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Ε Ξ Ω Φ Υ Α Λ Ο Ν

Ή συμβολή τής Χω
ροφυλακής είς τήν 
αλματώδη τουριστι
κήν άνάπτυξιν τής 
Ελλάδος, είναι απο
φασιστικής σημασί
ας καί αναγνωρίζε
ται δεόντως ύφ’ ό
λων τών αρμοδίων 
παραγόντων καί τού 
κοινού.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΕΙ
’ ■ ■ ■ 1" "  "  *

,^μ,Αμ’Υπηρεσμ'αμ της ΤουρμστμχήςΆστυνο- 1 μμας Χωροφυλακής συμβάλλουν άποτελε- 
σματμχώς εμς τη'υ ΰλοπομ'ησμυ τοΰ τεραστιί* 
ου προγράμματος τοΰ EOT, αποτέλεσμα τοϋ 
όπομ'ου υπήρξε τό θαϋμα τής έντός όλμ'γων 
έτών χαταπληχτμχής τουρμστμχής άναπτΰξε 
ως τήδ χώρας.’Η'Ελλάς χατέστη ήδη πόλος 
ελξεως τοϋ διεθνούς τουρμσμοΰ.

Προσωπυχο'ν γλωσσομαθές χαέ εμδμχώς 
^  έχπαμδευμένον εμς θέματα τουρμστμχής 
άστυνομευ'σεως,παροχής πληροφορμώυ χαέ 
ξευαγήσεως έτμ,εμς τμυας περμπτώσευς,αλ
λοδαπών χαέ ημεδαπών δματμ'θεταμ δμά τήν 
έξυπηρέτησυν τοΰ τουρμσμοΰ ΰπο τών εμ- 
δμχευμέυων’Υπηρεσμών Τουρμσμοΰ τής Χώρο 
φυλαχής.
-^-Τό Άρχηγεμον Χωρ/χής συνέλαβε έγχαό- 

ρως τήν σπουδαμότητα τοΰ θέματος χαμ' 
ύργάνωσεν άυαλόγως τάς εμδμχάς αύτάς’Υ- 
πηρεσμ'ας^ ώστε νά άυταποχρμ'υεταμ πλήρως 
εμς το' σπουδαμον τούτο άντμχεμ'μενου. Τά 
όργανα τής Τουρμστμχής’Αστυνομμας Χωρο- 
φυλαχής έχουν συνεμδητοπομήσεμ άπολυ'τως 
τήν άποστολήν των.τήν όποέαν θεωροΰν ώς 
υΦηλόν λεμτου'ργημα.
^-Σωρεμ'α έπμστολών χαταφθάνουν χαθημε- 

ρμνώς εμς το' ’Αρχηγεμον έχ μέρους Ξέ 
νων χαμ'’Ελλήνων περμηγητών,αΐ, όποΰαμάπο- 
δεμχνυ'ουν ότμ ή Χωροφυλακή έπμτελεμ μέ 
έπμτυχμ'αν χαμ' ένδμαφέρον τό δυσχολοντοΰ 
το έργου.’Αλλά χαμ' άπό του'ς άουοδμ'ους 
παράγοντας έχεμ χατ’έπανάληΦμν έξαοθη η 
τεραστμ'α συμβολή τοΰ Σώματος εμς τήν ό- 
λην προσπάθεμαν τής τουρμστμχής άναπτυ- 
ξεως.
α Εμς τόν’Ελληνμχόν Τουρμσμόυ, λομπόν, 
^  γενμχώς χαμ' τήν συμβολήν τής Χωροφυ
λακής εμς τήν άυάπτυξμ'ν του άφμερώυεταμ 
τό παρόν τεΰχος.

" Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ "
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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
Θ Α Λ Α Σ Σ ΙΟ Σ  

Τ Ο Υ Ρ ΙΣΜ Ο Ι
Ό  Ελληνικός Τουρισμός είναι 

σήμερα κατά βάσιν θαλάσσιος. Ή 
'Ελλάς έχει 15.000 χιλιόμετρα άνά- 
πτυγμα άκτών, 1.425 νησιά σέ δλα 
τά έλληνικά πελάγη καί πλούσια 
ναυτική παράδοσι. Αλλά δέν είχε, 
μέχρι πρό όλίγων έτών καμμία ύπο- 
δομή ναυτικού τουρισμού. "Επειτα 
άπό μακροχρόνιες εντατικές προσ
πάθειες τού EOT, καί μέ τήν ενερ
γό συμπαράστασι τού Κράτους, ή 
Χώρα άπέκτησε τήν άναγκαία υπο
δομή, μέ τήν κατασκευή καί συν- 
τήρησι λιμένων διά τήν παραμονή 
καί διαχείμασι πάσης φύσεως σκα
φών άναψυχής καί τουρισμού, τήν 
ϊδρυσι σέ διάφορα σημεία των έλ- 
ληνικών άκτών καί νήσων, στα
θμών έξυπηρετήσεως καί άνεφοδια- 
σμοΰ τών έπισκεπτομένων καί χρη
σιμοποιούνται τούς ειδικούς λι
μένες θαλαμηγών καί ορμητήρια 
διά τήν έκτέλεσι περίπλων άναψυ
χής·

"Ετσι, σήμερα, στά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα τού έλληνικοΰ του
ρισμού, μέ τά όποια προβάλλεται 
στήν διεθνή άγορά ταξιδίων ή χώ
ρα μας, έρχεται σέ περίοτπη θέσι 
τό «γιώτινγκ» ή δυνατότης ιστιο
πλοΐας μέ όλους τούς τύπους τών 
σκαφών καί ή διακίνησις στό Αι
γαίο, τό Κρητικό, τόν Σαρωνικό 
καί τό Τόνιο μέ μηχανοκίνητα σκά
φη άναψυχής, γιώτ καί θαλαμηγούς 
μικρές μεσαίες καί μεγάλες. Καί, 
όπως είναι εύνόητο, τό όφελος πού 
προκύπτει διά τήν ’Εθνικήν Οικο
νομία είναι άξιόλογο, άφού, κατά 
τεκμήριο, όσοι άσχολοΰνται μέ τόν 
θαλάσσιο τουρισμό, άνήκουν στις 
εύπορώτερες τάξεις τουριστών.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ
Δημοσιογράφου

Σήμερα, ή 'Ελλάς διαθέτει τέσ- 
σερες πλήρως ώργανωμένες «μα
ρίνες» —όπως λέγωνται οί λιμένες 
έλλιμενισμοΰ καί διαχειμάσεως δι
εθνώς—πού εύρίσκονται σέ πλήρη 
λειτουργία. Ή μεγαλυτέρα, μέχρι 
στιγμής, είναι ή Μαρίνα τής Ζέας 
μέ δυνατότητα λιμενισμοΰ 370 σκα
φών μεγέθους 5μ.—50 μέτρων. ’Α
κολουθούν: τής Γλυφάδας μέ 200 
θέσεις, τής Θεσσαλονίκης μέ 150 
καί τής Βουλιαγμένης μέ 105 θέ
σεις.

Κατά τό 1973 κατέπλευσαν διά 
πρώτη φορά στούς έλληνικούς λι
μένες 1.819 θαλαμηγοί, άπό τις 
όποιες οί 1.785 ήσαν ύπό ξένη 
καί οί 84 ύπό έλληνική σημαία. 
Αυτό σημαίνει αΰξησι (έναντι τού 
1972) κατά 25,9 ο)ο καί 41,7 ο)ο 
άντιστοίχως. Συνολικώς, τό 1973 
οί άφιχθέντες τουρίσται μέ σκάφη 
ψυχαγωγίας άνήλθαν σέ 12.309 ά
τομα καί ό άριθμός αύτός άντι- 
προσωπεύει τό 4 ο)ο τού συνόλου, 
τών άφιχθέντων περιηγητών «καθ’ 
ομάδας περίπλου» δηλαδή μέ 
κρουαζιέρες.

Οί κυριώτεροι λιμένες, στούς 
όποιους έπραγματοποιήθη ό μεγα
λύτερος άριθμός προσεγγίσεων θα
λαμηγών (καί οί όποιοι έχουν χα- 
ρακτηρισθή λιμένες εισόδου — 
έξόδου), πέρισυ, ήτανοί εξής: Κερ- 
κύρας, Ρόδου, Κώ, Πυθαγορείου 
Σάμου, Αργοστολιού, Μεγίστης,
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Τό νησιωτικόν σύμπλεγμα τίης Ελλάδος, τό όποιον, περιλαμβάνει περισσό 
τέρας από 1.500 νήσους καί νησίδας κατοικήσιμους ή μή, μέ άπαράμιλλον όμορ- 
<Ρ)αν άξεπέραστον γοητείαν, είναι ένας αληθινός μαγνήτης διά τά έκατομμύρια 
τών αλλοδαπών έπισκεπτών τής πατρίδος μας.

Πατρών, Χίου. Μυτιλήνης, 'Ηρα
κλείου Κρήτης καί Ζακύνθου.

Οί προσεγγίσεις θαλαμηγών σέ 
έλληνικούς λιμένες, άνήλθαν κατά 
τό 1973 σέ 22.284 (έναντι 21.662 
τοΰ 1972) καί από τό σύνολον αυτό, 
οί 20.928 προσεγγίσεις έγιναν από 
σκάφη ύπό ξένη σημαία, ενώ οί 
1.356 ύπό έλληνίκήν. Στις προσεγ
γίσεις αυτές υπολογίζονται όλοι οί 
κατάπλοι θαλαμηγών πού έγιναν 
εντός τοΰ 1973 στους αυτούς λιμέ
νες, πλέον τής μιας φοράς.

Οί θαλαμηγοί ύπό ξένη σημαία, 
παρέμειναν τό 1973 στούς έλληνι- 
κούς λιμένες 69.950 ήμέρες καί οί 
ύπό έλληνική 5.403. Συνεπώς, ή 
μέση διάρκεια παραμονής κατά 
σκάφος καί λιμένα, άνήλΟε σέ 3 
περίπου ήμέρες. Τό σύνολον, εξ 
άλλου, τών επιβατών πού διεκινή- 
θησαν μέ θαλαμηγούς κατά τό σύν
ολο τών προαναφερθεισών προσεγ
γίσεων, άνήλθε σέ 91.869, ενώ τά 
πληρώματα τών σκαφών αυτών άν
ήλθαν σέ 77.655 άτομα. Βάσει αύ- 
τών τών στοιχείων υπελογίσθη ό 
μέσος όρος τών επιβατών σέ 4 
άτομα άνά σκάφος τών δέ πληρω
μάτων σέ 3. Καί τοϋτο θεωρείται 
τεκμήριον τής εξαιρετικά υψηλής 
εισοδηματικής στάθμης τών άφι- 
κνουμένων μέ θαλαμηγούς.

Κατά τό 1973, διεχείμασαν σέ ελ
ληνικούς λιμένες 784 θαλαμηγά 
σκάφη εκ τών όποιων τά 702 ήσαν 
ύπό ξένην σημαία καί τά 82 ύπό ελ
ληνικήν σημαία.

ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ

’Από τόν ’Απρίλιο έως τόν 'Οκ
τώβριο, είναι ζωηρή ή κίνησις θα
λαμηγών στις έλληνικές θάλασσες, 
αλλά ώς «μήνες αιχμής» ή στατι
στική παρουσιάζει τόν ’Ιούλιο καί 
τόν Αύγουστο, πού άντιπροσω- 
πεύουν τό 25,4 ο)ο καί 26,4 ο)ο 
άντιστοίχως τής συνολικής κινή- 
σεως τών θαλαμηγών πού κατέ
πλευσαν διά πρώτη φορά στούς 
έλληνικούς λιμένες θαλαμηγών κα
τά τό 1973.

Ή  προσπάθεια διευρύνσεως τής 
περιόδου, τήν οποίαν συστηματι
κούς καταβάλλει ό EOT, άπέδωσε 
πέρισυ αϋξησι τής κινήσεως τών 
θαλαμηγών κατά 13,1 ο)ο τόν Μά
ιο, 15,4 ο)ο τόν ’Ιούνιο καί 9,5 ο)ο 
τόν Σεπτέμβριο, πού σημαίνει τό 
38 ο)ο τής συνολικής κινήσεως 
σκαφών τοΰ 1973.

Τά ειδικά μέτρα πού έλαβε ό 
EOT κατά τά τελευταία έτη μέ τήν 
έντονη προβολή τής χώρας διε
θνώς μέ τό σλόγκαν «Γιώτινγκ 
ίν Γκρής» καί τήν εφαρμογή ει
δικών εύθυνών τιμολογίων έλλι- 
μενισμοΰ καί διαχειμάσεως σέ μα
ρίνες, άπέδωσαν τήν προσέλκυσι 
στήν 'Ελλάδα έκατοντάδων θαλα
μηγών καί, έν γένει σκαφών ανα
ψυχής, άπό διαφόρους λιμένες τής 
Υδρογείου. Σημαντική ύπήρξε άλ
λωστε ή συμβολή τών καθιερωθει- 
σών ύπό τοΰ Ν. Δ. 469] 1970 ύπέρ 
τών ύπό έλληνίκήν σημαία έπαγ-
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γελματικών τουριστικών πλοίων 
φορολογικών άπαλλαγών καί ή 
ή υπό τοϋ Ν. Δ. 354]74 «περί ανα
στολής της ισχύος τοϋ Ν. Δ., 70]73 
περί άντικαταστάσεως καί συμπλη- 
ρώσεως διατάξεών τινων τοϋ Ν. Δ. 
469]70 καί περί ρυθμίσεως δασμο
λογικών καί φορολογικών τινων 
διατάξεων επί πλοίων καί πλοια
ρίων αναψυχής, μέχρι 31.12.1974». 
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 3 
τοϋ Ν. Δ. 70] 1973, ώς γνωστόν, 
έθεσπίσθη έξαίρεσι άπό τήν ατελή 
παραλαβή καυσίμων, λιπαντικών 
καί τροφοεφοδίων, παραλαμβανο- 
μένων ύπό τών πλοίων καί πλοια
ρίων αναψυχής, χωρητικότητος κά
τω τών 30 κόρων. Συνεπώς, κατό
πιν τής μέχρι 31.12.74 άναστολής 
των, άναβιώνει τό καθεστώς τό 
όποιον ϊσχυε παλαιότερα, ενώ άνε- 
στάλη, επίσης, ή βεβαίωσι καί εϊσ- 
πραξι τελών κυκλοφορίας πού ώ- 
φειλαν οί θαλαμηγοί ύπό ξένη ση
μαία καί έδόθη δυνατότης χορη- 
γήσεως δελτίου κινήσεως έντός 
τοϋ έλληνικοΰ θαλασσίου χώρου.

'Ήδη, ό EOT μελετά τήν ορι
στική ρύθμισι τοϋ θέματος, πέρα 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1974.

ΜΑΡΙΝΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ

σιο τής προσπάθειας αυτής, εύρί- 
σκονται ύπό κατασκευήν οί Μα
ρίνες: Γουβιών Κερκύρας (δυνα- 
μικότητος 1.182 θέσεων) ή όποια 
θά είναι ή μεγαλυτέρα τής Ελλά
δος καί τής άνατολικής Μεσο
γείου, ή προσθήκη 150 θέσεων στήν 
δευτέρα φάσι εργασιών τής Μα
ρίνας Θεσσαλονίκης, ή Μαρίνα. 
Άλίμου (9800 θέσεων).Καϊάφα 450 
θέσεων, Έπανωμής 750 θέσεων, 
Παληουρίου Χαλκιδικής 200 θέ
σεων καί Φλοίσβου 360 θέσεων. 
Έξ άλλου διά τής Γενικής Γραμ
ματείας Νεότητος καί Άθλητι- 
σμοΰ προωθείται ή κατασκευή 
τής Μαρίνας 'Αγίου Κοσμά 1.080 
θέσεων. Μελετά, έξ άλλου ό EOT, 
τήν δυνατότητα δημιουργίας Μα
ρινών εις τό Μανδράκι Ρόδου (300 
θέσεων), ’Ακτής Άναβύσσου (1.000 
θέσεων) καί Κηφισοϋ Καστέλας 
(1.000, επίσης, θέσεων).

Ή ύλοποίησις τοϋ προγράμμα
τος αύτοΰ, θά σημάνη τήν άνοδο 
τής 'Ελλάδος σέ μία εκ τών πρώ
των θέσεων_(έάν όχι τήν πρώτη) 
τών μεσογειακών χωρών θαλασσίου 
τουρισμοΰ καί θά προσπορίση α
ξιόλογα συναλλαγματικά ώφέλη 
στήν Εθνική της Οικονομία.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Ή περαιτέρω άνάπτυξις τοϋ θα- _
λασσίου τουρισμοΰ, εύρίσκεται έν- ’Εκτός τών Μαρινών, λειτουρ- 
τός τών προσπαθειών τοϋ EOT νά γοΰν ήδη 80 σταθμοί ανεφοδιασμού 
έπιδιώξη τήν βελτίωσι τής ποιό- θαλαμηγών σκαφών, εκ των ο- 
τητος—άπό οικονομικής πλευράς— ποιων οί 11 παρέχουν δυνατότητα 
τοϋ εισερχομένου εις τήν χώρα επισκευών, λιμενισμου, διαχειμα- 
τουριστικοΰπλήθους. Καί στόπλαί- σεως καί γενικοϋ ανεφοδιασμού.

Κάτω: Σύγχρονοι παραθαλάσσιαι του
ριστικά! έγκαταστάσεις καταστάσσουν 
τήν χώραν μεταξύ τών πρώτων τουριστι- 
κώς ανεπτυγμένων χωρών.
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Ανω: Εις τήν Ζέα τοΰ Πειραιώς λειτουργεί ή μεγαλυτέρα Μαρίνα έλλιμε- 
νισμοϋ πλοίων αναψυχής τής Ελλάδος, ή όποια είναι συγχρόνως καί μία έκ των 
πρώτων τής Μεσογείου, ή δέ συμβολή της εις τήν άνάπτυξιν τοϋ θαλασσίου τουρι 
σμοϋ είναι αποφασιστικής σημασίας.

οί 10 λιμενισμοΰ καί γενικού άνεφο- 
διασμοΰ, οί 49 γενικοΰ άνεφοδια- 
σμοϋ καί οί ύπόλοιποι 10 ανεφοδια
σμού μόνον εις ϋδωρ καί τρόφιμα.

Οί εν λόγφ σταθμοί, άναλόγως 
τοΰ είδους ανεφοδιασμού καί των 
παρεχομένων διευκολύνσεων είναι:

Κέρκυρα (λιμήν), Πάτραι, Κα
λαμάτα, Μαρίνα Ζέας, Καβάλα, 
’Άνδρος (Κάστρο ν), Ρόδος (λι
μήν), Βόλος, Θεσσαλονίκη, Σϋρος 
(Έρμούπολις), Λέρος (Αακί).

Ιθάκη (Βαθύ), Κεφαλληνία (Άρ- 
γοστόλιον), 'Ηράκλειον, "Αγιος Νι
κόλαος Κρήτης, Ναύπλιον, Σπέ- 
τσαι, Αίγινα, Μαρίνα Βουλιαγμέ
νης, Κάλυμνος (πόλις), Μαρίνα 
Γλυφάδας.

Κέρκυρα (Παλαιοκαστρίτσα, Ά- 
λίπα), Πάργα, Πρέβεζα, Αευκάς, 
Ναύπακτος, Ιτέα, Κόρινθος, Ζά
κυνθος (λιμήν), Κατάκολον, Πύ- 
λος, Αιμένιον (Μάνης), Γύθειον, 
Κύθηρα (Καψάλη), Χανιά, Μο- 
νεμβασία, "Υδρα. Πόρος, Παλαιό 
Επίδαυρος, Ααύριον, Χαλκίς (βό
ρειον), Χαλκίς (Νότιον), Σκιάθος 
(λιμήν). Σκόπελος (λιμήν), Χαλκιδι- 
δική (Πόρτο —Κουφό, Ούρανού- 
πολις. Νέα Ρόδα), Θάσος (λιμήν), 
Άλεξανδρούπολις, Αήμνος (Μύ- 
ρινα), Μυτιλήνη, Σκΰρος (λειμεριά) 
Κύμη, Χίος (λιμήν), Κέα (Όρμος 
Άγ. Νικολάου). Σίφνος (Καμάρες) 
Μήλος (Άδάμας), Μύκονος (λι
μήν), Νάξος (λιμήν) Πάρος (Πα
ροικία), "Ιος (λιμήν), Αμοργός 
(Κατάπολα), Σάμος (Τηγάνι), Πάτ- 
μος (Σκάλα). Κώς (λιμήν), Κάρ
παθος (Πηγάδια), Καστελόριζο,Τή
νος, Κάρυστος, Πόρτο Ράφτης 
(Μεσόγεια).
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Ή  τουριστική άνάπτυξις μιας χώρας ή μιας περι
οχής τής χώρας, έξαρταται από πολλούς παράγοντας.

“ Βασικώς ή ύπό τουριστικήν άνάπτυξιν περιοχή, 
πρέπει νά διαθέτη ώρισμένα στοιχεία, τά όποια δύ- 
νανται νά προκαλέσουν τό ένδιαφέρον ώρισμένων 
άτόμων καί νά διεγείρουν τήν επιθυμίαν αύτών νά 
έλθουν εις άμεσον επαφήν μέ τά στοιχεία αύτά.

Τά στοιχεία αύτά ή τά τουριστικά κίνητρα ή του
ριστικά πλεονεκτήματα, όπως συνήθως όνομάζωνται, 
πρέπει νά έχουν τό στοιχεΐον τής μοναδικότητος ή 
οπωσδήποτε νά μήν συναντώνται τουλάχιστον εις 
τό μεγαλύτερον μέρος τού κόσμου.

Παραλλήλως πρέπει νά ικανοποιούν τάς ψυχικάς 
επιθυμίας καί τάς πνευματικός περιεργείας των ατό
μων, τούτέστιν τάς τουριστικός άνάγκας, εν τή εύ- 
ρεΐα αύτών έννοια.

Τά τοιαϋτα τουριστικά κίνητρα, δυνατόν νά άνα- 
φέρωνται: α) είς τό φυσικόν έν γένει περιβάλλον. 
"Ητοι είς τήν γεωγραφικήν θέσιν μιας χώρας, είς τήν 
μορφολογίαν τού εδάφους της, είς τάς κλιματολογι- 
κάς αύτής συνθήκας, είς έτερα ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά όφειλόμενα είς γεωλογικός μεταβολάς κλπ. 
καί β) είς επιτεύγματα καί δημιουργήματα τού ανθρώ
που αναγόμενα είς τό άπώτατον, άπώτερον άλλά ακό
μη καί είς τό πρόσφατον παρελθόν.

Ώς τοιαϋτα π. χ. δύνανται νά χαρακτηρισθοΰν 
οί ιστορικοί καί άρχαιολογικοί χώροι, τά διάφορα 
μνημεία καί έργα τέχνης, ώς επίσης καί αί πόσης (ρύ
σεως πνευματικοί, καλλιτεχνικοί, επιστημονικοί καί 
γενικώς πολιτιστικοί εκδηλώσεις είτε αυται άναφέ- 
ρονται είς παλαιοτέρας έποχάς καί εκφράζουν τό 
πνεύμα καί τον τρόπον ζωής καί συμπεριφοράς λαών 
τών έποχών αύτών, είτε άποτελοΰν στοιχεία τής συγ
χρόνου ζωής.

Κάθε χώρα διαθέτει τά ίδικά της τουριστικά κί
νητρα, τά όποια έξ άπόψεως άξιολογήσεως καί συν
δυασμού έμφανίζουν μεγάλος ποικιλίας καί διαφο
ράς. Έκάστη δέ κατηγορία τών ιδιαιτέρων αύτών 
χαρακτηριστικών, άπευθύνεται πρός συγκεκριμένων 
κατηγορίαν ανθρώπων, ή όποια επιδεικνύει ένδιαφέ
ρον πρός αύτάς. Ούτως αί βόρειοι π. χ. χώραι άπευ- 
θύνονται πρός τούς άγαπώντας τά χειμερινά σπόρ, 
ενώ αί μεσογειακοί τοιαΰται πρός τούς προτιμώντας 
τήν θάλασσαν καί τά θερινά σπόρ. 'Ωσαύτως αί χώραι 
αί όποΐαι διαθέτουν αρχαιολογικούς θησαυρούς καί 
ιστορικά κημείλια, απευθύνονται πρός τούς άρχαιο- 
λάτρας κ.λ.π. Έτσι άναπτύσσονται αί διάφοροι μορ- 
φαί τουρισμού βασιζόμενοι είς τό περιεχόμενον τού 
σκοπού διά τόν όποιον πραγματοποιείται ένα τουρι
στικόν ταξίδι ή έπί τής ψυχικής έπιθυμίας καί πνευ
ματικής περιεργείας ή ίκανοποίησις τών όποιων έπι- 
διώκεται διά τού ταξιδιού. Έξ αύτής τής άπόψεως 
διακρίνομεν τόν Άρχαιολατρικόν τουρισμόν, τόν 
'Ιστορικόν τουρισμόν, τόν Καλλιτεχνικόν τουρισμόν, 
τόν Φυσιολατρικόν τουρισμόν, τόν Ψυχαγωγικόν 
τουρισμόν, τόν Αθλητικόν τουρισμόν, τόν Ε πι
στημονικόν τουρισμόν κ.λ.π.

'Η τουριστική άνάπτυξις έπιδιώκεται κυρίως διά 
τής ταύτοχρόνου έκμεταλλεύσεως περισσοτέρων του
ριστικών στοιχείων τά όποια διαθέτει μία χώρα ή 
μία περιοχή. Κατ αύτόν τόν τρόπον, επιδιώκεται 
παράλληλος άνάπτυξις περισσοτέρων τομέων, ώστε 
έν συνδυασμώ νά άνταποκρίνεται ή περιοχή είς τάς 
τουριστικός απαιτήσεις καί νά ίκανοποιή κατά τό
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δυνατόν μεγαλύτερον αριθμόν τουριστικών αναγκών. 
Οϋτω παραλλήλως πρός τήν ίκανοποίησιν τοϋ άρχαι- 
ολατρικοΰ τουρισμού δημιουργοΰνται προϋποθέσεις 
άναψυχής, καλλιτεχνικών άπολαύσεων, εκδρομών, 
παρακολουθήσεως αθλητικών εκδηλώσεων κ.λ.π. 
ώστε ό επισκέπτης νά εύρίσκεται εις διαρκή άπασχό- 
λησιν καί νά μήν πλήττη έκ τής μονοτόνου έπισκέ- 
ψεως αρχαιολογικών χώρων καί μουσείων.

Διά τήν τουριστικήν έκμετάλλευσιν μιας περιο
χής δέν άρκεΐ ή ύπαρξις τών προαναφερομένων στοι
χείων καίτοι βεβαίως ταϋτα αποτελούν τήν πρώτην 
ϋλην, άλλά απαιτείται κατάλληλος τουριστική όργά- 
νωσις, ώστε τά υφιστάμενα τουριστικά προσόντα νά 
άξιοποιοΰνται επωφελώς.

Δεδομένου ότι ή τουριστική άνάπτυξις έχει καί 
τήν άρνητική της πλευράν, πρέπει νά καταβάλλεται 
ιδιαιτέρα έπιμέλεια καί προσοχή κατά τήν σύνταξιν 
τής σχετικής μελέτης, ώστε νά επιτυγχάνεται ή μεγα- 
λυτέρα ώφέλεια διά τής θυσίας άγαθών μικροτέρας 
κατά τό δυνατόν άξίας.

Κυρίως εις τήν τουριστικήν άξιοποίησιν μιας περιο
χής, πρέπει νά προσέχεται ιδιαιτέρως τό περιβάλλον 
ώστε τοϋτο νά μήν άλλοιοϋται έξ άπόψεως αισθη
τικής καί νά μήν καθίσταται άνθυγιεινόν έκ τής τυ
χόν ύπερμέτρου τουριστικής δράστηριότητος. Ε π ί
σης πρέπει νά λαμβάνεται ύπ’ όψιν ή σύνθεσις καί ή 
πικνότης τοϋ μονίμου πληθυσμού μιας περιοχής, ώσ
τε νά μήν επηρεάζεται ή δομή καί τά παραδοσιακά 
στοιχεία αυτοΰ έκ. τής έντονου παρουσίας μεγάλου 
πλήθους αλλοδαπών.

Μέ βάσιν τά άνωτέρω έν συντομία άναφερθέντα, 
πρέπει νά σχεδιάζεται ή τουριστική όργάνωσις μιας 
περιοχής.

Βασικαί προϋποθέσεις διά τήν τουριστικήν όργά- 
νωσιν μιας περιοχής πέραν τών άνωτέρω άναφερθέν- 
των τουριστικών πλεονεκτημάτων, είναι ή έκμετάλ- 
λευσις τών άπαραιτήτων έργων υποδομής συνιστα- 
μένων εις τήν οδοποιίαν, τήν ϋδρευσιν τήν ήλεκτρο- 
δότησιν καί τάς τηλεπικοινωνίας. Έφ’ όσον θά υπάρ
ξουν αί τοιαϋται προϋποθέσεις πρέπει νά μελετηθή 
ή άνέγερσις καταλλήλων μέσων διαμονής έξυπηρε- 
τούντων καί άνταποκρινομένων πρός τάς άπαιτήσεις 
τών επισκεπτών καί έξ έπόψεως προτιμήσεως καί έκ 
τοιαύτης οικονομικής επιβαρύνσεως. 'Ωσαύτως πρέ
πει νά δημιουργηθή ένας κύκλος έπαγγελμάτων, τά 
όποια βασικώς θά άσχολοΰνται μέ τήν έξυπηρέτησιν 
:ών τουριστών.

Βασικόν ρόλον εις τήν καλήν όργάνωσιν καί απο
δοτικήν λειτουργίαν τών διαφόρων τουριστικών έπαγ
γελμάτων, διαδραματίζει ώς γνωστόν τό προσωπικόν 
ή ώς άποκαλεΐται ό παράγων άνθρωπος. Όθεν πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην πρέπει νάάποδίδεται πρωταρ
χική σημασία διότι έκεϊ εύρίσκεται κατά τό δή λεγό
μενον «ή κλείς τής έπιτυχίας».

'Η έκπαίδευσις τοϋ προσωπικού τών Τουριστικών 
έν γένει Επιχειρήσεων πρέπει νά εύρίσκεται εις τήν 
πρώτην σειράν ένδιαφέροντος τών άρμοδίων φορέων, 
οί όποιοι πρέπει νά καταβάλλουν συνεχείς προσπά
θειας διευρύνσεως τών έκπαιδεύσεων τοϋ είδους αύ- 
τοΰ.

Αί άνωτέρω άναφερθεΐσαι ένέργειαι, διά τήν ορ
θήν μελέτην καί σχεδιασμόν τής τουριστικής όργα- 
νώσεως μιας περιοχής, άνήκουν εις διαφόρους κρατι
κούς φορείς καί κατά κύριον λόγον εις τόν Ε.Ο.Τ.
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δστις έχει καί τήν εύθύνην τής τουριστικής άναπτύ- 
ξεως τής χώρας.

Πέραν όμως των ανωτέρω κυρίων καί βασικών 
ενεργειών, διά τήν κατάλληλον όργάνωσιν καί άπό- 
δοσιν τών λαμβανομένων μέτρων, άπατεΐται ή ϋπαρ- 
ξις ίκανοϋ εκτελεστικού φορέως, ό όποιος διαθέτων 
κατάλληλα καί απολύτως έξειδικευμένα όργανα θά 
έχη τήν εύθύνην τοϋ ελέγχου, όστις θά συνίσταται, 
άφ’ ενός μέν εις τήν έποπτείαν τής καλής εφαρμογής 
τών τουριστικών διατάξεων, άφ’ έτέρου δέ εις τήν 
έξασφάλισιν τών λοιπών προϋποθέσεων, αί όποΐαι 
είναι έξ ίσου άναγκαΐαι, διά τήν άρτίαν όργάνωσιν.

Εις τήν Ελλάδα από τό 1935, ή τοιαύτη ευθύνη άνε- 
τέθη εις τά Σώματα ’Ασφαλείας, τά όποια διά νά άντα- 
ποκριθοΰν άποτελεσματικώτερον εις τήν αποστολήν 
αυτών,ίδρυσαν είδικάς υπηρεσίας Τουρισμού,ώς σκο
πός τών όποιων καθωρίσθη, ή ύποβοήθησις τού Ε. 
Ο.Τ. εις τό έργον τής τουριστικής άναπτύξεως τής 
χώρας διά τής κατά κύριον λόγον άσκήσεως έπο- 
πτείας καί ελέγχου, επί πάντων τών τουριστικών επαγ
γελμάτων καί τών λοιπών τουριστικών δραστηριοτή
των.

Είδικώτερον, καθ’ όσον άφορα τό Σώμα τής Χωρο
φυλακής, τό όποιον λόγω διαρθρώσεως καί εδαφικής 
άρμοδιότητος, φέρει τήν εύθύνην τής έφαρμογής τών 
τουριστικών διατάξεων έπί τού 99,9 ο)ο τού Ελληνι
κού εδάφους καί διά τόν πρόσθετον λόγον ότι εις πλεί- 
στας περιοχάς κειμένας μακράν τού κέντρου, αί ύπη- 
ρεσίαι τής Χωροφυλακής αποτελούν τόν μοναδικόν 
φορέα έφαρμογής τής τουριστικής πολιτικής, έσκό- 
πευσε πρός δύο'κατευθύνσεις: α) "Ιδρυσε Τουριστι
κός 'Υπηρεσίας πρός κάλυψιν τών βασικωτέρωντου
ριστικών περιοχών. Τάς 'Υπηρεσίας ταύτας έπήν- 
δρωσε δι’ άνδρών οί όποιοι διακρίνονται διά τήν άφο-

σίωσίν των εις τό καθήκον, τήν εύγένειαν, τήν παρά- 
στασιν, τήν εύρυμάθειαν, τήν γνώσιν μιας τούλάχι- 
στον ξένης γλώσσης καί διά τά λοιπά των προσόντα. 
Πρό τής τοποθετήσεώς των εις τήν Τουριστικήν ’Α
στυνομίαν, ούτοι παρακολουθούν ειδικά τουριστικά 
σεμινάρια καί έξειδικεύονται εις τά τουριστικά των 
καθήκοντα, β) Διά τόν λόγον ότι, δέν είναι δυνατόν 
νά καλυφθή ολόκληρος ό χώρος καί ιδίως αί πολυ
πληθείς νήσοι, αί όποΐαι εμφανίζουν κατά κανόνα 
τουριστικήν κίνησιν, δι’ ειδικών ύπηρεσιών τουρι
σμού, αλλά καί συνεπεία τού γεγονότος ότι όλοι οί 
άνδρες τού Σώματος εις οίανδήποτε υπηρεσίαν κι’ 
άν ύπηρετοΰν, λόγω τής φύσεως τού έκτελουμένου 
έργου, έρχονται εις άμεσον έπαφήν μέ τούς έπισκε- 
πτομένους τήν χώραν μας αλλοδαπούς ή οπωσδήποτε 
συμβάλλουν εις τήν έξασφάλισιν προϋποθέσεων ανα
γκαίων διά τόν τουρισμόν. Τό θέμα τού τουρισμού 
καθιερώθη ώς κύριον μάθημα εις όλους τούς κύκλους 
έκπαιδεύσεως καί μετεκπαιδεύσεως τών Σχολών Χω
ροφυλακής. Οϋτω καί οί Χωροφύλακες καί οί Ύπα- 
ξιωματικοί καί οί ’Αξιωματικοί, μεταξύ τών άλλων, 
διδάσκονται καί τάς γενικός άρχάς αί όποΐαι διέπουν 
τόν τουρισμόν, έν συνδυασμώ πρός τήν ίσχύουσαν 
Τουριστικήν Νομοθεσίαν. Πρέπει δέ νά σημειωθή 
ότι ή Χωροφυλακή είναι ό πρώτος μεταξύ τών Κρα
τικών καί τών ’Ιδιωτικών φορέων, ό όποιος έφήρμο- 
σεν έπίσημον πρόγραμμα έπιμορφώσεως τού προσω
πικού έπί τουριστικών θεμάτων.

Πέραν τών ανωτέρω, τό Σώμα τής Χωροφυλακής 
διά τήν καλυτέραν έξυπηρέτησιν τών τουριστών λει-

Γλωσσομαθής Χωροφύλαξ τής Τουριστικής ’Αστυνομίας 
Κερκύρας ξεναγεί αλλοδαπούς έπισκέπτας εις τό περίφημο ν 
«Άχίλλειον».
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Ύπαξιωματικός τής ’Αστυνομίας Τουρισμοϋ ’Αρχαίας 
’Ολυμπίας, ξεναγεί τήν κ. Ζακελϊν ’Ωνάση εις τόν χώρον δπου 
έτελοϋντο οί ’Ολυμπιακοί αγώνες κατά τήν αρχαιότητα.

τουργεΐ κατ' έτος εις διαφόρους πόλεις τής χώρας, 
σεμινάρια διδασκαλίας ξένων γλωσσών εις τά όποια 
καλούνται καί παρακολουθούν οί έπιθυμοΰντες άν- 
δρες τοϋ Σώματος. Τά σεμινάρια ταϋτα, λειτουργούν 
πέραν των Σχολών ξένων γλωσσών εις τάς όποιας ή 
εισαγωγή άνδρών γίνεται κατόπιν εξετάσεων.

’Επί τή βάσει των ανωτέρω ειδικών μέτρων, τά 
όποια έχει λάβει καί βελτιώνει συνεχώς τό Σώμα τής 
Χωροφυλακής, έν συναρτήσει καί πρός τήν γενικήν 
αποστολήν καί κατάρτισιν των οργάνων του, καλύ
πτει τεράστιον χώρον εις τόν τουριστικόν τομέα καί 
εξασφαλίζει βασικούς παράγοντας, οί όποιοι είναι 
άναγκαΐοι διά τήν άρτίαν όργάνωσιν μιας περιοχής. 
’Άνευ δέ τής συμπράξεως των υπηρεσιών καί των ορ
γάνων τής Χωροφυλακής, ή τουριστική όργάνωσις 
θά έχώλαινε.

Οΰτω δυνάμεθα νά άπαριθμήσωμεν τούς κάτωθι 
τομείς, τούς όποιους καλύπτει εξ ολοκλήρου ή συμ
μετέχει ή Χωροφυλακή εις τήν άντιμετώπισίν των:

Ι
α. ’Έ χει τήν αρμοδιότητα τοΰ ελέγχου  

καί τής έποπτείας έ φ ’ δλων των του
ριστικών επαγγελμάτω ν καί των απα
σχολούμενω ν εις αυτά καί τής εφαρ
μογής των τουριστικών καί λοιπών 
διατάξεω ν.

β . ’Εξασφαλίζει τούς άναγκαίους ορούς 
υγιεινής, καθαριότητος καί αίσθητι- 
κήζ> ε ιζ τούς διαφόρους δημοσίους 
καί έν γένει κοινοχρήστους χώ ρους, 

γ .  ’Επιβάλλει άγορανομικήν τά ξιν , προ
λαμβάνει τάς πάσης φύσεως άπάτας καί 
εκμεταλλεύσεις τών τουριστών καί 
συμβάλλει είς τήν διατήρησιν τοΰ τι
μαρίθμου εις έπιθυμητά έπίπεδα καί 
τήν μείωσιν τοΰ τουριστικοΰ κόστους, 

δ. ’Οργανώνει σεμινάρια καί συγκεντρώ
σεις τών απασχολούμενων είς έπαγγέλ- 
ματα καθαρώς τουριστικά ή έχοντα σχέ-  
σιν με τόν τουρισμόν καί δι’ ομι
λιώ ν ύπό ειδικών ’Αξιωματικών τοΰ 
Σώματος καί ετέρων καταλλήλων άτό- 
μων έπιδιώκεται σταθερώς ή δημιουρ
γία ύγιοΰς τουριστικής συνειδήσεως 
καί ή έπαγγελματική των έξύψ ω σις. 

ε . ’Ε λέγχει με εύγένειαν καί ταχύτητα  
τούς εισερχόμενους καί έξερχομένους 
έκ τής χώρας καί παρέχει πρός αύτούς 
πάσαν διευκόλυνσιν καί πληροφορίαν 
σχετικώ ς με τό ίσχύον νομικόν καθε
στώς διαμονής καί διακινήσεως αύτών 
έντός αύτής.

σ τ . Παρέχει πρός αύτούς πάσαν συνδρομήν 
καί βοήθειαν κατά τόν χρόνον παρα
μονής των είς τήν χώραν καί εύρίσκε- 
ται είς τήν διάθεσίν τω ν , καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τοΰ 24ώ ρου. 

ζ .  Έ παγρυπνεΐ έπί τών άναπτυσσομένων 
δραστηριοτήτων, ύπό ώρισμένων του
ριστών καί προλαμβάνει ή καταστέλλει, 
άδικήματα στρεφόμενα κατά τής Ε λ 
ληνικής κοινωνίας καί τής νεότητος, 
δπως είναι ή διάδοσις τών ναρκωτι
κώ ν, ή πορνεία καί ή προσβολή τής 
δημοσίας αίδοΰς.

Κατά τό τρέχον έτος δπως καί κατά τό παρελθόν 
τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής δι' έγκυκλίου του κη
ρύσσει καί πάλιν δραστηριοποίησιν δλων τών Υ πη
ρεσιών, πρός κάλυψιν τών άναγκών τοΰ τουρισμού. 
Ουτω μία γιγαντιαία έπιχείρησις έχει αρχίσει άπό 
άκρου είς άκρον τής χώρας, πρός έλεγχον ολοκλή
ρου τοϋ οργανωτικού συστήματος τών φορέων τοΰ 
τουρισμού, διά τήν άποτελεσματικήν άντιμετώπισίν 
δλων τών δημιουργουμένων προβλημάτων.

Κατόπιν αυτού, είναι βέβαιον πώς καί εφέτος οί 
έπισκέπται τής χώρας μας μέ τήν συμπαράστασίν δ
λων τών άρμοδίων δημοσίων καί ιδιωτικών φορέων, 
θά εύρουν πλήρη φιλοξενίαν καί θά έπιστρέψουν είς 
τήν χώραν των πλήρεις εύχαρίστων αναμνήσεων καί 
μέ τήν εύχήν νά τούς δοθή ή εύκαιρία νά έλθουν καί 
πάλιν.

Ή  Χωροφυλακή πρωτοπόρος θά εύρίσκεται πάν
τοτε στίς επάλξεις τοΰ άγώνος. Ό  Χωροφύλαξ ό καθ’ 
δλα αναντικατάστατος, φορεύς τοϋ άκαταλύτου πνεύ
ματος τής έλληνικής φιλοξενίας, ύπερήφανος, κα
μαρωτός, μέ τό άφθόρμητο, πηγαΐον καί ειρηνικόν 
του χαμόγελο, θά είναι πάντα πρόθυμος νά προσφέ- 
ρη τάς υπηρεσίας του πρός τούς έπισκέπτας τής χώ
ρας μας.
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Ό  Δεληγιώργης έγεννήθη τό 1788 καί υπήρξε έμ
πειρος ναυτικός καί έξησκημένος πυροβολητής. Κα
τά τήν πρώτην πολιορκίαν τοΰΜεσολογγίου ή φωνή 
τοΰ πρός τήν Πατρίδα καθήκοντος τόν κάνει νά εγ
κατάλειψη δλας τάς άλλας ασχολίας καί τόν εύρί- 
σκομεν εις τό Μεσολόγγι ώς «φροντιστήν πολέμου», 
αρχηγόν τρόπον τινά τής ’Επιμελητείας τής πολιορ- 
κουμένης πόλεως, διετήρησε δέ καί μεταγενεστέρως 
τήν θέσιν ταύτην. "Ετσι τόν άναφέρει ό Μεταξάς εις 
τά απομνημονεύματά του. Εξάγεται δέ τούτο καί έκ 
μεταγενεστέρων εγγράφων. Τό γενικόν Κομιτάτον 
τόν διώρισε εις τό συσταθέν έν Μεσολογγίω έργο- 
στάσιον όπλοποιΐας τόν Δεκέμβριον τοΰ 1823 βοηθόν 
τοΰ διευθυντοΰ αύτοΰ Παρύ. Τήν 1 ην ’Απριλίου 1825 
διορίζεται φρούραρχος Μεσολογγίου. Εις τήν θέσιν 
ταύτην παρέμεινε μέχρι τής ’Εξόδου, προαχθείς τήν 
24 Σεπτεμβρίου 1825 εις τόν βαθμόν τοΰ Στρατηγοΰ. 
ΤΗτο ταυτοχρόνως καί αρχηγός τοΰ Πυροβολικού.

Ό  Δεληγιώργης ώς αρχηγός Πυροβολικού προ- 
σέφερεν εις τό Μεσολόγγι μεγίστας υπηρεσίας. 'Από 
τήν παλαιόν εποχήν τής ναυτικής ακμής είχαν σκλη- 
ρυνθή τά σώματα των γενναίων ναυτών τοΰ Δεληγιώρ- 
γη καί ειχον καταστή άτρόμητοι εις τούς κινδύνους. 
Εις αυτών τά γερά χέρια εΐχεν έμπιστευθή τό Μεσο
λόγγι τήν τιμήν του καί τά κανόνια του καί αύτοί, μέ 
όλο τό σθένος τής ανδρείας των καί μέ δλην τήν φω
τιά τοΰ ενθουσιασμού των έφύλαξαν τήν πολύτιμον 
παρακαταθήκην, έκράτησαν μακρυά τόν Κιουταχήν 
καί συνετέλεσαν εις τήν δόξαν τής ίερας πόλεως. Αύ- 
τών ό Δεληγιώργης ύπήρξεν ό έμψυχωτής άρχηγός.

Οί πυροβοληταί ύπέστησαν κατά τήν πολιορκίαν

ΛΗΜΗΤΡΙΟ
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

0ι _π ρ ώ τ ο ι
f l i / k o i

ϊ Π 5
f i M H W ·
k n s
Χ ω ρ /
k n s

"Η "Ελληνική Χωροφυλακή κατά τήν σύστα 
σί της τό έτος 1833 , έπλαισιώθη μέ "ικανά στε
λέχη  "Αξιωματικών, Ιδία άγω νιστώ ν τής Έ π α να -  
στάσεως, οί όποιοι κατά τήν διάρκειαν τοΰ ά π ε-  
λευθερωτικοΰ ά γώ νος, διεκρίθησαν διά τό ήθος, 
τήν γενναιότητα καί τήν μόρφωσίν τω ν . Οί "Αξιω
ματικοί αύτοί προσέφερον πολυτίμους υπηρεσίας 
εις τό Έ θνος διά τήν έμπέδωσιν τής δημοσίας 
τάξεως καί άσφαλείας καί έδικαίωσαν τήν φ ήμην  
τών ίδιων ώς "ικανών άτόμων καί τού άρτισυστά- 
του Σώματος τής Χ ω ροφ υλακής. Τήν ζω ήν καί 
τήν δράσιν τώ ν "Αξιωματικών αυτώ ν, έξιστορεΐ 
εις σειράν άρθρων ό διακεκριμένος Δημοσιογράφος 
καί έκλεκτός συνεργάτης τού περιοδικού κ . ΝΙ
ΚΟΛΑΟΣ ΚΤΕΝΙΑΔΗΣ , ό όποιος ήσχολήθη είδι— 
κώς μέ τάς βιογραφίας τών προσώπων τούτων 
άναλώσας χρόνον ικανόν διά τήν άναδίφηάιν τών 
διαφόρων "ιστορικών σ τ ο ιχε ίω ν .
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καί τήν έξοδον τήν μεγαλυτέραν ώς γνωστόν, κατα
στροφήν. Οι περισωθέντες ήκολούθησαν τον Δελη- 
γιώργην εις Ναύπλιον, όπου διωρίσθη φρούραρχος 
Μπουρτσίου.

Οί άλλοι Μεσολογγϊται ήκολούθησαν τόν Γιαν- 
νάκην Ραζικώτσικαν. Ά λλ’ ή κατά τάς μάχας παρά
φορος ορμή τοϋ μή γνωρίσαντος ποτέ τον φόβον τοΰ 
κινδύνου αρχηγού, έγινεν αφορμή νά διαλυθή τα
χέως τό σώμα του. Μέρος τούτου έτάχθη υπό τόν Δε- 
ληγιώργην, ό όποιος συνεκρότησεν μίαν έκατονταρ- 
χίαν καί διωρίσθη αρχηγός τής φρουράς εις τούς Μύ
λους διότι τοιοϋτον τόν βλέπομεν εις τάς διαταγάς 
πού άπηύθυνε ό Συντ]ρχης Έϋδεκ «πρώτος φρούραρ
χος τής Άργολίδος καί γενικός διευθυντής τών τακ
τικών» παρέμεινε δέ εις τήν θέσιν αυτήν μέχρι τής 28 
Μαρτίου 1828.

'Η προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος άπένειμε εις 
τόν Μήτρον Δεληγιώργην τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1825 
τόν βαθμόν τοΰ στρατηγού «διά τάς πιστάς πρός τήν 
Πατρίδα εκδουλεύσεις του».

Τόν Ιούνιον τοΰ 1828 ό Δεληγιώργης, κατόπιν δια
ταγής τοΰ Κυβερνήτου Ίωάννου Καποδίστρια, άνε- 
πλήρωσε τόν επ’ άδεια ευρισκόμενον τότε πεντακο- 
σίαρχον Μακρυγιάννην. Ό  τελευταίος γράφει σχε- 
τικώς τά έξής εις τά άπομνημονεύματά του :

«Είναι εις τήν ύπηρεσίαν ΰπό τήν οδηγίαν μου οί 
γενναίοι άνδρες τοΰ Μεσολογγίου, μέ τόν γενναΐον 
άρχηγό τους Μήτρον Δεληγιώργη, φρούραρχον τοΰ 
Μεσολογγίου».

Ό  Δεληγιώργης ήτο πλούσιος κατά τήν έναρξιν 
τοΰ Άπελευθερωτικοΰ Άγώνος τοΰ 1821. ’Αλλά τήν 
μεγάλην του περιουσίαν διέθεσε διά τόν ιερόν άγώνα 
άγοράζων πολεμοφόδια καί τρόφιμα διά τούς άνδρας 
του όλα εκείνα τά χρόνια.

"Οταν δέ ή έπανάστασις έτερματίσθη εύρέθη σχε
δόν πτωχός. 'Ως άναφέρεται εις χρονικόν τής εποχής 
είχε διαθέσει 149.164 γρόσια διά τήν οικονομικήν 
ένίσχυσιν τοΰ άγώνος, τά όποια ούδέποτε έζήτησε νά 
λάβη.

Μετά τήν σύστασιν τής Χωροφυλακής τόν Μάϊον 
τοΰ 1833, έτοποθετήθη εις αύτήν μέ τόν βαθμόν τοΰ 
Μοιράρχου, άναλαβών τήν διοίκησιν τής Μοιραρ
χίας Αρκαδίας.

Διακριθεΐς εις τόν άγώνα διά τήν δίωξιν τής λη
στείας καί διά τήν άποκατάστασιν τής δημοσίας άσ- 
φαλείας καί τάξεως εις τήν Πελοπόννησον προήχθη 
εις Ταγματάρχην, τό 1837 τό δέ 1843 διωρίσθη όποε- 
πιθεωρητής τής Χωροφυλακής. Τόν Μάϊον τοΰ 1844 
προαχθείς εις Άντ]ρχην διωρίσθη αρχηγός τής Χω
ροφυλακής. Εις τήν θέσιν αύτήν παρέμεινε μέχρι τής 
19 Φεβρουάριου 1848, οπότε προήχθη εις Συντ]ρχην 
καί διωρίσθη Στρατιωτικός Νομοεπιθεωρητής Άρ- 
γολίδος.

Άποστρατευθείς, έγκατεστάθη εις τήν ιδιαιτέραν 
του Πατρίδα τό Μεσολόγγι ένθα άπεβίωσε τό 1860. 
Τήν κηδείαν τήν γενομένην μετά πάσης έπισημότη- 
τος, παρηκολούθησαν άπασαι αί πολιτικαί καί στρα
τιωτικοί άρχαί καί πλήθος κόσμου άπό ολόκληρον 
τήν Αιτωλοακαρνανίαν. Τόν νεκρόν άπεχαιρέτησεν 
έκ μέρους τών συμπολιτών του ό ’Αρχιεπίσκοπος 
Θεόφιλος, ό όποιος ύπήρξε διάκονος τοΰ Π.Π. Γερ
μανού.

Ό  Μήτρος Δεληγιώργης άφήκε δύο υιούς : Τόν 
Επαμεινώνδαν διατελέσαντα πρωθυπουργόν, καί τόν 
Λεωνίδαν.

λΕλΚΠΩΡΓΗΙ
(1 788  - 860 )
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Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α  
Κ A I

Α Λ Τ Ρ Ο Υ Ϊ Σ Μ Ο Σ

Εις μίαν εποχήν, κατά τήν οποίαν δεσπόζει ό ύλισμός είναι 
παρήγορον ότι μέ τήν εύκαιρίαν ώρισμένων έκδηλώσεων πα
ρουσιάζονται συγκινητικά, όντως, δείγματα άλτρουϊσμοΰ, τά 
όποια πείθουν ότι δέν έλλειψαν άκόμη άπό τήν κοινωνίαν μας 
τά αισθήματα φιλαλληλίας καί τής άγάπης πρός τόν άνθρωπον. 
Φαίνεται ότι κατά τήν σημερινήν έποχήν τοΰ τεχνολογικού 
πολιτισμού καί των μηχανών, όπου ή άνθρωπότης εφθασεν εις 
τό άπώγειον τής ίλιγγιώδους έπιστημονικής προόδου, υπάρχουν 
στιγμαί, πού ό άνθρωπος, ένώ νομίζει ότι εδάμασεν όλα τά στοι
χεία τής φύσεως, άντιλαμβάνεται τήν άνάγκην τής παρουσίας 
τοΰ συναθρώπου του. Διότι εις αυτήν άκριβώς τήν έποχήν είναι, 
ίσως, περισσότερον έκτεθειμένος εις τούς άτομικούς καί ομα
δικούς κινδύνους, τούς όποιους δημιουργούν αί μηχαναί καί τά 
έπιτεύγματα τοΰ τεχνικού πολιτισμού.

Αύ-ίό άποδεικνύει ό πρόσφατος έορτασμός τής Παγκοσμίου 
'Ημέρας τοΰ Ερυθρού Σταυρού, κατά τήν όποιαν τό σύνθημα 
τής έθελοντικής αιμοδοσίας εύρήκε μίαν άπήχησιν μέ πολύ 
ένθαρρυντικά άποτελέσματα. Ιδιαιτέρως οί άνδρες όλων των 
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ευαίσθητοι πάντοτε εις πα
ρόμοιας έκδηλώσεις, έσημείωσαν άξιομνημόνευτον άνταπόκρι- 
σιν εις τό προσκλητήριον αυτό τής έμπράκτου άγάπης πρός 
τόν πάσχοντα συνάθρωπον καί ήρμήνευσαν τά ανθρωπιστικά 
αισθήματα τοΰ έλληνικοϋ λαού. Συγκινητική ύπήρξεν, έπίσης, 
ή αυθόρμητος προσέλευσις εις τά δημιουργηθέντα Κέντρα αι
μοδοσίας τών άνδρών τής Χωροφυλακής, οί όποιοι άνταπο- 
κρινόμενοι εις τήν πρόσκλησιν τοΰ ’Αρχηγείου, άλλά καί άντι- 
λαμβανόμενοι τήν κοινωνικήν άνάγκην, έδωσαν ένα άκόμη 
δείγμα τών Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, μέ τά όποια είναι 
έμπεποτισμένοι. Άνεφέρθη ότι ένας μεγάλος άριθμός άνδρών 
τοΰ Σώματος προσέφερε μίαν σημαντικήν πόσότητα αίματος. 
Σημειώνεται τούτο διά νά έπισημανθή ότι οί άνδρες τής Χωρο
φυλακής, φρουροί τής τάξεως καί άσφαλείας τών πολιτών, είναι 
παραλλήλως καί δέκται εύαίσθητοι τών πλέον εύγενών αισθη
μάτων, τά όποια εις πάσαν στιγμήν εκδηλώνουν. Καί δέν πρό
κειται μόνον διά τάς περιπτώσεις ομαδικών έξορμήσεων έπ 
ευκαιρία μιας γενικής εκστρατείας. Υπάρχει σωρεία μεμονω
μένων περιπτώσεων, κατά τάς όποιας όργανα τοΰ Σώματος 
σπεύδουν άνιδιοτελεϊς αρωγοί εις κάποιο Νοσοκομεΐον, όπου 
ένας άνώνυμος συνάνθρωπος άγωνιά άναζητών όλίγην ποσό
τητα ζωογόνου αίματος. ’Αλλά καί πέραν τούτου, πολλάκις 
όργανα τής Τροχαίας Χωροφυλακής ευρισκόμενα, ώς έκ τής 
άποστολής των, ένώπιον σοβαρών τραυματισμών έκ τροχαίων 
δυστυχημάτων, άντιμετωπίζουν άμεσον τήν άνάγκην παροχής 
αίματος πρός τούς κινδυνεύοντας τραυματίας. Καί δέν είναι 
σπάνιαι αί περιπτώσεις, κατά τάς οποίας Χωρ]κες τής Τροχαίας 
δίδουν οί ίδιοι αίμα ή συνοδεύοντες τραυματίας διά τών Νοσο
κομειακών αύτοκινήτων, προθυμοποιούνται όταν ή άνάγκη εί
ναι άμεσος καί προσφέρουν τό αίμα των εις τούς κινδυνεύοντας 
καθ’ όδόν καί κατά τήν διάρκειαν τής μεταφοράς των. ’Ακόμη, 
εις έπειγούσας περιπτώσεις, τά αυτοκίνητα τής ’Αμέσου Δρά- 
σεως Χωροφυλακής δημιουργούν μεταξύ των μίαν γιγαντιαίαν 
άλυσον καί μεταφέουν έν εΐδει σκυταλοδρομίας ποσότητας αί
ματος εις μεγάλας άποστάσεις, προκειμένου νά διασωθούν κιν- 
δυνεύοντες συνάνθρωποι. Αίμα, λοιπόν, προσφέρει ή Χωροφυ
λακή τόσον έν πολέμω καί κατά τάς κρίσιμους διά τό έθνος πε
ριστάσεις, όσον καί έν ειρήνη, ύπό ποικίλας μορφάς.

