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r ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙ

29 Αύ γ ο υ σ τ ο υ  1 9 4 9 . Ε ι v a t  τό ορ όσ η 
μου τ η ς  σ υ ν τ ρ ι β ή ς  τ ο υ  σ υ μ μ ο ρ ι τ ι 

σμού ε ι ς  ΓΡΑΜΜΟΝ κ α ί  ΒΙ ΤΣΙ  κ α ί  ή η
μ ε ρ ο μ η ν ί α  τ η ς  τ ε λ ι κ ή ς  ν ί κ η ς  των ’Ε
θ ν ι κ ώ ν  Ενόπλων Δυνάμεων  τ ή ς  χώρας 
ε π ί  τ ο υ  ξ ε ν ο κ ί ν η τ ο υ  κ ο μ μ ο υ ν ι σ μ ο ί ,  ό 
ο π ο ί ο ς  τ όσ α  δ ε ι ν ά  έ π ε σ ώ ρ ε υ σ ε ν  ε ί ς τ ή ν  
Π α τ ρ ί δ α  κ α τ ά  τ ή ν  τ ε τ ρ α ε τ ί α ν Ι 9 4 6 - Ι 9 4 9 ,

’Α π ο τ ε λ ε ί  σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  κ α ί  ε υ κ α ι ρ ί α ν  
ά ν α μ ο χ λ ε ύ σ ε ω ς  τ ή ς  μνήμης  μ α ς ,  δ ι ά  

νά μή λ η σμονώμεν  τ ά ς  π ρ ο δ ο σ ί α ς , τ ά  εγ
κ λ ή μ α τ α  πού δ ι έ π ρ α ξ ε ν  ό δ ι ε θ ν ή ς  κομ
μ ο υ ν ι σ μ ό ς  κ α ί  τ ή ν  δ ι α ρ κ ή  έ π ι β ο λ ή ν τ ο υ  
κ α τ ά  τ ή ς  Π α τ ρ ί δ ο ς . ' Η ά ν ά μ ν η σ ι ς  π α ρ ο 
μ ο ί ω ν  π ε ρ ι ό δ ω ν  π α ρ ε χ ε ι  δ ι δ α γ μ α τ α  κ α ί  
α π ο τ ε λ ε ί  π η γ ή ν  ε θ ν ι κ ο ύ  φ ρ ο ν ι μ α τ ι σ μ ο ΰ  
δ ι ά  τ ό  μ έ λ λ ο ν .

‘Η Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή . π ά ν τ ο τ ε  ε π ί  των ε πάλ  
ξεων τ ο υ  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς ,  ε δ ό χ θ η  * η ί  

τ ά  τ ό ν  τ ε λ ε υ τ α ί ο ν  τ ο ύ τ ο ν  άγώνα τ ο ϋ ’Έ  
θ ν ο υ ς , κ α τ ' ά ρ χ ά ς  ^ ό ν η , τ ό  μέγ α  βά ρος  
τ η ς  κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή ς  θ υ έ λ λ τ κ  κ α ί  β ρ α -  
δ υ τ ε ρ ο ν  ομου μ ε τ ά  τ ο υ  ’Ε θ ν ι κ ο ύ  μας 
Σ τ ρ α τ ο ύ  κ α ί  έπλήρωσε  τό  τ ί μ η μ α  τ ή ς  
σ ω τ η ρ ί α ς  τ ή ς  Π α τ ρ ί δ ο ς , κ α τ ά  τ ή ν  α ι μ α 
τ η ρ ό ν  α υ τ ή ν  τ ε τ ρ α ε τ ί α ν . σΰ ν ο λ ο ν  α 
π ωλ ε ι ώ ν  4 . 1 7 5  α ξ ι ω μ α τ ι κ ώ ν  κ α ί  ο π λ ι 
τών τ η ς .

■|Γ Με τ ό  παρ όν  σ η μ ε ί ω μ α  τ ι μ ώ μ ε ν  τ ουσ  
ηρωϊ κως  π ε σ ό ν τ α ς  κ α τ ά  τ ή ν  δ ι ά ρ κ ε ι * 

αν  τ ου  συμμορι  τ  ι σ μ ο ΰ . μόγρ  ι τ η ς  τ ε λ ι 
κής  σ υ ν τ ρ ι β ή ς  τ ο υ , ά ν δ ρ α ς  τ ώ ν ' Ε ν ό π λ ω ν  
Δυνάμεων κ α ί  τ ή ς  Χωροφυλακής ,  ο ΐ  ο 
π ο ί ο ι  με τ ή ν  π ί σ τ ι ν  των πρ ός  τ ό ν  Θε
ό ν , τ ή ν  μ α χ η τ ι κ ό τ η τ α  κ α ί  τ ή ν  ά φ ο σ ί ω -  
σ ί ν  των π ρ ό ς  τ ή ν  Π α τ ρ ί δ α ,  ά ν ε δ ε ί χ θ η -  
σαν ά ξ ι ο ι  τ ή ς  α ί ω ν ί α ς  ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς  
τ ου  ' Ε θ ν ο υ ς .
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«Την Θεοτόκον και Μητέρα τοΰ φω τός έν ϋμνοις τιμώντες μεγαλύνομεν». 
Με την ώραίαν αύτήν προτροπήν μάς καλεϊ όλους ή Εκκλησία νά προσκυ- 
νήσωμεν την «Πλατυτέραν των Ούρανών» εις την Θείαν Λειτουργίαν 
έκάστης Κυριακής. Πολύ περισσότερον μάς καλεΐ τον παρόντα μήνα 
κατά τον όποιον έορτάζεται ή Κοίμησις τής Πανάγνου Κόρης. Αί καρδίαι 
των άνθρώπων θά στραφούν και πάλιν μέ κατάνυξιν προς τήν Παναγίαν, 
την Μητέρα τού Θεανθρώπου, άλλά και τήν κοινήν ολοκλήρου τού άνθρω- 
πίνου γένους Μητέρα, εις τήν σκέψιν τής όποιας σκιρτήματα σεβασμού 
καί άγάπης πλημμυρίζουν τά στήθη μας.
Εις τό Πανάγιον πρόσω πόν Της ένσαρκοΰται τό ιδανικόν πρότυπον γυ- 
ναικός τής παγκοσμίου ιστορίας, ή ίερωτάτη καί παμμεγίστη εκπρόσω 
πος των γυναικών. Η σεμνή Κόρη, ή πάναγνος Παρθένος, ή στοργική 
Μητέρα εκφράζονται κατά τρόπον άπαράμιλλον είς τό πρόσω πόν Ε κεί
νης. ή όποια άνεδείχθη «Πλατυτέρα τώ ν Ούρανών».
Είς τον ψυχικόν πλούτον τής Υπεραγίας Θεοτόκου ιδιαιτέρως πρέπει 
νά ένατενίση ό σύγχρονος άνθρωπος. Έν μέσω τής σ υγχύσεω ς τών ι
δεών καί τώ ν ήθών ή Υπεραγία Θ εοτόκος ϊσταται ώ ς φωτεινόν μετέω- 
ρον τής Αγνότητος, τής Σεμνότητος, τής 'Αγιότητος.

’ Ας σταθούμε λοιπόν εύλαβικά εμπρός είς τήν Μορφήν Της καί μέ «άλλαλα 
χείλη» ας άποθαυμάσωμεν «τήν τιμιωτέραν τώ ν Χερουβείμ καί ένδοξο- 
τέραν άσυγκρίτω ς τώ ν Σεραφείμ». Μέ τήν καρδίαν καί τήν σκέψιν ήνω- 
μένας άς ένατενίσωμεν είς τό άνέσπερον φώ ς τής θείας Της μορφής δεό
μενοι καί άναφωνοΰντες «Μήτηρ τοΰ Θεού φύλαξόν μας ύπό τήν σκέ- 
πην Σου».

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  + + + + + + + + + +

Υ Π Ο
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στό κϋμα, πού στέλνει αδιάκοπα τό 
Ίόνιο πέλαγος μέ τούς άφρούς του 
στ’ άκρογιάλια προβάλλει άπ’ τά 
δυτικά της ’Ακαρνανίας ή γραφική 
πόλις τής Λευκάδας, ή "ΑγιαΜαύ
ρα, μέ τις άπειρες φυσικές καλλονές.

Συνήθως τήν νανουρίζουν άπαλά 
στό γλυκό τους τραγούδι τά πέλαγα. 
Κάποτε όμως φυσάει δυνατά ό 
άέρας άπ τήν άνοιχτή θάλασσα. 
Καί τότε σκύβουν δαρμένες οί ψη
λόλιγνες τής Γύρας αιωνόβιες έλη- 
ές κι’ απειλούνται νά κοπούν οί 
κλώνοι τους. Τά κύματα υψώνονται 
καί χτυπούν στά βράχια μ’ ορμή' 
λές καί ζητούν νά σκεπάσουν τού 
Φάρου τό παρήγορο φως. Μά ή 
μικρή πολιτεία δέν σκιάζεται. Ή  
«Κυρά Φανερωμένη» τή βλέπει άπό 
ψηλά. Κι’ είναι ή ματιά της πιό δυ
νατή άπ’ τον άνεμο κι’ ή προστασία 
της ισχυρότερη άπ’ τά μουράγια.

Κι’ όταν πάλι καταχθόνια βοή 
παγώνη τήν καρδιά κι’ ή γή σάν 
μικρό πλεούμενο τρέμη κι’ άνοι- 
γοκλείουν τά σπλάχνα της στον 
φοβερό σεισμό, καί τότε ή Λευκά
δα ξέρει πώς ή Παναγία—«κατα- 
πονουμένων σκέπη καί άντίληψις» 
άπό ψηλά προστατεύει τό νησί της. 
Μ’ εμπιστοσύνη οί πιστοί θά τής 
ποΰν: «Ή  μόνη οΰσα αγαθή, τόν 
πανάγαθον Λόγον, έκτενώς έκδυ- 
σώπει, τής παρούσης τού σεισμού 
ρυσθήναι πάντας όργής, Θεοτόκε 
άχραντε, δεόμεθα».

Κι’ όταν ή νύκτα άπλώνη τά 
σκοτάδια της στό πέλαγος καί στή 
στεριά, καί νικημένα άπ’ τόν ύπνο 
κλείνουν των ανθρώπων τά βλέ
φαρα, ή Λευκάδα κοιμάται στή 
γαλήνη. Ή  Κυρά Φανερωμένη 
άγρυπνά. Πάνω κεΐ στον λόφο 
είναι χτισμένο τό Μοναστήρι της 
σκοπιά ιερή.

oca flieccoce
HTTflpaaocic.
Τρία χιλιόμετρα δυτικά τής πό- 

λεως τής Λευκάδος υψώνεται πάνω 
στόν γραφικώτατο λόφο της ή 
Μονή κι’ ό ναός τής Παναγίας
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ΙΘΡΧ Μ Ο Ν Η  
<±>ΧΝΘΡΟΟΜΘΝΗΟ  

Α κ θ Υ Κ Χ Λ , Ο Ο

Σεβ . Μ ητροπολίτου 
Λευκάδος καί ’Ιθάκης 

κ . κ . ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Ό  ποιητής θέλει ταιριαστά νά  ζοΰν «τό ά γιου» , «τό άληθές» 
καί «τό ώραΐον» . Καί δέν έχε ι άδικο. Μπορεί δλα αυτά νά συνυπάρ
χουν  σ’ ένα άρμουικό σύνολο καί τό ένα νά συμπληρώνη τ’ άλλο . Βέ
βαια οί τρεις αυτές αξίες έχουν ή καθεμιά τό δικό της ειδικό βά ρος. 
καί υπάρχει διαφορά δχι βαθμού, άλλά ποιότητος .

Στήν 'Ιερά Μονή Φ ανερωμένης έχουμε τή «συνύπα ρξι» . ’Εκεί 
ψηλά δεσπόζει τής Παναγίας ή θεία μορφή , πού πάντα έμπυέει και 
στέκει αθάνατη στό πέρασμα τού χρόνου . Έ κεΐ καί τό ώραΐο· ή «δμορ- 
φη φ ύ σ ις , τά δώρα τού Δημιουργού» . Ε ίναι ένα ποίημα άφθαστο—καί 
ιερό—μπροστά στόν θρόνο τής Κυρά Φ ανερω μένης. Ό  περικαλλής 
να ός, ή 'Ιερή Ε ικόνα, ό πεντακάθαρος περ ίβολος, τό έξαίσιο τοπ ίο , ή 
πανοραματική θέα , ή πλούσια βλάστησις, τά πανέμορφα τ’ ά νθη . ή 
συμφ ω νία τώ ν πουλιών· ή άπαλότης, τό ήμερο, ή ήσυχία- τά πάντα  
σ’ ένα θαυμαστό συνδυασμό. Ή  ύλη στήν υπηρεσία τού πνεύματος· 
τό πνεύμα ζω γράφ ος καί ή ψ υχή  τής ύλης .
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τής Φανερωμένης. ’Αλλά ποιος 
τής έστησε πάνω στόν δμορφο 
έξώστη τοΰ λευκαδίτικου αύτοϋ 
παραδείσου τόν θρόνο της; Ή  
ιστορία είναι παλαιά. Φτάνει ως 
τούς πρώτους άποστολικούς χρό
νους. Καλλιμάρμαρο υψωνόταν στή 
θέσι έκείνη τό ιερό τής Άρτέμιδος, 
μέχρι τήν ώρα πού έφτασαν στό 
ώραΐο νησί οί ’Απόστολοι τής 
Καινής Διαθήκης. Ό  Άκύλας, τοΰ 
αποστόλου Παύλου ό πολύτιμος 
«συνεργός» (Ρωμ.ιστ' 3), φαίνεται 
ότι ήταν καί ’Απόστολος τής Λευ- 
κάδος. Ή  παράδοσις φέρει τόν 
Σωσίωνα σάν πρώτο έπίσκοπο τοΰ 
νησιού, έγκαταστημένο άπ’ τά τί
μια χέρια τοΰ ’Αποστόλου Παύ
λου, όταν «παρεχείμαζε» στην γει
τονική Νικόπολι (Τίτου γ' 12). 
Αυτά τά κουρασμένα γιά τόν Χρι
στό χέρια τοΰ Παύλου κατέβασαν 

I τήν εύλογία τοΰ Θεοΰ πάνω στόν 
πρώτο τής Λευκάδος έπίσκοπο καί 
ποιμένα.

Ή  παράδοσις θέλει καί τόν Ή - 
ρωδίωνα, συγγενή τοΰ ’Αποστόλου 
Παύλου, κήρυκα τοΰ θείου λόγου 
στή Λευκάδα. Μάλιστα μας λέει, 
ότι ό Ήρωδίων γονάτισε, ύψωσε 
τά χέρια του στόν ούρανό καί δεή- 
θηκε στόν Θεό μέ πίστι. Καί τότε 
τό είδωλο τής θεάς Άρτέμιδος 
έπεσε καί κομματιάστηκε στή γή. 
Στήν ίδια τότε θέσι υψώθηκε ναός 
τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. Στά 
χρόνια τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, όταν 
πιά έχουν κοπάσει οί διωγμοί, φτά
νουν στό νησί, οί πρώτοι μοναχοί 
καί χτίζουν γύρω άπ’ τό ναό τής 
Θεοτόκου Μοναστήρι. Ή  ευσέ
βεια τών πιστών Αευκαδίων έστη- 

I σε μέ τό υστέρημά της τά κελλιά, 
φωληά καί εργαστήρι τής πίστεως· 
καί τ’ ασφάλισε μέ τόν τοίχινό 
τους περίβολο.
. Στή διαδρομή τών αιώνων ένα 
εξαιρετικό γεγονός έδωσε τό όνομα 
«Φανερωμένη» στόν ναό καί στό 

' Μοναστήρι. "Ενας ίερεύς άπ’ τό 
γειτονικό χωριό Τσουκαλάδες— 
Φίλιππος Σταματέλλος—βρήκε στό 
τόπο τοΰ προσκυνήματος εικόνα 
τής Θεομήτορος μέ τόν Ίησοΰ 
στά γόνατά της· δεξιά της ήταν ό 
’Αρχάγγελος Μιχαήλ καί άριστερά 
ό Γαβριήλ. Τότε (τό 1634) χτί
στηκε ναός, ό όποιος όμως κάηκε 
έπειτα από μερικά χρόνια. Οί 
χριστιανοί τόν ξαναχτίζουν καί 
άναθέτουν σ’ ένα ζωγράφο άπ’ τήν 
Κωνσταντινούπολι νά ζωγραφίση 
τήν εικόνα. ’Εκείνος προετοιμά
ζεται μέ προσευχή καί νηστεία καί
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όδηγεϊται στο έργο του με θαυ
μαστό τρόπο. Ή  είχόνα,πού φυλάσ
σεται σήμερα στή Φανερωμένη, 
δέν είναι αυτή. Διότι όλα ξανακά- 
ηκαν τό 1886. Ή  σημερινή είναι 
έργο 'Αγιορείτου μοναχού στά 
τέλη τοϋ περασμένου αιώνος, όπό- 
τε κτίστηκε πάλι κι’ ό σημερινός 
ναός με τό έπιβλητικό τέμπλο. Τά 
τελευταία χρόνια Ανακαινίστηκε 
τελείως ό ναός καί ή περιοχή του.

Αυτή, μέσα άπό τό ψηφιδωτό 
τοϋ χρόνου καί τών καταστροφών, 
είναι ή ιστορία τής Φανερωμένης, 
βγαλμένη άπό τήν παράδοσι καί 
άπό τά ιστορικά άρχεΐα.

Τό νησί της τήν τιμά στήν έορτή 
τοΰ 'Αγίου Πνεύματος. "Ετσι έπε- 
κράτησε. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 
των χριστιανών ή εύγωμοσύνη, 
Απ’ όλα τά πέρατα, γονατιστή Ανε
βαίνει νά ψάλη στήν Θεοτόκο- μέ 
πίστι κι’ εύλάβεια πολλή νά ύμνή- 
ση τά μεγαλεία τής Μεγαλόχαρης. 
Συγκινητικό τό θέαμα στό πανη
γύρι, πού διατηρεί καθαρως θρη
σκευτικό χρώμα. Χιλιάδες οί προ- 
σκυνηταί. Δέν νοείται Λευκαδίτης, 
πού νά μή όδηγήση τά βήματά του 
στήν «Πεφανερωμένη». Πεζοί 
θ’ Ανέβουν οί πολλοί- μερικοί θέ
λουν χωρίς υποδήματα νά «δδεύ- 
σουν στή χάρι της».

3 Ν€ΒΑΙΝΟΙ\ΠΒΟ
CTHNKYpfl
o a t M e p d o m e i M H .

Δέν μπορεί παρά συχνά νά παίρ- 
νης νοσταλγικός τόν δρόμο πού 
οδηγεί προς τό Μοναστήρι τής 
Κυρας, αν είσαι Λευκαδίτης. "Αν 
είσαι ξένος, Αμέσως θά στό πουν: 
«’Ανέβηκες στή Φανερωμένη;»

Ό  δρόμος περνάει άπό τοϋ Κου- 
ζούμπεη, μέσ’ άπό εύσκιόφυλλα 
δένδρα, πού σμίγουν στήν κορφή
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τά κλαδιά τους καί φτιάχνουν όλο- 
πράσινες άψΐδες. Πιο πάνω προ- 
χωρας καταμεσίς στον άσημένιο 
ελαιώνα. Χαίρεσαι, δταν άνθισμέ- 
νες βλέπης τις έληές καί θυμάσαι 
την ευχή τής Εκκλησίας μας: 
«Υπέρ ευφορίας των καρπών τής 
γής». Στά πόδια σου, στο όλοπρά- 
σινο χαλί, προβάλλουν άβρά τά 
θαυμάσια σέ χρώμα κυκλάμινα, οί 
λευκές μαργαρίτες, τά σεμνά άγρι- 
ολούλουδα. Διάφορα σχήματα,χρώ
ματα, εύωδίες· σέ μιά έξαιρετική 
ποικιλία, πού εκτείνεται άπ’ τόν 
κάμπο ως τό ύψωμα. Δεξιά σου, 
χωμένο μέσ’ στις έληές, τό ιστο
ρικό έκκλησάκι τής Βλαχέρνας,

όπου ώρκίστηκαν οί Φιλικοί τόν 
Μάρτιο τοϋ 1821. Πιό πέρα ή Ά για  
Μαρίνα καί στήν άκρη τοϋ έλαιώ- 
νος τό πέλαγος άπλώνεται γοητευ
τικό στή γαλάζια γαλήνη του καί 
φτάνει μαλακά στόν κόλπο τοϋ 
Ά η —Γιάννη.

Θ’ άνάψης τό κεράκι σου στήν 
Ά για —Κατερίνα καί θ’ άνηφο- 
ρίσης.

«Κυρά Φανερωμένη μου, παρη
γοριά τοϋ κοσμου, τ’ άγιο Σου χέ
ρι δός μου, γιά ν’ ανεβώ στόν βρά
χο Σου. . . .»,  Ψιθυρίζουν τά χείλη, 
ένώ άνεβαίνεις στόν δρόμο μέ τις 
στροφές. Σάν διαβής άπ’ τόν Ά 

γιο—Χαράλαμπο, αρχίζει νά ανοί
γεται μπρος σου μαγευτικός ό 
ορίζοντας.

Ασκεί πάντα σ’ όλους ακατα
νίκητη έλξι εκείνο τό άγιο ύψωμα, 
πού όρθώνεται ήρεμο καί ήμερο 
πάνω άπ’ τό Φρύνι, άνάμεσα στά 
πεΰκα, ένώ κάτω στήν κατάλευκη 
αμμουδιά ταξιδεύει χαϊδευτικά τό 
κϋμα τοϋ Ίονίου. Ανέβηκες. Καί 
ή καρδιά σου υψώθηκε- τό νοιώ
θεις αμέσως- νοιώθεις πώς πας γιά 
προσευχή.

Τέτοια άνεβάσματα δέν κου
ράζουν ποτέ.
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ano iimaa.
Σ’ ελάχιστους τόπους έχει κα

νείς τό αίσθημα τοϋ απείρου τόσο 
έντονο, όσο σ’ αυτόν τόν μικρό 
καταπράσινο βράχο, πού τόν στο
λίζει τό Μοναστήρι τής «Ύψηλο- 
τέρας των ουρανών». Ουρανός, 
κάμπος, θάλασσα συνθέτουν μιά 
εικόνα άσύληπτης μεγαλοπρέπειας, 
πού δέν είναι δυνατόν νά περιγρα
φή. Μπορεί μονάχα νά τή χαρή μέ 
τά μάτια του καί τ’ αύτιά του εκεί
νος πού ανέβηκε στό ύψωμα. «Τά 
ύψη μας είναι ελκυστικά. . .» πάν
τα. ’Αριστερά, κάτω, λωρίδες κα- 
τάλευκες τής άμμουδιας, πού σχη
ματίζουν τις δαντέλλες τής Γύ
ρας. Νά, καί οί γραφικώτατοι 
ανεμόμυλοι, γιά νά θυμίζουν κάτι 
άπ’ τό παρελθόν. Μπροστά σας 
τό Κάστρο—παληό Ένετικό φρού
ριο—κΓ ό δρόμος του πρός τό 
«πέραμα», πού διασχίζει τή λιμνο
θάλασσα. Τά ’βάρια μέ τά εκλε
κτά τους ψάρια, τά ήσυχα νερά τοΰ 
λιμανιού, τό «Αυλάκι» καί δεξιώ- 
τερα οί αλυκές μέ τούς σωρούς τ' 
άλάτι. Μιά ζωγραφιά είναι δλα 
τούτα- συμμετρικά, ταιριαστά, ά- 
παλόχρωμα. Κυττάζοντας από ψη
λά χορταίνει τό μάτι σου γαλάζιο 
καί πράσινο.

’Αλλά δέν σταματούν εδώ οί 
εύχάριστες εντυπώσεις. Γιά ακού
στε τις γλυκύφθογγες καμπάνες, 
πού ξεχύνουν τήν άρμονία τους 
άπ’ τ’ όμορφο καμπαναριό! Πρωΐ 
στον όρθρο- άπόγευμα στον έσπε- 
ρινό θά ήχήσουν τόσο ρυθμικά.

ΚΓ άκούγοντας οί πιστοί τή 
μελωδία στά γύρω, στον κάμπο, 
στήν πολιτεία, σταυροκοπιοΰνται 
ευλαβικά, κυττάζοντας πρός τή
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Φανερωμένη- καί στέλνουν σ’ Αυ
τή νοσταλγνκά τόν λογισμό τους.

«Καί τής θάλασσας ό φλοίσβος», 
έπειτα· ιδίως τά βράδυα. Ξεκινάει 
κάτω άπ’ τήν αμμουδιά- σιγανός σά 
ύπόκρουσις κάποτε- δυνατός άλ
λες φορές. Σμίγει μέ τό θρόισμα 
των πεύκων- καί δίνουν τόν τόνο 
τους στό ωραίο άκουσμα, πού ξε
χύνεται στή φύσι.

