πραγμα
τοποιούνται, ανελλιπώς, καθ’ έκαστον 
έτος καί άποσκοποϋν εις τόν έμπλουτι- 
σμόν τοΰ Σώματος διά γλωσσομαθών ορ
γάνων.

Πρός τούς άποφοιτήσαντας ώμίλησεν, 
ώς εκπρόσωπος τοΰ ’Αρχηγού Χωρ]κής 
Άντιστρατήγου κ. Κωνσταντίνου ΚΑ- 
ΡΑΜΠΑΤΣΟΥ, ό Α' Ύπαρχηγός Υ ποσ
τράτηγος κ. Κων]νος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν άνώτατοι 
καί ανώτεροι ’Αξιωματικοί τοΰ Σώματος 
καί οί διδάξαντες Καθηγηταί.

Τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής (ΑΠ. 
301] 13]6γ έ.έ. διαταγή) προεκήρυξε δια
γωνισμόν πρός πλήρωσιν κενών θέσεων 
Χωροφυλάκων τεχνικών αυτοκινήτων, 
τηλεπικοινωνιών καί τυπογράφων.

Οί κεκτημένοι τοιούτου είδους τεχνικός 
γνώσεις Χωροφύλακες δύνανται νά συμ- 
μετάσχουν εις τόν διαγωνισμόν ό όποιος 
θά λάβη χώραν κατά τό Γλ ΙΟήμερον 
Μαΐου έ.έ. εις τό Τυπογραφεϊον καί τό 
Σύνταγμα Χωροφυλακής ’Αθηνών (Μα- 
κρυγιάννη). Οί έπιλεγησόμενοι τελικώς 
μετά τήν έκπαίδευσίν των θά μεταταγοΰν 
μέ βαθμόν τεχνίτου Γλ τάξεως (Χωροφύ- 
λακος) εις τάς Τεχνικός Υπηρεσίας, άντι- 
στοίχως πρός τήν κτηθησομένην ειδικό
τητά των. Πρόγραμμα, ακριβής χρόνος 
έξετάσεων καί λοιπαί λεπτομέρειαι θά 
γνωσθοΰν έγκαίρως εις τάς υπηρεσίας διά

νεωτέρας Διαταγής τοΰ ’Αρχηγείου Χω
ροφυλακής.

*  * *

’Επίσης προεκηρύχθη διαγωνισμός διε- 
νεργηθησόμενος, κατά μήνα Μάϊον έ.έ., 
εις Σ.Ο.Χ. ’Αθηνών πρός πλήρωσιν κε
νών θέσεων Χωροφυλάκων τής Μουσικής 
τοΰ Σώματος. Οί ύποψήφιοι μουσικοί Χω
ροφύλακες θά έξετασθοΰν εις εν (1) τού- 
λάχιστον κύριον μουσικόν δργανον γρα- 
πτώς καί προφορικώς—πρακτικώς, ώς καί 
εις τά δευτερεύοντα τοιαΰτα. Πλείονες 
πληροφορίαι περιέχονται εις τήν Α.Π. 
301]10]7α έ.έ. διαταγήν τοΰ ’Αρχηγείου. 
Πρόσκλησις υποψηφίων, άκριβής χρό
νος καί πρόγραμμα έξετάσεων κ.ά. θά ρυ- 
θμισθοΰν διά νεωτέρας διαταγής τοΰ ’Αρ
χηγείου.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΝ

Τήν 16ην ’Απριλίου μετέβη εις Παρισσίους ό Άντ]ρχης Χωρ]κής κ. 
Δημήτριος Γονατας, προσκληθείς ύπό τοΰ Γαλλικού Τεχνολογικοΰ Όργα- 
νισμοΰ ALTIM, τελοΰντος ύπό τήν αιγίδα τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, ϊνα 
μετάσχη τοΰ ώργανουμένου έκεΐσε Διεθνοΰς Σεμιναρίου Άνωτέρων Σπου
δών, έπί θεμάτων Μηχανοργανώσεως καί συγχρόνων μεθόδων έπιχει- 
ρησιακής έρεύνης. εις τόν τομέα τών ήλεκτρονικών υπολογιστών.

Τό έν λόγω Σεμινάριον, όπερ όργανοΰται καθ’ έκαστον έτος, παρακο
λουθούν άνώτερα στελέχη—μέλη ’Οργανισμών, ’Επιχειρήσεων καί Δη
μοσίας Διοικήσεως, ένθα χρησιμοποιούν ήλεκτρονικούς ΰπολογιστάς καί 
έπιλέγονται έκ διαφόρων χωρών. Κατά τήν έφετεινήν περίοδον έκλήθησαν 
20 άτομα έκ χωρών τής Άνατ. Εύρώπης, τής Μεσογείου, τής Ν. ’Αφρικής, 
τοΰ Καναδά, τής Αυστραλίας, τών ’Ινδιών καί τής "Απω ’Ανατολής. Ή  Ελλάς 
μετέχει διά πρώτην φοράν καί έκπροσωπεΐται ύπό τοΰ είρημένου ’Ανώτερου 
’Αξιωματικού. Διάρκεια τοΰ Σεμιναρίου 45 ήμερών.

Ό  κ. Γονατάς έπ’ εύκαιρία θά μελετήση τά έφαρμοζόμενα εις τάς προη
γμένος χώρας νέα συστήματα ύποστηρίξεως, μέσω ’Ηλεκτρονικών 'Υπολο
γιστών, τοΰ άστυνομικοΰ έργου πρός καταστολήν τής έγκληματικότητος.

Π Τ Υ Χ Ι Α  
ΕΙΖ ΜΕΤΕΚΠΑΙΑΕΥ- 

ΘΕΝΤΑΖ 
ΜΟΙΡΑΡΧΟΥΣ

Τήν 9ην ’Απριλίου έ.έ. έπραγματοποιή- 
θη εις τήν Σχολήν ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής τελετή έπί ιή άποφοιτήσει έκ τοΰ 
Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως ’Αξιωματικών 
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, 
40 Μοιράρχων καί 23 ’Αστυνόμων.

Πρός τούς άποφοιτήσαντας ώμίλησεν ό 
Διοικητής τής Σχολής ’Αξιωματικών.

’Εν συνεχεία ό Α' Ύπαρχηγός τοΰ Σώ- 
ματος Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. 
Κων]νος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ώς έκπρόσω- 
πος τοΰ ’Αρχηγού Χωροφυλακής, άπηύ- 
θυνε χαιρετισμόν πρός τούς άποφοιτήσαν- 
τας.

Μετά ταΰτα ό ’Αρχηγός τής Τάξεως 
ηύχαρίστησε καί έπηκολούθησεν ή έπί- 
δοσις τών πτυχίων, ύπό τοΰ Α' Ύπαρχη- 
γοϋ.

Παρέστησαν ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι 
’Αξιωματικοί άμφοτέρων τών Σωμάτων.

Εις τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό 
τήν άπονομή ν τών πτυχίων καί αναμνηστι
κή φωτογραφία τών μετεκπαιδευθέντων.
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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 ευχαριστίας 

έξεφρασαν :
Τόείς ΒΗΣΜΠΑΝΤΕΝ Δυτ. Γερμανίας 

’Εθνικόν Κεντρικόν Γραφεΐον INTER
POL, άπηύθυνεν έγκωμιαστικήν έπιστο- 
λήν πρός τήν Υ.Α.Π. Πρωτεούσης Χωρο
φυλακής εις τήν όποιαν έξέφρασεν ειλι
κρινείς ευχαριστίας διά τήν θερμήν υπο
δοχήν καί τήν φιλοξενίαν ής ετυχον οί 
ώς άνω 'Αξιωματικοί κατά τήν ένταϋθα 
άφιξιν καί συνεργασίαν των μετά των συ
ναδέλφων των τής Υ.Α.Π.Π.