’Ενώ κύριος στόχος της είναι ή περιφρούρησις τής τάξεως 
καί τής ήσυχίας, είναι ταύτοχρόνως καί ένθερμος συμπαρα
στάτης τών έχόντων άνάγκην βοήθειας. Ή  ένεργός παρουσία 
της έμφανίζεται εις μίαν σειράν άφανών δραστηριοτήτων, άπό 
τής άπλουστέρας ήθικής συμπαραστάσεως, μέχρι τής σωτηρίας 
προσφοράς αίματος εις μίαν συγκεκριμένην περίπτωσιν, έξι- 
κνουμένη, όταν αί περιπτώσεις τό άπαιτήσουν καί μέχρι τής 
ολοκληρωτικής θυσίας εις τόν βωμόν τοΰ καθήκοντος. Ή  εθε
λοντική καί άνιδιοτελής αιμοδοσία τών άνδρών τής Χωροφυ
λακής είναι ένα έλάχιστον ίσως δείγμα, άποτελεί όμως άπτήν 
άπόδειξιν τοΰ σεβασμού των πρός τόν άνθρωπον καί τής άφο- 
σιώσεώς των πρός τό καθήκον.
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η 'Ελλάς πρό ολίγων, μόλις, έτών ήτο γνωστή μόνον ή κυ
ρίως διά τάς άρχαιότητάς της. 'Εστία καί λίκνον τοΰ σημερινού 
δυτικοΰ πολιτισμού, ήτο ό μαγνήτης των καλλιεργημένων άν- 
θρώπων, πού εϊχον διδαχθή τήν κλασσικήν παιδείαν. Οί έπι- 
σκέπται τής χώρας μας ήσαν λάτρεις των μνημείων τής κλασ
σικής Ελλάδος. ’Ελάχιστοι έξ αυτών εϊχον γνωρίσει τήν 
«ομορφιά» τών νησιών μας, τά γραφικά τοπία τής ήπειρωτι- 
κής χώρας.

Κατά τά τελευταία έτη ή όρθή τουριστική πολιτική καί τό 
πρόγραμμα τοΰ Ε.Ο.Τ. έδωσαν καταπληκτικήν ώθησιν εις τόν 
τουρισμόν. Ή  συστηματική παροχή φιλοξενίας εις μεγάλον 
άριθμόν ατόμων έγινε πλέον συνείδησις καί διά τό Κράτος καί 
διά τούς πολίτας. Έχρειάσθη νά γίνουν πολλά. Καί έγιναν πρά
γματι τεράστια έργα μακροχρονίου τουριστικής υποδομής εις 
ολόκληρον τόν έλληνικόν χώρον. Δέν είναι όμως μόνον αυτά, 
διά τά όποια μάς προτιμούν οΐ ξένοι έπισκέπται. Έχομεν τήν 
πλέον γνησίαν, τήν πλέον αυθόρμητον καί πηγαίαν φιλοξενίαν, 
σύμφυτον εις τόν λαόν μας. ’Εδώ, άλλωστε, έγεννήθη ό Ξένιος 
Ζευς, ό άρχαϊος θεός τής φιλοξενίας καί τό πνεύμα αυτό έπιζεϊ 
καί χαρακτηρίζει τόν λαόν μας. "Αν εις αύτά τά χαρακτηριστικά 
προσθέση κανείς καί τήν άτμόσφαιραν τής γαλήνης, τής τά- 
ξεως καί ασφαλείας, έμφανίζεται ανάγλυφος ή είκών τής ση
μερινής τουριστικής Ελλάδος καί ή αίτιολόγησις τής προτι 
μήσεως τών ξένων μας. Δι’ όλους αύτούς τούς λόγους ή 'Ελλάς 
έγινε χώρα διεθνούς έλξεως τοΰ τουρισμού.Ύπερέβημεν,πλέον, 
τά όρια τής Εύρώπης καί άπό 3ετίας, ήδη, κατεκτήσαμε καί τήν 
’Ιαπωνικήν Τουριστικήν Αγοράν.

Εις τήν ύλοποίησιν, όμως, τού όλου Κυβερνητικού Τουρι
στικού Προγράμματος είναι τεραστία ή συμβολή τής Χωροφυ
λακής. Τά όργανα τής Τουριστικής ’Αστυνομίας Χωροφυλακής 
είναι οί άοκνοι έργάται καί σπουδαίοι συντελεσται τού έργου τής 
προόδου τοΰ τουρισμού εις τήν Ελλάδα. Αί Ύπηρεσίαι Του
ρισμού τοΰ Σώματος, συνεργαζόμεναι στενώς μέ τόν Ε.Ο.Τ., 
ύποβοηθοΰν τόν ’Οργανισμόν αυτόν εις τήν όλοκλήρωσιν τοΰ 
τεραστίου προγράμματος τής τουριστικής άναπτύξεως τής χώ
ρας. Ή  Χωροφυλακή καλύπτει όλόκληρον τόν χώρον τής δι
καιοδοσίας της μέ 63 ειδικευμένος ’Αστυνομικός Υπηρεσίας 
Τουρισμού. ’Από τών σημείων εισόδων τών ξένων εις τήν Ε λ 
λάδα, εις τό έσωτερικόν αύτής καί μέχρι τών νήσων μας, θά 
συναντήση κανείς ένα πλήθος άπό όργανα τής Τουριστικής 
’Αστυνομίας. Εις τό πρόσωπόν των θά σχηματίσουν οί ξένοι 
τήν πρώτην εικόνα περί τοΰ πνεύματος τής ελληνικής φιλοξε
νίας καί τοΰ πολιτιστικού μας έπιπέδου. Αύτοί θά τούς ύποδε- 
χθοΰν πρώτοι καί θά τούς δώσουν τάς πρώτας πληροφορίας έπί

έλληνικοΰ έδάφους. Καί τά ίδια αυτά όργανα θά είναι πρόθυμα 
νά παράσχουν τάς εξυπηρετήσεις των κατά τόν χρόνον τής πα
ραμονής των εις τήν χώραν μας.

Μέ τήν κατάλληλον έκπαίδευσιν καί τήν συνεχή έπιμόρ- 
φωσιν καί τήν γλωσσομάθειάν των τά όργανα τής Τουριστι
κής ’Αστυνομίας Χωροφυλακής είναι άπολύτως ικανά νά άν- 
ταποκρίνωνται πλήρως είς τά καθήκοντά των καί τάς άνάγκας 
τ°θ συγχρόνου τουρισμού. Πέραν, όμως, αυτών ή Χωροφυλα
κή έχει θέσει είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Τουρισμοΰ, παραλλήλως 
μέ τά άλλα καθήκοντά της, ιδίως κατά τήν διάρκειαν τοΰ Θέ
ρους, τό σύνολον τών όργάνων της μέχρι τών άκροτάτων όρίων 
τής Ελληνικής Πατρίδος, όπου φθάνουν οί ξένοι έπισκέπται. 
Διότι δέν άρκεϊ μόνον νά προσελκύσωμεν τούς ξένους είς τήν 
χώραν μας, νά τούς προσφέρωμεν τήν άπόλαυσιν τών άρχαιο- 
τήτων καί τοΰ γαλανού οόρανοΰ ή νά τούς έξασφαλίσωμε 
κάθε δυνατήν διευκόλυνσιν. Έχωμεν ύποχρέωσιν νά τούς προσ- 
τατεύσωμεν καί άπό τήν ένδεχομένην έκμετάλλευσιν ολίγων 
καί έν πολλοίς άνευθύνων ή άσυνειδήτων έπαγγελματιών, οί 
όποιοι, δυστυχώς, είς ώρισμένας περιπτώσεις μέ τήν τακτικήν 
των συμβάλλουν άρνητικώς είς τήν όλην τουριστικήν προσπά
θειαν. Τό έργον τούτο έχει έπισύρει τήν προσοχήν τών άρμο- 
δίων Υπηρεσιών Χωροφυλακής, αί όποϊαι μέ μίαν σειράν άγο- 
ρανομικών, υγειονομικών καί τουριστικών έλέγχων καί συ
στάσεων βοηθούν τάς διαφόρους έπαγγελματικάς τάξεις ώστε 
νά άναπτύξουν τήν τουριστικήν των συνείδησιν καί νά άντα- 
ποκριθοΰν είς τό σύγχρονον τουριστικόν πνεύμα, πρός τόν 
σκοπόν τής δημιουργίας έκ μέρους τών ξένων μιας πλήρους 
καί σωστής θεωρήσεως τής πολιτιστικής στάθμης τοΰ τόπου 
μας καί τοΰ λαού μας. Ό  θεσμός τής Τουριστικής ’Αστυνο
μίας Χωροφυλακής έχει έπιβληθή διεθνώς. Τά έγκυρότερα 
Τουριστικά Περιοδικά καί έφημερίδες τής Εύρώπης καί τών 
Η.Π.Α. συχνάκις άναφέρονται διά κολακευτικών άρθρων είς 
τήν τεραστίαν συμβολήν τών άνδρών τής Τουριστικής ’Αστυ
νομίας Χωροφυλακής, οί όποιοι μέ τάς παρεχομένας πρός τούς 
περιηγητάς ποικίλας ύπηρεσίας καί έξυπηρετήσεις τουριστι
κού ένδιαφέροντος, άποσποΰν έκ μέρους τών ξένων τόν θαυ
μασμόν καί τήν έκτίμησιν διά τήν άξιοπρέπειαν, τό πνεύμα φι
λοξενίας καί τήν ηύξημένην τουριστικήν των συνείδησιν.

’Αλλά τό ένδιαφέρον τής Χωροφυλακής έπί τοΰ προκειμέ- 
νου έκτείνεται έτι περαιτέρω. Διά τής έπαγρυπνήσεώς της έξα- 
σφαλίζει ιδεώδεις συνθήκας άσφαλείας. 'Οπουδήποτε τής χώ
ρας οί άλλοδαποί καί ήμεδαποί τουρϊσται κινούνται, σταθμεύ
ουν καί διανυκτερεύουν ή κατασκηνώνουν μέ άνεσιν καί άσ- 
φάλειαν, είς τό ύπαιθρον, τάς παρυφάς τών δασών καί είς τά 
Parkings τών ’Εθνικών οδών χωρίς νά διατρέχουν κανένα 
κίνδυνον. Είς ούδεμίαν άλλην Βαλκανικήν ή Εύρωπαϊκήν χώ
ραν οί ξένοι έπισκέπται έχουν τόσον ισχυρόν αίσθημα άσφα
λείας, όπως κατ’ έπανάληψιν οί ίδιοι έχουν όμολογήσει.

’Αλλά τό έργον καί αί υποχρεώσεις τής Χωροφυλακής δέν 
συνοψίζονται ούτε περιορίζονται είς τά άνωτέρω. Τό σύγχρο
νον τουριστικόν ρεύμα μέπολυεθνή τήν φυσιογνωμίαν του δη
μιουργεί άναποφεύκτως καί ποικίλα άλλα προβλήματα. Διότι, 
πράγματι, δημιουργείται είς τήν χώραν μία μικρή διεθνής 
κοινωνία συνεχούς ροής, ή όποια άντιπροσωπεύει νοοτροπίας, 
άντιλήψεις, συνήθειας καί τρόπους ζωής διαφόρους άπό τάς 
ΐδικάς μας, άλλά καί μεταξύ των. Τό διεθνές ώργανωμένον έγ
κλημα εύρίσκει καί αύτό τήν ευκαιρίαν διά τοΰ τουρισμού νά 
εισέρχεται είς τήν χώραν. Τά περιπλανώμενα διεθνή άπορρίμ- 
ματα μετακινούνται καί αύτά είς τάς διαφόρους χώρας καί μετα
φέρουν τήν δράσιν καί τάς μεθόδους καί τάς συνήθειας των.

'Επομένως άπαιτείται καί ίκανότης τών όργάνων νά διεισ
δύουν βαθύτερα είς τήν ψυχολογίαν τοΰ μωσαϊκού αύτοΰ τών 
άνθρώπων διαφόρων προελεύσεων, ώστε νά διαγιγνώσκουν έγ- 
καίρως καί νά έντοπίζουν έκείνους τούς ολίγους, πού άποτε- 
λούν τά καρκινώματα τής διεθνούς κοινωνίας καί τόν κίνδυνον 
νά μεταδώσουν νοσηράς συνήθειας καί εις τήν ίδικήν μας. Ού- 
δείς άμφισβητεΐ ότι, έκτος τών εύμενών πολιτιστικών καί οικο
νομικών έπιπτώσεων, ένα πλήθος άλλων έπιρροών μεταφέρε- 
ται μέ τήν ευκαιρίαν τοΰ τουρισμού. Θά έλέγαμε, λοιπόν, ότι 
είναι πολλαπλή ή άποστολή τής Χωροφυλακής είς τόν τομέα 
αυτόν. Φιλοξενία, παροχή άσφαλείας καί διευκολύνσεων πρός 
τούς ξένους, άλλά καί έντοπισμός καί ματαίωσις ένδεχομένων 
έγκληματικών έπιδιώξεων καί πρόληψις τών έπιβλαβών έπιρ
ροών, γενικώτερον. Ό λα αύτά έπροβλημάτισαν έγκαίρως τό 
Σώμα τής Χωροφυλακής, τό όποιον έσχεδίασε καί έθεσεν είς 
έφαρμογήν ένα λεπτότατον σύστημα ένεργειών, είς τρόπον 
ώστε καί τήν άνάπτυξιν τοΰ τουρισμού νά ύποβοηθή άποτελε- 
σματικώς, άλλά καί τήν έλληνικήν κοινωνίαν νά προστατεύη 
άπό τάς διαφόρους δυσμενείς έπιδράσεις. Λεπτότατον, βεβαίως 
έργον. Ά λλ’ ή άποστολή ούσιώδης καί άναγκαία.
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Είναι γνωστόν από την Ιστορίαν δτι ο Ιουστινιανός, 
άψ ένό; διά να πλήξη οριστικό); την ειδωλολατρείαν, 
άφ’ έτερον διά νά κόσμηση την κοαταιαν Βασιλεν- 
ονσαν τον Βοσπόρον την οποίαν όνειρεύετο νά Ιδη 
άνταξίαν διάδοχον τη; παλαιά; Ρώμη; και κοσμο- 
κράτειραν, μετέφερε εί; την Κωνσταντινούπολή όσον 
ήμποροϋσε περισσότερα έργα αρχαία; τέχνη;. Τα; 
’Αθήνα; άπεγύμνωσε τελείω; άφαιρεσα; παν ο,τι 
είχεν άπομείνη μετά τα; άρπαγά; τών Ρωμαίων καί 
τά; έπιδρομά; τό>ν βαρβάρων. Αι Αθήναι ήσαν η 
μόνη πάλι; τη; ’Ελλάδος, εις την οποίαν πολλοί κά
τοικοι έμεναν πιστοί ει; τον; Θεόν; τον ’Ο λυμπονή δέ 
ειδωλολατρεία είχεν ακόμη στερεά; ρίζα;. Ο Ιου
στινιανό; την έξερρίζωσε με δρακοντια μέτρα, κλεισα; 
όλα; τά; περίφημου; φιλοσοφικά; Σχολά; τη; μετα
βολών όλα τά αρχαία τεμένη εί; Ναόν; τή; Ορθοδο
ξία; καί υποχρέωσα; εί; εκπατρισμόν όλου; του; 
φιλοσόφου;, οι όποιοι, δεν εννοούσαν νά άσπασθοϋν 
τον Χριστιανισμόν.

Κατά την εποχήν άκριβώ; αυτήν ο Παρθένων, το 
πεοικλεέ; τέμενο; τή; Παρθένον Αθήνα;, μετεβληθη 
εις ναόν χριστιανικόν προ; τιμήν τή; Παρθένου Μαρία;. 
'Η  «Παναγία ή Άθηνιώτισα» όπω; ή το γνωστό; ο 
Παρθένων καθ’ όλην την μεσαιωνικήν περίοδον μέχρι 
τή; Φραγκοκρατία;, οπότε έμεινεν πάλιν ναό; τή; 
Παρθένου, αλλά καθολικό;, έξηκολονθει νά  ̂ προ- 
σελκνη τήν λατρείαν τών ’Αθηναίων επί τού Ιερού 
Βράχον. Ά λ λ ’ επί τού 'Ιερού Βράχον δεν υπήρχαν 
πλέον παρά μόνον κτίρια, τά όποια είναι άλήθεια όχι 
μόνον δεν έθιξεν, αλλά καί έπροστάτευσεν δ ’Ιουστι
νιανό;. ΟΙ αρχαίοι θεοί τών αετωμάτων, τών μετοπών 
καί τών διαζωμάτων έμενον άθικτοι εί; τήν θέσιν των, 
σιωπηλοί μάρτυρες τή; νέα; λατρείας, η οποία τον; 
έξεθρόνισεν άπό τον ’Όλυμπον.

Οι περισσότεροι Ιστορικοί υποστηρίζουν ότι με
ταξύ τό>ν αγαλμάτων, τά όποια άφήρπασεν ό ’Ιου
στινιανό; άπό τήν ’Ακρόπολιν και μετεφερεν ει; την 
Κωνσταντινούπολή, ενρίσκετο και το περιφημον Χρυ- 
σελεφάντινον άγαλμα τή; ’Αθήνα;, το αριστονργη- 
ματικώτερον καί μεγαλοφνέστερον έργον τού Φειδίον.
Μερικοί μάλιστα Ιστορικοί παραδέχονται ότι το 

Χρυσόλεφάντινον άγαλμα είχε τοποθετηθή ει; τον 
Ηπόδρομον τή; Κωνσταντινουπόλεως, όπου έγινε 
παρανάλωμα πνρκαϊ&ς, πιθανώς μετά την στάσιν τού 
Νίκα. “Ολα αυτά μά; φαίνονται άκοκνήματα φαντα
σίας καί είναι έξω άπό τήν στοιχειώδη λογική. ̂  Τό 
Χρυσελεφάντινον άγαλμα τή; ’Αθήνα; ειχεν ύψος 
δώδεκα μέτρων, με τό βάθρον τον δε εφθανε τα 
δεκαπέντε μέτρα. Μόνον ή εκ καθαρού χρυσού Νίκη, 
τήν όποιαν έκρατοϋσεν ή ’Αθήνα ει; την δεξιάν χεΐρα, 
ήτο εις φυσικόν μέγεθος. Αια να κατασκενασθή το 
κολοσιαΐον αυτό έργον ολοκληρον ει; το εξωτερικόν 
τον (διότι εί; τό εσωτερικόν ήτο άπό ξύλον) άπό 
χρυσάφι καί έλεφαντοστοϋν, τά; δύο δηλαδή πολυ- 
τιμοτέρα; υλα; τή; άρχαιότητος, εδαπανηθησαν όλοι 
οι θησαυροί τών συμμαχικών πόλεων τους οποίον;

Άναπαράστασις τοΰ εσωτερικού τμήματος τού Παρθε- 
νώνος, τού καλουμένου Έκατομπέδου, μετά τοΰ έν αύτφ χρυ
σελεφάντινου αγάλματος τής Άθηνδς, έργον τού μεγαλυτέρού 
γλύπτου τής άρχαιότητος Φειδίου.

♦

10
ΧΡΥΣΕΑΕΟΑΝΤΙΝΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ  

‘Ομ. Καθηγητοϋ 
τής Νεωτέρας "Ιστορίας 

Π αν)μίου ’Αθηνών
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οί ’Αθηναίοι συνεκέντρωσαν εις τήν πόλιν των μέ το 
πρόσχημα τής έξασφαλ.ίσεως μέσων άμύνης κατά των 
εχθρών τής σνμμαχίας. ΕΙχον όμως πραγματικώς νπ 
όιριν των οι ’Αθηναίοι, δτι μέ το Χρνσελεφάντινον αυτό 
άγαλμα δεν έπραγματοποιοΰσαν απλώς ένα μεγαλωύρ- 
γημα τής Τέχνης προς τιμήν τής προστάτιδός των 
’Αθήνας, άλ.λ.ά και έξησφάλιζον συγχρόνως ενα ση
μαντικόν απόθεμα που ήμποροϋσαν νά τό χρησιμοποιή
σουν έν ώρα ανάγκης. 'Ο Παρθενιών άλλως τε μέ τα 
πολύτιμα άναθήματά του και μέ τά χρήματα των 
συμμάχων, τά οποία κατετίθεντο εκεί προς φύλαξιν, 
ήτο ένα είδος ’Εκδοτικής Τραπέζης των αρχαίων Α θ η 
νών.

Συνδυάζοντες λοιπόν τό τερπνόν μετά τον ωφελί
μου, οι ’Αθηναίοι μέ τό Χρυσολ.εφάντινον άγαλμα είχον 
ένα άριστουργηματικόν έργον λατρείας καί συγχρό
νως ένα μεγάλων θησαυρόν διαθέσιμον. Μήπως ή 
’Αθήνα δέν ήτο ή μόνιμος προστάτις τής Πόλεως; Πώς 
ήτο δυνατόν νά τό θεώρηση ώς ασέβειαν καί νά όρ- 
γισθή εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή αγαπημένη της 
πόλις, διατρέχουσα μέγα κίνδυνον, έχρησιμοποιοϋσε 
τό πολύτιμον υλικόν τοϋ αγάλματος διά τήν σωτηρίαν 
της; ^

Αυτό καί έγινε. Κατά τον Πελοποννησιακόν πό
λεμον οί ’Αθηναίοι άφήρεσαν πολλούς πολυτίμους 
λάθους άπό τήν περικεφαλ.αίαν καί άλλα εξωτερικά 
κοσμήματα τοϋ αγάλματος. ’Αργότερα έλελ.εηλάτη- 
σαν τον χρυσού ν πέπλον. Τό τσιμπολόγημα τοϋ 
χρυσαφιού καί τοϋ ελεφαντοστού έσυνεχίσθη κατά τά 
χρόνια τής παρακμής μέχρι τοϋ σημείου ώστε κατά τήν 
ρωμαϊκήν περίοδον διεκρίνετο τό εσωτερικόν ξύλων, 
πράγμα τό όποιον δίδει τήν ευκαιρίαν εις τον Λου
κιανόν νά έμπαίξη τό κατάντημα τών 5Ολυμπίων. 
Σιγά σιγά δέν έμεινε πλ.έον παρά ό ξύλινος σκελετός, 
ό όποιος, καί αν διεσώζετο, δέν θά μάς έχρησίμενε εις 
τίποτε. Ούτε θά μάς έδιδεν ιδέαν τής τέχνης τοϋ 
Φειδίου, ούτε θά τον έδέχετο ώς άντίκρυσμα καμμία 
εκδοτική Τράπεζα, ώς θά μπορούσε νά γίνη εάν 
άνευρίσκετο σήμερον Ακέραιον τό χρυσολ.εψάντινον 
άγαλμα.

Μάς είναι λοιπόν ολωσδιόλου αδύνατον νά φαντα- 
σθιϋμεν δτι έστω καί άκρωτηριασμένον καί λελεηλα- 
τημένον είχε φθάση τό- χρυσολεφάντινον άγαλμα τής 
Άθηνάς μέχρι τής εποχής τοϋ ’Ιουστινιανού. Καταν
τά δέ κωμικόν καί νά τό σκεφθώμεν δτι ένα παρό
μοιον άγαλμα από χρυσάφι καί έλ.εφαντοστοϋν ήτο 
δυνατόν νά τοποθετηθή εις δημοσίαν πλ.ατεϊαν. Οί 
’Αθηναίοι τό είχαν στήσει μέσα εις τον Παρθενώνα, 
δπου τό έφύλασσαν ιος κόρην όφθαλμοϋ, οντε δέ αυτοί 
οί προσκυνηταί ήτο εϋκολον νά φθάσουν μέχρις αυτού. 
"Αν ό Ιουστινιανός τό έτοποθετοϋσε εις μίαν πλ.ατεϊαν 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί μάλιστα εις τον Ιπ π ό 
δρομον εντός ολίγων ημερών δέν θέ έμενε τίποτε. 
/ 1 ιθανιότατα λ.οιπόν έπρόκειτο περί συγχύσεως. Εις 
τήν Κωνσταντινούπολή δέν θά μετεφέρθη, κατά τήν 
γνιόμην μας, τό χρυσολ.εφάντινον άγαλ.μα τής Α θ ή 
νας Παρθένου, τό όποιον δέν υπήρχε πλ.έον, άλ.λά τό 
χάλκινον τής Άθηνάς Προμάχου, τό όποιον, κολ.ο- 
σιαϊον έργον καί αυτό τοϋ Φειδίου, είχε στηθή μεταξύ 
ΓΙαρθεναινος καί Προπυλαίων. Άλ.λά καί αυτό άκόμη 
εάν μετεφέρθη δέν θά έστήθη εις τον ' Ιππόδρομον, άλ.λ.ά 
θά έτάκη προς χρησιμοποίηση’ τοϋ χαλκού του.

Υπάρχει ένας θρύλος, σύμφωνα προς τόν όποιον οί 
τελευταίοι είδωλολάτραι, ιδίως οί σοφοί Καθηγηταί 
τών Σχολών Αθηναίων, πριν έγκαταλ.ε/ψονν τήν
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πόλιν των διά νά καταφύγουν εις την Περσίαν, κατε- 
βίβασαν κρυφά από την ’Ακρόπολιν τό χρυσολεφάν- 
τινον άγαλμα καί τό έκρυψαν εις κάποιον πλησίον 
χώρον, με την ελπίδα οτοι γρήγορα θά έθριάμβευε πά
λιν ή είδωλολατρεία καί θά έπέστρεφον εις τάς Α θ ή 
νας διά νά τό άνεύρουν. 'Ο θρύλος αυτός ήρκεσε να 
έξάψη την φαντασίαν μερικών διανοουμένων, καί 
αρχαιολόγων ακόμη, οι όποιοι έσκέφθησαν νά προτεί
νουν ειδικάς άνασκαφάς. Πράγματι αν άνευρίσκετο θα- 
μένον κάπου εις την Αθηναϊκήν γην, τό άγαλμα αυτό 
με τό χρυσάφι καί τό άλλο πολύτιμον υλικόν, θά άρ- 
κοϋσε νά λύση τό οικονομικόν μας πρόβλημα. Δυστυ
χώς ή πραγματικότης δεν είχε καμμίαν σχέσιν μέ τό 
θρύλον αυτόν. Οπως είπομεν, μάς είναι άπολύτως 
άδύνατον νά φαντασθώμεν δτι τό χρυσολεφάντινον 
άγαλμα είχε φθάιση μέχρι τής εποχής τοϋ ’Ιουστινια
νού.

Ά λ λ ’ ας τό θεωρήσωμεν διά μίαν στιγμήν ως γεγο
νός.

Οί ολίγοι σοφοί καί είδωλολάτραι, οι όποιοι 
έξεπάτρίίζοντο ακριβώς διότι τούς είχε γίνει ό βίος 
άβίωτος εις τήν πόλιν των, πώς ήτο δυνατόν νά έχουν 
τήν δύναμιν νά έξαγάγουν από τον Παρθενώνα ένα 
τόσον κολοσιαϊον άγαλμα, νά τό καταβιβάσουν από 
τήν ’Ακρόπολιν καί νά τό κρύψουν, πράγμα τό όποιον

Λαμβάνω από πίνων μηνών τό μηνιαΐον περιοδικόν «Έπι- 
θεώρησις Χωροφυλακής». Πρέπει νά ομολογήσω ότι ή έμφά- 
νισίς του άλλα κάΐ ή ύλη του τό κατατάσσουν εις τήν πρώτην 
σειράν των όμοιων του, συντελεί δέ σημαντικώς καί εις τήν 
πρόοδον τής πνευματικής κινήσεως τής χώρας. Τό περιοδικόν 
τοϋτο πληρεϊ δύο σημαντικούς στόχους : Ά φ ’ ένός μέν δη
μιουργεί καθημερινώς στενωτέρους ψυχικούς δεσμούς μεταξύ 
τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής καί τοϋ 'Ελληνικού λαοϋ, άφ’ 
έτέρου δέ καθιστά πάντα πολίτην γνώστην τοϋ μεγάλου κοινω
νικού καί Έθνικοΰ έργου τής 'Ελληνικής Χωροφυλακής. Βλέ
πει κανείς ή περιεχομένη έν αΰτώ ύλη νά άφορά συχνά καί θέ
ματα διαφόρων έπιστημονικών τομέων, ήτοι : ιστορικών, φι
λοσοφικών, ιατρικών κ.λ.π. Τόσον ώστε νά άποτελή πόλον 
έλξεως διά κάθε έπιστήμονα, ώστε ούτος νά θέλη νά περιληφθή 
εις τούς συνεργάτας του. Οΰτω καί έγώ αισθάνομαι καθήκον νά 
αφιερώσω θέματα τής έπιστήμης μου εις τό περιοδικόν τοϋτο, 
άλλα τό θεωρώ παράλειψιν, έάν, πριν φθάσω εις αύτόν τό στό
χον, δέν δώσω διά τό εύρύ Ελληνικόν κοινόν μερικά στοιχεία 
τής ιστορίας καί τοϋ έργου τοϋ ένδοξου τούτου σώματος.

Τό Σώμα τής Έλλην. Χωροφυλακής ίδρύθη τό 1833 διά δια
τάγματος τοϋ Βασιλέως Όθωνος, πρώτος δέ ’Αρχηγός ύπήρξεν 
ό Φράγκ. Γκραγιάρ, Γάλλος άξιωματικός, έκλεκτός τοϋ Ναπο- 
λέοντος. Κατά δέ τό 1841 άνέλαβεν ό πρώτος "Ελλην ’Αρχηγός 
τοϋ Σώματος ό Άντισυνταγματάρχης Κωνσταντ. Βλαχόπουλος. 
Τό Σώμα τής Έλλην. Χωροφυλακής, τόσον έν ειρήνη όσον, καί 
έν πολέμω, προσέφερεν άφαντάστους ύπηρεσίας πρός τον 'Ελ
ληνικόν Λαόν καί τό Έθνος.

Καθημερινώς βλέπετε τόν μοτοσυκλετίστήν τροχονόμον μέ 
μόνην προστασίαν δι’ έαυτόν τό μετάλλινον κράνος του, νά 
τρέχη πρός κάποιο σημεΐον, είτε διά νά συλλαβή τόν δράστην 
ένός έγκλήματος, είτε διά νά προλάβη τοϋτο. είτε διά νά δώση 
χεΐρα βοήθειας εις τό θϋμα. είτε άκόμη διά νά συλλέξη στοι
χεία διά τήν διαλεύκανσιν τούτου καί τήν τιμωρίαν τοϋ δρά
στου.

Αυτός ό χωροφύλαξ είναι άκόμη έκείνος, ό όποιος έποπτεύει 
τήν όδικήν κυκλοφορίαν, τόσον δύσκολον καί έπικίνδυνον σή
μερον. συντελεί δέ εις τόν κατά τό δυνατόν περιορισμόν τών 
τροχαίων άτυχημάτων ή παρέχει τήν βοήθειάν του εις τό θϋμα, 
όταν κακός οδηγός άφησε τοϋτο άβοήθητον. Ο χωροφύλαξ 
πάλιν είναι έκείνος ό όποιος έποπτεύων τήν έφαρμογήν τής 
έργατικής νομοθεσίας, συντελεί ώστε νά άποφεύγονται έκμε- 
ταλλεύσεις εις βάρος έργαζομένων γυναικών ή ανηλίκων.Πάλιν 
ό χωροφύλαξ έπιθεωρών τά διάφορα κέντρα έστιάσεως, ή τά 
έργοστάσια κατασκευής διαφόρων ειδών έδωδίμων, εις περιο- 
χάς ύπαγομένας εις τήν δικαιοδοσίαν τοϋ σώματος τής Χώρο-
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θά άπήτει εργασίαν μηνών και συνεργεία; ’Αλλά και 
εάν ακόμη έγίνετο αυτό, θά ή το αδύνατον νά γίνη 
κρυφά. Θά το έπληροφοροϋντο δλοι οϊ άλλοι ’Αθη
ναίοι, οι όποιοι φυσικά δεν θά ή σαν διατεθειμένοι νά 
άφήσονν υπό την γην ένα παρόμοιον θησαυρόν.

"Ωστε, όσον και αν μάς θέ/.γη ό θρύλος αυτός, 
είναι παράλογον νά σκεπτώμεθα πώς είναι δυνατόν 
μίαν ημέραν ή σκαπάνη των άρχαιολ.όγων νά μάς 
άποδώση τον προγονικόν αυτόν θησαυρόν τής Τέχνης 
και....  τής εθνικής Οικονομίας.

’Εξ άλλου εάν έπρόκειτο νά άνεύριομεν το μεγα- 
λούργημα εκείνο τού Φειδίου άκρωτηριασμένον, πα- 
ραμορφωμένον από τον χρόνον, λελεη/Μτημένον μέχρι 
σημείου ώστε νά μή υπάρχη παρά ό ξύλινος σκελετός 
του, καλλίτεροι’ νά μή άνευρεθή ποτέ. ”Ας πλάτωμεν 
διά τής φαντασίας μας την εικόνα τον ιυραίου υπό την 
τελείαν του μορφήν, χωρ'ις κίνδυνον άπαγοητεύσεως 
από εικόνα φθοράς τού τελείου καί τού αθανάτου. 
”Ας παρηγορηθώμεν, όπως έπαρηγορήθη άλλοτε ό 
ποιητής Δ ημήτριος Π  απαρηγόπονλος θρήνων τήν 
άπώλειαν τού αριστουργήματος δλων των αιώνων :

Τι έγινε τό άγαλμα 
ονδείς γνωρίζει πλέον 
Ονδείς τό είδεν άμορφον 
πα/.αϊον προς τον χρόνον.

’ Ακμαίον τό άπήλαυσαν 
τό έχασαν άκμαϊον 
καί ήδη μένει ή είκών 
τής καλλ.ονής τον μόνον».

φυλακής άξιων παρ’όλων τήνπιστήνέφαρμογήντών διατάξεων 
υγιεινής, συντελεί εις τήν προστασίαν τής δημοσίας υγείας. 
Προσφέρει ακόμη μεγίστας ύπηρεσίας εις τόν Στρατόν, τό 
Παλλάδιον αύτό τού Έθνους, διά τής μεθοδικής συλλογής 
στοιχείων καί πληροφοριών περί διαφόρων ύποπτων άτόμων 
ή τοιούτων δρώντων άντεθνικώς, καί τοΰ σχηματισμού τοιου
τοτρόπως ύπό τού Στρατού καταλλήλου γνώμης περί των προ
σώπων τούτων, καί άναλόγου ένεργείας έν καιρώ.

’Αλλά καί εις τήν Έλλην. Δικαιοσύνην προσφέρει πολυτί
μους ύπηρεσίας ή Χωροφυλακή, διά τής τηρήσεως τής τάξεως 
εις τάς αίθούσας των Δικαστηρίων εις τρόπον ώστε ή Δικαιο
σύνη, ή Θεότης αυτή έπί τής Γης, νά άπονέμη τό δίκαιον ήσύ- 
χως καί άπερισπάστως, άκόμη δέ φρουρεί τάς διαφόρους έγ- 
κληματικάς φυλακάς, προστατεύουσα οϋτω τούς ύπολοίπους 
πολίτας. Κατά τάς διαφόρους άπεργίας ή έπικινδύνους συγκεν
τρώσεις ή Χωροφυλακή είναι πάλιν έκείνη ή όποια επιβάλλει 
τήν τάξιν, προστατεύουσα οϋτω τήν ύπόλοιπον κοινωνίαν.

Μέ μίαν λέξιν όταν ήμεΐς έργαζόμεθα, ήσυχάζωμεν, ή δια- 
σκεδάζωμεν, κάποιος χωροφύλαξ εις τό ύπαιθρον, σέ κάποια 
γωνιά, καί άσχέτως καιρού, ψύχους, χιόνος, βροχής, καταιγί- 
δος, φρουρεί, έξασφαλίζων οϋτω εις ήμάς ήσυχίαν, ελευθερίαν 
καί γαλήνην.

Είχα τήν τιμήν νά συνεργασθώ στενώτατα ύπηρεσιακώς μέ 
τό Σώμα τής Έλλην. Χωροφυλακής ώς 'Υπουργός, καί διεπί- 
στωσα μετά ’Εθνικής Υπερηφάνειας πόσον τό αίσθημα τοΰ κα
θήκοντος πρός τήν Πατρίδα καί πρός τήν Κοινωνίαν είναι βα- 
θέως ριζομένον εις όλους καί πόσον είναι άφωσιωμένοι εις τού
το άπαντες, τόσον οί άξιωματικοικοί, όσον καί οί όπλϊται. 
’Αλλά καί εις πολεμικός περιόδους τό Σώμα τής Έλλην. Χωρο
φυλακής έπότισεν άφθόνως μέ τό αίμα του τήν Ελληνικήν Γήν.

Οϋτω κατά τό 1897 συμμετέσχεν εις τήν μάχην τοΰ Γριμπό- 
βου (’Ηπείρου), ύπό τόν Ταγματάρχην Μπαϊρακτάρην,όπου καί 
είχεν 13 νεκρούς.
' Εις τούς πολέμους 1912—13 ή χωροφυλακή άνέλαβε τήν έκ- 
καθάρισιν καί τήν τήρησιν τής τάξεως, ύπό τόν Συνταγματάρ
χην Σπ. Μηλιον εις τάς περιοχάς Μακεδονίας καί ’Ηπείρου 
όπου καί έσχεν 73 νεκρούς. Κατά τήν περίοδον 1919—1922 ή 
Χωροφυλακή συμμετέσχεν έπίσης εις τάς έκστρατείας Ουκρα
νίας, Ά ν. Θράκης καί Μ. ’Ασίας, προσέφερε δέ πολυτίμους 
υπηρεσίας εις τόν Στρατόν. Μόνον εις τήν έκστρατείαν τής Μ. 
’Ασίας είχεν άπωλείας 1185 άνδρας. Κατά τά έτη 1923—1939 ή 
Χωροφυλακή ήτο έκείνη ή όποια άπήλαξε τήν Χώραν άπό τήν 
δράσιν διαφόρων άναρχικών στοιχείων ή ληστοσυμμοριών, 
ιδιαιτέρως δέ εις ώρισμένας τινάς περιοχάς, όπως Κεφαλλη
νίας, Ξηρομέρου, Θεσσαλίας κ.ά. Κατά τό 1940—41 τό σώμα

τής Χωροφυλακής άνέλαβε τήν τήρησιν τής τάξεως εις τά νεο- 
καταληφθέντα τότε Έλλην. έδάφη, προσέφερε δέ καί τότε ρε
γάλας ύπηρεσίας, καί είχεν άπωλείας 4 άξιωματικούς καί 72 
όπλίτας. ’Αλλά καί κατά τήν κατοχικήν περίοδον συμμετείχεν 
εις τήν ’Εθνικήν Αντίστασιν καί εις τόν φόρον αίματος τό 
ήρωϊκόν τούτο Σώμα, διότι συνελήφθησαν 20 όμηροι έκ τών 
άνδρών του, έκ τών όποιων έξετέλεσαν οί κατακτηταί τούς 10.

’Αλλά καί εις τήν μάχην τής Κρήτης, ώς καί κατά τήν έκ
στρατείαν τού Ρίμινι, ή Χωροφυλακή παραπλεύρως τού ήρωϊ- 
κοϋ Έλλην. Στρατού ούδαμώς ύστέρησεν εις τήν φωνήν τής 
άγωνιζομένης Πατρίδος. Κατά τήν περίοδον 1946—1949 ή 
Έλλην. Χωροφυλακή είναι έκείνη ή όποια άνέλαβε τό βάρος 
τοΰ άντικομμουνιστικοΰ άγώνος, έπιδείξασα άληθή ήρωϊσμόν, 
ιδιαιτέρως δέ εις τάς μάχας Νυμφαίου (Φλωρίνης) Δημητσάνας 
καί άλλαχού, δΓ ό καί είχεν κατά τήν περίοδον ταύτην 1515 
νεκρούς, 2239 τραυματίας καί 159 άγνοουμένους, άπωλέσασα 
οϋτω τό 1]4 περίπου τής όλης δυνάμεώς της.

Έπαξίως δέ έλαβε κατά τό 1951 τήν Πολεμικήν Σημαίαν, έν 
έπισήμω τελετή.

Αλλά έκεϊ πού έγραψεν ή Χωροφυλακή σελίδας άφθάστου 
μεγαλείου καί ήρωϊσμοΰ ήτο κατά τόν Δεκέμβριον 1944 εις τό 
Σύνταγμα Μακρυγιάννη. Ή  μικρή αύτή περιοχή ήτο τότε ή μό
νη γωνιά Ελληνικής γής πού παρέμενεν έλευθέρα έν Άθήναις, 
έάν δέ καί αύτή κατελαμβάνετο ύπό τών κομμουνιστών, τό μαύ
ρο πέπλο τού Κομμουνισμού θά έκάλυπτε ολόκληρον τήν Ε λ 
λάδα. Τήν γωνιάν λοιπόν αύτήν ύπερήσπισε τό Σύνταγμα Μα- 
κρυγιάννη άπό 395 άνδρας καί 85 άξιωματικούς ύπό τόν ήρωί- 
κόν Συνταγματάρχην Γεώργ. Σαμουήλ, έπίένα μήνα δέ άπέ- 
κρουσαν οί ήρωες ούτοι λυσσώδεις έπιθέσεις 1500 κομμουνι
στών καί τελικώς ένίκησαν, οϋτω δέ έσώθη ολόκληρος ή χώρα.

Κατά τάς μάχας αύτάς έσχεν ή Χωροφυλακή 22 νεκρούς, 62 
τραυματίας καί 40 έξαφανισθέντας, τούς όποιους κατόπιν οί 
κομμουνισταί έξετέλεσαν εις τό Κατσιπόδι. Καί έτσι διά μίαν 
άκόμη φοράν εϋρε δικαίωσιν έκεΐνο πού είπε περί τοΰ ηρωισμού 
τών Ελλήνων ένα μεγάλο τέκνο τής Γαλλίας, ό Βίκτ. Ούγκώ, 
«Έλληνες διδάξετέ μας πώς οί ήρωες πεθαίνουν πώς οί άνθρω
ποι εις σχήμα μεταβάλλονται Θεών».

Είναι λοιπόν βαθεία ή ευγνωμοσύνη καί ή άγάπη όλοκλήρου 
τοΰ Ελληνικού Λαού πρός τό Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής άπό τοΰ ’Αρχηγού του, τών άξιωματικών του καί όλων 
τών άνδρών του.

Νομίζω ότι τά άνωτέρω ολίγα στοιχεία δύνανται νά έκτιμη- 
θοΰν δεόντως ύπό τού 'Ελληνικού λαού, ό όποιος δέν πρέπει νά 
άγνοή ούτε έπί στιγμή ότι πολύτιμος συμπαραστάτης καί φύ- 
λαξ τών πολυτιμοτέρων άγαθών του είναι ή Ελληνική Χωρ]κή.
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ΕΝΑ ΑΧΤΥΠΗΤΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ!Ό  διάοημος διαρρήκτης έ- 

μενε άνήμπορος. "Εμοιαζε 
αδν νδ είχε νικηθή άπδ κά
ποιον πολύ τρομερό έχθρό.

Ό  Χάρισον Φέλ ανέβηκε τά 
γραφεία τής Διαφημιστικής ε
ταιρίας Μπλις και Μπαίηκερ- 
φιλντ, φορώντας ένα κυριακάτικο 
χαμόγελο στα χείλη.

—Πες στο αφεντικό, ότι έχω νέα... 
συνταρακτικά νέα, είπε στη γραμ
ματέα τοϋ Μπλίς.

Το άφεντικό τον υποδέχτηκε μέ 
το συνηθισμένο του σκουντουφλά.

—Χάρισον, έχω μόλις πέντε λε
πτά καιρό...

—Λεν χρειάζομαι περισσότερο κύ
ριε Μπλίς. Μοϋ αρκεί γιά νά σάς 
αναγγείλω το μεγαλύτερο διαφη
μιστικά κόλπο στην ιστορία των 
διαφημίσεων. Γνωρίζετε, ότι ή ε
ταιρία Χόλντγουελ, κυκλοφορεί σέ 
λίγες μέρες το καινούργιο της μον
τέλο;

- Τ ο  801;
—’Ακριβώς. Το μοντέλο 801 

είναι το όγδοο θαύμα τής τεχνικής! 
Κι αυτά θά το δούμε πολύ σύντομα!

Ό  Φέλ, μέ μιά μελοδραματική 
κίνηαι, έβγαλε άπά την τσέπη του 
ένα απόκομμα εφημερίδας. ’Έ 
δειχνε τη φωτογραφία ενός ψηλό
λιγνου άνδρα, μέ μεγάλα, ξεπλυ
μένα γαλανά μάτιβ.

—’Ιδού ό άνθρωπος μας! Ό  δο- 
κ μαστής τοϋ μοντέλου 801!

—Ό  Σάμυ Μόρισον; Μπάς καί 
τρελλάθηκες, Φέλ; θά βάλουμε στις 
διαφημίσεις μας ένα περιλάλητο λω- 
ποδήτη ;

—’Ακριβώς! Ό  Φέλ γέλασε πλα
τ ειά. Αυτός μάς χρειάζεται ! 
Χάρυ είσαι σπουδαίος, ή ιδέα σου 
δέν είναι καθόλου άσχημη δέν 
γνωρίζει τον ασύλληπτο διαρ
ρήκτη χρηματοκιβωτίων στη Νέα 
Ύόρκη; Καί ποιος είναι πιά έν- 
δεδειγμένος άπ’ αυτόν γιά τό μον- 
τέλο μας; Μη μοϋ πήτε ότι έχου
με ανάγκη άπά τό στερεότυπο σύ
στημα δοκιμής....

—Χάρυ, μιλάς σοβαρά;
—Σοβαρώτατα. ’Αφήστε με νά 

σάς εξηγήσω. Ό  Σάμυ Μόρισον θά 
έπιχειρήση δ η μ ο σ ί α  νά πα- 
ραβιάση τό μοντέλο 801! Μέ όλες 
τις φανφάρες. Αυτό ακριβώς θά 
έχη τεράστια άπήχηση! Φυσικά, 
φρόντισα καί έμαθα ότι ό Σάμυ, 
βγήκε από τή φυλακή καί παρι
στάνει τό αγγελούδι, αυτό όμως 
δέν εξαλείφει τό γεγονός, ότι είναι 
ό ύπ αριθμόν ένας διαρρήκτης τής 
’Αμερικής καί άν τά καταφέρει 
πού αμφιβάλλω...

Ό  Σάμυ Μόρισον ζοϋσε σέ κραυ
γαλέα φτώχεια. τΗταν ένας ψηλό

λιγνος άνθρωπάκος μέ γαλάζια, ξε- 
πλ.υμένα μάτια.

—Κύριε Φέλ, πήρα τό γράμμα 
σας, άλλ.ά ομολογώ ότι δέν κατα
λαβαίνω...

—“Ετσι, έ; Μά είναι πολύ άπλό, 
κύριε Μόρισον, είπε μέ ζαχα
ρένια απλότητα ό Φέλ. Ή  πελάτις 
μας, εταιρία Χόλντγουελ, κατα
σκεύασε ένα καινούργιο μοντέλο 
χρηματοκιβωτίου, τό 801. Τό χρη
ματοκιβώτιο πού δέν φοβάται τούς 
κλέφτες. Θέλουμε λοιπόν νά μάς 
βοηθήσητε νά κάνουμε μιά δημό
σια άναγνώριση τών προτερημάτων 
του...

—Κάποιο λάθος κάνετε... εγώ 
έχω από καιρό ξοφλήσει μ ’ αυτές 
τις δουλειές...

—"Λ, Σάμυ, δέ πρέπει νά φο
βάσαι. Λεν υπάρχει τίποτε παρά
νομο σέ όλα αυτά. ’Απλώς σκυ
φτήκαμε ότι ένας άνθρωπος μέ τή 
δική σου φήμη... Τί σοϋ ζητούμε; 
Νά διαρήξης ν ό μ ι μ α  τό μον
τέλο 801 πού, όπως λένε, είναι 
άχτύπητο!

—Μμ... κύριε Φέλ, δυσκολεύομαι 
νά πιστέψω κάτι τέτοιο... μέ τό 
συμπάθιο δηλαδή... όχι, δέν ένδια- 
φέρομαι γιά τήν πρότασή σας— 
Σάς τό ξανάπα, τώρα έχω άλλη 
δουλειά...

Ό  Φέλ έσφιξε εκνευρισμένος τά 
χείλη.

—Σάμυ, προσπάθησε νά μέ κα- 
ταλάβης. Σοϋ προσφέρουμε χίλια 
δολλ,άρια γιά ν’ άνοιξης τό μοντέλο 
801, άν τά καταφέρης. Θά έχης 
τρεις ώρες στή διάθεσή σου, τά 
κατάλληλα εργαλεία κι ένα σωρό 
μάρτυρες... ακόμα καί αστυνομι
κούς... “Οχι, μήν άνησυχής, ή πα
ρουσία τους θάναι εντελώς τυπική. 
Τό 801 είναι μικρό, έχει σύγχρονο 
μηχανισμό καί οι τεχνικοί του 
ισχυρίζονται ότι δέν παραβιάζεται. 
Είναι τόσο σίγουροι πού σέ προ- 
καλοϋν. Θά βάλ.ονν στο χρηματο
κιβώτιο ένα φάκελλο μέ πενήντα 
χιλιάδες δολλάρια.. “Αν καταφέρης 
νά τό άνοιξης, τά χρήματα είναι 
δικά σου!

—Κύριε Φέλ, ασφαλώς θ’ άστει- 
εύεσθε...

—Καθόλου. Τά λεφτά θά τά βάλης 
στήν τσέπη σου καί χωρίς μπλεξί
ματα μέ τήν αστυνομία. Σάμυ, είναι 
μεγάλος πειρασμός, δέν βλέπω πώς 
μπορείς ν’ άρνηθής...

— Οχι, βέβαια, άλλ.ά όπως σάς 
είπα ...

—Ναι, ξέρω ... θά μοϋ πής 
ότι άλλαξες δουλειά... όμιος τί μ ’ 
αυτό; Ποιά άλλ.η δουλειά θά σοϋ 
άποδώση ένα τόσο υπέρογκο πο- 
σόν;

ΔΥΟ—ΤΡΕΙΣ εκπρόσωποι τοϋ 
Τύπου άπά πέντε μεγάλες εφημε
ρίδες, τρεις αστυνομικοί καί δύο 
εκπρόσωποι ενός Πρακτορείου Πλ.η-
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ροφοριών, αποτελούσαν μια μόνο 
μερίδα αυτών πού είχαν μαζεντή 
για. νά παρακολουθήσουν το πείραμα.

'Ο Σάμυ, στη θέα τής αστυνο
μίας, μαζεύτηκε και έκανε μεταβολή, 
έτοιμος νά φυγή, όμως ό Φέλ τον 
συγκρότησε.

Στις εννέα, μπήκε μια φουρνιά 
από τό άνώτερο προσωπικό τής 
εταιρίας καί αρκετοί πελάτες της.

Φυσικά, δεν έλειπε ό Μπλίς, ο 
διευθυντής της, καί ό Ούϊλτον 
Στάρκ ό διευθυντής πωλήσεων, πού 
στεκόταν κοντά στον Μπλίς μ ’ 
ένα φαρδύ, αισιόδοξο χαμόγελο στά 
χείλη.

—Κύριοι, σάς παρακαλώ, λίγη 
σιωπή! "Ο Φέλ ανέβηκε σέ μια μι
κρή εξέδρα. Σάς ευχαριστώ πού 
ήρθατε απόψε στή συγκέντρωσή μας, 
ελπίζω νά μήν τό μετανοιώσετε. 
Γιά νά μή σάς κουράζω, θά μπω 
αμέσως στο θέμα.

Κύριοι, αυτό εδώ, συνέχισε κι 
έδειξε τό άτσόιλινο κουτί, είναι ένα 
χρηματοκιβώτιο τής Χολντγουελ, 
τό μοντέλο 801. Ζυγίζει δύο χιλιά
δες τριακόσια εβδομήντα κιλά καί 
καυχιέται ότι είναι άπρόσβ/.ητο άπό 
κάθε απόπειρα διαρρήξεως. Προ- 
καλεί κάθε διαρρήκτη νά επιχεί
ρηση . Κι αστό εδώ, κύριοι, σάς πα
ρουσιάζω τον Σάμυ Μόρισον. Ποι
ος δεν τον γνωρίζει; "Ολοι μας ξέ
ρουμε δτι κρατά τά σκήπτρα στον 
τομέα τών διαρρήξεων με στόχο 
του τά χρηματοκιβώτια.

'Νά, όμως, κύριοι, πού ή εταιρία 
Χόλντογονελ κατασκεύασε ένα και
νούργιο μοντέλο πού πιστεύει δτι 
θά τά βγάλη πέρα παλληκαρίσια 
στις επιθέσεις τού Μόρισον. Γι’ 
αυτό πήρε μιά συγκλονιστική από
φαση.

Κύριοι, σ’ αυτόν τον φάκελλο, 
υπάρχουν πενήντα χιλιόιδες δολ- 
λάρια... Κύριε Γκραίης, ανοίγετε 
παρακαλώ τό χρηματοκιβώτιο... 
έτσι μπράβο... καί τώρα τοποθε
τήστε τό φάκελλο μέσα . ’. . θαυ
μάσια.... Καί τώρα, κύριοι, ό κύβος 
έρρίφθη. 'Η  εταιρία μας προκαλεϊ 
τον διασημότερο διαρρήκτη τής ’Α 
μερικής, Σάμυ Μόρισον, ν’ άνοιξη 
τό .μοντέλο 801, πριν άπό τά με
σάνυχτα. "Αν τό πετύχη, τό περιε
χόμενο τού φακέλλου είναι δικό 
του. Σάμυ, έτοιμος ;

—"Ετοιμος, άπάντησε άχνά ό 
Μόρισον.

—Κύριε Γκραίης, φέρτε παρα
καλώ τά εργαλεία πού ζήτησε ό 
κύριος Μόρισον... Σάμυ, ρίξε μιά 
ματιά νά δής άν είναι δ λα έν τάξει...

Καί τώρα, κύριοι, Αρχίζουμε .

"Οσοι άπό σάς κουραστήτε, μπο
ρείτε νά καταφύγετε στο Ανα- 
ψνκτήριο τής εταιρίας. ’Εμπρός, 
Σάμυ, βάλε μπροστά καί συγχαρη
τήρια στον νικητή'.

"Οταν καταλάγιασαν τά χει
ροκροτήματα, ό Σάμυ πλησίασε 
μέ κάποια συστολή τό χρηματοκι
βώτιο. "Ενας ψίθυρος σάν άπαλό, 
άόρατο κύμα διέτρεξε τήν αίθουσα. 
Ο Σάμυ έμοιαζε μέ μιά μεγάλη 

γάτα πού ετοιμάζεται νά χάψη 
ένα ποντίκι. Κι δμως υπήρχε κά
ποια κρυφή πρόκληση σ’ αυτό τό 
άψυχο, γκρίζο κουτί, ξαφνικά, γ ι
νόταν ένας επικίνδυνος άντίπαλος 
πού ό Σάμυ έπρεπε νά έκμηδε- 
νίση.

Γρατζούνισε μέ τό νύχι τον τήν 
άτσάλινη γκρίζα επιφάνεια, κι αυ
τή ή κίνηση προκάλεσε ένα μικρό 
χαχανητό, πού ό διαρρήκτης τό 
άγνόησε. Τίποτα δεν τον άγγιζε 
πιά. Χάϊδευε μέ χέρι τρυφερό τό 
χαλύβδινο κουτί, ενώ οί θεατές 
κινήθηκαν σάν ένας άνθρωπος, πε- 
ριμένοντας δράση.

Τότε ό Σάμυ διάλεξε ένα ηλεκτρι
κό πριόνι άπό τά εργαλεία του πάγ
κου. Ό  θόρυβος πού έκανε στήν 
επαφή του μέ τή χαλύβδινη επι
φάνεια, τούς έκανε ν’ άνατριχιά- 
σουν. ’Αποτέλεσμα μηδέν. Δυο— 
τρεις γέλασαν κοροϊδευτικά.

Ή  δεύτερη εκλογή έπεσε σ’ ένα 
μεταλλικό τρυπητήρι κι ένα σφυ
ρί. Μετά ό Μόρισον έκανε ένα 
γρήγορο έλεγχο στήν πλάκα τοϋ 
ρολογιού κι άνασήκωσε τούς ώ
μους του. Μ ’ επαγγελματική στωΐ- 
κότητα, ξανάβαλε τά εργαλεία στή 
θέση τους. Λέν ήταν τά κατάλληλα. 
Ό  Φέλ σκούντησε χαρούμενος τον 
Στάρκ.