Μά καί κείνοι οί άμισθοι φτε
ρωτοί τραγουδιστοί τ’ ούρανοΰ, τά 
πουλιά; «Τέχνη καί χάρι». Όλη- 
μερίς συνθέτουν γλυκειές άριες. 
Γιατί όμως δέν έννοοΰν νά απομα
κρυνθούν άπ’ τήν περιοχή τής 
Μονής; Νά βρίσκουν άραγε πιό 
ταιριαστό πώς είναι νά υμνούν τόν 
Δημιουργό δίπλα στά θυσιαστήρια 
τού Κυρίου, μέσα στών έκκλησιών 
τόν αύλόγυρο;

" € Ν  T f l I C  f l Y -
r\aic c o r„

Μέ τις λαμπάδες, μέ τις λειτουρ
γίες καί τό νάμα, μέ καημούς καί 
λαχτάρες, πόσες ψυχούλες στό 
πέρασμα των αιώνων δέν έφτασαν 
στήν πόρτα αύτή πού εΐνα> πάντα 
άνοιχτή! ’Ανοιχτή πάντα, γιατί 
τού Θεού οί θύρες άνοίγουν στήν 
όποιαδήποτε ώρα, χωρίς νά τις 
χτυπήσουμε- επειδή Εκείνος μάς 
καρτερεί πάντα, όλόφωτους άπό 
τήν ευτυχία μας, δακρυσμένους 
άπό τις πληγές μας.

«Κ αί πάλι κίνησα νά ρθώ, 
Χριστέ μ ου , στήν αύλή Σ ου , 
νά σκύψω στά κατώ φ λια Σου 
τά τρισαγαπημένα, 
οπού μέ πόθο άχόρταγο τό 
λαχταρέί ή ψ υχή  μ ου .

Ή  σάρκα μου αναγάλλιασε 
σιμά Σου κι* ή καρδιά μ ου . 
τό χελιδόνι ηύρε φ ω ληά καί 
τό τρυγόνι σκέπη, 
νά βάλουν τά πουλάκια τους 
τά δόλια νά πλαγιάσουν . 
τόν ιερό Σου τό β ω μ ό , άθάνατε 
Χριστέ μου . Χριστέ μου .

Κάλλιο μιά μέρα στή δική Σου 
αύλή , παρά χ ιλ ιά δ ες .
Στόν ίσκιο άς είμαι τοϋ ναοΰ  
σάν παραπεταμένος 
καλύτερα, παρά νά ζώ  σ’ άμαρ- 
τω λώ ν λημέρια».

( Ά λ . Παπαδιαμάντης)

'Ετσι αισθάνεσαι, όταν βρίσκε
σαι στήν κατάλευκη αύλή τής Φα
νερωμένης. Ή  θεϊκή παρουσία σέ 
πληροί στόν άγιο τούτο τόπο. 'Ολα 
έδώ είναι εκφραστικά- δλα μι
λούν κΓ δλα εμπνέουν.
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Τριάντα πέντε περίπου χιλιόμετρα μακράν 
άπό τό κέντρον τω ν ’Αθηνών εις τό θαυμά- 
σιον θέρετρον τοΰ 'Α γίου Ά νδρέα—Α ττική ς  
λειτουργούν αΐ Παιδικαί Έ ξο χα ί Χ ωροφυ
λακής, ένας αληθινός παράδεισος ομορφ ιάς, 
κεφιού καί χαράς. *0 χώ ρος δπ ου , κατά 
τούς θερινούς μήνας καί εις τρεις κατασκη- 
νωτικάς περιόδους τώ ν 20 ημερών έκάστη , 
φιλοξενούνται τέκνα τών άνδρών τής Χωρο
φ υλα κής, ήρχισε νά έξωραΐζεται τό έτος 
1970, ώστε σήμερον νά παρουσιάζη μίαν έν -  
τυπωσιακήν εικόνα άνέσεων καί φυσικής  
όμ ορφ ιάς.

Τό δλον έργον τού έκσυγχρονισμοΰ τών 
κτιριακών έγκαταστάσεων καί τής διαμορ- 
φώ σεω ς τού χώ ρου συντελέσθη έντός συν
τόμου σχετικώ ς χρ όνου , χάρις εις τό άμ έ- 
ριστον ένδιαφέρον τής ήγεσίας τοΰ Σώματος 
ή όποια δέν έφείσθη κόπων διά νά πραγματο
ποιηθώ ή τελειοποίησις τοΰ προτύπου αυτού 
' Ιδρύματος. Οί νεαροί βλαστοί τώ ν άνδρών 
τής Χ ω ροφυλακής, οί όποιοι κατ’ έτος πα
ραθερίζουν εις τόν φ ιλόξενον χώ ρον τώ ν  
Παιδικών ’Ε ξο χώ ν, δέν εύρίσκουν μόνον 
άνετον καί υγιεινήν διαμονήν, άλλά καί ένα 
άριστα όργανωμένον παιδαγω γικόν καί μορ
φ ω τικόν περ ιβάλλον, τήν έπ ιτυχίαν τού 
όποιου έγγυώ νται τό ειδικευμένου προσω
πικόν τώ ν ’Ε ξοχώ ν καί τά άφθονα διδακτι
κά—ψ υχαγω γικά  μέσα.

Αί παρατιθέμενοι φ ω τογραφ ίαι μαρτυ
ρούν κατά τρόπον παραστατικόν τό άριστον 
έργον τό όποιον συνετελέσθη καί συντελεΐ- 
ται εις τό πρότυπον "Ιδρυμα τώ ν Παιδικών 
’Ε ξοχώ ν Χ ω ροφ υλακής.
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τό όποιον μέ τήν τελευταίως διεθνή άνατίμησιν των 
υγρών καυσίμων, έφερεν εις δυσχερή Θέσιν καί τάς 
πλέον οίκονομικώς άνεπτυγμένας χώρας τής Δύσεως.

Πέραν τούτου, άφ’ ένός μέν ό σημαντικός πλέον πε
ριορισμός τής εισαγωγής άργοΰ πετρελαίου, άφ’ έτέρου 
δέ ή αύτόματος άνάπτυξις των εξαγωγών πετρελαιοει
δών, θά λύση άπαξ διά παντός τό άκανθώδες συναλ
λαγματικόν πρόβλημα τής χώρας μας. Τό κατά κεφα
λήν έθνικόν εισόδημα θά αύξηθή καί ούτω τό βιοτικόν 
επίπεδον του έλληνικοϋ λαοϋ θά βελτιωθή έ'τι περισσό
τερον. (σήμερον τό κατά κεφαλήν εισόδημα άνέρχεται 
εις 1.340 δολλάρια, προηγούμεθα δέ κατά πολύ όλων 
τών γειτόνων μας καί άλλων τινών χωρών).

Ή  έκμετάλλευσις, μετά 15 μήνας περίπου, τών μέ
χρι στιγμής έντοπισθέντων κοιτασμάτων πετρελαίου 
εις τήν θαλασσίαν περιοχήν τής Θάσου, θά έπιτρέψη 
καί τήν δημιουργίαν μιας άλύσσου βιομηχανιών παρα
γωγών πετρελαίων (διυλιστήρια - πετροχημικαί μονά
δες κ.λ.π.). Τοϋτο θά έχη, σύν τοϊς άλλοις, ώς συνέ-

Τό πλωτό γεωτρύπανο έρευνα τόν βυθόν του έλληνικοϋ 
πέλαγους άπ’ όπου σύντομα θά ξεπηδήση ό μαϋρος χρυσός 
πού όπωσδήποτε πάρα πολλά θά προσφέρη εις τήν οικονο
μίαν τής χώρας.

πειαν τήν άπασχόλησιν εργατικού δυναμικού καί δή εις 
μίαν εύαίσθητον περιοχήν τής Βορ. Ελλάδος, μέ συνε- 
πακόλουθον τήν παλιννόστησιν τών Ελλήνων εργατών 
έκ Δυτ. Γερμανίας.

Εγγενείς δυσχέρειαι, αί όποϊαι άκόμη χαρακτηρί
ζουν σήμερον τήν έλληνικήν οικονομίαν, θά έκλείψουν 
και τα πετρέλαια θά έπιτρέψουν νά προγραμματίζωμεν 
μέ κάθε άνεσιν τήν συνεχή άνέλιξιν τής οικονομίας μας.

Ως είναι φυσικόν αί πρόσοδοι άπό τά πετρέλαια θά 
κατευθύνωνται διά τήν έκτέλεσιν διαφόρων έ'ργων έξυ- 
ψώσεως καί βελτιώσεως τών συνθηκών διαβιώσεως 
τού ελληνικού λαού (Σχολεία, δρόμοι, λιμάνια, άερο- 
δρόμια κλπ) καί ή χώρα θά προσλάβη εις τό λίαν προ
σεχές μέλλον άλλην οψιν.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΤΡΕΛΛΙΟΝ

Νέοι ορίζοντες προβάλλουν καί νέαι καλαί ήμέραι 
άναμένουν τήν έλληνικήν οικονομίαν μέ τήν άνακάλυψιν 
τών πετρελαίων τής Θάσου. 'Υπολογίζεται ότι αί γεω
τρήσεις υπερκαλύπτουν τάς άνάγκας τής χώρας εις πε- 
τρέλαιον, αί όποϊαι σήμερον άνέρχονται εις 150.000 βα
ρέλια ήμερησίως. Δεδομένου δέ ότι εφέτος μόνον, βάσει 
δημοσιευθέντων επισήμων στοιχείων, θά διαθέσωμεν 
διά τήν προμήθειαν πετρελαίου συνάλλαγμα τής τάξεως 
πλέον τών 700 εκατομμυρίων δολλαρίων, καθίσταται 
πρόδηλον όποιας έπιπτώσεις συνεπάγεται ή αιμορρα
γία αύτή τής έλληνικής οικονομίας εις πολύτιμον συ
νάλλαγμα. Είδικώτερον, διά τής άνακαλύψεως τών πε
τρελαιοφόρων κοιτασμάτων τής Θάσου, ή Ελλάς εν
τάσσεται, πλέον, μεταξύ τών πετρελαιοπαραγωγών 
χωρών. Εισέρχεται ταχέως εις δυναμικήν φάσιν οικο
νομικής άναπτύξεως, χωρίς τό συναλλαγματικόν άγχος,
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Έν πάσει.περιπτώσει, ή Ελλάς διά της έκμεταλ- 
λεύσεως των πετρελαίων αύτών, καθίσταται υπολογί
σιμος οικονομική όντότης εις παγκόσμιον κλίμακα.

'Η  χώρα θά είσέλθη όριστικώς πλέον καί άμετακλή- 
τως εις την χορείαν των βιομηχανικώς άνεπτυγμένων 
οικονομιών της Δύσεως. Πέραν τούτου καί έξ έπόψεως 
ασφαλείας καί εθνικού γοήτρου ή χώρα θά ίσχυροποιη- 
θή διεθνώς.

Είναι, λοιπόν, δικαιολογημένη ή αισιοδοξία, ή οποία 
έπικρατεΐ τον τελευταϊον καιρόν έν οψει τής άνατολής 
περισσότερον εύτυχισμένων ήμερών διά τον έλληνικόν 
λαόν. 'Η  φτώχεια καί ή μιζέρια, πού έμάστιζαν τήν χώ
ραν μας επί αιώνας, θά άνήκουν πλέον εις τήν ιστορίαν. 
Καί θά άποδειχθή ότι ό χαρακτηρισμός τής «ψωροκώ
σταινας» άπεδίδετο εις τήν πατρίδα μας πολύ άδοκίμως. 
"Ερχεται, ήδη, ή άπόδειξις ότι τό υπέδαφος τής ελλη
νικής γής, τό όποιον έξέθρεψεν είς τήν έπιφάνειάν του 
έπί χιλιετηρίδας ενα λαόν εύγενή, διαπρέψαντα εις τάς 
έπιστήμας καί τάς τέχνας, τήν φιλοσοφίαν καί τήν πο
λιτικήν, ενα λαόν, ό όποιος έδίδαξεν είς τήν άνθρωπό- 
τητα τό εύ ζήν καί έ'δωκεν εις τον κόσμον τούς θεμε- 
λιωτάς πάσης έπιστήμης, τούς μοναδικούς έκπροσώ- 
πους τοϋ πνεύματος καί τής στρατιωτικής άρετής, 
κρύβει είς τά έγκατά του καί πλούτον υλικόν, όμοιον μέ 
τον πνευματικόν καί ήθικόν πλούτον, τον όποιον τόσον 
άφειδώς μαζύ μέ τον λαμπρόν ήλιον, έ'δωκεν εις τούς 
κατοίκους αύτοΰ τού τόπου καί οί όποιοι μέ τήν σειράν 
των έφώτισαν ολόκληρον τήν ανθρωπότητα.

ΑΛΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΪΑΙ

Είναι γνωσταί αί πολύπλευροι λειτουργίαι τού δά
σους. Πιστεύομεν ότι κατέστη, ήδη, συνείδησις καί πί- 
στις ολοκλήρου τού πληθυσμού τής χώρας ή μεγάλη 
σημασία τού δάσους καί τού πρασίνου διά τον άνθρω
πον. Πρωταρχικώς έξασφαλίζει υγιεινόν περιβά>Αον 
καί προσφέρει ενα άσύγκριτον τόπον άναψυχής, ένώ 
παραλλήλως συμβάλλη σπουδαίως είς τήν άνάπτυξιν 
τής οικονομίας τής χώρας. Είναι ορθός ό χαρακτηρι
σμός τού δάσους ως μιας φυσικής βιομηχανίας, ενός 
φίλτρου καθαρισμού τού άέρος, πού απορροφά τό δη
λητηριώδες μονοξειδίου τού άνθρακος καί τό ανταπο
δίδει, κατόπιν, είς όξυγόνον, τό μόνον στοιχειών διά τήν 
ζωήν τού άνθρώπου. Τό δάσος προστατεύει τό έδαφος. 
Αί ρΐζαι τών δένδρων συγκρατοΰν τό χώμα καί δεν έπι- 
τρέπουν τήν δημιουργίαν χειμάρρων καί διαβρώσεων, 
μέ τάς καταστρεπτικάς συνέπειας τής άποδασώσεως 
ολοκλήρων περιοχών. Συγκρατεΐ τό νερό, ώς μία τε
ράστια φυσική υδαταποθήκη, διά νά μάς τό άποδώση 
καί πάλιν διά τών πηγών. Εξυπηρετεί τήν κτηνοτρο
φίαν καί τήν πανίδα. Τά έλληνικά δάση μάς άποδίδουν, 
έπιπροσθέτως, περίπου 1.800.000 τόννους ξυλείαν γε
νικής καί βιομηχανικής χρήσεως καί 490.000 κυβικά 
μέτρα ξυλείαν κατασκευών, ρητίνην κ.λ.π. προϊόντα, 
άπό τήν έκμετάλλευσιν τών όποιων άποζοΰν 300.000 
περίπου έλληνικαί οίκογένειαι. Παρά ταΰτα, βεβαίως, 
δέν καλύπτονται αί είς ξυλείαν άνάγκαι τής χώρας, διά 
τήν κάλυψιν τών όποιων δαπανάται κατ’ έτος πολύτι
μον συνάλλαγμα τής τάξεως τών 90.000.000 δολλα- 
ρίων, ήτοι 2.850.000.000 δρχ. Είναι γνωσταί έπίσης 
αί υπό τού άρμοδίου Υπουργείου καί τών ειδικών 'Υπη

ρεσιών καταβαλλόμεναι προσπάθειαι άφ’ ενός διά τήν 
προστασίαν τών δασών έκ τών διαφόρων καταστρεπτι
κών έπιδράσεων καί άφ’ έτέρου διά τήν άναδάσωσιν ση
μαντικών τμημάτων τών άκαλύπτων ή μερικώς κεκα- 
λυμμένων περιοχών. Καί διατίθενται διά τον σκοπόν 
αυτόν πολλαί δεκάδες έκατομμυρίων δραχμών κατ’ 
έτος. Εκείνο, πού έχει σημασίαν, είναι νά κατανοήση 
ολόκληρος ό πληθυσμός τής χώρας, ιδία κατά τήν δια- 
νυομένην περίοδον τού θέρους, τάς ολέθριας έπιπτώσεις 
εκ τών πυρκαϊών τών δασών καί νά συνειδητοποιήση τό 
μέγεθος τού προβλήματος καί τής έθνικής ζημίας, πού 
προκύπτει έξ αύτών. Αυτή ακριβώς ή περίοδος είναι 
ή πλέον κρίσιμος διά τήν ζωήν τών δασών, ή οποία κυ
ριολεκτικούς έναπόκειται είς τήν εύσυνειδησίαν τών 
άνθρώπων καί τον ζήλον των νά τήν προστατεύσουν ή 
νά τήν άφίσουν έρμαιον τής άμελείας των καί νά τήν κα
ταστρέψουν. Διότι κύριος έχθρός τού δάσους έχει άπό- 
δειχθή ότι είναι αύτός ό πολλά εύεργετούμενος άνθρω
πος. ’Ενώ ένα ποσοστόν 10ο ]ο τών πυρκαϊών τών δα
σών οφείλονται είς τον δόλον, τό 70ο ]ο έχει ώς αιτίαν 
τήν αμέλειαν τών άνθρώπων , πού έκδηλώνεται κατά 
δ.αφόρους τρόπους. Είναι άνάγκη νά κατανοήσωμεν 
όλοι ότι δέν είναι δυνατόν ό φυσικός αύτός πλούτος τών 
δασών νά θεωρήται άνεξάντλητος μέ τάς συνεχείς κα- 
ταστροφάς του έκ τών πυρκαϊών καί ότι ή διασφάλισις 
καί ή διαιώνισις τής ζωής των είναι άναγκαία, προς 
όφελος τής ίδικής μας καί τών έπερχομένων γενεών. 
Δέν άπαιτείται μεγάλη προσπάθεια. ’Ολίγη προσοχή 
μόνον χρειάζεται. Είναι κρΐφα ένα δάσος, πού διά νά 
άναπτυχθή πρέπει νά παρέλθη μία ολόκληρος γενεά, νά 
καταστρέφεται έντός ολίγων ωρών άπό ένα σπίρτο ή 
ένα σιγαρέττο ή κάποιαν άλλην άλόγιστον ένέργειαν ή 
παράλειψιν τού άνθρώπου. Καί ένώ πρόκειται διά μίαν 
καθαράν άμέλειαν, έν τούτοις άποτελεΐ αυτόχρημα σο
βαρόν έθνικόν έγκλημα. Τά δάση, λοιπόν, πεθαίνουν 
άπό εμάς. ’Έχομεν ύποχρέωσιν νά τά διαφυλάξωμεν.
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«'Ορκίζομαι νά φυλάττω πίστιν είς τήν Πατρίδα....», 
Ή  ώραιοτέρα στιγμή διά τούς νέους ’Αξιωματικούς.

Ο κ. Πρόεδρος τής Δημοκρατίας επιδίδει προσωπικής 
τά ξίφη είς τούς νέους ’Αξιωματικούς.

17 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  1974

ΦΜΟΙΜΜΑ

ΑΚ$ΥΡ$-
M M A M C A N

462



Την 17ην Ιουλίου έ.ε. 6 Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας στρατηγός κ. ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ, 
παρέστη εις τήν τελετήν τής όρκωμοσίας καί 
έπέδωσε τά ξίφη εις τούς νεοεξελθόντας τής 
Σχολής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής πεντή- 
κοντα (50) νέους ’Ανθυπομοιράρχους.

Εις τήν δοξολογίαν έχοροστάτησεν ό Μακα- 
ριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης 
Ελλάδος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, βοηθούμενος ύπό τού 
Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος.

Παρέστησαν:
'Ο ’Αρχηγός τών ’Ενόπλων Δυνάμεων στρα
τηγός κ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ έπικεφαλής τών ’Αρχη
γών τών τριών Κλάδων, Στρατού Άντιστρατήγου 
κ. ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΥ, Ναυτικού ’Αντιναυάρχου 
κ. ΑΡΑΠΑΚΗ καί ’Αεροπορίας Άντιπτεράρχου 
κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ώς καί τών ’Αρχηγών 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, οί κ.κ. 'Υπουργοί 
Δημοσίας Τάξεως, ’Εθνικής Παιδείας, Γεωρ
γίας, Άπασχολήσεως, Κοινωνικών 'Υπηρε
σιών, ’Επικοινωνιών, 'Υφυπουργοί καί Γε
νικοί Γραμματείς 'Υπουργείων, ό ’Επίτροπος 
Διοικήσεως, ό Είσαγγελεϋς Άρείου Πάγου, ό 
Διοικητής τής ΑΣΔΕΝ Άντ]τηγος κ. ΓΚΡΑ- 
ΤΖΙΟΣ, ό Διοικητής τού Στόλου ’Αντιναύαρχος 
κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ό Πρόεδρος τού 
’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ’Αντιστράτηγος 
κ. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ, άλλοι έπίσημοι καί πολλοί 
συγγενείς τών όρκισθέντων Νέων ’Ανθυπομοι
ράρχων. Ή  τελετή ήρχισε μέ έπιθεώρησιν τών 
παρατεταγμένων Τμημάτων εις τό προαύλιον 
τών Σχολών Χωροφυλακής ύπό τού κ. Προέδρου 
τής Δημοκρατίας, έπηκολούθησεν ή παράδοσις 
τής Πολεμικής Σημαίας τής Σχολής εις τόν 
Αρχηγόν τής διοικούσης τάξεως τών Δοκίμων 
^Αξιωματικών, έψάλη δοξολογία καί οί νέοι 
’Ανθυπομοίραρχοι έδωκαν τόν νενομισμένον 
όρκον.

Μετά τήν όρκωμοσίαν ό Διοικητής τής Σχο
λής ’Αξιωματικών Ταξίαρχος κ. ΘΕΟΔΩΡΟ- 
ΓΙΟΥΔΟΣ Πλάτων άνέγνωσε τήν Ήμερησίαν 
Διαταγήν εις τήν όποιαν μεταξύ άλλων έτόνισε 
πρός τούς νέους ’Ανθυπομοιράρχους «. . . .  Μή 
λησμονήσητε ποτέ ότι είναι μεγίστη τιμή νά 
ύπηρετήτε εις τό Σώμα τής Χωροφυλακής τό 
όποιον ή Πολιτεία περιβάλλει μέ μείζονα έκτί- 
μησιν καί έμπιστοσύνην καί δικαίως, καθ’ όσον 
τούτο καθ’ όλον τόν μακράν βίον του έπετέλεσε 
καί έπιτελεΐ τό πρός τήν Πατρίδα χρέος του 
εύόρκως καί διαφυλάττει τά πολυτιμότερα άγαθά 
τού πολίτου μέ πλήρη προσήλωσιν εις τήν νομι
μότητα. . . .’Αποδείξατε διά τού παραδείγματος 
σας τάς άρετάς τού ’Αξιωματικού, ΐνα ταύτας 
μιμηθοΰν τόσον οί ύφιστάμενοί σας όσον καί 
οί πολίται, ώστε εις τήν περιοχήν σας ή τάξις, 
ή άσφάλεια, ή εύνομία καί ή εύταξία νά είναι 
αισθητοί ύπό πάντων, πρός όφελος τών πολιτών 
καί ύμών τών ιδίων» καί κατέληξεν «.. . ’Εντός 
όλίγου έκ τών χειρών τού κ. Προέδρου τής Δημο
κρατίας θά λάβητε τό ξίφος τού ’Αξιωματικού, 
σύμβολον δυνάμεως καί ίπποτισμοΰ. Θεωρώ 
ύποχρέωσίν μου νά τονίσω ότι σεμνύνομαι, 
διότι τούτο θά παραδοθή είς άξίας χεΐρας καί νά 
διαβεβαιώσω ήτι θά άποβήτε άξιοι τής πολι
τείας καί άξιοι συνεχισταί τής ιστορικής κληρο
νομιάς τού Σώματος».

Μετά τήν άνάγνωσιν τής Ήμετησίας Διατα
γής ό κ. Πρόεδρος τής Δημοκρατίας έπέδωσε 
τά ξίφη είς τούς νέους ’Ανθυπομοιράρχους. 
Επηκολούθησεν ή λήψις άναμνηστικής φωτο

γραφίας καί έν συνεχεία οί νέοι ’Ανθυπομοί
ραρχοι παρήλασαν πρό τών έπισήμων.

Μετά τό πέρας τής τελετής ό ’Αρχηγός Χωρο
φυλακής ’Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 
παρέθεσε δεξίωσιν πρός τιμήν τών προσκεκλη
μένων.

Ο κ. Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ό κ. ’Αρχηγός τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων καί ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής παρακολουθοΰντες τήν 
τελετήν.