**
Η ΕΝΩΣΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑ
ΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, πρός τήν Β 
Έπιθεώρησιν Χωροφυλακής, τήν Α.Δ.Χ. 
Θεσσαλίας, τήν Δ]σιν Χωρ]κής Μαγνη
σίας, τό Τμήμα ’Ασφαλείας καί τό Β' 
Αστυνομικόν Τμήμα Βόλου, διά τάς κα- 
ταβληθείσας υπεράνθρωπους προσπά
θειας εις τήν διαλεύκανσιν τής μεγάλης 
διαρρήξεως τοΰ χρυσοχοείου Περεντίδη.

**
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ πρός τό 

Άρχηγεΐον Χωρ]κής διά τήν συμμετοχήν 
τής Χωροφυλακής εις τάς έορταστικάς 
έκδηλώσεις τής πόλεως καί τήν άρτίαν 
έμφάνισιν τής Μουσικής τοΰ Σώματος.

★  *
Η A. Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Τ.Ε. 

Ν.Ε.» οδός Σκουφά 48, ’Αθήναι, πρός τό 
Άρχηγεΐον Χωροφυλακής, διά τήν άνα- 
πτυχθεΐσαν θαυμαστήν δραστηριότητα 
ύπό τοΰ Άστυνομικοΰ Τμήματος Τερψι- 
θέας εις τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
των δραστών τής εις βάρος της σημειωθεί- 
σης κλοπής μεγάλης ποσότητος σιδήρου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μέ πρωτοβουλίαν Υπηρεσιών Χωρο
φυλακής καί εις τά πλαίσια ένημερώσεως 
τών διαφόρων επαγγελματικών τάξεων, 
διά τήν δημιουργίαν ένός εύρυτέρου πε
δίου γνώσεων εις τά μέλη αύτών, περί τών 
άντικειμένων τής άρμοδιότητός των. 
έπραγματοποιήθησαν ένημερωτικά σεμι
νάρια εις διαφόρους πόλεις τής Ελλάδος 
Ούτω :

·**
Τήν 18ην καί 19ην Μαρτίου έ.έ. ύπό 

τής Ύποδ]νσεως Τροχαίας Κινήσεως 
Θεσ]νίκης, διωργανώθη σεμινάριον ένη
μερώσεως όδηγών ταξί, έπί κυκλοφορια- 
κών θεμάτων, τό όποιον παρηκολούθησαν 
1.500 περίπου όδηγοί τής πόλεως. Τά άνα- 
πτυχθέντα θέματα εΰρον μεγάλην άπήχη- 
σιν μεταξύ αύτών, οί όποιοι είναι τεταγμέ- 
νοι διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ κοινωνικού 
συνόλου καί πρέπει, συνεπώς, άφ’ ένός μέν 
νά συμμορφώνωνται άπολύτως πρός τούς

Ό  κ. ΚΟΥΜΠΛΗΣ Παν., Καθηγητής 
Γυμνασίου Ιτέας, πρός τόν Διοικητήν καί 
τά όργανα τοΰ Σ.Χ. Διστόμου, διά τάς πα- 
ρασχεθείσας παντοειδείς έξυπηρετήσεις, 
κατά τό έπισυμβάν εις τοΰτον αύτοκινη- 
τιστικόν ατύχημα.

★  ★
Ό  κ. ΑΡΓΙΑΝΑΣ Κων]νος, έμπορος, Λ.

Ηλιουπόλεως 46, Χαραυγή, ’Αθήναι, 
πρός τόν Χωροφύλακα κ. ΣΤΑΘΑΚΗΝ 
Στέφανον τοΰ Σταθμοΰ Τροχαίας Περά
ματος, διά τάς παρασχεθείσας πρός τοΰ
τον ύπηρεσιακάς έξυπηρετήσεις.

★  ★
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΤΗ- 

ΝΟΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΚΑΛΛΙΕΡ- 
ΓΕΙΑΣ «LUIGI CASPAROTTO·» πρός 
τόν ’Ενωμοτάρχην κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Γεώργιον τοΰ Σταθμοΰ Χωρ]κής Με- 
σορόπης—Καβάλας καί τόν Χωροφύλακα 
κ. ΠΑΝΤΕΛ1ΔΑΚΗΝ Νικόλαον τοΰ Σ.Χ. 
Όρφανίου, διά τό έπιδειχθέν ένδιαφέρον 
των, πρός άνεύρεσιν άπολεσθέντων κυνη
γετικών όπλων μελών τής ϋπερθεν Ένώ- 
σεως.

**

Ό  κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Άνδρέας τοΰ 
Χρήστου, κάτοικος Δροσιάς—Πατρών, 
πρός τήν Δ.Χ. Άχαΐας καί τόν Σ.Χ. Σταυ
ροδρομιού—Άχαΐας διά τήν άμέριστον 
συνδρομήν των κατά τό έπισυμβάν εις τό 
Βουστάσιόν του άτύχημα.

**
Ό  κ. ΒΕΤΣΙΟΣ Λάμπρος, Δευκαλίωνος 

22α, Αθήναι, πρός τήν Δ. X. Χωροφυλα
κής καί τό Τμήμα Τροχαίας Ά ρτης διά 
τήν διάθεσιν περιπολικού οχήματος πρός 
διάσωσιν τοΰ κινδυνεύσαντος έκ καρδια
κής προσβολής πατρός του.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑ1ΔΩΝ ΒΟΥΛΑΣ πρός 
τήν Σχολήν 'Οπλιτών Χωροφυλακής Α 
θηνών διά τήν θαυμασίαν παρουσίασιν 
τής Μουσικής τοΰ Σώματος, πρός ψυχα
γωγίαν τών μικρών τροφίμων αύτοΰ.

κανόνας οδικής κυκλοφορίας, άφ’ έτέρου 
δέ νά προσέρχωνται συναρωγοί τών Υπη
ρεσιών Τροχαίας Χωροφυλακής εις τήν

Ό  κ. Παναγιώτης ΣΙΩΖΟΣ, κάτοικος 
Άγιου Κοσμά —Ίωαννίνων πρός τήν 'Υ
πηρεσίαν ’Αμέσου Δράσεως Ίωαννίνων 
καί τόν Χωροφύλακα τής δυνάμεώς της κ. 
ΚΟΝΤΟΓ1ΩΡΓΟΝ διά τάς παρασχεθεί
σας πρός τοΰτον διευκολύνσεις κατά τήν 
έκτακτον μεταφοράν του εις Νοσοκομεΐον 
λόγω σοβαρός άσθενείας του.

Ό  κ. Δημήτριος Βασ. ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ, 
κάτοικος Αθηνών, Αγίου Κων]νου 35, 
πρός τό Παράρτημα Ασφαλείας 'Ελληνι
κού, διά τάς καταβληθείσας προι π ιθείας 
τούτου, κατά τήν έξιχνίασιν τής εις βάρος 
του λαβούσης χώραν κλοπής.

★  *
Ό  κ. Ιωάννης ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ, κάτοικος 

Αθηνών, οδός Άσκληπιοΰ 140, πρός τόν 
Χωροφύλακα κ. Χρήστον ΝΤΟΑΝ τοΰ 
Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, διά 
τήν άνεύρεσιν καί παράδοσιν τοΰ άπολε- 
σθέντος πορτοφολιού του.