Ή  Σάμυ κύττάξε τώρα τό μον
τέλο μέ μιά καινούργια έκφραση στο 
πρόσωπο, έπειτα, κύτταξε τον Φέλ 
κι αυτός έκανε νόημα σέ τρεις 
άνδρες πού πλησίασαν καί βοήθησαν 
τον Μόρισον νά ρίξη στο ένα 
πλευρό του τό χρηματοκιβώτιο. 
"Ενα ομαδικό χάχανο άπλώθηκε στή 
μεγάλη αίθουσα. Τώρα ό διαρρή
κτης έπεσε στά γόνατα κι άρχισε 
νά έξετάζη προσεκτικά τον πάτο 
τοϋ μοντέλου 801. "Ο Φέλ μόρ
φασε ειρωνικά. ' Υπήρχαν βέβαια 
καί μερικά χρηματοκιβώτια μέ λε
πτεπίλεπτους πάτους., δμως τό 801 
δέν ήταν άπ’ αυτά. Μέ μιά κου
ρασμένη κίνηση, ό Σάμυ είπε στούς 
άλλους νά τό σηκώσουν πάλι δρθιο.

Στις δέκα παρά τέταρτο, τό 
χρηματοκιβώτιο αντιστεκόταν κι 
ό Μόρισον αναγκάστηκε νά κατα

φυγή στο οξυγόνο. Μισή ώρα ή 
λευκή φλόγα φιλούσε ένα μέρος 
τής χαλύβδινης πόρτας καί τό μόνο 
πού κατάφερε ήταν νά ξεθωριάση 
λίγο τό χρώμα της.

Τό πουκάμισο τοϋ Σάμυ μού
σκεψε από ίδρώτακαί κόλλησε πάνω 
στο κορμί τον.

—’Αποτυχία . σφύριξε ενθουσια
σμένος ό Στάρκ στον Φέλ. Κανείς δέν 
μπορεί νά νικήση τό μωρό μας.

Ό  Χάρυ γέλασε, άλλά διατήρησε 
μιάν ανησυχία, καθώς ό Σάμυ πήρε 
στά χέρια τον ένα φιαλίδιο μέ 
νιτρογλυκερίνη.

Είχε έρθει ή στιγμή τής τελευ
ταίας δοκιμής. Αυτή απαιτούσε τήν 
εκκένωση τής αιθούσης. Οί ειδι
κοί δέν είχαν καταφέρει νά δαμά
σουν ούτε καί μ ’ αυτή τό σύγχρονο 
τέρας τής τεχνικής, δμως ό Σάμυ 
ίσως νά τά κατάφερνε.

Ό  Φέλ σηκώθηκε καί παρακά- 
λεσε δλους νά φύγουν άπό τήν 
αίθουσα. Ό  Σάμυ άκούμπησε τό 
φιαλίδιο σέ μιά μικρή εσοχή τοϋ 
ρολογιού, έκανε δέκα βήματα πίσω 
καί πέταξε τό σκαρπέλο μέ δύ
ναμη επάνω τον. 'Η  εκρηκτική 
ύλη έκανε μιά χαρά τή δουλειά της. 
Ό  Σάμυ έπεσε καταγής καί σκέ
πασε μέ τά χέρια του τό κεφάλα του.

"Ολα τά τζάμια τοϋ κτιρίου 
τραντάχτηκαν, μερικά έσπασαν κιό
λας, κι δταν ό καπνός διαλύθηκε, 
τό 801 ξεμύτησε μπροστά τους 
άνέγχιτο ...

Ό  Μόρισον άρχισε νά χάνη τά 
νερά του. Ή  ώρα ήταν έντεκα καί 
δέν είχε σημειώσει τήν παραμικρή 
πρόοδο. Μιά μεγάλη μερίδα θεα
τών είχε ζητήσει τή δροσιά ενός 
ποτού στο μπάρ τής εταιρίας.

Στις έντεκα καί μισή, ό Σάμυ 
πάλευε Απεγνωσμένα, χρησιμοποι
ώντας δλα τά εργαλεία στον πάγκο, 
μπροστά σέ έξη—επτά θεατές.

’Ηταν αξιολύπητος. Αυτός πού 
είχε διαρρήξει χιλιάδες χρηματο
κιβώτια ώς τότε, έμενε ανίσχυρος 
μπροστά σ’ αυτό τό χαλύβδινο θαύ
μα τής σύγχρονης τεχνικής. Ό  
ιδρώτας έτρεχε άπό τό πρόσωπό τον, 
τά χείλια τον είχαν σκάσει, άνά- 
σαινε λαχανιασμένα καί τά χέρια 
του έτρεμαν. Τώρα ενεργούσε μέ 
μόνο δπλο τήν απελπισία.

Στις δώδεκα παρά τέταρτο, δλοι 
μπήκαν στήν αίθουσα γιά τον τε
λευταίο γύρο. Δέκα λεπτά Αργότερα 
ό Σάμυ είχε εξαντλήσει δλα τά 
πνρομαχικά του.

’Ανασηκώθηκε μέ κόπο. Σχεδόν 
τρικλίζοντας σύρθηκε ώς τον πάγκο 
μέ τά εργαλεία, Αναζητώντας αυτό
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πού θά τον χάριζε νίκη καί πού βρι
σκόταν μόνο στη φαντασία τον. 
’Άρχισε νά τά πιάνη ένα—ένα στο 
χέρι καί νά τά τά πετά μέ λύσσα. 
Στο τέλος, διάλ.εξε ένα σφυρί καί 
μέ όση δύναμι τον άπόμενε, τό σή
κωσε καί τό κατέβασε βαρειά στη 
χαλύβδινη πόρτα. 'Η  τρομαχτική 
δόνηση διοχετεύθηκε άπό τό χε
ρούλι στο κορμί τον καί τό χα/Μ- 
ριοσε. Τό σφυρί ξέφυγε άπό τά 
χέρια τον κι έπεσε καταγής. Κι ό 
Σάμυ, σάν ξεφούσκωτο μπαλόνι 
έμεινε εκεί, μπροστά στον τρομερό 
εχθρό του, μέ χαμηλ.ωμένα τό κε
φάλα, μέ κυρτούς τούς ώμους.

r Ηταν μεσάνυχτα καί νικητής 
ήταν τό μοντέλο 801. "Ενα δυνατό 
χειροκρότημα έσπασε την άπόλ.ντη 
σιγή τής αίθουσας. Πού άπενθννό- 
ταν κυρίως στον Σάμυ που είχε 
νικηθή. Ό  Φέλ έτρεξε κοντά του, 
του έσφιξε τό χέρι καί άγκάλ.ιασε 
τό χρηματοκιβώτιο μέ τά δυο πα- 
χονλ.ά του χέρια. 'Η  αίθουσα φω
τίστηκε άπό τά φλ.άς των φωτο
ρεπόρτερ, κι οί δημοσιογράφοι, 
έτρεξαν στά τηλέφωνα σάν νά έπρό- 
κειτο νά μεταδώσουν μιά σνγκλ.ο- 
νιστική είδηση.

Ό  Στάρκ, ικανοποιημένος, μοί
ραζε βιβλιογραφικά φυλλάδια στους 
ενδιαφερομένους, ενώ ό Σάμυ ρου
φούσε ένα ποτήρι ούΐσκυ.

'Ο Φέλ έκλ.εισε τη συγκέντρωση 
μ’ ένα μικρό επίλογο καί έδωσε 
στον Μόρισον τή μερίδα τού νικη
μένου: Χίλια δολ.λ.άρια.

—Σάς ευχάριστο), τό πρόσωπο 
7 οι' Σάμυ φωτίστηκε. Είμαι αναγ
κασμένος νά δηλώσω, ότι τό μον- 
τέλ.ο 801 είναι άχτύπητο.

—Κύριε Φέλ, 6 κύριος Στάρκ 
θέλ.ει νά σάς μιλήση, τού άνήγγειλε 
ξερά ή γραμματείς του τήν επομένη 
τό πρωί.

—’Ώ , βαρέθηκα πιά νά δέχωμαι 
συγχαρητήρια, ό Φέλ μόρφασε κω
μικά. ’Εμπρός εγώ είμαι Ονίλ.-

σον........ Μά τί συμβαίνει......... τι
σ’ έπιασε καί γαυγίζεις έτσι; Μήπως 
έπεσε αστροπελέκι;

—Κάτι χειρότερο! οϋρλιαξε έξω 
φρένων ό Στάρκ. Σήμερα τό πρωί 
όταν άνοίξαμε τό χρηματοκιβώτιο 
στις εννέα άκριβώς, όπως είχαμε 
βάλει τό ρολόι ξέρεις τί βρήκαμε; 
"Ενα μεγάλο φάκελλο, μέ πενήντα 
πράσινα δελτία. ”Ακόυσες, πενήντα 
πράσινα δελτία! Τά χρήματα είχαν 
κάνει φτερά.

—Θές νά πής. . . .  ο Φέλ προσπά
θησε ν’ άρθρώση μιά λέξη, όμως, 
τό μυαλό του ήταν ένα κομφούζιο.

—Σκέτο πράσινο χαρτί! Πενήντα 
χάρτινα άδεια δελτάρια!

—Μά είναι εξωφρενικό.. , .εγώ 
ο ίδιος μέ τά χέρια μου έβαλα στο 
χρηματοκιβώτιο τά χρήματα. ΙΊοιός 
έκανε κάτι τέτοιο__ Μιά καινούρ

για σκέψη τοϋ έλυσε τά γόνατα. 
Κάποιος άλλαξε τούς φακέλλονς, 
ψιθύρισε........

Ή  φιονή τοϋ Στάρκ ήταν ένας 
καταιγισμός άπό βρισιές κι απει
λές, όμως ό Φέλ δεν τό πρόσεχε.

—'Ο Σάμυ φταίει... .τραύλισε 
καί σιγά—σιγά ή φωνή τον δυνά
μωσε. 'Ο Σάμυ τόκανε... .

— Τί είπες;
—Ό  Σάμυ, φώναξε δυνατά, σχε

δόν αγγίζοντας τήν υστερία. Μοϋ 
είπε ότι άλλαξε επάγγελμα κι 
έπρεπε νά τον ακούσω. ΤΩ, Θεέ μου, 
τί ηλίθιος στάθηκα καί δέν έδωσα 
προσοχή στά λόγια του.! Στάρκ, 
ό Σάμυ Μόρισον, άλλαξε δουλειά. 
Δέν άσχολεϊται πιά μέ τά χρηματο
κιβώτια! ’Έγινε διάσημος πορτο
φολάς! Καί νά πού τήν πάθαμε!

ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 1974

'Ο παιδικός κόσμος μέ πολλή λαχτάρα 
άνέμενε τήν λήξιν των μαθημάτων των 
Σχολείων γιά νά εϋρη τήν ευκαιρίαν άνα- 
παύσεως καί ψυχαγωγίας, ώστε νά άναλά- 
βη τις δυνάμεις του καί πάλιν μετά τήν 
δοκιμασίαν πού ϋπέστη κατά τήν λήξασαν

σχολικήν περίοδον. Αύτάς βέβαια τάς 
συνθήκας μπορεί νά τάς εύρη μόνον κον
τά εις τήν θάλασσαν, τήν έξοχήν καί τό 
βουνό, μακρυά άπό τόν θόρυβον, τά καυ
σαέρια, καί τό άγχος τής ζωής πού έδη- 
μιούργησε ή τεχνοκρατική πρόοδος εις 
τήν κοινωνίαν τής έποχής μας. Έ τσ ι άρ- 
κετά παιδιά οικογενειών των άνδρών Χω
ροφυλακής θά εϋρουν αύτήν τήν εύκαιρία 
δι' άνακούφισιν καί ψυχαγωγίαν πού τό
σον λαχταρούν καί κατά τήν έφετεινήν 
θερινήν περίοδον τής φιλοξενίας των εις 
τάς εις "Αγιον Άνδρέαν ’Αττικής Κατα
σκηνώσεις τοϋ Σώματος πού έχουν ίδρυθή 
άποκλειστικώς γι’ αύτά.

Αί παιδικαί μας έξοχαί θά λειτουργή
σουν άπό Ιης ’Ιουλίου μέχρι 8ης Σ]βρίου, 
εις (3) περιόδους. Εις τήν Α' περίοδον 
(1—22]7-74) θά λάβουν μέρος άγόρια καί 
κορίτσια ήλικίας 7—9 έτών. Εις τήν Β' 
περίοδον θά φιλοξενηθούν μόνον θήλεα 
ήλικίας 10—16 έτών (25]7—15]8-74). Εις 
δέ τήν τελευταίαν τοιαύτην ή όποια θά 
άρχίση τήν 18-8-74 καί θά τελείωση τήν 
8-9-74, θά μετάσχουν μόνον άρρενες ήλι
κίας 10— 16 έτών.

Δικαίωμα συμμετοχής εις τήν κατασκή- 
νωσιν έχουν τά τέκνα τών έν ένεργεία άν
δρών καί πολιτικών υπαλλήλων Χωρικής 
ώς καί τά τέκνα τών συνταξιούχων καί έ. 
ά. τοιούτων τού Σώματος. Ή  έφ’ άπαξ ει
σφορά δι’ έκάστην περίοδον ώρίσθη εις 
(200) όραχμας διά τά τέκνα τών έν ένερ
γεία ’Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών 
καί Πολιτικών μας Υπαλλήλων καί εις 
δραχμάς (100) διά τά τέκνα τών Ύπαξιω- 
ματικών, Χωροφυλάκων καί τών συντα
ξιούχων Χωρ]κής έν γένει.

Ούδεμία έγγραφή καί πρόσκλησις παι- 
δός εις τήν κατασκήνωσιν είναι έφικτή, 
έάν δέν έχει ύποβληθή έγκαίρως εις τό 
"Ιδρυμα βεβαίωσις ύγειονομικής έξετά- 
σεως αυτού.

Όδηγίαι καί πληροφορίαι άναλυτικαί 
περί συμμετοχής παίδων εις τήν κατασκή- 
νωσιν περιέχονται εις τό ύπ’ άριθ. Α.Π. 
521 ]31 ]4ε έ.έ. έγγραφον τοϋ Ιδρύματος 
Παιδικών Εξοχών τό όποιον έδρεύει έν- 
ταϋθα καί έπί τής όδοϋ Βερανζέρου άριθ. 
13, Τηλ. 619.675 (7ος όροφος).
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ΧΑΜΕΝΕΣ Π Α Τ Ρ ΙΔ Ε Σ
Οί "Ελληνες τής Μ. ’Ασίας, δταν τδ 

1922 έφθασαν πρόσφυγες στην 'Ελλάδα, 
δεν έφεραν μαζί τους τίποτε άλλο έκτος 
άπό Ιερές εικόνες καί αναμνήσεις. Αυτές 
τις αναμνήσεις τίς δεμένες μέ την ιστο
ρία, τό γεωγραφικό καί τοπογραφικό 
περιβάλλον, τά μνημεία λόγου, τα τρα
γούδια και τήν λατρεία των χαμένων 
Μικρασιατικών πατρίδων, άρχισε να συλ- 
λέγη ή κ. Μέλπω Merlier—Λογοθέτη τό 
1930, οκτώ μόλις χρόνια μετά τήν κατα
στροφή. ’Από τότε καί μέχρι τό 1973, 
κατώρθωσε μαζί μέ τούς αλληλοδια
δόχους συνεργάτες της νά ξαναφέρη στην 
ζωή 2.150 περίπου οικισμούς της Μ. 
’Ασίας δπου κατοικούσαν 'Έλληνες ή 
"Ελληνες καί Τούρκοι. Ή  πρώτη προ
σπάθεια άρχισε μέ φωνογραφήσεις 660 
τραγουδιών τής ’Ηπείρου, τής Μακεδο
νίας, των νησιών του Αιγαίου, καί δύο 
Μικρασιατικών Επαρχιών: Τής Καππα
δοκίας άπό δπου βγήκε τό έπος τού Δι- 
γενή ’Ακρίτα, καί τού Πόντου μέ τον 
πολυάνθρωπο Ελληνισμό σέ 1.457 Οι
κισμούς του. Κάποτε ένώ είχαν τελειώσει 
οί φωνογραφήσεις τών τραγουδιών καί 
άρχιζε ή μεταγραφή τους έπάνω στο 
πεντάγραμμο, ή κ. Merlier' έτοιμαζόταν 
νά δημοσιεύση ώρισμένα τής Θράκης, τού 
Πόντου, καί τής Καππαδοκίας. Τότε 
άκριβώς κατάλαβε ότι ήταν άνάγκη νά 
πλαισιώση τού τραγουδιστή στήν ιδιαιτέ
ρα του πατρίδα καί νά τοποθετήση τό 
τραγούδι στο άντίστοιχο άνθρώπινο σύν
ολο άπό δπου προερχόταν, μιά καί κάθε 
μελοποιημένος σκοπός δέν είναι τυχαίο 
γεγονός καί άνεξάρτητο, άλλά φαινό
μενο κοινωνικό. Έ τσ ι ή μελέτη άπό την 
μουσικολογία πέρασε στήν Εθνογραφία, 
μέ συλλογικό όργανό έρεύνης τό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, πού μάς δίνει 
σήμερα συγκλονιστικά ντοκουμέντα γιά 
τό ξερριζωμένο Ελληνισμό τής Μ. ’Ασίας

ΤΗΖ
ΜΙΚΡΛΣ ΑΖΙΑΖ

«Εικόνες άπό μια ένδιαφέρουσα ΈκΘεσι 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών».

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α  
Υ πομ οιράρχου

Περισσότερα άπό 50.000 άτομα έχουν έπισκεφθή μ έχρι σή
μερα τό Πνευματικόν Κέντρον Α θ η ν ώ ν , δπου έδώ καί δύο περί
που μήνες λειτουργεί μία ένδιαφέρουσα έκθεσις τού Κέντρου Μι
κρασιατικών σπουδών μέ π ο λ ύ τ ιμ α ’Εθνολογικά στοιχεία άπό 2 .150 
Οικισμούς τής Μ . ’Ασίας. Μέ τήν ευκαιρία αύτή ό συνεργάτης μας 
Υ πομοίραρχος κ. Χρίστος Ρ έπ π α ς, παρουσιάζει ένα ένδιαφέρον  
ρεπορτάζ ύστερα άπό μία έ,τίσκεψ ίτου στό χώ ρο τής έκθέσεως .
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Π Α Τ Ρ Ι Λ Ε Χ

καί είδικώτερα: Περί του τί ήταν & Ελλη
νισμός αύτός, ώς που έπεκτεινόταν, ποια 
έργα είχε έπιτελέσει για να έπιζήση καί 
να έξασφαλίση τό μέλλον του, τί είδους 
ήταν ή αύτοδιοίκησίς του, ποιες 'οί σχέ
σεις του μέ τούς Τουρκικούς πληθυσμούς, 
ποιές οί άναμνήσεις του άπό ένα σχετικά 
πρόσφατο καί ίσως πιο μακρυνό άκόμη 
παρελθόν, καθώς καί πολλές άλλες άκό
μη λεπτομέρειες γύρω άπό την καθημε
ρινή ζωή, τις οικογενειακές συνθήκες, τις 
γιορτές, τις τελετές, καί την πνευματική 
ζωή. Τό Κέντρον Μικρασιατικών Σπου
δών έχει γιά βασικό στοιχείο στην ολη 
εργασία του τήν προφορική παράδοσι. 
Γιά νά θεμελιώση τήν μνημειώδη αύτή 
εργασία του άκούστηκαν οί άφηγήσεις 
τούλάχιστον 5.100 πληροφορητών, οί 
όποιοι μέ συγκινητική προθυμία έδωσαν 
προφορικώς ή γραπτώς τις άπαντήσεις 
τους πάνω σέ διάφορα ειδικά έρωτημα- 
τολόγια πού συνέταξαν κατά καιρούς ή κ. 
Merlier καί οί συνεργάτες της. Μέ τήν 
μέθοδο αύτή, άπό τό στόμα τών προ
σφύγων συνέλεξε 145.000 περίπου σε
λίδες υλικού γιά 1.356 Οικισμούς, ενώ 
γιά άλλους 818—κυρίως τού Πόντου—ή 
έρευνα συνεχίζεται. Επακολούθησε επι
στημονική άξιολόγησις καί ταξινόμησις 
όλου γενικά τού πολύτιμου Εθνολογι
κού ύλικού γιά νά φθάσωμε σήμερα στη 
’Έκθεσι τού Πνευματικού Κέντρου ’Αθη
νών ή οποία άποτελειται άπό τέσσερα 
Μέρη μέ πολλά Κεφάλαια. Τό πρώτο 
μέρος περιλαμβάνει τις φωνογραφήσεις 
τών τραγουδιών, τό δεύτερο είναι άφιερω- 
μένο στην μέθοδο, τούς πρωτεργάτες 
καί τούς συνεργάτες τού Κέντρου Μικρα
σιατικών Σπουδών, τό τρίτο άναφέρεται 
στήν εργασία πού έγινε σέ 16 Επαρχίες 
της Μ. ’Ασίας, ενώ τό τέταρτο είναι άφιε- 
ρωμένο στούς πρόσφυγες στήν Ελλάδα. 
"Ολα αύτά τά στοιχεία δίνονται παρα
στατικά μέ 96 Πίνακες καί 66 φωτο
γραφικές μεγεθύνσεις. Ή  πρώτη μας 
γνωριμία μέ τόν χώρο της Έκθέσεως 
πλαισιώνεται άπό δύο συγκινητικά στι
γμιότυπα. Τό πρώτο: Στήν μεγάλη αί
θουσα ό Καθηγητής κ. Merlier ξεναγεί 
ένα όμιλο διανοουμένων άπό δ,τι φαίνε
ται έπισκεπτών, ένας άπό τούς οποίους 
γυρίζει παράμερα καί σκουπίζει ένα 
φευγαλέο δάκρυ. . .Τό δεύτερο: ’Από ένα 
μαγνητόφωνο στήν διπλανή μικρή αί
θουσα, έρχεται ή βαθειά γεμάτη πάθος 
φωνή τού Κω στη Παλαμά καθώς άπαγ- 
γέλλει τούς πρώτους στίχους της «’Ανα
τολής». Τά ήχητικά κύματα πού ξεχύ
νονται άπό τήν άνοιχτή πόρτα πλημμυ
ρίζουν τόν εύρύχωρο διάδρομο καί άγγί- 
ζουν τήν ψυχήν μας καθώς άκούμε τό 
συγκλονιστικό έκεινο :

Γ ιαννιώτικα, σμυρνιώτικα, πολίτικα, 
μακρόσυρτα τραγούδια άνατολίτικα, 
λυπητερά,
πώς ή φυχή μου σέρνεται μαζί σας! 
Είναι χυμένη άπό τή μουσική σας 
καί πάει μέ τά δικά σας τά φτερά.
Ό  μεγάλος ΓΙαλαμάς δέν ύπήρξε μέλος 

τού άρχικού Συλλόγου Δημοτικών Τρα
γουδιών, ούτε τού μεταγενεστέρου Κέν
τρου Μικρασιατικών Σπουδών. ’Ανήκει 
όμως στούς ήθικούς ίδρυτάς του. Αυτό 
μάς πληροφορεί ύστερα άπό λίγο ή κ. 
Merlier, Μέχρι χθές τήν ξέραμε μέ 
τόν συγκινητικό χαρακτηρισμό «Καλή 
Κιβωτός» πού τής είχε δώσει κάποτε ό 
άείμνηστος Ήλίας Βενέζης. Πάνω σ’ 
αύτό τόν χαρακτηρισμό σήμερα μαθαί
νομε μιά συγκινητική λεπτομέρεια άσφα- 
λώς άγνωστη σέ πολλούς: Λίγες ή μέρες 
πριν άπό τόν θάνατο τού μεγάλου συγ
γραφέα, όταν ή επάρατη άρρώστεια τής 
εποχής μας τού είχε άφαιρέσει άκόμη 
καί τήν φωνή του, ή άγαπημένη φίλη του 
βρέθηκε κοντά του γιά νά τού άπαλύνη τόν 
πόνο. Τήν είδε καί τής χαμογέλασε μέ 
ο,τι έμεινε άκέραιο μέχρι τό τέλος: Τήν 
ψυχή. . . . Μέ τρεμάμενο χέρι τής έγραψε 
σ’ ένα χαρί: «Χαΐρε ή Κιβωτός. . . . »  Μέ 
λόγια ζεστά πού βγαίνουν μέσα άπό τήν 
ψυχή της, ή σεβάσμιρι δέσποινα μάς ξε
ναγεί στον χώρο τού Μουσικού Τμήματος. 
’Αρχίζει πρώτα άπό τις φωτογραφίες. 
Έδώ είναι ό Ούμβέρτος Περνό ώς Διευ
θυντής τού Νεοελληνικού ’Ινστιτούτου στήν 
Σορβόννη, τού ’Ινστιτούτου τής Φωνη
τικής, καί τού «Μουσείου τού Λόγου» τόν 
καιρό πού τής προτείνει, καί εκείνη δέ
χεται νά φωνογραφηθούν τά κυριώτερα 
Δημοτικά τραγούδια. . . .’Εκεί ό άλησμό- 
νητο ’Ιωάννης Άθανασάκης, ιδρυτής καί 
Πρόεδρος τού Συλλόγου Δημοτικών τρα
γουδιών τό 1924, δίπλα ή άδελφική της 
φίλη Πηνελόπη Δέλτα—τότε ’Αντιπρό
εδρος τού Συλλόγου—καί ό Φίλιππος 
Δραγούμης, άδελφός τού άλησμόνητου 
’Ίωνος καί τής Ναταλίας Μελά—Δρα- 
γούμη πού είναι ένας άπό τούς πιστούς 
εύεργέτας τού ‘Ιδρύματος, καί πατέρας 
τού Μάρκου Δραγούμη σημερινού Διευ- 
θυντού τού Μουσικού Ααογραφικού Μου
σείου. Σέ μιά άλλη σειρά καινούργιοι 
εύεργέτες καί συμπαραστάτες: *0 Μακα- 
ριώτατος ’Αθηνών, τότε Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος, 
ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος, ό Δημήτρης 
Λουκόπουλος, ό Κωστής Παλαμάς, ό 
Γεώργιος Δροσίνης, ό Δαμιανός Κυρια- 
ζής, ό Δημοσθένης Δανιηλίδης, ό I. Δο- 
ανίδης, καί πολλοί άλλοι. ’Επακολουθούν 
οί κατατοπιστικοί πίνακες σχετικά μέ 
τις φωνογραφήσεις στήν διετία 1930— 
1931 663 δημοτικών τραγουδιών σέ 222 
δίσκους, καί 66 μελών Βυζαντινής Μου
σικής σέ 17 δίσκους, γιά νά περάσωμε καί 
πάλι στί φωτογραφίες πού δείχνουν στι
γμιότυπα άπό τις φωνογραφήσεις πού 
έγιναν στο σπίτι τής κ. Merlier τής όδού 
Σίνα, μέ τραγουδιστάς καί όργανοπαΐκτες 
άπό τήν ’Ήπειρο, τήν Καππαδοκία καί 
τήν Κερασούντα. Σέ άλλη σειρά φαίνον
ται οί μεγάλοι μουσικοσυνθέτες Νικόλαος 
Σκαλκώτας, Αιμίλιος Ριάδης, Γεώργιος 
Πονηρίδης, Πέτρος Πετρίδης, Samuel 
Baud—Bovy, Eugeno Bortel καί ώρι- 
σμένοι άλλοι πού μετέγραψαν στο πεντά
γραμμο σειρές άπό δημοτικά τραγούδια. 
Οί επόμενοι πίνακες παρουσιάζουν τό 
έργο τού Μουσικού Ααογραφικού ’Αρ
χείου πού ιδρύθηκε τό 1934 άπό τήν 
Merlier όταν ό Σύλλογος Δημοτικών

Τραγουδιών είχε πετύχει τό σκοπό του. 
Έκτος άπό τήν Τδρύτρια καί Διευθύν
τρια, συνεργάτες του είναι σήμερα ή κ. 
Αγλαΐα Άγιουτάντη Διδάκτωρ Μουσικο
λογίας τού Πανεπιστημίου τής Βιέννης— 
‘Υποδιευθύντρια, ό κ. Samuel Baud— 
Bovy ‘Ομότιμος Διευθυντής τού ‘Ωδείου 
τής Γενεύης—Διευθυντής Σπουδών, καί 
ό κ. Μάρκος Δραγούμης Καθηγητής τής 
‘Ιστορίας τής Μουσικής τού ‘Ωδείου ’Αθη
νών. Άπό τήν κ. Merlier πληροφορού- 
μεθα έπίσης οτι τό Μουσικό Λαογραφικό 
Αρχείο, άπό τό 1952 έχει ήχογραφήσει 
πάνω σέ 160 ταινίες 1039 τραγούδια καί 
μελωδίες καί 22 Βυζαντινά μέλη πού μαζί 
μέ τούς 222 δίσκους τούς όποιους προανα- 
φέραμε, άντιπροσωπεύουν συνολικά 1.724 
τραγούδια, σκοπούς, καί μέλη Βυζαν
τινής Μουσικής άπό 415 τραγουδιστάς, 
όργανοπαΐκτες, ιερείς καί ιεροψάλτες. 
Έπίσης δτι άπό τά 1,724 αύτά τρα
γούδια πού προέρχονται άπό διάφορες 
περιοχές τής ‘Ελλάδος, τής Ανατολικής 
Θράκης καί τής Μ. Ασίας, τά 406 έχουν 
μεταγραφή στο πεντάγραμμο. Τέλος 
δτι ή συλλογή μουσικών οργάνων τού 
Μουσικού Ααογραφικού Αρχείου περι
λαμβάνει 9 έγχορδα, 22 πνευστά, καί 5 
κρουστά μουσικά όργανα καθώς καί 17 
κουδούνια άπό τις ίδιες περιοχές σέ διά
φορα επί μέρους είδη. Καί ή ώραία ξε
νάγησές μας άπό τήν κ. Merlier τελειώνει 
σέ μιά σειρά άπό έκφραστικές φωτο
γραφίες λαϊκών τραγουδιστών άπό τόν 
Καύκασο, τόν Πόντο καί τήν Θράκη, ώς 
τήν ’Ήπειρο καί τήν Κρήτη. Στο σημείο 
αύτό καί άφοΰ εύχαριστούμε τήν κ. Mer
lier πού τήν άναμένει ένας "Ομιλος επι
σκεπτών—άλήθεια πόσο άκούραστοι είναι 
όσοι είναι άληθινοί δημιουργοί!—έρχε
ται κοντά μας ό σύζυγός της κ. Octave
Merlier............................ Άκούμε μέ άλη-
θινό δέος τόν Αντιπρόεδρο τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, Φιλόλογο, Ε λ 
ληνιστή, Βυζαντινολόγο καί ομότιμο Κα- 
θηγητή τού Πανεπιστημίου Aix—Εη 
Provence κ. Octave Nlerlier νά μιλάη 
γιά τό μεγάλο έργο τού Κέντρου καί άκό
μη: τήν μέθοδο πού δημιουργήθηκε άπό 
τις άνάγκες καί δύσκολίες τής έρεύνης, 
τις πηγές καί τά βοηθήματα πού μελετή
θηκαν, τήν κατάταξιν τού ύλικού κατά 
θέματα, τήν πολύτιμη συμβολή τών πλη
ροφορητών, τά έρωτηματολόγια πού χρη
σιμοποιήθηκαν, καί τούς χάρτες καί τά 
σκαριφήματα πού έγιναν γιά τήν τοπο
γραφική καί γεωγραφική έξακρίβωσι 
τών πληροφοριών, μνημονεύοντας συγρό- 
νως μέ τήν βοήθεια πολλών φωτογρα
φιών ώρισμένους συνεργάτες τού Κέντρου. 
Στήν συνέχεια, περνάμε σέ μία πτέρυγα 
άφιερωμένη στούς πρόσφυγες στήν Ε λ 
λάδα. ‘Ο κ. Merlier διευκρινίζει δτι δέν 
ήταν στο πρόγραμμα τού Κέντρου Μικρα
σιατικών Σπουδών νά μελετηθή ή έγκατά- 
στασις όλων τών προσφύγων στήν Ελλά
δα. Συνέβη όμως οί συνεργάτες τού Κέν
τρου νά παρακολουθήσουν καί συχνά νά 
φωτογραφήσουν διάδφορες σκηνές άπό 
τήν καθημερινή τους ζωή, γιά νά παρου
σιάζουν έτσι σήμερα τήν ένεργητικότητα 
καί ικανότητα, νά δημιουργούν μέ άξιο- 
θαύμαστο τρόπο άπό τήν άρχή δτι, έχουν 
άνάγκη. Παρακολουθούμε μιά σειρά άπό 
φωτογραφίες άπό τις έφιαλτικές ώρες τής 
μαρτυρικής φυγής μέχρι τις πρώτες εγκα
ταστάσεις πού έξελίσσονται συνεχώς σέ 
διάφορες περιοχές τής Ελλάδος. Και-

406



νούργιες πατρίδες ξεφυτρώνουν παντού. 
Έδώ ή Νέα Καρβάλη, έκεΐ ή Νέα ’Ιω
νία, άλλου ή Νέα Φώκαια, ή Νέα Σινασός, 
τα Φλοϊτά, τα Νέα Μουδανιά, τα Κομνηνά, 
ή Νέα Μαλακοπή. . . .’Ονόματα πού φέρ
νουν στήν μνήμη χαμένες Μικρασιατικές 
πατρίδες. . . . Αύτές πού θά περιηγηθούμε 
στήν συνέχεια νοερά, καθώς 6 κ. NIerlier 
θά μάς εξηγεί μέ άπόλυτη παραστα
τικότητα το κάθε τι. Τις ίδιες άκριβώς πού 
μάθαμε άπό τα πρώτα Σχολικά μας βή
ματα, στήν 'Ιστορία, τα θρησκευτικά καί 
τήν Γεωγραφία, καλύτερα καί άπό τις 
τοποθεσίες των γειτονικών Νομών της 
κατοικίας μας. Λυπούμεθα πολύ πού λό
γω στενότητος χώρου θά είμαστε σύντο
μοι στις περιγραφές μας. Θά άρκεσθού- 
με μόνο σέ μερικούς άριθμούς καί διά
φορα χαρακτηριστικά σημεία στήν προσ
πάθεια μας νά δώσωμε μία συνοπτική 
άλλά σωστή εικόνα άπο το τεράστιο έργο 
του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 
καί ταύτόχρονα μιά εύκαιρία γιά Εθνο
γραφικές άναζητήσεις σέ όσους έχουν τήν 
εύχέρειαν νά ερευνήσουν το βάθος καί το 
πλάτος πού πιάνουν οί προγονικές μας 
ρίζες, καί το ύψος του πολιτισμού μας 
έκεί πού αν είχαν κατοικήσει άλλοι, τόσες 
χιλιετηρίδες έκτεθειμένοι σέ μύριες πολε
μικές κοσμογονίες μέ άλλοφύλους, σήμερα 
θά ήταν χαμένα καί άζήτητα λείψανα στο 
άπέραντο κοιμητηρι τής 'Ιστορίας... Προ
καταβολικά ζητάμε συγγνώμην εάν κά
ποιος άριθμός, μιά λέξις ή καί μιά φρά- 
σις άκόμη δέν γράφηκε σωστά, γιατί είχα
με τόσο πολύ συγκινηθή όταν σημειώναμε 
τις σχετικές πληροφορίες. 'Ύστερα άπο 
αύτή τήν εισαγωγή ξεκινάμε. Το δρομο
λόγιό μας άρχίζει άπό τήν Πόλη. Μιά 
σειρά άπό έκφραστικές φωτογραφίες ση
μαδεύουν τις μεγάλες ιστορικές της στι
γμές καθώς προβάλλουν διαδοχικά: ή
'Αγία Σοφία, ή Μεγάλη του Γένους Σχολή, 
ή Μαράσλειος Σχολή, ή Θεολογική Σχολή 
της Χάλκης, τά σπίτια στο Φανάρι, τά 
παλιά τείχη... Μέ μιά τελευταία ματιά 
στήν άποψι της Πόλης άπό τήν Προπον
τίδα, περνάμε στήν άντικρυνή στεριά όπου 
άπλώνεται ή ύπόλοιπη Επαρχία της Βι
θυνίας. Συμβουλευόμαστε τον Χάρτη πού 
μάς πληροφορεί ότι έδώ ύπήρχαν 181 Οι
κισμοί σέ 14 μεγάλες περιφέρειες. Ή  
έρευνα γιά ολόκληρη τήν Επαρχία έχει 
άποδώσει 1 θ. 860 1 ]2 σελίδες άπό άφηγή- 
σεις πληροφορητών, 1 φιρμάνι άπό τήν 
Άρετσού μέ χρονολογία 1791, 458 έγγρα
φα δημόσια καί ιδιωτικά, 33 χειρόγραφες 
εργασίες προσφύγων μέ συνολικό άρι- 
θμό 3.734 σελίδων, 95 μνημεία λόγου (πα
ραδόσεις, τραγούδια, αφηγήσεις) μέ 194 
σελίδες, καί 282 φωτογραφίες. ’Ανάμεσα 
στις τελευταίες ξεχωρίζομε μερικές χα
ρακτηριστικές πού παρουσιάζουν: Δύο
νεομάρτυρες της ’Ορθοδοξίας, τον Παπα- 
κυριάκο καί τον Παπαδημήτρη, πού έσφά- 
γησαν τό 1920, τον όνομαστό ιερέα των 
Χουχλιών (ιερουργούσε 85 χρόνια καί 
πέθανε 105 χρόνων) ΓΙαπα-Παράσχο ανά
μεσα στα έγγόνια του, τούς Κουταλιανούς 
μετά τήν έξορία τού 1914-1918, καί από
ψεις της Νικομήδειας, της Κίου, των Μου- 
δανιών, τής Προύσας, καί τού Ποταμού 
Ρύνδακου. 'Ο έπόμενος σταθμός μας είναι 
ή ’Επαρχία τής Μυσίας μέ τις 5 Περιφέ
ρειες καί τούς 60 Οικισμούς μέ "Ελληνες 
κατοίκους. Ή  έρευνα γιά τήν περιοχή αύ
τή απέδωσε 2.455 σελίδες άπό άφηγή- 
σεις πληροφορητών, άλλες 38 άπό 2 χει
ρόγραφες εργασίες προσφύγων, 2 άναλυ- 
τικά σημειώματα μέ 14 μεγάλες σελίδες

Θρακιώτισσα ξεριζωμένη άπό τήν γή 
όπου είδε τό πρώτο φως τής ζωής μέ 
νοσταλγία καί πόνο θυμάται τήν αγα
πημένη άλλά χαμένη πατρίδα.

-------------------------------------------------------►
άπό 2 Κώδικες τής Κοινότητος Δαρδα- 
νελλίων, 24 σελίδες άπό μνημεία λόγου 
(παραδόσεις, τραγούδια κ.λ.π.), χάρτες, 
σκαριφήματα, 29 έγγραφα, καί 14 φωτο
γραφίες. ’Από τις τελευταίες, δύο μάς 
θυμίζουν τις παλιές καλές ήμέρες καθώς 
παρουσιάζουν στιγμιότυπα άπό τά θρη
σκευτικά πανηγύρια στον "Αγιο Γεώργιο 
καί τό Άγιασμα τής Ζωοδόχου Πηγής 
στήν περιοχή τού Τσανάκαλε. Αφήνομε 
πίσω μας τήν Τρωάδα, κατηφορίζομε νο- 
τιώτερα προς τό Άδραμύττιον, μπαίνομε 
κάποτε στήν Αίολίδα καί μέ οδηγό μιά 
φωτογραφία σταματάμε στο Άϊβαλί σ’ 
ένα δρόμο όπου ήταν τό σπίτι τού Ήλία 
Βενέζη. Βρισκόμαστε ήδη στήν άγαπη- 
μένη «Αιολική γή» τού μεγάλου μας συγ
γραφέα, όπου έζησαν χιλιάδες συμπατριώ
τες του σέ 3 περιφέρειες μέ 50 Οικισμούς.
Γιά τήν περιοχή αυτή έχουν συγκεντρω- 
θή 4.313 1 ]2 σελίδες άπό άφηγήσεις πλη
ροφορητών καί άκόμη: Δελτία τοπογρα
φικής καί γεωγραφικής περιγραφής τής 
θέσεως 39 Οικισμών, 5 σκαριφήματα επαρ
χιών καί περιφερειών, 1.039 σελίδες άπό 
8 χειρόγραφες εργασίες προσφύγων, 3 
έγγραφα, 386 σελίδες μνημείων λόγου, 
καί 31 φωτογραφίες. Άπό τις τελευταίες, 
άφοΰ άποθαυμάζομε τά άρχοντικά σπίτια 
στο Άϊβαλί, τά Μοσχονήσια καί τις άρ- 
χαιύτητες τής Περγάμου, κάνομε ένα 
φευγαλέο προσκύνημα στις έκκλησίες τού 
Αγίου Νικολάου, Αγίου Γεωργίου καί 
Α γίας Παρασκευής, γιά νά άγκαλιάσω- 
με στήν συνέχεια μέ τό βλέμμα τον χάρτη 
πού δείχνει τήν ’Επαρχία ’Ιωνίας. ’Εδώ 
μέχρι τον μεγάλο ξεριζωμό γνώρισαν αι
ώνες άκμής 123 'Ελληνικοί Οικισμοί μέ 
Κέντρο τήν Σμύρνη. Μιά σειρά άπό φωτο
γραφίες είναι οί σιωπηλοί μάρτυρες τού 
παλαιού μεγαλείου καί τής πρόσφατης κα
ταστροφής καθώς παρουσιάζουν: Τό λι
μάνι, τό Σχέδιο τής Ευαγγελικής Σχολής, 
τό «Όμήρειον», τήν ’Ορχήστρα τής Σχο
λής Άρώνη, τήν Εορτή τού Πάσχα στον 
περίβολο τής Ά γιας Φωτεινής, τό καμπα
ναριό τής Α γίας Φωτεινής, τό εσωτερικό 
τού 'Ελληνικού Θεάτρου τής Σμύρνης 
άπό τήν παράστασι τού «Ριγκολέττο» τό 
1917, τήν υποδοχή τού Ελληνικού Στρα
τού άπό τήν Σμύρνη τό 1918, τούς ’Εθνο
μάρτυρες Μητροπολίτες Σμύρνης Χρυ
σόστομον, Μοσχονησίων Αμβρόσιον, καί 
Κυδωνιών Γρηγόριον, τον Μπουτζά, τό 
Νύμφαιο, τόν Τσεσμέ, τό Κουσάντασι καί 
άλλα περίχωρα καί γειτονιές τής Σμύρνης 
πού έσφρυζαν άπό Ελληνισμό... Γιά τήν 
περιοχή τής ’Ιωνίας έχουν συγκεντρω- 
θή 9.771 1 ]2 σ.άπό άφηγήσεις πληροφορη
τών,588 1 ]2σ.μνημείων λόγου, 1.137 σ. άπό 
20 χειρόγραφες εργασίες προσφύγων, περι
λήψεις άπό 15 Κώδικες, 10 σκαριφήματα, 
Δελτία τοπογραφικής καί γεωγραφικής 
περιγραφής τής θέσεως 22 Οικισμών, 9 
έγγραφα, καί 216 φωτογραφίες. Ακολου
θώντας τις άκροποταμιές τού Έρμου, 
άνηφορίζομε πρός τήν Λυδία, όπου υπήρ
ξαν 32 Οικισμοί διάσπαρτοι σέ 10 περι
φέρειες πού ζωντανεύονται σήμερα μέ 
1.802 σελίδες άπό άφηγήσεις πληροφο
ρητών, 189 άπό χειρόγραφες εργασίες 
προσφύγων, 6 Κώδικες, 4 φιρμάνια καί 
18 φωτογραφίες. "Ενα δεύτερο μεγάλο

ποτάμι πού συναντάμε στήν νοερή περι- 
πλάνησί μας άν καί άκολουθεϊ ώραία δια
δρομή, προτιμάμε νά τό διασχίσωμε άπό 
κάποιο κοντινό γεφύρι, ώστε νά βρεθούμε 
γρηγορώτερα στό επίκεντρο τού προορι
σμού μας. Τό ποτάμι αυτό είναι ό μαγευ
τικός Μαίανδρος πού κατηφορίζει μέ νω- 
χελικά γυρίσματα στον κάμπο τής Καρίας. 
Στήν περιοχή αύτή έζησαν χιλιάδες Έ λ 
ληνες σέ 56 Οικισμούς 7 Περιφερειών, 
όπως προκύπτει άπό 3.966 σελίδες μέ άφη- 
γήσεις πληροφορητών, 434 άπό 7 χειρό
γραφες εργασίες προσφύγων, 95 1 ]2 άπό 
μνημεία λόγου, 6 έγγραφα ιδιωτικής φύ- 
σεως, ένα χάρτη, καί 27 φωτογραφίες. 
Άλλοι 11 'Ελληνικοί Οικισμοί διάσπαρ- 
τοι σέ 2 περιφέρειες ύπήρξαν στήν ’Επαρ
χία τής Λυκίας, όπως προκύπτει άπό 1.131 
1 ]2 σελίδες μέ άφηγήσεις πληροφορητών, 
60 άπό μία χειρόγραφη έργασία πρόσφυ- 
γος, Δελτία τής τοπογραφικής καί γεω
γραφικής θέσεως όλων των Οικισμών, 
δύο ενδιαφέρουσες εκδόσεις τού Κέντρου,
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καί 101 φωτογραφίες. Στην στενή καί 
χαμηλή παραλιακή λωρίδα της Παμφυ- 
λίας, έκεϊ πού τά νερά κατηφορίζουν βια
στικά άπό τις απότομες πλαγιές τού Ταύ
ρου, καί σημαδεύουν το πέρασμα τους μέ 
καταπράσινες κοιλάδες, είχαν αναπτυχθή 
7 Οικισμοί σέ 2 περιφέρειες μέ Κέντρο την 
’Αττάλεια. Έ να σκαρίφημα, ένα σκίτσο, 
580 σελίδες μέ άφηγήσεις προσφύγων, 
27 1 ]2 μνημείων λόγου καί μερικές φω
τογραφίες, ξαναζωντανεύουν τήν Ελλη
νική παρουσία στήν μακρυνή αύτη^ Μι
κρασιατική περιοχή. Στήν γειτονική Ε
παρχία τής Κιλικίας υπήρξαν 26 Οικισμοί 
σέ 4 Περιφέρειες. Ή  έρευνα απεδωσε για 
τήν περιοχή αυτή 1.116 σελίδες μέ αφη
γήσεις πληροφορητών. 2.303 απο 4 χει
ρόγραφες εργασίες προσφύγων, περιλή
ψεις άπό 33 Κώδικες, 30 έγγραφα, ένα 
σκαρίφημα τής ’Επαρχίας, Δελτία με το
πογραφική καί γεωγραφική περιοχή 19 
Οικισμών, καί 45 φωτογραφίες.^ Αφήνον
τας τις επιβλητικές Κιλικίες Πύλες, ανη- 
φορίζομε κατά τον Κιλικίο Ταύρο, και 
περνάμε κάποιον χαμηλό αυχένα του για 
νά βρεθούμε κάποτε στήν Πισιδια. ^Σ αυ
τήν τήν Τροχειά καί άποκλεισμένη Επαρ
χία, βρίσκονταν σκαρφαλωμένοι 6 Οικι
σμοί σέ 5 Περιφέρειες πού έπισημαίνονται 
σ’ ένα χάρτη καί πολλά Δελτία μέ τοπο
γραφικές καί γεωγραφικές περιγραφές. 
Πολύτιμα στοιχεία γιά τήν περιοχή αυτή 
είναι 1.947 σελίδες μέ άφηγήσεις πληρο
φορητών, 1.056 άπό 5 χειρόγραφες εργα
σίες προσφύγων, καθώς καί 23 έγγραφα 
καί 7 φωτογραφίες. ’Ανεβαίνοντας βο
ρειότερα στήν Φρυγία, συναντάμε 19 Οι
κισμούς σέ 5 περιφέρειες πού βρίσκονται 
ώς έπί τό πλεϊστον κοντά στις πήγες του 
Μαιάνδρου, τού "Ερμου, καί τού Σαγγα- 
ριου. Ή  άποδελτίωσις ένός πολύτιμου υλι
κού άπό 808 σελίδες μέ άφηγήσεις πλη
ροφορητών, δίνει πολύτιμες πληροφορίες 
γιά τούς άρχαίους, Χριστιανικούς, Βυζα
ντινούς, καί μεταβυζαντινούς χρόνους. 
’Αξιόλογες επίσης πληροφορίες δίνουν τα 
Δελτία γεωγραφικής καί τοπογραφικής 
περιγραφής τής θέσεως όλων τών Οικι
σμών, σκαριφήματα, 75 σελίδες άπό 3 
χειρόγραφες εργασίες προσφύγων, και 
56 φωτογραφίες. Άνατολικώτερα, στην 
περιοχή τής σημερινής Άγκύρας, συναν
τάμε τήν Γαλατία, μέ 8 Οικισμούς σέ τρεις 
περιφέρειες, πού ζωντανεύονται μέ 685 1 ]2 
σελίδες μέ άφηγήσεις πληροφορητών, σκα
ριφήματα, Δελτία γεωγραφικής καί το
πογραφικής, 3 χειρόγραφα μέ 513 σελί-

Φωτ. 1η. Τό τελευταίο μάθημα στήν 
Σινασό. Αύριο θά έγκαταλείψουν γιά 
πάντα τήν πατρίδα (1924).

Φωτ. 2α. Στερνό χαΐρε στό άγαπημέ- 
νο πρόσωπο πού εμεινε γιά πάντα στήν 
γη τοϋ Πόντου.

Φωτ. 3η. Ή  λαξευτή έκκλησία τών 
'Αγίων ’Αναργύρων στήν Καπαδοκία, 
άπομεινάρι μιας άξέχαστης έποχής.
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δες, 10 Κώδικες, 7 έγγραφα, καί 52 
φωτογραφίες. Στην Επαρχία Λυκαονίας 
πού βρίσκεται νοτιώτερα, υπήρχαν 10 
Οικισμοί σέ 5 Περιφέρειες. Οί έρευνες τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, άπέ- 
δωσαν για τήν περιοχή αύτή 1.705 σελί
δες μέ αφηγήσεις πληροφορητών, 3 σκαρι
φήματα, 6 χειρόγραφες εργασίες προσφύ
γων μέ 258 σελίδες, 6 φιρμάνια, μεταφρά
σεις άπό άλλα 18,3 μεταφρασμένα ιδιω
τικά έγγραφα καί 168 φωτογραφίες. Ή  
γειτονική καί άνατολικώτερη επαρχία της 
Καππαδοκίας, άπέδωσε πλούσιο Εθνο
λογικό υλικό. "Οπως εξηγεί ό καθηγητής 
κ. Merlier ή δλη εργασία για τήν Καπ
παδοκία χρησιμέυσε σαν πλαίσιο για τις 
έρευνες πού έγιναν ύστερώτερα για τις άλ
λες Επαρχίες. ’Από τήν έρευνα του Κέν
τρου Μικρασιατικών Σπουδών, άποκαλύ- 
φθηκαν 81 Ελληνικοί Οικισμοί σέ 7 περι
φέρειες, πού ζωντανεύονται άπό 42.454 
σελίδες μέ αφηγήσεις πληροφορητών, χάρ
τες, σκαριφήματα, Δελτία για 2.551 γεω
γραφικές μονάδες, άλλα 81 μέ γεωγρα
φικές καί τοπογραφικές περιγραφές, 
20.340 σελίδες 106 χειρογράφων Καππα- 
δόκων, 3.704 άπό κατατοπιστικά σημειώ
ματα γιά 284 Κώδικες, 4.514 1 ]2 άπό 
μνημεία λόγου, 14 έκδόσεις τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, 12 φιρμάνια, 
1.420 έγγραφα, καί 3.266 φωτογραφίες. 
Οί τελευταίες δίνουν μέ χαρακτηριστική 
έκφρασι εικόνες γιά τήν φύσι τις περίφη
μες λαξευτές εκκλησίες καί κατοικίες της 
Καππαδοκίας, τις τοιχογραφίες, τήν αρχι
τεκτονική, τις πολιτείες καί Κωμοπό- 
λεις, τις εκκλησίες, τις ιερές εικόνες, τά 
Σχολεία, τις στολές, τά χτενίσματα, καί 
τά κοσμήματα, καί τήν καθημερινή ζωή. 
’Από τις εκκλησίες περισσότερο όνο- 
μαστές είναι τών 'Αγίων Αναργύρων, 
τών Στετράνων, τής Παναγίας, τού Ά 
γιου Παντελεήμονος, τού Άγιου Μάμα, 
τού Άγιου Κωνσταντίνου, ή Σκοτεινή Ε κ 
κλησία, ή εκκλησία τής Μηλιάς, όλες μέσα 
σέ σκαμμένους βράχους, γιά νά θυμίζουν 
στούς αιώνες τό μεγαλείο τής Χριστιανι
κής Πίστεως. Τό άξιοσημείωτο είναι δτι 
πολλές άπό τις έκκλησίες αύτές άπό τήν 
έλλειψι ύγρασίας στο έσωτερικό τους δια
τηρούν θαυμάσιες τοιχογραφίες άκόμη 
καί 1.200 έτών. Σέ μιά άλλη σειρά άπό 
φωτογραφίες βλέπομε δεκάδες άλλες θε
μελιωμένες στο έδαφος έκκλησίες σ’ ολό
κληρη τήν Καππαδοκία. Πολλές άπό αύ
τές είναι σιμοκατεστραμμένες, άλλες έχουν 
γίνει τζαμιά, Σχολεία, κατοικίες, άκόμη 
καί άχυρώνες(ί). Πάνω σ’ αύτό ό κ. 
Merlier έχει γράψει μεταξύ άλλων καί 

τά έξής:
«... Θά μού έπιτραπή σ’ έμένα πού 
δέν είμαι ούτε Έλλην ούτε Τούρ
κος, άλλά Γάλλος, Καθολικός, ό
πως οί πρόγονοί μου, νά άπευθυν- 
θώ στήν Ούνέσκο, τό μεγάλο πνευ
ματικό οργανισμό τών 'Ηνωμένων 
Εθνών, γιά νά άναλάβη μιά πρω
τοβουλία: νά έπέμβη μέ όλο τό κύ
ρος της ώστε νά σωθούν καί νά 
προστατευθοΰν όλοι άκόμη οί ύπάρ- 
χοντες «οίκοι προσευχής» στούς 
τέως Ελληνικούς Οικισμούς τής 
Μικράς Ασίας.
Ά ς  παραμείνουν τζαμιά όσοι έχουν 
γίνει τζαμιά. Θά ήταν όμως ωραίο 
αν ξανάβαζαν κοντά στήν ήμισέ- 
ληνο τον σταυρό πού έχουν βγάλει 
άπό τήν έκκλησία. ’Ά ς παραμεί
νουν σχολεία οί έκκλησίες πού έγι
ναν μορφωτικοί οίκοι. Άλλά όσες

έκκλησίες χρησιμεύουν τώρα γιά 
σταύλους ή μάντρες καί άχυραπο- 
θήκες, θά ήθελα νά ξαναβρούν τήν 
παλιά τους οψη, νά κρατήσουν τον 
εύγενικό τίτλο τού «οίκου προσευ
χής». Τέλος όσες είναι έγκαταλε- 
λειμμένες, ρημαγμένες, ή κατε
στραμμένες, άς άνεγερθούν γιά νά 
παραδοθούν πάλι στο σεβασμό τών 
πιστών. Σκέπτομαι αύτή τή στιγμή 
έκείνη τή μικρή καί συγκινητική 
«Κόκκινη ’Εκκλησία» —Κιζίλ Κι- 
σλέ-μόνη της στον άπέραντο κάμπο, 
τριγυρισμένη άπό λόφους καί βου
νά, έξω άπό τό Σιβριχισάρ. Οί τοι
χογραφίες τών λαξευτών, καί τά 
λαξέυτά μοναστήρια τής Καππα
δοκίας, έγιναν προσκυνήματα άπό 
τά όποια έπιστρέφουν γεμάτοι δέος, 
οί τουρίστες πού ήρθαν άπό όλα τά 
μέρη τού κόσμου... Τί άπήχηση 
θά προκαλούσε στις μεσογειακές 
πολιτισμένες χώρες, καί τό δόξα 
γιά τον Τούρκικο Λαό, αν ή Τουρ
κία διέσωζε ολα τά Χριστιανικά 
μνημεία, όπως διαφυλάττει όλα 
τά άρχαία... Καί τί εύγνωμοίτύνη 
σέ όλους τούς Έλληνες, τής Μι- 
κράς Ασίας, τής Ελλάδος, καί 
παντού στον Κόσμο, όταν μάθουν 
τήν χειρονομία τού Τουρκικού 
Έθνους!...».