Ο.αρχηγός τών νέων ’Ανθυπομοιράρχων παραδίδει τήν πολεμικήν 
σημαίαν είς τόν άρχηγόν τών Δοκίμων ’Αξιωματικών.

Οί νέοι ’Ανθυπομοίραρχοι φωτογραφοΰνται άναμνηστικώς μετά τού 
κ . Προέδρου τής Δημοκρατίας.
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ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

’Ιδιαίτερη προτίμησι στις εκκλησίες νεκροτα
φείων είχε ό σεσημασμένος κακοποιός, μέ ποικίλη 
καί «πολυσχιδή» δράσι στο παρελθόν Κ.Μ., 25 
μόλις χρόνων. ’Αντί ό ευτραφής, εύσταλής καί νευ
ρώδης νέος μας νά προτιμήση τό τίμιο μέν, αλλά 
κουραστικό ψωμί τής έντιμης εργασίας προτίμησε 
τό εύκολο «ψωμί» τής—ήσσονος προσπάθειας— 
καί φυσικά τής. .. .άπωλείας, μέσα στήν άπέραντη 
καί καταθλιπτική σιγή τοϋ χώρου των νεκροταφείων.

Τό Βιβλίο ’Αδικημάτων καί Συμβάντων τής Ύπο- 
διευθύνσεως ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης 
μας πληροφορεί, δτι τό «καλό τό παλληκάρι» έμπαι
νε άπό νωρίς στά νεκροταφεία των ’Αθηνών καί των 
Προαστίων καί εκεί παρέμενε καί διανυκτέρευε 
μέ τό πρόσχημα πώς δέν είχε ποΰ άλλου νά περάση 
τή βραδυά του. Έρημος καί μόνος, άπένταρος καί 
κατατρεγμένος, δπως έλεγε, άπό τή μοίρα, εΰρισκε 
τό χώρο τοϋ νεκροταφείου τό πιό ήσυχο καί Ιδανικό 
μέρος, γιά νά περάση τή βραδυά του καί νά ξεκου-
ράση τό__ κουρασμένο του κορμάκι!!! Μά σκοπός
του δέν ήταν βέβαια νά διανυκτερεύση (άνάμεσα 
στήν έρμητική σιγή τοϋ άλλοτινοϋ κόσμου), δπως 
έλεγε ό άλησμόνητος ποιητής Κλέων Παράσχος, 
άλλά γιά νά βρή άργότερα τήν ευκαιρία νά ρημά- 
ξη—στή κυριολεξία—τό παγκάρι τής ’Εκκλησίας 
τοϋ Νεκροταφείου. Μέ αυτό τό τρόπο, λοιπόν, δέν 
άφησε οΰτε δραχμή στά παγκάρια τών Εκκλησιών 
τοϋ Α' Νεκροταφείου καί τών Νεκροταφείων τής 
Ν. Σμύρνης, τοϋ ’Αμαρουσίου, τών 'Αγίων ’Αναρ
γύρων, τής Κηφισίας καί τοϋ Χαλανδρίου. Τό τε
λευταίο, δμως, έγινε τό «Βστερλώ» του, γιατί τά 
λαγωνικά τής ’Ασφαλείας Προαστίων είχαν στήσει 
τή παγίδα τους σ’ δλα τά νεκροταφεία τών βορει
νών, νοτίων καί άνατολικο-δυτικών Προαστίων, 
μέ άποτέλεσμα νά πέση στά δίκτυα τους ό νυκτερινός
__ ένοικος τοϋ χώρου τής αιώνιας άναπαύσεως.
Πάνω του, κατά τή σύλληψί του, βρέθηκαν 400 
δραχμές σέ κέρματα πού είχε πάρει άπό τό παγκάρι 
τοϋ Ναοΰ τών Ταξιαρχών στό νεκροταφείο τοϋ 
Χαλανδρίου καί τις όποιες προώριζε γιά τή συνη
θισμένη ήμερησία δαπάνη.... «πολυτελοϋς οπωσ
δήποτε διαβιώσεως». Ή  μήπως άμφιβάλλετε;

ΜΑΓΓΑΝΕΙΑΣ ΦΑΙΔΡΟΤΗΤΕΣ....

Έ χει είπωθή άπό Έλληνα θιμόσοφο—καί μάλι
στα μεταξύ σοβαροΰ καί άστείοο— δτι στήν έποχή 
μας είσαι εκείνο τό όποιο επιθυμείς καί πού κατά 
βούλησιν θά δηλώσης. Έάν π.χ. δηλώσης στό περι
βάλλον σοι δτι είσαι ζωγράφος, δημοσιογράφος, 
λογοτέχνης θά θεωρηθής «άσυζητητϊ» σάν άνθρωπος 
τών γραμμάτων καί τών τεχνών καί μάλιστα θά —  
πολιτογραφηθής σάν καταξιωμένη πνευματ κή μορ
φή. Έάν πάλι δηλώσης δτι είσαι έπιχειρηματίας, 
γαιοκτήμων ή εφοπλιστής θά γίνης έπίσης πιστευ
τός χωρίς πολύ κόπο. 'Ο άνθρωπος δμως τοϋ Δελ
τίου τής 'Υποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Χωρ]κής 
Θεσσαλονίκης «όπερέβη τά έσκαμμένα» καί χωρίς 
περίσκεψι, χωρίς αιδώ, δπως γράφει σ’ ένα ποίημά 
του ό Κ. Καβάφης έδήλωσε μεγαλοπρεπέστατα ή
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μάλλον— αναιδέστατα δτι είναι ΨΥΧΟΕΡΕ ΥΝΗ- 
ΤΗΣ. Κρέμασε, λοιπόν σέ περίοπτη θέσι στή πόρτα 
της πολυκατοικίας τήν ανάλογη πινακίδα και ύστε
ρα έπεδόθη μέ πολλή ζέσι στό πολυσήμαντο έργο 
του. Ή  πρώτη δοιλειά, λοιπόν τοΰ ψυχοερει νητοΰ 
Γ.Α. ήταν ή «άγρα» των θιμάτων γιαυτό καί εξαπέ
λυσε τούς άνθρώποις τοι γιά νά βρουν τούς πονε- 
μένους. τούς θλιμμένοι ς καί τούς έχοντας άνάγκην 
παραμι θίας. Και σάν πρώτο θύμα του βρήκε τήν 
εργάτρια Μ.Α., πού ήθελε νά τής λύση τά μάγια. 
Συνεφώνησαν τό ποσόν των 13.000 δραχμών, 
άπό τό όποιο κατεβλήθη στή πρώτη «βίζιτα» τό 
μισό. Τό άλλο μισό θά κατεβάλλετο μετά άπό τήν

όλοκλήρωσι τού— τελετουργικού μέρους τής μαυ- 
ρόλευκης μαγείας, πού θά έλυε δλα τά δεμένα μάγια. 
Δέν έπρόλαβε, δμως, ό μεγαλόσχημος ψυχοερευνη
τής μας \ά  λύση τά μάγια τής έργάτριας καί οι 
άνδρες τής ’Ασφαλείας, πού παρακολουθούσαν 
«έκ τοΰ σύνεγγις» τήν ύπόθεσι τοΰ έδεσαν—ώς διά 
μαγείας—τά δικά τοι χέρια καί τόν έξαπέστειλαν 
στήν Εισαγγελία μέ τήν κατηγορία τής άπατης. 
Πιστεύομε δτι στή φυλακή θά διαβάζη σιχνά—πυ
κνά τή Σολωμονική, γιά νά τοΰ γίνονται τά σίδερα 
ελαφρότερα, ώστε νά τοΰ λυθοΰν τό γρηγορώτερον 
δυνατόν.

ΛΟΥΚΟΥΛΑΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

Σάν πραγματικοί «λυμεώνες καί ολετήρες» πτη
νοτροφείων, κονικλοτροφείων άκόμη καί. . . .μαν
τριών, είχαν κάνει τό «ντεμποΰτο» τους οί Α.Σ.Τ., 
Π.Σ.Σ. καί Χ.Δ.Κ., μέ τομέα δράσεως τό δυτικό 
τμήμα τής ’Αττικής, άπό τήν περιοχή τοΰ Αιγάλεω 
μέχρι τά Μέγαρα. Μέ δύο μοτοποδήλατα πού είχαν 
στή διάθεσί τους έξορμοΰσαν τις νυκτερινές πάντα 
ώρες καί λεηλατούσαν τά ορνιθοτροφεία καί τά 
κονικλοτροφεΐα τής περιοχής. "Εκλεβαν κάθε φορά 
τέσσερις μέ πέντε κόττες, ή κουνέλια γιά νά έπιδο- 
θοΰν στήν συνέχεια σέ όλονύκτια εύωχία. Τά 
«Λουκούλλεια συμπόσια» γίνονταν στό σπίτι τοΰ 
Α.Ψ. στή Νίκαια—Πειραιώς, δπου «έρρεε» καί 
άφθονος ρητινίτης ή έπί τό συνηθέστερον ρετσίνα. 
Τό νά τρώς, δμως, τό ίδιο φαγητό, δσο καλό καί άν 
είναι, σοΰ γίνεται κάποτε βαρετό. Αυτός ήταν καί 
ό λόγος πού ή παρέα άποφάσισε νά άλλάξη «μενού». 
"Ετσι πήρε τήν άπόφασί της νά «χτυπήση» χονδρό
τερο. .. .κυνήγι. Ά μ ’ έπος καί άμ εργον λοιπόν 
ξεκίνησαν μέ τά μοτοποδήλατα γιά νά βρεθούν 
κάποτε στήν περιοχή 'Αγίου Γιωργίου Μεγάρων, 
δπου είχε τό ποιμνιοστάσιό του ό Μ.Χ., μέ φύλακα 
ένα τσομπανόσκυλο. Τό έξουδετέρωσαν άμέσως 
άφοΰ τοΰ έρριξαν ένα κομμάτι ψωμί βουτηγμένο 
στό λάδι, οπότε έλεύθεροι πιά έκοψαν μέ μιά ψαλ- 
λίδα τό λουκέττο πού ήταν άσφαλισμένο τό μαντρί. 
Τά ύπόλοιπα ήταν εύκολα: πήραν τό μεγαλύτερο 
«μανάρι», τό όποιο πρέπει νά σημειωθή δτι ζύγιζε 
πάνω άπό δέκα κιλά. Τό φόρτωσαν στό μοτοσακό 
πού όδηγοΰσε ό πρώτος καί μέ συνοδό τόν δεύτερο, 
ό όποιος έκτελοΰσε καί καθήκοντα «βαστάζου» 
ξεκίνησαν γιά τό συνηθισμένο τους «στέκι». ’Επει
δή, δμως, ό ιδιοκτήτης αύτοΰ θορυβήθηκε άπό τό 
μεγάλο «πράμμα» πού τοΰ πήγανε, τούς έδιωξε, 
γιατί κατάλαβε πώς είναι άλλο πράγμα δύο καί τρεις 
κόττες καί κουνέλια καί άλλο πράγμα ένα ολόκληρο 
κατσίκι. Έπήραν, λοιπόν, τό κατσίκι καί στις 5 ή 
ώρα τό πρωί πήγαν στή περιοχή τοΰ Σκαραμαγκά 
καί άπό έκεΐ στή λίμνη Κουμουνδούρου, δπου καί 
τό έσφαξαν. Τό έγδαραν καί ήταν έτοιμοι νά τό 
βάλουν σέ μιά τσάντα, νά τό ξαναφορτώσουν στό 
μοτοποδήλατο καί νά φύγουν. ’Αλλά πάνω στήν 
ώρα, σάν άπό μηχανής θεός, έκανε τήν έμφάνισί του 
τό περιπολικό τής Ύποδιευθύνσεως Χωρ]κής Αιγά

λεω. "Οταν ό επικεφαλής τοΰ πληρώματος ’Ενωμο
τάρχης άντελήφθη έκείνη τήν ώρα τρία άτομα στήν 
περιοχή τής λίμνης, έδωσε εντολή στόν οδηγό νά 
σταματήση καί τούς πλησίασε νά ίδή τί κάνουν. 
’Εκείνοι, πάλιν μέ τή σειρά τους, μόλις άντελήφθη- 
σαν τό περιπολικό, πέταξαν τό σφαχτό στή λίμνη 
καί σέ έρώτησι τοΰ ’Ενωμοτάρχου τί κάνουν άπάν- 
τησαν, άπαθέστατα... .  «ροματζάρομε».

—Καί αυτό έκεΐ τί είναι; τούς ρώτησε ό Ενωμο
τάρχης δείχνοντας τό κατσίκι πού__ έπέπλεε—δί
κην σωσιβίου.

—Αύτό κοιτάμε καί μεΐς μέ άπορία καί λέμε δτι 
κάποιος τό πέταξε, γιατί θά ήταν... .χαλασμένο.

Τήν εύλογη καί . .. .εύγλωττη δικαιολογία θά 
μπορούσαν—εύκολότατα—νά τήν πιστέψουν οί άν
δρες τοΰ περιπολικού καί νά φύγουν. ’Αλλά δίπλα 
τους ήταν αίματα καί άκόμη τά χέρια τους ήταν 
ματωμένα καί γεμάτα τρίχες άπό τό σφαχτό, πράγμα 
πού τούς πρόδωσε. Χωρίς περιστροφές καί έντελώς 
άπροσχημάτιστα τούς συνέλαβαν καί τούς παρέ
δωσαν στήν Ύποδ]νσιν ’Ασφαλείας Προαστίων, 
δπου καί άφηγήθηκαν δλες τι ς . .. .τερψιλαρύγγιες 
νυκτερινές τους ευωχίες. ’Από έκεΐ καί έπειτα τά 
πράγματα άκολούθησαν τήν προκαθωρισμένην πο
ρεία τους. Άφοΰ οί καλοφαγάδες τά είπαν δλα 
«σάν καλά παιδιά» έστάλησαν στήν Εισαγγελία 
γιά τά__ περαιτέρω.
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Κάθε χρόνο στην κωμόπολι τής 
Δημητσάνας τιμαται ή μνήμη των 
ηρωικών υπερασπιστών της κατά 
την ιστορική Μάχη τής 30ης Αύ
γουστον 1948 εναντίον τών κομμου- 
νιστοσνμμοριτών. Ή  επέτειος αυ
τής τής μάχης συμπίπτει με τον 
χρόνο τής συντριβής τοϋ συμμορι
τισμού εις ΓΡΑΜΜΟΝ—Β ΙΤΣ Ι και 
τον εορτασμό τής Πολεμικής Α ρ ε 
τής τών 'Ελλήνων.

Είναι, λοιπόν, επίκαιρο να άφί- 
σωμε την σκέψι μας νά γυρίζη 26 
μόλις χρόνια πίσω, σ’ ένα πολύ πρό
σφατο παρελθόν για νά φέρωμε στη 
μνήμη όσων τά έζησαν τότε καί νά 
κάνωμε γνωστά σε όσους δεν τά ξέ
ρουν, τά γεγονότα εκείνα, που ή γε
νέτειρα τοϋ Πατριάρχου ΓΡΗΓΟ- 
ΡΙΟ Ϋ τοϋ Ε ' καί τοϋ Παλαιών 
Πατρών ΓΕΡΜ ΑΝΟΥ έζησε τον 
Αύγουστο τοϋ 1948.

Οι κομμουνισταί, μετά την απο
τυχία τοϋ Δεκεμβριανού κινήματος 
καί την συμφωνία τής Βάρκιζας, 
είναι γνωστό ότι έδημιούργησαν τον 
συμμοριτοπόλεμο γιά νά επιβάλουν 
την έπικράτησί τους, συνεργαζόμενοι 
με τους προαιώνιους εχθρούς τοϋ 
έθνους καί εξυπηρετώντας τά επε
κτατικά σχέδια εκείνων. Καί γιά την 
έξυπηρέτησι αύτοϋ διάλεξαν εκείνη 
ακριβώς την εποχή, πού ή Ελλάς

καθημαγμένη καί ασθενής από τά 
δεινά καί τις ταλαιπωρίες τοϋ Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου καί τοϋ Δε
κεμβριανού Κινήματος ήταν δικαιο
λογημένα απροετοίμαστη γιά νά 
αντιμετώπιση τήν λαίλαπα τοϋ συμ- 
μοριτοπολέμου, πού θά επακολου
θούσε. Είναι δε γνωστές οι συμφο
ρές, πού έπεσώρευσε ό συμμοριτοπό
λεμος στήν Πατρίδα μας καί οί προ
δοσίες, πού μεταχειρίσθηκαν οί κομ- 
μουνισταί, μή διστάζοντας νά χρη
σιμοποιήσουν καί αύτό ακόμη το 
παιδομάζωμα, αρπάζοντας μικρά καί 
ανήλικα παιδιά από τήν αγκαλιά τής 
μάνας καί δημιουργόντας, έτσι, νέους 
γεννιτσάρους, γιά νά μή άναφέρωμε 
τις βίαιες στρατολογίες, τις σφαγές 
καί τις λεηλασίες εις βάρος άθώων 
πολιτών. Εύτνχώς, όμως, πού ή δύ- 
ναμι τής ψυχής καί ή άφοσίωσι τών 
εθνικών δυνάμεων καί τής συντρι
πτικής πλειοψηφίας τών έθνικο- 
φρόνων έλλήνων εις τά Εθνικά 
’Ιδεώδη καί ή αύτοθυσία, πού έπέ- 
δειξαν στις κρίσιμες εκείνες περι
πτώσεις, έσωσε καί πάλι τήν Ε λλά 
δα ματαιώνοντας τά σχέδια τών 
εχθρών τής Πατρίδος.

Τήν εποχή, λοιπόν, εκείνη, το κα
λοκαίρι τοϋ 1948, ή κατάστασις 
ασφαλείας στήν Πελοπόννησο δέν 
ήταν καθόλου εύχάριστη. Οί δυνά

μεις τών συμμοριτών ένισχύονταν 
μέ νέες στρατολογίες καί εφοδιαζό
ταν μέ βαρύ οπλισμό. Σχηματίσθη- 
καν ισχυρά αυμμοριακά συγκροτή
ματα, πού απειλούσαν τά αστικά 
κέντρα καί κλόνιζαν σοβαρώς καί σέ 
επικίνδυνο βαθμό τήν ύπόστασι τοϋ 
κράτους καί τό αίσθημα ασφαλείας 
τών κατοίκων. "Ετσι ό αγώνας είχε 
προσλάβει σοβαρή έντασι. Καί ενώ 
τά τμήματα τών συμμοριτών είχαν, 
σχεδόν, κυριαρχήσει σ’ ολόκληρη 
τήν ύπαιθρο, ή ήγεσία τους αποφα
σίζει νά ένεργήση μιά εντυπωσιακή 
έπιχείρησι εναντίον τής κωμοπό- 
λεως Δημητσάνης, πού ή επιτυχία 
της θά πτοοϋσε τις εθνικές δυνάμεις 
καί τό ηθικό τών κατοίκων τής πε
ριοχής, άλλά ταύτοχρόνως θά εξα
σφάλιζε υπέρ αύτών ένα σημαντικό 
προγεφύρωμα γιά τήν εν συνεχεία 
έπίθεσι τής Τριπόλεως. Ή  έπιχεί- 
ρησις σχεδιάσθηκε μέ κάθε επιμέ
λεια καί προσοχή.

Περίπου 1.500 συμμορίται από 
όλα τά συγκροτήματα τής Πελο- 
ποννήσου είχαν συγκεντρωθή γύρω 
από τήν Δημητσάνα μέ επιτελάρχη 
τον άρχισυμμορίτη Κανελλόπουλο. 
Έκτος από αύτόν, όλοι οί αιμοστα
γείς καπεταναϊοι τής περιοχής, Πέρ
δικας, Κονταλώνης, Καμαρινός, Ξυ- 
δέας, ήταν επί κεφαλής τών πιο έπι-
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λέκτων και άριστα έξωπλισμένων 
συμμοριακών τμημάτων. "Ο,τι κα
λύτερο διέθετε δ συμμοριτισμός στην 
Πελοπόννησο έλαβε θέσεις τον Αύ
γουστο τοϋ 1948 γύρω από την ιστο
ρική κωμόπολι περιμένοντας τό σύν
θημα τής έπιθέσεως. ’Εκτός, δμως, 
από τά κύρια αυτά τμήματα κρού- 
σεως, ισχυρές δυνάμεις συμμοριτών, 
δχι λιγότερες από αυτές τής κυρίας 
έπιθέσεως, μέ έπ'ι κεφαλής τον Βρετ- 
τάκο και τον Ζαχαριά, είχαν απο
κλείσει σέ ένεδρευτική διάταξι δλες 
τις προσβάσεις προς Δημητσάνα, μέ 
σκοπό νά εμποδίσουν την ένίσχυσι 
τής φρουράς, κτυπόντας τις εθνικές 
δυνάμεις, πού θά έσπευδαν νά βοη
θήσουν την πάλι. Ή  ηγεσία των συμ
μοριτών ήταν βέβαια γιά την επιτυ
χία τής έπιχειρήσεως. Έστήριζε την 
βεβαιότητά της άφ’ ενός στο στοι
χείο τοΰ αιφνιδιασμού, πού πίστευε 
δτι είχε εξασφαλισμένο και άφ’ ετέ
ρου στην συντριπτική αριθμητική 
υπεροχή και τήν χρησιμοποίησι τοϋ 
νέου δπλου, τών πάντζερς, δηλ. τών 
αντιαρματικών μπαζούκας, μέ τά 
οποία είχαν τελευταίως έφοδιασθή 
και τών όποιων θά εγκαινιαζόταν 
εκεί ή χήσις. Αισιοδοξία, λοιπόν, 
κυριαρχούσε μεταξύ τών συμμορι
τών και βέβαιότης τής ηγεσίας των 
γιά τήν νίκη.

Τήν Δημητσάνα υπεράσπιζε τότε 
μιά διλοχία τοϋ Μηχανοκινήτου 
Τάγματος Χωροφυλακής, οι άνδρες 
τής ' Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής 
Δημητσάνας καί 55 άνδρες περίπου 
τών Μονάδων Άμύνης Υπαίθρου, οι 
γνωστοί Μ.Α.Υ. κατά τήν εποχή 
εκείνη. Τό σύνολον δηλαδή τών εθνι
κών δυνάμεων δέν ύπερέβαινε τούς 
320 μαχητάς. Καταφανής καί συν
τριπτική θά λέγαμε ή αριθμητική 
υπεροχή τών συμμοριτών έναντι τών 
ήμετέρων δυνάμεων. Οι γενναίοι, 
δμως, νπερασπισταί τής πόλεως πε- 
ρίμεναν τήν έπίθεσιν καί είχαν κα
ταρτίση προ πολλοϋ σχέδιο συνα
γερμού καί άμύνης. "Οπως σ’ δλη 
τήν διάρκεια τοϋ άντισυμμοριακοϋ 
άγώνος, έτσι καί τότε, οι Χωροφύ
λακες βρέθηκαν μέ τό δπλο στο χέρι 
καί τό δάκτυλο στή σκανδάλη, δταν 
κατά τις 5 τό πρωί εξεδηλώθη ή 
έπίθεσι. Οι συμμορίται διεπίστωσαν 
από τήν πρώτη στιγμή δτι ό αιφνι
διασμός τους άπέτυχε. Τώρα α’ιφνι
διαζόταν οι ίδιοι. Γιατί, ενώ περί- 
μεναν πώς θά έπιαναν τήν φρουρά 
στον ύπνο, δεχόταν τά πυρά της 
βροχηδόν, πού τούς θέριζαν καί τούς 
καθήλωναν στις θέσεις τους. Τήν 
στιγμή ακριβώς τής πρώτης έπιθέ
σεως, τότε πού οι έπ'ι κεφαλής τών 
συμμοριακών ομάδων πετάχτηκαν 
από τούς κρυψώνες τους γιά νά οδη
γήσουν τά τμήματά τους στήν έπί
θεσι, θερίστηκαν κυριολεκτικά από 
τά καταιγιστικά πυρά τής φρουράς, 
μέ αποτέλεσμα νά βγούν έκτος μά
χης δλοι σχεδόν οι όμαδάρχαι καί οι 
διμοιρίται τοϋ έχθροϋ. Μάταια οι 
αρχηγοί τους προσπαθούν νά τούς 
αντικαταστήσουν γιά νά κρατήσουν 
τήν συνοχή καί τό ηθικό τών συμ
μοριτών. Παρ’ δλα αυτά, δμως, ό 
αγώνας προεβλέπετο σκληρός. Πολ
λαπλάσιες οι έχθρικές δυνάμεις καί 
καλά έξωπλισμένες. ’Από τήν άλλη 
μεριά οΐ Χωροφύλακες μέ τούς αξιω
ματικούς τους αποφασισμένοι νά πέ
σουν μέχρις ενός υπερασπίζοντας μέ 
τήν ζωή τους τήν πάλι καί τούς κα
τοίκους της, πού σέ περίπτωσι μιάς 
νίκης τών συμμοριτών ήταν βέβαιο 
πώς τούς περίμενε ή σφαγή, τό παι
δομάζωμα καί ή λεηλασία. Ό  έπί 
κεφαλής τοϋ δχυροϋ τής ΆγίαςΠ α- 
ρασκευής, πού δέχθηκε από τήν αρ
χή τήν κυρία προσπάθεια τών συμ
μοριτών μέ σφοδρότατη έπίθεσι,
' Υπομοίραρχος Στυλιανός Κατσο- 
γριδάκης, πέφτει νεκρός. Τον διαδέ
χεται ό έπίσης γενναίος ’ Ανθυπασπι- 
στής Χρήστος Αίσωπος, γιά νά πέ- 
ση κι αυτός, λίγο αργότερα, από τά

δολοφονικά πυρά τών προδοτών τής 
Πατρίδος. Οι άνδρες τής Ά για ς  Πα
ρασκευής μάχονται απεγνωσμένα. 
Μπροστά στή σφοδρότητα, δμως, 
τής επιθεσεως καί τών καταφανώς 
ύπερτέρων δυνάμεων, φονεύονται οι 
16 από τούς 19 ύπερασπιστάς καί οι 
συμμορίται γίνονται γιά λίγες ώρες, 
κύριοι τοϋ οχυρού. ’Αλλά οι μαχη- 
ταί μας από τά άλλα σημεία καί 
ιδίως από τό Κάστρο καθηλώνουν 
έκεϊ τούς συμμορίτας καί δέν τούς 
έπιτρέπουν νά προωθηθούν ούτε νά 
έπωφεληθοϋν τοϋ προσωρινού αυ
τού πλεονεκτήματος. Καί ένώ ή μά
χη μαίνεται σ’ δλα τά σημεία, οι 
αμυνόμενοι ζητούν ένισχύσεις από 
τήν Κεντρική Διοίκησι τών ’Εθνι
κών Δυνάμεων τής Πελοποννήσου 
καί τήν έπέμβασι τής ’Αεροπορίας. 
Οί από ξηράς ένισχύσεις συναντούν 
καθ’ όδόν τήν άντίστασι τών ένε- 
δρευτικών τμημάτων τών συμμορι
τών, πού έμποδίζουν καί έπιβραδύ- 
νουν τήν προσπέλασι. Ευτυχώς ή 
έπέμβασι τής ’Αεροπορίας, κατά τις 
10 τό πρωί, σώζει γιά λίγο τήν κα- 
τάστασι καί ανακουφίζει τούς άμυ- 
νομένους. Τά μυδράλια τών άερο- 
πλάνων πολυβολοϋν τις θέσεις τών 
συμμοριτών, τούς άποδεκατίζουν καί 
τούς καθηλώνουν στις θέσεις τους. 
Κατόπιν αυτού μιά αποφασιστική 
έπίθεσι τών Χωροφυλάκων έχει σάν 
αποτέλεσμα τήν άνακατάληψι τοϋ 
οχυρού τής Ά για ς Παρασκευής καί 
τήν βελτίωσι τής θέσεως τών άμυ- 
νομένων.