Ό  Δ]ντής τοΰ 7ου Δημοτικοΰ Σχολείου 
Λαμίας κ. Κων]νος ΜΠΟΥΚΑΣ πρός τό 
Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας διά τάς άκα- 
ταβλήτους προσπάθειας τών άνδρών αύ
τοΰ μέ άποτέλεσμα τήν έξιχνίασιν κλοπής 
διαρρήξεως εις βάρος τοΰ άνωτέρω Δημο- 
τικοΰ Σχολείου.

*¥
Ή  Κα Μαρία ΚΑΠΠΟΥ, κάτοικος 

Αθηνών, οδός Σόλωνος 10, πρός τόν Τρο
χονόμον Χωρ]κα κ. Κων]νον ΠΑΠΑΝΙ- 
ΚΟΛΑΟΥ τοΰ Τ.Τ. Αγίας Παρασκευής 
διά τήν άψογον συμπεριφοράν του. κατά 
τήν βεβαίωσιν τροχονομικής παραβάσεως 
εις βάρος αύτής.

it it

Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον τής 
Κοινότητος ΓΕΩΡΓΑΛΕΙΊ'ΚΩΝ—ΑΙ- 
ΤΩΛ]ΝΙΑΣ, πρός τόν ’Ενωμοτάρχην κ. 
Γεώργιον ΚΟΤΣΙΡΗΝ διά τάς άκαταβλή- 
τους προσπάθειας του εις τήν άνακάλυψιν 
τοΰ κλαπέντος παλαιοΰ καί ιστορικού ση- 
μάντρου τής έκκλησίας τοΰ Αγίου Α θα
νασίου τής Κοινότητος Βάρνακα.

έργώδη προσπάθειαν των. πρός μείωσιν 
τών τροχαίων άτυχημάτων.
Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό 
τήν έκδήλωσιν.

Υπό τής Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Μαγνησίας διωργανώθη σεμινάριον έπι- 
μορφώσεως καί ένημερώσεως τών Παντο
πωλών τής περιφέρειας της.

Εις τό έν λόγοι σεμινάριον παρέστησαν 
περί τούς 100 παντοπώλας καί άνεπτύχθη- 
σαν πρός αύτούς διάφοροι Άγορανομικαί 
Διατάξεις καί Αποφάσεις, άναφερόμεναι 
εις τό άντικείμενον τής άρμοδιότητός 
των καί πρός διεύρυνσιν τής ύποδομής 
τών γνώσεών των, τών όποιων ή άνανέω- 
σις καί συμπλήρωσις τυγχάνει, άπολύτως, 
άναγκαία ύπό τάς παρούσας συνθήκας.

Πρός τούς συγκεντρωθέντας ώμίλησαν 
ό Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου Παντοπωλών 
Βόλου κ. ΠΑΛΑΜΗΔΑΣ καί ό Άνθ]ρχος 
κ. ΓΑΤΣΙΟΣ, προϊστάμενος τής Όμάδος 
Αγορανομίας Βόλου.
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ε :η ικ α ιρ ο τη τε :ς
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  

(Α Ν ΔΡΩ Ν  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ)

Οί άνδρες της Χωροφυλακής δύνανται 
πλέον νά λαμβάνουν πάσαν κατά νόμον, 
δικαιουμένην παροχήν προσαυξήσεως, 
λόγιρ εύδοκίμου παραμονής εις τήν υπηρε
σίαν (τριετίας), δυνάμει τοΰ Ν.Δ. 279)1974 
δι’ ού έπεξετάθη ή εφαρμογή του Ν.Δ. 
807)1971 άρθρ. I παρ. I άπό 1-1-1974 καί 
διά τούς άνδρας των Σωμάτων'Ασφαλείας, 
κατ' άναλογίαν πρός τά ίσχύοντα εις τόν 
λοιπόν δημοσιοϋπαλληλικόν τής χώρας 
κόσμον. Τοιουτοτρόπως είναι δυνατός ό 
υπολογισμός τοΰ πλεονάζοντος χρόνου 
υπηρεσίας εις τόν κατεχόμενον βαθμόν 
πρός λήψιν τής νομίμου προσαυξήσεως 
λόγω εύδοκίμου ύπηρεσίας. Πλεονάζων 
δέ χρόνος είναι ό έπί πλέον τοιοϋτος μετά 
τήν άφαίρεσιν τοΰ καθ' έκαστον προηγού-

μενον βαθμόν άπαιτουμένου χρόνου πρός 
προαγωγήν. Πρός καθορισμόν δέ του 
πλεονάζοντος χρόνου, κατά τ' άνωτέρω 
άναφερόμενα, προσμετρεΐται καί πάσα 
έτέρα προϋπηρεσία τοΰ ενδιαφερομένου 
ήτις, κατά νόμον,λογίζεται δις συντάξιμος.

Πάς 'Αξιωματικός ή Άνθ]στής δικαιού
μενος τοιαύτης προσαυξήσεως ύποχρεοΰ- 
ται όπως ύποβάλη σχετικήν αίτησιν ίέ- 
ραρχικώς εις τήν Δ)νσιν Οικονομικού] 
Α.Χ., πάς δέ Ύπαξ]κός ή Χωροφύλαξ εις 
τό Γραφείον Προσωπικού τής οικείας 
Άνωτέρας Δ]σεως ή τής ταύτη έξομοιου- 
μένης, τήν έπομένην άπό τής ήμέρας συμ- 
πληρώσεως τοΰ άπαιτουμένου χρόνου.

Ή  χορήγησις πάσης τοιαύτης προσαυ
ξήσεως, έστω ύπ' όψιν ότι, είναι δυνητική 
διά τήν Διοίκησιν. Προηγείται δέ αύτής 
ύπηρεσιακή κρίσις καί έρευνα περί τοΰ 
εύδοκίμου ή μή τής ύπηρεσίας δι' άπαντας 
τούς βαθμούς μέχρι καί τοΰ Άντ]ρχου.

Σχετική Α.Π. 501 ]3)18ζ έ.έ. διαταγή 
Αρχηγείου Χωροφυλακής.

Αί κατά μήνα άποδοχαί των άνδρών 
Χωροφυλακής, θά καταβάλωνται εις τούς 
δικαιούχους κατά τήν διάρκειαν τών (2) 
δύο τελευταίων ήμερων έκάστου μηνός 
παρά τών οικείων Διαχειρίσεων Χωρο
φυλακής. Τό μέτρον τούτον έλήφθη άρμο- 
δίως πρός έναρμόνισιν τοΰ ίσχύοντος κα
θεστώτος δι’ άπάσας τάς δημοσίας τής 
χώρας ύπηρεσίας.

Σχετική Α.Π. 501)20)3 άπό 19-2-1974 
διαταγή 'Αρχηγείου Χωροφυλακής.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΠΡΟ· Υ· ΠΗΡΕΣIΑΣ  
ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
ΑΝΔΡΩ Ν  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Διά τοΰ Ν.Δ. 164)1973 άνεγνωρίσθησαν