Πριν περάσωμε στήν γειτονική ’Επαρ
χία τής Παφλαγονίας, ό κ. Merlier στέ
κεται σέ δύο χαρακτηριστικές φωτογρα
φίες. Ή  μία δείχνει τούς δασκάλους καί 
τούς μαθητάς τού Δημοτικού Σχολείου τής 
Σινασσού, τήν παραμονή τής ήμέρας πού 
θά άφηναν γιά πάντα τον τόπο τους... Ή  
άλλη δείχνει ένα στιγμιότυπο άπό τήν κη
δεία τού Διδασκάλου Φιλίππου Αριστό
βουλου στο Νέβσεχιρ (Νέα Πόλις) μέ 
ήμερομηνία 2 Αύγούστου 1903. Στήν φω
τογραφία φαίνεται καί ένα νήπιο. Πρό
κειται γιά τον έγγονό του ό όποιος έπι- 
σκέφθηκε τήν Έκθεσι καί άναγνώρισε τον 
έαυτό του όπως ήταν πριν άπό 71 ολό
κληρα χρόνια... Παρόμοιες συγκινητικές 
περιπτώσεις έπαναλαμβάνονται συχνά στήν 
αίθουσα τής Έκθέσεως... Οί έρευνες τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών γιά 
τήν περιοχή τής Παφλαγονίας, ζωντα
νεύουν σήμερα 27 Οικισμούς σέ 6 Περι
φέρειες μέ 1.674 1 ]2 σελίδες άπό άφηγή- 
σεις πληροφορητών, 75 άπό 2 χειρόγραφες 
έργασίες προσφύγων, 33 άπό μνημεία λό
γου, 30 Κώδικες, ένα φιρμάνι καί ένα έγ
γραφο, Δελτία μέ τήν τοπογραφική καί 
γεωγραφική περιγραφή τής θέσεως 18 Οι
κισμών, ένα σκαρίφημα, καί 45 φωτογρα
φίες. 'Ο τελευταίος σταθμός μας είναι ό 
Πόντος. Άπό τούς 1.454 Οικισμούς 34 
Περιφερειών, έχουν έρευνηθή μέχρι σή
μερα οί 795. Ή  έρευνα αύτή έχει άποδώ- 
σει: 58.520 1 ]2 σελίδες μέ άφηγήσεις 
πληροφορητών, 13.829 άπό 187 χειρό
γραφα, Δελτία γεωγραφικής -τοπογραφι
κής περιγραφής τής θέσεως 400 περίπου 
Οικισμών καί ώρισμένων άλλων γεωγρα
φικών μονάδων, άρκετά σκαριφήματα, 490 
σελίδες μέ σημειώσεις άπό 13 Κώδικες 
καί 50 φιρμάνια, 136 άλλα έγγραφα, 3.566 
σελίδες άπό μνημεία λόγου, καί 13.829 άπό 
187 χειρόγραφα. Μαζί μέ όλα αύτά πρέ
πει νά προστεθούν καί 488 φωτογραφίες 
άπό τις περιοχές Κοτύωρα, Φάτσα, Σινώ
πη, Σαμψοΰντα, Τίρπολη, Κερασούντα, 
Αργυρούπολη, Νικόπολη, Σεμπίν, Κρώ- 
μνη, Ίμέρα, Σταυρίν, Ριζούντα, Σάντα, 
Γκιορελέ, Δζεβιζλίκ, Ματσούκα, Σεμπίν

—Καραχισάρ, Σουμελά, ’Όφι καί Τρα- 
πεζούντα. Στις φωτογραφίες άπό τήν τε
λευταία έντυπωσιάζουν ή μονή τής Πανα
γίας Σουμελά, ό πολύτιμος Σταυρός τού 
αύτοκράτορος Μανουήλ Κομνηνού, τό Εύ- 
αγγέλιον τού Όσιου Χριστοφόρου, το«Φρο- 
ντιστήριον», ό Μητροπολιτικός ναός, ή Ά 
για Σοφία, ή έκκλησία τής Ά γιας Ά ν- 
νης, τό μοναστήρι τού 'Αγίου Γεωργίου 
Περιστερώτα, τά τείχη τών Κομνηνών 
καί τέλος μιά φωτεινή μορφή: ό Μητρο
πολίτης Χρύσανθος, ό μεγάλος αύτός Ποι
μενάρχης τής Πόλεως στις δραματικές 
ιστορικές στιγμές της, ό προστάτης Χρι
στιανών καί Μουσουλμάνων. Σέ μιά φωτο
γραφία βλέπομε τήν παρτιτούρα κάποιας 
μελωδίας. Ανάμεσα άπό τις νότες διαβά
ζομε: «Με-ροπολίτ βατάν σανά Έλεβιγιέ 
μπαστίμντα κοπιού κιαμέτ...» Δηλαό'ή: 
«Μητροπολίτα ή Πατρίς παρεδόθη εις 
έσέ παρακαταθήκη. Εις έμέ μόλις έπάτησα 
εις Έλεβήν, ένέσκηψαν αί συμφοραί...». 
Είναι ή άρχή άπό ένα νοσταλγικό τρα
γούδι τών Τούρκων προσφύγων τού 1916 
υστέρα άπό τήν Ρωσική κατάκτησι τού 
Πόντο. *0 Μητροπολίτης Χρύσανθος, μέ 
τήν ιδιότητα τού προσωρινού Διοικητού 
Τραπεζοΰντος έξασφάλισε *ιή; ζωή, τήν 
τιμή καί τήν περιουσία τών Τούρκων, οί 
όποιοι μαζί μέ τούς άλλους κινδύνους, εί
χαν νά άντιμετωπίσουν καί τούς Αρμε
νίους Έθελοντάς πού διψούσαν γιά έκδί- 
κησι υστέρα άπό τήν πρόσφατη Τουρκική 
σφαγή έκατοντάδων χιλιάδων ομοεθνών 
τους. "Ενα άλλο πολύτιμο ιστορικό κει
μήλιο όχι σέ φωτογραφία άλλά άτόφιο, 
προκαλεί ρίγη συγκινήσεως στον επισκέ
πτη τής Έκθέσεως. Πρόκειται γιά μιά 
παλιά σημαία μέ γαλανόλευκα ξεθωρια
σμένα χρώματα πού έσχεδίασε ό Μητρο
πολίτης Χρύσανθος μεταξύ 1916—1917 γ;.ά 
τήν Δημοκρατία τού Πόντου, ή όποια έμελ
λε νά μή γίνη ποτέ καθώς επακολούθησαν 
τά δραματικά εκείνα γεγονότα πού ώδή- 
γησαν στήν Μικρασιατική καταστροφή, 
όταν, «καί κληρονομιά ήμών μετεστρά- 
φη άλλοτρίοις, καί οίκοι ήμών ξένοις» 
καθώς άναφέρει ό μεγάλος αύτός 'Ιεράρ
χης σ’ ένα βιβλίο του όπου παραθέτει τό 
άπόσπασμα αύτό άπό τούς θρήνους τού 
'Ιερεμία: Εκατοντάδες χρόνια πριν, ό
Αισχύλος τραγουδούσε μέ πίκρα στούς 
«ΓΙέρσες»:

Ώ  τής Ασίας ολάκερης χωριά καί 
χώρες πώς μ’ ένα μόνο χτύπημα τό
ση εύτυχία γίνηκανστάχτη !... Ώ ι- 
με!...

Μέσα άπό τήν στάχτη αύτή άναγεννή- 
θηκε ό Ελληνισμός τής Μικρασίας καί 
έλαμψε στούς αιώνες... Τό 1922 βρέθηκε 
καί πάλι στήν ίδια στάχτη, τό άχραντο 
έκεΐνο κατάλοιπο τής αιώνιας φλόγας τού 
Ελληνικού μεγαλείου πού μετριέται πάντα 
«μέ τής καρδιάς τό πύρωμα καί μέ τό αί
μα» καί κατασταλάζει —σπονδή θαρρείς 
στον Φοίνικα τής ιστορικής μας άφθαρ- 
σίας—σ’ ολόκληρο τό διάβα τής 'Ελληνικής 
'Ιστορίας σημαδεύοντας τά άχνάρια τής 
Φυλής μας γύρω άπό θυσίας, βωμούς, κα'̂  
τόπους πού αιώνες κράτησαν στον κόρφο 
τους περίλαμπρους πολιτισμούς. Τά ίδια 
άχνάρια τό Κέντρον Μικρασιατικών Σπου
δών ζωντανεύει, χθές μέ μιά επίπονη 
προσπάθεια περισυλλ ογής, σήμερα μέ μιά 
συγκλονιστική ’Έκθεσι, αύριο καί γιά 
πάντα μέ νέες άποκαλύψεις.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΙ. . .

Ή  ’Άμεσος Έπέμβασις είναι μι,ά υπηρεσία, ή 
όποια θεωρείται κατά πάγκοινη άναγνώρισι ή δυναμι-

κώτερη, άλλα και ή ταχύτερη έκφρασι επεμβάσεων 
της πολιτείας σε πολλαπλές υποθέσεις που άναφύονται 
μεταξύ των πολιτών κι έχουν άμεση ανάγκη επιλναεως. 
Τότε ή υπηρεσία αυτή μεταβάλλεται σέ φύλακα—Άγγελο 
για τους έχοντας ανάγκη ένισχύσεως και συμπαραστά- 
σεως και τα περιπολικά της, με τούς έπιβαίνοντας 
’Αστυνομικούς, γίνονται πολλές φορές οί σωτήρες 
των συνανθρώπων τους. "Οτι θά μπορούσαν, δμως, νά 
δώσουν ζωή ακόμη καί σέ νεκρούς ήταν κάτι άσύληπτο 
καί έξω από τά μέτρα τής Ανθρώπινης φαντασίας. Καί 
όμως συνέβη καί αυτό... Συγκεκριμένα στο Σέφφηλντ 
τής ’Αγγλίας άγοράκι τεσσάρων μόνον μηνών εύοέθη 
άνο ί ίθητο από την μητέρα του, στην κούνια του. ’Έξαλ
λη από άπελπισία έτρεξε νά ειδοποίηση την ’Άμεσο  
Δράσι. "Οταν έφθασε τό περιπολικό ένας από τούς έπι
βαίνοντας Αστυνομικούς επιχείρησε νά δώση στο νή
πιο τό «φιλί τής ζωής» χωρίς, όμως, επιτυχία. Τότε 
άρπαξαν τό παιδί, γι.ά νά τό οδηγήσουν στο νοσοκομείο, 
άλλ.ά μόλις ό οδηγός τοϋ περιπολικού έθεσε σέ λειτουρ
γία τη σιερήνα, τό νήπιο άνοιξε τά μάτια του, έβηξε
καί άρχισε νά .....κλ.αίη, ήδη δέ, χαίρει ακρας υγείας.
Πιστεύομε ότι τά σχόλια περιττεύουν. 'Οπωσδήποτε, 
όμως, πρέπει νά έξαρθή μιά μεγάλη καί αδιαφιλονίκητη 
άλήθεια: 'Η  παρέμβασις τών Άστννομικών είναι πάν
τοτε σωστική.

'Ο έντονος ρυθμός τής σημερινής ζωής έχει κουράσει 
πολούς ανθρώπους, στους όποιους δημιουργεί—καθη
μερινώς—ποικίλα άγχη, πού γιά νά τά ξεπεράσουν 
προσπαθούν νά προσφέρουν στον εαυτό τους διάφορες 
μικρό χαρές. ’Έτσι, λοιπόν, ή ζωή γίνεται «μικρό χάρη», 
όπως είπε ό Γκαϊτε, ά/,/.’ οπωσδήποτε πιο άνετη καί 
ιδιαίτερα κατά τήν όλιγοήμερη ετήσια άνάπαυσι πού 
τήν ακολουθεί ή λ.εγομένη χαλάρωσες—ή επί τό εύρω- 
παϊκόιτεροι—«ρηλ.άξ». Μ ’ αυτές τις σκέχρεις ξεκί
νησαν οι δύο κυρίες άπό τό Λ ονδϊνον, πού ενοίκιασαν 
ολόκληρον όροφον στο αριστοκρατικό θέρετρου Μπρά- 
ϊτον τής ’Αγγλίας. Οι κυρίες Τζήν Ρόουζ Κάϊν καί 
Κάρολ Τζούλι, μαζύ μέ τά παιδιά τους, παρονσιάσθη- 
σαν μέ τήν ανάλογη σοβαροφάνεια καί τή μεγαλόπρεπη 
λιμουζίνα τύπου «Νταϊμλερ» στο προσωπικό τοϋ κοσμο
πολίτικου ξενοδοχείου «Άλφιών», όπου καί παρέμειναν 
γιά μιόχ εβδομάδα. ’Έτρωγαν τά άκριβώτερα φαγητά 
καί έπιναν άφθονη σαμπάνια. Στις εξόδους τους χρη
σιμοποιούσαν τή λιμουζίνα μετά., τοϋ ιδιαιτέρου 
οδηγού. Στο τέλος τής έβδομάδος ό διευθυντής τοϋ 
ξενοδοχείου παρουσίασε τό λογαριασμό τής διαμονής, 
πού περιείχε τό αστρονομικό ποσόν τών 1000 λιρών 
ήτοι 70.000 δραχμών.

Καί τότε έγινε γνωστή ή αλήθεια... Οι κυρίες ήταν.... 
«μπατιρολέ» (ήγουν άφραγκες ή μάλλον ανευ....λιρών ) 
μέ μικροσύνταξι τοϋ Αγγλικού J.K.A., άλλα μέ Ασύλ
ληπτα όνειρα καί καλπάζονσα φαντασία. ’Ήθελαν με
γάλη ζωή μέ δαπανηρές καί κοσμοπολίτικες διαποκές, 
οί όποιες θά συνοδεύονταν μέ ενοικιασμένο—αλλά απλή
ρωτο—αυτοκίνητο καί οδηγό. Αυτά όλα έδήλωσαν

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΠ ΕΙΑΙ. . .

μέ πολλή κυνικότητα στήν τοπική ’Αστυνομία πού τις 
συνέλαβε καί τις άνέκρινε καί σαν κακό μαθημένα 
μεγάλα παιδιά, πού διαθέτουν τό...τάλαντο τής αναί
δειας είπαν μέ πολύ «μπλαζέ» ϋφος, ότι τοϋ χρόνου θά 
άποφασίσουν αν θά ενεργήσουν μέ τον ίδιο ή... ανάλογο 
τρόπο.
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ΤΟ ΧΟΜΠΥ ΤΗΣ . .  ,ΚΛΕΠΤΟΜΑΝΙΑΣ

Τό επεισόδιο έχει Λονδρέζικη προέλενσι, άλλα 
κάπως άνατολίτικο χαρακτήρα, γιατ'ι οι πρωταγωνι
στές ή ορθότερα οι... προηαγωνίστριες ήταν Περσίδες 
και για την ακρίβεια φοιτήτριες, «άνωτέρων κοινωνι- 
κώς και εξαιρετικούς πλουσίων οικογενειών». Οι νεαρές 
μας, λοιπόν πρωταγωνίστριες, Π.Φ. 18 χρόνων, Ν.Β. 
21, Σ.Μ. καί Ζ.Μ. 19 χρόνων φοιτήτριες στο Γαλλ.ικό 
Πανεπιστήμιο τής Σορβόννης πήγαν στο Λονδίνο για 
τις διακοπές τους. ’Έκλεισαν τα δωμάτια τους στο 
πολυτελές ξενοδοχείο «Κάρλτον Τάονερ» τον Σίτν καί 
βγήκαν για τα ψώνια τους έν συνεχεία. Κατέληξαν ατά 
μεγάλα καταστήματα «Χάρροντς», άπ’ όπου έκλ.εψαν 
33 είδη, συνολικής αξίας 24 λιρών (1.680) δραχμών). 
Μεταξύ τών κλοπιμαίων συγκαταλέγεται ένα αρκου

δάκι από γούνα καί ένα...μήλο! "Οταν συνελήφθη- 
σαν, είχε μαζύ της ή κάθε μία άνω τών 260 λιρών 
(18.400) δραχμών, κατέθεσε στο δικαστήριο, πού 
προσήλθε ώς μάρτνς κατηγορίας, 6 ’Αστυνομικός τής 
Ασφαλείας, ο όποιος τις σννέλαβε «επ’ αύτοφώρω». 
Στις καταθέσεις τους οί νεαρές κατηγορούμενες είπαν 
τόσο στην ’Αστυνομία όσο καί στο Δικαστήριο, «έν ένί 
στόματι» τα εξής:

—Στο Πανεπιστήμιο πού σπουδάζομε στο Παρίσι 
μάς είπαν οι σνμφοιτήτριές μας, ότι είναι ενκολ.ο νά 
κλ.έψη κανείς άπό τα καταστήματα τοϋ Λονδίνου.

”Λς προστεθή τέλ.ος ότι ή κάθε μία είχε «μηνιαία 
χορηγία» άπό την οίκογένειά της 540 λιρών (37.800 
δραχμών). Γι αυτό καί έξω φρενέϋν ό δικαστής
(τρόπος τον λ.έγειν αυτό ), είπε στις κατηγορούμενες:
Σ ’ αυτό τό δικαστήριο οδηγούνται συνήθως άτομα τά 
οποία κλέβουν, γιατί πεινούν. Σείς, όμως, καμμιά άνά- 
γκη δέν είχατε, ώστε νά κλέψετε καί νά φθάσετε στο 
εδώλιο...

Είναι γεγονός ότι τά κορίτσια είχαν «ευρντάτη οικο
νομική επιφάνεια» καί μπορούσαν άνετα νά ικανοποι
ούν όποιαδήποτε προσωπική τους επιθυμία. Είχαν 
άκόμη μόρφωσι άξιοπρόσεκτη, πού θά έπρεπε νά τις 
άποτρέπη άπό τέτοιου είδους ολισθήματα. ’Εν τούτοις, 
όμως, οί νεαροί βλ.αστοί τών «επιφανών» οικογενειών 
επιθυμούσαν κάτι άλλο, τύ όποιο θά ήταν έντελ.ώς δικό 
τους δημιούργημα. ’Ήθελ,αν τη «γλυκεία αμαρτία» 
τής.,.έπικαταράτου κλ.οπής ευτελών άντικειμένιον, σαν 
δική τους επιτυχία, σαν δικό τους κατόρθωμα, γιαντό 
καί καταδικάσθησαν άπό τό ειδικό δικαστήριο σέ πρό
στιμο 400 λ.ιριύν ή κάθε μία, πού μεταφράζεται σέ 
28.000 δραχμές, «παρά τρίχα» δέ άπέφνγαν το .... 
κρατητήριο, λόγιο τού νεαρού τής ηλικίας των.

Είναι τέλος πάντων περίεργη ή άντίληψις μερικών 
άνθριοπων, πάνω σέ θερισμένα θέματα, τά όπιϊα δημι- 
ονργοϋνται «περιστασιακώς» καί άπό τυχαία γεγονότα. 
’Ιδιαίτερα, μάλ.ιστα, όταν τά γεγονότα αυτά επιβάλλον
ται άπό συγκεκριμένες άναγκαιότητες καί στή συνέχεια 
«περιβάλλονται μέ νομοθετική κάλυψι», ώστε νά άπο- 
τελοϋν κανόνας δικαίου. Πολλές φορές, όμως, εκδη
λώνεται τότε, έτσι άσυνείδητα, «μιά δόσις» άντιδρά- 
σεως άπό μέρους εκείνων, πού πιστεύουνε ότι . . . 
άδικοϋνται άπό τούς παραπάνω κανόνας δικαίου ή επί 
τό άπλ.ούστερον—άπό αυτούς τούς νόμους, γιατί δέν 
είναι «κομμένοι καί ραμμένοι» στά μέτρα τους ή γιατί 
άκόμη δέν σείναι σύμφωνοι μέ τις θρησκευτικές ή 
κοινωνικές τους άντιλήψεις. ’.Αλλά ότι καί μία εντελώς 
άθιόα τροχονομική διάταξις, γιά τήν υποχρεωτική κά- 
λυψι τής κεφαλής τών μοτοσυκλεττιστών μέ προστα
τευτικό κράνος, θά έθεωρεϊτο ώς . . . άσέβεια 
προς τον Θεόν, είναι κάτι πού ξεπερνά τά όρια τής πιο 
άχαλίνωτης φαντασίας ενός πρωτοποριακού συγγρα- 
φέως. Τό «σοβαρό» λοιπόν γεγονός άντιμετωπίζεται 
μέ πολλή στωίκότητα άπό τήν Τροχαία τής πόλ.εως 
Καμπέρα τής Αυστραλίας καί έχει τις διαστάσεις μάλ
λον τοϋ φαιδρού αν μή τοϋ ( κλαυσι)...γελαστικον. 
Καί ιδού τό γεγονός: Ό  Αυστραλός μοτοσυκλεττιστής 
”Αλεξ Μάρκοβιτς έζήτηαε άπό τήν Υπηρεσία Τροχαίας 
τής Καμπέρα νά έξαιρεθή άπό τον φηψισθέντα—τελευ
ταίως—νόμον, δυνάμει τού όποιου είναι υποχρεωμένοι 
οί μοτοσυκλεττισταί νά φέρουν προστατευτικό κράνος, 
μέ τό αίτιολογικόν ότι τούτο άποτελεί.. Ασέβειαν προς

ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

τον Θεόν. Στο δικαστήριο Τροχαίας πού οδηγήθηκε 
κατέθεσεν, ότι άνήκει σέ... θρησκευτικόν δόγμα τής 
’Ανατολικής Εύριόπης, τά μέλη τοϋ οποίου ουδέποτε 
φέρουν κάλυμμα τής κεφαλής, γιατί τό κάλυμμα άπο- 
μακρύνει τον Θεό άπό κοντά τους κι αυτό άποτελεί 
μεγάλη άσέβεια. Τό «κλού» τής όλης νποθέσεως είναι 
ότι, ό κ. Μάρκοβιτς έπλήρωσε.,.άρκονντως «άλμυρό» 
πρόστιμο, γιά τήν άπείθεια πού έξεδήλωσε κατά τής 
τροχονομικής διατάξεως, γιαντό καί υποχρεώθηκε 
όπως...«εφεξής φέρη άνελλι.πώς τό προστατευτικό τον 
κράνος» όταν όδηγή τό δίκυκλό τον, ή νά άγοράση 
αυτοκίνητο γιά νά άπαλλαγή άπ’ αυτό.
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ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΕΙΣ ΤΩΝ ΒΥΘΩΝ

Εις τήν τεχνολογικήν έποχήν μας ή δρασις των κακο
ποιών έχει σαφώς... πολλαπλασιασθή καί έπεκταθή εις 
όλους τούς χώρους τοϋ πλανήτου μας. Μετά από τήν... 
γηΐνην, θαλασσίαν καί έναέριον δραστηριότητά των 
έπηκολούθησε καί ή ύποθαλασσία τοιαύτη, δι’ ό καί ή 
δίωξίς των εις τόν βυθόν ήρχισεν απηνής.

Εις τήν φωτογραφίαν άνδρες τής Γαλλικής Χωροφυ
λακής (Ζενταρμερϋ) μέ περιβολήν καί πλήρη έξοπλι- 
σμόν καταδύσεως, δίκην βατραχανθρώπων, έντός ταχυ
πλόου σκάφους τής υπηρεσίας των, έν δράσει.

Ή  νεανική ήλικία έχει άσύλληπτα όνει
ρα καί τεράστιες φιλοδοξίες πού πολλές 
φορές είναι βαθύτατα εΰγενεϊς καί άνθρώ- 
πινες. Ελάχιστες όμως, φορές είναι νοση
ρές καί παράλογες, όπως άκριβώς συμβαί
νει μέ τό θέμα τής φωτογραφίας μας.

Οί δύο νεαροί λησταί (19 καί 17 έτών) 
κατέλαβον ένοπλοι τήν Τράπεζαν τής 
άμερικανικής κωμοπόλεως Ράντσο Κό- 
ρντοβα καί συνέλαβαν 25 όμήρους, ζη- 
τοϋντες—όμολογουμένως—παράλογα άν- 
ταλλάγματα διά τήν άπελευθέρωσίν των. 
Τελικώς συνεβιβάσθησαν καί έπείσθησαν 
νά παραδοθοϋν, άφοΰ οί ’Αστυνομικοί 
τούς ύπεσχέθησαν ότι θά τούς παρουσιά
σουν άπό τοϋ...δικτύου τής τηλεοράσεως.
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
Τά Βρεττανικά δικαστήρια θά δύνανται εις τό έξής νά καταδικάζουν τούς 

παραβάτας τών νόμων εις άμισθον ένασχόλήσιν εις έργασίας κοινής ώφελείας 
ή εις φυλάκισιν.

Ό  σχετικός νόμος, όστις έψηφίσθη τόν παρελθόντα ’Ιανουάριον, τή συ- 
στάσει μιάς υποεπιτροπής τής Συμβουλευτικής ’Επιτροπής Μερίμνης διά 
τούς εγκληματίας, έτέθη ήδη έν ίσχύϊ εις τό Λονδϊνον, ώς καί εις ώρισμένας 
περιοχάς τοϋ Ντούρχαμ, τοϋ Λάνκασαϊρ, τοϋ Σριούμπαρυ καί τοϋ Κέντ 
«Είναι πολύ ενωρίς διά νά προδικάσωμεν τά άποτελέσματα τοϋ νέου νόμου» 
παρατηρεί ό κ. Ε. Γκ. Πράττ, άνώτατος άξ]κός τής Άστ. τοϋ Λονδίνου 
Ή  πλήρης άνάλυσις τών άποτελεσμάτων αύτών θά διεξαχθή μετά άπό δύο 

έτη, άλλά, βεβαίως, θά ΰπάρξουν άπό τούς πρώτους μήνας, ώρισμέναι ένδεί- 
ξεις περί τής άποτελεσματικότητος ή όχι τοϋ νέου νόμου. Δέν ύπάρχει άμφι- 
βολία, ότι πολλοί έγκληματίαι άντιλαμβάνονται τήν λογικήν τοϋ νόμου καί 
ότι θά προτιμούσαν νά άφιερώσουν ώρισμένον άπό τόν έλεύθερον χρόνον των 
εις έξόφλησιν τοϋ χρέους των πρός τήν κοινωνίαν, παρά νά έκτίσουν τήν ποι
νήν των εις τάς φυλακάς».

Αί καταδίκαι εις έργασίαν ύπέρ τής κοινωνίας κυμαίνονται άπό 40 έως 
200 έργασίμους ώρας, υποχρεώνουν δέ τούς καταδίκους νά έργασθοϋν ώς 
έλαιοχρωματισταί εις κοινοτικός οικοδομάς, ή ώς κτίσται εις φιλανθρωπικά 
ιδρύματα. Ή δη, άρκετοί έργάζονται εις τήν οίκοδόμησιν κέντρου περιθάλ- 
ψεως καθυστερημένων παιδιών ,είς τό Λονδϊνον.

Οί κατάδικοι έργάζονται κατά τάς έλευθέρας των ώρας, πράγμα τό όποιον 
τούς έπιτρέπει νά μή χάνουν τήν έπαγγελματικήν των έργασίαν καί νά μή εύ- 
ρίσκωνται διά μεγάλας περιόδους μακράν τής κοίκογενείας των. Ούδέποτε ό 
κατάδικος άσχολεϊται πέραν τών οκτώ συνεχών ώρών.

«'Υπάρχουν, βεβαίως, καί έκεΐνοι, οίτινες θά προτιμήσουν τήν άνάπαυ- 
σιν καί τήν άπαλλαγήν άπό τάς οικογενειακός ή τάς έπαγγελματικάς εύθύνας, 
τάς όποιας τούς έξασφαλίζει ή διαμονή εις τήν φυλακήν, ούτοι, όμως άποτε- 
λοϋν τήν μειοψηφίαν», εϊπεν ό κ. Πράττ.

Ή  δυνατότης έκλογής τής ποινής παρέχεται τόσον εις τούς καθ’ έξιν 
παραβάτας τών νόμων, όσον καί εις τούς καταδικαζομένους διά πρώτην φοράν. 
Ή  'Υπηρεσία Δοκιμασίας τών καταδίκων, ήτις, άρχικώς εϊχεν έκφράσει δυ
σπιστίαν διά τήν ορθότητα τοϋ μέτρου, αναγνωρίζει, τώρα, ότι είναι ώφέλιμον 
νά μή άπομακρύνεται ό κατάδικος άπό τήν κοινωνίαν, ή άπό τήν οίκογέ- 
νειάν του.

Συνήθως, οί έργοδόται, οίτινες άπασχολοΰν τόν κατάδικον, δέν πληροφο
ρούνται τήν πραγματικήν του ιδιότητα.

"Εως τώρα, τό μέτρον άπεδείχθη ορθόν «λέγει ό κ. Πράττ». Οί κατάδικοι 
έργάζονται όμοϋ μετά τών έθελοντών καί συγχρωτίζονται έλευθέρως μετ’ αύ
τών. Φυσικά, δέν τοποθετοϋμεν τούς καταδίκους εις θέσεις, εις τάς οποίας 
θά τούς έδίδετο ή δυνατότης νά βλάψουν τά άτομα ή τάς όργανώσεις ,τάς 
όποιας υποτίθεται, ότι πρόκειται νά βοηθήσουν.
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ΣΩΣΤΙΚΗ METΑΜΦΙΕΣΙΣ

Οί νεαροί τραγουδισταί τής μοντέρνας ή έπί τό ...,εύρωπαί- 
κώτερον «Πόπ» μουσικής, όπου καί αν έμφανισθοϋν, κυριολε
κτικούς αποθεώνονται άπό τούς θαυμαστάς των καί πρό παντός 
από τις θαυμάστριές των. "Οτι όμως συνέβη εις τόν δημοφιλή 
’Αμερικανό τραγουδιστή Νταίηβιντ Κάσσιντυ εις τόΜάντσε- 
στερ τής ’Αγγλίας, όπου έπρόκειτο νά τραγουδήση, ήτο ανευ 
προηγουμένου. Δέκα χιλιάδες μαινόμενες νεάνιδες συνεκεντρώ- 
θησαν καί ώρύοντο έν ρυθμω «θέλομε τόν Νταίηβιντ», ό όποιος 
γιά νά άποφύγη τις έμμανεΐς περιπτύξεις των, διέλαθε τής προ
σοχής των, μεταφιεσθείς εις ...’Αστυνομικόν, όπου καί έν μέσω 
δύο...«όρίτζιναλ» συναδέλφων του άπεχώρησεν άπό τήν θύραν 
τή ς..... υπηρεσίας.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Ή  Ιταλική Χωροφυλακή διαθέτει ειδική υπηρεσία 
περιφρουρήσεως καί διαφυλάξεως τών βυθών, άπό τάς 
αδηφάγους καί άρπακτικάς διαθέσεις τών διαφόρων 
άρχαιοκαπήλων. Ή  νεοπαγής υπηρεσία απέδωσε θετικά 
άποτελέσματα καί άπέβη ό φόβος καί ό τρόμος τών κυνη
γών θησαυρών καί—τών τούτοις—όμοιων των.

Εις τήν φωτογραφίαν μας ό CARABINIERI DEL 
MARE, ώς γνήσιος βατραχάνθρωπος, έπί τω έργω.

ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ

«Μιζεράμπιλε Βίζουμ» (οίκτρόν τό είδεϊν !!!) θά άνε- 
φώνη ό Κικέρων έκστασιαζόμενος άπό τό άσυλλήπτου 
φρικτότητος θέαμα τών «πλέγδην» σιδηρικών τών φω
τογραφιών μας, πού οφείλεται εις τάς πολλαπλάς 
συγκρούσεις αυτοκινήτων (κοινώς καραμπόλα).

Τά θέματά μας άπό κεντρικήν αμερικανικήν λεωφόρον 
κατά τήν διάρκειαν ένός αιματηρού «γουήκ—έντ», όπου 
έκυριάρχησε τό ποτόν καί ή ύπνηλία(DOZING AND 
DRINKING), κατά τή ν’Αμερικανικήν ’Αστυνομικήν 
ομολογίαν. Οί ’Αστυνομικοί έν μέσω τών παραμορφωμέ. 
νων σιδήρων εις τήν άπέλπιδα προσπάθειαν άνευρέσεως 
ζώντων, όπως καί οί συνάδελφοί των εις όλόκληρον 
τόν κόσμον, διερωτώνται διατί τόση συμφωρά άπό έπι- 
πολαιότητα;
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 . Άρμοδιότης προς καθορι

σμόν της συνταξίμου υπηρεσίας:

Συμφώνως τώ Α.Ν. 599]1968,
άποκλειστικώς άρμοδία, διά τον 
καθορισμόν τής συνολικής συνταξί
μου υπηρεσίας καί τής άντιστοιχού- 
σης εις ταύτην συντάξεως, είναι ή 
'Υπηρεσία Συντάξεων τοϋ Γενικού 
Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, ήτις δμως 
προβαίνει είς τον τοιοϋτον καθορι
σμόν μετά την εξοδον τοϋ στρατιω
τικού έκ τοϋ Σώματος, διά τής, προς 
τον σκοπόν τούτον, έκδιδομενης 
πράξεώς της. Κατ’ έξαίρεσιν ή 
'Υπηρεσία αυτή, δύναται νά καθορί- 
ση άν, χρόνος τής υπηρεσίας ύπη- 
ρετοϋντος στρατιωτικού, υπολογίζε
ται διά τήν άπονομήν τής προσαυ- 
ξήσεως λόγω πολυετούς υπηρεσίας, 
οσάκις εγείρονται άμφιβολίαι περί 
τούτου. Κατ’ άκολουθίαν, καθίσταται 
προφανής ή χρησιμότης των διευ
κρινιστικών πληροφοριών τής τε 
παρούσης καί τών προηγηθεισών 
διατριβών.

2 . Διάκρισις συνταξίμου υπη

ρεσίας :

Αί συντάξιμοι ύπηρεσίαι τών 
στρατιωτικών, διακρίνονται είς πρα- 
γματικάς καί πλασματικάς τοιαύ- 
τας. Πραγματικαί ύπηρεσίαι είναι 
αί πράγματι παρεχόμεναι τοιαϋται, 
α'ίτινες αύτοτελώς θεμελιοϋσι>συντα- 
ξιοδοτικόν δικαίωμα, πλασματικαί 
δέ αί προσμετρούμεναι ύπηρεσίαι 
ήτοι αί τοιαϋται α'ίτινες, κατ’ ειδι
κήν διάταξιν νόμου, χαρακτηρίζον
ται ώς συντάξιμοι. Προς πληρεστέ- 
ραν κατανόησιν τής διακρίσεως ταύ- 
της, άναφέρεται ή άκόλουθος συγκε
κριμένη περίπτωσις: Στρατιωτικός 
άπεμακρύνθη τών τάξεων, συνεπεία 
πράξεως έκδοθείσης κατά περερμη- 
νείαν τών κειμένων διατάξεων, έν 
συνεχεία δέ έπανεφέρθη είς τήν 
Υπηρεσίαν κατόπιν άνακλήσεως ύπό 
τής Διοικήσεως, άφ’ έαυτής ένερ- 
γούσης, τής τοιαύτης, περί άπομα- 
κρύνσεως, πράξεώς της. Είς τήν 
περίπτωσιν ταύτην, ό έκτος ύπηρε- 
σίας διαδραμών χρόνος, θεωρείται 
ώς τοιοΰτος πλασματικής καί ούχί 
πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας. 
Περίπτωσις χαρακτηρισμού τοϋ χρό
νου τούτου ώς τοιούτου πραγματικής 
συνταξίμου ύπηρεσίας, ύφίσταται

Είς τήν παρούσαν διατριβήν περιλαμβάνονται ά φ ’ ένός μέν  
τά ύψη τώ ν μηνιαίω ν συντάξεω ν καί τώ ν έπιδομάτω ν νόσου ώ ν ,  
άπό τής 1 5 -3 -7 4 , δικαιούνται οί συνταξιοδοτούμενοι άνδρες τής 
Χ ω ρ]κής, ά φ ’ ετέρου δέ παρέχονται χρήσιμοι διευκρινιστικοί π λ η -  
ροφορίαι άναφερόμεναι είς τόν τρόπον προσμετρήσεως τώ ν συν
ταξίμω ν υπηρεσιώ ν, τόν προσδιορισμόν τ ώ ν , είς ταύτας, ά ντ ι-  
στοιχούντω ν πεντηκοστώ ν τής συντάξεω ς καί είς περιπτώσεις  
καθ’ ας άπώ λλυται τό συνταξιοδοτικόν δικαίωμα ή έπέρχεται α 
ναστολή άσκήσεως τ ο ύ τ ο υ . Ο ϋτω , έν συνεχεία  προγενεστέρω ν 
όμοιων διατριβών έν αίς προσδιωρίσθη ό τρόπος υπολογισμού τής 
δικαιουμένης συντάξεω ς ώς καί αί βασικώτεραι τώ ν συνταξίμω ν  
υπηρεσιώ ν, έπιδιώκεται ή κτήσις, παρ’ έκάστου άνδρός, τής 
στοιχειώ δους, του λά χισ τον , γνώ σεω ς τώ ν συνταξιοδοτικών αυ
τού δ ικα ιω μ άτω ν.
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οσάκις ή, περί άπομακρύνσεως, πρα- 
ξις τής Διοικήσεως έκρίθη ώς πα
ράνομος, δι’ έπακολουθησάσης άπο- 
φάσεως, Δικαστηρίου τής τακτικής 
ή διοικητικής Δικαιοσύνης (Συμ
βουλίου τής Επικράτειας κ.λ.π.) 
ή τοιαύτης έτέρου συλλογικού ορ
γάνου άσκοΰντος δικαιοδοτικόν έρ- 
γον ύπό καθεστώς καί εγγυήσεις δι
καστικής δικονομίας. 'Η  προκειμένη 
διάκρισις των υπηρεσιών εις πρα- 
γματικάς ή θεμελιωτικάς καί πλα- 
σματικάς ή προσμετρουμένας, έχει 
ιδιαιτέραν σημασίαν δσον άφορα τον 
άκριβή προσδιορισμόν των συνολι
κών πεντηκοστών καί τής έκ τούτων, 
προκυπτούσης συντάξεως, περιπτώ
σεις αΐτινες λεπτομερέστερον άνα- 
λύονται κατωτέρω. Προς άποφυγήν 
παρερμηνειών, διευκρινίζεται ενταύ
θα δτι ό έν προσαυξήσει (εις διπλοΰν) 
υπολογιζόμενος χρόνος υπηρεσίας 
τής κατοχικής περιόδου (άπό 28-10- 
1940 έως 31-12-1944), ώς καί ό 
τοιοΰτος έν τή Ζώνη τών Επιχειρή
σεων (άπό 1-4-1946 έως τής 31-10- 
1949), λογίζεται ώς χρόνος πραγμα
τικής συνταξίμου υπηρεσίας καί κατά 
συνέπειαν συναθροίζεται μετά τής 
πράγματι παρασχεθείσης υπηρεσίας.

3 . Προσδιορισμός πεντηκο

στών :

α. 'Η πραγματική συντάξιμος 
υπηρεσία, υπολογίζεται έτος καί 
πεντηκοστόν διά τά πρώτα 25, έτη, 
έτος καί δύο πεντηκοστά διά τά έτη 
άπό 26-30 καί έτος καί τρία πεντη
κοστά διά τά έτη άπό 31 —35. 
Ούτω ή άντιστοιχία έτών πραγμα
τικής συνταξίμου υπηρεσίας καί 
πεντηκοστών, είναι ή άκόλουθος:
25 έτη=25]50, 26 έτη =  27J50, 
27 έτη =  29]50, 28 έτη =  31J50, 
29 έτη =  33J50, 30 έτη =  35]50, 
31 έτη=38]50, 32 έτη =  41J50, 
33 έτη=44]50, 34 έτη=47]50 καί 
35 έτη=50]50. 'Η άνωτέρω υπηρε
σία εξευρίσκεται άθροιζομένης τής 
πραγματικής τοιαύτης τού στρατιω
τικού καί πάσης έτέρας ήτις, νόμω 
λογίζεται ώς πραγματική συντά
ξιμος (έμπόλεμος, Ζώνης Επιχειρή
σεων κ.λ.π.) έκ τού συνόλου δέ άφαι- 
ρεϊται πάσα τυχόν ύφισταμένη μετα
βολή μειοΰσα τον χρόνον τούτον 
(άγνοια, έκτιθεϊσα δικαστική φυλά- 
κισις, δικαστική προφυλάκισις έφ’ 
οσον δεν έπηκολούθησεν άθώωσις 
ή άπαλλαγή, άργία δι’ άπολύσεως, 
αργία διά γνροσκαίρου παύσεως έφ’

δσον συνολικώς υπερβαίνει τό 6μη- 
νον, λιποταξία, διαθεσιμότης όφει- 
λομένη εις άξιόποινον πραξιν ή πει
θαρχικόν παράπτωμα δι’ ά έπηκο
λούθησεν έξοδος έκ τού Σώματος ή 
μετάθεσις εις αργίαν δι’ άπολύσεως 
κ.λ.π.). 'Η υπηρεσία τού στρατιωτι
κού άρχεται άπό τής κατατάξεως 
μέχρι τής έκπνοής τού Ιδνθημέρου 
άπό τής δημοσιεύσεως τής, περί άπο
μακρύνσεως, πράξεως τής Διοική- 
σεως, εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερ- 
νήσεως ή μέχρι τής 31ης Δεκεμβρί
ου, προκειμένου περί καταλαμβανο- 
μένων ύπό τού ορίου ήλικίας.

Κατά τήν άθροισιν υπολογίζονται 
ή τε ήμερομηνία τής κατατάξεως 
καί ή τοιαύτη τής άπομακρύνσεως, 
προκειμένου δέ τοΰπροσδιορισμοΰ τής 
ήμερομηνίας έκπνοής τού Ιδνθημέ- 
ρου, προσμετρεΐται καί ή ήμερομη
νία τής δημοσιεύσεως. Οΰτω εάν τις 
κατετάγη εις τό Σώμα τήν 23-6-1947 
καί ή περί άπολύσεώς του πράξις 
έδημοσιεύθη εις τό Φ.Ε.Κ. τής 
8-12-1974, τελευταία ήμέρα τού 
Ιδνθημέρου είναι ή 22-12-1974 
καθ’ ήν συμπληροΐ συνολικήν πρα
γματικήν υπηρεσίαν—μή ύφισταμέ- 
νης μεταβολής τινός —έξ έτών 27 
καί μηνών 6 (έάν ή άφαίρεσις έγέ- 
νετο κατά τον συνήθη τρόπον, θά 
έξήγοντο έτη 27, μήνες 5, ήμέραι 29). 
’Εάν ό ’ίδιος είχε καταταγή τήν 
2-7-1947 καί κατελαμβάνετο ύπό 
τού ορίου ήλικίας τήν 31-12-1974, 
κατά τον αυτόν τρόπον, έξευρίσκο- 
μεν δτι ή συνολική ύπηρεσία του άνέρ- 
χεταιείςέτη 27, μήνας 5 καίήμέρας 
30 ήτοι εις 27 1]2 έτη. 'Ομοίως 
έξευρίσκομεν τό σύνολον τής ε μ π ο 
λ έ μ ο υ  υπηρεσίας, ώς καί τής τοιαύ
της τής Ζώνης Επιχειρήσεων. Ου- 
τω έάν τις διετέλεσεν εις τήν Ζώνην 
’Επιχειρήσεων άπό 1-6-1948 έως 
31-10-1949, ό συνολικός χρόνος τής 
τοιαύτης ύπηρεσίας του, ήτις προ
στίθεται κανονικώς εις τήν πραγμα
τικήν ύπηρεσίαν, άνέρχεται εις 1 
έτος, 5 μήνας καί 1 ήμέραν (έάν ή 
αφαίρεσις έγένετο κατά τον συνήθη 
τρόπον, θά έξήγοντο 1 έτος 4 μήνες 
καί 30 ήμέραι, ήτοι 1 έτος καί 5 
μήνες).

β. Τό κατά συγκεφαλαίωσιν τού 
συνταξίμου χρόνου έλαττον τών 12 
μηνών διάστημα, λογίζεται πλήρες 
έτος, έάν είναι τουλάχιστον ίσον προς 
έξ (6) μήνας. Ούτω έάν τις κατετάγη 
είς τό Σώμα τήν 4-7-1946 καί τήν 
31-12-1974 καταλαμβάνεται ύπό 
τού ορίου ήλικίας, τώ έχουσι κατα- 
λογισθή δύο (2) ήμέραι άγνοιας καί 
διετέλεσεν είς τήν Ζώνην ’Επιχειρή

σεων άπό 1-7-1947 έως 5-7-1949, 
κατά τον έκτεθέντα τρόπον, έξευ
ρίσκομεν δτι ή συνολική πραγματική 
συντάξιμος ύπηρεσία του, άνέρχεται 
είς έτη 30, μήνας 6, ήμέραν 1, αντι
στοιχεί δέ αύτη προς 38]50 καί προ
κειμένου περί οπλιτών καί Άνθυ- 
πασπιστών προς 48J50. Διευκρινί
ζεται ένταΰθα, προς άποφυγήν 
συγχύσεως, δτι ούδεμίαν έφαρμογήν 
έχει έν προκειμένω πρόσφατον νο- 
μοθέτημα (Ν.Δ. 188J1973) καθ’ δ 
οσάκις, διά τήν θεμελίωσιν δικαιώ
ματος συντάξεως, άπαιτείται χρόνος 
έκφραζόμενος είς πλήρη έτη, λογίζε
ται πλήρες έτος τό διάστημα δπερ 
ύπερβαίνει τάς τριακοσίας (300) 
ήμέρας, τής διατάξεως ταύτης άνα- 
φερομένης είς τούς πολιτικούς ύπαλ- 
λήλους καί ρυθμιζούσης διάφορον 
περίπτωσιν.

γ. "Αν πλήν τής, κατά τά άνω
τέρω, πραγματικής συνταξίμου ύπη
ρεσίας, ύφίστανται καί πλασματική 
τοιαύτη (όράτε παράγραφον 2), έκα
στον έτος πλασματικής ύπηρεσίας 
αντιστοιχεί πάντοτε προς εν πεντη
κοστόν. Καί είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην, λογίζεται ώς πλήρες έτος 
ή πλασματική ύπηρεσία ήτις είναι 
τουλάχιστον ίση προς έξ (6) μήνας. 
Ούτω ό χρόνος τής πλασματικής 
ύπηρεσίας, δέν προστίθεται είς τον 
τοιοΰτον τής πραγματικής τοιαύτης, 
άλλά έξάγονται τά, έκ τής τελευταίας, 
προκύπτοντα πεντηκοστά καί είς ταΰ- 
τα προστίθενται τά τοιαΰτα τής 
πλασματικής ύπηρεσίας.

4 . ’Απώλεια , αναστολή άσκή- 

σεως δικαιώματος συντάξεως - 

παραίτησις:

Τό είς συντάξιμον δικαίωμα, ό>ς 
ύπεγραμμίσθη καί είς τήν «περί απο
ζημιώσεων» διατριβήν, άπόλλυται 
έάν ό στρατιωτικός τεθή είς άπόταξιν 
λόγω λιποταξίας ή έάν καταδικασθή 
είς ποινήν καθείρξεως, έπί κλοπή, 
ύπεξαιρέσει, άπάτη, ίδιοποιήσει, πλα
στογραφία, άπιστία ή παραποιήσει, 
έφ’ δσον τά άδικήματα ταΰτα στρέ
φονται κατά τού Δημοσίου ή κατά 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου. Είς τήν περίπτωσιν τοιαύτης 
καταδίκης, άναγνωρίζεται είς τήν 
σύζυγον, κατά τό άναλογοΰν αύτή 
ποσοστόν, δικαίωμα λήψεως τής 
συντάξεως τού συζύγου της δστις, 
άπό τής καταδίκης του, θεωρείται 
ώς οίονεί άποβιώσας. Τό είς σύντα-
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ξιν δικαίωμα, δεν δύναται να άσκη- 
θή, εάν ό δικαιούχος καταδικασθή 
εις ποινήν καθείρξεωςδι’οίονδήποτε 
έτερον άδίκημα, πλήν των συνεπαγό
μενων την άπώλειαν, μέχρι της λη- 
ξεως τής ποινής του. Επίσης έάν 
άποβάλη τήν Ελληνικήν ’Ιθαγέ
νειαν ή απόκτηση ξένην, έξαιρέσει 
των Ελλήνων των άποκτώντων τήν 
’Αμερικανικήν ’Ιθαγένειαν, καθ’ 
δσον βάσει κυρωθείσης συνθήκης 
φιλίας, οί πολϊται Ελλάδος καί Η . Π . 
Α. απολαμβάνουν άμοιβαίως ’Εθνι
κής μεταχειρίσεως. 'Η παραίτησις 
άπό του δικαιώματος συντάξεως, 
είναι ισχυρά άπό τής περιελεύσεως 
τής σχετικής δηλώσεως εις τό Δη
μόσιον, μή άπαιτουμένης καί τής 
άποδοχής ταύτης ύπ’ αύτοϋ καί μή 
δυναμένης νά άνακληθή.

5 . "Υψος συντάξεως — ’Επι

δόματος νόσου :

α.'Ως άνεφέρθη παλαιότερον, οί 
έξερχόμενοι του Σώματος συνεπεία 
νόσου ή τραύματος καί συνταξιοδο-

τούμενοι, δικαιούνται μηνιαίου προ
σωπικού καί άμεταβιβάστου επιδό
ματος νόσου δπερ, άπό τής 15-3-1974 
άνέρχεται εις τά άκόλουθα ποσά, 
άναλόγως τοϋ καθοριζομένου ύπό τής 
Α.Σ.Υ.Ε. ποσοστού άνικανότητος: 
Άνικανότης 25% έως 45% δραχμαί 
435, άνικανότης 50% έως 55 % 
δραχμαί 520, άνικανότης 60 % έως 
65%  δραχμαί 645, άνικανότης 76% 
έως 75% δραχμαί 875, άνικανότης 
80% έως 95% δραχμαί 1080, άνικα
νότης 100% δραχμαί 1380. Τά ποσά 
ταϋτα προσαυξάνονται κατά 50%, 
έφ’ δσον πρόκειται περί συνταξιο- 
δοτουμένου ένεκα φυματιώσεως ή 
νοσήματος φωματιώδους φύσεως ή 
περί ύποστάντος μείωσιν τής προς 
εργασίαν ικανότητάς του 80% καί 
άνω, άμα δέ καί μή δυναμένου, κατά 
τήν γνωμάτευσιν τής Α.Σ.Τ.Ε. νά 
έκτελέση τάς στοιχειώδεις αότοΰ 
άνάγκας άνευ τής βοήθειας τρίτου 
προσώπου. 'Ολόκληρον τό, κατά 
τά άνωτέρω, προκϋπτον ποσόν λαμ
βάνουν—σύν τη σ υ ν τ ά ξ ε ι  — οί 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον συνταξιοδο- 
τούμενοι, έφ’· δσον κριθή κατά τήν

νόμιμον διαδικασίαν (συνταξιοδοτική 
άνάκρισις, συμφώνως τώ άρθρω 51 
Α.Ν. 1854J1951 κ.λ.π.) δτι ή πάθη- 
σις ή τό τραύμα των προήλθον προ- 
δήλως καί άναμφισβητήτως κατά 
τήν υπηρεσίαν καί ένεκεν ταύτης, 
άλλως λαμβάνουν τό ήμισυ τοϋ μη
νιαίου τούτου έπιδόματος.

β. 'Η μηνιαία σύνταξις των συν- 
ταξιοδοτουμένων συνεπεία νόσου ή 
τραύματος προελθόντος έξ αίτιας 
τής υπηρεσίας, κανονίζεται επί τη 
βάσει τοϋ ποσοστού άνικανότητος 
καί τοϋ συνταξίμου μισθού (άθροι
σμα Β.Μ. εύδόκιμον πολυετία Χ80 
X τό ποσοστόν άνικανότητος), άπο- 
νέμεται αυτή έφ’ δσον είναι μείζων 
τής, έκ των ετών υπηρεσίας, προ- 
κυπτούσης καί δεν δύναται νά ή κα- 
τωτέρα (άπό τής 15-3-1974) των 
δραχμών 970, μετά τού έν έδα- 
φίω α' έπιδόματος νόσου. 'Η μηνιαία 
σύνταξις, βάσει τών έτών υπηρεσίας 
άπό τής αυτής ήμερομηνίας (15-3- 
1974) διεμορφώθη, κατά βαθμούς, 
ώς εις τον κατωτέρω παρατιθέμενον 
πίνακα:

Π I Ν Α Ξ

Έ μφ α ίνω ν τό ύψος τών παρά Δημοσίου, παρεχόμενων ε̂ ίς τούς άνδρας τής Χωροφυλακής 

μηνιαίων συντάξεω ν, άπό 15-3-1974 καί εντεύθεν

'WΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΣΥΝΤ]ΡΧΗΣ ΑΝΤ)ΡΧΗΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

οXρ· Μέ εύδόκιμον 40% Μέ εύδόκιμο> 40% Μέ εύδόκιμον 40% Μέ εύδόκιμον 40%
δ καί πολυετίαν: καί πολυετίαν: και πολυετίαν:

G 2ό /ο
22% 26% 22% 26% 18% 22% 26%

50 20.690 16.945 17.365 14.500 14.855 — 12.780

47 19.450 15.930 16.325 13.630 13.965 — 11.910

44 — 14.915 15.280 12.760 13.075 — 11.245

41 — — — 11.890 12.180 — 10.225 —

38 — — — 11.020 11.290 — 9.475 —

35 _ — ------- · 10.150 10.400 — 8.730 —

33 _ — — 9.570 9.805 — 8.230 —

31 _ — — 8.990 9.210 — 7.730 —

29 — — — — — — 7.235 —

23 _ — — — — 6.570 6.735 —

25

"

6.080 6.235
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Ηb
Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ο Σ Υ Π Ο Μ Ο Ι Ρ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΣ

X
F Μέ εύδόκιμον 40% Μέ εύδόκιμον 40% Μέ εύδόκιμον 40%
ω

c
Κ. Β. καί πολυετίαν Κ. R. καί πολυετίαν Κ. Β. καί πολυετίαν

18% 22% 26% 18% 22% 26% 18% 22% 26%

50 — — 10645 — — 9850 _ 905
47 — — 10115 — — 9260 — — 8655
44 — — 9375 — — 8665 — — 8100
41 — 8525 — — 7880 — — 7365 —

38 — 7900 — — 7305 — — 6830 —

35 — 7280 — — 6730 — — 6290 .------

33 — 6860 — — 6345 — — 630 —

31 — 6445 — — 5960 — — 5570 —

29 — 6030 — — 5575 — — 5220 —

27 5345 5615 — 5065 5190 — 4720 4850 —

25 4950 5200 — 4690 4805 — 4380 4490 —

'8Ηb

ΑΝΘΤΠΑΣΠΙΣΤΗΣ 
24 καί άνω

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ 
24 καί άνω

ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗΣ 
24 καί άνω

ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ
24 καί άνω

Xί="Η Μέ εύδόκιμον 40% Μέ εύδόκιμον 40% Μέ εύδόκιμον 40% Μέ εύδόκιμον 40 %7*ω
Η

Κ. Β. καί πολυετίαν Κ. Β. καί πολυετίαν Κ. Β. καί πολυετίαν Κ. Β. καί πολυετίαν
18% 22% 26% 18% 22% 26% 18% 22% 26% 18% 22% 26%

50 — 8550 876θ7 — 8115 8315 — 7275 7450 — 6425 6580
48 — 8205 8410 — 7790 7985 — 6980 7155 — 6165 6320
45 — 7695 - — 7305 — — 6545 — — 5780 —
43 — 7350 — — 6980 — — 6255 — — 5525 —
41 — 7010 — — 6655 — — 5965 — — 5270 —
39 6505 6670 — 6175 6330 — 5535 5675 — 4885 5010 —
37 6170 6325 — 5855 6005 — 5250 5380 — 4635 4755 —
35 5835 5985 — 5540 5680 — 4965 5090 — 4385 4495 —

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Εις τον
ται ή 
έξοδος

παρόντα πίνακα, περιλαμβάνοντα αί πιθανώτεραι των περιπτώσεων, ώς βάσις δέ λαμβάνε- 
25ετής συντάξιμος υπηρεσία μετά τήν συμπλήρωσιν της οποίας, είναι δυνατή ή εκούσια 
έκ τοΰ Σώματος.
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Μέ το ξέσπασμα τοϋ μεγάλου απελευθερωτικού ξε
σηκωμού των Ελλήνων τό 1821, μέσα στο γενικό άν- 
θελληνικό άντιεπαναστατικό κλίμα τής επίσημου Ευ
ρώπης, μιας Εύρώπης στην οποία έπνεε άπειλητικός δ 
άνεμος της «'Ιεράς συμμαχίας», φούντωσε παρήγορο 
καί ένθαρρυντικό γιά τον έπαναστατημένο έλληνισμό, 
τό πνεύμα του Φιλελληνισμού, το αγνό εκείνο και^ευγε- 
νικό κίνημα των έκλεκτών έκπροσώπων της ύγιοΰς 
Κοινής Γνώμης τοϋ Δυτικοϋ Κόσμου, κατά τής τυραν
νίας καί τοϋ στραγγαλισμού της Εθνικής ελευθέριας 
καί άνεξαρτησίας εις τήν Πατρίδα των Πατρίδων.

Διανοούμενοι, Στρατιωτικοί καί άλλοι άνθρωποι, 
θαυμασταί του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, σταθή
καν άμέσως στο πλευρό των άγωνιζομένων, για την 
άπελευθέρωσί τους, Ελλήνων. Πυργώθηκε μέσα τους 
μια άγάπη, μεγάλη, δυνατή και ειλικρινής,^ για ιην 
μαχομένη Πατρίδα των Μαραθωνομάχων καί των δη
μιουργών τοϋ Παρθενώνα. Καί, στή συνέχεια, οχι μό
νον έβοήθησαν οικονομικά τήν Ελληνική Έπανάστασι, 
άλλά πολλοί ήλθαν, έδώ στήν Ελλάδα καί πήραν μέρος 
στον τιτάνιο αύτόν άγώνα τών σκλάβων Ελλήνων.