'Εδώ οφείλομε νά σημειώσωμε 
ένα γεγονός, πού έπαιξε τεράστιο ρό
λο στήν δλη έξέλιξι αυτής τής τρα
γικής άναμετρήσεως. Πρόκειται γιά 
τήν συμπαράστασι τών κατοίκων 
τής ηρωικής κωμοπόλεως πού μέσα 
στον πυρετό τής μάχης μέ τις έναλ- 
λασσόμενες φάσεις, έδειξαν μιά θαυ
μάσια πατριωτική στάσι, συνδρά- 
μοντας αποφασιστικά καί ένθαρρύ- 
νοντας άφάνταστα τούς πολεμιστάς. 
Οί νοικοκυρές άρχισαν από νωρίς νά 
βράζουν λάδι καί νερό γιά νά ζεματί
σουν τούς συμμορίτας από τά παρά
θυρα καί μπαλκόνια τών σπιτιών. 
τους, στήν περίπτωσι πού αυτοί θά 
κατώρθωναν νά διασπάσουν τήν άμυ
να καί νά εισχωρήσουν στήν πόλι. 
Καί δταν τά πράγματα είχαν φθά- 
σει, γιά λίγες ώρες, σέ κρίσιμο ση
μείο, ό ίερεύς Παπανδρέας Βώβος 
γύριζε στις γειτονιές καί ειδοποιούσε 
τούς κατοίκους νά είναι έτοιμοι μέ 
πέτρες, μέ ξύλα, μέ δ,τιδήποτε νά 
κτυπήσουν τούς συμμορίτας, αν κα- 
τάφερναν νά διασπάσουν τά φυλάκια
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καί τις γραμμές των Χωροφυλάκων 
και μπουν στην πάλι. Συγκινητική, 
πραγματικά, η συμπεριφορά τον εκ
προσώπου αύτοϋ του Κλήρου. ’Αλλά 
μήπως είναι ή πρώτη φορά, πού ό 
Κλήρος δίδει τέτοια δείγματα πα
τριωτισμόν ; 'Η  ιστορία μας, πα- 
λαιότερη και πρόσφατη, είναι γεμά
τη από παρόμοια παραδείγματα. 
Και δσο περνούσε ή ώρα, τόσο ό 
αγώνας γινόταν σκληρότερος και φο- 
νικώτερος. Στην πάλι, εκτός άπό 
την φρουρά, δλα βρισκόταν επί πο- 
δός πολέμου. Οι υπάλληλοι των δη
μοσίων Υπηρεσιών καί τής Τραπέ- 
ζης έτρεξαν καί πήραν τά όπλα γιά 
νά ένισχνσον ν τούς άμυνομένους. 
Τά γυναικόπαιδα βοηθούσαν αυτούς 
πού πολεμούσαν καί περιποιόταν 
τούς τραυματίας.

Μετά την άποχώρησι των άερο- 
πλάνων ή μάχη συνεχίζεται με λύσ
σα άπό άμφότερες τις πλευρές. 01 
ονμμορίται επιτίθενται κατά κόμμα
τα κατά των ώχυρωμένων θέσεων 
τής Χωροφυλακής. ΑΓΙΑ  Π Α Ρ Α 
ΣΚΕΥΗ, ΚΑΣΤΡΟ καί Κ Α Λ Λ Ι
ΘΕΑ είναι τά σημεία πού συγκεν
τρώνουν την κυρία προσπάθεια των 
επιτιθεμένων, γιατί αυτά δεσπόζουν 
τής πόλεως καί χωρίς την κατάλη- 
ψί τους δεν θά μπορούσαν νά γίνουν 
κύριοι τής καταστάσεως. ’Απεγνω
σμένα προσπαθούν οι ξενοκίνητοι 
επιδρομείς νά κάμφουν την άντίστα- 
σι των υπερασπιστών. ’Αντιλαμβά
νονται, δμως, γιά άλλη μιά φορά, 
δτι τά στήθη τού "Ελληνος Χωρο- 
φύλακος είναι άπό χάλυβα. Ή  ώρα 
περνά καί τό σχέδιο των επιτιθεμέ
νων δεν προωθείται. Οι άρχηγοί τους 
άρχίζουν νά ανησυχούν. Κατά τό με
σημέρι ή μάχη βρίσκεται πιά, στο 
κατακόρυφό της. Οι επιδρομείς κα
ταβάλλουν τις τελευταίες τους άπεγ- 
νωσμένες προσπάθειες με μιά νέα 
λυσσαλέα έπίθεσι. Ή  άντίστασις, 
δμως, πού συναντούν καί μιά νέα 
έγκαιρος έπίθεσις τής ’Αεροπορίας 
μας περίπου στις 2 μετά τό μεση
μέρι, πού φθάνει πάνω άπό τό πεδίο 
τής μάχης καί πλήττει ιδίως τις θέ
σεις των συμμοριτών στο δασύλλιο 
«ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», εξουδετερώνεται 
ή πίεσίς τους. Ή  άποτυχία τής έπι- 
θέσεως είναι τώρα καταφανής. Οι 
άρχισυμμορϊται άποφασίζουν νά 
συμπτυχθούν καί δίνουν την διατα
γή τής ύποχωρήσεως. ’Αλλά, ενώ 
είχαν πολύ καλά προετοιμάσει τό 
σχέδιο τής αιφνιδιαστικής των έπι- 
θέαεως, βέβαιοι γιά την επιτυχία 
τους, δεν είχαν καθόλου μελετήσει 
τον τρόπο, μέ τον όποιο θά υποχω

ρούσαν. Γι’ αύτό καί ή ύποχώρησίς 
τους υπήρξε δραματική. Τό άκά- 
λυπτο τού εδάφους προς τό νότιο 
τμήμα τής πόλεως καί τά δραστικά 
πυρά τών Χωροφυλάκων, πού τώρα 
πιά πέρασαν στην έπίθεσι, φέρνουν 
τούς ύποχωρούντας συμμορίτας σε 
άπελπιστική θέσι. Κάθε ένας, πού 
επιχειρούσε νά κινηθή προς τά πίσω 
έφονεύετο. Ή  μάχη μέ τό κυνηγητό 
τών ήττηθέντων πιά επιδρομέων συ- 
νεχίσθη μέχρι τις 7 περίπου τό άπό- 
γευμα. Αυτή ήταν ή τύχη τής έπι- 
θέσεως τών κομμουνιστών κατά τής 
Δημητσάνας, πού πλήρωσαν τό εγ
χείρημά τους μέ 103 νεκρούς, πού 
βρέθηκαν επί τόπου καί μέ άλλους, 
επίσης, άρκετούς πού πρόλαβαν, κα
τά τό σύστημά τους, νά πάρουν μα- 
ζύ τους. ’Εξ άλλου, άλλοι 500 περί
που τραυματίαι καί 24 αιχμάλωτοι, 
συμπληρώνουν τον άριθμό τών άπω- 
λειών των, στις όποιες πρέπει νά 
προστεθή καί άφθονο πολεμικό υλι
κό πού έγκατέλειψαν φεύγοντας. Ή

Τό μαρμάρινον μνημεϊον τό οποίον ή 
ευγνωμοσύνη τών Δημητσανιτών έστη- 
σεν εις τήν μνήμην έκείνων πού έθυσί- 
ασαν τήν ζωήν εις τόν βωμόν του καθή
κοντος καί τής έθνικής τιμής.

άπόπειρα τών συμμοριτών νά κατα
λάβουν τήν κωμόπολι πληρώθηκε 
άκριβά. Δέν είναι, δμως, μόνο αύτό. 
Ή  κατάληξις αυτή ήταν κάτι, πού 
δέν τό περίμενε ή συμμοριακή ηγε
σία. Κανείς τους δέν μπορούσε νά 
φαντασθή δτι «τά 350—400 τουφέ
κια», δπως έλεγαν περιφρονητικά, 
θά κατετρόπωναν τό άνθος τού συμ
μοριτισμού τής Πελοποννήσου. Γι’ 
αύτό ή πτώσις τού ηθικού των, πού 
άκολούθησε καί οί άπώτερες δυσμε
νείς συνέπειες ήταν πολύ μεγάλες. 
’Έχουν σωθεί εκθέσεις επιφανών 
συμμοριτών, πού τονίζουν επί λέξει 
δτι «ή Δημητσάνα έκανε τήν άρχή 
γιά τό ξήλωμα καί τήν συντριβή τού 
συμμοριτισμού».

Ή  Δημητσάνα σώθηκε καί ό 
συμμοριτισμός δέχθηκε ένα καίριο 
πλήγμα χάρις στον ήρωίσμό καί τήν 
θυσία έκείνων πού άντιμετώπισαν 
καί κατέστειλαν τήν έπίθεσι. Στούς 
δύο άξιωματικούς καί 10 Χωροφύ
λακες νεκρούς πού πότισαν μέ τό 
αίμα τους τήν ιστορική κωμόπολι, 
καθώς καί στούς 55 τραυματίας 
δλων ,τών βαθμών, ή Δημητσάνα 
οφείλει αιώνια εύγνωμοσύνη. Ή  
Χωροφυλακή τιμά κατ’ έτος τήν 
μ,νήμη τών παλληκαριών της αύτών,
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πού μέ τήν ανδρεία τους έτίμησαν 
την στολή τους και άπεδείχθησαν 
αντάξια τών προσδοκιών τον έθνους 
καί τον Σώματος συμπληρώνοντας 
ακόμη μια σελίδα μέσα στην ένδοξη 
πολεμική ιστορία τον.

"Υστερα άπό ένα ακριβώς χρόνο, 
την 29 ]30 Αύγουστον 1949, οί 
ένοπλες δυνάμεις τοϋ έθνους κατέ
φεραν το τελειωτικό κτύπημα καί 
επέτυχαν την διάλυσι τών ξενοκίνη
των έθνοπροδοτών στον ΓΡΑΜΜΟ 
καί ΒΙΤΣΙ, δπότε έτάφησαν για 
πάντα τά όνειρα καί οι επιδιώξεις 
τον Διεθνούς Κομμουνισμού στην 
'Ελλάδα. Καί έτσι αποδείχθηκε ότι ή 
θυσία τών άνδρών εκείνων τής Χω
ροφυλακής δεν υπήρξε μάταια, άλλα 
έγιναν οί πρόδρομοι τής τελειωτικής 
συντριβής τοϋ συμμοριτισμού.

'Υπενθυμίζομε τά γεγονότα αυτά, 
πού ή ιστορία τους είναι ακόμη νω
πή, για νά φέρωμε στη μνήμη τών 
'Ελλήνων την συνέχεια τών ηρωι
κών πράξεων καί τής Πολεμικής μας 
’Αρετής, χάρις στην όποια κατώρ- 
θωσε ή 'Ελληνική Φυλή νά έπιζήση 
διά μέσου τών αιώνων. Είναι γεγο
νότα, πού ό 'Ελληνικός λαός οφείλει 
νά μή τά λησμονή. Γεγονότα, πού 
άποτελοϋν παραδείγματα προς απο
φυγήν, άλλά καί διδάγματα σκέψεως 
καί δράσεως.

Ή άπειλή δμως ύπάρχει 
ούδ’ έπί στιγμήν έπιτρέπεται νά λη- 
σμονώμεν ότι ό κομμουνισμός έλ- 
λοχεύει καί δτι ό κίνδυνος δέν 
έξέλιπεν.
Τόν κομμουνισμόν πρέπει νά τόν 
πολεμοϋμε ΠΑΝΤΟΥ καί ΠΑΝΤΟΤΕ 
μέ πίστιν εις τά Έλληνοχριστιανι-j 
κά ’Ιδεώδη τοϋ Γένους τών Ε λ 
λήνων.
Δ έν πρέπει νά άφίσωμεν ποτέ πλέ
ον τούς κομμουνιστάς νά έπανα- 
λάβουν τά φρικτά έγκλήματά των. 
Κάδε σκέψις, κάδε πράξις, κάδε 
λόγος μας πρέπει νά έχη έδνικόν 
χαρακτήρα διότι τότε μόνον πράτ- 

Ιτομεν τό καδηκον μας
ώς άνδρωποι 

ώς Χριστιανοί 
καί ώς "Ελληνες

Μ Α Τ Ι Ε Σ  
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ

Μ ΕΤΑ
ΒΟΛΙΣΜΟΙ

'Η  θεωρία ξεπερνά σε προσδο
κίες τήν πράξη. Στήν άρχή όπου καί 
νά βρεθούμε, ζοϋμε τήν θεωρητική 
πλευρά τοϋ προβλήματος ή τοϋ 
επαγγέλματος μέ κάποιον ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό. Οι δυσκολίες συντρί
βονται στις καθημερινές ποικίλες 
παραστάσεις.

Ά λλά  ό άκατάβλητος δυνάστης 
χρόνος, ύστερα άπό λίγο σπέρνει τό 
βάρος του στον αγνό άγωνιστή Χω
ροφύλακα.

'Η  προσφορά του, ή θυσία του γιά 
τόν συνάνθρωπο χωρίς νά μειώνεται, 
μοιράζεται.

Τά μικρά του παιδιά ζητούν τό 
μερίδιο. Σάν στοργικός πατέρας τά 
σκέπτεται συνέχεια. "Ετσι όλα τά 
παιδιά γίνονται δικά του. "Οταν φο- 
ρει τήν στολή είναι πατέρας γιά τά 
παιδιά πού τήν γνωρίζουν καί όταν 
κινείται άνώνυμα, στεγάζει στο εν
διαφέρον τον τήν χαρά τών συναν
θρώπων.

'Η  κούραση λησμονείται άμέσως 
στο σπίτι. ’Αρκεί τήν ημέρα εκείνη 
νά ήταν όλοι οί κάτοικοι τής περιο
χής ήσυχοι καί χαρούμενοι καί οί 
εφημερίδες νά μή γράφουν γιά σοβα
ρά άτυχήματα.

Μ ’ αυτές τις έναλλαγές πού δη
μιουργούν ένα κλειστό πολύ ευχάρι
στο δικό τον κόσμο εξαργυρώνεται 
σταγόνα - σταγόνα ή ζωή.

"Ομως ό κλειστός κύκλος έχει 
τούς δικούς τον ιδιωματισμούς, τήν 
δική τον γλώσσα ή τούς μεταβολι
σμούς τον.

Χωρίζεται σέ μερικά ενδιαφέ
ροντα σημεία πού μοιάζουν σάν τις 
εποχές.

"Ενα άπό αυτά είναι ή άναμονή 
τής μεταθέσεως.

Στά πρώτα χρόνια τήν προκαλεί 
μετά τήν δέχεται χωρίς άντίρρη- 
σι, ύστερα τήν άνέχεται καί τέλος 
δυσανασχετεί.

Οϊ νέες γνωριμίες τόν κουράζουν, 
οί υποχρεώσεις τόν βαρύνουν, ή βα- 
ρνθυμία τόν πολιορκεί.

Μέ δόση πικρίας κάνει νοερώς τό 
ταξίδι τής μεταθέσεως σέ άλλο μέ
ρος. Προτιμά τό νοερό ταξίδι γιατί 
ή φαντασία είναι πιο γρήγορη άπό 
όλα τά μέσα.

Περιφέρεται καί άναγνωρίζει τό 
άγνωστο νέο περιβάλλον. Σιγά - σι
γά τό συνηθίζει.

..Καί όταν ξεκινήσει γιά τό πρα
γματικό του ταξίδι, λησμονεί κάθε 
μελαγχολική σκέψη.

’Επανέρχεται ό μεταβολισμός τον.
'Ο Χωροφύλακας δέν ξαναβρίσκει 

κάτι πού έχασε.

'Ο ίδιάζων μεταβολισμός είναι 
μιά νέα άνασύνταξη τών δννάμεών 
του καί συνέχεια ένός πραγματικά 
κοινωνικού έργου.........

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ
________________________________
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ

'Η ελληνική λαϊκή παροιμία «το πάθημα γίνεται 
μάθημα» έχει μια καταπληκτική άνταπόκρισι στο 
λαό μας, ό όποιος καί τήν εχει υιοθετήσει σάν τήν πεμ
πτουσία τής έμπειρίας του καί σάν άπόσταγμα τής 
φιλοσοφίας του. Τήν εχει τέλος άποδεχθή σάν εκφρασι 
σωφρονισμού καί μαθήσεως, άλλά καί σάν πυξίδα

ορθής πλεύσεως στον μεγάλο καί πολλές φορές τα
ραχώδη ωκεανό τής ζωής. 'Όταν, λοιπον, γίνεται 
ένα σφάλμα—ηθελημένα ή άθέλητα άδιάφορα είναι 
συγχρόνως καί ενα πάθημα γιά τον «διαπράττοντα», 
πού θά πρέπει συνάμα νά τοϋ γίνη μάθημά, ώστε στο 
μέλλον νά μή τό έπαναλάβη. Αυτή είναι η ορθή τοπο- 
θέτησις καί ή σωστή «φορά» των πραγμάτων, η οποία 
κατά πάγιο τρόπο άποτελεΐ κανόνα ζωής. Να όμως που 
συνέβη άκριβώς τό άντίθετο στήν ’Ιταλία, όπως μάς 
πληροφορεί ή υπηρεσία ’Ασφαλείας τοϋ Μιλάνου. 
Τό συμβάν εχει ως έξής : Ό  ’Άγγλος οδηγός φορτη
γού αύτοκινήτου, Τσάρλς Μεριβαίηλ, μπήκε σ ενα 
μπάρ τοϋ Μιλάνου γιά νά ζητήση κάποια διευθυνσι. 
’Εκεί παρέμεινε γιά λίγο καί παρακολούθησε απο την 
τηλεόρασι ενα πρόγραμμα σχετικό μέ τους Ιταλούς 
κλέπτας ξένων φορτηγών αυτοκινήτων. "Οταν, όμως 
βγήκε άπό τό μπάρ, διαπίστωσε έκπληκτος ότι το 
φορτωμένο μέ εμπορεύματα αύτοκίνητό του, είχεν 
έξαφανισθή. Αυτή, λοιπόν, είναι η «αλτερα παρς», 
ή άλλη όψις τοϋ νομίσματος, ή πλέον άπίθανη και 
άσυνήθιστη. Νά παρακολοϋθής ένα μάθημά και αυτομά
τως νά σοΰ γίνεται... .πάθημα. Αύτό θά πρεπει να 
θεωρηθή βέβαια καί σάν άρτιο έκπαιδευτικο σύστημα, 
πού διαθέτει τέλεια έποπτικά μέσα διδασκαλίας. 
Είναι μεγάλο πράγμα νά βγαίνης άπό τήν αίθουσα 
διδασκαλίας καί νά διαπιστώνης στήν πράξι τήν εφαρ
μογή των διδαχθέντων, πού μεταφράζεται σάν άμεση 
έμπέδωσι των όσων έδιδάχθηκες.. . .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ........  ΤΙΜΩΡΙΑ

"Ενα σωστό μέτρο έλαβε ή ’Αστυνομία τοϋ Μονάχου, 
τό όποιο επικροτούμε άπολύτως καί εύελπιστοΰμε 
ότι σύντομα θά έφαρμοσθή καί στή χώρα μας. Ή  πλη
ροφορία ποΰ μάς έ'ρχεται άπό εκεί είναι ενδιαφέ
ρουσα, γιαυτό καί τήν παραθέτουμε αύτούσια. ’Αστυ
νομική διάταξις τής τοπικής ’Αστυνομίας ορίζει 
ότι μαζύ μέ τούς κλέπτες θά τιμωρούνται στο μέλλον 
καί οί κλεπτόμενοι, γιατί πολλοί άπ’ αύτούς προκα- 
λούν τούς πρώτους μέ τό νά φυλάσσουν τά χρήματά 
τους στά σπίτια τους, άντί νά τά καταθέτουν στή 
Τράπεζα ή στό Ταμιευτήριο. ’Επίσης θά τιμωρούνται 
καί όσοι άπό 'τούς κατοίκους έγκαταλείπουν τά σπί
τια τους άνασφάλιστα είτε άπό άμέλεια, είτε άπό 
λησμοσύνη. ’Ίσως νά διερωτηθήτε γιατί χρειάζεται 
ή πρόσθετη τιμωρία, άφοΰ έτσι κι’ άλλοιώς οι ιδιο
κτήτες των. ,.λεηλατηθέντων σπιτιών έτιμωρήθησαν 
«άρκούντως» άπό τή μοίρα καί τούς διαρρήκτας. 
'Ωστόσο ή . .. .συμπληρωματική τιμωρία δέν είναι 
καθόλου ευκαταφρόνητη καί είμαστε βέβαιοι ότι θά 
συνετίση πολλούς ξεχασιάρηδες, οί όποιοι πιστεύουν

—καί μάλιστα...άκραδάντως — ότι σ’ άλλους άνήκει 
ή άρμοδιότητα τής διαφυλάξεως των σπιτιών και 
γενικώτερα τών ιδιοκτησιών τους. Τέλος πιστεύομε, 
ότι οί κατέχοντες διάφορα χρηματικά ποσά, τα 
όποια μέ πολλή έπιμέλεια άποκρύπτουν στά στρώ
ματα καί τά παπλώματα τών σπιτιών τους, δικαίως 
τιμωρούνται άπό τή μοίρα καί τούς διαρρήκτας, άφοΰ
οί ίδιοι τούς έχουν συνηθίσει νά φροντίζουν----αύτοί—
εννοείται οί διαρρήκτες—γιά τήν----άνάληψι τών χρη
μάτων τους καί τών υπαρχόντων τους.
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ΤΑ ΧΟΜΠΥ ΤΩΝ ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Πολλοί άνθρωποι έχουν μια «ενδιάθετη», μια έσώ- 
τερη, έπιθυμία, τήν οποίαν θέλουν ή καί προγραμματί
ζουν άκόμη να ικανοποιήσουν σέ μια ώρισμένη στιγμή 
τής ζωής τους. Καί αν μέν ή στιγμή αύτή είναι 
ευνοϊκή καί τούς άποφέρει κέρδη ή άλλα οφέλη άπό 
όποιαδήποτε πηγή, δπως π.χ. κέρδη άπο λαχείο, άπο 
κλορονομιά ή άπο άλλους...δεδηλωμένους ή άδήλους 
πόρους, τότε ικανοποιούν μέ χαρά τήν έπιθυμία τους 
δσο έξαλλη καί αν είναι αύτή. 'Η είδησις, όμως, πού 
μάς έρχεται άπο τήν Αστυνομία τής Τεργέστης είναι 
άναμφισβήτητα-.πικροχιουμοριστική.