(Συνέχεια εις τήν έπομ. σελίδα)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Κατά τήν διάρκειαν τής Μεγάλης Έβδομάδος εις τήν Σχολήν 
Χωροφυλακής ’Αθηνών, έδόθη Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής. 
Σκοπός τής συναυλίας ήτο ή καλλιτέρα προετοιμασία τών άνδρών 
έπί τή προσεγγίσει τών 'Αγίων Ημερών τοΰ Πάσχα. Ή  συναυλία 
έδόθη εις τήν αίθουσαν Τελετών τής Σχολής, ύπό πολυμελούς Βυζαν
τινής Χορωδίας καί ύπό τήν Διεύθυνσιν τοΰ κ. Χρίστου ΧΑΤΖΗΝΙ- 
ΚΟΛΑΟΥ, Πρωτοψάλτου καί Καθηγητοΰ τοΰ 'Εθνικού ’Ωδείου ’Αθη
νών. Ή  Χορωδία έψαλλε κατανυκτικώτατα, όσον καί καλλιτεχνικώ- 
τατα, άπάνθισμα "Υμνων τής Κυριακής τών Βαΐων καί τής Μεγάλης 
Έβδομάδος. Έπηκολούθησεν έπίκαιρος ομιλία μέ θέμα: «Τό νόημα 
τής Μεγάλης Έβδομάδος» ύπό τοΰ Παν. 'Αρχιμανδρίτου κ. 'Αμβρο
σίου ΛΕΝΗ. Ώ ς έκπρόσωπος τής Α. Μ. τοΰ’Αριεπισκόπου 'Αθηνών καί 
Πάσης Ελλάδος παρέστη ό Θεοφιλέστατος Επίσκοπος ’Αχελώου 
κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ. Παρέστησαν έπίσης ό Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου 
κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ό 'Αρχηγός Χωροφυλακής ’Αντιστράτηγος κ. Κων
σταντίνος ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, οί Α’ καί Β Ύπαρχηγοί τοΰ Σώματος 
Υποστράτηγοι κ.κ. ΑΔΕΞΟΠΟΥΛΟΣ καί ΜΑΡΟΥΣΗΣ, άλλοι 
άνώτατοι καί άνώτεροι 'Αξιωματικοί, ώς καί οί Δόκιμοι ’Αξιωματικοί 
καί Ύπαξιωματικοί τών Σχολών.

Κρίνομεν έπίκαιρον τήν δημοσίευσιν κατωτέρω χαρακτηριστικής 
περιγραφής, άπό τ )ν  όλην έκδήλωσιν, τοΰ συνεργάτου μας κ.Α. ΣΕΡ
ΓΙΟΥ, πού μέ ύπερχειλίζουσαν εύαισθησίαν καί λεπτολόγον περιγρα- 
φικότητα, δίδει έναργή καί παλμώδη εικόνα τής όλης έκδηλώσεως.

Ή  άνθρώπινη έξαρση δέν είναι συνηθισμένη κατά
σταση. Λίγες στιγμές καί μέ πολλή μεγάλη οικονομία 
τήν βρίσκομε στό διάβα τοΰ χρόνου. Συνήθως τό γνω
ρίζουμε. ότι ή όποιαδήποτε έξαρση, θά διασπάση τό 
φράγμα τής καθημερινότητος, τής αύτοματοποιημένης 
πλέον γιά μάς άστικής ζωής. Δέν είναι εύκολο όμως, 
νά επιταχύνουμε τό βήμα μας καί νά άλλάξουμε πο
ρεία. όχι γιατί ύπάρχει δυσκολία, άλλά γιατί μέσα μας 
δεχθήκαμε τήν έπίδραση κάποιου ψυχολογικού ζυγοΰ 
πού μάς οδηγεί στήν καλλιέργεια ή έπεξεργασία προ
βλημάτων καί κυρίως τών άλλων. "Οταν σέ πρώτη εύκαι- 
ρία βρέθηκα σέ μιά σεμνή τελετή, ένα εύχάριστο καί 
άνάλαφρο ρίγος μέ δόνησε. Στήν υπέροχη ψαλμωδία 
τών βαθυστόχαστων βυζαντινών ύμνων πίστεψα ότι 
πύργωσε μέσα μου μετουσίωσις. Κλείστηκαν μονομιάς 
όλες οί σκέψεις, σάν νά έπρόκειτο περί ψυχικής έπι- 
στρατεύσεως. "Ηχησε στήν άκοή καί στήν ψυχή ή 
θεσπέσια άτμόσφαιρα πού χρωματίζει μόνον ή πίστις 
στήν Θρησκεία. Απαλά—μελωδικά, νοερώς, πραγμα
τοποίησα ταξίδι στό βάθος τών αί δινών. Βρισκόμουν 
πότε στήν Ιερουσαλήμ, πότε στόν κήπο τών Έλαιών 
καί πότε στήν Άγια Σοφία. Δέχθηκα τήν ύποβολή μέ 
μεγάλη ικανοποίηση. Είδα μέ λαμπρό τόνο καί ήρεμία 
τούς άγγελικούς ψαλμούς. Ξέφυγα άπό τήν πορεία τών 
καθημερινών σκέψεων. Τό βάρος μου μειώθηκε αισθητά 
έκεΐνο τό βράδυ. "Ημουν χαρούμενος καί πλημμυρι
σμένος αισιοδοξία. Βρισκόμουν σέ κατάσταση έξάρ- 
σεως. . . . Έκοινώνησα τήν μετουσίωση.

Εύχαριστίες γιά αύτούς πού είχαν τήν ιδέα τής τελε
τής στή Σχολή Χωροφυλακής τήν 3-4-1974.
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αί διαδοχικού προϋπηρεσίαι δημοσίων 
υπαλλήλων καί Ν.Π.Δ.Δ. ώς συντάξιμοι 
τοιαΰται (Φ.Ε.Κ. τ.Α' 223]22-9-1973).

Δυνάμει του Ν.Δ. 164)73 άρθρ. 1 παρ. 
1 —4, παρεσχέθη νομοθετική ευχέρεια 
άναγνωρίσεως καί προσμετρήσεως ώς 
συνταξίμου χρόνου, πάσης προϋπηρεσίας 
τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας εις 
Ν.Π.Δ.Δ. ή έτέρους οργανισμούς τοπικής 
αΰτοδιοικήσεως κ.λ.π., έφ’ όσον βεβαίως 
αυτή συνάδει πρός τάς βασικάς διατάξεις 
του ίσχύοντος σήμερον συνταξιοδοτικοΰ 
καθεστώτος.

Οϋτω δύνανται οί άνδρες τής Χωροφυ
λακής, οΐτινες κέκτηνται προϋπηρεσίας 
εις Ν.Π.Δ.Δ., Ι.Κ.Α. ή Ο.Γ.Α. νά αίτήσω- 
σι τήν άναγνώρισιν τών προϋπηρεσιών 
τούτων, συμφώνως πρός τάς προϋποθέσεις 
τοϋ ώς άνω Ν.Δ., ύπό τών οικείων άσφα- 
λιστικών φορέων πρός οϋς δέον όπως ύπο- 
βάλωσι τά προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
(αϊτησιν, δήλωσιν, πιστοποιητικόν Δήμου 
ή Κοινότητος, τριπλότυπον είσπράξεως, 
έπίσημα άποδεικτικά στοιχεία παρασχε- 
θείσης προϋπηρεσίας των).

Αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 164)73 έφαρμό- 
ζονται καί έπί τών έξελθόντων τοϋ Σώμα
τος άνδρών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος 
τοϋ Συντ]τος έτους 1968. Ούτοι δέον όπως 
ύποβάλωσι μέχρι τής 22-9-1974 εις τήν 
'Υπηρεσίαν Συντάξεων τοϋ Γενικοϋ Λο
γιστηρίου τοϋ Κράτους αϊτησιν μέ 
παράβολον δραχμών (50) καί σχετικής 
πράξεως άναγνωρίσεως τής προϋπηρεσίας 
των τοΰ άρμοδίου άσφαλιστικοϋ φορέως.

Οί άνδρες δέ εκείνοι δι’ οϋς τό πρώτον 
θεμελιοϋται δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως, 
δέον όπως μέχρι 22-9-1974 ύποβάλωσιν 
εις τήν Δ]νσιν Οίκονομικοϋ]Α.Χ. τά προ
βλεπόμενα δικαιολογητικά.