Άμέσως, μετά τήν έναρξι τής Έπαναστάσεως, Ε λ 
βετοί, ’Άγγλοι, Γερμανοί, Πολωνοί, ’Ιταλοί καί̂  άλλοι 
Φιλέλληνες, ίδρυσαν φιλελληνικούς συλλόγους με σκο
πό τήν συγκέντρωσι χρημάτων καί τήν άγορά οπλών 
καί πολεμοφοδίων, γιά τον άπελευθερωτικό άγώνα τών 
Ελλήνων. Οί Φιλελληνικοί αύτοί σύλλογοι σύντομα 
έγιναν «Κέντρα δωρεών καί εισφορών υπέρ τών Ε λ 
λήνων». Στους συλλόγους αυτούς, άλλωστε, οφείλεται 
καί ή χρηματοδότησις τής άποστολής στήν Ελλάδα 
τοϋ Στρατηγοΰ Νόρμαν ’Έρενφελς, με το Σώμα τών 
Γερμανών καί Ελβετών Φιλελλήνων, οί περισσότεροι 
τών οποίων έπεσαν μαχόμενοι στη μάχη τοϋ Πέτα.

01
tfaifleflflnvec 
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μάχην 
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Τουρκικές επιθέσεις κατά μέτωπον, οί "Ελληνες καί 
Φιλέλληνες, οχι μόνον άπέκρουσαν μέ παραδειγματική 
άνδρεία, άλλά καί έπροξένησαν εις τούς αίμοβόρους 
Τουρκαλβανούς μεγάλη φθορά. Κατόπιν τούτου οΐ 
Τούρκοι έκαμαν κυκλωτικήν έπίθεσιν, μέ άποτέλεσμα 
νά αίφνιδιασθοΰν οί "Ελληνες, όταν ξαφνικά έδέχθησαν 
επιθεσιν και εκ των νωτων. Εδημιουργήθη σύγχυσις 
καί άταξία στο στρατόπεδο των Ελλήνων. Οί φωνές
μάλιστα «Προδοσία ! Προδοσία !__ » πού άκούστη-
καν συγχρόνως μέ τήν έπίθεσιν των Τούρκων έκ των 
νώτων, έχειροτέρευσαν τήν κατάστασι στο στρατόπεδο. 
’Αρκετοί "Ελληνες άναζητοΰσαν διέξοδο γιά νά φύγουν, 
άλλά ό Μάρκος Μπότσαρης, γιά νά τούς συγκράτηση, 
διέταξε νά πυροβολοϋνται όσοι έφευγαν.

Οί Φιλέλληνες μέ ήγέτες τούς Νόρμαν, Δάνιαν, 
Μιρζέφσκυ, Σεβαλιέ, οί άνδρες τής πρώτης Ελληνικής 
μονάδος τακτικού στρατού μέ τον ’Ιταλό Ταρέλλα καί 
οί Έπτανήσιοι μέ τον Πανά, πιστοί εις το σύνθημά 
τους «Νίκην ένδοξον ή θάνατον», έπολέμησαν μέ άφάν- 
ταστη γενναιότητα. Έσχημάτισαν τό περίφημον «Τε
τράγωνον» («Μπαταγιον Καρρέ») τής Ναπολεόντειου 
τακτικής, όσοι δέν κατώρθωσαν νά άνοίξουν διέξοδο 
προς τήν Λαγκάδα καί έπεσαν μέχρις ένός. Ό  Πολω
νός Μιρζέφσκυ καί 11 σύντροφοί του, ώχυρώθησαν 
στην εκκλησία τού Χωριού, όπου, αφού τούς έσώθηκαν 
τά πολεμοφόδια, κτυποΰσαν μέ πέτρες τούς Τουρκαλ
βανούς, μέχρις ότου έπεσαν όλοι νεκροί.

'Η μάχη τού Πέτα ήταν μία άπό τις πιο καταστρο
φικές μάχες τής Εθνικής Έπαναστάσεως τού 1821. 
Χαρακτηρίστηκε σάν μιά μεγάλη συμφορά.

’Από τούς "Ελληνες έπεσαν στο πεδίον τής μάχης 
γύρω στούς 400, ένώ άπό τήν πολύτιμη δύναμι των 
Φιλελλήνων έφονεύθησαν τά δύο τρίτα. Έφονεύθησαν, 
μαχόμενοι μέ άξεπέραστη γενναιότητα, 36 Γερμανοί, 
13 Πολωνοί μεταξύ των οποίων καί ό Μιρζέφσκυ, 13 
’Ιταλοί καί οί συμπατριώτες τους Δάνιας καί Ταρέλλα,
5 Γάλλοι, 3 Ελβετοί, 2 Δανοί κ.ά. Ό  Γερμανός Νόρ
μαν Έρενφελς τραυματίστηκε, στή μάχη αυτή καί 
έτσι τραυματισμένος όπως ήταν, έκαμε γνωστή τήν 
μεγάλη συμφορά στον Μαυροκορδάτο μέ τήν περιώνυ
μη φράσι : «Πρΐγκιψ ! Τά πάντα άπωλέσαμεν πλήν 
τής τιμής !».

Σ ’ αύτόν εδώ τον τόπο, όπου ό ήλιος στεφανώνει τά 
πάντα, μέ τήν ολόθερμη πνοήτου,ήλθαν οί Φιλέλληνες 
νά πεθάνουν δοξασμένοι. ’Αγάπησαν καί θαύμασαν τήν 
Ελλάδα, τήν Πατρίδα τού Σωκράτη, τού Πλάτωνα, 

τού ’Αριστοτέλη, γι’ αύτό καί ήλθαν νά βοηθήσουν τούς 
άπογόνους τών μεγάλων αύτών προγόνων, πού άρπα
ξαν, τότε, τά καριοφίλια γιά ν’ άποδιώξουν τον μισητό 
κατακτητή καί νά κερδίσουν μέ τό αίμα τους τήν έλευ- 
θερία. Πολέμησαν πλάι - πλάι μέ τούς "Ελληνες σάν 
ήμίθεοι. Θυσιάστηκαν, στον άγώνα γιά τήν έλευθερία 
τής σκλαβωμένης μητέρας τών ύψηλοτέρων ανθρωπί
νων ιδανικών, τής 'Ελλάδος. ’Έγιναν άθάνατοι. Ούτε 
λησμονήθηκαν καί ούτε θά λησμονηθούν ποτέ άπό τούς 
Ελληνες. Γούς έκλαψαν σάν δικά τους παιδιά. Τούς 

τίμησαν καί τούς τιμούν μέ τήν αΐωνία ευγνωμοσύνη 
τους.

Στη μνημη τών Φιλελλήνων, πού έπεσαν προ έκατόν 
πενήντα δυο (152) χρόνων, στή μάχη τού Πέτα, άφιε- 
ρώνονται καί οί άπέριττες αύτέςγραμμές, σάνέλάχιστος 
φόρος τιμής.

4 Ιουλίου 1822. Οί Πασάδες ’Ισμαήλ Πλιάσας καί 
Κιουταχής, επικεφαλής ισχυρού ιππικού καί πεζικού 
(συνολικής δυνάμεως 7.000 περίπου Τουρκαλβανών), 
έπετέθησαν κατά τού Ελληνικού στρατοπέδου, δυνά
μεως 2.000 άνδρών περίπου, μεταξύ τών οποίων καί οί 
άνδρες τού Τάγματος τών Φιλελλήνων. Τις πρώτες

Φιλέλληνες Αξιωματικοί διαφόρων εύρωπαϊκίδν Χωρων, 
οί όποιοι έσπευσαν εις τήν Ελλάδα διά νά βοηθήσουν τούς 
άγωνιζομένους διά τήν άπόκτησιν τής έλευθερίας των Έ λλη
νας (γκραβούρα τής έποχής).

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Ό  δρος «ανθρωπισμός» (HUMA- 
NISMUS) σημαίνει την ^προσπά
θειαν καί τήν μέθοδον, διά της οποίας 
ό άνθρωπος γίνεται άληθώς «άνθρω
πος», άποκτα δηλαδή τήν πραγμα
τικήν καί γνησίαν άνθρωπίνην φύ- 
σιν, τήν άληθή μορφήν τοϋ άνθρώ- 
που. Τοιουτοτρόπως «ανθρωπισμός» 
σημαίνει τήν μόρφωσιν τοϋ άνθρώ- 
που, τήν τελειοποίησιν καί όλοκλη- 
ρωσιν αύτοΰ, ώστε να γίνη οΐος οφεί
λει νά είναι. «’Ανθρωπισμός θά πή 
νά πλάθουμε άνθρώπους μέ γερό καί 
ωραίο σώμα, μέ καθαρό στοχαστικό 
νοϋ,μέδυνατή θιίλη ;η καί σεβασμό καί 
άγάπη στους άνθρώπους των. ’ Ανοι
χτό μάτες πού είναι σέθέση νά κρίνουν 
οί ίδιοι υπεύθυνα οσα προβλήματα 
τούς παρουσιάζει ή άτομική καί ομα
δική ζωή τους, χωρίς νά παρασύρων- 
ται σάν άβουλη άγέλη άπό τον πρώ
το δυνατό ή δημαγωγό τής ή μέρας' 
άνθρώπους ικανούς νά έξασφαλίσουν 
οί ίδιοι μέ τήν προσωπική τους έρ- 
γασία τούς υλικούς ορούς τής ζωής 
των, δσοι χρειάζονται γιά νά κρα
τιέται ή άνθρωπίνη άξιοπρέπεια, νά 
καταφάσκουν έλεύθερα τις δεσμεύ
σεις πού έπιβάλλει ή ομαλή συμ
βίωση μέ τούς συναθρώπους των καί 
ή προκοπή τους' ικανούς νά οργα
νώνουν τή ζωή τής λαϊκής όλότητος 
δπου άνήκουν, έτσι πού καί τά άτομα 
καί ή ολότητα νά προκόβουν καί νά 
καλυτερεύουν δλο καί περισσότερο 
τό έπίπεδο τής υλικής καί πνευματι
κής των ζωής' γιά τήν προκοπή τους 
νά μή ρίχνουν τήν ευθύνη σέ άλλους 
ή καί στήν τύχη, παρά νά νοιώθουν 
τον έαυτό τους οχι μόνο συνυπεύθυνο 
μέ τούς φυσικούς ήγέτες άλλά καί 
ώς τον κυρίως υπεύθυνο' νά βάζουν 
γ ι’ αυτή κάθε δυνατή προσπάθεια 
δίνοντας οί ίδιοι τήν κατεύθυνση καί 
υπερνικώντας εξωτερικές καί έσω- 
τερικές άντίθετες δυνάμεις, καί νά 
είναι πρόθυμοι νά θυσιάζουν γι’ αύτή 
δχι μόνο τήν ήσυχία καί τή βολή 
τους, παρά τήν άνάγκη καί τή ζωή 
τους τήν ίδια. ’Ανθρώπους δηλ. που 
έχουν ύψωθή άπό τό ζωικό στο άν- 
θρώπινο έπίπεδο, πού έχουν δουλέ
ψει μέσα τους δσο γίνεται τό ανθρώ
πινο βάθος, καί πού πραγματικά 
έλεύθεροι στέκουν μοίρα στή μοίρα 
τους. ’Ανθρωπισμός δέν θά πή ίσο- 
πέδωση τών άτόμων σέ μιά πολι
τεία. Τελικός σκοπός τής άνθρω- 
πιστικής άγωγής είναι πάντοτε ό 
άνθρωπος καί ή πνευματική καί ήθι- 
κή του αύτονομία' είναι ή διαμόρ
φωση ενός ελευθέρου καί τελείου 
άνθρώπου εις τήν ύπηρεσία τής 
όλότητος.
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Ή  άγωγή καλλιεργεί τό άπαρα- 
βίαστον τής άνθρωπίνης ζωής, δια
κηρύσσει τήν μοναδικήν άξίαν τοϋ 
άτόμου, σέβεται τά δίκαια καί τά 
προνόμιά του καί φθάνει εις τάς ύψί- 
στας άξίας τοϋ πολιτισμοϋ καί τής 
πνευματικότητος. Ό  άνθρωπισμός 
άναγνωρίζει τον άνθρωπον ώς άξια' 
κάθε άνθρωπον, άδιακρίτως φύλου, 
θρησκείας, φυλής, φιλοσοφίας ή πο
λιτικών πεποιθήσεων. Τον άναγνω- 
ρίζει ώς άξίαν καθεαυτήν, ώς σκοπόν

καί οχι ώς μέσον προς άλλον σκοπόν, 
όσονδήποτε εύγενή. Δέν τρέφει όμως 
αύταπάτας περί δήθεν τελειότητος. 
Κατανοεί καί σέβεται καί άγαπα τον 
άνθρωπον παρά τάς άδυναμίας του. 
Δέν συμβιβάζεται όμως προς τάς 
άδυναμίας αύτάς, και πολύ ολιγω- 
τερον δέν τάς κολακεύει. Αντιθετως 
διαρκώς καί έντόνως υπενθυμίζει 
εις τον άνθρωπο τάς εύθύνας του. 
Τον καλεΐ εις συνεχή άνοδικήν πο
ρείαν, εις τον καλόν άγώνα διά τήν

άδιάκοπτον βελτίωσιν τοϋ ψυχικού 
του εξοπλισμού, διά τήν χαλύβδωσιν 
τοϋ χαρακτήρος του, διά τήν άρετήν, 
όπως τήν ώνειρεύθη ή άρχαία έλλη- 
νική φιλοσοφία, διά τήν άρτίωσιν 
τής όλης του προσωπικότητος. 
Ώστόσον άνθρωπιστική μόρφωσις 
δέν είναι δυνατή άνευ τοϋ θρησκευτι
κού παράγοντος, άνευ τής θρησκείας 
καί μάλιστα άνευ τής θρησκείας έν 
στενωτέρα έννοια. 'Ο φιλόσοφος 
EDUARD SPRANGER όμιλών περί

άνθρωπιστικής μορφώσεως, π ι
στεύει ότι αύτή έπιτυγχάνεται μέ τό 
νά προβάλλωνται εις τον έφηβον ολαι 
αί κορυφαί, επί τών οποίων άνήλθεν 
έκάστοτε διά τών άγώνων της ή άν- 
θρωπότης, καί δλαι έκείναι αί μορ- 
φαί τοϋ πνευματικού βίου, διά τών 
όποιων μορφοποιείται καί αυτός ό 
ίδιος άπαλλασσόμενος άπό τό εσω
τερικόν χάος. Μόνον διά τού τρόπου 
αύτοΰ είναι δυνατόν νά άπαλλαγή 
τών σκοτεινών δυνάμεων, αί όποίαι

u x u

w & m s m e w ih

f

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ΰ  

Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας Τριπόλεως 
π τυχιούχου  παιδαγω γικής καί ψ υχο

λογίας τών Παν]μίων "Εξετερ καί 
’Εδιμβούργου



υπάρχουν μέσα του, καί'νά όρμήση 
καί αυτός προς τα ιλαρά υψη τής άν- 
θρωπότητος. Διότι άνθρωπος γίνε
ται τις διά τής έπαφής προς τό θειον 
Πνεύμα, τό όποιον αποκαλύπτεται 
εις δ,τι μέγα έδημιούργησε κατά τήν 
μακρόχρονον έξέλιξίν της ή ιστορία. 
Διά τής άναστροφής μας προς τό μέ
γα τοϋτο, γινόμεθα καί ήμεΐς μεγά
λοι καί εόγενεΐς καί εύρίσκομεν άπο- 
λύτρωσιν εις μίαν ύψίστην συνολικήν

έννοιαν. Ή  άνθρωπιστική άγωγή 
καλλιεργεί τον άνθρωπον έσωτερι- 
κώς· καλλιεργεί τήν ήθικήν συνεί- 
δησιν, ή όποια δταν άμβλύνεται, οδη
γεί τον άνθρωπον εις κατάπτωσιν 
καλλιεργεί τον σεβασμόν εις τάς 
άφθάρτους καί αιώνιας άξίας, αί 
οποϊαι δίδουν νόημα εις τήν ζωήν' 
καλλιεργεί τήν δικαιοσύνην, τήν αλή
θειαν, τήν ισότητα' καλλιεργεί τήν 
έξαρσιν, τήν άνάτασιν, τον άνθρω- 
πισμόν, τήν αρετήν' άναπτύσσει τά 
συμπαθητικά συναισθήματα, τήν εύ-

αισθησίαν πρός τον άνθρώπινον πό
νον καί γενικώς καλλιεργεί τήν καρ
διάν : δηλαδή τήν κοινωνικήν συ- 
νειδησιν, τήν άλληλεγγύην, τήν φι
λικήν συμπεριφοράν, τήν καλωσύνην, 
την αγάπην. ’Άνευ τοϋ λαμπρού 
ήλιου τής άγάπης ή κοινωνία καί ή 
ζωή γίνονται έρημος, γίνονται ζούγ
κλα καί κόλασις. 'Η άγάπη ευφραί
νει τήν ψυχήν τήν τελειοποιεί, μετα
μορφώνει καί άναμορφώνει τό άτο-

μον καί έξυγιαίνει καί άνυψώνει τήν 
ζωήν μας. ’Αποτέλεσμα τοϋ άνθρω- 
πισμοϋ καί τής άγάπης είναι ή συμ- 
παράστασις των άνθρώπων πρός τά 
θύματα των σεισμών, τών πλημμυ
ρών καί τών τυφώνων, ή παροχή πρός 
ολα τά άτομα δωρεάν ιατροφαρμα
κευτικής περιθάλψεως καί καθολικής 
παιδείας, ήέξασφάλισις στέγηςεΐςτούς 
άστέγους, ή παροχή συντάξεως γή
ρατος, ή ίδρυσις βρεφοκομείων, παι
δικών σταθμών, ορφανοτροφείων, 
γηροκομείων, ή λειτουργία τοϋ Διε-

θνοΰς Έρυθροΰ Σταυροΰ καί άλλα μέ
σα κοινωνικής προνοίας. Άντιθέτως 
οί ομαδικοί έξανδραποδισμοί, αί γε- 
νοκτονίαι, ή ωμή καταπάτησις τών 
άνθρωπτνων δικαιωμάτων, τά όποια 
παρετηρήθησαν κατά τον τελευταΐον 
παγκόσμιον πόλεμον, ό άγονος έξου- 
θενωτικός μόχθος τών ταπεινών, ή 
στέρησις καί τών στοιχειωδεστέρων 
άγαθών έκ τής πλειονότητος τών άν
θρώπων, ή ολοκληρωτική περιφρό- 
νησις τοϋ ανθρώπου, ή άδικία, ή πε
νία, ή βία, ή καταπίεσις δεν είναι εί- 
μή τά άποτελέσματα τής έλλείψεως 
άνθρωπισμοΰ καί άγάπης. 'Η  άνθρω- 
πιστική άγωγή διδάσκει τον άνθρω
πον πώς νά άντιλαμβάνεται τήν ζωήν 
εις τήν γενικότητά της· τον μανθάνει * 
νά ζή τήν ζωήν μέ τον ήθικόν προο
ρισμόν της, νά τήν αισθάνεται εις τήν 
πνευματικήν της έκδήλωσιν νά μή 
εκτιμά μονομερώς τά υλικά άγαθά 
τοϋ πολιτισμοΰ, άλλά νά σέβεται καί 
εκτιμά περισσότερον τάς πνευματι- 
κάς καί συναισθηματικάς άξίας. 'Ο 
άνθρωπος, πού έχει άνθρωπιστικήν 
άγωγήν καί μόρφωσιν κυριαρχεί 
τών ορμών του, τών ταπεινών του 
ένστικτων, τών χαμερπών του πα
θών είναι άπηλευθερωμένος άπό τάς 
κατωτέρας άνάγκας, τά μικροσυμ- 
φέροντα, τάς ταπεινάς έξεις· είναι 
κυρίαρχος τοϋ έαυτοΰ του' σέβεται 
τον εαυτόν του, τον νοΰν, τήν συνεί- 
δησιν, τήν ψυχήν του' θέτει τον χα
ρακτήρα ύπεράνω τών υλικών άγα
θών, τό πνεΰμα ύπεράνω τοϋ σώμα
τος, τον Θεόν ύπεράνω τοϋ άνθρώ- 
που, τήν πίστιν καί τήν ελπίδα ύπε
ράνω τής άπιστίας καί τής άπελπι- 
σίας' εκτιμά τήν άξίαν, τήν όποιαν 
έχουν οί άλλοι άνθρωποι καί συν- 
εργάζετ αι μετ’ αυτών διά τό γενικόν 
καλόν, τήν έπικράτησιν τής δικαιο
σύνης καί τήν έξασφάλισιν τής εύη- 
μερίας' υποτάσσει τάς έπιθυμίας, 
τάς σκέψεις καί τάς πράξεις του εις 
έπιταγάς τής ήθικής' διαχωρίζει 
το προσκαιρον άπό τό αιώνιον' τρέ
φει καί ζωογονεί τό κύτταρόν του 
διά τών αιωνίων καί υψηλής στάθ
μης άξιών. ’Αντλεί δυνάμεις εύστα- 
θείας άπό τάς άκενώτους δεξαμενάς 
τοϋ χριστιανισμοΰ. Θέτει τον έαυτόν 
του εις τήν υπηρεσίαν τοϋ πλησίον. 
'Υποτάσσει τήν δύναμιν εις τήν νόη- 
σιν, τήν νόησιν εις τό καθήκον, τό 
καθήκον εις τον Θεόν. Ζή συμφώνως 
πρός εκείνα, τά όποια γνωρίζει καί 
άποδέχεται ως ορθά, καί θέτει θε
μέλιον καί κατεύθυνσιν τής ζωής του 
τήν φωνήν τοϋ Θεοϋ καί τής συνει- 
δήσεώς του.

Οί αρχαίοι Ελληνες έδίδαξαν πρώτοι αύτοί τήν άξίαν τής άνθρ ωπιστι 
κής αγωγής, ή όποια καλλιεργεί τόν άνθρωπον έσωτερικώς καί άναπτύσσε ι 
τήν ήθικήν συνείδησιν.
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Μιά άπό τις πιό ένδιαφέρουσες, γιά τό 
φυσικό της περιβάλλον, τά τουριστικά 
καί ιστορικά ένδιαφέροντα, περιοχές της 
πατρίδος μας, είναι ή βορεινή Φλώρινα, 
καί ό νομός της. "Ενας περίπατος σ αυτή 
τήν περιοχή θά δώση τήν ευκαιρία στόν 
έπισκέπτη νά άνακαλύψη ένα θαυμάσιο 
περιβάλλον, μέ πλούτο ποικίλων ιστορι
κών καί τουριστικών ένδιαφερόντων καί 
σπανίων φυσικών καλλονών, ώστε νά γίνη 
άπό τήν πρώτη στιγμή λάτρης έκείνου 
τού τόπου καί τών άνθρώπων του.

Ή  πόλις τής Φλωρίνης, πού είναι ή 
πρωτεύουσα τού όμωνϋμου νομού, είναι 
μιά άπό τις ώραιότερες πόλεις τής Δυτικής 
Μακεδονίας. Κτισμένη στό στόμιο μιας 
κοιλάδος, πού περιβάλλεται άπό τά όρη 
Βαρνοΰντα καί Βέρνον, έχει ύψόμετρο 
700 περίπου μέτρα καί άπέχει περίπου 15 
χιλιόμετρα άπό τά Γιουγκοσλαβικά σύ
νορα καί περί τά 60 χιλιόμετρα άπό τά 
Αλβανικά. Είναι άπό τις άρχαιότερες πό
λεις τής Μακεδονίας. Ή  ιστορία^ της 
αρχίζει άπό τον ΙΟον π.Χ. αιώνα, όπως 
έχει βεβαιωθή άπό τά ιστορικά κείμενα 
καί τά άρχαιολογικά εύρήματα τής περιο
χής. Στήν έποχή τών προγόνων τού Φι
λίππου καί τού Μ. ’Αλεξάνδρου έλέγετο 
ΛΥΓΚΟΣ καί ή περιοχή ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ. 
Τό όνομα αύτό πήρε άπό τούς άρχαίους 
κατοίκους της, πού ώνομαζόταν Λυγκι- 
σταί. Ή ταν ένα τμήμα τού λαού τών Δω
ριέων, πού μέ τήν γνωστή «κάθοδο τών 
Δωριέων» περί τό 1.100 π.Χ. στήν Πίνδο 
καί έν συνεχείμ πρός νότον, παρέμεινε καί 
έγκατεστάθη στήν περιοχή αυτή. Καί 
έκεϊνοι μέν, πού συνέχισαν τήν πορεία 
τους πρός νότον καί Πελοπόννησον, διε- 
τήρησαν τό όνομά τους (Δωριείς), έκεϊνοι 
δέ, πού παρέμειναν πρός βορράν άπέκτη- 
σαν, σύν τώ χρόνιο, τό νέο όνομα «Μακε- 
δόνες». Έχουν τις ίδιες γενικές ιδιότητες 
τών Δωριέων. Είναι υψηλοί, μεγαλόσωμοι 
καί ρωμαλέοι (μακεδνοί). Αυτοί, κατόπιν, 
οί Μακεδνοί (ρωμαλέοι άνδρες) έδωσαν 
τό όνομα «Μακεδονία» σ όλη τήν έκτασι, 
πού κατέλαβαν καί έγκατεστάθησαν. Ή  
άρχαία Λυγκη στις περιελάμβανε σχεδόν 
όλόκληρη τήν περιοχή τού σημερινού νο
μού Φλωρίνης καί ένα μέρος άπό τήν έκ
ταση πού φθάνει μέχρι τό σημερινό Μο-

Ό  άνδρειάς τού πρώτου Μακεδονο
μάχου, τού ήρωϊκοΰ Καπετάν —Κώττα, 
ό όποιος ύπέστη μαρτυρικόν θάνατον 
κατά τήν διάρκειαν τού άγώνος διά τήν 
άπελευθέρωσιν τής Μακεδονίας, κοσμεί 
σήμερον τήν πόλιν τής Φλωρίνης.

ναστήρι τής Γιουγκοσλαβίας. Τό 393 π.Χ. 
ό Άμύντας Γ' (πατέρας τού Φιλίππου) 
πήρε γιά σύζυγό του τήν Εύρυδίκη, έγγο- 
νή τού βασιλέως τής Αυγκηστίδος, Ά ρ- 
ραβαίου καί έτσι άργότερα, τό 360 π.Χ.,

άπό τήν σχέσι αύτή ή Αυγκηστίς ένσωμα- 
τώνεται οριστικά, έπί τής έποχής τού Φι
λίππου, στό κράτος τής Πέλλας. Ή  Εύρυ
δίκη, λοιπόν, αύτή, έγγονή τού Άρρα- 
βαίου τής Αυγκηστίδος (σημερινής Φλω
ρίνης) ύπήρξε ή έκ πατρός «Μάμμη» τού 
Μ. ’Αλεξάνδρου. Ή  Αυγκηστίς συγκατα
λεγόταν μεταξύ τών σπουδαιοτέρων τμη
μάτων τού Μακεδονικού Κράτους, πού 
έλαβαν μέρος στή μεγάλη έκστρατεία κα
τά τών Περσών καί ό Μ. ’Αλέξανδρος έκ- 
τιμούσε ιδιαιτέρως τήν γενναιότητα καί 
τήν άφοσίωσι τών Λυγκηστών ιππέων καί 
έταίρων. ’Αργότερα ή Αυγκηστίς παρου
σιάζεται μέ τό όνομα «Ηράκλεια» καί 
στά χρόνια τής Ελληνικής Αύτοκρατο- 
ρίας τού Βυζαντίου τήν'συναντάμε μέ τό 
όνομα Φλώρινάς ή Φλώρινος, Φλέρινος ή 
Φλερινός άπό όπου καί προήλθε ή σημε
ρινή, πλέον ονομασία.

Ή  περιοχή τής Φλωρίνης, άφοΰ διε- 
δραμάτισε σπουδαίο ρόλο στό κράτος 
τών Μακεδόνων (Μ. ’Αλεξάνδρου καί δια
δόχων), έκυριεύθη τό 169 π.Χ. καί ύπετά- 
γη τελικώς στούς Ρωμαίους, πρός τούς 
όποιους, όμως ,οί Αυγκησταί, μή άνεχό- 
μενοι τήν Ρωμαϊκή κυριαρχία, προεκάλε- 
σαν σοβαρές ταραχές. ’Αργότερα, κατά 
τήν Βυζαντινή περίοδο, έδέχθη τόν Χρι
στιανισμό καί άπετέλεσε μέρος τής έπαρ- 
χίας τού ’Ιλλυρικού, μέ τό όνομα Μακεδο
νία δευτέρα. Κατά τούς χρόνους τής Τουρ
κοκρατίας οί κάτοικοι διατηρούν τήν έ- 
θνολογική σονοχή τους, χωρίς καμμιάδια- 
φοροποίησι. Νέοι πληθυσμοί προστίθεν
ται στούς άρχαίους κατοίκους της άπό τις 
περιοχές τής πρώην βασιλευούσης, τήν 
Θεσσαλία, τήν Ή πειρο κ.λ.π. καί διαμορ
φώνονται έτσι σιγά σιγά τά σημερινά χω
ριά τού νομού. Είναι άξιοσημείωτο, μά
λιστα, τό γεγονός ότι μερικοί άπό τούς 
παληούς συνοικισμούς κατορθώνουν, μέ
σα στις δυσμενείς συνθήκες τής τουρκι
κής κυριαρχίας, νά διασώσουν τήν άρχαία 
ονομασία τους, όπως είναι τό Άρμενοχώ- 
ριον, αί Κλειναί κ.λ.π. Ή  έκκλησία, ή 
κοινοτική όργάνωσι καί οί λαϊκές παρα
δόσεις κράτησαν τήν συνοχή τού πληθυ
σμού καί στάθηκαν οί πιό δυνατοί διδά
σκαλοι καί όδηγοί τών κατοίκων τού νο
μού Φλωρίνης μέσα στά δύσκολα χρόνια



Αύτά τά λίγα λόγια θεωρήθηκαν αναγ
καία γιά μιά απλή, έστω, σκιαγράφησι 
τής ιστορικής έξελίξεως αύτοϋ του τμή
ματος τής Ελλάδος καί των κατοίκων του. 
Ά ν  προσθέση κανείς καί τήν συμβολή 
τους στό πόλεμο τού ’40, όπου μέ τό 28ον 
καί 33ον Σύνταγμα, πού συγκροτήθηκε μέ 
τά παλληκάρια τής Φλωρίνης, έγραψε 
έπάνω στις κορυφές τοϋ Ίβάν καί τής Τρε- 
μπεσίνας αθάνατες σελίδες ήρωϊσμοϋ καί 
μεγαλείου καί στή συνέχεια τήν αδάμαστη 
ψυχή τους, τις προγονικές άρετές καί τό 
υψηλό εθνικό φρόνημα, πού έδειξαν στά 
δύσκολα χρόνια τής κατοχής καί τοϋ συμ- 
μοριτοπολέμου, μέ έπισφράγισμα τήν θρυ
λική εκείνη μάχη τής Φλωρίνης, τόν Φε
βρουάριο τοϋ 1949, θά λάβη μιά ιδέα γιά 
τό τί άξίζει ή άκριτική αύτή έπαλξις καί 
γιά τό τί προσέφερε στόν έλληνισμό. Προ 
πύργιο τής άδούλωτης έλληνικής ψυχής ή 
Φλώρινα, πού οί κάτοικοί της, ξεκινώντας 
άπό ·τούς άρχαίους χρόνους, άποτελοϋν 
μιά μακραίωνη ένότητα καί μιά συνέχεια 
τής ίδιας ζωής καί τής ίδιας ιστορίας. Τής 
ιστορίας, δηλαδή, των 'Ελλήνων μέ τήν 
δυναμική έκφρασι τής σταθερής καί δη
μιουργικής προσηλώσεως στά ιδεώδη τοϋ 
έθνους, πού έκφράζουν στό διηνεκές τήν

— --------------------------------- ►
Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στι

γμιότυπα άπό τόν ζωολογικό κήπο καί 
τό πνευματικό κέντρο τής πόλεως, τά 
όποια μαρτυρούν τήν πρόοδον καί τήν 
πολιτιστικήν άνάπτυξιν τής Φλωρίνης.

τής Τουρκοκρατίας. Καί όχι μόνο κατώρ- 
θωσαν νά διαφυλάξουν τήν ιστορία τους 
καί τήν πίστη τους, άλλά έννοιωθαν δια
καή καί τόν πόθο γιά τήν έλευθερία. Κατ’ 
έπανάληψιν έπανεστάτησαν γιά τήν άπο- 
τίναξι τοϋ τουρκικού ζυγοϋ. Μεταξύ των 
συνεργατών τοϋ Ρήγα Φεραίου, πού φλό
γιζε τις ψυχές τών έλλήνων κατά τις παρα
μονές τής μεγάλης έπαναστάσεως, συγ
καταλέγονται καί φλογεροί πατριώται 
άπό τήν Β.Δ. Μακεδονία. Ά πό τό χωριό 
Πισοδέρι τής Φλωρίνης ξεπήδησε ό έπί- 
λεκτος εκείνος άγωνιστής τοϋ 1821 Νικό
λαος Κασομούλης μαζύ μέ άλλα παλληκά
ρια τής περιοχής. Καί όταν ή έλευθερία 
έλαμψε στόν έλληνικό χώρο, τό φώς της 
δέν έφθασε τότε, γιά νά φωτίση τήν Δυτ. 
Μακεδονία καί τήν Φλώρινα. Νέες επα
ναστάσεις τών κατοίκων τής περιοχής 
Φλωρίνης καί τοϋ Μοναστηριού κατά 
τών Τούρκων. Τολμηρότατα κατορθώμα
τα καί δυναμικές έξεγέρσεις έπαναλαμβά- 
νονται γιά τήν άπόκτησι τής ελευθερίας 
μέχρι τό 1878. Οί άγώνες συνεχίζονται, 
όταν τό 1900 αρχίζουν πιά νά πέρνουν μιά 
άλλη δραματική τροπή, έξ αίτιας τών γνω
στών έπιδιώξεων τών σλάβων. Καί δη- 
μιουργεϊται, έτσι, ό Μακεδονικός άγώνας. 
Είναι ή ένδοξη έκείνη διμέτωπη έποποιία 
τών Δυτικομακεδόνων, τόσον έναντίον 
τών Τούρκων, όσον καί έναντίον τών σλά
βων, μέ προεξάρχουσα φυσιογνωμία τόν 
θρυλικό Παϋλο Μελά. Ό  νομός Φλωρί
νης, όμως, γέννησε κατά τήν διάρκεια αύ
τοϋ τοϋ άγώνος τόν Κώττα, τόν Κύρου, 
τόν Σϊμο, τόν Πύρζα, τόν Νταλίπη, τόν 
Δραγούμη καί τόσους άλλους Μακεδονο
μάχους, πού μέ τόν πατριωτισμό καί τήν 
έλληνική ψυχή τους έσωσαν τήν περιοχή 
καί τής άπέδωσαν τήν έλευθερία στήν 
αγκαλιά τής μητέρας Ελλάδος.



μοίρα καί τήν άπόφασι αΰτοΰ τοϋ λαού 
νά στέκεται παντοτινός φρουρός καί ακρί
τας ύπερασπιστής των ιερών καί δικαίων 
ολοκλήρου τής Φυλής.

Στήν σημερινή Φλώρινα καί τόν νομό 
της ό έπισκέπτης θά συναντήση μιά έξαι- 
ρετική πνευματική καί καλλιτεχνική κί- 
νησι. Τό μοντέρνο κτίριο τοΰ-Πνευματι
κού Κέντρου, άπόκτημα των τελευταίων 
έτών, πού δεσπόζει στό βόρειο τμήμα τής 
πόλεως, μέ τις σύγχρονες αίθουσες δια
λέξεων, τις βιβλιοθήκες καί τά αναγνω
στήρια, αποτελεί τήν έστία των πνευμα
τικών εκδηλώσεων. Ο φημισμένος καλ
λιτεχνικός Σύλλογος «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», 
τά περίφημα χορευτικά συγκροτήματα, οί 
χορωδίες της καί οΐ δεκάδες γνωστοί ζω
γράφοι, γλΰπται, μουσικοί καί άνθρωποι 
τών γραμμάτων, πού γεννήθηκαν σ έκείνη 
τή γή, αλλά καί οί χιλιάδες απόδημοι τής 
περιοχής, κυρίως στόν Καναδά, Αύστρα- 
λία καί ’Αμερική, πού μέ τήν αξιόλογη 
έμπορική, πνευματική καί πατριωτική 
τους δραστηριότητα τιμούν τό έλληνικό 
όνομα στό έξωτερικό, δίνουν τό μέτρο τής 
πνευματικής στάθμης καί τής ζωτικότη- 
τος, τοΰ λαού της. Λένε ότι τό σπάνιο φυ
σικό περιβάλλον είναι έκεΐνο, πού τούς 
κάμνει άνήσυχους, πού δημιουργεί τήν 
ψυχική καλλιέργεια καί έμπνέει πνευμα
τικά τούς άνθρώπους της. Πραγματικά, ή 
Φλώρινα, μέ τις σχεδόν μεσευρωπαϊκές 
κλιματολογικές συνθήκες, παρουσιάζει 
ένα άνεπανάληπτο τοπίο, διαφοροποιού
μενο καί έναλλασσόμενο σ' όλες τις έπο- 
χές τοΰ έτους, πού σπάνια μπορεί νά συ
ναντήση κανείς σέ άλλες περιοχές. Τό 
ξηρό καί ύγιεινό κλίμα, τά ώραΐα δάση, 
τά αξιόλογα σπήλαια, οί γραφικώτατες 
έξη (6) λίμνες, πού στολίζουν ολόκληρο 
τόν νομό καί μοναδικά καί μεγάλης αξίας 
ιστορικά μνημεία συνθέτουν τήν όλη μορ
φή τής περιοχής καί έλκύουν τόν έπισκέ- 
πτη στό νά άποθαυμάζη τις φυσικές καλ
λονές καί νά μελετά τήν ιστορία τοΰ τό
που. Πλούσια σέ πανίδα, ή Φλώρινα δια
θέτει μέσα στήν πόλι καί πρός τό δυτικό 
μέρος αυτής ένα προτότυπο καί μοναδικό 
στήν Ελλάδα ζωολογικό κήπο μέσα σέ 
πευκόφυτη καί δασώδη έκτασι 40 περίπου 
στρεμμάτων, ένφ άπέναντι ακριβώς, στόν 
δασώδη λόφο τοΰ Αγίου Παντελεήμονος, 
κατασκευάζεται ένα τεράστιο έκτροφεϊο 
θηραμάτων.

•SeM'k

Τί θά μπορούσε, όμως, νά πή κανείς γιά 
τήν μαγευτική περιοχή τής Πρέσπας ; 
"Ενας τέτοιος τόπος πολύ δύσκολα περι- 
γράφεται. ’Εκεί σταματά ό νοΰς του αν
θρώπου. Λένε πώς, όταν έπισκέπτεται κα 
νείς συχνά ένα τοπίο, συνηθίζει τήν γρα
φικότητά του καί γίνεται γιά τόν έπισκέ- 
πτη τόπος κοινός, χωρίς ιδιαίτερο ένδια- 
φέρον καί έλκυστικότητα. Αυτή ή άποψις 
δέν ισχύει γιά τήν Πρέσπα, τόν «νησιό- 
χτιστο τόπο», όπως τόν άπεκάλεσε ό εθνι
κός μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς. ’Εκεί 
ό έπισκέπτης, άπό τήν πρώτη στιγμή, πού 
θά άγκαλιάση μέ τήν ματιά του όλη τήν 
περιοχή, θά νοιώση τήν έκστασι νά πλημ- 
μυρίζη τήν ψυχή του. "Οσες φορές καί άν 
τήν έπισκεφθή κανείς τήν βρίσκει πάντα 
γραφική, ντυμένη μέ τήν δική της ξεχω
ριστή γοητεία. Δυό δίδυμες λίμνες σέ

Ή  πόλις τής Φλωρίνης τυλιγμένη μέ 
μέ ζωγραφικό πίνακα φτιαγμένον άπό τό 
πού λέγεται Φύσις.

ύψόμετρο 850—860 μ. δέν είναι κάτι τό 
συνηθισμένο. Τά φημισμένα νούφαρα τής 
Μικρής Πρέσπας, πού άνθίζουν τόν Μάιο 
καί τόν ’Ιούνιο οί γραφικοί πελεκάνοι καί 
τά μεγάλα φυσικά σπήλαια στις απότομες 
καί βραχώδεις ακτές τής Μεγάλης Πρέ
σπας μαζύ μέ τούς έρωδιοϋς καί τις έγ- 
κρέτες συμπληρώνουν ένα χάρμα ομορ
φιάς. Οί Πρέσπες έχουν παραμείνει άπό 
τις σπάνιες προνομιακές περιοχές όπου 
συγκεντρώνονται τά άποδημητικά πτηνά, 
μαζύ μέ τό Δέλτα τοΰ "Εβρου. Οί 
ειδικοί έπιστήμονες, πού έπισκέπτονται 
αύτό τό μέρος, βεβαιώνουν πώς είναι άπό 
τά μοναδικά μνημεία τής φύσεως, πού 
έμειναν στήν Ευρώπη, ύστερα άπό τήν έκ- 
βιομηχάνισι, πού κατέστρεψε τό φυσικό 
περιβάλλον τών διαφόρων ευρωπαϊκών 
χωρών. ’Ακόμη, στά νερά αύτών τών λι
μνών εύδοκιμεΐ καί ή έκτροφή γουνοφό- 
ρων ζώων, όπως είναι τά «μίγκ», τά «τσιν-

τά άσπρα πέπλα τοΰ χειμώνος όμοιαζει 
απαράμιλλο ταλέντο τοΰ καλλιτέχνου

τσιλά» καί οί «μυοκάστορες». ’Ιδίως δέ ή 
έκμετάλλευσις τών τελευταίων αύτών εί
ναι μιά πολύ αξιόλογη πλουτοπαραγωγική 
πηγή, πού κινεί τό ένδιαφέρον πολλών 
έπιχειρηματιών. Έ ξ άλλου, ό ένδιαφερό- 
μενος γιά τά ιστορικά μνημεία θά συναν
τήση αρκετούς βυζαντινούς καί μεταβυ
ζαντινούς ναούς πάνω στό γραφικό νησά- 
κι τοΰ Αγίου ’Αχίλλειου, πού βρίσκε
ται στή βόρεια όχθη τής Μικρής Πρέ
σπα;. ’Εκεί βρίσκεται, μεταξύ τών άλλων 
καί ή περίφημη Βασιλική τοΰ Αγίου 
’Αχίλλειου, τό μεγαλύτερο καί σπουδαιό
τερο μνημείο τής περιοχής τής "Ανω Μα
κεδονίας, καθώς έπίσης καί τήν Βασιλική 
τών Δώδεκα ’Αποστόλων. Στή μεγάλη δέ 
Πρέσπα μπορεί νά άποθαυμάση κανείς 
ένα πλήθος άπό ναΐσκους τής ίδιας βυ
ζαντινής έποχής κτισμένους στις όχθες 
καί μέσα στις κοιλότητες τών βράχων, 
άλλά καί εικόνες τής Παναγίας ζωγραφι-
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σμένες πάνω στους άπόκρημνους βρά
χους, μέ βυζαντινές έπιγραφές; Είναι μνη
μεία σπάνια στήν Ελλάδα, όσο καί άγνω
στα στον πολύ κόσμο, γ ι’ αύτό καί αξίζει 
κανείς νά τά δη. Λίγο πιό πέρα, στό με
γαλύτερο άπό τά χωριά της Πρέσπας, βρί
σκεται ή βυζαντινή, έπίσης, έκκλησία τού 
Άγ. Γερμανού, πού πήρε τό όνομα άπό 
τόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
ΓΕΡΜΑΝΟ, πού έκθρονίσθηκε άπό τόν 
Αύτοκράτορα Λέοντα Ίσαυρο τόν Γ'. Ή  
έκκλησία κτίσθηκε τόν Πον αιώνα καί 
υπάρχει μέσα ό τάφος καί τά ιερά άμφια 
τού Πατριάρχου, είναι δέ κατάγραφη μέ 
ώραιότατες άγιογραφίες. Αύτή είναι, μέ 
πολύ λίγα λόγια, ή περιοχή τής Πρέσπας. 
"Ενας τόπος πλημμυρισμένος άπό φυσι
κές καλλονές καί άρχαιολογικά ένδια- 
φέροντα, όπου μπορεί κανείς νά άπολαύση 
πλούσια τήν φυσική ομορφιά καί νά προ- 
σκυνήση συγχρόνως τήν βυζαντινή πα- 
ράδοσι.

* * *
’Αλλά ή Φλώρινα διαθέτει καί ένα το

πίο, πού παρουσιάζει τις καλύτερες, ίσως, 
συνθήκες γιά ένα θαυμάσιο χειμερινό του
ρισμό καί σπόρ. Ή  περιοχή τής Βίγλας, 
κοντά στό ιστορικό Πισοδέρι, όπου θά
φτηκε τό τίμιο κεφάλι τού Παύλου Μελά, 
γιά νά μή πέση στά χέρια τών Τούρκων καί 
τών κομιτατζήδων, είναι ένας ιδεώδης τό
πος γιά χειμερινή διαβίωσι. Ι έ  υψόμετρο 
1650 μ. μέ παχύ χιόνι, πού διαρκεΐ μέχρι 
τόν Μάιο, παρουσιάζει μέ τήν λευκή 
ομορφιά του μιά άγρια μεγαλοπρέπεια, 
πού δέν έχει τίποτε νά ζηλέψη άπό ένα 
γνήσιο άλπικό περιβάλλον. 'Υπάρχει μιά 
φυσική χιονοδρομική πίστα μεγάλης έκ- 
τάσεως καί καταπληκτικής όμορφιάς, κα
θώς πλαισιώνεται άπό τις δυό πλευρές μέ 
πανύψηλα δέντρα, πού πάνω τους κρέ
μονται, σαν άριστοκρατικοί πολυέλαιοι, 
τεράστια πεντακάθαρα κρύσταλλα. Καί 
γιά τούς χιονοδρόμους προσφέρει φιλο- 
ξενεία καί ζεστασιά τό σύγχρονο κατα
φύγιο τού ’Ορειβατικού Συλλόγου.

Τά τουριστικά καί ιστορικά, όμως, έν- 
διαφέροντα δέν έξαντλοϋνται σέ όσα άνα- 
φέραμε πιό πάνω. 'Ολόκληρος ό νομός 
Φλωρίνης καί πρός τήν πλευρά τής Νίκης 
καί τήν περιοχή τού ’Αμυνταίου είναι κα
τάσπαρτος άπό άρχαιολογικά καί βυζαν
τινά ευρήματα μοναδικά, πολλά άπό τά 
όποια μπορεί νά δή ό έπισκέπτης στό 
σύγχρονο κτίριο τού Μουσείου, πού βρί
σκεται κοντά στήν είσοδο τής πόλεως.

Θά μπορούσαν νά γραφούν πάρα πολλά 
γιά τήν άξιόλογη αύτή περιοχή τής Ε λ 
λάδος καί τούς άνοιχτόκαρδους άνθρώ- 
πους της, πού μέ τόν θαυμάσιο χαρακτήρα 
τους καί τόν δικό τους τρόπο ζωής σκλα
βώνουν έκείνους πού θά τούς γνωρίσουν. 
’Εμείς προσπαθήσαμε νά δώσουμε μιά 
μικρή εικόνα καί λίγη γεύσι άπό τό κομ
μάτι αύτό τής πατρίδος μας (καί κατ’ 
άνάγκη παραλείψαμε πολλά) γιατί τό 
θεωρήσαμε άναγκαίο νά κάνωμε λίγο πε
ρισσότερο γνωστό αύτόν τόν τόπο στούς 
άναγνώστας μας, άλλά καί μέ σκοπό νά 
κινήσουμε τό ένδιαφέρον τών Ελλήνων 
περιηγητών καί τών φυσιολατρών. Γιατί, 
ένφ λατρεύομε τά ώραϊα τοπία καί τήν 
σπάνια φύσι, περιοριζόμαστε, συνήθως, 
στά πολύ γνωστά μέρη ή καί προτιμούμε, 
συχνά, τις ξένες χώρες τής Εύρώπης, 
στερούμεθα πολλές φορές τις σπάνιες άπο 
λαύσεις καί τις συγκινήσεις, άλλά καί τις 
έμπειρίες, πού μάς προσφέρει ένας δικός 
μας τόπος, πού δέν έτυχε νά τόν γνωρί
σουμε.

"Ενα τμήμα τής Πολιτείας, 
ή περιοχή Δυτικής ’Αττικής 
έτίμησε τήν 17-6-74 τρεις χω
ροφύλακες, ένα τροχονόμο, 
έναν τής ασφαλείας καί 
έναν άνδρα άπό τμήμα τάξε- 
ως. Όταν οί τρεις καλύτεροι 
τής χρονιάς πού εκπροσω
πούσαν τρεις χαρακτηριστι
κές εκδηλώσεις τού ήρωϊκοΰ Σώματος πού επί ένάμισυ αιώνα 
τώρα αστυνομεύει πόλεις καί χωριά, νευραλγικές συνοριακές 
περιοχές, άλλά καί πολυσύχναστες πολιτείες τής ένδοχώρας.

ΤΗταν συμβολική ή τίμηση.
Στό πρόσωπο τού Χωροφύλακος τής άσφαλείας Αιγάλεω 

έτιμήθησαν όλοι εκείνοι οί άφανεΐς ήρωες πού μέ άγρυπνο μάτι 
κοπιάζουν γιά τήν άσφάλεια τής χώρας άπό κάθε επιβουλή εσω
τερικού ή εξωτερικού ταραξίου. Τό άστυνομικό όργανο τού 
Τμήματος Πετρουπόλεως τό όποιον έτιμήθη, άντιπροσώπευε 
όλους έκείνους τούς Χωροφύλακες «τοποθέτες»-όπως τούς λένε 
στή γλώσσα τήν άστυνομική—κι όλους τούς άλλους τών τμη
μάτων τάξεως πού παραμένουν άγρυπνοι γιά νά κοιμώμαστε 
ήσυχοι εμείς στις έστίες μας, πού οί περισσότεροι δέν γνωρίζουν 
τήν χαρά τής οικογένειας, γιά νά ζοΰνε ευτυχισμένες κι άλλες 
ελληνικές φαμίλιες.

Καί ό τροχονόμος; Στό πρόσωπό του έτιμήθησαν όλα εκείνα τά 
λεβεντόπαιδα πού μέ τό λευκό πέτσινο έπενδύτη πάνω στή μοτο- 
συκλέττα ή μέ τόν άσπρο τελαμόνα οί πεζοί άψηφοΰν τις και
ρικές συνθήκες καί στέκουν στις έθνικές άρτηρίες γιά νά ρυ
θμίζουν τήν ροή τών αυτοκινήτων ή νά συμορφώνουν τούς ατί
θασους καί νά εξυπηρετούν τήν κυκλοφορία μέρα καί νύχτα.

άπονομήν τών βραβείων.

Όταν ή Νομαρχία Δυτικής ’Αττικής ζήτησε άπό τό Σώμα 
τήςΧωρ]κής τούς τρεις καλύτερους τής χρονιάς, άσφαλώς οί 
άρμόδιοι ’Αξιωματικοί θά βρέθηκαν σέ δυσκολία νά διαλέξουν 
μεταξύ τών καλών, τόν καλύτερο γιατί καί ή Χωροφυλακή μας 
εξελίσσεται καί προοδεύει καθημερινά έπιστημονικά. ”Αν ό 
άνθρωπος μέ τήν πρόοδο τής τεχνικής έφθασε στό φεγγάρι καί οί 
άστυνομικοί μας μέ τις εξελιγμένες καί επιστημονικές αστυνο
μικές μεθόδους πλησιάζουν στον ήλιο τής τελειότητος.

Καθώς ό Νομάρχης Δυτικής Αττικής κ. Καστρίσιος 
τιμούσε τούς τρεις καλύτερους χωροφύλακες τής περιοχής του 
γιά τό 1974, τιμούσε μαζί τους όλους έκείνους πού μοχθούν μέρα 
καί νύχτα γιά τήν τάξι, τήν ήσυχία. τήν εύρυθμο κυκλοφορία 
άλλά καί όλους έκείνους πού δέ βρίσκονται πιά μαζί μας άλλά 
έμειναν, νά φυλάνε τις έθνικές Θερμοπύλες.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ
Ε Π Α Ι Ν Ο Σ

Μ Η Ν Α  Λ Α Μ Π Ρ Ι Ν Ι Δ Η
Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο υ
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'Ο βυζαντινός ναός τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου στη Σκριποϋ 
τής Βοιωτίας, τον αρχαίο Ε ρχό 
μενό, εΐναι ενα από τά πιο Άρτια 
από τά τέσσερα χρονολογημένα άρ- 
χιτεκτονικά κτίσματα τον δεύτερον 
μισόν τον 9ου αιώνα.

Ανήκει στους μεταβατικούς τύ
πους πού κατέληξαν στον σταυροει
δή μέ τροϋλλο ναό.

Τον μελέτησε πρώτος, άλλα άτε- 
λώς ό STRZYGOWSKI πριν άπό 
τό σεισμό τον 1895. Τό 1929 6 
ναός άνεστηλώθη, άλλα τό εσωτε
ρικό του αλλ.αξε σημαντικά άπό τις 
νεώτερες επισκευές.

Ό  ναός άλλ.οτε υπήρξε καθολικό 
μοναστηριού, άλλά δεν σώζεται στην 
άρχική τον μορφή. ’Έξω άπό την 
είσοδο τον υπάρχουν λείψανα μω
σαϊκού δαπέδου μέ γεωμετρικές 
διακοσμήσεις και ένα (ωραίο κιονό
κρανο μέ χαρακτήρα κάπως ιωνικό 
τού 5ον αιώνα.

Ά π ό  τό μωσαϊκό δάπεδο 0,50 εκ. 
κάτω άπό τό σημερινό, σύμφωνα 
μέ βεβαιώσεις τών κατοίκων, άπό 
τό κιονόκρανο και άπό ενεπίγρα
φους λίθους τών τοιχίων, φαίνεται 
ότι προϋπήρχε εκεί ναός Αρχαιό
τερος.

Οι επιγραφές τον είναι άρχαίες.

Ή αρχιτεκτονική 
τού ναού

”Εχει, όπως φαίνεται άπό τό 
σχήμα τής κατόψεως, τον τύπον

εγγεγραμμένου σταυρόν σε επιμη- 
κεις διαστάσεις (22.30X18.60 μ.). 
Τά τρία κλιτή καταλήγουν σέ τρεις 
ήμικυκλικές αψίδες, άπό τις όποιες 
ή μεσαία εξέχει περισσότερο. Δυτι
κά υπάρχει νάρθηκας μέ τρεις πύλες 
στις πλευρές, πού βρίσκονται προς 
δυσμάς, προς βορράν και προς νότον.

Τό σώμα τού σταυρού, πού στε
γάζεται μέ καμάρες σταυρικά και 
υπερέχει πολύ, χωρίζεται άπό τά 
γωνιαία διαμερίσματα μέ τοίχους 
μακρούς, οι οποίοι άφήνουν στενές 
διόδους στούς τοίχους τής άνατο- 
λικής και δυτικής, κεραίας τύν 
σταυρού, ενώ στην εγκάρσιά κεραία 
του πλατύτερες' έτσι ελαφρύνουν 
τον εσωτερικέ) χώρο άπό τούς όγ
κους τών διαχειριστικών τοίχων. 'Ο 
νάρθηκας δέν συνδέεται ενιαία ούτε 
μέ τον σταυρό ούτε μέ τά πλάγια 
κλιτή, άπό τά όποια υπερέχει σέ 
ύψος. ’Εντύπωση κάνει ως προς 
την εξωτερική συγκρότηση τού να
ού ή ζωηρότητα μέ την όποια πα
ρουσιάζονται τά μέρη του: Τονίζε
ται δηλαδή τό σώμα τού σταυρού 
μέ τις σαμαρωτές στέγες του καί 
τά άετώματα τά γωνιαία διαμερί-

ΜΑΡ1ΕΤΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Ξ ε ν α γ ο ύ

σματα καί ή διαγραφή τών σφαιρι
κών τριγώνων, πού στο μέσο τους 
υψώνεται ό τρονλ/.ος. Μπροστά άπό 
τήν θύρα πού βρίσκεται δυτικά εκεί 
πού βρίσκεται—ή- κυρία είσοδος 
υπάρχει χτιστό πρόπυλο άπό μία 
καμάρα, που στηρίζεται πάνω σέ 
τοίχους μέ τοξωτά άνοιγμα τα. Σ ’αυ
τό κατεβαίνει κανείς άπό πέντε 
σκάλες. Οι θύρες τού νάρθηκα πού 
βρίσκονται στο πλάι (σήμερα είναι 
χτισμένες μέσα στον τοίχο) είναι 
τοξωτές μέ τά τόξα τους πέτρινα.

'Η βόρεια θύρα σώζει ένα τμήμα 
τού άρχικού της προπύλου. Δύο 
δοκάρια, μαρμάρινα, μπηγμένα στον 
τοίχο εξέχουν καί φαίνεται ότι 
στήριζαν μικρή στέγη πριν άπό τή 
θύρα.

Το πρόπυλο τής Σκριποϋς έχει 
τά άνάλογά του σέ ναούς τής 
Μ. Ασίας. Ο φωτισμός έγίνετο



Τα επάνω παράθυρα στα τέσσερα 
αετώματα των κεραιών τοϋ σταυ
ρόν έχουν υπερυψωμένο το μεσαίο 
τόξο, όπως τα βυζαντινά, άλλα μέ 
τις πλατείες διαστάσεις τους και 
χωρίς πλαστικό τοξωτό πλαίσιο 
δείχνουν τη μετάβαση άπό τις πα
λαιοχριστιανικές στις βυζαντινές 
μορφές.