Οί περαστικοί ένός κεντρικού δρόμου τής πόλεως 
ένόμισαν οτι τά χαρτονομίσματα των 100.000 λιρετ- 
τών, τά όποια πετούσε μιά γυναίκα στον άέρα, ήταν 
ψεύτικα καί δτι έπρόκειτο περί διαφημιστικού κόλπου, 
γιαυτό καίτά....ήγνόησαν. Οί άστυνομικοί, όμως, πού... 
περισυνέλεξαν τις 600.000 λιρέττες (30.000 δραχμές) 
διεπίστωσαν δτι ήταν γνήσιες καί δτι τις σκόρπισε κά
ποια κυρία Μαριάνα Λ. γιατί κέρδισε το πρώτο άριθμό 
τού λαχείου. "Οταν ειδοποιήθηκε καί παρουσιάσθηκε
στήν ’Αστυνομία, γιά νά παραλάβη τά .........πεταμένα
λεπτά της, παραπέμφθηκε συγχρόνως καί στο αύτόφω- 
ρο γιά παρακώλυσι τής κυκλοφορίας καί πρόκλησι ατα
ξίας στή κίνησι των πεζών, γιαυτό καί καταδικάσθηκε

σέ άνάλογο πρόστιμο, τό όποιο άφοΰ έπλήρωσε, έδή- 
λωσε μέ υπερηφάνεια δτι ένοιωσε ιδιαίτερη χαρά πού 
έπί τέλους κατάφερε νά πληρώση κάτι μέ τά λεπτά πού 
κέρδισε.

Πολύ εύγενής, τέλος πάντων, καί «μετριόφρων» ή 
ίκανοποίησις τής εύνοουμένης τής μοίρας.........

Ο ΠΟΝΟΔΟΝΤΟΣ ΠΟΥ........ΣΚΟΤΩΝΕΙ

Οί παλαιοί ’Αθηναίοι θυμούνται ένα ιδιόρρυθμο τύ
πο, ’Αρμενικής καταγωγής, πού περιφερόταν συνήθως 
στήν όδό ’Αθήνας καί παρίστανε τον. .. .«έμβριθή» 
γιατροφιλόσοφο. Δέν έδινε, οΰτε έκτελοΰσε ποτέ ιατρι
κές συνταγές, άλλά έδινε τις πιο άπίθανες συμβουλές.

Σταχυολογοΰμε μερικές άμίμητες, χάριν τών άναγνω- 
στών μας : «Πονάει κεφάλι κόψει κεφάλι», «πονάει 
στομάχι πετάει στομάχι», «πονάει δόντι βγάζει δόντι» 
καί άλλες παρόμοιες.. . .  Φαίνεται, δμως, δτι αύτά πού 
γίνονταν στήν ’Αθήνα έδώ καί 80 χρόνια γίνονται καί 
σήμερα καί μάλιστα σέ ύπερανεπτυγμένες χώρες. 'Ό 
πως πληροφορούμεθα άπο τά ’Αστυνομικά χρονικά τής 
Μελβούρνης στήν Αύστραλία, παρόμοιο γεγονός—μέ τά 
λεγάμενα άπλώς προ αίώνος έδώ—συνετάραξε τό κοι
νό τής πόλεως. Ό  Τζών Χόγκαν, ζαχαροπλάστης τό 
έπάγγελμα, δέν μπορούσε νά άνεχθή τή γυναίκα του 
νά διαμαρτύρεται συνεχώς δτι έχει πονόδοντο, γιαυτό 
καί τήν έφόνευσε μέ τό ρεβόλβερ του, άφού τήν πυρο
βόλησε «πεντάκις». Τον άθεόφοβο ! ! ! ούτε ιερό ούτε 
όσιο είχε. ’Ενώ θά έπρεπε σάν ζαχαροπλάστης νά είχε 
περισσότερα καλλιτεχνικά ένδιαφέροντα καί νά τον 
διέκρινε μεγαλύτερη άβροφροσύνη, αύτός έδειξε τις πιο 
έγκληματικές διαθέσεις καί τά πιο κακούργα ένστικτα 
άπέναντι στή γυναίκα του, πού ήταν ή μητέρα τών παι
διών του. ’Ιδιαίτερα, μάλιστα, άφού ή αιτία δέν ήταν 
προκλητική, άλλά πολύ φυσιολογική καί βαθύτατα άν- 
θρώπινη. 'Η  γυναίκα είχε άπλούστατα ένα πονόδοντο 
καί αύτός τής στέρησε τή ζωή. Φαίνεται, λοιπόν, δτι 
ό σύζυγος είχε δλη τή διάθεσι νά βάλη τά πράγματα στή 
θέσι τους καί νά έκκαθαρίση «έκ βάθρων» τή κατάστασι 
χωρίς περιστροφές καί άναβλητικότητες. Πράγμα άλ
λωστε, πού έν ψυχρώ έκανε. Θά μοΰ πήτε φυσικά, δτι 
ό πονόδοντος δέν είναι ούτε σοβαρή άφορμή, ούτε έπαρ- 
κής λόγος γιά τό φόνο τής συζύγου. Πλήν, δμως είναι 
έξακριβωμένό, δτι δλες οί άφορμές είναι άρκετές, δταν 
ύπάρχη. . . .  κακή διάθεσις.
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«... 'Ο Χωροφύλαξ Κούσης προβλέπω 
νά σημείωση 28'.45” στα 10.000 μέτρα 
...». Αύτό είχε δηλώσει μεταξύ των άλ
λων ό προπονητής κ. Μιχάϋ Ίγκλόϊ σέ 
μία συνέντευξι πού είχε παραχωρήσει 
τον περασμένο Μάρτιο για λογαριασμό 
τής «’Γπιθεωρήσεως Χωροφυλακής». Βρι
σκόμαστε τότε στην άρχή τής σαιζόν. 
'Ο Χωροφύλαξ Κούσης είχε ξεκινήσει 
περίφημα μέ μια πρώτη άνετη νίκη στο 
ετήσιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου 
μεταξύ Ένοπλων Δυνάμεων και Σωμά
των ’Ασφαλείας στο γκολφ τής Γλυφάδας, 
καταρρίπτοντας συγχρόνως το ρεκόρ τής 
διαδρομής (8.000 μ.) μέ τον θαυμάσιο 
χρόνο 23'.43" 8. Δέν πέρασαν ούτε τρεις 
μήνες καί ή προσδοκία τού διάσημου 
τεχνικού έπαληθεύθηκε μέ το παραπάνω. 
Είχε προβλέψει 28'.45", καί ό φιλότιμος 
άθλητής μας έφερε 28'.44".4, κονιορτο
ποιώντας τό Πανελλήνιο ρεκόρ (29'.19") 
πού κατείχε ό Κοντοσώρος άπό τις 14 
Σεπτεμβρίου 1972. Ή  έπίδοσις αύτή πού 
είναι αύτήν τήν στιγμή ή καλύτερη στα 
Βαλκάνια, σημειώθηκε άπό τόν Χωρο
φύλακα Κούση στο διεθνές μήτιγκ τοϋ 
Έλσίνσκι στις 27 Ιουνίου καί τοϋ εξα
σφάλισε τό εισιτήριο για τούς Πανευρω
παϊκούς αγώνες στίβου τής Ρώμης. Λί
γες ήμέρες πρίν, καί συγκεκριμένα στο 
Διεθνές μήτιγκ των ’Αθηνών, μαζί μέ τόν 
Κοντοσώρο επέτυχε διπλή κατάρριψι τοϋ 
Πανελληνίου ρεκόρ τοϋ Ζαχαροπούλου 
(13'.54") στά 5.000 μ. Τόν καλύτερο 
χρόνο (13'.50".4) έφερε ό Κοντοσώρος, 
ένώ ό Χωροφύλαξ Κούσης έσημείωσε 13'. 
52".2 πού τοϋ έξασφάλισε όμως τρία νέα 
Πανελλήνια ρεκόρ ενδιαμέσων αποστά
σεων. Συγκεκριμένα έπέτυχε: Στά 2 μίλια 
8'.53".6. Τό προηγούμενο ρεκόρ μέ 
9'.05".2 κατείχε ό Δεπάστας άπό τις 
11 Νοεμβρίου 1958. Στά 4.000 μ. μέ 
11'. 10".0. Τήν παλαιά έπίδοσι είχε ό
Κοντοσώρος μέ 11 M 2" άπό τις 15 Ιου
νίου 1972. Τέλος στά 3 μίλια 13'.22'.8. 
Τό παλαιό ρεκόρ κατείχε καί πάλι ό 
Κοντοσώρος 13'.29" άπό τις 15 Ίου-
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Μετά τήν προσπάθεια εις τόν στίβο τής άμίλλης τό βόθρον τοϋ πρώτου νικη- 
τοϋ διά τόν Χωροφύλακα Κούση είς τό πρωτάθλημα άνωμάλου δρόμου Ε.Δ. καί 
Σ.Α. έτους 1974.

νίου 1972. Παράλληλα έδοκίμασε καί στά 
1.500 μ. σημειώνοντας 3'.44".1. Έ πί- 
δοσις ή όποια ύπολείπεται κατά τέσσερα 
δεύτερό),επτά καί ένα δέκατο άπό τό 
Πανελλήνιο ρεκόρ καί «παρασάγγας» 
άπό τό παλαιό άτομικό του (3'.54"). 
Δικαίως λοιπόν οί άθλ,ητικοί συντάκτες 
έχουν χαρακτηρίσει τόν Χωροφύλακα 
Κούση «μεγάλο άστέρι τής άντοχής». 
'Ύστερα άπό όλα αύτά προβάλλει τό εύ
λογο έρώτημα: Ποιά είναι ή μέχρι σή
μερα τροχιά του στο άθλητικό στερέωμα; 
«Σύντομη άλλά γεμάτη άπό συγκινήσεις» 
μάς εκμυστηρεύεται ό ίδιος. Τόν συναντή

σαμε μέ τήν άθλητική τσάντα «επ’ ώμου» 
καί μέ πρόσωπο πάντα πρόσχαρο. Πρίν 
άρχίσουν οί ερωτήσεις τοϋ ύποσχεθή- 
καμε ότι δέν θά τόν καθυστερήσωμε άπό 
τήν προπόνησί του.

—Μά έχω ήδη τελειώσει μάς λέει μέ τό 
πιό φυσικό ύφος τοϋ κόσμου. Παρατη
ρούμε καλ,ύτερα τά χαρακτηριστικά του. 
Τίποτε δέν δείχνει ότι ό άνθρωπος αύτός 
είχε διασχίσει τρέχοντας άποστάσεις πολ
λαπλάσια τής συνολικής διαδρομής τοϋ 
’Αθηναϊκού... μετρό.

—Πότε, πού καί πώς ξεκίνησες Μιχά- 
λη; ήταν ή πρώτη μας έρώτησι.



—Τον ’Ιανουάριο τοϋ 1969 στο ’Αγρί
νιο... τρέχοντας φυσικά.

—... Προς τήν ’Αθήνα;
—Στον περιφερειακό αγώνα άνωμάλου 

δρόμου μεταξύ άθλητών τοϋ Νομοϋ Αι
τωλοακαρνανίας, άπαντα υστέρα άπό ενα 
παρατεταμένο χαμόγελο. Έτρεξα σέ άπό- 
στασι 2.000 μέτρων καί ήρθα πρώτος. 
Αυτή ήταν ή πρώτη μου νίκη... Ή  συνέ
χεια τής άφηγήσεώς του έχει μία ένδια- 
φέρουσα πλοκή. Μέ τήν προτροπή τοϋ 
άδελφοΰ Κων]νου Κούση, τότε άθλητοΰ 
3.000 - 5.000 μ. καί μετέπειτα μέλους 
τής Εθνικής Όμάδος στίβου νέων, γρά
φεται στήν Γυμναστική 'Εταιρεία ’Αγρί
νιου. Μέχρι τον Αύγουστο τοϋ 1970, προ
τιμά περισσότερο τήν έργασία τοϋ ώρο- 
λογοποιοΰ καί λιγώτερο τήν προπόνησι. 
’Από τήν χρονολογία αυτή έμελλε να άφή- 
ση οριστικά τα ωρολόγια πού τόν άπα- 
σχολοΰσαν, για να τα άπασχολή ό ίδιος 
άπό τότε καί μέχρι σήμερα μέ τίς κατα
πληκτικές επιδόσεις του.

—Ποιοί είναι οί σημαντικοί σταθμοί 
στήν άθλητική καρριέρα σου, τόν ρωτάμε 
σέ μια στιγμή.

—Ή  συμμετοχή μου στήν προεθνική 
ομάδα στίβου ώς άθλητοΰ τών 5.000 μ. 
.τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1971, ή κατάταξίς 
μου στο Σώμα τής Χωροφυλακής τόν 
’Ιούνιο τοϋ 1972, καί ή έφετεινή σαιζόν 
πού μέ άποζημίωσε στίς προσπάθειές μου 
μέ νέα ρεκόρ... _

—Ποιος σέ παρακίνησε νά καταταγής 
στό Σώμα τής Χωροφυλακής ;

—Ό  συνάδελφός μου καί προπονητής 
σήμερα τής Όμάδος στίβου Χωροφυλα
κής κ. Γεώργιος Άποστολόπουλος. ’Ο
φείλω πολλά στήν Χωροφυλακή όπου βρή
κα κάθε είδους διευκόλυνσι. Παρακαλώ 
νά σημειώσετε ότι θά ήταν εύχής έργον 
έάν έρχονται στό Σώμα μας όσοι έχουν 
άθλητικό ταλέντο. Μαζί μέ μία καλή στα
διοδρομία έχουν πολλές πιθανότητες νά 
άναδειχθοΰν σπουδαίοι άθληταί.

"Οταν ό Χωροφύλαξ Κούσης κατετάγη 
στήν Χωροφυλακή, είχε τά έξής άτομικά 
ρεκόρ: 10.000 μ. 31'54".2 καί 5.000 μ. 
14'.46” . Ή  άθλητική ζωή πού τού εξα
σφάλισε τό Σώμα, οί οδηγίες τοϋ προ- 
πονητοΰ του, τό ήθος του, ή σκληρή προ- 
πόνησις, καί ή συμμετοχή του σέ δεκάδες 
άγώνες στήν Ελλάδα καί τό ’Εξωτερικό, 
τόν έφεραν σήμερα στήν άξιοζήλευτη θέσι 
νά άποτελή ένα άπό τά πρώτα ονόματα 
καί ταύτόχρονα τήν χρυσή έλπίδα τοϋ 
Ελληνικού Κλασσικού ’Αθλητισμού. 'Ό 
ταν ρωτήσαμε τόν πρωταθλητή μας γιά τά 
μελλοντικά του σχέδια μας είπε χωρίς 
στόμφο καί περιστροφές:

—Τί άλλο παρά νά είμαι προσγειωμένος 
καί συνεπής άπέναντι στόν εαυτό μου καί 
τόν προπονητή μου κ. Ίγκλόϊ τόν όποιον 
μαζί μέ τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί 
τήν ’Αθλητική ήγεσία τής χώρας μας, 
οφείλω νά εύχαριστήσω καί άπό αύτή τήν 
θέσι. "Οσο γιά τά σχέδιά μου τί νά πώ; 
"Οπως κάθε άθλητής επιδιώκω νά βελ
τιώσω τίς επιδόσεις μου. Οί Πανευρωπαϊ
κοί τής Ρώμης τόν Σεπτέμβριο θά μοΰ 
δώσουν μιά μεγάλη εμπειρία.

... Καί γιατί όχι μιά νίκη καί τό 1976 
μιά ’Ολυμπιακή διάκρισι προσθέτομε εμείς 
χωρίς καμμιά δόσι ύπερβολής. Ό  Χωρο
φύλαξ Κούσης είναι μόλις 21 ετών. Μαζί 
μέ τά άλλα προσόντα του διαθέτει καί ένα 
άκαταμάχητο: τήν ισχυρή θέλησι. Είθε 
νά τόν όδηγήση σέ νέες θριαμβευτικές 
επιδόσεις. Τού τό ευχόμαστε μέ όλη μας 
τήν καρδιά.
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« ....... Τό κατάστημα ύπόκειται εις άγορανομικόν έλεγχον........» Αύτή
τήν έπιγραφή θά μπορούν νά τοποθετούν στό έξής τά ανεπιθύμητα σέ όλους 
άλλα ώστόσο άπαραίτητα Γραφεία Τελετών, όπως έχει έπικρατήσει νά 
τιτλοφορούνται τά τελευταία χρόνια μετά τήν άπάλειψι τού κακόηχου έκεί- 
νου «κηδειών». Σύμφωνα μέ μιά πρόσφατη άγορανομική διάταξι, οί υπηρε
σίες καί τά είδη πού προσφέρουν τά Γραφεία αυτά στίς έκφορές τών νεκρών 
καί τά μνημόσυνα, χαρακτηρίζονται ώς «άγαθά ούσιώδη έν έπαρκείμ». 
Κατά συνέπειαν οί τιμές τών μεταθανάτιων τιμών θά έλέγχωνται γιά ύπερ
βολικό κέρδος. "Ωστε λοιπόν τά φέρετρα, τά στεφάνια, τά μαύρα κρέπια. 

οί κορδέλλες, καί ένα σ ωρό άλλα «άξεσουάρ» τών νεκρών είναι «άγαθά» 
καί μάλιστα ούσιώδη. ’Αλλά αύτό άς μή μάς προξενή έντύπωσι. Είναι καί 
αύτά άπαραίτητα καταναλωτικά άγαθά, άσχετα άν δέν τά άπολαμβάνουν 
ό νεκρός καί οί τεθλιμμένοι συγγενείς καί φίλοι του. Σημασία έχει τό γεγο
νός ότι σήμερα ό θάνατος δημιουργεί ένα τρόπο ζωής έννοεΐται όχι μόνο 
γιά όσους άπολαμβάνουν πλούσιες κληρονομιές, άλλά καί γιά άλλους οί 
όποιοι άναλαμβάνουν έργολαβικώς κηδείες «πάσης τάξεως» όπως άναφέ- 
ρουν οί μικρόσχημες διαφημιστικές ρεκλάμες τών διαφόρων Γραφείων 
όπου καί όταν βρεθή ή κατάλληλη εύκαιρία. Σήμερα, όταν κλείση ό βιολο
γικός κύκλος τοϋ άνθρώπου, δέν έπικυρώνεται άπλώς μέ τήν περίπου ρομ
βοειδή σφραγίδα ένός άπέριττου φερέτρου. Μέχρι νά καταλήξη ό μεταστάς 
στήν τελευταία του κατοικία, μεσολαβεί μία όσο ποτέ άλλοτε πολύπλοκη 
διαδικασία μέ κύρια χαρακτηριστικά τήν τυποποιημένη διακοσμητική 
φροντίδα γιά τόν νεκρό, καί τόν συμβιβασμό τών συγγενών καί φίλων του μέ 
τήν ιδέα ότι έτσι άποδίδεται ό «όφειλόμενος ύστατος φόρος τιμής». Τώρα 
έάν ό ύστατος αύτός φόρος είναι περισσότερο.. ..προσοδοφόρος γιά ώρι- 
σμένη κατηγορία άνθρώπων καί λιγώτερο ούσιώδης άνεξαρτήτως κατηγο
ρίας κηδείας, αύτό είναι μιά άλλη όπωσδήποτε άνθρώπινη συγκινητική ιστο
ρία, μέ διάχυτη όμως τήν ματαιοδοξία σέ πολλά άπό τά κεφάλαιά της. 
Εκείνο πάντως πού δέν πρέπει νά άγνοή κανείς είναι τό γεγονός ότι τά 
Γ ραφεία τελετών παρέχουν—μέ τό άζημίωτο ’ βεβαίως—μία σημαντική 
κοινωνική προσφορά. Είναι καί αύτά κέντρα έξυπηρετήσεως τού κοινού 
όπως καί τά Δημόσια, μέ τήν διαφορά όμως ότι τά πρώτα προσφέρουν άνε- 
πιθύμητα άλλά ώστόσο άναγκαΐα, ένώ τά δεύτερα έπιθυμητά «άγαθά», μέ 
τήν άγορανομική σημασία τής λέξεως. Ή  ύπαγωγή τους σέ μιά ώρισμένη 
άγορανομική κατηγορία ήταν έπιβεβλημένη γιά τήν άποτελεσματική προ
στασία ένός «κατά συνθήκην» καταναλωτικού κοινού. Γιατί διαφορετικά 
μέ τήν σύγχυσι καί τόν άφόρητο ψυχικό πόνο πού προκαλεϊ ένας θάνατος, 
ποιος θά μπορούσε νά βρή τό κουράγιο γιά νά διαπραγματευθή τό άντίτιμο 
τών άπαραιτήτων καί μή ειδών καί ύπηρεσιών μιας κηδείας; Υπάρχουν 
βέβαια οί προκαθωρισμένες κατηγορίες κηδειών. Ά ν λάβωμε όμως ύπ’ όψιν 
τίς κατά καιρούς άνακοινώσεις τών διαφόρων Γραφείων πού όμιλοϋν γιά 
«λογικές», «άσυναγώνιστες» ή «άνθρωπιστικές» τιμές, τότε ή άσκησ* 
άθεμίτου συναγωνισμού είναι ή έπικρατέστερη έκδοχή. Ποιος δέν θυμάται 
τόν άγριο πόλεμο μέ άπειλές καί καρεκλομαχίες πού ξέσπασε πριν άπό ένα 
περίπου χρόνο στήν συμπρωτεύουσα μεταξύ «ήνωμένων» καί «άνεξαρτήτων» 
Γραφείων τελετών; Ό λα αύτά συνέβησαν προφανώς γιατί οί μέν ή οί δέ 
«χτυπούσαν» τίς κηδείες άνάλογα μέ τίς περιστάσεις πού εΰρισκαν. Τούλά- 
χιστον αύτό προκύπτει άπό τίς κατά καιρούς καταγγελίες ώρισμένων Γρα
φείων πρός τήν Αστυνομία ή όποια θά μπορή στό έξής νά ένεργή έλεγχο 
έννοεΐται ούσιώδη καί όχι κατόπιν....... τελετής.
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙ 

ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΦΙΛΜ 

ΤΩ Ν 57 ΩΡ ΩΝ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ  Ρ Ε Π Π Α
Ύ π ο μ ο  ι ρ ά ρ χ ο υ

Ή τα ν στ’ Αλήθεια ένα «σήριαλ—μαμμούθ» μέ 38 
« αυτοτελή ίπεισόδια» τω ν 90 λ επ τώ ν , πού « βγήκαν στόν 
Αέρα» μέσα σέ 25 ήμέρες, δσο Ακριβώς κρΑτησαν οί 
Αγώνες καί ο ί . . . . Αγωνίες τοϋ 10ου Παγκοσμίου  
Κ υ πέλλου . ΤελικΑ, τό χρυσό « ’Ό σκαρ» τοΰ μεγΑλου 
αϋτοϋ Ποδοσφαιρικού ΦεστιβΑλ , έκέρδισε ή όμάδα τοΰ 
Χ έλμουτ Σέν ή «θρυλικοΰ παπποΰ» δπως τόν Αποκαλοΰν 
σήμερα οί Γερμανοί φ ίλα θ λοι, υστέρα Από μιΑ συγκλο
νιστική Αναμέτρησι μέ τούς «ΊπτΑ μενους 'Ο λλανδούς»  
τοΰ Ρίνους Μ ίχελς, πού δέχθηκαν μέ Αξιοπρέπεια τήν 
ή ττα , γιατί Απλούστατα οί Αληθινά μεγάλες όμάδες δέν 
ξέρουν μόνονά κερδίζουν , Αλλά καί νά χάνουν . . . .

k -------------------------------------*

’Αντί για τόν «κινηματογραφικό» υπό
τιτλο, βεβαίως καί θά μπορούσαμε νά 
χρησιμοποιήσουμε καί άλλους πολλούς, 
δπως παραδείγματος χάριν : «Τό κύπελλο 
των εκπλήξεων», «Τό μεγάλο τίμημα της 
Εύρωπαϊκής ποδοσφαιρικής άνωτερότη- 
τος», «Ένας μεγάλος τίτλος πού «κτυ- 
πήθηκε» άπό τό Γερμανικό καρρέ των 
άσσων» κ.λ.π. "Οσο δμως καί άν φαίνεται 
έκ πρώτης οψεως παράξενο, ό ύπότιτλος 
πού ήδη χρησιμοποιούμε, είναι δπως θά 
έλεγε κανείς συνυφασμένος μέ τήν σημε
ρινή κοινωνική πραγματικότητα. Τό «για
τί» είναι άπλούστατο. Σήμερα, ή ταχύτης 
των επικοινωνιών καί ό λεγόμενος «όπτι- 
κός πολιτισμός», τούλάχιστον στόν ποδο
σφαιρικό χώρο, δέν Αφήνουν τίποτε κρυφό 
κάτω άπό τόν έτερόφωτο πάντα «ήλιο»

της δημοσιότητος. Ωστόσο δμως δέν εί
ναι σπάνιες οί περιπτώσεις, δταν δη- 
μιουργοΰνται άκόμη καί «κυνικά καύμα
τα» στην περίπτωσι πού θέλομε νά τονί- 
σωμε ώρισμένα «καυτά θέματα» — φυσι
κά καί τό ποδόσφαιρο—καθώς τό άπλετο 
φώς τής δημοσιότητος διαχέεται Ανάμε
σα άπό τούς έκ κατασκευής συγκεντρωτι
κούς κινηματογραφικούς, τηλεοπτικούς 
καί φωτογραφικούς φακούς, ή άπό τά Αμέ
τρητα πρίσματα πού σχηματίζουν κάθε 
φορά οί λεγάμενες «Αποκρυσταλλωμένες
γνώμες»__ Σχετικά μέ τό «φαινόμενο
τοϋ αίώνος» — δπως άποκαλεϊται συνή
θως τό ποδόσφαιρο — ή ψυχαγωγία καί ή 
κοινωνιολογία μάς έχουν δώσει γενικά ή 
καί Αβέβαια καμμιά φορά συμπεράσματα, 
άν κρίνωμε άπό τις έκ διαμέτρου Αντίθε

τες Απόψεις πού διατυπώνονται κάθε τόσο 
Έ ν δψει δλων αύτών σήμερα γνωρίζομε ή 
νομίζομε δτι γνωρίζομε τά πάντα γύρω 
άπό τό ποδόσφαιρο, τούς παίκτες καί γε
νικά κάθε άτομο πού έχει άμεση σχέσι μέ 
αύτό. Μέ τήν όπτική αύτή ποδοσφαιρική 
ένημέρωσι στήν μνήμη μας άποτυπώνον- 
ται κάθε φορά ένα σωρό άπό πιθανές καί 
Απίθανες γενικότητες ή λεπτομέρειες πού 
συνθέτουν ένα Ατέλειωτο φίλμ έντυπώ- 
σεων δμοιο μέ τό πρόσφατο έκεΐνο τοϋ 
10ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τό ίδιο 
Ακριβώς πού παρακολουθούμε ήδη νά ξε
τυλίγεται σέ άργό γύρισμα γιά νά μάς δο- 
θή έτσι ή εύκαιρία νά άξιολογήσωμε κα
λύτερα τις κυριώτερες φάσεις του.· Ά πό 
τούς πρώτους τίτλους πού «πέφτουν» δια
βάζομε τά ονόματα 16 ομάδων, ισαρίθμων
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Δύο χιλιάδες μαθηταί καί μαθήτριαι σχηματίζουν τό σύμβολον τοϋ 10ου παγ
κοσμίου κυπέλλου εις τό στάδιον τής Φραγκφούρτης κατά τήν έναρξιν των αγώνων.