Οί βασικοί φορείς, οί κατά τόν νόμον 
άρμόδιοι πρός έκδοσιν πράξεων άναγνω
ρίσεως προϋπηρεσιών, τά Ν.Π.Δ.Δ. ών τό 
προσωπικόν συνταξιοδοτεϊται έκ τοϋ 
Ι.Κ.Α: καί λοιπαί πληροφορίαι καί διασα
φήσεις έπί τοϋ θέματος τούτου παρεσχέθη- 
σαν διά τής Α.Π. 509]I]23α άπό 12-2-1974 
διαταγής τοϋ "Αρχηγείου Χωροφυλακής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΕΜ- 
ΒΑΣΕΩΣ Δ .Α  .Π . ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Κατά τό 3μηνον Ίανουαρίου—Μαρτίου 
1974 οί άνδρες τής έκλεκτής αύτής ύπηρε- 
σίας συνέδραμον (437) κινδυνεύοντα ή 
χρήζοντα βοήθειας πρόσωπα, διευθέτη
σαν (2302) διαφοράς τεχθείσας μεταξύ 
πολιτών, άπηύθυνον συστάσεις πρός 
(3.000) παραβάτας Νόμων. Άνεϋρον καί 
παρέδωσαν άρμοδίως (67) έξαφανισθέν- 
τας, (27) ψυχοπαθείς, κλαπέντα οχήματα 
καί κλαπέντα ή άπολεσθέντα άντικείμενα 
(144). Διεπίστωσαν (28.126) παραβάσεις, 
ήτοι πλημ]ματα (5.676), πταίσματα (19.883) 
καί συμβάντα ή οικογενειακά επεισόδια 
(2.567). Έπέδωσαν (1714) ποινικά δικό
γραφα καί έπενέβησαν εις (709) οίκοδο
μικάς παραβάσεις.

Συνέλαβον (106) δράστας αύτοφώρων 
άδικημάτων καί (114) καταδιωκομένους.

Συμμετέσχον εις (60) περιπτώσεις κα- 
τασβέσεως πυρκαϊών καί έπενέβησαν 
3ίς (1074) συγκρούσεις οχημάτων.

Έδέχθησαν (123.390) τηλεφωνικός κλή
σεις έναντι (117.000) τοιούτων τοϋ ίδιου 
3μήνου 1973.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΑΞ]ΚΟΥΣ ΤΗΣ 
Υ . Α . Π .  ΠΡΩΤ]ΣΗΣ ΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ 
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Οί Γερμανοί Αξιωματικοί τοΰ Εθνικού 
Γραφείου INTERPOL Δυτικής Γερμανίας 
κ.κ. GUNTER KOSTKA καί RENN— 
WALTER, άφίχθησαν έσχάτωςεις Αθή
νας καί συνειργάσθησαν έπιτυχώς μέ 
έμπειρογνώμονας Αξιωματικούς Χωρο
φυλακής τής Ύποδ]νσεως Ασφαλείας 
Προαστίων Πρωτευούσης. Άντικείμενον 
τής συνεργασίας αύτής ή το ή έρευνα τοϋ 
θέματος τής «λαθρεμπορίας αύτοκινήτων» 
καί ή έξεύρεσις άποτελεσματικών μέσων 
πρός έπιτυχή άντιμετώπισίν της ύπό τών 
άρμοδίων οργάνων Χωροφυλακής.

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ

Ό  ’Επίτιμος Αρχηγός Χωρ]κής, Α ντι
στράτηγος έ.ά. κ. Χρίστος Καραβίτης, 
έπιθυμεΐ νά έκφράση διά τοΰ Περιοδικού 
«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» τάς 
θερμός του εύχαριστίας πρός άπαντας 
τούς άξιωματικούς καί Όπλίτας τοΰ 
Σώματος, οί όποιοι είχαν τήν εύγένειαν 
νά τοΰ εύχηθοΰν έπ’ εύκαιρία τοΰ ΠΑΣΧΑ 
καί ανταποδίδει πρός όλους αύτούς καί 
τάς ίδικάς του θερμάς εύχάς.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ι Σ
ΤΩΝ ΣΠΟΥΛΛΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΜΥΝΗΣ 

ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ

Είς τά πλαίσια τής εκπαιδευτικής των ένημερώσεως οί σπουδα- 
σταΐ τής Σχολής Εθνικής Άμύνης είς τήν όποιαν φοιτούν (2) 
’Ανώτεροι ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής, έπραγματοποίησαν 
τήν 22-4-74 τετραήμερον έπίσκεψιν είς τήν Ρουμανίαν.

Είς τήν φωτογραφίαν οί έκπαιδευταϊ καί οί σπουδασταί τής 
Σχολής, προ τής Ρουμανικής Στρατιωτικής ’Ακαδημίας έν Βου- 
κουρεστίφ, μετά τοΰ Διοικητοΰ αύτής καί τών λοιπών ’Αξιωμα
τικών, έν οίς καί ό στρατιωτικός άκόλουθος τής Ελλάδος.

ΜΙΚΡΟ ΤΕΣΤ

Ή  τρίτη έξ άριστερών. ή όποια 
έχει μαύρο τό έπάνω καί κάτω 
μέρος, όπως καί όλες οί λάμπες 
τής έπάνω σειράς.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ;

1) Τό έπιβατηγόν
2) "Οχι, διότι ύπάρχει συνεχής 

γραμμή
3) Ό  στρέφων άριστερά
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IN T H I S  ISSUE

Major Mr. John Tripis in analyzing the leading role of a Police Agency in today’s modern 
society stresses the imperative need of creating leaders, because each individual Law Enforce
ment Officer is but a leader since he is responsible not only to look after and control each citizen’s 
conduct, but also to show him the right way to follow in his dealings with other fellow-men in al
most every facet of his life. And he says that, since leaders are not born, one can make leaders. ..
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In our previous issued we have 
examined, in brief, some of the ge
neral traits and characteristics of 
the leading role which the Police 
lays in the social life of the modern 
society and we have stressed that 
in delivering its many and mul
tiform services it must gain the re
cognition and respect of the public 
it serves. This is not an easy thing 
because the carrying out of the po
lice responsibilities depends upon 
many factors which influence it. 
Among those the individual police 
officer is the most important one 
because the quality of his perform
ance influences immediately the sta
tus and final results of the entire 
Police Department.
The self-image which each Po

lice Officer forms influences great
ly the image of the entire Depart
ment. Thus, practically we cannot, 
really, separate these two elements 
which influence the general police 
performance, because the kind of 
Department in which a police offi
cer belongs will to some extent 
form the officer and in turn, the 
kind of officer available to the De
partment will reflect the kind of 
the Department it actually is. The 
inter-relation of these two basic ele
ments is of a paramount import
ance for the effectiveness of the law 
enforcement mission since either of 
them influences the final image of 
the police vocation.
It is beyond any doubt that a in

dividual police officer’s motivation 
is his reason for doing what he 
does. This is the complex of goals 
that motivates him to behave the 
way he usually does. Motivation is 
undoubtedly the number one factor 
for an effective performance of any 
kind of duty. For this reason we 
must examine what motives usually 
are those which motivate the po
lice officer in performing his duties 
in the ways that he actually does 
perform them. If one analyzes the
se motivations, he will find that are 
at least three general sorts, that is 
the motivation which are common 
to all people, the motivations com
mon to men living in a specific 
society and the personal motiva
tions, which play also a very im
portant role in the behaviour of 
every individual.
In order to understand the be

haviour of a police officer in spe
cific situations it is necessary to 
have an understanding of the gen-
2
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eral principles of human behaviour. 
It is necessary to find out if a per
sons behaviour is predictable or 
not. It is necessary to determine 
whether how someone will react 
when faced with a given set of dif
ferent circumstances. This of cour
se is not an easy thing.
No doubt that every human be