'Η  τοιχοδομία άποτελεϊται άπό 
μεγάλους αλλά όχι όμοιου μεγέθους 
πελεκητούς λίθους, χτισμένους κατά 
τρόπον ίσοδομικόν μέ αρκετή χρήση 
κονιάματος.

Τά ψηλότερα όμως μέρη τοϋ 
σταυροειδούς σώματος έχουν μ ι
κρούς λίθους μέ άφθονο κονίαμα.

Το περισσότερο μέρος του υλικόν 
τής τοιχοδομίας έλήφθη άπό τον 
άρχαϊο Όρχομενό. Πολλοί άπό τούς 
πελεκητούς λίθους φέρουν στο εσω
τερικό τους άρχαϊες επιγραφές. ' Υ
πάρχουν καί άλλα μαρμάρινα μέλη 
άνάμεικτα. Οί μεγάλες επιφάνειες 
των τοίχων διακόπτονται άπό μαρ
μάρινα άνάγλνφα γείσα, σάν ταινίες 
χωρίς νά προεξέχουν. Οί ταινίες 
αυτές διατρέχουν γύρω γύρω όλο 
τό ναό.

Στο ύψος των κάτω παραθύρων 
κεράμινο οδοντωτό περιβάλλει τό 
ναό, καί είναι τό πρώτο κόσμημα, 
πού χρησιμοποιήθηκε ύστερα στους 
βυζαντινούς ναούς 'τής δεύτερης χι
λιετηρίδας. Ή  άνατολική πλευρά 
έχει πλονσιώ τερη γλυπτή διακό- 
σμηση.

Στο εσωτερικό ή άνύψωση τοϋ 
κύριου σταυρικόν σώματος τά με
γάλα ανοίγματα καί οί καλ.ές άνα
λογ ίες μεγαλώνουν τό χώρο.

Ά π ό  τις άρχικές τοιχογραφίες 
δυστυχίας δέν υπάρχει ίχνος.

Συνηθισμένη διακόσμηση είναι 
τά γείσα πού άρχίζουν οί θόλ.οι, 
όπως στους βυζαντινούς ναούς τής 
δεύτερης χιλιετηρίδας, ο δεύτερος 
όμως οριζόντιος χωρισμός τοϋ εσω
τερικού είναι λείψανο παλαιοχρι
στιανικό.

Οί επισκευές τοϋ ναού, άν κρίνω- 
με άπό τό είδος τής τοιχοδομίας, 
τη μορφή τών παραθύρων καί τήν 
τεχνοτροπία τών τοιχογραφιών τοϋ 
ιερόν, έγιναν γύρω στις άρχές 
τοϋ 18ου αιώνα.

Τό 1869 προσκολ.λήθηκε μεγάλη 
άντηρίδα στο βόρειο σκέλος τοϋ 
σταυροϋ καί έφραξε τό κάτω παρά
θυρό τον. Τότε φράχτηκαν εν μέρει 
καί τά τρίλοβα τοϋ νοτίου κλιτούς 
καί τής αψίδας, όλα δε τά άλλα 
τοξιοτά παράθυρα, τον άρχικοϋ ναού 
μεταμορφώθηκαν σέ ορθογώνια.

Οί αρχαιολογικοί θησαυροί τής χώρας, τής Βυζαντινής περιόδου, είναι μεγα
λειώδεις καί άξεπέραστοι, όπως ή περίφημη αυτή Βυζαντινή έκκλησία κάπου 
στον Μωρία .

μέ μεγάλα παράθυρα πού ήταν 
τοποθετημένα σέ δυο σειρές στο 
ψηλό σώμα τον σταυρού πάνω καί 
κάτω, στο νάρθηκα δε καί στα πλά
για κλιτή σέ μια σειρά.

Α πλά  τοξωτά μέ τά τόξα των 
πέτρινα όπως καί τών θυρών, είναι 
τά παράθυρα τών πλαγίων κλ.ιτών 
καί τών μικρών αψίδων τοϋ ιερόν,

όλ,α δέ τά άλλα είναι τρίλοβα, πού 
χωρίζονται μέ κίονες μαρμάρινους.

Ή  μορφή τών παραθύρων καί 
οί πλατείες άναλ.ογίες τους θυμίζουν 
παράθυρα ναών παλαιοχριστιανικών. 
"Οπως ό "Αγιος Δημήτριος, ή Ά γ ια  
Παρασκευή καί ή Ά γ ια  Σοφία Θεσ
σαλονίκης.



Σχέσις τοϋ ναοϋ μέ τήν 
παλαιοχριστιανική και 
τήν ανατολική τέχνη.

Τα πλατεία και πολλά παράθυρα 
συνδέουν το ναό μέ τήν 'Ελληνιστι
κή παλαιοχριστιανική παράδοση και 
τον άπομακρύνουν από τήν ανατο
λική, πού περιορίζεται σέ λίγα 
στενά παράθυρα και περιορίζει το 
φωτισμό. ’Επίσης και οι ψηλές 
διαστάσεις τον ναοϋ είναι μορφής 
παλαιοχριστιανικής. 'Ο φωτεινός 
•νάρθηκας θυμίζει τον νάρθηκα τον 
'Αγίου Δη μητριού Θεσσαλονίκης.

'Η  μορφή των τρίλοβων άνοιγμά- 
των δείχνει, καθώς είδαμε, τή μετά
βαση από τήν παλαιοχριστιανική 
στή βυζαντινή μορφή.

'Ο εξωτερικός διάκοσμος τοϋ 
ναόν. μέ μαρμάρινες ανάγλυφες ται
νίες και πλάκες μέ ζώα, σχέδια καί 
μεγάλες επιγραφές, δείχνει επίδρα
ση ανατολική. Στήν ’Αρμενία βρί
σκομε τα πρότυπα τοϋ ναοϋ τής 
Σκριποϋς.

Γενικά ό τονισμός τοϋ σταυρού 
καί ή συνένωσή τον μέ τή θολωτή 
βασιλική, ό χωρισμός του εσωτε
ρικού μέ τοίχους καί ή εξωτερική 
τον διακόσμηση φανερώνουν άνα- 
τολική επίδραση. Αλλά ό νάρθηκας, 
οι ψηλές διαστάσεις, τα παράθυρα, 
ό πολύς φωτισμός, ή διαίρεση τής 
επιφάνειας των τοίχων μέ γείσα 
δείχνουν τήν συνέχιση τής παλαιο
χριστιανικής παραδόσεως.

'Η  μορφή, ό τύπος τοϋ ναοϋ, είναι 
μεταβατικός, εξελικτικός καί ώδή- 
γησε τελικά στον σταυροειδή τρουλ- 
?,ωτό ναό. ’Έχει τον τύπο τοϋ εγ
γεγραμμένου σταυροϋ, πού προήλθε 
από συνδυασμό τοϋ ελεύθερου σταυ
ρού καί τής άνατολ.ικής θολωτής 
βασιλικής.

'Ο ναός πού βρέθηκε από άνα- 
σκαφή κοντά στον ναΐσκο των 
Ταξιαρχών δυτικά τής Καισαριανής 
ομοιάζει περισσότερο μέ τον τύπο 
τον σταυροειδή.

Τελευταίος σύνδεσμος ανάμεσα 
στον εγγεγραμμένο σταυρό καί τον 
καθαρά σταυροειδή μπορεί νά θεω- 
ρηθή ό ναός των 'Αγίων Θεοδώ
ρων ’Αθηνών τοϋ 11ου αιώνα.

Μεταβυζαντινού τύπου. είναι ό 
ναός τοϋ 'Αγίου Νικολάου τής Αύ- 
λίδας, ό ναός τής Παναγίας Βα-

γιονά Κρήτης, 'Αγίου Δη μητριού 
Ρεθύμνης κ.ά.

Σύγχρονα τής Σκριποϋς είναι 
τό Πρωτάτο καί ή ’Επισκοπή τής 
Σκύρου. Τά γλυπτά τής Σκριποϋς 
μέ τήν ακριβή χρονολογία ερριξαν 
πολύ φώς στή βυζαντινή γλυπτική, 
πού ήταν σκοτεινή από τοϋ ’Ιου
στινιανού μέχρι τον 11ον αιώνα. 
'Ένα μέρος τοϋ γλυπτού διακόσμου 
τής Σκριποϋς δημοσιεύτηκε σέ σχέ
δια από τον STRZYGOWSCI. 'Η  
Μ. Σωτηρίου πρόσθεσε στή μελέτη 
της γιά τό ναό μερικά νέα από τό 
βυζαντινό Μουσείο ’Αθηνών, τών 
οποίων τά θέματα καί ή τεχνοτρο
πία δείχνουν δτι είναι σύγχρονα 
τής Σκριποϋς. Επίσης δημοσίευσε 
περιγραφές τών γλυπτών τής Σκρι- 
ποϋς μέ παράθεση εικόνων. Στά 
γείσα έχομε γεωμετρικά σχήματα 
από κύκλους πού εφάπτονται, μέσα 
στούς όποιους υπάρχουν τετράφυλ
λα σάν σταυροί. 'Αλλού έχομε 
κυματοειδή 'Έλικα, άλλοϋ σχημα
τοποιημένα φύλλα δάφνης, σέ άλ
λο τμήμα τών γείσων έχομε πεντά
φυλλα, ανθέμια μέσα σέ κύκλους, 
άλλοϋ έχομε διπλή σειρά άνθεμίτον.

Στή ζώνη τής αψίδας τοϋ ιερού 
έχομε κύκλους πού γεμίζουν μέ 
ζώα μέσα σέ λεπτούς κλάδους 
κισσοϋ' ο'ι μικροί κύκλοι έχουν 
ρόδακες.

Τά κενά τιον κύκλων γεμίζουν

μέ δμοιους κλάδους. Στά κιονό
κρανα τών παραθύρων έχομε σταυ
ρούς από τέσσερα τρίφυλλα. ’Από 
τό μαρμάρινο τέμπλο σώθηκαν αρ
κετά κομμάτια.

Τά θέματα τής γλυπτικής τοϋ 
9ου αιώνα προέρχονται από τήν 
παλαιοχριστιανική γλυπτική.

’Από τις επιγραφές πού σώζον
ται γνωρίζομε σάν κτήτορα τον 
Λέοντα τον Πρωτοσπαθάριο καί 
έτος ιδρύσεως τοϋ ναοϋ τό έτος 
873 ή 874 καί δτι αφιερώθηκε ό 
ναός προς τιμήν τής Θεοτόκου. 
’Από άλλες επιγραφές μαθαίνομε 
δτι ή πρόθεση καί τό διακονικό τοϋ 
ιερού, δηλ. τά δύο πλάγια διαμερί
σματα τοϋ ίεροϋ, έθεωροϋντο ιδιαί
τεροι ναΐσκοι τοϋ 'Αγίου Παύλου 
καί τοϋ 'Αγίου Πέτρου.

’Από άλλη πανηγυρική επιγραφή 
από 12 τρίμετρους ιαμβικούς στί
χους φαίνεται δτι ό Δέων πού άνα- 
φέραμε πιο πάνω είχε κτήμα του 
τον Όρχομενό.

'Θ Λέων ήταν ό στρατηγός τής 
Ελλάδος μέ έδρα τή Θήβα τον ΙΟον 
αιώνα καί δχι τήν ’Αθήνα.

ΎΗταν τότε ή βυζαντινή Αυτο
κρατορία διηρημένη σέ διοικητικές 
περιφέρειες, πού ώνομάζοντο θέμα
τα.

Σέ κάθε θέμα ήτο επικεφαλής 
ένας στρατηγός.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ 
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Ώ ς  προερχόμενος έκ τώ ν Σω μάτω ν 'Α σφαλείας θέτω εις τήν διά- 
θεσιν τώ ν κ . κ .  ’Α ξιωματικών καί 'Ο πλιτών τής Ε λλ η νικ ή ς  Χ ω 
ροφυλακής, άπαντα τά είδη τοΰ Καταστήματός μας.

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

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ : Φορέματα, ταγιέρ , κουστούμια , πανταλό
νια , φ ούστες, πλεκτά κ .λ .π .  ώς καί είδη 
προικός.

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

"Απαντα τά άνωτέρω είδη μ α ς, παρέχονται μέ ευκολίας πληρωμής 
έπί μικρά προκαταβολή , μέ έκπτω σιν 10ο)ο έπί τώ ν άναγραφομένω ν  
τιμώ ν μας καί έξόφ λησιν τοΰ ύπολοίπου εις 6 μηνιαίας δόσεις.
Σ η μ . Έ π ί τώ ν άγοραζομένω ν τοΐς μετρητοΐς έμπορευμάτων ή π α -  

ρεχομένη έ'κπτωσις άνέρχεται εις 2 0 ο )ο .

Μετά τιμής
Νικόλαος Κουρκουντής
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Σέ μιά συνοικία τοϋ Πειραιώς, γνωστή 
καί πολυσυζητημένη γιά τά άμαρτωλά της 
κέντρα διασκεδάσεως, έδώ καί μερικά 
χρόνια, κάποιο δειλινό, είχε προστεθή 
ένας καινούργιος πελάτης. Μία μεγάλη 
κούρσα τόν έφερνε άπ’ τήν ’Αθήνα κάθε 
άπόγευμα έκεί, όπου οί άνθρωποι ξεχνούν 
τήν άνθρωπιά τους καί τήν πολύτιμη ψυ
χή τους καί παρασύρονται σέ μιά χαμερπή 
καί ένστικτώδη ζωήν. ’Εκεί όπου οί άν
θρωποι φεύγουν άπ’ τό πρόσωπο τής γής 
καί τό φώς τής ήμέρας τό έλεγκτικό καί 
καταφεύγουν υπό τήν γήν καί κάτω άπό 
τό θαμπερό ήμίφως γιά νά κρύψουν τά 
άμαρτωλά τους έργα. ’Αρκετοί όδηγοΰν 
τά βήματά τους σ’ αυτά τά ψυχοφθόρα 
κέντρα. Τούτος όμως ό νέος πελάτης, πού 
σκόρπαγε μ’ άπλοχεριά τό χρήμα, είχε 
ένα ιδιαίτερο καί πολύ άξιοπρόσεκτο 
γνώρισμα. Ή ταν ένα παιδί δέκα πέντε μό
λις έτών. Ή  έμφάνισις αυτού τού δεκα- 
πεντάχρονου γαλαντόμου στά μέρη έκεΐνα 
έκαμε ιδιαίτερη έντύπωσι στούς άνθρώ- 
πους έκείνους τού υποκόσμου, οί όποιοι 
μάλιστα κι’ έβαλαν όλα τά δυνατά τους, 
γιά νά ευχαριστήσουν αυτό τό παιδί— 
φαινόμενο, πού μέ ζόρικο ύφος καί άνεσι 
έκατομμυριούχου σκόρπαγε άπλόχερα τά 
χιλιάρικα, γλεντώντας τή ζωή του.

Είναι αΰτονόητο όμως ότι σέ τέτοιες 
περιπτώσεις «συγκινείται» πολύ καί ή 
’Αστυνομία. Πράγματι δέ τόάγουροαύτό 
παλληκάρι προκάλεσε τήν προσοχή όχι 
μόνον τών άνθρώπων τών καταγωγίων, 
άλλά καί τών άστυνομικών οργάνων. Σέ 
λίγο τό παιδί αυτό συνελαμβάνετο άπό 
τήν ’Αστυνομία. Δέν είχε προλάβει νά 
χορτάση αύτή τή μεγάλη ζωή. Μόλις εί
κοσι μέρες είχε συμπληρώσει κάνοντας 
τό δρομολόγιο άπό τήν 'Αθήνα στον Πει
ραιά. Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τοϋ 
ήμερήσιου Τύπου τό παιδί αυτό άνοιγε μέ 
άντικλεϊδι τό ταμείο τού άφεντικοΰ του 
καθημερινώς, έπαιρνε τά άπαραίτητα χι- 
λιόδραχμα, χωρίς νά γίνεται άντιληπτός, 
καί κατηφόριζε στόν Πειραιά.

Αΰτό καθ’ έαυτό τό γεγονός δέν είναι 
βέβαια συνηθισμένο. 'Ωστόσο τό σπου
δαιότερο σημείο αύτής τής ιστορίας είναι 
κάποιο άλλο. "Εχει σχέσιν μέ τά κίνητρα, 
πού ώθησαν τό άμυαλο παιδί στό κατρακύ- 
λισμά του. Ώμολόγησε, λοιπόν, ότι έκαμε, 
όσα έκαμε, άπό περιέργεια. Ήθελε νά μά- 
θη τί είναι ή «ντόλτσε βίτα». Είχεάκούσει 
τόσα στις παρέες μέ τούς φίλους του, καί, 
πυρπολημένος άπό τήν δίψα νά μάθη τί 
έπί τέλους είναι αύτή ή «γλυκειά ζωή» 
εφθασε στά κέντρα τής άμαρτίας. (βλ. 
’Εφημερίδα Βραδυνή 12-12-1964).

Καί ναι μέν, έμαθε έπί τέλους αΰτό πού 
ήθελε, άλλά δέν θά ήταν προτιμότερο 
ποτέ νά μή τό είχε μάθει; Αύτή ή γνωρι
μία του θά τού γεμίζη μέ πίκρα τή ζωή, 
γιατί καί στή φυλακή τό ώδήγησε, καί 
στόν έξευτελισμό καί στήν άνυποληψία. 
Ή  γνωριμία τής άμαρτωλής συνοικίας— 
πού κι’ αύτή τώρα πιά έχει λυτρωθή άπό 
τά διαφθορεία της—θά είναι γιά τό παιδί 
αΰτό μιά γνωριμία έντροπής καί καταισχύ
νης. Πολλές φορές θά μετανοιώση πικρά 
γιά τήν γνωριμία πού έκαμε μαζί της.

Υπάρχει γνωριμία πού φέρνει μεταμέ-

ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΑΜΕΤΑΜΕΛΗΤΟΣ

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

Τ αγματάρχου-' Ιεροκήρυκος Χωρ]κής

λείαν καί γνωριμία άμεταμέλητος. ’Ανα
λογίσου, άγαπητέ άναγνώστα, πόσες φο
ρές δέν κυριεύεται ό άνθρωπος άπό τήν 
έπιθυμία νά μάθη άγνωστα μέχρι τής στι
γμής πράγματα. Άλλά μόλις τά γευθή, μό
λις τά γνωρίσει, μετανοεί γιά τήν περιέρ- 
γειά του καί βλέπει πόσο πτωχός βγαίνει 
άπό τήν καινούργια έμπειρία του. Αύτή 
είναι ή δύναμις τής άμαρτίας. Παρουσιά
ζεται προκλητική, έλκυστική, γεμάτη 
υποσχέσεις, μεθυστική. ’Αλλοίμονο άν 
ό άνθρωπος τήν πιστεύση. ’Αλλοίμονο άν 
τήν πλησιάση. ’Εκείνη θά τόν ληστεύση, 
θά τόν άπογυμνώση άπό κάθε τι καλό, θά 
τού κλέψη τήν ψυχική του γαλήνη, καί 
θά τόν άφήση ένα ράκος ψυχικό.

Αυτός είναι ό σπαραγμός κάθε νέου 
Άδάμ, πού θά πέση στά δίκτυα τής άμαρ
τίας. Αύτός είναι ό θρήνος κάθε άνθρώ- 
που πού θά γνωρίση τί είναι ή άμαρτία. 
Οί περιστάσεις άλλάζουν καί τά σκηνικά 
έπίσης. Ή  άμαρτία όμως είναι τό ίδιο 
πάντα πικρή καί ή γνωριμία της είναι πάν
τοτε μιά γνωριμία πού φέρει μεταμέλειαν. 
Ή  μικρή αύτή πρότασις κρύβει μιά μεγά
λη άλήθεια. Στούς νέους όμως συνήθως 
δέν είναι άρκετή αύτή ή διαβεβαίωσις. 
Δέν δέχονται, βλέπετε, τά άποφθέγματα 
καί δέν άνέχονται τούς δογματικούς. Ζη
τούν νά δοκιμάσουν, γιά νά πεισθοΰν. Καί 
έπιμένουν νά δοκιμάσουν, γιά νά βγάλουν 
οί ίδιοι τό συμπέρασμα ....

Ή  παγίδα πού τούς στήνει ή άμαρτία 
μέ τόν τρόπο αύτό είναι πολύ ύπουλη. 
Γιατί στά ζητήματα τών άμαρτωλών πα
θών καί έξεων δέν είναι άπαραίτητο νά 
δοκιμάσω γιά νά πεισθώ. Ή  μάλλον αυ
τός είναι ό κίνδυνος : ή δοκιμή. Ά π ’ τή 
στιγμή πού θά δοκιμάσης έχεις ήδη μο- 
λυνθή. Είσαι τώρα πιά κάτι άλλο άπ’ αύ
τό πού ήσουν πριν κάμης τήν δοκιμή.

Ή  μέθοδος τής δοκιμής δέν είναι πάντα 
ή καλύτερη, όταν θέλωμε νά βεβαιωθούμε 
γιά κάτι. "Οποιος θέλει νά δοκιμάση τήν 
άξια π.χ. πού έχει τό φώς γιά τήν άνθρώ- 
πινη ζωή δέν πρέπει νά χάση τά μάτια του. 
Γιατί χάνοντας τό φώς του θά μάθη βέ
βαια τήν άξια του, άλλά πολύ—πολύ άργά. 
Τόσο άργά πού ή γνώσις πού άπέκτησε

θά τού είναι τελείως άνώφελη. 'Υπάρχει 
λοιπόν καί μιά άλλη μέθοδος. Μπορώ νά 
καταφύγω σ’ αύτούς πού ήδη έχασαν τήν 
όρασίν τους, ν’ άκούσω τήν γνώμη τους, 
νά άξιοποιήσω τήν ίδικήν τους πείραν. 
Γιά τά περισσότερα καί τά σοβαρώτερα 
ζητήματα τής ζωής αύτή είναι ή μονα
δική άσφαλής καί άκίνδυνος μέθοδος, όσο 
κι άν οί νέοι, κυρίως, θέλουν νά τήν 
άγνοοϋν.

Ά ν  όμως ή γνωριμία μέ τήν άμαρτία εί
ναι γνώσις πού συνεπιφέρει τήν συντρι
βήν καί τήν μεταμέλειαν, άντιθέτως, ή 
γνωριμία μέ τήν άρετήν είναι γνωριμία 
άμεταμέλητος. Γ Γ αύτήν ποτέ ό άνθρωπος 
δέν πρόκειται νά μετανοιώση. Γιατί ή 
γνώσις, ή άκριβέστερα ή κατάκτησις, τής 
άρετής, είναι χρήσιμος καί τώρα, καί αύ
ριο καί παντοτεινά. «Ή  εύσέβεια, λέγει 
τό πνεύμα τού Θεού διά τής Α γίας Γρα- 
φήζ. πρός πάντα ώφέλιμός έστι, επαγγε
λίαν έχουσα ζωής τής νύν καί τής μελ- 
λούσης». (Α’ Τιμοθ. δ' 8).

Αύτή λοιπόν ή ενάρετος ζωή δέν είναι 
ζήτημα γνώσεως, άλλά κατακτήσεως, διό
τι άποκτάται μέ άγώνα ισόβιον, μέ πάλην 
νυχθημερόν, μέ μάχην άσίγαστον, μέ μό
χθον καί κόπον ού τόν τυχόντα. Ή  λεωφό
ρος, πού όδηγεϊ στήν άμαρτία, είναι όδός 
κατωφερής καί ολισθηρά. Τό μονοπάτι, 
πού όδηγεϊ στά ύψη τής άρετής, είναι άνη- 
φορικό καί δύσβατο. Γιά νά τό δρασκελί
ση κανείς πρέπει νά ίδρώση. Ούδέποτε 
όμως θά μετανοιώση γιά τούς κόπους πού 
θά έχη καταβάλει, έφ’ όσον ή γνωριμία μέ 
τήν άρετήν είναι γνωριμία άμεταμέλητος.

Κάθε βήμα στό μονοπάτι τής άρετής γί
νεται βέβαια μέ δυσκολία, όδηγεϊ όμως 
άσφαλώς στή γνήσια χαρά, στήν άληθινή 
εύτυχία. ’Ενώ άντιθέτως κάθε βήμα στή 
λεωφόρο τής άμαρτίας γίνεται μέν μέ εύ- 
κολία καί χωρίς κόπο, όδηγεϊ όμως σέ 
ψυχικούς μετεωρισμούς, άφήνει κενό μέ
σα στήν ψυχή καί κουρελιάζει τόν άνθρω
πο πού τό άπετόλμησε. Τόν συντρίβει καί 
τόν εξουθενώνει.

Φ ίλε άναγνώ στα
Μπροστά σου έκτείνονται πολλά πρά

γματα, πού σέ προκαλοΰν νά τά γνωρίσης. 
Ά λλα άπ’ αύτά είναι άδιάφορα, άλλα άνω- 
φελή, άλλα περιττά, άλλα άχρηστα καί 
άλλα πολύ πρόσκαιρα. Καί μεταξύ όλων 
αύτών άλλα είναι βλαβερά καί άλλα χρή
σιμα. Μπορείς νά τά μάθης, νά τά γνωρί
σης. "Ολα είναι στή διάθεσί σου. Χρειά
ζεται άραγε όλα νά τά μάθης ; Πρέπει όλα 
νά τά γνωρίσης ; Πρέπει γιά κάθε ένα νά 
έχης προσωπική πείρα ;

Σ’ αυτές τις στιγμές θυμήσου, πώς ό 
άνθρωπος, μαθαίνοντας πολλές φορές κά
τι, τό πληρώνει μέ ένα μεγάλο τίμημα έν
τροπής καί συντριβής. Μέ ένα μεγάλο 
ποσοστό μετάνοιας. "Αφησε λοιπόν τήν 
άμαρτία κατά μέρος.

Καί προσπάθησε νά γνωρίζης όσα είναι 
άγνά, όσα εύφημα, όσα έχουν σχέσιν μέ 
τήν άρετήν, όσα είναι προσφιλή στό Θεό. 
Τής άρετής, ναί, μόνον τής άρετής, ή γνω
ριμία παραμένει άμεταμέλητος.
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Ai σημερινοί αντιλήψεις ώς πρός την 
σημασίαν τού φωτισμού των οδών

Έ ν ’Αγγλία υπάρχει, ώς προς τον φωτισμόν των 
όδών, ειδικός κώδιξ(BRITISH STANDARD CODE 
OF PRACTICE ON STREET LIGHTING), άπο- 
τελεΐ δέ ούτος άντικείμενον άρμοδιότητος των αρχιτε
κτόνων, των πολεοδόμων, των κυκλοφοριολόγων καί 
των ειδικών ηλεκτρολόγων.

. 'Ο κώδιξ προβλέπει ένα μέσον φωτισμόν διά τάς 
πλατείας, τάς οδούς κυκλοφορίας αύτοκινήτων, τούς 
χώρους κινήσεως πεζών, τάς κλίμακας καί τάς στοάς 
τοϋ υπογείου σιδηροδρόμου, ώς έπίσης τούς άνοικτούς 
χώρους καί τούς πολυωρόφους σταθμούς αύτοκινήτων.

Είδικούτερον, τό μέρος 9 του κώδικος, άφιεροϋται 
εις τον φωτισμόν τών όδών τών πόλεων, τονίζεται δέ 
ή σημασία τής τεχνικής τοϋ εξωτερικού φωτισμού διά 
μίαν σύγχρονον πόλιν, ή οποία, καλώς φωτιζομένη, 
οχι μόνον έ'χει τό προνόμιον τής άνέσεως καί τής καλής 
έμφανίσεως, άλλά καί προάγει την κοινωνικήν ζωήν 
αύτής.

'Ο φωτισμός είδικώτερον έχει την έξής σημασίαν :
α . Δημιουργεί εις τάς πόλεις αίσθημα ασφαλείας, 

άνέσεως, πολιτισμού, εύδιαθεσίας, φιλοκαλίας καί 
τέρψεως.

β . Προάγει την κοινωνικήν ζωήν καί τήν δραστηριό
τητα τοϋ άνθρώπου, τήν οποίαν επεκτείνει καί εις νυ- 
κτερινάς ώρας, οΰτω δέ, έξυπηρετεΐ κοινωνικάς άνάγ- 
κας εύκολώτερον καί κατά τάς νυκτερινάς ώρας.

Σ Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Ο Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ο Υ Σ Η
Σ υντ)ρχου Χωρ)κής έ. ά .

γ . ’Αποτελεί έν έκ τών άποτελεσματικωτέρων μέ
τρων προλήψεως τών κοινών έγκλημάτων.

δ . Καθιστά άνετον καί ασφαλή τήν κυκλοφορίαν 
οχημάτων καί πεζών κατά τήν νύκτα καί κλιμακώνει, 
μίαν δεδομένην 24ωρον κυκλοφορίαν, διά μεταθέσεως 
μέρους τής κυκλοφορίας τής ήμέρας, εις νυκτερινήν 
καί οΰτω βοηθεϊ εις τήν άποσυμφόρησιν τών όδών.

e . Συντελεί σοβαρώς εις τήν μείωσιν τών τροχαίων 
δυστυχημάτων.

σ τ . Είδικώτερον, ώς πρός τήν κυκλοφορίαν, άπο- 
τρέπει τήν τόσον έπικίνδυνον χρήσιν τών εκτυφλωτικών 
φώτων. Διευρύνει πρός τά πλάγια τό οπτικόν πεδίον 
τών οδηγών, οί όποιοι, μέ μόνα τά φώτα τών αύτοκινή- 
των αύτών, βλέπουν μόνον ένα τομέα πρός τά εμπρός, 
ένώ αύξάνει τήν ορατότητα αύτών καί κατά βάθος. 
Διευκολύνει τούς πεζούς καί τούς ποδηλάτας, οί όποιοι 
καί οί ’ίδιοι βλέπουν καί κυκλοφορούν άνέτως καί άσφα- 
λώς, άλλά καί καθίστανται ορατοί ύπό τών οδηγών τών 
αύτοκινήτων.

Ή τεχνική τοϋ φωτισμού τών όδών

Τά βασικά κριτήρια ένός συστήματος φωτισμού 
όδών είναι :



α. Το μέσον ύψος φωτισμού.
β. Ή  ομοιομορφία τοϋ φωτισμού.
γ. Ό  περιορισμός της έκτυφλώσεως.
δ. 'Η  όρατότης τοΰ όδηγοΰ.
Τό ΰψος τοΰ φωτισμού πρέπει νά είναι άνάλογον 

προς τό είδος τής όδοϋ καί εΐδικώτερον τής προβλεπο- 
μένης δι’ αυτήν ταχύτητος, ώστε ό οδηγός νά βλέπη 
καλώς, εις άνάλογον πρός τήν ταχύτητα άπόστασιν.

'Η ομοιομορφία τοϋ φωτισμού άποτρέπει τήν κό- 
πωσιν των οφθαλμών τοϋ όδηγοΰ κατά τήν όδήγησιν. 
'Ομοιομορφία τοΰ φωτισμοΰ πρέπει νά ύπάρχη, ως 
πρός τά φωτεινά σώματα, τάς άποστάσεις, τό μέρος 
τής τοποθετήσεως τών στύλων καί τών φανών, τό ΰψος 
αύτών καί τό χρώμα, τό πρόγραμμα άφής καί σβέσεως 
καί περισσότερον άκόμη, ώς πρός τήν έντασιν τοΰ φω- 
τισμοΰ.

Περαιτέρω, ή τεχνική τοΰ φωτισμοΰ μελετά τήν άπό- 
δοσιν τών λαμπτήρων, άναλόγως τής ποιότητος αύτών, 
τής ήλικίας, τής καθαριότητος καί έν σχέσει μέ τήν 
άπόχρωσιν τής έπιφανείας τοΰ οδοστρώματος.

Πρός μείωσιν τών δυστυχημάτων, έκ τής προσκρού- 
σεως οχημάτων έπί στύλων φωτισμοΰ, μελετάται ή 
θέσις τών στύλων καί ή κατασκευή στύλων, κατά τό 
δυνατόν άκινδύνων, ώς κατωτέρω. 'Η θέσις τών λαμ
πτήρων πρέπει νά έξασφαλίζη φωτισμόν, όχι μόνον 
τής όδοΰ, άλλά καί τών πεζοδρομίων, τών έρεισμάτων 
και τών έκατερωθεν δένδρων καί προσόψεων τών οι
κιών, διότι ταΰτα άποτελοΰν ενα φωτεινόν βάθος (φόν
το) ύπεράνω τοΰ όρίζοντος καί προειδοποιοΰν περί τής 
ορθής προεκτάσεως τής όδοΰ εις αρκετήν άπόστασιν.

Οί αρμόδιοι λέγουν ότι ό φωτισμός κατέστη 20 φο
ράς ισχυρότερος. Τά δυστυχήματα τής νυκτός άνήρ- 
χοντο προηγουμένως εις τά 30ο]ο τοΰ συνόλου, ενώ με
τά τήν έγκατάστασιν συγχρόνου φωτισμοΰ, έμειώθη- 
σαν εις 5ο]ο.

(ROAD SAFETY AND TRAFFIC REVIEW 
Σεπτ. 1962).

'Ως πρός τάς θέσεις τών στύλων εύρίσκεται οτι ή 
μεσαία διαχωριστική λωρίς είναι ιδεώδης, άπό οικο
νομικής πλευράς δι’ έγκατάστασιν στύλων μέ δύο βρα
χίονας, έκαστος τών όποιων θά φέρη ενα λαμπτήρα ή 
μέ άνάρτησιν τών έπιμήκων λαμπτήρων παραλλήλως 
πρός τήν οδόν έπί καλωδίων. 'Η τοιαύτη τοποθέτησις 
τών έπιμήκων λαμπτήρων εις εύθυγραμμίαν δίδει εις 
τον οδηγόν τήν έντύπωσιν συνεχοΰς γραμμής καί βοη- 
θεϊ αυτόν νά άντιλαμβάνεται έξ άποστάσεως τήν προέ- 
κτασιν τής όδοΰ.

Τέλος, έπί διεθνοΰς έπιπέδου, έ'χει συμφωνηθή ότι 
δέον νά φωτίζωνται άπαραιτήτως αί διασταυρώσεις 
καί αί διακλαδώσεις τών οδών πρός δέ, τά σημεία εις 
τά όποια, δευτερεύουσαι οδοί, συμβάλλουν εις αυτοκι
νητοδρόμους ή άποτελοΰν εξόδους έξ αύτών. Επίσης 
δέον νά φωτίζωνται αί διαβάσεις πεζών, αί θέσεις εις 
τάς όποιας έχουν συμβή πολλά δυστυχήματα μέ πε
ζούς, αί σήραγγες καί αί υπόγειοι διαβάσεις.

’Ιδιαιτέρως καλώς πρέπει νά φωτίζωνται αί θέσεις 
τών τροχονόμων ρυθμιστών κινήσεως, διά νά είναι ου- 
τοι ορατοί ύπό τών οδηγών καί διά νά βλέπουν οί οδη
γοί καλώς τά σήματα τών τροχονόμων, πρός πρόληψιν 
δυστυχημάτων. Τοΰτο απαιτεί καί ή διεθνής Σύμβασις 
τής Ειέννης τοΰ 1968 εις άρθρον 6.

Φωτισμός οδών καί δυσμενείς συνΘή- 
και όροτότητος

Δυσμενείς καιρικαί συνθήκαι, έπηρεάζουσαι τον 
φωτισμόν τών οδών καί τήν ορατότητα τοΰ όδηγοΰ, 
είναι κυρίως δύο : Ή  ομίχλη καί ή βροχή.

α . ' Ο μ ί χ λ η .

'Η ομίχλη άποτελεΐται άπό σταγονίδια ΰδατος, αίω- 
ρούμενα εις τον άέρα, τών όποιων ή διάμετρος πλησιά
ζει τό μήκος τοΰ κύματος τοΰ φωτός.

Τό φώς, προσπίπτον έπί τών σταγονιδίων αύτών, 
διαχέεται (αντανακλάται άκανονίστως), δπως δηλ. 
όταν προσπίπτη έπί οίασδήποτε άνωμάλου έπιφανείας 
καί οΰτω δέν φθάνει μέχρι τών όπισθεν τής ομίχλης 
άντικειμένων, ώστε νά ύποστή άπό αύτά διάχυσιν καί 
νά τά καταστήση ορατά.

’Εν προκειμένω, ισχύει ό νόμος -ςής φυσικής, κατά 
τον όποιον, ή εντασις τοΰ διαχεομένου ύπό τών σταγο
νιδίων ομίχλης, τών μορίων άέρος κλπ. φωτός, είναι 
άντιστρόφως άνάλογος πρός τήν τετάρτην δύναμιν τοΰ 
μήκους τοΰ ύπ’ αύτών προσπίπτοντος φωτός.

Τοΰτο σημαίνει ότι διαχέονται δηλ. δέν διεισδύουν 
πέραν τής ομίχλης, αί άκτΐνες τών φώτων τά όποια 
έχουν μικρόν μήκος κύματος, δπως τό ιώδες καί τό

Οί φωτεινοί σηματοδόται αποτελούν σήμερον βασικόν 
παράγοντα ομαλής κυκλοφοριακής κινήσεως εις τά μεγάλα 
ιδίως αστικά κέντρα.



κυανούν, ένώ άντιθέτως διεισδύουν περισσότερόν αι 
έρυθραί καί μετ’ αύτάς, αί κίτριναι (πορτοκαλόχροοι) 
καί φθάνουν μέχρι των όπισθεν τής ομίχλης Αντικει
μένων, διά νά ύποστοϋν διάχυσιν παρ’ αύτών καί να τά 
καταστήσουν ορατά.

Διά τον λόγον αύτόν, χρησιμοποιούνται εις τα αυ
τοκίνητα φανοί μέ κρύσταλλα κίτρινα, ώστε νά έπιτρέ- 
πουν νά διέρχεται τό κίτρινον φως μόνον, απο τους 
έντός αύτών λαμπτήρας, ΐνα τούτο διεισδύη καί καθι
στά ορατά, τά όπισθεν τής ομίχλης άντικείμενα.

'Όμοιον φαινόμενον ισχύει (ό αύτός νόμος) και εις 
τά μόρια τού άέρος, τά όποια, λόγω τής σμικροτητος 
των, διαχέουν τάς άκτΐνας τού μικροτέρου κύματος 
δηλ. τάς κυανάς. ’Επειδή όμως προς τήν κατεύθυνσιν 
τού ουρανού δέν υπάρχουν άντικείμενα, ό οφθαλμός 
βλέπει τό ύπό των μορίων διαχεόμενον κυανούν χρώμα, 
βλέπει δηλ. ουτω τον ούρανόν κυανούν.

β .  Β ρ ο χ ή .

'Η βροχή μειώνει τήν ορατότητα κατά τήν νύκτα 
ύπό τάς έξής έννοιας :

—Αύτή αότη ή βροχή, μειώνει τήν ορατότητα άμέ- 
σως,

—Ό  άνεμοθώραξ, μέ τήν βροχήν, καί όταν άκόμη 
λειτουργούν οί υαλοκαθαριστήρες, περιορίζει τήν ορα
τότητα.

Οί πλάγιοι υαλοπίνακες έλλείψει ύαλοκαθαριστήρος, 
έμποδίζουν σημαντικώτατα τήν ορατότητα πλευρικώς, 
τούτο δέ έχει ιδιαιτέραν σημασίαν, όταν τό αύτοκίνη- 
τον έκτελή στροφήν, ή πρόκειται νά διέλθη διασταύρω- 
σιν.

'Υδρατμοί, έπικαθήμενοι έπί τής εσωτερικής έπιφα- 
νείας των υαλοπινάκων τού αύτοκινήτου, κατά τον 
χειμώνα, περιορίζουν ή έμποδίζουν πλήρως τήν ορα
τότητα.

'Αλωνάρης λέγεται από τό Λαό μας ό μήνας ’Ιούλιος, 
γιατί κατά τό μήνα αύτόν γίνεται ό άλωνισμός τού 
σιταριού.

'Ο ’Ιούλιος πήρε τήν ονομασία του άπό τό Ρωμαίο 
Αύτοκράτορα ’Ιούλιο Καίσαρα πού γεννήθηκε στις 7 
τού μήνα αύτοΰ.

'Ο ’Ιούλιος μήνας, έκτος άπό τήν ονομασία του 
«'Αλωνάρης» λέγεται καί «Χασκόμηνας» ή «Φουσκό- 
μηνας», γιατί τότε λόγω τής μεγάλης ζέστης, άρχίζουν 
νά ωριμάζουν τά σύκα. Στήν Αιτωλία ό ’Ιούλιος λέγεται 
καί «Άϊλιάς» έπειδή συμπίπτει τότε ή γιορτή τού
«"Αϊ—Λιά».

Κατά τήν έποχή τού άλωνισμοΰ πάρα πολλά είναι τά 
έθιμα τού Ελληνικού Λαού στις διάφορες περιοχές τής 
Χώρας. Στά Λακκοβίκια τής Μακεδονίας, άπό τήν 
καινούργια σοδειά τού ’Ιουλίου φκιάνουν ένα μεγάλο 
καί λεπτό καρβέλι ψωμικοΰ, πού τό πηγαίνουν οί 
γυναίκες στή βρύση ή στο πηγάδι τού χωριού. 
’Εκεί άφοΰ τό βρέξουν μέ νερό τής βρύσης ή τού 
πηγαδιού, τό μοιράζουν έπειτα σέ όσους τυχαίως θά 
περάσουν άπό κεΐ. 'Ο άρτος αύτός λέγεται «τσιτζιρό- 
κλικον» ή « κ ο λ λ ί κ ι» καί είναι άφιερωμένος στον 
τσίτζικα γιατί έπικρατεΐ έκεΐ ή δοξασία ότι μέ τό τρα
γούδι του ό τσίτζικας ζητάει μ.ερίδιον άπό τή συγκομιδή 
τού σιταριού. Τό τραγούδι τού τσίτζικα τό έρμηνεύουν 
ώς έξής: «Λ ω ν ί ζ ε τ ε ,  θ ε ρ ί ζ ε τ ε  κ α ί  μ έ ν α
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Ή  άντανάκλασις τών φώτων, τής οδού καί τών αύ- 
τοκινήτων, τόσον τών έμπροσθίων όσον καί τών οπι
σθίων, έπί ύγράς έκ βροχής άσφάλτου, ιδία όταν αότη 
έχη ύποστή μεγάλην λείανσιν προκαλεϊ έκτύφλωσιν.

'Η ύγρά άσφαλτος αποτελεί μαύρο (σκούρο) φόντο 
εις τό όποιον τό φώς άποδίδει όλιγώτερον.

Ή  άντανάκλασις τής άσφάλτου άποτελεΐ τον δυ- 
σμενέστερον παράγοντα.

Ή έπίδρασις τού σκότους τής νυκτός 
εις τήν αϋξησιν τών τροχαίων δυστυ
χημάτων

Κατωτέρω παραθέτομεν άποσπάσματα έκ μελετών 
καί στατιστικών, ώς προς τήν άναλογίαν τών τροχαίων 
δυστυχημάτων κατά τήν νύκτα.

Πρέπει όμως νά διευκρινισθή έξ ύπαρχής ότι ύπάρ- 
χουν αί κάτωθι τέσσαρες διάφοροι περιπτώσεις, διά 
τάς οποίας πρέπει νά γίνη σύγκρισις.

—Δυστυχήματα έν καιρώ ημέρας.
—Δυστυχήματα έν ώρα νυκτός μέ καλόν φωτισμόν.
—Δυστυχήματα έν ώρα νυκτός, εις οδούς έχούσας
πτωχόν φωτισμόν.
—Δυστυχήματα έν ώρα νυκτός, εις οδούς άνευ οιου-
δήποτε φωτισμού.
Πέραν τών περιπτώσεων αύτών, ή βροχή κατά τήν 

νύκτα, έπιδεινώυει τήν κατάστασιν σημαντικώς.
Τέλος, τά δυστυχήματα τής νυκτός, είναι κατά πλειο- 

ψηφίαν, δυστυχήματα μέ πεζούς, έπειδή δέ ούτοι έχουν 
μεγαλυτέραν εύπάθειαν, ώς αθωράκιστοι, τά περισσό
τερα έξ αύτών είναι θανατηφόρα. Αί γενόμεναι μελέται 
δέν διακρίνουν όλας τάς περιπτώσεις αύτάς.

Γ Ι Α Ν Ν Η  Β Λ Α Χ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Λ ο γ ο τ έ χ ν ο υ

κ λ ί κ ι  κ ά μ ε τ ε  κ α ί  ρ ή ξ τ ε τ ο σ τ ή β ρ ύ -  
σ η ν ά  π ά ω  ν ά  τ ό π ά ρ ω ,  ν ά  κ ά τ σ ω  νά 
τ ό  φ ά ω  μ. α ζ ύ  μέ  τ ά  π α ι δ ι ά  μ ο υ  
νά π έ σ ω  ν ά  π ε θ ά ν ω . ..».
Τό έθιμο αύτό πιθανώς νά έχη τήν προέλευσίν του άπό 
τήν 'Υδροΰντα τής Καλαβρίας (’Ιταλίας) πού ήταν 
άποικία τών Κρητών κατά τούς προχριστιανικούς 
χρόνους. ’Εκεί τό τραγούδι τού τσίτζικα έρμηνευόταν 
ώς έξής: «Θ ε ρ ί ε τ ε  τ σ α ί  ά λ ω ν ί ε τ ε ,  τ ί  
ό χ ε ι μ ώ ν α ς  έ ρ κ ε τ α  ι...».

Στήν περιφέρεια τής Κώ συνηθίζεται τό έξής: 'Όταν



’Από δλας όμως, συνάγεται ότι τά δυστυχήματα τής 
νυκτός είναι γενικώς περισσότερα.

Τά συλλεγέντα έπ'ι του θέματος στοιχεία είναι τά 
έξης:

α. Εις τό π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν  ROUTES ΕΤ CIRCU
LATION (Ελληνικοί Δρόμοι, Μάϊος 1957) άναφέ- 
ρεται χαρακτηριστικόν τροχαΐον δυστύχημα καθ’ δ 
(CHALTAN Δεκέμβριος 1951), λεωφορείου, έν καιρώ 
νυκτος, έπέπεσε κατά φάλαγγος άγοριών καί έφόνευσε 
24 έξ αύτών. Τοιοΰτον δυστύχημα άσφαλώς δεν θά 
συνέβαινεν έν ώρα ημέρας.

β. Ή ά ν α λ ο γ ί α  θ α ν ά τ ο κ ν  έκ τ ρ ο χ α ί ω ν  
δ υ σ τ υ χ η μ ά τ ω ν  ε ι ς  τ ή ν  ’Α γ γ λ ί α ν  κατά 
τήν νύκτα, είναι 2 έως 3 φοράς μεγαλυτέρα, ή κατά 
τήν ημέραν.

Εις τήν ’Αμερικήν, τά δυστυχήματα τής νυκτος, είναι 
50% του συνόλου.

Εν τούτοις, δεδομένου δτι ή όδήγησις κατά τήν 
νύκτα, είναι μικροτέρα, ή άναλογία των δυστυχημά
των κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός, συγκρινομένη μέ 
βασιν τον αριθμόν των διανυομένων αύτοκινητομιλίων, 
είναι 2 1]2 φοράς μεγαλυτέρα των δυστυχημάτων τής 
ημέρας.

Ό  κ. PRISK, άναφέρει δτι κατά τήν νύκτα, έπί 
των αύτοκινητοδρόμων, τά δυστυχήματα είναι διπλά
σια έκείνων τής νυκτός.

γ. Μ ία  ά ν ά λ υ σ ι ς  τ ω ν  δ υ σ τ υ χ η μ ά 
τ ω ν  εις οδούς μέ διάφορα είδη φωτισμού έδειξε τά
έξής:

(1) Εις οδούς μέ καλόν φωτισμόν τά δυστυχήματα 
τής νυκτός έν γένει ήσαν 35 % όλιγώτερα έναντι των 
μή φωτιζομένων.

(2) Εις οδούς μέ πτωχόν φωτισμόν ήσαν 28% όλι
γώτερα των τελείως μή φωτιζομένων.

• Έ π ί τή βάσει δλων των άνωτέρω δεδομένων, ή με
λέτη καταλήγει εις τά εξής συμπεράσματα:

Πρώτον: Καλός φωτισμός δύναται νά μειώση, τά 
επι μη φωτιζομένων οδών δυστυχήματα τής νυκτός, 
κατά 45%.

Δεύτερον: Καλός φωτισμός δύναται νά μειώση, τά 
επι τών οδών έχουσών πτωχόν φωτισμόν, δυστυχή
ματα, κατά 30%.

Επίσης διεπιστώθη δτι, πλέον τών 10% τού συνό
λου τών θανατηφόρων καί σοβαρών δυστυχημάτων, εις 
τήν Μεγάλην Βρεττανίαν, συνέβησαν κατά τό έτος 
1961, εις οδούς σχεδόν τελείως μή φωτιζομένας.

Ειδικότερα αίτια  έπηρεάζοντα τήν 
ορατότητα κατά τήν νύκτα

Τά είδικώτερα αίτια τά όποια έπηρεάζουν τήν ορα
τότητα κατά τήν νύκτα είναι τά έξής:

α.Αίτια άτομικά τών οδηγών.
Κάθε άτομον έχει άτομικά χαρακτηριστικά τής 

ορασεως. 'Ηλικία, φυσικά χαρακτηριστικά, φυσική κα- 
τάστασις.

β. Μετάπτωσις από τό φώς εις τό σκότος.
Δυστυχώς ως άνθρώπινα δντα, δέν έχωμεν τό θειον 

δώρον, τό όποιον έχουν μερικά ζώα, τά όποια είναι προι
κισμένα μέ νυκτερινήν δρασιν. 'Η μεγαλυτέρα δυσκο
λία εις τήν όδήγησιν, έμφανίζεται μέ τήν έναρξιν τού 
σκοτους, δταν οί οφθαλμοί τού οδηγού, προσπαθούν νά 
προσαρμοσθοΰν εις τό μεταβαλλόμενον έπίπεδον τής 
φωτεινότητος. ’Έχει άποδειχθή δτι οί οφθαλμοί τού 
ανθρώπου, μέ τό έπερχόμενον κατά τό εσπέρας σκότος, 
δέν προσαρμόζονται άμέσως πρός αύτό, άλλά, κατά 
μέσον δρον μετά 45 λεπτά τής ώρας.

’Ιδού μερικοί παράγοντες, έπηρεάζοντες τήν ορατό
τητα τού οδηγού.

τελείωση ο γεωργός τό αλώνισμα καί σωρώση στο 
αλώνι το σιτάρι κάνει στο σωρό ένα σταυρό μεγάλο αέ 
τό φτυάρι καί μπήγει υστέρα τό φτυάρι στήν κορυφή 
τού σιταριού μέ τήν εύχή: «Κ ι ά π ό  χ ρ ό ν ο υ  
κ α λ ύ τ ε ρ α ! . . .  ή χ ί λ ι α  μ ό δ ι α ! . . . » .

Επίσης στήν Κώ παίρνουν μιά δέσμη άπό τά πρώτα 
στάχυα σιταριού ή κριθαριού καί τήν κρεμνοΰν στά 
εικονίσματα ως άγιοτικά δηλαδή ως αγιασμένα.

Στήν περιφέρεια τής Έπιδαύρου άπό τά τελευταία 
σταχυα φτιάνουν τον λεγόμενον «Σ τ α υ ρ ό ».

Στη Λέσβο μιά δέσμη άπό τά πρώτα στάχυα τήν 
βάζουν στά εΐκονίσματο..

Στή Ρόδο, σάν τελειώση ό θερισμός παίρνουν μιά 
δέσμη άπό τά καλύτερα στάχυα καί τά κρεμνοΰν στο 
μεγάλο δοκάρι τού σπιτιού (στή μεσιά).

Στις Γούβαις τής Τστιαίας (Εύβοιας) ένα—γύρω 
άπό τό σωρό τού σιταριού στο άλούνι γίνεται καί ή έξής 
μ,αγική τελετή: Ή  οικοδέσποινα κρατεί λαγήνι καί 
προσφέρει νερό στον καθένα χωριστά άπό τούς άλω- 
νιστές γιά νά νιφθή. Εκείνος ένώ νίβεται ραντίζει 
γύρω—γύρω τό γέννημα καί τό αλώνι, ευχόμενος καί 
τού χρόνου. Μετά ή οίκοδέοποινα μέ τό λαγήνι κρα
τώντας το στο πλάι τρέχει γύρω—γύρω στο σωρό τού 
σιταριού χωρίς νά τής πέση σταγόνα νερού ευχόμενη 
και αυτή δπως τού χρόνου γίνη τόσος ό σωρός τού γεννή
ματος, δσος είναι ό κύκλος πού έκαμε.

----------------------------------- ^
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Τ α χ ύ τ η ς : Είναι άξίωμα, άρκετά γνωστόν ότι, 
ή ίκανότης όράσεως μειοϋται μέ την αυξησιν τής ταχύ- 
τητος. Οί ειδικοί όφθαλμολόγοι άποκαλύπτουν δτι, αί 
άποστάσεις όρατότητος μειοϋνται περίπου κατά 20 
πόδας (6-7 μέτρα), μέ έκάστην αυξησιν τής ταχύτητος 
κατά 10 μίλια (16χ]ω). Δεδομένου δτι, ή κατά τήν 
νύκτα άσφαλής όδήγησις, εύρίσκεται έν συναρτήσει 
μέ τάς περιωρισμένας άποστάσεις όρατότητος, τάς 
οποίας καθορίζουν τά φώτα τοϋ αυτοκινήτου, υπάρχει 
μεγάλη άμφιβολία άν, αί Άρχαί τής Τροχαίας, έχουν 
σοβαρώς έξετά ;ει τά δρια ταχύτητος κατά τήν νύκτα.

’Ε μ π ό δ ι α  ό ρ α τ ό τ η τ ο ς :  Πλέον των περι- 
ωρισμένων ικανοτήτων των οφθαλμών, υπάρχουν και 
άλλοι παράγοντες συντελοϋντες εις τήν πτωχήν δρασιν, 
μεταξύ τών οποίων είναι οί ακάθαρτοι άνεμοθώρακες, 
τά άκάθαρτα κρύσταλλα φανών, ό πτωχός φωτισμός 
τών οδών κ.λ.π.

Μερικά άτομα-· βασίζονται έπί τών έγχρωμων όμ- 
ματουαλλίων, δι’ άνεσιν κατά τήν νυκτερινήν όδήγησιν, 
παρά τάς οδηγίας τών ειδικών τής κυκλοφορίας, ως 
προς τον έξ αυτών κίνδυνον, λόγω τής μειώσεως τής 
ίκανότητος τής όράσεως.

' Η λ ι κ ί α :  Πολλαί μελέται έχουν άποδείξει δτι, 
ή ίκανότης τής όράσεως κατά τήν νύκτα, μειοϋται μέ 
τήν ήλικίαν. Μετά τά 20 έτη, τό ποσόν τοϋ φωτός, τό 
άπαιτούμενον διά νά καθίσταται έν άντικείμενον ορα
τόν, πρέπει νά είναι περίπου διπλάσιον, δια κάθε 13 
έτη. Ουτω, έν πρόσωπον 33 έτών χρειάζεται περίπου 
διπλάσιον φώς, άπό έν πρόσωπον 20 έτών. Είς ηλι-

Εΐς τάς μεγαλουπόλεις ό κατάλληλος φωτισμός τών οδών 
κατά τήν νύκτα διευκολύνει τήν ομαλήν κυκλοφοριακήν κί- 
νησιν πεζών καί όχημάτων καί συντελεί είς τήν μείωσιν τών 
τροχαίων δυστυχημάτων.

κίαν 46 έτών, χρειάζεται διπλάσιον φώς άπό τό άπαι- 
τούμενον διά τήν ήλικίαν 33 έτών. Συνεπώς, έν προ- 
σωπον 60 έτών, έχει ανάγκην 8 φοράς περισσο
τέρου φωτός, άπό έν πρόσωπον 20 ετών.

Περαιτέρω πειράματα άπέδειξαν έπίσης δτι:
' Η ίκανότης άνακτήσεως όράσεως, κατόπιν εκτυ- 

φλώσεως, ΰπό άντιθέτως έρχομένοϋ αυτοκινήτου, μει- 
οϋται μέ τήν αυξησιν τής ήλικίας. 'Η άνάκτησις τής 
όρατότητος είναι ταχύτέρα εις δλας τάς ήλικίας, όταν 
ή έκτύφλωσις προέρχεται άπό κίτρινον ή άπό λευκόν 
φώς.

Σοβαρόν αίτιου είναι ή βροχή καί ή ομίχλη περί ων 
έγένετο λόγος άνωτέρω.

Έκτύφλωσις ύπό άντιθέτως έρχομένοϋ αυτοκινήτου: 
Τέλος, ή παρά αυτοκινήτου, προσεγγίζοντος έκ τής 
άντιθέτου κατευθύνσεως, έκτύφλωσις ενός όδηγοϋ, 
είναι έν έκ τών σοβαρωτέρων αιτίων δυστυχημάτων 
κατά τήν νύκτα, ιδία, δταν τά φώτα αύτά χρησιμο
ποιούνται αίφνιδιαστικώς, ή χρησιμοποιούν ται μέν 
ταΰτα έκ μεγάλης άποστάσεως, έμφανίζεται δμως 
αίφνιδιαστικώς έτερος κίνδυνος, ιδία ό. πεζός.