προπονητών καί 352 παικτών πού πήγαν 
στήν Δυτική Γερμανία να λάβουν μέρος 
στο μεγάλο αύτό Ποδοσφαιρικό ’Ιωβη
λαίο, άλλοι σαν έπίδοξοι πρωταγωνισταί 
καί άλλοι σάν άουτσάϊντερς έλπίζοντας 
στήν μεγάλη έκπληξι. Μεγάλοι άπόντες : 
ή ’Αγγλία, ή 'Ισπανία, ή Πορτογαλία. 
’Ανίσχυροι άλλα φαινομενικά τουλάχιστον 
αισιόδοξοι παρόντες : ή Αύστραλία, ή ’Αϊ
τή καί τό Ζαΐρ. Τέλος λογικά φαβορί ή 
Βραζιλία, ή Δυτική Γερμανία, ή ’Ιταλία, 
καί άπό κοντά, στήν πρώτη γραμμή τών 
άουτσάϊντερς, ή 'Ολλανδία, ή ’Ανατολική 
Γερμανία, ή Γιουγκοσλαβία, ή Αργεντινή, 
ή Σουηδία, ή Πολωνία κ.λ.π. Πριν άκόμη 
άνοιξη ή αύλαία τοϋ Κυπέλλου κάθε μία 
άπό τις μεγάλες ομάδες άντιμετώπισε καί 
ένα κάποιο «Χάντικαπ». Ή  Βραζιλία 
προβληματιζόταν μέ τήν άπουσία τοϋ Πε- 
λέ, τήν άστάθεια πολλών παικτών κατά 
τούς τελευταίους αγώνες προετοιμασίας, 
καί γενικά μέ τήν προσαρμογή της στο 
Εύρωπαϊκό άγωνιστικό περιβάλλον. 'Η  
Δυτική Γερμανία ξεκίνησε μέ τό άγχος αν 
θά μπορούσε νά δικαιώση τις προσδοκίες 
τών φιλάθλων της πού τήν ήθελαν σίγουρη 
πρωταθλήτρια μιά καί άγωνιζόταν στήν 
έδρα της. Οί τελευταίοι είχαν διχασθή σέ 
πολλά στρατόπεδα γύρω άπό τό θέμα συγ- 
κροτήσεως τής ένδεκάδος ή όποια έγινε ώς 
γνωστόν μέ βάσι τήν τροπαιοΰχο εφέτος 
Μπάγεον, άλλά μέ τον μεγάλο Νέτσερ στο 
περιθώριο καί τον μάνατζερ Χέλμουτ Σέν

ούσιαστικά στήν σκιά τοϋ σημερινού 
«Κάϊζερ» τοϋ Γερμανικού Ποδοσφαίρου 
Φράντς Μπεκενμπάουερ. Ή  ’Ιταλία είχε 
στήν ήμερησία διάταξι τήν παιδαριώδη τις 
περισσότερες φορές στάσι τών παικτών 
της, καί τό ένδεχόμενο τής άποτυχίας μέ 
τήν «γερασμένη» ομάδα πού είχε μοντά
ρει ό άποδιοπομπαΐος σήμερα Φερρούτσιο 
Βαλκαρέτζι. Τέλος ή 'Ολλανδία άφοΰ ξε- 
πέρασε μέ συμβιβαστική τακτική τό θέμα 
τών πριμ καί συνειδητοποίησε τήν άπου
σία τών Κάϊζερ καί Χουλσώφ, είχε (ορι
σμένες σοβαρές επιφυλάξεις περί τοϋ έάν 
άπό τον συγκερασμό τών παικτών τοϋ 
“Αγιαξ καί τής Φέγενορντ, θά μπορούσε 
νά άποτυπωθή καί στο σχήμα τής ’Εθνι
κής 'Ομάδος, ή γνωστή φινέτσα τού 'Ολ
λανδικού Ποδοσφαίρου. ’Αλλά εκείνο πού 
είχε έπηρεάσει άσχημα τά μέλη δλων γε
νικά τών ποδοσφαιρικών άποστολών, καί 
άνησυχήσει φανερά τά πνεύματα τών ορ
γανωτών, ήταν ό φόβος μιας ένδεχομένης 
έπαναλήψεως τών αιματηρών γεγονότων 
τού Μονάχου τό ’72. "Ενας τεράστιος μη
χανισμός είχε τεθή στήν διάθεσι τού Χέρ 
Φράντς Χαϊμερλ, άνωτάτου επόπτου τών 
άγώνων τού 10ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
;! I ταν αφάνταστα μεγάλη ή ευθύνη τοϋ 
άνθρώπου αύτοΰ γιά τήν διατήρησι τής 
τάξεως καί τήν προστασία δεκάδων εκ
προσώπων τής Διεθνούς Ποδοσφαιρικής 
«’Ελίτ» ώρισμένοι άπό τούς οποίους είχαν 
άποτιμηθή μέ μυθώδη ποσά. Τό Γραφείο

του στήν όδό «Έστράσσε» τού Μονάχου 
είχε μεταβληθή σέ άληθινό Στρατηγείο 
’Επιχειρήσεων. ’Από έκεϊ είχε άπλωθή 
ένα τεράστιο δίκτυο άσφαλείας πού κατέ
ληγε στά 9 γήπεδα διεξαγωγής τών 38 
άγώνων. "Ολα είχαν όργανωθή μέ σχολα
στικότητα στήν μορφή ένός πολύπλοκου 
μηχανισμού άκριβείας μέ κυριώτερα έξαρ- 
τήματα ένα ηλεκτρονικό εγκέφαλο, πολ
λές τηλεφωνικές γραμμές, 20 κορυφαίους 
επιτελείς, καί μιά ολόκληρη στρατιά άπό 
βοηθούς. Γιά τήν άσφάλεια τών άγώνων, 
χρησιμοποιήθηκαν έπίσης 10.000 ’Αστυ
νομικοί μέ στολή, άγνωστο πόσοι άλλοι μέ 
πολιτική περιβολή, στρατιώτες, πολιτο
φύλακες, ομάδες ελευθέρων σκοπευτών, 
δεκάδες εκπαιδευμένα ’Αστυνομικά σκυ
λιά, χιλιόμετρα άπό συρματοπλέγματα, 
έλικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα, κοι
νά περιπολικά, δλα έφωδιασμένα μέ τε
λευταίου τύπου άνάλογα μέσα. "Υστερα 
άπό τά ασφυκτικά αυτά μέτρα άσφαλείας, 
έπόμενο ήταν νά έπηρεασθή—τούλάχιστον 
στήν άρχή—ή άπόδοσις τών παικτών, οί 
όποιοι σέ κάθε μάτς συνώδεύονταν μέχρι 
τον άγωνιστικό χώρο άπό 50 ’Αστυνομι
κούς μέ τό δάχτυλο στήν σκανδάλη. Πρέ
πει επίσης νά σημειωθή δτι οί παίκτες 
έγνώριζαν τήν υπαρξι ένός ειδικού συστή
ματος συναγερμού πού προέβλεπε τήν δια
κοπή ένός άγώνος καί τήν άμεση μεταφο
ρά τους—στήν κυριολεξία αρπαγή—σέ 
άσφαλή καταφύγια. Εύτυχώς δμως πού τό 
σχέδιο αυτό έμεινε ανεφάρμοστο μέχρι τό 
τέλος τών άγώνων. Γενικά τά μέτρα άσφα
λείας κατά τήν διάρκεια τού «Βέλτμαϊ- 
στερσάφτ» ήταν τόσο έντονα, ώστε ξεπέ- 
ρασαν άκόμη καί έκεϊνα πού είχαν 
ληφθή τό 1936 κατά τήν «’Ολυμπιά
δα τού Χίτλερ» δπως έμεινε γνωστή 
στήν 'Ιστορία. "Ολα αυτά δμως δέν 
εμπόδισαν τις χιλιάδες τών φανατικών 
φιλάθλων πού έσπευδαν στήν εξέδρα γιά 
νά ένισχύσουν τις ομάδες τους ανεξάρτητα 
άν προηγουμένως είχαν καταβάλει ειδικά 
άσφάλιστρα ή οί ιαχές τους πνίγονταν τις 
περισσότερες φορές άπό τον θόρυβο τών 
έλικοπτέρων πού περιπολοΰσαν στον έναέ- 
ριο χώρο τών γηπέδων. "Οπως καί στά 
δύο άμέσως προηγούμενα Κύπελλα τού 
1970 και 1966, ή πρεμιέρα σφραγίσθηκε 
μέ τό ίδιο σκορ : 0 - 0. Τό γεγονός αυτό 
άσφαλώς καί δέν θά είχε καμμιά ιδιαίτερη 
σημασία έάν δέν άγωνιζόταν καί μάλιστα 
άναπτύσσοντας ένα ποδόσφαιρο κακής 
ποιότητος ή μέχρι χθές πρωταθλήτρια κό
σμου Βραζιλία. Ή  μοναδική εντυπωσιακή

Τά μέτρα άσφαλείας της Γερμανικής Αστυνομίας κατά τήν διάρκειαν τών 
άγώνων ήσαν έξαιρετικά αυστηρά.
Αυτό όμως δέν έμπόδισε τούς Γερμανούς’Αστυνομικούς νά άναζητήσουν 
τά ποδοσφαιρικά των είδωλα καί νά τούς ζητήσουν αύτόγραφα.
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ψαν καί άλλοι τό ΐδιο σύστημα, τότε οί 
«Άτζοϋρι» λογικά θά έπρεπε νά είχαν ήδη 
άναζητήσει καί υλοποιήσει ένα νέο είδος 
αγωνιστικής τακτικής μέ τά στοιχεία τής 
ταχύτητος καί δυνάμεως πού είναι τά δύο 
βασικά γνωρίσματα τοΰ μοντέρνου ποδο
σφαίρου. ’Αντί λοιπόν οί ’Ιταλοί «τιφόζι» 
νά κραυγάζουν μετά τήν λήξι τοΰ άγώνος 
μέ τήν Πολωνία «Θάνατος στον Βαλκα- 
ρέτζι» θά ήταν περισσότερο συνεπείς αν 
βροντοφωνοϋσαν «Θάνατος στο κατενά- 
τσιο» τό κύριο δηλαδή γνώρισμα τοΰ πο
δοσφαίρου «άλά - ’Ιταλικά». Γιά δλους 
αυτούς τούς λόγους ό άποκλεισμός τής 
’Ιταλίας δέν έστενοχώρησε κανένα άλλον 
έκτος άπό τούς ’Ιταλούς. Δέν συνέβη όμως 
τό ίδιο μέ τούς εντυπωσιακούς Σκωτσέ- 
ζους τοΰ Γου'ίλλυ ’Όρμοντ οί όποιοι έχα
σαν τό εισιτήριο γιά τήν ημιτελική φάσι,

Γκέρτ Μίλλερ, ό ποδοσφαιριστής «γκολ» 
πού χάρισε στήν όμάδα του τόν τίτλο, μέ 
τό δεύτερο γκολ πού έπέτυχε εις βάρος 
τής 'Ολλανδίας.

Γιόχαν Κρόύφ καί Φράντσ Μπεκενπάουερ οί δύο πρωταγωνισταί του 10ου 
παγκοσμίου κυπέλλου οί όποιοι έγοήτευσαν τούς θεατάς μέ τό ώραΐο παιχνίδι τους 
σέ μιά προσωπική άναμέτρησι στόν τελικό αγώνα.

εικόνα άπό τό μάτς αυτό, ήταν ή είσοδος 
στόν στίβο τοΰ Πελέ καί τοΰ Ζέελερ οί 
όποιοι άντήλλαξαν συμβολικά κύπελλα, 
έπισφραγίζοντας έτσι τό τέλος μιας ποδο
σφαιρικής γενιάς πού άπέδωσε ποδόσφαιρο 
άπλησίαστης ίσως σήμερα στάθμης. Ό  
Πελέ έδωσε καί τό εναρκτήριο λάκτισμα 
γιά νά άρχίση έτσι ένα παιχνίδι, κύριο χα
ρακτηριστικό τοΰ οποίου ήταν ή μείωσι 
τοΰ ρυθμοϋ του άπό τούς τούς Βραζιλιά
νους μέ σκοπό νά διατηρήσουν τήν εστία 
τους άνέπαφη άπό τις επιθετικές - ιδίως 
στό δεύτερο ήμίχρονο - Γιουγκοσλαβικές 
διεισδύσεις. Έ τσ ι οί μέχρι χθές δάσκαλοι 
τοΰ ωραίου έπιθετικοΰ ποδοσφαίρου έγι
ναν οί χειρότεροι μαθηταί τοΰ «Κατενά- 
τσιο». Ηταν φανερό ότι ή άπουσία των 
Πελέ, Τοστάο, Γκέρσον, καί Κάρλος Ά - 
μπέρτο, είχε άποδυναμώσει σημαντικά 
τήν πανίσχυρη ενδεκάδα τοΰ ’70 πού κέρ
δισε μέ άνεσι τό «Μούντιαλ» άποδίδοντας 
φανταστικό ποδόσφαιρο στόν ρυθμό τής 
σάμπας. Πολλοί άπέδωσαν τήν κακή έμ- 
φάνισι των «καριόκας» στό βαρύ τερραίν. 
Ή  συνέχεια όμως ήταν τό ίδιο άποκαρ- 
διωτικη. Η Βραζιλία, ή χώρα όπου τό 
ποδόσφαιρο δέν είναι άπλώς ’Εθνικό σπόρ 
άλλά ή ίδια ή ύπόστασί της, πέρασε χω- 
λαίνοντας στήν ήμιτελική φάσι καί σέ άπό- 
στασι άναπνοής άπό τήν άήττητη Σκωτία 
χάρη στήν διαφορά ένός τέρματος. Μέ 
άλλα λόγια δηλαδή, έάν ή όμάδα τοΰ Ζαΐρ 
μετά τήν συντριβή της άπό τούς Γιουγκο
σλάβους έπέμενε στήν άρχική της άπόφασι 
νά άποχωρήση άπό τό Κύπελλο, τότε ή 
Βραζιλία θά έπαιρνε μιά «Πύρρειον νίκην» 
άνευ άγώνος μέ 2 - 0, καί ταύτόχρονα τό 
εισιτήριο τής άδοξης έπιστροφής στό Ρίο 
πού τελικά τήν εξασφάλισε μέ σχετική. . . .  
καθυστέρησι. Τέσσερα άπό τά «άουτσάϊν- 
τερς» πέρασαν στά ήμιτελικά άφοΰ ταπεί
νωσαν μεγάλα όνόματα τοΰ Παγκοσμίου 
Ποδοσφαίρου. Οί ομάδες αυτές ήταν ή 
ιπτάμενη 'Ολλανδία, ή πολυσύνθετη Γιουγ- 
κ ίσλαβία, ή σκληροτράχηλη ’Ανατολική 
Γερμανία, καί ή έκπληκτική Πολωνία. Οί 
παίκτες τοΰ Γκόρσκι οί όποιοι μέ τήν 
ιστορική ισοπαλία τοΰ Γουέμπλεϋ έδιω
ξαν τόν Ράμσεϋ άπό τήν θέσι τοΰ προπο- 
νητοΰ τής ’Εθνικής ’Αγγλίας, έξασφάλισαν
βάσιμες προϋποθέσεις----άνεργίας καί γιά
τόν Φερρούτσιο Βαλκαρέτζι. Αύτό έγινε 
μετά τήν μεγάλη νίκη τους έπί τής «Σκου- 
άντρα Άτζούρα» πού ταύτόχρονα μετα
φράζεται καί σάν νίκη τοΰ μοντέρνου έπι- 
θετικοΰ ποδοσφαίρου εναντίον τοΰ «κα-

τενάτσιο» τοΰ-όπως έχει χαρακτηρισθή - 
«δημίου» των γηπέδων. Οί ’Ιταλοί ασφα
λώς θα πήραν ένα σκληρό μάθημα ύστερα 
άπό τήν συντριβή τους αύτή. Ή  κυνική 
άμυνα μέ τις ευκαιριακές άντεπιθέσεις εί
ναι πιά ανίσχυρες νά άναχαιτίσουν πάντα 
άποτελεσματικά τις ταχύτατες επιθετικές 
ενέργειες μέ τις έξυπνες εναλλαγές μπάλ- 
λας καί παικτών στόν κενό χώρο. Οί ’Ιτα
λοί μπορεί νά είναι οί έφευρέτες τοΰ «λί- 
μπερο» καί τοΰ «στόππερ» άλλά αυτό σή
μερα τούλάχιστον δέν είναι τά άκαταμά
χητα «ατού» μιας άμύνης. Άφοΰ άντέγρα-

Χέλμουτ Ιέν  ό στρατηγός τής νίκης 
τής Γερμανικής όμάδος, πού έπί μία 
τετραετία κατέστρωνε έπιμελώς τά σχέ
δια γιά τήν κατάκτησι τού παγκοσμίου 
τίτλου.
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χάρη σ’ ένα γκολ πού επέτυχαν οί ίσό- 
βαθμοί τους Βραζιλιάνοι 10 μόλις λεπτά 
προ τής λήξεως τοϋ άγώνος μέ τό ποδο
σφαιρικής άσχετο Ζαΐρ. Γιά τον άποκλει- 
σμό τής Βραζιλίας άπό τόν μεγάλο τελικό 
έγράφησαν πολλά καί έλέχθησαν άρκετά 
περισσότερα. Εκείνο πάντως πού έχει ση
μασία είναι τό γεγονός ότι ή ομάδα τοϋ 
Μάριο Ζαγκάλο δέν έχασε τόν τίτλο άπό 
κακές συμπτώσεις οΰτε άπό την έλλειψι 
τοϋ Πελέ καί των άλλων άπόντων κορυ
φαίων στελεχών της, άλλά άπό βασικά 
σφάλματα τακτικής. "Οπως θά ίδοϋμε στην 
συνέχεια ή άναμφισβήτητα μεγάλη ’Ολ
λανδία πού είναι σήμερα ή έκφρασι τής τε
λευταίας ποδοσφαιρικής λέξεως, έχασε τό 
βαρύτιμο κύπελλο άπό στιγμιαία έλλειψι 
τακτικής. 'Επομένως τί Θά μπορούσαν 
νά επιτύχουν οί Βραζιλιάνοι, άφοΰ οΰτε 
σύγχρονο ποδόσφαιρο άπέδωσαν, οΰτε σω
στή τακτική άκολούθησαν ; Πήγαν στήν 
Δυτική Γερμανία μέ τήν έντύπωσι ότι τό 
Παγκόσμιο Κύπελλο θά ήταν όπως καί 
στις παλαιότερες διοργανώσεις, ύπόθεσις 
2 - 3  ομάδων. Καί τό χειρότερο : ’Ανα
κοίνωσαν πρόωρρα τις μεταγραφές των 
δύο βασικών στελεχών τους Ζαϊρζίνιο και

Πάουλο Σέζαρ. Οί τελευταίοι έγνώριζαν 
ότι γιά νά γίνουν τελικά δεκτοί άπό τήν 
Γαλλική Μαρσέϊγ, θά έπρεπε νά είναι σώοι 
καί αβλαβείς. "Υστερα άπό αύτό επόμενο 
ήταν νά παίζουν συγκρατημένα δημιουρ
γώντας τις άνάλογες επιπτώσεις σέ βάρος 
της όμάδος. Οί Βραζιλιάνοι βασικά έπαι
ξαν τό γνώριμο Νοτιοαμερικανικό ποδό
σφαιρο χωρίς όμως νά άναβιώσουν τήν 
παλαιά γοητεία καί άποτελεσματικότητά 
του γιατί άπλούστατα βρέθηκαν σέ κακή 
ήμέρα, άλλά κυρίως μπροστά, σέ «ορισμέ
νους άντιπάλους πού διέθεταν ταχύτητα, 
δύναμι, εύστροφία καί γενικά κίνησι τής 
άμύνης καί έπιθέσεως στον ρυθμό τοϋ 
μπάσκετ. Γενικά ήταν προσκεκολλημένοι 
στήν παλαιά τακτική πού άπαιτοϋσε νά 
τρέχη ή μπάλλα περισσότερο άπό τόν παί
κτη. Σήμερα όμως επικρατεί ή άρχή νά 
τρέχουν ταύτόχρονα μπάλλα καί παίκτης 
(περισσότερο ό τελευταίος) άρκεϊ μονάχα 
νά μή τρέχη άσκοπα. ’Επίσης νά διαθέτη 
εύελιξία καί εύστροφία καί νά είναι ικανός 
νά άλλάξη άπότομα καί όταν χρειάζεται 
τόν ρυθμό τοϋ παιχνιδιού σέ άπόλυτο συγ
χρονισμό μέ τούς συμπαϊκτες του. "Οσα 
δηλαδή δέν επέτυχαν οί «Καριόκας» στήν 
κρίσιμη συνάντησί τους μέ τούς 'Ολλαν
δούς. Κυνήγησαν βέβαια μέ πείσμα τήν
μπάλλα άλλά καί τ ά .........πόδια τοϋ Κρόϊφ
καί τοϋ Νέσκενς γιατί όλοι έκτος άπό τούς 
Ζέ Μαρία καί Φραντσίσκο Μαρίνιο, ήταν 
άνίσχυροι νά παρακολουθήσουν τόν ρυ
θμό πού επέβαλλαν οί 'Ολλανδοί οί όποιοι 
μέσα στον κυκεώνα μέ τά 86 φάουλ καί τά 
άμέτρητα βίαια μαρκαρίσματα βρήκαν τήν 
ευκαιρία νά πετάξουν χωρίς χρονοτριβή 
δύο φορές τήν μπάλλα στά δίχτυα άπό δύ
σκολες θέσεις. Τό ίδιο δηλαδή πού πετύ
χαιναν οί Πολωνοί μέ τούς Λάτο καί Σάρ- 
μακ, καί οί Δυτικογερμανοί μέ τούς 
Μπράϊτνερ καί Μύλλερ. Ό  τελευταίος, μέ 
τά δύο πολύτιμα τέρματα πού επέτυχε 
εναντίον τών Πολωνών καί 'Ολλανδών δι
καιούται νά διατηρή έπαξίως τόν τίτλο τοϋ 
«μίστερ γκολ». Δέν είχε βέβαια τήν «συγ
κομιδή» πού άπεκόμισε στο «Μούντιαλ» 
τό ’70. Πολλοί έσπευσαν νά συμπεράνουν 
ότι αύτό έγινε γιατί εφέτος δέν είχε δίπλα 
του τόν κατάλληλο παρντεναίρ τής κλά- 
σεως τοϋ άξέχαστου Ζέελερ. Αύτό όμως 
δέν είναι άπόλυτο. 'Η  έποχή πού οί προπο-