ing has certain definable needs 
which determine his behaviour in 
dealing with most of the problems 
occurring in his interpersonal rela
tions, especially his work condi
tions and situations. There is, also, 
no doubt that all people are not 
alike but almost entirely different 
in varying degrees. Each individ
ual’s personality, is the product of 
all his heredity, environment and 
experiences, as well as the inter
action of all his physical, mental 
and economical needs and charac
teristics, which vary in different 
degrees from person to person. 
These form the motivations which 
are common to all persons and 
which of course differ in each of 
them.
The physical and mental charac

teristics of a person help to deter
mine types of work for which an 
individual is best suited. They also 
indicate the types and intensity of 
physical work he can be expected 
to perform. Some individuals are 
better at jobs requiring mechanical 
ability, others are more capable of 
performing complex mental tasks, 
requiring a great degree of reason
ing, deductions and application. 
Thus, if a bright individual is given 
a dullful job, he may become bor
ed and consequently resentful. If a 
man is given a job which is beyond 
his capabilities, he may become dis
couraged, frustrated and eventually 
resentful too. A man who is mal- 
assigned cannot be expected to ma
ke his maximum contribution to 
the team effort.
Besides these, the emotional char

acteristics are particularly impor
tant for the formation of a man’s 
personality and behaviour. The way 
he reacts to a difficult problem or 
situation, to danger, to hardships, 
is most important and must be 
known to his superiour officers. 
Under pressure, one person may 
become angered while another may 
quit or even run away, or another 
may react very calmly.
Each person’s personality is sure-
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ly unique and is naturally constant
ly changing. A person changes phy
sically, mentally and emotionally as 
he grows up and he matures and 
gains new experiences in life. Fac
tors tend to shape personality are 
many and different, but the most 
determing one are the following :
—  Heredity, of course plays an 

important role in this respect. Each 
person inherits from his parents 
many characteristics and traits. 
Whether or not a person will ulti
mately attain the upper limits of 
his inheiited characteristics and po
tential depends undoubtedly upon 
his close and wider social environ
ment and of course life experiences 
which differ from person to person.
—  Environment, is the second 

factor which help greatly in the 
formation of a person’s personality 
and behaviour. The family to which 
he belongs, the church and the 
school he attends, the neighboor- 
hood he lives in, the friends he is 
associated with and a lot of other 
things constitute his environment.
The individual’s environment may 

accelerate or retard the develop
ment of inherited mental capacity.
—  Experiences in life play an im

portant role in the final formation 
of an individual’s personality. Iden
tical twins for- instance may be re
ared in the same environment, but 
still develop different personalities. 
The unique experiences which each 
person encounters will affect him 
mentally and physically. In addi
tion, these varied experiences will 
play a definite role in his emotional 
growth and in shaping his attitudes. 
Due to these differences in identity, 
environment and experiences, each 
individual must be evaluated sepa
rately and accordingly.
The leaders fundamental respon

sibility in any form of organisation 
is to get work done through peo
ple. This makes explicit the fact 
that the basic objective of any kind 
of leader is the effective accomplish
ment of the duties and the respon
sibilities necessary for the success
ful operation of an organisation 
either private or public. All activities 
of people who qre in leading roles 
and positions must therefore be 
directed toward this end, for it is 
this goal that justifies the existence 
of— in fact, establishes the neces
sity for —  a leader.
Implicit in this statement of lead

ership is the fact that getting the
4

work of an organisation done is 
immediately and finally dependent 
upon the behaviour of the employe
es of that organisation. The reason 
for this is very obvious. Nothing 
that must be done in any kind of 
organisation can be done until so
me person assumes the obligation 
of and carries out the duties and 
the responsibilities inherent in or 
delegated to his position. Conse
quently, whether the employee ac
complishes his responsibilities 
through the use of inanimate and 
inarticulate tools, or electronic com

puters, or solely via cogitative and 
intellectual powers, all facets of 
work· done in an organisation or 
Service are ultimate manifestations 
of some manner or form of human 
behaviour. It seems, therefore, lo
gical to conclude, that the most im
mediate objective of leadership is 
the achievement of that type of em
ployee behaviour which will, result 
in the effective accomplishment of 
the duties and responsibilities re
quired to operate an organisation 
or Service successfully. Thus, to 
understand one completely the fun-

Teaching the kids to follow the right way, it surely, will make them one day able to 
lead other people too.
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damental nature of leadership re
quires some comprehension of the 
basic aspects of an individual’s be
haviour, for, in the final analysis, 
the leader’s main task is to in
fluence the behaviour of people to
ward predetermined goals.
Although human behaviour is a 

vast and complicated subject com
posed of and influenced by many 
variables, it can be simply describ
ed as the total response of an in
dividual to various motivating for
ces.
In other words, all rational hu

man behaviour is caused in one or 
the other way and by one or the 
other reason or cause. We behave 
as we do because we are respond
ing to forces that have the power 
to prompt, motivate us to some 
manner or form of action. In a 
sense, therefore, behaviour per se 
can be considered to be an end 
result —  a response to some basic 
forces. From a more fundamental 
viewpoint, however, it can be seen 
that behaviour is actually only an 
intermediate step in a chain oFma
ny events. Motivating forces lead 
to some manner or form of behav
iour, and that behaviour must be 
directed toward some end. That is 
to say, there must be some reason 
why one is responding to the mo
tivating force. And that reason 
could only be to satisfy the force 
which in the first place motivated 
us to behave. Consequently, all in
dividuals, whether they do so ra
tionally or irrationally. Conscious
ly or subconsciously, behave as 
they do to satisfy various motivating forces.
Certain conditions must be met 

if the individual’s pattern of be
haviour is to be socially acceptable 
and satisfying to himself. These 
conditions or roots of behaviour, 
are his basic needs.
The forces that motivate people, 

that is, the forces that lead to some 
manner or form of human behav
iour, are many in number and vary 
considerably in degree, not only 
from person to person, but also 
from time to time within the same 
person. They range in nature from 
extremely ethereal and psycholo
gical motives, such as truth, love 
and beauty, to concrete physical, 
instictive and basic physiological 
forces, as hunger, thirst, fear etc.
Although there have been many

descriptions of the types of needs 
that motivate human behaviour, it 
is possible to classify most internal 
human motives under at least three 
general headings, namely, physio
logical, sociological and psycholo
gical needs.
Some of the basic needs are phy

sical, while others are acquired 
through the learning pr̂ ess as one 
goes through life.
The Physiological needs are the 

most primitive and fundamental of 
the motivating forces. They are 
identified in both animals and men 
and are primarily instictive in na
ture. They are the most obvious 
and the most easily observed of all 
human motives. Included in this 
class are the needs for food, water, 
shelter, clothing, air, sleep, and all 
those pertaining to the normal body 
functions. In a sense, they are the 
most powerful of motivating sti
muli, for one must satisfy most of 
i them in order to exist. Consequent
ly they are the needs that one ta
kes care of first. They quite obvi
ously exert a tremendous influence 
on behaviour, especially in the world 
of work, because many of them, 
like food and shelter, are most 
easily satisfied with money earned 
from gainful employement. The so
ciological or learned needs concern 
man’s relationships with other men 
in social life. Motives in this cate
gory stem primarily from a per
son’s relationships with other peo
ple. Unlike physiological needs 
which are primitive and instictive 
in nature, sociological needs exist 
on a more refined level and are ac
quired in the course of everyday 
existence. They are acquired by the 
individual throughout his life as he 
learns what is valued by others in 
his culture and the importance of 
others to his own wellbeing. These 
needs can be as strong as the more 
basic physiological needs, and men 
will react to achieve their satisfac
tion. They include motives such as 
the need to belong, the need for 
love and affection and the need for 
acceptance and recognition. Al
though more difficult to observe 
than physiological needs, sufficient 
evidence of the operation of these 
needs is not difficult to find. Al
though the sociological needs may 
be typed in many groups or classes, 
three classes are of particular im
portance in motivating men. These