(Έ κ  τοΰ βιβλίου  τοϋ συγγρα φ έω ς  
«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ»)
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΕΙ

Τελευταίως παρατηρεΐται κάτι 
σάν «επιδημία» σάν «παροξυσμός» 
πλατυποδίας. Παιδία άλλα καί βρέ
φη ακόμα, περιφέρονται άπό τούς 
γονείς άνά τά ιατρεία μέ έκδηλον 
τήν ανησυχίαν τής πλατυποδίας ζω- 
γραφισμένην. Εύτυχώς ένα μικρό 
ποσοστό άπ’ αύτά παρουσιάζει τήν 
πάθησιν.

Δεν νομίζω ότι ώρισμένες παθή
σεις είναι χαρακτηριστικόν των 
καιρών μας, ύπήρχον καί άλλοτε 
καί στό αυτό ποσοστόν.

"Ισως όμως, άσχετα αν τότε ήταν 
τό σωστό ή τώρα, ύπάρχει μιά πολύ 
μεγαλύτερη ανησυχία των γονέων.

Λογική αλλά καί ύπερβολική.
Λιγώτερο τά πραγματικά ένοχλή- 

ματα καί περισσότερο ή άνησυχία 
αύτή οδηγεί εις τούς ειδικούς ια
τρούς.

Πλατυποδία είναι ή έξάλειψις 
τής ποδικής καμάρας καί ή συνύ- 
παρξις βλαισής άποκλίσεως τής 
πτέρνης.

Πιό σωστό είναι νά λέγεται βλαι
σοποδία ή βλαισοπλατυποδία.

Συνήθως ή μητέρα βλέποντας 
τήν άπλή πτώσιν τής ποδικής κα
μάρας δηλ. τό παιδί ίστάμενον 
ορθιον νά πατάη μέ όλο τό πέλμα 
του, θέτει τήν διάγνωσιν τής πλα
τυποδίας καί τήν αρχή τής άνησυ-
χίας·

Αλλά ή άπλή πτώσις τής ποδι
κής καμάρας χωρίς τήν βλαισή 
άπόκλισιν τής πτέρνης δέν μπορεί 
νά χαρακτηρισθή ως πλατυποδία. 
Καί τούτο διότι δέν υπάρχει απο
κλειστικός τύπος ως φυσιολογικός.

Έξ άλλου επί βρεφών καί μέχρι 
τής ήλικίας τής βαδίσεως καί λίγο 
μετά, δέν έχει διαμορφωθή ή ποδι
κή καμάρα λόγω μή διαμορφώσεως 
καί τού μυϊκού συστήματος καί έτσι 
τό παιδάκι πατάει όταν είναι όρθιο 
μέ όλο τό πέλμα του.

'Η διάγνωσις λοιπόν δέν θά τεθή 
άπό τήν ϋπαρξιν ή μή τής ποδικής 
καμάρας αλλά άπό μία ολόκληρον 
σειρά ενοχλημάτων καί ευρημάτων.

Διάφοροι άνωμαλίαι τού άκρου 
ποδός, όπως χσλάρωσις τών συν-

Π Λ Λ Τ Υ Π Ο Α Ι Λ
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"Ορθοπεδικού — Χειρουργού  
Μ οιράρχου — "Ιατρού

δέσμων, όστικαί άνωμαλίαι τού 
ταρσού, διαταραχή τής μυϊκής 
ισορροπίας τών μυών τής κνήμης, 
καί διάφοροι στατικαί άνωμαλίαι 
τού σκελετού όπως ή εσωτερική 
στροφή τής κνήμης καί τά βλαισά 
γόνατα, είναι τά συνήθη αίτια τής 
πλατυποδίας.

Συνήθως άναφέρονται διάφορα 
ενοχλήματα καί ιδίως τό άλγος 
τό όποιον όμως σπανίως ύφίσταται 
εις αύτήν τήν ήλικίαν.

’Επίσης άναφέρεται ύπό τής μη- 
τρός ή εύκολος κόπωσις άλλά καί 
τούτο είναι άμφιβόλου άξίας. "Οπως 
έπίσης καί ή άδυναμία στηρίξεως 
καί εύκολος πτώσις, «πέσιμο» τού 
μικρού. ’Αλλά καί τούτο οφείλεται 
εις πολλά άλλα αίτια άνευ σημα
σίας, καί ούχί άποκλειστικώς εις 
πλατυποδίαν.

Ή  έξέτασις τού άσθενοΰς άνευ 
υποδημάτων καί όρθιου επί σκλη
ρού δαπέδου θά καθορίση τήν σο
βαρότητα τής καταστάσεως.

Έφ’ όσον διαπιστωθή άπλή πτώ
σις τής ποδικής καμάρας ούδεμιάς 
θεραπείας έχει άνάγκην.

"Οταν όμως διαγνωσθή πτώσις 
τής ποδικής καμάρας καί βλαισή 
άπόκλισις τής πτέρνης πρέπει νά 
άντιμετωπίζεται δι’ όρθοπεδικών 
ύποδημάτων καί ένίοτε δι’ έκτελέ- 
σεως ειδικών άσκήσεων.

'Η έξέτασις δέον όπως διενεργεΐ- 
ται ολίγον μετά τήν ήλικίαν τής 
βαδίσεως καί ή θεραπεία, επί ύπάρ- 
ξεως πλατυποδίας, νά είναι άμεσος.

Καί τούτο διότι ή χαλαρά πλα
τυποδία μέ τήν βάδισιν θά συμπαρα- 
σύρη εις μονίμους παραμορφώσεις 
τά όστά τού ταρσού καί τά μετα
τάρσια.

Έπί πλέον ή πλατυποδία παρατη- 
ρεΐται μόνον κατά τήν στήριξιν 
τού σώματος καί ύπό τήν έπίδρασιν 
τού βάρους τούτου.

Άπό πλευράς κληρονομικότη- 
τος έχει παρατηρηθή πολλάκις ή 
παραμόρφωσις τοΰποδός εις τόν 
ένα ή καί στούς δύο τούς γονείς.

Κατά τήν έξέτασιν θά παρατη
ρηθή πτώσις τής ποδικής καμάρας, 
βλαισή άπόκλισις τής πτέρνης, χα- 
λαρότης τών συνδέσμων τής ποδο- 
κνημικής καί ένίοτε καί άλλων άρ- 
θρώσεων καί έμφάνισις οΰτω άνα- 
κύρτου γόνατος, ύπερεκτατικοΰ 
άγκώνος, ύπερμέτρου έκτάσεως τών 
δακτύλων τής χειρός.

Άπό θεραπευτικής πλευράς συ- 
νιστώνται ορθοπεδικά υποδήματα 
(μποττάκια), καί τούτο άπό τών 
πρώτων βημάτων του, πρός στα- 
θεροποίησιν τών συνδέσμων καί 
άποφυγήν μελλοντικής όστικής πα- 
ραμορφώσεως.

Τά μποττάκια αύτά θά συγκρα- 
τοΰν οπωσδήποτε τήν ποδοκνημι- 
κήν καί θά φέρουν ύποπτέρνιον 
(τακούνι) διότι ή άνύψωσις τής 
πτέρνης διορθώνει τήν βλαισότητα 
αύτής. Εις τό εσωτερικόν των θά 
φέρουν προσθήκη πρός άνύψωσιν 
τής ποδικής καμάρας καί συγχρό
νως τού έσω χείλους τού ύποπτερ- 
νίου.

'Η άνύψωσις αύτή έπί μέν τών 
μικρών παιδιών, είναι συνήθως 0,5- 
Ιέκ.έπί δέ τών μεγαλυτέρωνΙ-1.5έκ.

’Επί βαρυτέρας καταστάσεως 
ένίοτε συνιστώνται άσκήσεις, όπως 
βάδισις μέ τό έσω χείλος τού πέλ
ματος και έπί τών δακτύλων.

Έπί μυαλγιών καί εύκολου κο- 
πώσεως συνιστώνται ποδόλουτρα 
καί μαλάξεις. Τά συνηθέστερον 
σήμερον χρησιμοποιούμενα άκαμ
πτα ή μεταλλικά πρόσθετα πέλματα 
άντεδείκνυνται διότι άφ’ ένός δέν 
πληρούν τούς όρους πού προανε- 
φέρθησαν καί οΰτω δέν προφυλάσ- 
σουν άσφαλώς έκ τής μονιμοποιή- 
σεως ή έπιδεινώσεως τής παθή- 
σεως, άφ’ ετέρου ένίοτε έπαυξάνουν 
τά άλγη καί δυσχεραίνουν τήν βά- 
δισιν.

Έπί άμφιβολίας συνιστάται άκτι- 
νογραφικός έλεγχος κατά μέτωπον 
τού άκρου ποδός. Έπί φυσιολογι
κού ποδός ό έπιμήκης άξων τής 
πτέρνης μέ τόν έπιμήκη άξονα τού 
άστραγάλου σχηματίζουν γωνίαν 
30°. Έπί πλατυποδίας ή γωνία αύ
τή αύξάνεται.
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ΓΗΡΑΣ ΜΕΤ’ ΑΕΙΘΑΛΟΥΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Ό  θρϋλος τοϋ Φάουστ, πού παραχωρεί τήν ψυ
χή του στό διάβολο γιά ν’ απόκτηση ζωτικότητα, 
δύναμι καί διαρκή νεότητα, έγινε, χάρη στή δραμα- 
τοποίησι τοϋ κορφοπάτη τής παγκοσμίου λογο
τεχνίας, μεγάλου Γκαίτε, κατά πρώτο λόγο τό 
σύμβολο τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, άλλά κατ’ 
έπέκτασιν καί τό αντιπροσωπευτικότερο δείγμα

τής κενοδοξίας τοϋ ανθρώπου, γιά αιώνια ζωή μέ 
άειθαλή νεότητα. Τό έλιξήριο, λοιπόν, τής ζωής 
γιά ατελεύτητη άνθηρότητα ζητεί ό άνθρωπος από 
καταβολής κόσμου καί ιδιαίτερα τήν έποχή τής 
τρίτης ήλικίας, όταν μέ αγωνία καί θλϊψι διαπιστώ
νει ότι οί δυνάμεις του άρχίζουν, αδυσώπητα καί 
άνελέητα, νά τόν εγκαταλείπουν καί νοιώθει ότι ή 
ζωή άρχίζει νά τόν κατηγορή, γιατί έχει παρατείνει 
ύπέρμετρα πολύ τή μεγάλη φιέστα της. . . . Τότε 
άρχίζει νά νοιώθη τρομερά άσχημα καί μέ κάθε 
τρόπο έπιδιώκει νά βρή τό σωτήριο φάρμακο τής 
μεφιστοφελικής νεότητος, πού θά τόν μεταβάλη 
«ως διά μαγείας» σέ νέο, ύγιή καί ώραΐο άνθρωπο μέ 
αξιώσεις καί άπαιτήσεις άπό τή ζωή. Έτσι, άκρι- 
βώς, ένοιωθε ό 67χρονος συνταξιούχος τοϋ Ι.Κ.Α. 
Κ.Ν. άπό τήν Καβάλα, πού πήγε στήν Θεσσαλο
νίκη γιά νά βρή τήν Άσλάν ή τόν Βορονώφ ή τόν 
Μετζικώφ, γιά νά τόν άπαλλάξουν άπό τά άθριτικά 
του, τούς ρευματισμούς του καί τό πατιναρισμένο 
του άπό τις ριτίδες πρόσωπο. Καί—άντ’ αύτών— 
βρήκε τό σαΐνι τής άτσιδοσύνης καί γνωστό στά κα
τάστιχα τής Γενικής’Ασφαλείας Θεσσαλονίκης άπα- 
τεώνα Ι.Δ. ή Γύφτο, 37 μόλις χρόνων, πού τοϋ έπώ- 
λησε «ύγρό» σαμπουάν σάν φάρμακο, πού. . . . κατα- 
πραΰνη τούς πόνους, περιέχει. . . .διεγερτικές ικα
νότητες καί πού σέ 6 μήνες θά τόν μεταβάλη σέ σφρι
γηλό 20ετή νεανία. Πάντως άπό τήν έξονυχιστική 
άνάκρισι, πού ένήργησαν τά λαγωνικά τής ’Ασφα
λείας Θεσσαλονίκης, προέκυψε ότι ό δράστης έξη- 
πάτησε καί πολλούς άλλους «ώριμους» κυρίους, 
οί όποιοι άπό φόβο διασυρμοΰ καί γελοιοποιήσεώς 
τους άπέκρυψαν τό πάθημά τους μέ τρομερή ζημία 
τσέπης καί. . . .στομάχου.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ.........  ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ

Τό «έράρε χομάνουμ έστ», τό σφάλλειν άνθρώ- 
πινον είναι, έλεγαν οί θυμόσοφοι Λατίνοι. Ά λλ’ 
οπωσδήποτε θά έννοοϋσαν τά «συγγνωστά» ή μάλ
λον τά έλαφρότερα λάθη, πού κατά ένα τρόπον 
«παίρνουν» μιά κάποια διόρθωση γιατί τά άποτε- 
λέσματά τους ούτε «έξανδραποδιστικά», μά οΰτε καί 
θανατηφόρα είναι. Είναι έντελώς άλλο πράγμα, 
όμως, αύτό πού συνέβη σέ πρωτεύουσα νομοϋ τής 
Πελοποννήσου, όπου τό «λάθος» ήταν προσχεδια- 
σμένο στήν έντέλεια καί προμελετημένο μέ πολλή 
κακότητα. "Ηδη τό οικείο Τμήμα 'Ασφαλείας Χωρο
φυλακής ιχνηλάτησε σέ βάθος τήν ύπόθεσι καί έφερε 
στήν έπιφάνεια ολόκληρη τήν άλήθεια μέ τά «αίτια 
καί τά αίτιατά της». . . .

Ό  άσθενής Ι.Γ. είσήχθη στήν κλινική, γιά νά 
ύποβληθή σέ έγχείρησι άφαιρέσεως ένός «λιπώ- 
ματος» πού είχε στήν πλάτη. ’Επειδή, όμως, είχε

προηγούμενες διαφορές μέ τόν νοσοκόμο Δ.Ε. τοϋ 
έπιφυλάχθηκε μιά έντελώς διαφορετική—άπ’ αύτόν 
—μεταχείρισις. Έδήλωσε, ό νοσοκόμος, τήν ήμέρα 
τοϋ «χειρουργείου» ότι, ό άσθενής είναι γιά. . Αμυ
γδαλεκτομή καί έτσι «ολίγου δεΐν» νά τοϋ άφαιρε- 
θοΰν οί άμυγδαλές, άπό τις όποιες ούδέποτε ό άνθρω
πος έπασχε. Μόλις τήν τελευταία στιγμή ό χει
ρουργός άνεγνώρισε. . .φυσιογνωμικώς τόν ναρκω
μένο άσθενή—στήν τράπεζα τοϋ χειρουργείου—καί 
έτσι άπεφεύχθη μιά έντελώς άσκοπη καί άσχετη 
έγχείρησι. Στήν προανάκριση πού ένεργεΐ τό Τμήμα 
’Ασφαλείας τής πόλεως, ό νοσοκόμος έδήλωσε, ότι 
προέβη στήν πράξι του, γιά νά έκδικηθή τόν άσθενή, 
έπειδή δέν τόν θέλησε γιά γαμβρό, όταν έζήτησε 
τό χέρι τής κόρης του. "Ηδη φιλοξενείται στά κρα- 
τητήρια τής ’Ασφαλείας Χωρ]κής γιά νά άποσταλή 
άρμοδίως, μεταμελημένος οπωσδήποτε γιά τήν τα
πεινή. . . .έκδικητική του σκέψι, πού παρ’ ολίγον 
νά ταλάνιζε—άναιτίως—έναν άνθρωπο, ό όποιος 
έν πάση περιπτώσεί είχε ώρισμένες έπιφυλάξεις γιά 
τήν.· . . προσωπικότητα τοϋ μέλλοντος γαμβροϋ του 
καί οί όποιες κάθε άλλο παρά άνυπόστατες άπεδεί- 
χθησαν.
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Π Α -----  ΡΟΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όταν ό Η. Μ. ταξίδευε γιά τήν Θεσσαλονίκη, 
ήταν πλουσιώτερος κατά 100.000 δραχμές, 70 δολλά- 
ρια, καί ένα χρυσό βραχιόλι. Δέν ήταν κανένας μετα
νάστης η ναυτικός πού γύριζε στήν πατρίδα του. 
Τότε τί ήταν; Καλύτερα όμως ας δώσωμε τόν λόγο 
στό Βιβλίο Συμβάντων τής Γενικής ’Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης πού μας πληροφορεί τά έξής; Ό  
Η.Μ. ήταν ένας εγχώριος τουρίστας που είδε τήν 
τύχη του νά τοϋ χαμογέλα στήν Ρόδο καί καθ’ οδόν 
μέχρι τήν Θεσσαλονίκη όπου τόν έγκατέλειψε 
«έρημον, βαρύ καί μόνον» σ’ ένα ’Αστυνομικό κρα- 
τητήριο. Τό μεσημέρι τής Πρωτομαγιάς τήν ώρα 
πού ο Γ.Τ. καί πολλοί άλλοι Ροδίτες είχαν βγή στήν 
έξοχή γιά νά πιάσουν τόν Μάη, ό Η.Μ. μπήκε στό 
σπίτι του γιά νά πιάση όπως έπίστευε τήν καλή. Πρός 
στιγμήν τά κατάφερε. Έβαλε στήν τσέπη τά κλο
πιμαία, πήρε τό πρώτο άεροπλάνο καί άπήλθε 
πανευτυχής. Παρ’ όλα αύτά άπεδείχθη πολύ σύντομα 
ότι είχε λογαριάσει χωρίς τόν ξενοδόχο πού στήν 
προκειμένη περίπτωσι ήταν ή ’Ασφάλεια τής Ρό
δου, ή οποία έπεσήμανε άμέσως τήν ξαφνική φυ
γή του καί ενημέρωσε τις Αρχές ’Ασφαλείας τής 
Χώρας. Στήν Θεσσαλονίκη τόν άνεγνώρισαν τά

λαγωνικά τής Ασφαλείας, τόν συνέλαβαν καί άφοϋ 
τού κατέσχεσαν τά χρήματα καί τό βραχιόλι, τόν 
φιλοδώρησαν μέ άλλα δύο νικέλινα καί σέ σχήμα 
χειροπεδών. Στήν συνέχεια τόν προέπεμψαν μέ 
συνοδεία οργάνων (’Αστυνομικών) μέχρι τήν Ρόδο, 
όπου οί Χωροφύλακες τής έκεΐ ’Ασφαλείας δέν άπο- 
κλείεται μεταξύ τών άλλων νά τοϋ είπαν: « Ιδού ή 
Ρόδος καί τό. . . .κρατητήριον. . .  .».

ΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεσμοί μεγάλης καί άδολης φιλίας, πού πέρασαν 
στήν αιωνιότητα, άναφέρονται πάμπολλοι στήν ιστο
ρία κάθε έθνους καί κάθε λαού. Φιλία άνθρώπων μέ 
κοινά ενδιαφέροντα καί μέ κοινούς στόχους στή 
ζωή υπό τήν καλήν πάντοτε έννοιαν—συναντάμε 
συχνά πυκνά καί σέ κάθε μας βήμα στή σημερινή 
κοινωνία. Υπάρχουν όμως καί φιλίες, πού θά τις 
ονομάζαμε «συνεργασιακές», μέ προεκτάσεις δο
λερές καί σκότιες. Τέτοια ήταν ή φιλία τοΰ 'Ιταλού 
σεσημασμένου κακοποιού Ε.Α.Ο. 45 ετών, από τό 
Μιλάνο, πού συνελήφθη ύπό οργάνων τής Ύποδ] 
νσεως Ασφαλείας Χωρ]κής Προαστείων, μέ τόν 
Ελληνα. . . .συνάδελφόν του Ι.Α. μέ τόν όποιον 

είχαν. . . . (συνυπηρετήσει καί δή «εύόρκως» εις

τάς φυλακάς Λουγκάνο τής Ελβετίας, όταν (άμφό- 
τεροι) είχαν συλληφθή προ τριετίας εκεί μέ ένα με
γάλο άριθμό, σωστόν. . . γαλαξία, άδικημάτων, 
ήτοι γιά άπάτη, παραχάραξι, κιβδηλεία, σωματεμπο
ρία κ.λ.π. , κ.λ.π. (ών ούκ έστιν άριθμός)........

Όταν άπεφυλακίσθησαν, λοιπόν, άπό εκεί «συνε- 
σκέφθησαν καί συναπεφάσισαν» νά μεταφέρουν τήν 
κακοποιό δράσι τους στήν Ελλάδα, μιά καί ό ένας 
έκ τών «έταίρων» ήταν "Ελληνας. ΤΗλθε πρώτα ό. . . 
ημεδαπός Ι.Α. γιά νά προλειάνη τό έδαφος καί μετ’ 
ολίγον άφίχθη μέ τήν μεγαλοπρεπή του «"Αλφα Ρο- 
μαΐο 2.000» ό 'Ιταλός «όμαιμων» άδελφός. Καί τά 
μεγάλα σχέδια μπήκαν άμέσως σέ άφαρμογή... 
Αρχισε ή κατόπτευσις (κοινώς παγανιά) τών κοσμο

πολίτικων κέντρων καί. . .πλατειών τής 'Αθήνας 
(γιατί «επ’ έσχάτων» κατέστησαν κι’ αύτές ύπαίθρια 
κλάμπς ή κοινώς «στέκια» τών διαφόρων—άμφο- 
τέρων τών φύλων—άργοσχόλων ξενύχτηδων), κα
θώς καί τών Προαστείων, πρός «άγραν». . .τρυφερών 
υπάρξεων, μέ σκοπόν τήν δημιουργίαν τοϋ πρώτου 
πυρηνος των «Ροζ Μπαλλετων», και εν συνεχεία 
τήν άνάλογον έκμετάλλευσιν αύτών. Δέν έπρόλαβαν, 
όμως, νά. . . ,διαπράξουν καλά—καλά τά δύο πρώτα
ή μάλλον-----εισαγωγικά άδικήματα καί νά κάνουν
τήν μετέπειτα ανάλογη προεργασία γιά τά επόμενα 
καί έπεσαν στά δίχτυα τών λαγωνικών τής 'Ασφα
λείας Χωρ]κής Προαστείων, μέ άποτέλεσμα τά με
γάλα τους όνειρα νάκαταχωνιασθοΰν στά κρατητή- 
ρια τής Ασφαλείας, γιά νά ταφούν έν συνεχεία— 
κατά τούς. . . ,μετριωτέρους ύπολογισμούς μας—σέ 
κανένα κελλίμιάς κεντρικής ή. . .προαστιακής εγκλη
ματικής φυλακής, φορτωμένοι μέ καμμιά πολυετή 
φυλάκισι στήν πλάτη τους, γιατί τά δύο πρώτα 
θύματά τους ήταν άνήλικα καί άμέμπτων ήθών.

437



» J l w  A w l

N E W S

«'Η  συμβολή τής Χ ω ροφυλα
κής εις την άνάπτυξιν τοΰ τό
που μ α ς» .

Αυτό ήταν το θέμα ενός διαγωνι
σμού έκθέσεως ιδεών που έγινε τον 
Μάιο μεταξύ τών μαθητών των δύο 
τελευταίων τάξεων όλων τών Γυμνα
βά» ν τοΰ Νομού Ίωαννίνων. Ή  
ωραία αυτή ιδέα ξεκίνησε από τον 
Σύνδεσμο Φίλων Χωροφυλακής 
Ίωαννίνων και έγινε πραγμαΉκότης 
χάρη στην δραστηριότητα τού Διοι
κητικού Συμβουλίου του και την 
πρόθυμη συμπαράστασι τών εκπαι
δευτικοί τής περιοχής, τή: Δ ιοικ.ή- 
σεως Χωρ]κής Ίωαννίνων, τού 
Δήμου Ίωαννιτών καί τής Ζωσι- 
μαίας Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας. 
'Ο διαγωνισμός αυτός σκοπο είχε 
νά δώση την ευκαιρία στους επίδο
ξους αυτούς ’Ακαδημαϊκούς πολίτες 
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους ανα
φορικά μέ την υπηρεσιακή καί είδι- 
κώτερα την κοινωνική αποστολή τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής. Τά 
αποτελέσματα υπήρξαν όμολογουμέ- 
νως εντυπωσιακά. ’Από όλες γενι
κά τις εκθέσεις, φάνηκε καθαρά ότι 
οι μαθηταί έγνώριζαν γιά την Χωρο
φυλακή άσυγκρίτως περισσότερα 
από όσα μπορούσε νά περιμένη κα
νείς. Τό απόγευμα τής 29ης Μαΐου, 
όσοι βρέθηκαν στήν αίθουσαν τελετών 
τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής ’ Ακα
δημίας ασφαλώς θά έδοκίμασαν τήν 
ευχάριστη αυτή έκπληξι. ’Εκεί πα
ρουσία εκπροσώπων όλων τών’ Αρχών 
τής πόλεως, καθηγητών, μαθητών 
καί πλήθους κόσμου, έγινε ή τελετή 
τής απονομής τα>ν βραβείων καί 
επαίνων. Μετά τήν προσευχή πού 
έψαλλε ή χορωδία τής ’Ακαδημίας, 
επακολούθησε προσφώνησις τού Προ
έδρου τού 'Ομίλου Φίλων Χωρο- 
φνλακής Ίωαννίνων κ. Νικολάου 
Καλανταρίδη άντιφώνησις τού Άνω-

τέρον Δ ιοικητού Χωρ]κής Ηπείρου 
Συνταγματάρχου κ. Σωτηρίου Πον- 
λοπούλου, καί άνάγνωσις τιύν τριών 
πρώτων μαθητικιον εκθεσεων. Στην 
συνέχεια, ή χορωδία τής ’Ακαδημίας 
υπό τήν διεύθννσι τού κ. Α. Χαρα- 
λ.άμπους, άπέδωσε με επιτυχία διά
φορους σκοπούς τού τόπου μας. 
’Αμέσως μετά έγινε ή απονομή τών 
τιμητικών διακρίσεων. Το πρώτο 
βραβείο μέ χρηματικό ποσό 5.000 
δραχμών (προσφορά τού Δήμου 
Ίωαννιτών) έλαβε ή Αικατερίνη 
Βλάχου μαθήτρια τής Σ Τ  τάξεως 
τού Γυμνασίου Δερβιζιανων, το 
δεύτερο (3.000 δραχ. προσφορά τής 
Δ ιοικήσεως Χωροφυλακής Ίωαν
νίνων ) ό Γεώργιος Κασιούμης μαθη
τής τής Σ Τ  τάξεως τον Γυμνασίου 
’Αρρένων Ίωαννίνων, καί το τρίτο 
(2.000 δραχμ. προσφορά τού Συνδέ
σμου Φιλιών Χωροφυλακής Ίωαννί
νων) δ Αθανάσιος Ζησιάδης μαθη
τής τής Σ Τ ' τάξεως τού Γυμνασίου 
τής Ζωσιμαίας Σχολ.ής. Έ ξ  αλ.λον 
τιμήθηκαν μέ Ιο, 2ο καί 3ο έπαινο 
αντιστοιχίας ό Ιωάννης Χρηστιδης 
(Σ Τ ' τάξεως Γυμνασίου Κονίτσης) 
ή Αικατερίνη Κούρον (Ε τάξεως 
Γυμνασίου Παγωνιανής) καί ή Βα
σιλική Βλ,άχου (ΣΤ' τάξεως Β 
Γυμνασίου Θηλέων Ίωαννίνων). Οι 
έπαινοι σννωδεύονταν μέ τήν δίτομη 
Ιστορία τής Χωροφυλιακής που ήταν 
προσφορά τον ’Αρχηγείου Χωροφυ- 
λ.ακής. Καί ή ωραία αυτή έκδήλωσις 
έκλεισε μέ δεξίωσι όπου έπεκρατησε 
εγκάρδια ατμόσφαιρα μέ πρωταγω- 
νιστάς τούς μαθητάς οι οποίοι απο
τελούσαν καί τό επίκεντρο τού ενδια 
φέροντας μεταξύ τών προσκεκλ,ημε- 
νων. Ή  στήλη χαιρετίζει μέ ενθου
σιασμό τήν ώραία αυτή πρωτοβου
λία τού Συνδέσμου Φίλων Χωρο
φυλακής Ίωαννίνων καί εύχεται 
κάθε επιτυχία στήν μεγαλ.η κοινω
νική άποστολή τον.

Ό  κ. Ύποδ]τής τής ΥΙΙης Μεραρχίας 
απονέμει βραβεϊον εις διακριθέντα μαθη
τήν.

Ό  εκπρόσωπος τής Ίερας Μητροπόλεως 
Ίωαννίνων επιδίδει βραβεϊον εις διακρι- 
θεϊσαν μαθήτριαν.

Ό  κ. Δήμαρχος Ίωαννιτών απονέμει 
βραβεϊον εις διακριθέντα εις τόν διαγωνι
σμόν μαθητήν.

Ό  Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου Συν]ρχης κ. Που- 
λόπουλος άπονέμων τό πρώτον βραβεϊον 
τοΰ διαγωνισμού.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΘΕΜΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Α Π Ο  Τ Ο Υ Ι  "Λ I A Β A Τ Ε Ζ„

Τό δημοφιλέστατο είς τήν νεολαίαν τής βεσ]νίκης συγκρότημα «Διαβάτες».

ΟΙ «Διαβάτες» αναμφισβήτητα 
είναι, σήμερα ένα από τά καλύτερα 
και δημοφιλέστερα μονσικοφωνητι- 
κά γκρουπ τής Θεσσαλονίκης. Την 
σύνθεσι των μελών τοϋ ωραίου αυ
τόν συγκροτήματος αποτελούν οι 
είκονιζόμενοι Παύλος Πρατσινάκης 
(πρίμο φωνή) Κώστας Πρατσινά- 
κης—Γιώργος Βασιλ.ειάδης ( σεκόν

το) Δημήτοης ”Εξαρχος (μπάσα ο 
φωνή) Θωμάς Βρούσγος (σάλο κι
θάρα) Λημήτρης Άργύρας (μπάσ- 
σο) και Παναγιώτης Μπάγγαλος 
(Τύμπανα). Οι «Διαβάτες» δη- 
μιονργήθηκαν από τον Μουσικό 
"Ομιλο τού Τμήματος νέων τής 
ΧΛΝΘ, και αποδίδουν 'Ελληνικέ) 
μοντέρνα μουσική μέ Δημοτικά και

Βυζαντινά στοιχεία. Αξίζει επίσης 
να σημειωθή ότι τό πρωτοποριακό 
για τα Ελληνικά δεδομένα νεανικό 
αυτό συγκρότημα, εκτός από τις εκ
δηλώσεις τής ΧΑΝΘ, πλαισιώνει 
και μαλιστα άφιλ.οκερδώς διάφορες 
μεγάλες μουσικές βραδυές τής Θεσ
σαλονίκης. Συγκεκριμένα τον τε
λευταίο καιρό εμφανίσθηκε στο Λ ' 
Φεστιβάλ ’Ερασιτεχνικών Συγκρο
τημάτων, τον μεγάλο χορό τής Νο
μικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, και τό Παλαί-ντέ- 
σπόρ όπου κράτησε ένα σημαντικό 
μέρος στο πρόγραμμα μιας μεγάλης 
μουσικής βραδυάς, ανάμεσα στους 
μεγαλύτερους καλλατέχνες τής χώ- 
ρας. Σέ όλες γενικά τις εμφανίσεις 
τους αυτές οί «Διαβάτες» χειρο
κροτήθηκαν θερμά από τήν νεολαία 
τής συμπρωτευούσης, ενώ παράλλη
λο άπέσπασαν τά εγκωμιαστικά σχό
λια τον τύπου. Συμπερασματικά θά 
μπορούσαμε νά καταλήξωμε ότι οί 
«Διαβάτες» είναι ένα σπουδαίο συγ
κρότημα μέ υψηλούς στόχους. ’Έχει 
όλα τά φόντα νά συμβάλη στήν έκ- 
φρασι τού μέλλοντος μιας γνήσιας 
Ελληνικής μοντέρνας μουσικής βα
σισμένης χωρίς αλλοιώσεις αλ.λ.ά μέ 
οργανικές προσαρμογές στά προσω
διακά μέτρα τού ανεκτίμητου παρα
δοσιακού μας μουσικού θησαυρού.

ΜΛΘΗΤΛΙ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ

Ιτιγμιότυπον άπό τήν έπιτυχημένη παράστασι τοΰ «Άρχοντοχωριάτη» 
πού ανέβασαν οί μαθηταί τού Γυμνασίου Πρεβέζης.

Η  ευχάριστη αυτή είδησις μάς 
ήρθε άπό τήν Πρέβεζα. Δεν είναι 
καιρός που οί μαθηταί τής Ε ' τάξεως 
τον εκεί Γυμνασίου ανέβασαν στήν 
σκηνή τήν κωμωδία τον Μολαέρον 
«’ Λρχοντοχωριάτης». Συγκεκριμέ
να στις 6 Μαΐου στο κινηματοθέα
τρο τής πόλ.εως «Άκταϊον», οί 
μαθηταί έδωσαν δύο παραστάσεις 
τής κωμωδίας αυτής μπροστά σ’ 
ένα κοινό που τους χειροκρότησε μέ 
σνγκίνησι καί ενθουσιασμό. Πρώ
τε ργόπ at στήν εντυπωσιακή αυτή 
προσπάθεια υπήρξαν ο Γυμνασιάρ
χης κ. Λάμπρος Καρνασύπουλος, ο 
καθηγητής τής Σωματικής ’Αγω
γής κ. Τ. Ροϋσσος καί φυσικά ό εν
θουσιασμός τ ιών μαθητών οί οποίοι 
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους γιά 
νά άποδείξουν τελ.ικά ότι οί νέοι είναι 
σέ θέσι νά άποδίδονν σημαντικά 
πράγματα όταν τούς δοθή σωστά 
μια ποωτοβονλ.ία, άνάλ.ογη μέ τά μέ
τρα τους. Σκηνοθέτης τού έργου ή
ταν ο κ. Χρήστος Κόκκινος, άπό- 
φοιτος τής Δραματικής Σχολής, ό 
όποιος υπηρετεί στήν Πρέβεζα τήν 
στρατιωτική τον θητεία. Ό  νέος αυ
τός ηθοποιός κατώρθωσε νά παρον-

σιαση μιά σπουδαία εργασία στήν 
σκηνή, καί αυτό χόιρη στον ζήλο του 
καί τήν συγκινητική άνταπόκρισι 
πού βρήκε άπό τούς μαθητάς. Γιά 
την ιστορία άναφέρομεν ότι στήν ερ
μηνεία τής ωραίας αυτής κωμωδίας 
τοΰ Μολ.ιέρου πήραν μέρος οί : Σάβ
βας Πονρσαλ.ίδης, ’Ιωάννης Γεώρ

γιον, 1 εοιργιος Θερμός, Δ ημήτριος 
’ Πλιόπονλ.ος, Παναγιώτης Φίλ.ιπ- 
πας, Νικολ.έττα Σκλ.εμπούνη, ’Άννα 
Σολ.δάτον, Θωμάς Σπυράκος, ’Ιωάν
νης Σίσκας, Κων ]νος Σταμάτης, 
Κων]να Γκανάλα, rΕλένη Νικολον 
Κων\νος Σαρηγιάννης καί Κων]νος 
Πατήλας.

439



a  w M  W M M W M  jg 'j f o f f

Ε Ι Λ Η Ζ Ε Ι Ι  K A I Σ Χ Ο Λ Ι Α  
ΑΠΟ TON ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤ ΑΛ Ι ΩΤ ΗΣ
1849 -1923

50 χρόνια μετά τόν Θάνατό του
Μέ τιμητικήν συνοδείαν μετεφέρθησαν 

αεροπορικώς από τήν Άντίμπ τής Γαλ
λίας, ένθα άπεβίωσεν τό 1923, τά όστά τοϋ 
Έφταλιώτη καί τής συζύγου του. Τά ό
στά μετεφέρθησαν ένταΰθα μερίμνη τών έν 
Άθήναις Λεσβιακών Σωματείων καί τοϋ 
Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστη
μών καί έξετέθησαν εις λαϊκόν προσκύνη
μα έν τφ παρεκκλησίιρ τοϋ 'Αγίου ’Ελευ
θερίου τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ ’Αθη
νών. Τήν 11-6-74 έτελέσθη έκκλησιαστι- 
κόν καί φιλολογικόν μνημόσυνον, χορο- 
στατήσαντος τοϋ Μακαριωτάτου ’Αρχιε
πισκόπου ’Αθηνών κ. Σεραφείμ. ’Ακο
λούθως τά όστά τοϋ Λεσβίου ποιητοϋ καί 
λογοτέχνου μετεφέρθησαν μέ τό όχημα- 
ταγωγόν Σαπφώ εις Μυτιλήνην καί παρέ- 
μειναν εις λαϊκόν προσκύνημα εις τόν 
Ναόν τοϋ 'Αγίου Θεράποντος όπου έτε
λέσθη έπισήμως έπιμνημόσυνος δέησις 
ύπό τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Μυτιλήνης κ. ’Ιακώβου παρουσίςι τών 
τοπικών άρχών καί πλήθους κόσμου. Έν 
συνεχεία δέ μετεφέρθησαν εις τήν γενέ
τειράν του Μόλυβον τής περιοχής Έφτα- 
λοϋ Μυτιλήνης. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, 
μετά άπό πενήντα χρόνια ξενητιάς, τά 
όστά έκλεκτοϋ τέκνου τής νήσου τής

έ π ι σ τ ρ ο φ ή
σ τ η ν  Π α τ ρ ί δ α

Σαμφοΰς, εύρέθησαν καί πάλιν εις τήν 
προσφιλή γενέτειράν του. Ό  Έφταλιώ- 
της—πού τό πραγματικόν όνομά του εί
ναι Κλεάνθης Μιχαηλίδης έγγεννήθη τό 
1849 εις Μόλυβον Λέσβου καί άπεβίωσε

τό 1923 εις Γαλλίαν. Έφυγεν άπό τήν 
Ελλάδα εις ήλικίαν 18 έτών καί μετέβη 
εις ’Αγγλίαν όπου έζησεν έπί (50) περί
που χρόνια καί έν συνεχεία διέμεινεν εις 
Γαλλίαν όπου τέλος καί άπεβίωσεν. Γρά- 
φει έργα «ρωμαίϊκα» χωρίς νά ξεγελασθή 
άπό τήν άξια τής γραφής του. Κάθε φρά- 
σις, κάθε πινελιά καί εικόνα είναι σάν 
τόν σταλακτίτη πού στάζει όμορφα δρο
σερό νεράκι. Περιγράφει τύπους ψαρά
δων, άγαθών ναυτικών, νταήδων, ξωμά
χων, τρελλών καί άμίμητες άποτυπώσεις 
Τούρκων. Περιγράφει άπίθανα τήν έπί- 
δρασιν τής «σκοτεινής ’Ασίας» έπάνω εις 
τήν ζωήν τοϋ Έλληνα. Ή  γλώσσα του 
είναι παρμένη άπό τό στόμα τοϋ λαοϋ. Ή  
άγάπη του είναι σάν ένα δίπτυχο: ή άγά- 
πη πού δημιουργεί καί έξαγνίζει καί ή 
άγάπη πού συντρίβει. Τό πλέον άξιό- 
λογο άπό τά έργα του είναι ή «’Ιστορία τής 
Ρωμιοσύνης» ώς καί ή μετάφρασις τής 
«’Οδύσσειας» πού είναι έπηρεασμένη άπό 
τήν άντίστοιχον έργασίαν τοϋ Πάλλη. 
'Η ποίησίς του διαπνέεται κυρίως άπό ρεα
λισμόν πού είναι βεβαίως στοιχείον άντι- 
λυρικόν. Περισσότερον τοϋ ταιριάζει 
μάλλον ό πεζός λόγος (διήγημα κλπ.) καί 
προέχει όλων ή ήθογραφία εις τό δλον 
συγγραφικόν έργον του. Ό  Έφταλιώτης 
πάνω άπ’ όλα είναι ένας γνήσιος Έλλην 
πού μεταφέρει εις τά έργα του τόν παλμόν 
τής έλληνικής λαϊκής ψυχής μέ ιδιαιτέ
ράν ύπηρεφάνειαν καί χάριν. Καί δι’ 
αύτόν καί μόνον τόν λόγον είναι άξιος 
κάθε τιμής καί μνήμης αιωνίου.

ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΝΟΠΛΟΝ ΔΥΝΑΜΕΟΝ
Εις τό Εμπορικόν Κέντρον τής Διε

θνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης έπραγμα- 
τοποιήθη τελευταίως τό Δ’ Πανελλήνιον 
’Ιατρικόν Συνέδριον Ενόπλων Δυνάμεων 
Ελλάδος τό όποιον έσημείωσεν έξαιρετι- 
κήν έπιτυχίαν κατά κοινήν όμολογίαν. 
Τήν έναρξιν τών έργασιών έκήρυξεν, ώς 
έκπρόσωπος τοϋ ’Αρχηγού Ε. Δ., ό Διοι
κητής τοϋ Γ' Σ. Σ. ’Αντιστράτηγος κ. 
Ντάβος παρουσία τοϋ Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Λεω
νίδα, τοϋ Υπουργού Πολιτισμού καί Ε π ι
στημών κ. Τσάκωνα, τοϋ Νομάρχου Θεσ
σαλονίκης, Καθηγητών καί Υφηγητών 
Ιατρικής τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών 
καί Θεσσαλονίκης, πλήθους στρατιωτι
κών καί ιδιωτών ’Ιατρών έξ όλων τών δια
μερισμάτων τής χώρας κ, ά. ειδικών έπι- 
στημόνων καί έπισήμων. Ό  Πρόεδρος 
συντονιστής αύτοΰ Ύποσ]γος —Δ]ντής 
'Υγειονομικού τοϋ Α. Σ. κ. Δημ. Καραγ- 
κουνάκης κατά τήν έμπεριστατωμένην 
έναρκτήριον εϊσήγησίν του όναφέρθη εις 
τό ιστορικόν τοϋ θεσμοΰ τών ’Ιατρικών 
Συνεδρίων Στρατοΰ πού ήρχισαν τό 1970. 
Κύριον θέμα τοϋ Συνεδρίου άπετέλεσεν

«Ή  στεφανιαία Νόσος» μέ συντονιστήν 
τόν Καθηγητήν Καρδιολογίας τοϋ Πανε
πιστημίου ’Αθηνών κ. Αύγουστάκην καί 
«Τό Γαστροδωδεκαδακτυλικόν Έλκος» 
μέ συντονιστήν τόν Καθηγητήν Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Τσουρουκτσό- 
γλου καί πλείστους άλλους έκλεκτούς 
Πανεπιστημιακούς διδασκάλους καί έπι- 
φανεΐς έκπροσώπους τοϋ Ίατρικοϋ κόσμου 
τής χώρας στρατιωτικούς καί ίδιώτας. Τό 
Συνέδριον αύτό τό όποιον έτίμησαν διά 
τής συμμετοχής των έξέχοντες ήγέται 
τής Έλληνικής ’Ιατρικής σκέψεως προ- 
εκάλεσεν ιδιαιτέραν έντύπωσιν εις τούς 
συνέδρους οΐτινες ένετόπισαν καί κατηύ- 
θυναν τάς συνεδριάσεις διά μίαν γενικω- 
τέραν μελέτην καί έπιτυχή άντιμετώπισιν 
τών γενικωτέρων ιατρικών καί υγειονομι
κών τής χώρας προβλημάτων καί ούχί 
μόνον τών τοιούτων τών Ενόπλων Δυνά
μεων. ’Ασφαλώς δικαιούται κάθε έπαίνου 
ή Δ]νσις Υγειονομικού τοϋ Α1Σ τής ό
ποιας οί έκπρόσωποι συνετέλεσαν εις τήν 
έπιτυχίαν τής έξαιρέτου αυτής έπιστη- 
μονικής έκδηλώσεως.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΛΥ
ΚΕΙΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εις αίθουσαν τής Παλαιάς Βουλής συν- 
ήλθεν έσχάτως τό 19ον Διεθνές Συνέδριον 
Λυκείων —Λεσχών- εις ό συμμετέσχον 
(400) περίπου άντιπρόσωποι τών Λυ
κείων πολλών ευρωπαϊκών χωρών, τής 
Αύστραλίας καί τοϋ Καναδά. Τήν έναρ- 
ξιν τών έργασιών τοϋ Συνεδρίου έκήρυ
ξεν ό Πρόεδρος ’Ακαδημίας ’Αθηνών κ. 
Ζακυνθηνός. Ό  Πρόεδρος όλων τών Λυ
κείων κ. Στερξέλ ώμίλησε πρός τά μέλη 
καί έδωσε τόν λόγον εις τήν κ. "Αν Ζισ- 
κάρ Ντ’ Έσταίν, θείαν τοϋ Γάλλου Προέ
δρου, ήτις είσηγήθη τό θέμα «Ή  Πολι
τιστική Έκπαίδευσις γιά μιά καλύτερη 
ποιότητα τής Ζωής», πού άνεπτύχθη άπό 
τάς άντιπροσώπους Ελβετίας, Γερμανίας, 
Αύστραλίας, Φιλανδίας καί Σουηδίας. 
Επίσης έγένετο άπολογισμός δράσεως 
τών Λυκείων Αύστρίας, 'Ολλανδίας, ’Ι
ταλίας, Φιλανδίας, Γαλλίας, Αύστραλίας, 
Καναδά καί Ελλάδος. Ή  άντιπρόεδρος 
τοϋ Λυκείου Έλληνίδων κ. Ήλιάσκου 
κατά τόν απολογισμόν τής δράστη ριότη- 
τος αύτοΰ άνέπτυξεν έπαρκώς τούς σκο
πούς του.
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Η Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ  Α Ρ Α Μ Α Τ Ο Σ  
Α Π Ο  Τ Ο  Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ  Φ Ρ Α Γ Κ Ο Υ
Γενικού Διευθυντοϋ

'Εθνικού Θεάτρου

Σέ άλλες ευκαιρίες έπιχειρήσαμε πιό 
διεξοδικά- μία πνευματική θεμελίωση τής 
έρμηνείας τοϋ αρχαίου δράματος, δπως 
τήν αντιλαμβάνεται τό ’Εθνικόν Θέατρον 
τής 'Ελλάδος. Καί είχαμε ύπογραμμίσει 
ότι αύτή ή κατεύθυνση δέν άποτελεϊ μία 
δεσμευτική «γραμμή» αλλά ένα «πλαίσιο» 
μέσα στό όποιο μπορεί δημιουργικά νά 
κινηθή ή προσφορά τοϋ κάθε σκηνοθέ
του καί ή έρμηνεία των ήθοποιών σύμ
φωνα μέ τήν κατεύθυνση τήν όποια δίδει 
ό σκηνοθέτης.

Ωστόσο «τό πλαίσιο» αύτό άντιδια- 
στέλλεται, άπό μία πλευρά, πρός τήν 
άναστηλωτική μουσειακή έρμηνεία τοϋ 
αρχαίου δράματος, ή όποια παραβλέπει 
ένα' ουσιώδες στοιχείο: τόν σύγχρονο 
θεατή. Στήν πρόθεσή της νά μεταδώση 
τήν ουσία τοϋ άρχαίου δράματος λησμο
νεί ότι ό σημερινός θεατής είναι «δια
φορετικός άπό τόν άρχαϊο θεατή» μέ 
άλλη ψυχολογία, μέ άλλη νοοτροπία, μέ 
άλλη κοσμοθεώρηση. Γι’ αύτό έάν δέν 
λαμβάνεται ύπ’ όψιν τοϋτο τό δεδομένο, 
μία έρμηνεία μουσειακή άναστηλωτική, 
(ή όποια άλλωστε είναι λίγο πολύ αυ
θαίρετη, έπειδή δέν υπάρχουν πλήρη στοι
χεία γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιον παρου- 
σιάζετο ή άρχαΐα τραγωδία) δέν μπορεί 
νά έπιτύχη τόν στόχο της: Τήν σύγχρο
νη έρμηνεία τοϋ άρχαίου δράματος.

Είχαμε έπίσης διαστείλει, τήν κατεύ
θυνση τοϋ Έθνικοϋ Θεάτρου καί πρός

τήν λεγομένη «διασκευαστική έρμηνεία», 
ή όποια προσπαθεί νά χρησιμοποιήση 
κατά κάποιο τρόπο σάν ένα όργανο τήν 
αρχαία Τραγωδία γιά νά έκφραση τά ση
μερινά έσωτερικά δραματικά δεδομένα 
τής διαβρώσεως, πού έχει ό άνθρωπος μεσ’ 
στήν τεχνολογική του δουλεία ύποστή.

’Ανάμεσα λοιπόν στις δύο αύτές άπό- 
ψεις κινείται ή κατεύθυνση τοϋ Έθνικοϋ 
Θεάτρου, ή όποια άποβλέπει σέ μία σύγ
χρονη μετάδοση τής ούσίας τής άρχαίας 
τραγωδίας. Καί ύπογραμίζουμε ότι ή ού- 
σία δέν πρέπει νά ληφθή μέ τήν στενή καί 
τήν συνηθισμένη καί παρεξηγημένη 
έννοια τοϋ «περιεχομένου» των ιδεών ή 
των έννοιών άλλά κυρίως ώς μία δυναμι
κή ύπαρξη ένός στοιχείου, μιας αίσθή- 
σεως, τής έλληνικής πνευματικής αίσθή- 
σεως τής ζωής. Μιας αΐσθήσεως ή όποια 
είναι ομόλογη, σύμφωνη μέ τήν ιδιοτυ
πία τής άνθρωπίνης ύποστάσεως καί ή 
όποια δικαιώνει τήν άνθρώπινη παρουσία 
μέσα στόν κόσμο. Κι’ έτσι ή συνειδητο- 
ποίηση αυτής τής ούσίας γίνεται ό όδη- 
γός γιά νά μεταδοθή αυτός ό κρυμμένος 
θυσαυρός στόν σύγχρονο άνθρωπο. Καί 
άπό τήν άποψη αύτή ή άρχαία τραγωδία 
δέν είναι ένα παλαιό θέατρο, (τό όποιο 
άπλώς προσφέρεται άπό μία διάθεση 
ιστορικής άναδρομής σέ παλαιότερες 
θεατρικές μορφές), άλλά μία πνευματική 
δύναμη πού διαδραματίζει ένα ζωτικό 
σύγχρονο ρόλο. Διότι άκριβώς μέσα στή 
σύγχρονη τεχνολογική δουλεία, ό άνθρω
πος, καθώς έχει ύποστεϊ μία άλλοίωση 
τής ύποστάσεώς του, μία άλλοτρίωση 
καί ζώντας τό δράμα αύτό τής άλλοτριώ- 
σεως έσωτερικά, μέ τόν άπελπισμό, τό 
άδιέξοδο καί τήν μόνωση γυρεύει πάλι 
νά σημασιοδοτήση τήν ζωή του, νά δώση 
νόημα στήν ύπαρξή του μέσ’ στόν κόσμο. 
Ή  αίσθηση ή έλληνική ή όποια είναι 
ομόλογη μέ τή φύση τοϋ άνθρώπου καί 
σύμφωνα μέ τήν βαθύτερη δομή της, άπο- 
τελεϊ λοιπόν τήν καλύτερη άπόκριση καί 
άνταπόκριση στό αίτημα πού προβάλλει 
μέσ’ άπό τό σημερινό θέατρο τοϋ «παρα
λόγου» μέ τήν άλλοτρίωση τής άνθρωπί
νης ύπάρξεως. Ά πό τήν άποψη αύτή, 
έάν μέ τήν τεχνολογία τοϋ νεωτέρου κό
σμου δημιουργήθηκε μία παραμόρφωση 
τοϋ άνθρώπου, γιά νά ξεπεράσουμε αύτή 
τήν παραμόρφωση, πρέπει νά έπιτύχουμε 
καί μία μεταμόρφωση των δομών τής 
κοινωνικής καί τής ιδιωτικής μας ζωής 
ή όποια θά πρέπει νά είναι έμπνευσμένη 
άπό μία κατεύθυνση, άπό τήν «γραμμή 
πλεύσεως» πού δίδει τό άρχαϊο δράμα. 
Αύτός ό στόχος ό οικουμενικός καί ό 
έντονα σύγχρονος ταιριάζει πάρα πολύ 
στήν άρχαία έλληνική τραγωδία καί έτσι 
τό «βήμα» τής Έπιδαύρου είναι γιά μάς 
ένα βήμα μέ έθνική καί ταυτόχρονα οι
κουμενική σημασία.

’Αποτίομεν λοιπόν μέ τόν έφετεινό έορ- 
τασμό φόρον τιμής σ’ αύτούς πού είκοσι 
χρόνια τώρα εργάστηκαν γιά τήν καθιέ
ρωση τοϋ θεσμοϋ καί δίνουμε ταυτοχρό- 
νως τήν υπόσχεση συνεχίσεως καί κρα- 
ταιώσεως τοϋ θεσμοϋ γιά τήν πραγμάτω
ση αύτοϋ τοϋ μεγάλου έργου, τοϋ πνευ
ματικού καί τοϋ καλλιτεχνικού, τό ό
ποιον είναι μία ύπόθεση έθνική. Πιστεύ
ουμε ότι μέ τά «Έπιδαύρια» μπορεί μέ τό 
’Εθνικό Θέατρο (πού είναι μία άπό τις 
τρεις μονάδες πού μετέχουν σήμερα στόν 
’Οργανισμό Κρατικών Θεάτρων Ελλά
δος), νά καταστή μοχλός, μιάς βαθύτατης 
πνευματικής, έθνικής καί οικουμενικής 
άποστολής.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

1. Ά λλες είναι κρημνώδεις καί άλλες όμαλές (καθαρ.)—Χρη 
σιμοποιοϋνται γιά τήν άγια μετάληψη τών Καθολικών.

2. Μεγάλος θεός τών αρχαίων Αιγυπτίων—« Ά ν ν α ....», μιά 
έκλεκτή νέα ήθοποιός μας.

3. Εχει τά πιο ψηλά βουνά— Στους πολέμους είναι νόμιμος 
(μέ άρθρο).

4. Κάθισμα γ ιά . . .. φιλόδοξους, στή γενική. — Αντίστροφη 
γραφή τού ονόματος τραγικοΟ ηρώα σαιξπηρικού έργου.

5. Συνοδεύει τό «νύν» σέ έκκλησιαστική φράση — Κλιτά 
μέρη τού λόγου.

6. Δέν εκφράζει βεβαιότητα — Νευρικά τά αίτιά του.
7. Ο γνωστός Ρότξερ τής οθόνης — Παλιός αΰτοκρατορικός 

τίτλος.
8. Κερδίζεται ή χάνεται (άντιστρ.) — Μικρή πόλη τής Α γ

γλίας, μέ διεθνώς γνωστό κολλέγιο.
9. «Νίνα....», μεγάλη ’Ιταλίδα δημιουργός τής παρισινής 

μόδας, πού πέθανε τόν Νοέμβριο 1970 (τό τέταρτο γράμμα 
είναι Σ) — Νησί τών Κυκλάδων (αΐτ. δημ.).

10. Ποιητική έκφραση ζώου — Σύγχρονη πολιτική φυσιογνω
μία τού Καναδά, άντιστρόφως.

11. Ά λλη ονομασία τής Λίμνης τής Γενεύης — "Ορος τού πο
δοσφαίρου.

12. Ή  πίεσή του είναι δύναμη (καθαρ.) — Ξενικής προελεύ- 
σεως λέξη τής δημοτικής γιά άλκοολικό διάλυμα αρωμα
τικής ύλης (τό πρώτο γράμμα είναι Ε).

Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ :

1. Συμπερασματικό — Στό θέατρο αύτό έδωσε φέτος παραστά
σεις ό θίασος Σμαρούλας Γιούλη καί Γιώργου Κωνσταν
τίνου.

2. Λέγεται καί μαρρόνι — Επίνειο τής "Αμφισσας.
3. Κοινός οικονομικός όρος.
4. Ή  άφέλεια τόν χαρακτηρίζει (τό δεύτερο γράμμα είναι Γ 

καί τό έκτο Λ) — Ίσοϋται μέ 100 τετρ. μέτρα.
5. ‘Επί τού Λουδοβίκου αύτοΰ κυβέρνησαν τή Γαλλία οί δια

δοχικές έρωμένες του — Γίνεται συχνά αίτια διακοπής συγ
κοινωνιών (καθαρ.).

6. Κλωστικό έργαλεΐο —- Ό  πληθυντικός άρθρου.
7. Ό  Λασκαράτος, σέ γνωστό θεατρικό έργο τού Διον. Πα- 

γουλάτου (μέ άρθρο).
8. Ταινία τού 1972 μέ τούς Λώρενς Ό λιβιέ καί Μάϊκελ Καίην, 

σέ μιά μονομαχία έκπληκτικής έρμηνείας (τό τρίτο γράμμα 
είναι Ο).

9. Ακολουθείται άπό μιά αιτιατική — "Ορος συμβάσεως 
(αίτιατ.).

10. Λέξη πού άναφέρεται στό μετεωρολογικό δελτίο, στή γενι
κή.

11. 'Ενα άπό τά κρατίδια τής Δυτ. Γερμανίας — Σημείο τής 
άριθμητικής.

12. Βαλκανικό νόμισμα — Άντιδιαστέλλονται πρός τά αισθη
τά.

Σ Ο Φ Α  
Λ Ο Γ Ι Α

■^•«Τό πνεύμα είναι τό αντίθετο τοϋ 
χρήματος. "Οσο λιγώτερο πνεόμα έ
χεις, τόσο περισσότερο Ικανοποιη
μένος είσαι». Πώλ Μασάν.