νηταί «φόρτωναν» ολόκληρο τό παιχνίδι 
σ’ ένα «γκολτζή» τής άξίας τοϋ Πελέ, τοϋ 
Ρίβα, τοϋ Κουμπίλια, ή τοϋ Έουσέμπιο, 
έχει περάσει. Γ ι’ αύτό άλλωστε σέ πολλά 
παιγνίδια είδαμε τόν Μύλλερ στήν άμυνα, 
όπως καί τόν Κρόϊφ, τόν Λάτο καί πολ
λούς άλλους, σέ μιά ιδανική άπόδοσι τοϋ 
4 - 3 - 3  μέ δύο άκραιες προωθημένες 
αιχμές άπό παίκτες οχι μόνο τής επιθετι
κής, άλλά της μεσαίας καί τής άμυντικής 
άκόμη γραμμής, μέ ταύτόχρονες κινήσεις 
δεξ ιά - άριστερά τοϋ φόρ γιά νά παρασύρη 
τόν άντίπαλο «στόππερ» ή «λίμπερο». 
Μία παρέκλισι άπό τήν γραμμή αυτή υ
πήρξε μοιραία γιά τούς «πρώτους διδά- 
ξαντας» 'Ολλανδούς στήν άποφασιστική 
άναμέτρησί τους μέ τούς Δυτικογερμα- 
νούς, όταν περίμεναν τά πάντα άπό τόν 
Κρόϊφ. Οί κατά τά άλλα «ιπτάμενοι 'Ολ
λανδοί» άλλά ωστόσο οχι άπόλυτα πεπει
ραμένοι μετά τήν άξιοποίησι τοϋ «πέναλ- 
τυ - λαχείου» στο Ιο λεπτό, βιάστηκαν νά 
πιστέψουν ότι ήσαν νικηταί. ’Έτσι θέλη
σαν νά επιβάλλουν τό παιχνίδι τους στά 
δικά τους μέτρα χωρίς όμως νά υπολογί
σουν όσο θά έπρεπε τήν πείρα καί τό πεί
σμα τών Γερμανών, οί όποιοι έχουν τήν 
συνήθεια νά μή επηρεάζονται άπό τό «Χάν- 
τικαπ» ένός ξαφνικού εις βάρος τους γκολ, 
ή τήν έδαφική καί τεχνική άνωτερότητα 
τών άντιπάλων τους. Ή  ιστορική αύτή νί
κη τών Γερμανών έχει ώρισμένα κοινά ση
μεία μέ μία άλλη έξ ίσου σπουδαία έπι- 
τυχία τους πού τούς άπέφερε καί πάλι ένα 
Παγκόσμιο Κύπελλο. Τόν ’Ιούλιο τοϋ 1954 
στον μεγάλο τελικό τής Βέρνης, έχαναν 
μέ 2 - 0 άπό τήν «Ταξιαρχία τοϋ Πού- 
σκας». Αύτό όμως δέν τούς εμπόδισε νά 
κερδίσουν τελικά μέ 3 - 2  τήν θρυλική 
ομάδα τών Μαγυάρων άσσων Πούσκας, 
Λάντος, Κόκσις, Μπόζικ, Ζακάριας, Τσί- 
μπορ καί Χιντεγκοΰτι, πού λίγο ένωρίτερα 
είχε φιλοδωρήσει τήν ’Αγγλία μέ 6 γκολ 
μέσα στο Γουέμπλεϋ. Συμπερασματικά θά 
μπορούσαμε νά καταλήξωμε ότι στο 
«Βέλτμαϊστερσάφτ» έπεκράτησε τό Ά γ- 
γλοσαξωνικό Ποδόσφαιρο σέ μιά νέα έκ- 
δοσι, μέ βασικές άρετές τήν ούσία, τήν τα
χύτητα καί τήν φαντασία. Ή  Δυτική Γερ
μανία, ή 'Ολλανδία καί ή Πολωνία δέν βρέ
θηκαν συμπτωματικά στις τρεις πρώτες 
θέσεις. ’Απέδωσαν ένα σωστό καί θεαμα
τικό ποδόσφαιρο πού άπαιτεϊ : άψογη 
τεχνική κατάρτισι, τεράστια άποθέματα 
δυνάμεων, ποικιλία στον ρυθμό του μέ 
ελεύθερη όσο καί άρμονική κίνησι τών παι
κτών σ’ ολόκληρο τό τερραίν άνεξαρτήτως 
αν είναι άμυντικοί, μέσοι ή προωθημένοι. 
Έ να σύστημα πού καθήλωσε στά Γερμα
νικά γήπεδα όλες άνεξαιρέτως τις Νοτιο- 
αμερικανικές 'Ομάδες. ”Αν κρίνωμε ότι 
γιά τις Χώρες αύτές ή επιδίωξις τής πρω
τοπορίας στον Παγκόσμιο ποδοσφαιρικό 
χώρο είναι κάτι παραπάνω άπό άνάγκη 
έπιβιώσεως, δέν άπομένει παρά νά άπο- 
λαύσωμε ένα συγκλονιστικό Κύπελλο μετά 
άπό 4 χρόνια στήν ’Αργεντινή. Δέν έχει ση
μασία αν άγωνίζονται ή οχι τότε ό Κρόϊφ, 
ό Νέσκενς* ό Ρέπ, ό Μπεκενμπάουερ, ό 
Μπράϊτνερ, ό Μύλλερ, ό Γκραμπόφσκυ, ό 
Χένες, ό Λάτο, δ Σάρμακ, ό ’Όμπλακ, ό 
Τάππερ καί πολλοί άλλοι. ’Αξία θά έχη 
εάν ή σημερινή τακτική τών Εύρωπαϊκών 
ομάδων θά παραμείνη ή οχι άξεπέραστη 
άπό τήν μίμησι ή άπό κάποια άλλη ένδε- 
χομένη πρωτοποριακή τακτική άλλων 
’Εθνικών Συγκροτημάτων. Στον άθλητι- 
σμό «μετράει» περισσότερο τό άγωνιστικό 
πνεϋμα. Πολύ περισσότερο στο ποδόσφαι
ρο πού είναι ομαδικό παιχνίδι.

Τό παγκόσμιο κύπελλο, φτιαγμένο άπό άτόφιο χρυσάφι πέρασε στά χέρια 
τής αξίας πρωταθλητρίας Γερμανικής Όμάδος.
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ΛΑΟΓΡΑΦ1ΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
ΝΑΥΠΛΙ ΟΥ

Μέ τήν έπωνυμίαν «Πελοποννησιακόν 
Λαογραφικόν "Ιδρυμα Β. Παπαντωνίου» 
ίδρύθη εις τήν πόλιν τού Ναυπλίου, μία 
νέα πνευματική κυψέλη, πρός κάλυψιν 
των πνευματικών άναγκών εις τήν περιο
χήν τής ιστορικής αύτής έπάλξεως τοϋ 
έθνους. Συνεστήθη μάλιστα καί «Λαογρα
φικόν Μουσεΐον» τό όποιον άνήκει εις τό 
Ίδρυμα αυτό καί λειτουργεί ήδη εις τό 
ισόγειον μιας οικίας νεοκλασσικοϋ ρυ- 
θμοΟ, πού δέν είναι άλλο τι άπό τό άρχον- 
τικόν «Βασιλείου Παπαντωνίου» πού δια
τηρείται έξοχα μέχρι σήμερον.

Ή  ΐδρυσις τοδ ιδρύματος έχει ώς άμε
σον σκοπόν τήν συλλογήν ύλικού έκ τοϋ 
λαογραφικοϋ πλούτου τής Πελοποννή- 
σου καί ώς άπώτερον τοιοϋτον, τήν προ
σθήκην νέας πτέρυγος διά τήν κατάλλη
λον έπέκτασίν του πρός συγκέντρωσιν 
λαογραφικοϋ ύλικοϋ άπό όλόκληρον τήν 
χώραν. Μέ ύποτροφίες καί διαγωνισμούς 
πού θά γίνωνται κάθε χρόνον, νέοι άνθρω
ποι μέ κατάρτισιν καί θερμουργόν ζήλον 
θά προωθούνται καταλλήλως διά τήν διε
νέργειαν έρευνών καί μελετών πρός πρα- 
γμάτωσιν τοϋ έκπολιτιστικοϋ αύτοϋ σχε
δίου.

Τά έγκαίνιά του έτελέσθησαν τήν 30-6" 
74 εις Ναύπλιον, παρουσία τοϋ Ύφυπουρ" 
γοϋ Οικονομικών κ. Δημακοπούλου, τοϋ 
Δημάρχου Ναυπλιέων, έκπροσώπων τών 
τοπικών άρχών καί τοϋ πνευματικού μας 
κόσμου. Κατά τήν διάρκειαν τής τελετής 
ώμίλησαν ό κ. Υφυπουργός Οικονομι
κών, ό Δήμαρχος τής πόλεως καί ή ίδρύ- 
τρια αύτοϋ ’Ιωάννα Β. Παπαντωνίου άνα- 
φερθέντες εις τό ιστορικόν τής ίδρύσεως, 
τήν σπουδαιότητα καί τόν ρόλον τοϋ 
ιδρύματος διά τόν τόπον μας.

Τό "Ιδρυμα άποτελεϊ Νομικόν Πρόσω- 
πον ’Ιδιωτικού Δικαίου μέ 5μελές Διοικη
τικόν Συμβούλιον πού απαρτίζεται άπό 
τήν ϊδρύτριαν ’Ιωάνναν Παπαντωνίου 
(Πρόεδρον), τήν Μαρίαν Μπαρμπαρή 
(άντιπρόεδρον), τήν Πόπην Ζώρα (Γεν. 
Γραμματέα), τήν Γεωργίαν Ταρσούλη 
(Ταμίαν) καί τόν έκλεκτόν λογοτέχνην—

'Ακαδημαϊκόν κ. Άγγελον Τερζάκην ώς 
σύμβουλον. Είναι άφιερωμένον εις τήν 
μνήμην τοϋ πατρός τής έμπνευσμένης 
ίδρυτρίας Βασιλείου Παπαντωνίου, Ναυ- 
πλιέως Βιομηχάνου, όστις έσφαγιάσθη 
άγρίως ύπό τών Κ]Σ κατά τόν Δεκέμβριον 
τοϋ 1944. Σκοπός τοϋ 'Ιδρύματος, όπως 
άναφέρεται ρητώς εις τό καταστατικόν 
του, είναι ή συλλογή, ή μελέτη καί ή κα
ταγραφή τοϋ λαογραφικοϋ πλούτου τής 
Πελοποννήσου καί τής 'Ελλάδος γενι- 
κώτερον. Οί πόροι αύτοϋ πρός τό παρόν

προέρχονται άπό έσοδα τής οικογένειας 
Παπαντωνίου πού έδαπάνησεν ήδη πρός 
τούτο (28) περίπου έκατομύρια δραχμών. 
Τό υλικόν περισυνελέγη μέ προσωπικός 
έρεύνας καί θυσίας τής ίδρυτρίας καί τών 
συνεργατών της εις διάστημα (20) έτών. 
Οί συλλογές περιλαμβάνουν (250) περί
που φορεσιές, άξιόλογα υφαντά καί κεν
τήματα, οικιακά καί άγροτικά σκεύη, κε
ραμικά, γκραβοϋρες, φωτογραφίες, μου
σικά όργανα, κοσμήματα, ξυλόγλυπτα, 
μαγνητοταινίες κ.ά.

" Π Ο Λ Υ Μ Ν Ι Α , ,

Ποιητική συλλογή τοΰ Λογο

τέχνου κ . Ν . Σφυρόερα

Σέ δεύτερη έκδοσι έκυκλοφόρησε ή 
ποιητική συλλογή «Πολύμνια» τοϋ συνερ
γάτου μας λογοτέχνου κ. Νίκου Σφυρόε- 
ρα, ή όποια έλαβε τό 1965 τό πρώτο βρα
βείο τοϋ «Φιλαδελφείου ποιητικού δια
γωνισμού» τοΰ «Παρνασσοΰ». Ή  κριτική 
έπιτροπή πού τήν έβράβευσε άπεφάνθη 
ομόφωνα ότι:

«Ή συλλογή «Πολύμνια» συγκειμένη 
έκ δύο μερών, έξ ών τό πρώτον φέρει τόν 
τίτλον «’Ιωνική Ραψωδία» καί τό δεύτε
ρον «Μνήμες», άποτελεϊ γνήσιον ποιη
τικόν δημιούργημα, μέ δραματικόν πά
θος. Είναι μία άγνή φωνή «έκ τών ένδον» 
μεγάλης πνοής, ή όποια έρμηνεύει εις 
έπικολυρικόν τόνον τό δράμα τής έλλη- 
νικής φυλής. Ό  στίχος είναι πλούσιος, 
ρωμαλέος, καλοδουλεμένος, ό στοχα
σμός βαθύς καί ύπερή φανός, ήρωϊκή ή 
στάσις έναντι τής ζωής. Ό  ποιητής 
προβάλλει τό καίριον καί άποφεύγει τό 
άσήμαντον. ύποβάλλει τά δράματά του 
μέ λιτότητα, άλλά καί συγκίνησιν, καί 
προσφέρει τήν ψυχικήν έκείνην εύφο- 
ρίαν, τήν όποιαν μόνον τά άληθινά έργα 
τέχνης χαρίζουν εις τόν άνθρωπον».
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Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

Ιδιαιτέραν έπιτυχίαν σημειώνουν αί 
παραστάσεις μέ τό έργον «Ό  Άγαπη- 
τικός τής Βοσκοπούλας» πού δίδονται 
άπό τήν κινητήν θεατρικήν μονάδα τού 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 
μέ τήν περιοδείαν πού πραγματοποιεί 
κατά τήν τρέχουσαν θερινήν περίοδον 
(16]6-10]9]74), εις τήν έπαρχίαν.

’Επίσης λίαν ικανοποιητικήν έπιτυ
χίαν παρουσιάζουν αί παραστάσεις αρ
χαίου δράματος πού άκόμη δίδονται είς 
τά άρχαϊα θέατρα Έπιδαύρου—Φιλίπ
πων—Θάσου, Δωδώνης, Δίου Όλύμπου 
καί Ώδεΐον Ήρώδου ’Αττικού, μέσα εις 
τά πλαίσια τού προγράμματος τών φεστι
βάλ τής έφετεινής περιόδου

Ή  Διοίκησις τού Ο.Κ.Θ.Ε. ώργάνωσε 
τελευταία ειδικήν έκδήλωσιν είς τήν 
Νέαν Σκηνήν έπί τώ έορτασμώ τής 20ής 
έπετείου άπό τής έπισήμου καθιερώσεως 
τού θεσμού τών Έπιδαυρίων. Τήν γενο- 
μένην πρός τόν σκοπόν αύτόν έπιτυχή 
είσήγησιν τού Γενικού Διευθυντοΰ καί 
Προέδρου τής ’Οργανωτικής ’Επιτροπής

τού έορτασμού κ. Φράγγου παρηκολού- 
θησαν μέ ιδιαίτερον ένδιαφέρον έκπρό- 
σωποι τού τύπου, τών Τουριστικών 
Γραφείων καί ’Εκδρομικών Σωματείων 
κ.ά.

’Επίσης πρέπει νά τύχη ιδιαιτέρας προ
σοχής εν γενικωτέρας σημασίας καλλι
τεχνικόν γεγονός πού έλαβε χώραν τε
λευταία είς Ναύπλιον, έπί τή 20ετίμ 
τών Έπιδαυρίων. Πρόκειται περί τής 
διαλέξεως πού ώργανώθη άπό τόν Προο
δευτικόν Σύλλογον Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ, 
καθ’ ήν ώμίλησεν ό Γενικός Δ]ντής τού 
Ο.Κ.Θ.Ε. κ. Φράγγος μέ θέμα: «Τό οικου
μενικόν πνευματικόν βόθρον τών Έπιδαυ- 
ρίων» καί ήτις έπλαισιώθη μέ τά έγκαί- 
νια έκθέσεως έργων ζωγραφικής τού Ν. 
Χρονοπούλου μέ τίτλον «Έπιδαύρια». Είς 
τήν έξαίρετον έορταστικήν αύτήν έκδή- 
λωσιν πού έγινε είς αίθουσαν τής Δημο
σίας Βιβλιοθήκης Ναυπλίου Ο ΠΑΛΑ
ΜΗΔΗΣ, παρέστησαν ό 'Υπουργός Πο
λιτισμού καί ’Επιστημών, μέλη τής Κυ- 
βερνήσεως, ό Διοικητής, ήθοποιοί κ.ά. 
έκπρόσωποι τού Ο.Κ.Θ.Ε., τών τοπικών 
άρχών, γραμμάτων καί τών τεχνών.

Ή  Γ' Πανελλήνιος Έκθεσις Βιβλίου 
έλειτούργησεν έπιτυχώς καί έφέτος εις 
έκλεκτόν περίπτερον τού πρό τού Ζαπ- 
πείου μεγάρου χώρου. Εις τά έγκαίνια 
παρέστη ό Υπουργός Πολιτισμού καί 
’Επιστημών κ. Τσάκωνας, ό Πρόεδρος 
τής 'Ομοσπονδίας ’Εκδοτών, Βιβλιοπω
λών, Χαρτοπωλών, πολλοί έπίσημοι καί 
πλήθος κόσμου. Σκοπός της ήτο ή προ
βολή τού έλληνικοΰ βιβλίου καί τής 
δραστηριότητος τών Ελλήνων έκδοτών. 
Ώργανώθη άπό τήν Πανελλήνιον 'Ομο
σπονδίαν’Εκδοτών—Βιβλιοπωλών—Χαρ
τοπωλών μέ συμμετοχήν (60) άξιολόγων 
’Εκδοτικών οίκων τής χώρας, είς Ισά
ριθμα καλαίσθητα περίπτερα. 'Υπήρχεν 
ειδικόν περίπτερον έπίσης πού παρουσία? 
σεν έργα άνεξαρτήτων Ελλήνων συγ
γραφέων. Άξιοσημείωτον, σύν τοϊς άλ- 
λοις, είναι καί τό γεγονός τής παρουσιά- 
σεως έλκυστικών τίτλων είς περίοπτον 
θέσιν τών χώρων τού περιπτέρου καί τών 
διαφημιστικών φυλλαδίων τών ένδιαφε- 
ρομένων οίκων, όπως π.χ. ή Γκαλλερί 
Βιβλιοβίλων παρουσίασε φυλλάδιον μέ 
τόν τίτλον «Τό βιβλίον διά μέσου τών 
αιώνων», μίαν σειράν χειρογράφων καί 
γκραβουρών άναφορικά μέ τό βιβλίον 
έποχής μέχρι τού 18ου αίώνος (έκθέματα 
συλλογής Κ. Σπανού), ώς έπίσης ό αντί 
προλόγου έσωτερικός τίτλος τού φυλλα
δίου τών έκδόσεων GUTENBFRG 
«Μέ τήν έλπίδα ότι τό βιβλίον, δέν τό 
περιμένουν χειρότερες μέρες, σάς καλο- 
σωρίζουμε στό περίπτερό μας κ.ά.

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΝΕΑ

Ύπό τού ΕΛΤΑ έξεδόθησαν αί άκόλουθοι δύο νέαι σειραί γραμματο - 
σήμων:

1. —Σειρά ειδικών γραμματοσήμων «EUROPA—C.E.P.T. 1974 καί
2. —Σειρά άναμνηστικών γραμματοσήμων διά τήν 150ετηρίδα άπό τού 

θανάτου τού Φιλέλληνος Λόρδου Βύρωνος'
Ή  έκδοθεΐσα πρώτη σειρά άποβλέπει είς τήν προβολήν τού πνεύματος 

συνεργασίας καί κοινής δράσεως τών χωρών μελών τού Εύρωπαϊκοΰ τούτου 
’Οργανισμού, είς τόν τομέα τών Ταχυδρομείων καί Τηλεπικοινωνιών. Ώς 
κοινόν θέμα τών γραμματοσήμων EUROPA—C.E.P.T. διά τά έτη 1974-1976. 
έπελέγη ή άπεικόνισις έργου τέχνης, είδικώς δέ διά τήν πρώτην έκδοσιν 
1974 τό θέμα προέρχεται άπό τόν χώρον τής γλυπτικής. Αί έκδοθεϊσαι κλά- 
σεις είναι τρεις, ήτοι τών 3, 4,50 καί 6,50 δραχμών καί άντιστοιχούν είς τάς 
έξής παραστάσεις α) «Κυκλαδικόν Είδώλιον—Μουσικός» (’Εθνικόν ’Αρ
χαιολογικόν Μουσεϊον), β) «Κόρη» (Μουσείον Άκροπόλεως) καί γ) «Ό 
Ηνίοχος» τών Δελφών.

Τά γραμματόσημα έτέθησαν είς κυκλοφορίαν τήν ΙΟην Μαΐου 1974 
καί θά πωλούνται μέχρι καί τής 9ης Μαΐου 1975, έκτός έάν έξηντλούντο 
ένωρίτερον.

Ή  έκδοθεΐσα δευτέρα σειρά άναφέρεται είς τόν Λόρδον Βύρωνα καί 
άποτελείται άπό δύο κλάσεις, ήτοι τών2,50 καί 4,50 δραχμών καί άντιστοι- 
χούν είς τάς παραστάσεις «Ό Λόρδος Βύρων μέ στολήν Σουλιώτου» (έκ τού 
πίνακος τής ένταΰθα Βρεττανικής Πρεσβείας) καί «Ή 'Ορκωμοσία τού 
Λόρδου Βύρωνος είς τόν τάφον τού Μάρκου Μπότσαρη» έκ παλαιάς λιθο
γραφίας τού ’Εθνικού ’Ιστορικού Μουσείου.

Ή  άναμνηστική αύτή σειρά έξεδόθη διά τήν 150ετηρίδα άπό τού θα
νάτου τού Λόρδου Βύρωνος καί άποτελείται άπό δύο καλαίσθητα γραμμα
τόσημα, θαυμασίας συνθέσεως μέ παραστατικήν πιστότητα άπεικονίσεως 
τού προσώπου τού Φιλέλληνος ποιητού. Τά γραμματόσημα έτέθησαν είς 
κυκλοφορίαν τήν 4ην ’Απριλίου 1974 καί θά πωλούνται μέχρι καί τής 3ης 
’Απριλίου 1975, έκτός έάν ήθελον έξαντληθή ένωρίτερον.
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Ο ΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Υπάρχει μεγάλη σύγχυσις σχετικά μέ 
τούς ορούς αύτούς. "Οταν λέμε οσφυαλγία 
ή ισχιαλγία έννοοΰμε άλγος (πόνο) στήν 
μέση καί άλγος κατά μήκος τού ΐσχιακοϋ 
νεύρου στό πόδι. Ό  πόνος όμως δέν είναι 
πάθησις άλλά σύμπτωμα.

Έτσι λοιπόν καί έδώ ή οσφυαλγία καί 
ισχιαλγία είναι συμπτώματα πού οφείλον
ται σέ διάφορες παθήσεις καί θά άσχολη- 
θοϋμε μέ κάθε μιά άπ’ αυτές.

Λένε έπίσης ότι είναι τής μόδας. "Αν 
καί ή μόδα είναι έποχιακή, έν τούτοις
συμφωνώ ότι τώρα τελευταία.......  φο-
ριώνται πολύ.

Πιστεύω όμως ότι είναι τό τίμημα των 
άνέσεων καί τής άπωλείας τής φυσικής 
ζωής άπό τήν μιά μεριά καί άπό τήν άλλη 
καί ειδικά στις σπονδυλαρθροπάθειες, 
έχει.. ..βοηθήσει πρωταρχικά τό είδος 
τής διατροφής.