are, security, social approval and 
acceptance and recognition needs.
We are able to predict the con

sequences of the course of events 
to a point where we can see that 
certain actions on our part may re
sult in imotional, material, or phy
sical harm. We tend to alter our 
behaviour accordingly. Many men 
will run grave risks to gain great
er security for the future. No one 
wants to be injured or killed or 
even reproached. If the physiolo
gical needs are relatively well grati
fied, there then emerges a new set 
of needs, the security or safety as 
we call them needs. The safety 
needs are also most important in 
man’s life. The average man in to
day’s society generally prefers a 
safe, orderly, predictable, Organised 
world, which he can count on and 
in which unexpected, unmanageable 
or other dangerous things do not 
happen, and in which, in any case, 
he has all-powerful State organisa
tions who protect and shield him 
from harm, as for instance the Law 
Enforcement Services etc.
A man feels more safe when he 

has the sense of belonging some
where. When one belongs to a 
team then he feels safer and strong
er and he does not fear anything.
But, belonging somewhere or feel 

ing safe is not enough. The human
being feels the need to be lovend. 
He wants affection and recognition 
as an individual or as a member of 
a group. Thus, if both the physio
logical and the security or safety 
needs are fairly gratified, then the
re will emerge the love and affec
tion and belongingness needs. Now 
the person will feel keenly, as never 
before, the absence of friends or a 
sweetheart, or a wife generally, na
mely, for a place in his group and he 
will strive with great intensity to 
achieve this goal, he will want to 
attain such a place more than any
thing else in the world and may 
even forget that once, when he was 
hungry, he sneered at love.
The social approval is one of 

the strongest urges of man. Man 
puts forth great efforts to win this 
approval, Few men will take a cour
se of action designed to incur the 
disfavour of the group he belongs 
to. One learns quite early in life 
that he will go much farther if he 
cooperates with other members of 
his society. He runs the risk of in-
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curring both material and physical 
harm if he radically acts counter to 
the ideals and expectations of the 
group he belongs to.
All people in our society have a 

need or desire for a stable, firmly 
based high evaluation of themsel
ves, for self-respect or self esteem 
and for the esteem of others. Men 
feel the need for frequent tangible 
proof that they are getting ahead. 
They work hard to gain some mea
sure of success, and if recognition 
is not forthcoming, will eventually 
quit or try some other, pattern of 
behaviour. Even a single pat on the 
back is often enough to reassure 
asubordinate, for instance, that his 
performance is appreciated.
The recognition needs may be 

classified into two subsidiary sets. 
These are first, the desire for 
strength, for achievement, for ade
quacy, for confidence in the face 
of the world, and for independence 
and freedom. Secondly, we have 
the desire for reputation or pre
stige, that is the respect or esteem 
that one expect from other people, 
desire for recognition, attention, im
portance or appreciation. Satisfac
tion of the self-esteem need leads 
to feelings of self-confidence, worth, 
strength, capability and adequacy of 
being useful and necessary in the 
social life. But thwarting of these 
needs produces feelings of inferio
rity, of weakness and of helpless
ness. These feelings in turn five 
rise to either basic discouragement 
or else compensatory or neurotic 
trends.

Even if all these needs are satis
fied, we may still often expect that 
a new discontent and restlessness 
will soon develop, unless the indi
vidual is doing what he is fitted 
A musician must make music, an 
artist must paint, a poet must write 
poems, if he is to be ultimately 
happy. What a man can be, he 
must be, that need is called, need 
for self-actualisation, and it refers 
to the desire, for self-fulfilment, na
mely, to the tendency for him to 
become actualized in what he is 
potentially. This tendency might be 
phrased as the desire to become 
more and more what one is, to 
become everything that one is ca
pable of becoming. The specific form 
that these needs will take will of 
course vary greatly from person to 
person. In one individual it may 
take the form of the desire to be 
an ideal law enforcement officer, in 
another it may be expressed athle
tically and still in another it may 
be expressed in writing or painting 
etc. It is not necessarily acreative 
urge although in people who have 
any capacities for creation it will 
take this form.
The clear emergence of these 

needs rests upon prior satisfaction 
of the physiological, security, love, 
and esteem needs. We shall call 
people who are satisfied in these 
needs, basically satisfied people, and

The Gendarmery Woman is always and 
citizens.

it is from these that we many ex
pect the fullest creativeness. Since, 
nowadays, basically satisfied people 
is the exception, we do not know 
much about self-actualization.
One of the most fundamental fa

cets of the above mentioned needs 
as motivational forces is their hie
rarchical relationship. Although it 
is difficult to perceive this character 
of needs between the phsychologi- 
cal and sociological needs, primar- 
rily to the extent to which these 
two classifications depend upon re
lationships with fellow men, it is 
apparent that physiological needs 
take precedence over all other needs. 
In fact, it is only when behaviour 
has satisfied these instinctive mo
tives that satisfaction of other needs 
becomes important.
Another important aspect of ne

eds as basic motivational forces is 
the fact that rarely influence beha
viour individually. Indeed, there is 
considerable evidence to prove that 
most of the time they operate in 
conbination with each other. Con
sequently, at times the individual 
may be faced with a situation where 
his behaviour to satisfy one need 
will frustrate or prevent him from 
satisfying another need. When such 
conflicts arise, the individual must 
make a decision as to which need 
he will satisfy. Depending on the 
nature of the motives in conflict,

available to help in any way the
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he may quickly satisfy one need and 
forget the other, compromise to 
some extent, or choose the lesser 
of two evils. In any case, some de
gree of frustration will result. Be
cause frustation occurs whenever 
needs go unsatisfied, it should be 
noted that in addition to conflict 
between motives there are other 
ways in which an individual can 
be frustrated. Generally speaking 
these obstacles to goal satisfaction 
are classified under the headings 
of environmental and personal fac
tors. Environmental factors are ex
ternal to the individual and exist 
in the situation in which he finds 
himself. An example of this type of 
barrier would be a commanding 
officer whoso ill-fits his job that he 
is unable to perceive the true ability 
of a subordinate and consequently 
empede’s the emplo-yee’s progress.
Personal factors, on the other 

hand, are internal to the indivi
dual. They usually result from the 
person’s overestimation of his ca
pabilities. An example of this would 
be the policeman’s who wants to 
become an officer, but who simply 
does not and never will possess 
the abilities for such work. Untill 
this individual recognizes his limi
tations and sets different goals for 
himself, he will remain disappoint
ed and frustrated. This has, of 
course, drastic implications in the 
practice of human relations and 
leadership, for quite frequently the 
leader will find himself in situations 
where he must help an employee 
recognize, understand and accept 
the true nature of the employee’s 
capability and potential.
Although reaction to frustration 

varies from individual to’individual, 
there are definite patterns of beha
viour that can be observed. One 
common reaction to frustration oc
curs when the individual compen
sates or substitutes one need for 
another. This means, in essense, 
that a person simply directs his be- 
havious away from a goal that he 
finds difficult or impossible to sa
tisfy toward another goal from 
which he can obtain greater satis
faction. An example of this type 
of behaviour would be the police
man who, finding his need for be
longing is not satisfied as a member 
of a Police Agency, turns his ener
gies toward the satisfaction of his 
motive by retiring and changing his

It is not easy to convince people to follow 
officers surely, do their best in this respect.