■^•«'Όταν διαβάζετε μιά βιογραφία νά 
θυμώσαστε πώς ή άλήθεια δέν είναι 
φτιαγμένη γιά νά δημοσιεύεται». 
Μπέρναρ Σώ.

•fa «Κράτα τά μάτια σου ανοιχτά πριν 
άπό τό γάμο καί μετά μισόκλει- 
στα». Φραγκλίνος.

★  «Οί γυναίκες δέν άκολουθοΰν τις κα
κές συμβουλές. Οί κακές συμβου

λές τις άκολουθοΰν». Ά μπελ Χέρ- 
μαν.

★  «Ή ποιότητα μιας έκφράσεως κρί- 
νεται άπό τό αΰτΐ εκείνου που τήν 
ακούει καί όχι άπό τήν γλώσσα αυ
τού πού τήν διατυπώνει». Σαίξπηρ.

i r  «Ή εύτυχία κλείνεται στόν υπερσυν
τέλικο, καμμιά φορά στόν άόριστο 
καί σπάνια στον ένεστώτα». Ντε- 
καλύ.

★  «Ή νεότητα είναι μιά άνοησία, ή 
ώριμη ηλικία ένας άγώνας, τά  γερά
ματα μιά θλιβερή κατάσταση». Ντισ 
ραέλι.
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ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

1) Κατά ποιον τρόπον δύναται 
τό επιβατηγόν αύτοκίνητον νά 
προσπέραση τό ρημουλκόν;

α) Νά διέλθη ύπεράνω τής συνε- 
χοΟς γραμμής, έφ’ όσον δέν ύπάρ- 
χει κίνδυνος συγκρούσεως μέ 
άντιθέτως έρχόμενον όχημα.

β) Νά προσπεράση χωρίς νά 
διέλθη ύπεράνω τής συνεχούς 
γραμμής.

2) Ποιον όχημα εχει τήν προ
τεραιότητα εις τήν παραπλεύρως 
εικόνα;

α) Τό ιππήλατον όχημα, 
β) Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον.

3) Ποιον όχημα εις τήν παρα
πλεύρως εικόνα εχει τό δικαίωμα 
νά συνέχιση τήν πορείαν του; 

α) Τό φορτηγόν. 
β) Τό δίκυκλον 
γ) Ούδέν έκ των δύο.

ΟΙ  Σ Τ Ρ Ο Φ Ι Γ Γ Ε Σ

Οί μαύροι καί οί λευκοί κύκλοι είναι 
στρόφιγγες μιας λαβυρινθώδους σοιλη- 
νώσεως. Οί άσπρες στρόφιγγες είναι Α
νοιχτές καί μπορεί νά περνάη τό νερό. 
Οί μαύρες είναι κλειστές. Τό νερό τής 
δεξαμενής (άνω) έξέρχεται άπό τέσ
σερα μόνο στόμια σωλήνων (κάτω). 
Ποιά είναι τά στόμια των σωλήνων;

Ξ Σ Τ Ο Χ Ο Σ  Ξτ

Προσπαθήστε νά σχηματίσετε μέ τά 
δέκα γράμιματα τοΟ στόχου όσο το δυ
νατόν περισσότερες λέξεις, όττό τους έ
ξης δμως δρους: Κάθε λέξη θά 6χη
πάνω άπό πέντε γράμματα καί θά πε- 
ριλαιμιβάνη όπωσδήποσε το γρόομμα Υ. 
Μιά άπό τις λέξεις πού θά σχηματίσε
τε θά ττεριλαμβάνη άπαραιτήτως καί τά 
δέκα γράμματα. ΤΟ ΙΔΙΟ γράμμα δέν 
θά χρησιιμσποιήται γιά δεύτερη φορά 
στήν ίδια λέξη. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ πού θά 
σχηματιστούν πρέπει νά είναι όνόματα 
ούσιαστικά, έπίθετα, άντωνυμίες (στήν 
όναμοκττική τού ένικού) καί σκλιτες λέ
ξεις. Ό λ α  τά δλλα  άττοκλείονται. Τό 
παιχνίδι τού στόχου έχει μεγαλύτερο έν- 
διαφέρσν δτοαν γίνεται όμαδικό. Νικη
τής άναδεικνύεται έκεΐνος ττού θά δρή 
τή λέξη μέ τά  10 γράμματα ή τίς πε
ρισσότερες λέξεις μ έ 9 ή 8 ή 7 ή 6 ή  5 
γράμματα.

a v i z o u n n
) ΤΗ Α  . 3 2 1 8 - 2 3 9  

Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ  4 8  ( ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ )
\ Τ Η Λ .  3 2 1 0 - 3 5 7

Α Θ Η Ν Α  I
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ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΥΠΑΞ]ΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΩΝ

Κατά τό Α' έξάμηνον 1974 έπραγματο- 
ποιήθησαν αί κάτωθι προαγωγαί δυνάμει 
τού Ν.Δ. 974] 1971 :
—Εις Άνθυπασπιστάς προήχθησαν (19) 

Ένωμοτάρχαι έξ ών ό (1) ειδικών υπη
ρεσιών.

—Εις Ένωμοτάρχας προήχθησαν (1208) 
Ύπενωμοτάρχαι έξ ών (10) ειδικών 
ύπηρεσιών καί

—Εις 'Υπενωμοτάρχας προήχθησαν 
(1187) Χωροφύλακες έξ ών (11) ειδικών 
ύπηρεσιών.

Ε Κ Π Α  I Δ Ε  Υ Σ Ε Ι Σ

Αξιωματικοί (2) εις θέματα ηγεσίας καί 
συγχρόνων τάσεων (4)6—4]7-74) εις 
ΕΛΚΕΠΑ.

—’Αξιωματικοί (2) εϊςΟΟΝΤϊΙΟΕ DATA 
(Διοίκησις καί ήλεκτρονικοί ύπολογι- 
σταί) από 11—28)6-74 καί έτεροι (2) εις 
θέματα «Τράπεζαι Πληροφοριών» άπό 
27]5—11)6-74.

—Άνδρες Σώματος (323) εις έδρας Α.Δ. 
Χωροφυλακής έπί θεμάτων διμοιριών 
Χημικών Μέσων (22)4—11)5-74).

—Άνδρες Σώματος (26) εις Υ.Α.Ε. Πρωτ] 
σης έπί θεμάτων άεροπειρατείας (4—17] 
6-74).

—Χωροφύλακες (8) εις Κ.Σ.Ν. Ελλάδος 
(Μακρυγιάννη) έπί θεμάτων μηχανο- 
λογίας—ηλεκτρολογίας καί βλαβών 
αύτ]των (3)6—3)7-74).

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΙ ΑΝΘ]ΣΤΩΝ

Κατά τήν διάρκειαν τοϋ Α- έξαμήνου 
1974 έξήλθον του Σώματος (49) τεσσα
ράκοντα έννέα Άνθυπασπισταί Χωρο
φυλακής καί (I) είς άπεβίωσεν.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διά Προεδρικού Διατάγματος προά- 
γονται εις τόν βαθμόν τού Υπομοιράρ
χου (71) έβδομήκοντα καί εις Ανθυπο
μοίραρχοι, σειράς 1969—1971, οΐτινες 
κέκτηνται τά ύπό τού Νόμου προβλεπό- 
μενα προσόντα καί συνεπλήρωσαν ήδη 
3ετίαν έν τω βαθμώ των άπό τής χρονο
λογίας προαγωγής των είς τόν βαθμόν 
τού ’Ανθυπομοιράρχου.

Τήν 26-5-1974 έωρτάσθη μέ τήν έπιβεβλημένην επισημότητα ή επέτειος τού 
ολοκαυτώματος τού Σουλίου είς τήν ομώνυμον Κωμόπολιν. Κατ’ αύτήν παρέστησαν 
ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ό Δ]τής τής ΥΙΙΙ Με- 
ραρχίας, ό ’Ανώτερος Δ]τής Ηπείρου Συντ]ρχης κ. Σωτήριος Πουλόπουλος, αί το
πικοί πολιτικοί καί στρατιωτικοί Άρχαί ώς καί πλήθος κόσμου. Τόν πανηγυρικόν 
έξεφώνησεν ό Καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιος Κομίνης. 
Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν κατάθεσιν στεφάνου είς τό ήρώον έκ 
μέρους τού κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

ΑΓΓΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρός σύσφιγξιν τών δεσμών φιλίας μεταξύ των Ελλήνων καί ξένων Αστυνομι
κών. άφίχθησαν είς τήν Ελλάδα έκατόν έβδομήκοντα (170) Ά γγλοι Αστυνομικοί, 
έν ένεργεία καί έν αποστρατεία, μέλη τής Διεθνούς Ένώσεως Αστυνομικών, οί 
όποιοι πραγματοποιούν ταξίδιον αναψυχής άνά τήν Μεσόγειον, όπου καί έπεσκέφθη- 
σαν διαφόρους έλληνικάς νήσους. Ούτοι έγένοντο δεκτοί, κατά τήν άφιξίν των είς 
τάς Αθήνας, ύπό τού Α' Ύπαρχηγού Χωρ]κής Ύποστ]γου κ. Κων]νου ΑΛΕΞΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ, μετά τού όποιου άντήλλαξαν διάφορα άναμνηστικά δώρα. Τούς Άγγλους 
Αστυνομικούς ύπεδέχθησαν ό Πρόεδρος τού έλληνικού Τμήματος τής Διεθνούς 

Ένώσεως Αστυνομικών Ύποσ]γος Χωρ]κής έ.ά. κ. Δεμέστιχας ώς καί Αξιωματικοί 
τού Αρχηγείου Χωροφυλακής. Είς τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν ύπο- 
δοχήν.
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Σ . Α . Χ .

„ ,  π Ροσεκλήθησαν άρμοδίοις οί κατά νόμον κριθέντες ικανοί υποψήφιοι 
ανδρες του Σώματος (Ένωμ]ρχαι, Ύπεν]ρχαί, Δόκιμοι Ύπεν]ρχαι, Δόκιμοι 
Χωροφυλακές και Χωροφυλακές) καί ίδιώται απόφοιτοι Γυμνασίου καί 
πτυχιοΰχοι Ανωτάτων Σχολών ΐνα συμμετάσχουν εις τάς είσιτηρίους έξετά- 
σεις της Σχολής Αξιωματικών Χωρ]κής έτους 1974, πού θά διενεργηθοΰν άπό 
26J7 μέχρι 1]8]74 εις το μεγαρον τοϋ ’Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
( Αθηναι, Πατησίων 42).

Κάθε υποψήφιος πρέπει νά φέρη μαζί του τήν ’Αστυνομικήν ταυτότητα 
και το Δελτιον Αναγνωρίσεώς του ΐνα καταστή δυνατή ή ύπό τού άρμοδίου 
Συμβουλίου έπιλογή του καί δυνηθή άκολούθως νά λάβη μέρος εις τόν δια
γωνισμόν.

, Ε*.Ι®ν υποψηφίων άνδρών τού Σώματος έκρίθησαν ικανοί πρός συμμε 
τοχην (970), έξ ών (199) έδήλωσαν ότι γνωρίζουν καί έπιθυμοΰν νά έξετασθοΰν 
και εις ξενην γλώσσαν.

Ό  άριθμός τών υποψηφίων ιδιωτών ών τά δικαιολογητικά εύρέθησαν 
πληρη και κανονικά άνήλθε ν εις (306), έξ ών (65) έδήλωσαν όπως έξετασθοΰν 
και εις ξένην γλώσσαν.

Επίσης δικαιούνται έγγραφης εις τόν πίνακα έπιτυχόντων πρός εισαγω
γήν εις τήν Σ.Α.Χ. επτά (7) πτυχιοΰχοι ’Ανωτάτων Σχολών έξ ών (2) ανδρες 
τού Σώματος (Ύπαξιωματικοί) καί (5) ίδιώται.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ  

ΕΙΣ ΝΕΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

Τήν 18-6-74 εις τήν Σχολήν 'Οπλιτών 
Χωροφυλακής, έπί τή λήξει τών μαθημά
των τού Σχολείου Τροχαίας Χωροφυλα- 
κής, εγένετο τελετή άπονομής πτυχίων 
εις τούς άποφοιτήσαντας τής Σχολής 39 
Χωροφύλακας.

Κατ’ αυτήν ώμίλησεν ό Διοικητής τής 
Σχολής 'Οπλιτών Ταξίαρχος κ. Σόλων 
ΒΟΥΑΓΑΡΗΣ, όστις προέτρεψε τούς άπο- 
φοιτήσαντας όπως έκτελούν τά καθή κον
τά των μετ’ ένδιαφέροντος καί έπιμελείας, 
προκειμένου νά συμβάλουν εις τήν ύψη- 
λήν προσπάθειαν τού Σώματος, ήτις άπο- 
σκοπεΤ εις τήν προστασίαν τής ζωής καί 
τής σωματικής άκεραιότητος τών πολι
τών διά τού περιορισμού τών τροχαίων 
άτυχημάτων.

Εκπρόσωπος τών έκπαιδευθέντων ηύ- 
χαρίστησε τόν Διοικητήν τής Σχολής καί 
τούς διδάξαντας Καθηγητάς καί ύπεσχέθη 
ότι θά φανούν άντάξιοι τών προσδοκιών 
τού Σώματος.

Μ Ε Τ Α  Α Π Ο  3 1  Ε Τ Η

Τήν 23ην Μαΐου 1974 ό ’Αρχηγός Χωρ]κής Άντ]γος κ. 
Κων]νος ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ, συνοδευόμενος ύπό τού Ταγ]ρχου 
κ. Ίωάννου Τρύπη καί τού Ύπασπιστοΰ του Μοιράρχου κ. 
Δημ. Σμύρνή, έπεσκέφθη καί έπεθεώρησεν υπηρεσίας τής 
Άνωτέρας Δ]σεως Χωρ]κής Δυτ. Μακεδονίας. ’Ακολούθως 
μετέβη εις τό άκραϊον σημεΐον τής περιοχής καί έπεσκέφθη 
τήν άκριτικήν κωμόπολιν τής Κλεισούρας, άπό τήν όποιαν 
πρό 31 έτών ήρχισε τήν σταδιοδρομίαν του εις τό Σώμα τής 
Ελληνικής Χωρ]κής, όταν ώς νεαρός βλαστός είσήλθεν εις 
τήν μεγάλην οίκογένειάν της. Ύπήρξεν, όμολογουμένως, 
συγκινητική ή συνάντησις τοϋ κ. ’Αρχηγού μεθ’ όλων τών 
κατοίκων τής περιοχής, τών οποίων ή κάθοδός των—έν συγκεν
τρώσει—εις τάς υπώρειας τού χωρίου, πρός προϋπάντησίν του 
ύπήρξεν αυθόρμητος καί πηγαία. Καί τούτο διότι μετά τών 
κατοίκων τής ήρωϊκής κωμοπόλεως καί τών πέριξ χωρίων τόν 
συνδέουν άρρηκτοι δεσμοί κοινών άγώνων καί θυσιών, εις 
χαλεπούς καιρούς καί κρίσιμους διά τό έθνος περιστάσεις. 
Πράγματι ή έπίσκεψίς του έθεωρήθη ύψίστη τιμή δΓ ολό
κληρον τήν περιοχήν καί διά τούτο άπετέλεσε λαϊκόν πανηγύρι 
δΓ όλους τούς παρόντας, άλλά καί μνημόσυνον συγχρόνως 
διά τούς άναχωρήσαντας εις τό μεγάλο τής ζωής ταξίδι. 'Ολό
κληρος ή περιοχή ύπεδέχθη τόν ’Αρχηγόν Χωρ]κής μέ αισθή
ματα άνυποκρίτου ένθουσιασμοΰ καί δάκρυα χαράς. "Ανθη 
τού προσέφερον όλοι οί κάτοικοι, τά όποια συνέλεξαν άπό 
τούς λειμώνας τής περιοχής. Τέλος παρετέθη γεύμα πρός τι
μήν, του εις τήν κεντρικήν πλατείαν τής κωμοπόλεως, εις τό 
όποιον παρεκάθησαν όλοι οί κάτοικοι τού χωρίου. Άντηλ- 
λάγησαν προπόσεις καί συγκινητικοί προσφωνήσεις καί έπη- 
κολούθησε γνήσιον έλληνικόν γλέντι μέ λαϊκούς χορούς. 
Εις τάς φωτογραφίας χαρακτηριστικά καί άκρως συγκινητικά 
στιγμιότυπα άπό τήν θερμήν ύποδοχήν τού κ. ’Αρχηγού Χωρο
φυλακής εις τήν ήρωϊκήν κωμόπολιν τής Κλεισούρας.
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Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Β Ν Δ Γ Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

’Εγγράφους εύχαριστίας 

Ιξέφρασαν :
Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

πρός τόν Δ]τήν τής ομωνύμου Δ]σεως 
Άντ]ρχην κ. Δημ. ΑΣΠΕΤΑΚΗΝ καί 
τούς ύπ' αυτόν άνδρας διά τήν προσφοράν 
χρηματικού ποσού, συγκεντρωθέντος έκ 
προαιρετικού μεταξύ των έράνου, πρός 
ένίσχυσιν των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων 
τής Μητροπόλεως.

*  *  *

Ό  Δ]ντής τού 7ου Δημοτικού Σχολείου 
Χαλκίδος κ. Κανελλάκης πρός τόν Δ]τήν 
τού Τμήματος ’Ασφαλείας Χαλκίδος 
Ταγμ]ρχην κ. Παναγ. ’Αθάνατον, τόν 
Άνθ]στήν κ. Έμμαν. Χαιρετάκην καί 
τούς ύπ’ αυτόν άνδρας _ διά τάς προσφερ- 
θείσας πολλαπλός υπηρεσίας πρός θε
ραπείαν των αναγκών τού Σχολείου.

* * *
Ό  Ίερεύς τού Ιερού Ναού Αγίου Ίωάν- 

νου Μαραθώνος Αΐδεσ. Άλεξ. Λεοτσινί- 
δης πρός τόν Δ]τήν τού Σ.Χ. Μαραθώνος 
καί τούς ύπ’ αύτόν άνδρας διά τάς κατα- 
βληθείσας προσπάθειας των διά άνακά- 
λυψιν καί σύλληψιν τών δραστών τής γε- 
νομένης εις βάρος τού ναού κλοπής— 
διαρρήξεως.

Ό  Δ]ντής τού Δημοτικού Σχολείου Με- 
νιδίου—’Αμφιλοχίας κ. Θεοχάρης Λιόγ- 
κας πρός τόν Δ]τήν τού όμωνύμου Στα
θμού Χωροφυλακής Ένωμ. κ. Βασ. Σιώ- 
ζον, Ύπεν]ρχην κ. Νικ. Τσιάμην καί τούς 
ύπ’ αύτούς άνδρας, διά τήν συμπαράστα- 
σίν των εις τήν ίκανοποίησιν τών άναγ- 

ών τού Σχολείου.
* *  *

Ό  Πρόεδρος τής ’Αγωνιστικής Αέσχης 
Αύτοκινήτων Κρήτης πρός τήν Δ]τήν Χω
ροφυλακής Χανιών Άντ]ρχην κ. Χαϊδε- 
μένον καί τούς ύπ’ αύτόν άνδρας διά τήν 
έποικοδομητικήν συμπαράστασίν των εις 
τήν έπιτυχή έκβασιν τού διοργανωθέντος 
άγώνος δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων.

* * *
Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΙ- 

ΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ πρός τόν Δ]ντήν τής 
Β' ’Αστυνομικής Ύποδ]νσεως Θεσ]νίκης 
διά τήν θετικήν συμβολήν τού ίδιου καί 
τών ύπ’ αύτόν άνδρών εις τήν έπιτυχίαν 
τής προσφάτου Φοιτητικής Έβδομάδος.

*  *  *

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ—ΚΗΔΕ
ΜΟΝΩΝ τού 32ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ
ΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ πρός τόν κ. Αρχηγόν 
Χωροφυλακής διά τήν οικονομικήν ένί- 
σχυσιν καί ήθικήν συμπαράστασίν τής 
Χωροφυλακής εις τό έργον τού Συλλόγου. 

* * *
Ό  κ. Δαμιανός ΒΛΑΧΟΣ (Καστοριά) 

πρός τόν Άνθ]στήν κ. Χριστόπουλον τού 
Τμήματος ’Ασφαλείας Καστοριάς διά τήν 
εϋστοχον παρέμβασίν του πρός άποκα-

τάστασιν προσγενομένης εις τούτον, κογ 
νωνικής καί ήθικής άδικίας.

*  *  *

Ό  κ. ’Απόστολος ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ, κά
τοικος Άλεξ]πόλεως, πρός τούς άνδρας 
τών 'Υπηρεσιών Χωρ]κής τής πόλεως διά 
τήν έπιδεικνυομένην άρίστην συμπερι
φοράν κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόν
των των.

*  *  *

Ο ΕΞΩΡΑΤΣΤΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ]ΣΜΟΣ «Η ΒΑΡΥ- 
ΜΠΟΠΗ» πρός τό Παράρτημα ’Ασφα
λείας Ν. ’Ερυθραίας καί Σταθμόν Χωρ] 
κής Βαρυμπόπης διά τήν άμεσον άνακά- 
λυψιν καί σύλληψιν τών δραστών κλο
πής υδρομετρητών καί άλλων άντικειμέ- 
νων τού Συν]σμοΰ. Ταΰτα άνευρέθησαν 
καί παρεδόθησαν εις τόν άνωτέρω Συν] 
σμόν.

* * *
Ο κ. Γεώργιος ΠΑΤΣΗΣ έξ ’Ανθής— 

Σερρών πρός τόν Χωρ]κα κ. ’Εμμανουήλ 
ΚΕΧΑΓΙΑΝ τού Σταθμού Τροχαίας Κι- 
νήσεως Άσπροβάλτας διά τάς προσφερ- 
θείσας ύπηρεσίας του εις τήν σύλληψιν 
τού δράστου άνθρωποκτονίας εις βάρος 
τού άδελφοΰ του.

* * *
ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΑΑΛΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑ- 

ΣΙΟΝ «ΚΑΛΑΜΑΡΙ» Θεσ]νίκης, τό 41 
καί 42ον ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕςΙΟΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ πρός τό Άρχηγεΐον 
διά τήν άμέριστον συμπαράστασίν τών 
κατά τόπους ύπηρεσιών Χωροφυλακής, 
εις τάς διαφόρους έκδηλώσεις των.

Ύπό τού Είσαγγελέως Πρωτοδικών Καρδίτσης κ. Γεωργίου 
ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ συνεγράφησαν δύο βιβλία ήθικοπλαστι- 
κοΰ περιεχομένου ύπό τούς τίτλους :
1. Πρός τήν αιωνιότητα καί
2. Ή  μεγάλη άλήθεια.

Τά βιβλία έξεδόθησαν ύπό τής Χριστιανικής ’Αδελφότητος 
Τρικάλων «Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ» πρός τήν όποιαν 
καί τά διέθεσεν, όλως άνιδιοτελώς, ό συγγραφεύς. Αί εισπρά
ξεις έκ τής διαθέσεως τών βιβλίων προορίζονται υπέρ τών άγα- 
θοεργών σκοπών τής άδελφότητος. Καί τά δύο πονήματα τυγ
χάνουν έπαγωγικά καί ένδιαφέροντα, δι’ δ καί τά συνιστώμεν 
έκθύμως εις τούς άναγνώστας μας. "Εκαστον βιβλίον τιμάται 
50 δραχμάς καί οί έπιθυμοΰντες δύνανται νά προμηθευθοϋν ταΰ
τα άπευθυνόμενοι εις τήν ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Ο ΕΛΕΗΜΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ».

* *  *

Ύπό τού καθηγητού —- Β' Γυμνασιάρχου—κ. ’Αποστόλου 
ΓΚΙΣΔΑΒΙΔΗ έξεδόθησαν δύο ένδιαφέροντα πονήματα ύπό 
τών τίτλον : 1) Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ — Μητέρα τού Μ. ’Αλεξάν
δρου καί 2) ΕΞΕΧΟΥΣΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΑ ΜΕ
ΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. Καί τά δύο βιβλία διακρίνονται διά τόν 
έθνικόν των περιεχόμενον καί διά τόν μεστόν πατριωτικόν παλ
μόν πού τά διέπει. Τό πρώτον τιμάται διά μέν τούς Συλλόγους, 
Σωματεία καί ’Οργανισμούς 130 δραχμάς, διά δέ τούς λοιπούς 
άναγνώστας 80 δραχμάς καί τό δεύτερον δι’ άπαντας δραχμάς

30. Οί έπιθυμοΰντες νά προμηθευθοϋν ταΰτα δύνανται νά άπευ- 
θυνθοΰν εις τόν συγγραφέα, οδός Πορταριας 19—21 ’Αμπελό
κηποι—Άθήναι (606), Τηλ. 604.361.

* * *
Ύπό τής Έποπτρίας τών Κατηχητικών Σχολείων τής I. Μη

τροπόλεως Μεσσηνίας Κας Στέλλας ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ έξεδόθη 
χρήσιμον διά τούς νέους βοήθημα ύπό τόν τίτλον ΝΕΙΑΤΑ 
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Οί έπιθυμοΰντες τήν προμήθειαν του βι
βλίου δύνανται νά άπευθύνωνται εις τήν συγγραφέα, όδός Υπα
παντής 18—Καλαμάτα—Τηλ. 23.344.

* * *
Ύπό του κ. Κων]νου ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ έξεδόθη βιβλίον 

ύπό τόν τίτλον «Ή Φυσικοθεραπεία εις τόν ’Αθλητισμόν». 
Τοΰτο άποτελεΐται έκ διακοσίων σελίδων καί προσφέρεται εις 
τήν τιμήν τών 250 δραχμών. Οί ένδιαφερόμενοι διά τήν προ
μήθειαν τοϋ βιβλίου δέον νά άπευθύνωνται εις τόν συγγραφέα, 
Κωνσταντινουπόλεως 39, Ν. Σμύρνη, Άθήναι.

* * *
Ύπό τών κ.κ. Μίνωος ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ καί Βασιλείου 

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ έξεδόθη βιβλίον ύπό τόν τίτλον «ΑΠΟ- 
ΚΕΝΤΡΩΣΙΣ—ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ», άναφερόμενον εις τό σχή
μα τής άποκεντρώσεως—αύτοδιοικήσεως. Τό έν λόγω βιβλίον 
συντίθεται έκ τετρακοσίων σελίδων καί προσφέρεται εις τήν 
τιμήν τών 300 δραχμών, καταβλητέων εις τρεις μηνιαίας δό
σεις. Οί έπιθυμοΰντες τήν προμήθειαν δύνανται νά άπευθύνων- 
ται εις τούς συγγραφείς, όδός Μοσχονησίων 25, Άθήναι (Τ.Τ. 
823).

* * *

Ύπό τοΰ κ. Θεοδώρου ΜΑΡΣΕΛΟΥ έξεδόθη βιβλίον ύπό 
τόν τίτλον «ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ» άναφερόμενον 
εις τήν έξέλιξιν τοΰ κόσμου καί εις τήν ούτοπιστικήν περί 
Μαρξισμοΰ θεωρίαν. Τό έν λόγω βιβλίον τιμάται 50 δρχ. καί 
διατίθεται ύπό τοΰ συγγραφέως, όδός Δρυάδων 3, Άθήναι 
(Τ.Τ. 707) Τηλ. 615.927.
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μέ τήν έπιβεβλημένην έπισημότητα 
έωρτάσθη ή 33η επέτειος τής ναζιστικής 
έπιθέσεως έναντίον τής Μεγαλονήσου. 
Κατά τάς τριημέρους έορταστικάς έκδη- 
λώσεις, εις τάς όποιας συμμετεϊχεν τιμη- 
τικώς ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, 
έγένετο ή άπότισις φόρου τιμής καί εύ- 
γνωμοσύνης πρός τούς ηρωικούς νεκρούς 
των έπικών μαχών διά τήν κατάληψιν τής 
Κρήτης. Τό Σώμα τής Χωροφυλακής έτί- 
μησε τούς έκατόν ένδεκα (111) νεκρούς 
άνδρας του διά καταθέσεως στεφάνων εις 
τό Μαυσωλεΐον τών πεσόντων ηρώων 
του, ώς καί διά τής έκφωνήσεως πανηγυ
ρικού λόγου ύπό τού Δ]τοΰ τού Παραρτή
ματος Σχολής 'Οπλιτών Χωροφυλακής 
Κρήτης Μοιράρχου κ. Ίωάννου ΛΑΝ- 
ΤΖΑΝΑΚΗ, ένώπιον πυκνού άκροατη- 
ρίου. Εις τήν φωτογραφία στιγμιότυπο 
άπό τήν κατάθεσιν στεφάνου έκ μέρους 
τού κ. Νομάρχου Ρεθύμνης εις τό Μαυ
σωλεΐον τών νεκρών τού Σώματος.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

Εις τά πλαίσια τού εύπρεπισμοΰ τών ζωνών έμφανίσεως καί τών άκτών, 
έν όψει τής θερινής περιόδου, ή Τουριστική ’Αστυνομία Χωροφυλακής Προ
αστίων προέβη εις τήν ύλοποίησιν τών σχετικών διαταγών τού ’Αρχηγείου 
καί τής Δ]νσεως Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης, διά τήν έπιτυχή έκ- 
βασιν τής άναληφθείσης προσπάθειας. Πρός τόν σκοπόν τούτο έπραγματο- 
ποιήθησαν μέχρι σήμερον τριάκοντα έξορμήσεις καθαριότητος εις όλας τάς 
άκτάς τής ’Αττικής μέ συνεργασίαν Χωροφυλακής, Δημάρχων, Κοινοταρχών 
καί Σχολείων. Ή  έξόρμησις συνεχίζεται εις τήν περιοχήν Λούτσας, μέ συμ
μετοχήν τής Τουριστικής ’Αστυνομίας Χωροφυλακής, μέ έπικεφαλής τόν 
'Υποδιευθυντήν ’Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης, τόν Δ]ντήν Τουρι
στικής ’Αστυνομίας Χωροφυλακής καί τόν Δήμαρχον Σπάτων. ’Επίσης συμ
μετέχουν συνεργεία τού Δήμου, ώς καί Καθηγηταί μετά τών μαθητών τών 
Σχολείων τής περιοχής. Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιότυπον άπό τήν έξόρ- 
μησιν διά τόν εύπρεπισμόν τών περιοχών τής ’Αττικής.

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!

Μ . Τζ. Ά θή να ι

Έλήιρθη τό ποίημά σας άνεπικαίρως. 
Τό κρατούμε διά τόν ’Απρίλιον 1975.

κ . Κ . Ν. Ά θή να ι

Εύχαριστοΰμεν διά τήν συνεργασίαν 
σας. Τό κείμενον άνταποκρίνεται πρός 
τάς απόψεις μας, πλήν λόγω τής λεπτό- 
τητος τού θέματος έκφεύγει άπό τήν σκο
πιμότητα τού Περιοδικού μας.

κ . Ε. Κ . Θεσσαλονίκην

Έλάβαμε τό έπιστημονικόν σας άρθρον 
καί σάς εύχαριστοΰμεν. Θά μελετηθή διά 
νά άποφασισθή ή δημοσίευσίς του.

κ . Ξ. X .  Ά θή να ι

Σάς εύχαριστοΰμεν διά τάς έκλεκτάς 
συνεργασίας σας. Θά προγραμματίσωμεν 
τήν δημοσίευσιν μερικών έξ αύτών.

κ. Κ . Μ . Ά θή να ι

Έλήφθησαν αί έργασίαι σας καί μελε
τιόνται διά τήν δημοσίευσιν των.

κ. Φ . Τ . Κατερίνην

Ή  συνεργασία σας έλήιρθη. Πολύ ώ-

ραία. Προγραμματίζεται διά τήν δημο- 
σίευσίν της προσεχώς.

κ. Β. Κ. Βέρροια

Εύχαριστοΰμεν διά τό ένδιαιρέρον άρ
θρον σας. Μελετάται ή δημοσίευσίς του 
διά τόν προσεχή Αύγουστον.

κ. Ε. Π. Ά δριανή -  Δράμας

Ώραΐον τό ποίημά σας, άλλά είναι πο
λύ έκτεταμένον. ’Εάν ήτο μικρότερον θά 
ήδύνατο νά δημοσιευθή.

κ. A . Ξ . Ά θή να ι

Ή  έργασία σας πολύ ώραία. Λυπούμεθα 
διότι έκφεύγει τών δυνατοτήτων τού Πε
ριοδικού μας πρός δημοσίευσιν.

κ. Σ. Τ. Πάρον

Τά ποιήματά σας έλήφθησαν. Δέν εχο- 
μεν δυστυχώς τήν δυνατότητα νά τά δη- 
μοσιεύσωμεν. Έλπίζομεν, εις άλλην εύ- 
καιρίαν, νά μάς στείλετε κάτι καλύτερον.

Καν Δ. Θ. Γιαννιτσά

Σάς συγχαίρομεν διά τήν έπίδοσίν σας 
εις τήν ποίησιν. ’Εάν γράψετε κάτι καλύ
τερον θά τό δημοσιεύσωμεν.

κ . Κ. X. Θεσσαλονίκην

Έλάβομεν τό σημείωμα μέ τάς άναμνή- 
σεις σας. Λυπούμεθα διότι άδυνατοΰμεν 
νά τό δημοσιεύσωμεν.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΟΔΗΓΕΙΤΕ Σ Ω Σ Τ Α ;

1) Νά προσπεράση χωρίς νά 
διέλθη ύπεράνω τής συνεχούς 
γραμμής.

2) Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον.
3) Ούδέν έκ τών δύο.

ΟΙ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ
Τό νερό βγαίνει άπό τά άνοιγμα -  
til 1, 4 καί 5.

Ο Σ Τ Ο Χ Ο Σ
Ή  λέ|η μέ τά δέκα άνόμοια γράμ
ματα είναι «ΑΛΕΞΙΠΤΡΟΣ».

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡ . 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ΠΙΝΑΞ kepasn
ΕΚΑ2ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΚΑΤ ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΝ (ΤΕΤΡΑΣ)

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 εις βοάδας

ΠΡΩΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 80άδος

6 . 0 0 0 . 0 0 0  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
ΤΔ ΔΙΠΛΔ ΑΔΧΕΙΔ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΑ

Λ Α Ϊ Κ Ο Ν  Λ Α Χ Ε Ι Ο Ν
Κ Λ Η Ρ Ω Σ Ι Σ  Κ Α Θ Ε  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
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The Hellenic Gendarmery has a vitally im
portant role in the development of the 
touristic program of our Country, because 
being responsible for rendering all sorts 
of services to the visitors of our Country, 
must not only prove that its Men are quali
fied for achieving this so important mission, 
but that they are worthy representatives 
of our legendary father of the Hellenic 
hospitality «XENIUS ZEUS».

I N  T H I S  I S S U E

Major Mr. John G. Tripis in his effort to outline some of the present day problems of Law 
Enforcement, in the present article deals with the most important phase of making the modern 
Law Enforcement officers, that is training, because as our Great philosopher XENOPHON, 
said : «The greatest thing is to learn each how one should work; because, if not, nothing can be 
done, even when one is industrious, unless he knows what he should know and how he should do 
the things he knows. . .».
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The Gendarmery Services in a 
modern State play an essential 
role in the security and prosperity 
of its people. In fact, they guarantee 
the very basis of laws and order 
upon which the State exists. Upon 
the Gendarmery Services depend 
the internal security of the Country, 
the protection of rights of its 
citizens, the healthy development 
of its economy, and the rendering 
of the other services of governe- 
ment to the Hellenic people.
In order to discharge their great 
and complex responsibilities and 
duties, the Gendarmery Services 
must attract men of high caliber 
from every point of view. But, 
equally, or more important, they 
must train their personnel in the 
proper performance of their com
plicated and most difficult duties. 
The modern Gendarme must be 
absolutely competent, highly loyal 
and wholeheartedly faithful to his 
trust, and imbued with a high 
sense of rendering public service. 
This last quality is particularly 
important for the effectiveness of 
the Gendarmery.

The Gendarmery officer has 
daily contact with the public and 
has a stronger impact, either good 
or bad, than perhaps any other 
group of civil servants. Conse
quently, the attitude of the people 
toward their Governement need 
the active, enthusiastic and sincere 
cooperation and assitance of their 
fellow citizens. Thus, in addition, 
to being capable, efficient, loyal 
and honest, the Gendarme of to
day, must, through his actions, 
gain the confidence of the people.

The Gendarmery being fully 
aware of this necessity can be 
proud of having put every effort 
toward this direction, by following 
the advice of our Great philos
opher, Xenophon, who said : «The 
greatest thing is to learn how 
each one should work; because, 
if not, nothing can be done, even 
when one is industrious, unless 
he knows what he should know 
and how he should do the things 
he knows...».

Training is one of the most 
effective means in teaching the 
people to do what they learn and 
know in the most proper and 
best way. Of course, there is no 
doubt that «experience is the best 
teacher.» But, nowadays, one can

POLICE PROBLEMS 

IN A MODERN SOCIETY

M O D E R N
TEACHING TECHIQUES

BY
JOHN TRIPIS

Gendarmery Major

“The successfu l adm inistration o f  G overnm ent 
depends entirely  upon selection  o f  proper men  
and upon their m ost sy stem atic  and perfect 
training” .
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say that, depending only upon 
experiences of the past, is, surely, 
very hazardous. Because, an un
happy master is he who is made 
only by many shipwrecks; a miser
able merchant, is he who is neither 
rich nor wise untiil he has been 
bankrupt. By experience we find 
out a short way by long won
dering.

The job of enforcing the law 
today is much too complex for 
raw recruits to leap into without 
any systematic and careful train
ing. The law as interpreted by 
courts; social changes; as reflected 
in conflicts among various groups; 
today’s backbreaking motor vehicle 
traffic load; and the increasing 
variety of services the public calls 
upon the Gendarmery to perform, 
make thorough preparation 
through intensive and well-planned 
training mandatory.

There is no doubt that the 
entire evolution ( of present day 
civilisation is ba§ed upon constant 
training. Training begins from the 
craddle and should continue 
throughout a person’s productive 
time. Training begets knowledge 
and knowledge begets more op
portunities for training. It is the 
Gendarmery’s Leadership to ex
ploit every advance inherent in 
these opportunities so that they 
may better serve the public, as 
they did up to now since 1833, 
when first was established the 
Gendarmery Agency.

The necessity of training stems 
from the realization that the effecti
veness of law enforcement depends 
in the last analysis on the per
sonnel involved — the human ele
ment. Officers must learn to think 
quickly, act decisively, and make 
critical decisions in a split of time. 
Only when adequately and pro
perly prepared can they effectively 
perform their duties which are so 
important in the social life, especi
ally nowadays., For this reason 
training must be an intergrated 
force, it must be understood and 
utilized by the people who will 
work with the trainee after he com
pletes his training. Training is not 
a panacea for all police problems. 
It is, however, one of the means 
of solving problems. It is a pro
cess wherein we attempt to maxi
mize the efforts of each individual 
officer toward achieving the goals

The role of Gendarmery women in all fields of activities is becoming day by day very 
important.

of a Police Agency.
Morever, training, for this rea

son, must not be limited to the 
instruction of new or inexperienced 
personnel. If a formal departmental 
training program is to accomplish 
its mission, it must begin for an 
officer at the time of his recruit
ment or even long before he joins 
a Police Force, as it happens in 
many modern law enforcement A- 
gencies in many countries in the 
case of a cadet program, and 
continue untill the time of his 
separation from the force.

But our purpose at this moment 
is not to stress the importance of 
training, whichis well known and 
accepted by every responsible per
son in the Gendarmery. Our pro- 
plem is, who is to undertake the

training job and how he will be 
successful in accomplishing its ob
jectives. Why the Gendarmery 
should form first of all good tea
chers, in order to entrust them 
with such a delicate mission and 
how it will not only find such 
officers but also how it will tras- 
form them into good and effective 
teachers.

In order to have an answer 
to these questions one must put 
it this way : Why .should a person 
engage in the profession of teach
ing? This is a question which is 
not easily answered even though 
the reasons are many in number.

One of the outstanding rewards 
of teaching comes to the individual 
engaged in teaching when he sees 
the student whom he has taught

3



and influenced steadily improve 
himself and climb higher and high
er on the ladder of success. Pre
paring people for self-improvement 
and promotion provides for the 
teacher a satisfaction which is 
unknown to other professions and 
crafts. The personal satisfaction 
which the teacher gains from watch
ing his students improve themselves 
cannot be measured in any mone
tary way; it is instead only a good 
feeling which the teacher enjoys 
as he sees the student progress.

To lead people, educationally 
speaking, from darkness to light, 
to pave the way for people to 
increase their knowledge, or to 
improve their skill is rendering 
real service to mankind. To teach 
thoroughly and sincerely is to 
serve unstintingly without an ear 
for the bell, eye for the clock, 
or a hand out for monetary gains. 
The skilled and sincere teacher 
in the Gendarmery field can render 
a real and most important service 
not only to the Hellenic Governe- 
ment but also to all the Hellenic 
people and to the Nation as a 
whole. Every one is well aware 
of the fact that there is a great 
need today for well trained and 
skilled people in all lines of ende
avour. This is true of the Police 
field and of many other fields of 
social life. In order to overcome 
this shortage of qualified and skil
led people, we must first have most 
qualified and specifically skilled 
teachers who in turn can begin 
to teach others.

Making skilled and effective 
teachers for police training is the 
number one necessity nowadays. 
Police training is not so simple 
as one might think. The great 
number of responsibilities, the va
riety of so numerous duties, the 
difficulty involved in handling peo
ple and leading them to the right 
path of social life makes police 
teaching most difficult. Training 
teachers for teaching police sub
jects should be the first and most 
important ambition of every re
sponsible Chief today, otherwise, 
he cannot be ever sure of his suc
cessfulness in running a Police 
Agency. Teacher are not born. 
Teachers can be made. So should 
the Gendarmery also do. There 
are many members of the Gen
darmery who are physically made 
and psychologically endowed for
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becoming good teachers. But, one 
should care for and try to pick 
them up from the entire personnel 
list and also to convince them, 
by all means, that they are to be 
and become teachers. But what 
it takes to be a good teachers?

Personality is often the spark 
or dynamic quality which marks 
the individual teacher. This quality 
can usually be observed in the 
enthusiasm, tactfulness, confidence 
and interest displayed in his teach
ing. The combination of a friendly 
attitude, a well-groomed appear
ance and a pleasant voice makes for 
an excellent teaching personality.

Accumulation of knowledge and 
experience in his particular field 
will be invaluable. The teacher 
should constantly improve his back
ground, show enthusiasm for his 
subject, keep up with current trends, 
nev? developments of methods in 
his field and develop interesting 
demonstrations or illustrations. 
These are the things which make 
good teachers better teachers : 
Backgorund - Knowledge of sub
ject - and demonstrations.

Skill in teaching is often judged 
on results. A teacher must have 
the ability to «show how» as well 
as the «know how» plus careful 
and adequate lesson planning. A 
skilful teacher avoids stalling. His 
questions have a definite value 
and direction. His tools, equipment 
and references are ready for use 
at any time. A sense of humour 
is a MUST for the good teacher, 
along with the following : an un
derstanding of human relations, 
a desire to help, the ability to 
listen, and the willingness to work 
cooperatively with his students, 
trainees and other teachers. A 
teacher should practice at all times 
these suggestions for successfully 
getting along with other people.

Leadreship is sometimes and 
something which is difficult to 
describe. It is almost impossible 
to determine what qualities that 
one person possesses which makes 
him a good leader and what poor 
leader. However, effective leader
ship in teaching requires the ability 
and willingness to inspire, guide, 
direct, and control people. He musTt 
plan his course and lead the way 
for his students. The teacher must 
try to understand group needs 
and desires. In order to do this 
he must be fair in all of his dealings,

with his students and in this manner 
gain their confidence. He must at
tempt to gain the confidence of 
each, individual student as well 
as the confidence of the group 
as a whole.

Teaching is the activity that 
causes another to acquire infor
mation or knowledge or to learn 
a skill. And as we know, a major 
portion of the lessons given to 
Gendarmery recruits, regardless of 
what teaching aids can be employed 
to fortify the material, must be 
offered by the straight imforma- 
tion type of presentation. Here 
the Gendarmery teacher must take 
on the role and assume the func
tions as well as the personality 
of the good SALESMAN. Like 
the salesman, the Gendarmery tea
cher has something to sell. His 
stock in trade is : Information, 
knowledge and skills. He wants 
his customer, the recruit, to buy 
the product. He can sell it with 
pride and a good conscience be
cause he knows it is good fbr the 
customer and, in a larger sense, 
for the community. Any person
ality profile of the supersalesman 
will reveal that he : Knows his 
product; likes and respect people; 
is flexible and is preserving. The 
picture is at once recognizable 
as that of a good teacher as well. 
He, too, knows his product, for 
it is because he is an expert in his 
particular area of knowledge, in
formation or skill that he has 
chosen as an instructor in the 
first place. Furthermore, the good 
teacher, as the good salesman, 
respect people. If the student does 
not like the instructor, he is not 
going to buy anything at all. Thus 
the «like and respect» should be 
restrained and dignified and befit
ting the status of a component 
and mature police officer. The 
good teacher must know how to 
entice the recruit into buying his 
knowledge. For this reason the 
good teacher needs a great deal 
of flexibility in order to be able 
to try another tack, a different 
type of presentation to put his 
lesson over.

Closely with flexibility is the 
trait of perseverance in the sel
ling of the lesson. The ideal and 
professional police officer, by nature 
and self-discipline must have the 
personality characteristics and 
knowledge of teaching techniques

essential for selling police train
ing not only to recruits or to the 
law enforcement officers but also 
to the public for the law enforce
ment job is nothing but selling, 
selling services, selling suggestions, 
selling the knowledge of las and 
regulations, selling the «how to 
behave oneself», etc.

A great part of a Gendarmery’s 
Officer job is teaching. He is tea
ching new men their work, old 
timers new techniques, and all 
men how to improve themselves, 
and become good and lawful ci
tizens. ..

In order to be a good teacher, 
one should know the principles 
of learning too, because upon 
these principles all good teaching 
is based.

Learning is the grindstone that 
sharpens the tools of inherited 
ability and skills. Each man learns 
from his experience in proportion 
to his native capacity or natural 
ability. This is one of the many 
reasons that Police Agencies today 
screen and select their men more 
carefully. And this is the reason 
also that each man in training 
must be treated as an individual. 
The end-product, a well-trained 
man, is dependent in part on his 
native ability and in part on the 
skill of his teachers.

Training cannot be Successful 
unless the learner learns. Until one 
undestand how people learn one 
cannot hope to train effectively. 
But, «How people learn?»

« . . .1 have told him all I know 
and still he knows nothing...»

— TELLING is not TRAINING.
— The burnt child dreads the 

fire... because he has an unplea
sant experience. The point about 
this kind of experience is that 
something has happened which has 
caused as to experience strong 
emotions about it .We have felt 
our lesson and through feeling 
have learnt it. We must be careful 
here, though. The emotional ex
perience does not have to be un
pleasant. People are just as likely 
to say «I had a lovely time», «I will 
never forget it». Indeed, most 
people seem to remember pleasant 
emotional experiences better than 
unpleasenat ones. We tend to recall 
the happier incidents of childhood.

If emotional stimuli are, as 
far as possible, kept out of a learn
ing task, there is neither reward
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nor unpleasant consequences, learn
ing will be leat successful. If plea
sant emotional stimuli are pro
vided, in the form of an appro
priate reward for success, learn
ing is most successful. If unplea
sant emotional stimuli are pro
vided, such as, some form of 
penalty for failure, only moderate 
success is attained. The nature of 
the pattern will be clear, in the 
a case : the motivation has to come 
largely from the task itself— in 
the case b, the motivation comes 
from an anticipated reward for 
success — the only unpleasant re
sult is administered by the learner 
to himself for having been un
successful and in the case c, the 
motivation comes from an anti
cipated punishment for failure — 
the only pleasant result is adminis
tered by the learner to him self 
for having avoided punishement.

Thus we come to the conclusion 
that learning is based on involve
ment ; Learning must be motivated; 
and learning on achievement is 
more effective than learning based 
on avoidance.

The third experience which 
illustrates the learning process oc
curs when we have a problem 
with which we are having trouble.
It is very common, in such circum
stances, to think of discussing it 
with others — «let us get together 
and see what we can discover — or 
two heads are better than one». 
This is another way of saying 
that learning generally seems to be 
more effective if it takes place as 
a group activity. The reason for 
this will be clear if one recalls 
the point made that group activity 
tends to help emotional expression.

Moreover instructional train
ing is largely a matter of helping 
people to understand and perform 
the operations involved in doing 
their job. As such the content of 
training is largely factual and may 
also involve dexterity factor. Pro
bably, in a skilled or fairly skilled 
task, the basis of training will 
already have been laid dcwn on 
a special - course, in which case 
the trainer will still have to be 
able to follow it up, and possibly 
to reinforce it.

Training methods and techni
ques may differ according to the 
complexity of the job. Anyhow,

one must remember always that 
telling is not learning. Instead, 
one must remember three things :
a) How the newcomer interpreted 
the meaning of the explanation.
b) How much of the explanations 
has he remembered and c) what 
are the attitudes to the content 
of the explanations? ,

We must remember how the 
newcomer — the recruit — is settl
ing in? and, we must get him 
talking about his understanding 
of and reaction to the job situa
tion. He will learn far more about 
the police job by telling you his 
impressions than he will have 
learnt from what the teacher ori
ginally told him. People learn far 
more from telling than from being 
told . . .».

As one learns gains all sorts 
of insights., but not all his insights 
are correct. It is very possible 
for the human mind to interpret 
data in way which may seem very 
convincifig but which yet are wrong. 
For this reason the student needs 
constant feedback. Whether he act
ually says so or not, the student 
will always be wondering, — how 
a I getting on? — For this reason, 
the teacher should let his trainees 
know how they are getting on. 
This is important at all times.

Finally comes another phase 
of the praining techniques, the 
developmental training process 
whose major task involves the 
fostering and often the changing 
of attitudes, with a view to achiev
ing the highest possible level of 
self-control and self-discipline on 
the part of the subordinates, which 
so important in law enforcement 
vocation.

Attitudes are patterns of con
trol over the emotions ans emo
tions are the normal arousal re
action to pressure. In the develop
ment of selfcontrol and self disci
pline it is obvious that one is 
really concerned with the develop 
ment of emotional maturity, which 
can be defined as the growth of 
constructive attitudes to the ine
vitable pressures of the environ
ment. If such growth is to occur, 
if the individual is to learn to 
react constructively to problems 
and difficulties, he must practice 
in doing so. All learning involve 
some practice. Learning to control 
emotional reactions is probably 
one of the most difficult learning 
tasks there is and therefore, prac
tice is of particular importance. 
But how? Only, it would appear, 
by being given the opportunity 
to face the problems and difficulties 
of the job to the greatest possible 
extent. Thus we can summarize 
here the following :

Both consciously or uncoscious- 
ly people learn something new 
everyday. Some people learn more 
than others, some less, some faster 
and some slower than others.

Almost always, learning starts 
with an unsatisfied desire, because 
a man wants something he does 
not have. The answer to how people 
learn, as we explained above, is 
not a mystery, it is on the con
trary very simple. One learns by 
instruction, by observation, by 
study and by experience. If people 
were sure that they knew every
thing, they would never be able 
to learn anything new. This was 
very clearly defined by our Great

Seminars and refreshment courses of the Gendarmery personnel are a constant care 
of the Gendarmery.
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Philosopher, SOCRATES, who, al
though was the most rich in know
ledge and experience old man at 
those early days of the Greek life 
and civilisation, although he was 
already a great TEACHER, he 
still aknowledged that « ...  I KNOW 
ONE THING AND THAT IS 
THAT I KNOW NOTHING...».

A man learns when some ob
stacle is blocking his way, or pre
venting him from getting what he 
desires. If his every want, his 
every desire, his every need were 
satisfied, he probably, would not 
learn anything more. There is no 
doubt that the acquisition of know
ledge, is influenced by many fac
tors, which can be summarized 
as follows, in these principles :

a) MOTIVATION : For aper- 
son to benefit from learning he 
must be anxious to improve his 
abilities or skills. Learning is more 
effective when the officer wants 
to learn.

b) REINFORCEMENT : The 
individual can learn best when he 
receives some encouragement or 
reward.

c) PRINCIPLE OF FEED
BACK : For reinforcement to be 
effective there must be knowledge 
of results. In all kind of teaching 
the trainee must be aware of his 
errors and take steps to correct 
them. Feedback must be provided 
as quickly as possible after per
formance to be effective.

d) LEARNING BY DOING : 
Learning is most effective and 
resultful when the student is acti
vely involved in the learning pro
cess. He can accomplish much 
more by participation than just 
by listening or reading.

e) REPETITION : This is an 
important factor in almost all 
learning situations. Any learning 
that a man would like to make a 
habit, to become automatic or to 
become' second nature may made 
so by the principle of repetition. 
The old saying, «Practice makes 
perfect» implies in this case per
fectly.

f) PRINCIPLE OF READI
NESS : Readiness or the degree 
of interest which a man has, affects 
the process of learning. The gre
ater degree of readiness the quicker 
and easier the learning becomes. 
If the student is ready, if he is 
interested, then he is also receptive.
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Deputy Chief Maj. Gen. Mr. C. ALEXOPOULOS handing over to the graduates 
of the Gendarmery Captains School, the Certificates.

g) PRINCIPLE OF ENVIRON
MENTAL INFLUENCES : Many 
factors may contribute to or, de
tract from a man’s readiness to 
learn. These factors are usually 
connected with seeking that which 
is satisfying or avoiding that which 
is not. A person tends to repeat 
pleasant acts and to avoid painful 
ones. Thus, since a person does 
not live alone, nor wholly withing 
himself, his readiness is influenced 
by his associates and hie environ
ment.

h) PRINCIPLE OF RECOGNI
TION : When an act of learning 
results in satisfaction or reward, 
the newral pathway is strengthned 
or stamped in. When followed by 
no reward, or by punishment, the 
pathway is blurred and the act 
may be not repeated. One of the

most satisfying realizations a lear
ner can have is to know that he 
is making progress or better still, 
to know that his progress is re
cognized. Results that are pleas
ant are retained and those that 
are unpleasant tend to be dropped 
out. Here lies the value of the praise 
element in the learning process. 
Good learners and good teachers 
never forget to give credit where 
credit is due.

It is generally agreed that the 
most impelling factors in a learner’s 
acceptance of instruction are :

His motivation in learning and 
his emotional attitudes toward le
arning. The Genadrmery Teacher 
is very fortunate in dealing with 
a preselected group that is fully 
motivated to accept his teaching 
and emotionally oriented toward

accomplishing the task of learning. 
In addition, every group of re
cruits has a certain homogeneous 
character that is not always to be 
found in most other classrooms 
of various schools.

If one examines them as a 
group, he finds that they are all 
alert, reasonably intelligent, mature, 
and physically well-endowed. Also, 
they possess the singleness of pur
pose to achieve success, such suc
cess being defined as meeting the 
academic requirements leading to 
a permanent law enforcement job.

With regard to motivation for 
learning, the recruit in the training 
program knows that he is on the 
threshold of what promises to be 
an exciting and rewarding career. 
He is realistic in his belief that 
mastery of the course of study 
represents a first step on such a 
career. So he has an immediate 
interest in the material that is 
presented to him. He does not 
suffer from that all-common stu
dent ailment-unwillingness to con
centrate. He is preparing for a 
life-goal, one he is approved by 
his family and social group. From 
the very start he is motivated to 
concentrate and to study. That 
makes the Police Teacher’s task 
much easier.

Nevertheless, teaching police 
subjects, preparing young men to 
assume the heavy and multiform 
difficult responsibilities of handl
ing people, enforcing the laws, 
preventing crime and accidents, 
arranging family and all kind of 
disputes, rendering all kind and 
sorts of help to injured, people 
in danger and in need, investigat
ing complex cases, reminding the 
citizens of their obligations towards 
themselves and the others and 
the State, avoiding conflicts with 
antagonistic people, conciliating ri
valries among people, protecting 
people from wrongdoers and arre
sting criminals and so many other 
things, still REMAINS A GREAT 
PROBLEM TO BE SOLVED by 
those responsible to head a law 
enfrorcement Agency and by those 
assuming the responsibility to play 
the role of a Law Enforcement 
T E A C H E R . . .

(TO BE CONTINUED...)



Τά ψάρια που Λένε ποΛΛά στό πιάτο
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~ καί FLOKOS δέν ύπσρχει !
Δηλαδή ύπάρχει,άλλά όχι παντού, μία 
καί ή ζήτησίς του ύπερβαίνει τήν δυνα
τότητα παραγωγής του . Γι αύτό άν δέν 
βρήτε εύκολα μία άπό τις ποικιλίες τρυ, 
μή τά βάλετε μέ τάν παντοπώλη σας. 

, Κάνει ό,τι μπορεί! ***>'.·_
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τό λένε οί χιλιάδες καπνιστοί του
Τό O S C A R  ύ π ερ έχ ει, γ ια τί έχει:
♦ Υ π έρ ο χη  γ εϋ σ ι AM ERICAN BLEND
♦ Μ έ γ ε θ ο ς  100  χ ιλ ιοσ τώ ν ■
♦ Ο λόχρυσο πακέτο μ έ  μ ετα λλ ικ ή  

έπένδυσι, πού δ ια τηρ εί τά  τσ ιγάρα
ακόμη πιό φ ρέσ κα . "  ^

American Blend
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