job. It should be noted that this 
type of reaction can be either advan
tageous or detrimental to the inte
rest of the Oarganisation depend
ing upon the nature of the substi
tuted goal. Which behaviour pat
tern the employee selects, however, 
is frequenlty a function of how re
warding such an reaction has been 
in his previous experience. If a par
ticular response has in the past al
leviated his frustration, he will more 
than likely repeat his action when 
he encounters similar frustrating si

the safest path in their life. . . the traffic

tuations in the future. The main 
point here, of course, is that if the 
policeman’s original motivating for
ce was valid, he should have been 
able to satisfy it without having to 
turn his behaviour toward a goal 
that might be contrary to the me
rest of his Agency.
Another common rea ction to 

frustration is, rationalization. This 
type of behaviour is evidenced by 
the individual who blames someone 
alse for his failure to satisfy his 
need or who simply talks himself
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out of a goal. An example of this 
kind of response is the police offi
cer who, failing to get a promotion, 
blames his supervisor for having 
it in for him or who maintains he 
did not wanted it anyway. Although 
rationalization is frequently consi
dered to be a harmless reaction 
to frustration, it can, unfortunately, 
lead to more serious responses, 
such as apathy, indifference or di- 
senterest, all of which are detrimen
tal to a Police Agency’s efficiency.

One of the most serious respon
ses to frustration is that of aggres
sion, either in the form of opposi
tion and antagonism or open con
flict and sometimes and physical 
violence. Whatever form this par
ticular type of response takes, it 
always involves action against the 
barriers and obstacles that prevent 
satisfaction of a motivating force. 
For example, adults most frequent
ly vent their aggression against 
a barrier in an indirect manner, es
pecially in an employement situa
tion. Thus a Police Sergeant* who 
has been reprimanded by his com
manding officer may in turn abuse 
his subordinates. Or the policeman 
whose grievance has gone unnotic
ed or been improperly handled 
may resort to complaints or even 
neglecting his duties. This ted ency 
of adults to react indirectly and 
not directly asthe children or tee
nagers, to the cause of their frus
tration is one of the basic reasons 
why so many people in leading po
sitions find it difficuly or impossible 
to change the behaviour patterns of 
their subordinates. Altogether too 
frequently, such leaders misread be
havioural paterns and make the 
serious mistake of confusing be
haviour that is only symptomatic of 
a more basic cause as a direct reac
tion to a frustration situation. Any 
attenpt to change symptomatic ba- 
haviour, therefore, will seldom, if 
ever, alleviate or change the fac
tor that influenced such behaviour 
in the first place. This is well-illu
strated, perhaps, in the policeman’s 
who is habitually late for resuming 
duty on his beat — indirect reac
tion to frustration — because the 
nature of his job is so undemanding 
of his interest and talents — direct 
cause of frustration—,that he finds- 
very little incentive to get to work 
on time. Lecturing such a person 
on the advantages of promptness,

therefore, may temporarily change 
his behaviour, but it will in no man
ner or form remedy or affect the 
basic underlying cause of his be
haviour. Unless the supervisors or 
the Commanding Officers and Lea
ders recognize this phenomenon of 
behaviour and develop the sensi
tivity to perceive and separate sym
ptom from cause, they can hardly 
hope to effectively change the beha
viour of their subordinates, parti
cularly when that behaviour is sim
ply a superficial manifestation of a 
deeply underlying cause. Effective 
leadership, therefor, quite obvious
ly requires great insight into all 
the factors that motivate people to 
behave as they do behave.

Further, the most extreme forms 
of reaction to frustration are re
gression or withdrawal. In regres
sion, the individual is said to re
vert from adult levels of behaviour 
to childish levels of behaviour.Ap
parently such a response allows 
the individual to escape the fru
strations of adulthood and thereby 
to gain greater security and satis
faction. In withdrawal, the person 
retreats from the reality to the 
extent that he is completely out of 
contact with the situation in which 
he exists. Both types of behaviour 
are, of course, indicative of se
rious mental disorders and require 
professional help. About all the 
good leader can do if he perceives 
such behaviour is attempt to help 
the individual obtain competent 
counseling and in no case he should 
attempt to play the role of apsy- 
chologist or psychiatrist.

The morale or esprit de corps 
plays a vitally im protant role in 
motivation, attitudes and perfor
mance of responsibilities and work. 
If the morale is high the employees 
are satisfied and happy about 
their job, working conditions, pay 
and other apsects of the employe
ment of situation and are conse
quently, performing their job in the 
best way and most efficiently. On 
the other hand, if the morale is 
low, it is assumed that the employ
ees are disatisfied with things in 
general and the quality and quanti
ty of their performance isalso low 
accordingly. Morale of course, can
not be measured in one or the other 
way. It is very difficult. Although 
the term morale is used very loo
sely, it refers to a combination of

employee attitudes toward his job. 
That is to say, morale is a synthe
sis of how employees thinka nd feel 
about their job, their working con
ditions, their pay, their commanding 
officers or supervisors, their fel
low men and so on. Thus we can 
say that there are two sortes of 
morale, the individual one and the 
group morale, the Organisation’s 
moral. But whatever are the diffi
culties in defining and measuring 
morale, it is possible to conclude, 
that it plays an important role in 
motivation and behaviour, albeit a 
complex one. The reason for this 
is obvious If it is true that employee 
behaviour is directed toward satia
tion of needs, the result of that be
haviour must directly influence the 
attitude of the individual, In other 
words, if a particular response re
sults in satisfaction of one or more 
needs or desires, it could be deduc
ed that the individual’s attitude with 
respect to his need, his action, and 
the result of his action is good. As 
long as such behaviour results in 
satisfaction, consequents attitu des 
should remain good. If, on the 
other hand, behaviour does not 
result insatisfaction, frustratio and 
its consequences will occur and a 
negative attitude will result.

The implication of the relation
ship between morale and behaviour 
is very clear. Significant attention 
must be given to morale as an in
dicator of need satisfaction, both 
of the individual employee and of 
the group as a whole. The good 
leader, must therefore, make every 
effort possible and use every means 
at his disposal to determine and 
be cognizant of the employees and 
subordinates attitudes. If he will 
direct his energy toward this task, 
he should be able to motivate his 
subordinates more efficiently and, 
consequently, to improve his effec
tiveness as a leader.

As one can see the subject of 
leading people is not at all a simple 
one. It is on the contrary very com
plex because it deals with the unec- 
plored still human being and it 
should be worthwhile to continue 
our effort in the next issue, so that 
we take a more definite general 
picture of this great and difficult 
art which is, the Leading role of 
the Gendarmery in a modern so
ciety like the one in which we live 
nowadays.
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ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ 
ΕΚΑΣΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ

ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Αος Λαχνός 300.000 Δρχ. 300.000
Βος » 100.000 » 100.000
Γος » 50.000 » 50.000
5 Λαχνοί 10.000 )) 50.000
10 » 5.000 » 50.000

> 20 » 3.000 » 60.000
30 » 2.000 » 60.000
50 » 1.000 » 50.000
8.000 » 40 )) 320.000

Κυκλοφορεί eic 80 άδας 
ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣβΟάδος

4 .800.000
Ϊ Α  Δ Ι Π Λ Α  Λ Α Χ Ε Ι Α  Κ ΕΡΔΙ ΖΟΥΝ Δ Ι Π Λ Α Σ Ι Α  ΠΟΣΑ

ΠΙΝΑΞ ΚΕΡΔΩΝ
— -  ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ — ι

ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
'Ένας λαχνός
2 .000.000

•

'Επτά λαχνοί
1.000.000 έκαστος

καί χιλιάδες άλλοι λαχνοί 
μέ σημαντικά ποσά

Λ Ω Ρ Ο Ν

5.000.000
ΟΛΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

ιΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ
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