Μπόλικα διαφόρου προελεύσεως λίπη, 
συντετηρημένες τροφές, άπιθάνων συν
θέσεων σάλτσες. Πάει πιά ό γαλατάς καί 
τό γάλα του, τό γιαούρτι, τό τυρί, τό φρού
το, ή ντομάτα άπό τό περιβόλι. Χάθηκε 
καί ή κόττα τής αύλής μέ τά αυγά της πάει 
καί ό κόκκορας.

Οί όρμόνες δίνουν καί πέρνουν —
Φαντασθήτε τήν έκφρασι έκπλήξεως 

έκείνου τού γραφικού μουστακαλή πού 
έπινε γουλιά - γουλιά άπολαμβάνοντας τό 
άγνό κρασάκι του στήν ταβέρνα τής γει
τονιάς, άν τότε τού λέγαμε ότι σήμερα θά 
................ νοθεύαμε καί τό νερό.

'Ως πρός τήν φυσική ζωή, σήμερα περ
πατάμε λιγώτερο καί καθόμαστε περισ
σότερο. Πάνε πιά οί περίπατοι καί άν πο
τέ κανείς__ ξεγελαστή καί κάνει κανό
ναν, μή τό πή. Θά τόν περάσουν ή γιά 
άδιόρθωτα ρωμαντικό ή γιά τρελλό. Ά λ 
λωστε καί πού νάτόν κάνης. Ή  άτμόσφαι- 
ρα ... βρίθει καυσαερίων.

Κάνουμε μερικά βήματα, λιγώτερα καί 
άπό τις στράτες τών μικρών παιδιών, όσα 
άπό τό άσσανσέρ γιά νά μπούμε στό αυ
τοκίνητο ή τό άντίθετο, ή νά περιμένουμε 
όρθοστασία νά περάση τό γεμάτο λεωφο
ρείο. Ή  γυμναστική είναι κάτι πού τό θυ
μόμαστε σάν άνάμνησι στό βάθος τού χρό 
νου, όταν είμαστε σχολείο μέ κοντά παν- 
τελονάκια ή μέ σοσονάκια τά κορίτσια. 
Ή  θάλασσα είναι κάτι πού ύπάρχει άκόμα 
γύρω μας, άκοΰμε νά λένε γι’ αύτήν, άλλά 
δέν τήν ....... βλέπουμε.

’Αντί αύτών άποκτήσαμε τό άγχος καί 
τήν άΰπνία.

Έτσι, πού νά βρής πιά «γερά κόκκαλα», 
κάπου - κάπου άπλώς γιά νά θυμάσαι ότι 
ύπάρχουν καί νά σέ πιάνη άπογοήτευσι.

Τά αίτια πού προκαλοΰν τά σύνδρομα 
τής όσφυαλγίας καί τής ισχιαλγίας είναι, 
όπως είπαμε πρίν, διάφορα. Θά μπορούσα
με νά τά κατατάξουμε σέ αύτά πού φέραμε 
μαζί μας στή ζωή, τά συγγενή, καί στά 
άλλα πού άποκτήσαμε μετά, τά έπίκτητα.

Ο Σ Φ Υ Α Λ Γ Ι Α

Ι Σ Χ Ι Α Λ Γ Ι Α

Δρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ

’Ορθοπεδικού—Χ ειρουργού  
Μοιράρχου—’Ιατρού

Συγγενείς άνωμαλίες ή διαμαρτίες πε
ρί τήν διάπλασιν όπως, ίεροποίησις τού 
τελευταίου, πέμπτου (05), οσφυϊκού σπον
δύλου, δισχιδής ράχις, ήμισπόνδυλοι, 
ιδιοπαθής σκολίωσις, κ.ά., προκαλοΰν μέ 
τό πέρασμα τού χρόνου όσφυαλγία μετά 
ή άνευ ισχιαλγίας. Έπίσης τό συγγενές 
έξάρθρημα, ή ύπεξάρθρημα τών ισχίων 
δευτεροπαθώς.

Δέν κρίνεται σκόπιμον έδώ νά άναλυθή 
κάθε μιά άπ’ αυτές τις συγγενείς άνωμα
λίες, ίσως κάποια άλλη φορά. Εκείνο 
όμως πού θά πρέπει νά άναφερθή είναι ότι 
είναι άρκετά συχνές. Μερικές άπ’ αύτές, 
όπως ή ίεροποίησις 05, ή δισχιδής ράχις, 
ό ήμισπόνδυλος, μερικά είδη σπονδυλο- 
λισθήσεως, γιά άρκετό χρονικό διάστημα 
δέν δίδουν σημεία ύπάρξεως. Κάποτε 
όμως μέ τό πέρασμα τού χρόνου είτε συ
νεπείς συνεχούς Ορθοστασίας καί κοπώ- 
σεως είτε κάποιας κακώσεως, έρεθίζονται. 
Ό  άκτινολογικός έλεγχος θά τις έμφανί- 
ση. Θεραπευτικώς, τά διαφόρου φύσεως 
φάρμακα δέν θεραπεύουν τήν πάθησιν, 
άλλά άπλώς άνακουφίζουν έκ τού παρο
ξυσμού. Ένας νέος όμως έρεθισμός εις 
τό μέλλον πάλιν θά έμφανίση τόν παρο
ξυσμόν.

’Ενίοτε έπί συχνών καί δυνατών παρο
ξυσμών έκτελούνται καί έγχειρήσεις, 
σπονδυλοδεσίαι. Τούτο είναι άντικείμε- 
νον διαφωνιών τών όρθοπεδικών. Έχει 
άποδειχθή ότι τά καλύτερα αποτελέσματα 
έχει ή φυσικοθεραπεία καί τούτο διότι δι’ 
αύτής αποφεύγονται τό δυνατόν αί έπακο- 
λουθοΰσαι χρόνιαι άλοιώσεις τής σπον
δυλικής στήλης.

Στά έπίκτητα αίτια, θά κατατάξουμε τις 
διάφορες φλεγμονώδεις έπεξεργασίες ό
πως φυματίωσιν, όστεομυελίτιδα, μελιτο- 
κοκκοκικήν σπονδυλίτιδα, τά μεταστατι- 
κά νεοπλάσματα, τήν δισκοπάθειαν, τήν 
κήλην τού μεσοσπονδυλίου δίσκου, τάς 
έκφυλιστικάς σπονδυλαρθροπαθείας, τήν 
όστεοπόρωσιν . Ό  χώρος δέν έπαρκεϊ γιά 
νά άσχοληθοΰμε μέ τάς φλεγμονώδεις 
έπεξεργασίας καί τά νεοπλάσματα.

Ώς πρός τήν όστεοπόρωσιν, είναι ή 
απώλεια έκ τών οστών τών άλάτων τού 
άσβεστίου, τού μαγνησίου καί τού φωσφό
ρου. Είναι ή φθορά τους στό πέρασμα τού 
χρόνου. Θά θέλαμε νά είμαστε πάντα νέοι 
ή τουλάχιστον νά δείχνουμε ή νά αίσθα- 
νόμεθα. Δυστυχώς όμως προορισμός είναι 
τό πάλιωμα καί ή φθορά."Οπως σέ ένασπίτι 
μέ τόν χρόνο θά χαλάση τό πάτωμα, θά πέ
σουν οί σοφάδες, θά τρυπήση τό καζανά
κι. Τό κακό είναι ότι έδώ έχουν βρεθεί 
ανταλλακτικά.......

Στήν όστεοπόρωσι ή άπώλεια αυτή τών 
άλάτων θά κάνη καί άλλα ένοχλήματα 
έκτος άπό όσφυαλγία όπως, μυαλγίες, 
άτονίες, νευροφυτικές διαταραχές, έκ τού 
πεπτικού.

'Η βλάβη συνήθως δέν οφείλεται εις 
τήν έλλειψιν προσφοράς π.χ. τού άσβε
στίου διά τών τροφών, άλλά κυρίως εις 
τήν μείωσιν τής ίκανότητος τού οργανι
σμού νά τό κατακρατά.

Θεραπευτικώς, τό πρόβλημα είναι δύ
σκολο.

Συνιστώνται τροφαί πλούσιαι σέ άσβέ- 
στιον, φαρμακευτική ύποβοήθησις, κι
νησιοθεραπεία, θαλάσσια λουτρά.

εί>μ
Τμήμα σπονδυλικής στήλης μειά μεσο
σπονδυλίου δίσκου.. Εφαρμοζόμενοι πιέ
σεις.

Στις έκφυλιστικές σπονδυλαρθροπά- 
θειες δεσπόζει ό προηγούμενος νόμος τής 
φθοράς. Λέγεται έπίσης καί όστεοαρθρί- 
τις καί σπονδυλοαρθρίτι;, όρος τόσο προ
σφιλής καί τόσο άφειδώς χρησιμοποιού
μενος.

Εύτυχώς όμως δέν είναι τόσο συχνές 
όσο λέγονται καί τά τελευταία πού πρέπει 
νά ένοχοποιοΰνται είναι τά «όστεόφυτα» 
τών σωμάτων τών σπονδύλων. Τούναν- 
τίον ιδιαιτέρα προσοχή χρειάζεται σ’ αύ
τά πού καταλαμβάνουν τις αρθρώσεις τών 
σπονδύλων καί πρός τό μεσοσπονδύλιον 
τμήμα άπ’ όπου διέρχονται τά νεύρα. Εί
ναι πάθησις τής γεροντικής ήλικίας καί 
είναι, τό όλιγώτερον, τολμηρόν νά άπο- 
δίδωνται ένοχλήματα άσθενών 30 - 45

( Σ υ ν έ χ ε ι α  ε ις  τ ή ν  σ ε λ ίδ α  5 1 2 )
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#ΙΕ Ν Σ Τ A Ν Τ A Ν Ε„
ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 

Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

Οταν σέ κάποιο χωριό ένας πετεινός αναγγέλλει τόν έπι- 
κείμενο έρχομό ττης ήμέρας μέσα άπό τά άγρια μεσάνυχτα, 
αυτό ασφαλώς είναι κάτι τό συνηθισμένο πού περνά άπαρα- 
τήρητο. Αν όμως έπαναληφθή τό ίδιο στόν τρίτο όροφο μιάς 
πολυκατοικίας, τότε, ή διατάραξις τής κοινής ήσυχίας, είναι 
τετελεσμένη, καί ή άγανάκτησις τών συνοίκων καί περίοικων 
άπόλυτα δικαιολογημένη. Δικαιολογημένη όμως ήταν καί ή 
στιγμιαία αμηχανία τοΰ πληρώματος τοϋ περιπολικού 2—10 
τής ’Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσσαλονίκης, όταν έκλήθησαν 
άπό ραδιοτηλεφώνου νά ανακαλέσουν στήν τάξι τόν φτερωτό 
ταραξία τής πολυκατοικίας πού προαναφέραμε. Αύτό φυσικά 
θά γινόταν μέσω τοΰ αφεντικού του ό όποιος όμως έκείνη 
τήν ώρα κοιμόταν σ’ ένα. . . ξενοδοχείο γιατί τό ίδιο βράδυ 
είχε μεταφέρει καί άφήσει έκεΐ όλα τά ύπάρχοντά του προτι
μώντας νά διανυκτερεύση κάπου αλλού μέ περισσότερη άνεσι. 
Οταν τό πρωί πληροφορήθηκε τά καθέκαστα άπό τό γειτονικό 
Αστυνομικό Τμήμα ό άνθρωπος έπεσε άπό τά σύννεφα. Γιατί 

άπλούστατα ό έπίμαχος πετεινός ανήκε σ’ ένα. . . έπαρχιώτη 
φιλοξενούμενο στό διαμέρισμα τού αμέσως έπομένου όρόφου 
Ως φαίνεται ό πετεινός σέ κάποια στιγμή αφού άπηλλάγη άπό 

τά δεσμά του, πήδησε στό κενό γιά νά σκαλώση τελικά στήν 
βεράντα τοΰ άκατοίκητου διαμερίσματος. Έπρόκειτο δηλαδή 
Υΐά όλόκληρη «φαρσοκοκκοροκωμωδία» ή όποια ασφαλώς 
καί θά έληξε μέ τήν σφαγή τοΰ πρωταγωνιστοΰ της. Καί νά 
σκεφθή κανείς ότι αύτό συνέβη τήν στιγμή πού ώρισμένοι 
αδέξιοι κωμικοί σφαγιάζουν στήν σκηνή όλόκληρους ρόλους 
ένώ άλλοι.. . κοκκορόμυαλοι ζοΰν μέ τήν αύταπάτη ότι έντυ- 
πωσιάζουν ένώ στήν πραγματικότητα αυτοσχεδιάζουν καί 
μάλιστα άσχημα. . .

Κυριακή μεσημέρι σέ μιά συνοικιακή γειτονιά τής Θεσσα
λονίκης. ’Ανάστατος ένας πατέρας άνήγγειλε στήν 'Αμεσο 
Έπέμβασι ότι τά δύο μικρά παιδιά ήλικίας 10—12 έτών καθυ
στερούσαν περισσότερο άπό μιά ώρα νά έπιστρέψουν άπό τόν 
διπλανό φούρνο,' όπου τά είχε στείλει γιά τήν παραλαβή τοΰ 
Κυριακάτικου ψητού. Ό  έκφωνητής, άφοΰ βεβαιώθηκε γιά τήν 
παραλαβή τοΰ φαγητού—τϊ νά κάνη;—έστειλε τό περιπολικό 
2—7 γιά νά έξετάση άπό κοντά τήν περίεργη αύτή ύπόθεσι. 
Σέ λίγα λεπτά τό πλήρωμα ένετόπισε τούς δύο μπόμπιρες νά 
κάθωνται μαζί μέ ένα συνομήλικο φίλο τους «όκλαδόν» στό 
χώμα άπολαμβάνοντας τή σκιά ένός δένδρου καί τό περιεχό
μενο τοΰ ταψιού πού παρεδόθη κατά τ ό ... ήμισυ περίπου στόν 
άνήσυχο πατέρα μαζί μέ τά δύο τρίτα τής παρέας γιατί άπλού
στατα ό άλλος μπόμπιρας πού είχε μπή στό. . . ψητό δέν ύπήρχε 
λόγος νά άκολουθήση τούς συνενόχους του. Καί ύστερα σοΰ 
λένε μερικοί ότι τό γεμάτο άπό καυσαέρια περιβάλλον τών

πόλεων έπηρεάζει άσχημα τήν παιδική δρεξι. Εύτυχής λοιπόν 
όποιος έχει «τρομερά παιδιά» κα ί. . ,άτσάλινα νεύρα.

«.. ,Μεταβήτε Δημόσιον Ψυχιατρεϊον. Έπεισόδιον...» άνήγ- 
γειλε ή έκφωνητής τοΰ Κέντρου ’Αμέσου Έπεμβάσεως Θεσσα
λονίκης. Όταν τό πλήρωμα τοΰ περιπολικού έφθασε στόν 
τόπο τοΰ έπεισοδίου, διεπίστωσε ότι ό πρωταγωνιστής του 
δέν ήταν τρόφιμος τοΰ Ψυχιατρείου άλλά κάποιος άλλος άπό 
τούς. . . . άπ’ έξω ευρισκομένους. Έπρόκειτο γιά ένα μεσόκοπο 
άνδρα ό όποιος ήθελε σώνει καί καλά νά μπή στό Ψυχιατρείο 
έτσι ξαφνικά έξ αιτίας τής. . .γυναίκας του ή όποια—όπως 
είπε—τοΰ είχε κάνει τόν βίο άβίωτο μέ τήν γκρίνια της. Μά
ταια ό έπικεφαλής τοΰ πληρώματος προσπαθοΰσε νά τόν ήρε- 
μήση. Εκείνος όμως ήταν άνένδοτος.

—’Αφήστε με κύριε ’Αστυνόμε μου νά μπώ μέσα στό...  σπί
τι μου.. . .Είμαι καλός άνθρωπος καί θέλω νά ήσυχάσω...  Κα
λύτερα στό Ψυχιατρείο παρά κοντά στήν τευραννία τής γυ
ναίκας μου. . .έλεγε καί ξανάλεγε. Επειδή τά νεύρα του είχαν 
κλονισθή σοβαρά, τόν άφησαν νά μιλάη συνέχεια γιά νά ξεθυ- 
μάνη. Στό τέλος, μεταξύ τσιγάρου καί συζητήσεως, έπείσθη 
νά έπιστρέψη στό σπίτι του άφοΰ τόν διαβεβαίωσαν ότι θά τοΰ 
έξασφάλιζαν μόνιμη προστασία άπό τό μένος τοΰ έτέρου ήμί- 
σεος........

Είπατε τίποτε;

Τό τηλεφώνημα έγινε άπό έναν Κεντρικό Κινηματογράφο 
τής συμπρωτευούσης.—Ένας άνθρωπος έχει κλεισθή έδώ 
καί άρκετή ώρα μέσα σέ μιά τουαλέττα. .. είπε μέ φωνή γε
μάτη άγωνία ό ιδιοκτήτης τοΰ κινηματογράφου. Τόν καλοΰμε 
νά βγή έξω άλλά δέν δίνει σημεία ζωής. Δέν ξέρω τϊ τοΰ συ
νέβη. . . .Πιθανόν καί νά έχη αύτοκτονήσει.. . .

Σέ πέντε λεπτά, έξω άπό τόν Κινηματογράφο είχαν σταθμεύ
σει τό περιπολικό 2—15 καί ένα άσθενοφόρο. Όταν οί Χωρο
φύλακες παρεβίασαν τήν πόρτα τής τουαλέττας, άντίκρυσαν 
τό έξής θέαμα: Ένας νεαρός καθισμένος στήν λεκάνη, είχε 
βγάλει τά παπούτσια του καί. . .κοιμόταν τοΰ καλοΰ κάδρου

Καθώς είχε πέσ§ν στις άγκάλες τοΰ Μορφέως τυλιγμένος 
μέ τήν χλαμύδα τοΰ . . .  .Βάκχου,—κρασοκατάνυξις γάρ— 
τοΰ ήταν άδύνατον νά άνοιξη τά βλέφαρά του. Όταν τελικά τό
κατάφερε, τότε, άρχισε τό δεύτερο μέρος τής έπιχειρήσεως__
«000». Στήν άρχή είδε καί έπαθε νά ίδή τά παπούτσια του......
σταθεροποιημένα γιά νά τά φορέση. "Υστερα άρχισε νά κοιτάζη 
περίεργα πότε τούς Χωροφύλακες καί πότε τούς παρισταμένους 
...Μά έγώ.,.έγώ δέν έβλεπα ’Αστυνομικό έργο....τραύλισε σέ
μιά στιγμή.Μήπιος άλλάξατε ταινία;.........

-----Ό χ ι γυρίζομε μιά άλλη... είπε κάποιος.
—Μάλιστα... τώρα καταλαβαίνω γιατί... γυρίζουν όλα γύρω 

μου είπε ό νεαρός μεθυσμένος καί διαγράφοντας ένα θεαματικό 
«ζίκ—ζάκ» κατέληξε στήν άγκαλιά ένός Χωροφύλακος πού 
έσπευσε νά τόν συγκρατήση...................
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1833 
1973

ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ 
ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ο Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Ι  Τ Ο Υ

χ Α Ρ Χ Η Γ Ο Υ  Χ ΩΡ ΟΦΥ ΛΑΚΗΣ

Τό Άρχηγεΐον Χωροφυλακής, συνεχίζον τήν από τοϋ 
έτους 1957 καταβαλλομένην προσπάθειαν ένημερώσεως 
τής κοινής γνώμης έπϊ των υπό τοϋ Σώματος προσφερομέ- 
νων πρός τό κοινωνικόν σύνολον υπηρεσιών, εύρίσκεται 
καί πάλιν εις τήν εϋχάριστον θέσιν νά παρουσιάση τήν άνά 
χείρας "Εκθεσιν Πεπραγμένων άναφερομένην εις τήν έν 
γένει δραστηριότητα τής Χωροφυλακής κατά τό άπελθόν 
έτος 1973.

'Η έκδοσις αϋτη, περιλαμβάνουσα, έν συνάψει, άπαντα 
τά στοιχεία τής πολυσχιδούς καί πολυπλεύρου, έθνικώς δέ 
πολυτίμου δράσεως τοϋ Σώματος, ούδόλως άποβλέπει εις 
τήν ίκανοποίησιν φιλοδοξιών προβολής καί φιλολογικής 
έξάρσεως τής προσφοράς τής Χωροφυλακής, ήτις, κατά 
παράδοσιν, άφανώς προσφέρει καί σεμνοπρεπώς άγωνίζε- 
ται. Κρίνεται όμως έπιβεβλημένον όπως διά τοϋ παρόντος 
τόμου, καταστήσωμεν τόν αναγνώστην κοινωνόν τών κατα- 
βαλλομένων ύπό τοϋ Σώματος άοκνων προσπαθειών, όπως 
ανεξαρτήτως μόχθων καί θυσιών ή καί αντιξοοτήτων, άν- 
ταποκριθή πλήρως εις τάς άπαιτήσεις τοϋ Κράτους καί τοϋ 
Έλληνικοϋ Λαοϋ, τόν όποιον προώρισται όπως πιστώς 
ύπηρετή.

Τό έτος εις δ άναφέρεται ή "Εκθεσις ύπήρξε τό έκατοστόν 
τεσσαρακοστόν άπό τής ίδρύσεως τής Χωροφυλακής. Καί 
καθ’ δλην τήν μακράν άλυσον τών 140 ετών οί άνδρες τοϋ 
Σώματος, ανεξαρτήτως βαθμοΰ καί θέσεως, έμπνεόμενοι 
ύπό τών εύγενεστέρων εθνικών ίδεώδών καί κοινωνικών 
άξιών, δημιουργοΰν τήν ιστορίαν του, ιστορίαν συνεχών 
αγώνων καί θυσιών. ...

Καί ή ιστορία αυτή, κατευθύνει τήν σημερινήν άνοδικήν 
καί εξελικτικήν πορείαν τοϋ δυναμικού καί τών δυνατοτή
των τής Χωροφυλακής καί επιτρέπει τήν παροχήν τής δια- 
βεβαιώσεως πρός τόν Λαόν μας, ότι θά συνεχισθή ή κατα
βολή ηύξημένων προσπαθειών επί σκοπώ διατηρήσεως τής 
δημοσίας άσφαλείας καί τής έννόμου τάξεως εις σημεΐον 
άριστον, αλλά καί παροχής πλήρους συμπαραστάσεως καί 
άγάπης πρός τό κοινωνικόν σύνολον, χάριν τής ευημερίας 
καί τών συμφερόντων αύτοϋ τε καί τής φιλτάτης ήμών Πα- 
τρίδος γενικώτερον.

Ο A Ρ X Η Γ Ο Σ 
ΚΩΝ]ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

’Αντιστράτηγος



Έ ξεδόθη καί έκυκλοφόρησεν ήδη τό πα
νηγυρικόν τεύχος τής Έ κθέσεως Π επραγμέ
νω ν Χ ωροφυλακής έτους 1973, τό όποιον εί
ναι άφιερω μένον εις τήν συμπλήρωσιν 140 
έτώ ν άπό τής Ιδρύσεως τοΰ Σώματος τής 
Χ ωροφυλακής τό έτος 1833. 'Εντυπωσιακή  
δσον ποτέ άλλοτε , μέ ώραιότατον έξώ φ υ λ-  
λ ο ν , έγχρω μους εικόνας άπό τήν ζω ήν καί 
τήν δράσιν τω ν άνδρών τής Χ ω ροφ υλακής, 
παραστατικά διαγράμματα καί άρίστην δο
μήν εις τήν διάταξιν τώ ν κειμένω ν παρου
σιάζει κατά τρόπον άπαράμιλλον τό π ολυ-  
σχιδές καί έπίμοχθον έργον , εις όλους τούς 
τομείς τής δραστηριότητός τ η ς .

Τό δλον έργον, τό όποιον προλογίζει ό κ .  
Α ρ χη γ ό ς  Χ ωροφυλακής διαιρείται, εις τρία 
κεφ άλαια , ή τ ο ι: α) Εις τήν Ιστορίαν τής Χ ω
ροφυλακής , ή όποία καλύπτει ζω ήν καί δρά- 
σιν 140 όλοκλήρων έτών . (3) Είς τήν άποστο— 
λήν τής Χ ωροφυλακής δσον άφορά τήν Δη
μοσίαν Α σφ ά λεια ν, τήν 'Α γορανομίαν, τήν 
Τ ροχαίαν, τόν Τουρισμόν, τούς ’Αλλοδα
πούς κ .λ .π . καί γ )  Είς τήν Ό ρ γάνω σιν— 
Δ ιοίκη σιν, δσον άφορά τήν Στρατολογίαν 
προσωπικού , τήν Έ κπαίδευσιν, τάς Δ η μ ο- 
σίας Σ χέσ εις , τόν ’Αθλητισμόν κ . λ . π .

Χ ίλια τεύχη έξεδόθησαν μέ άγγλικόν κεί
μενον 32 σελίδων καί άπεστάλησαν «Τ Ι
ΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ» εις ’Α στυνομίας τού έξω -  
τερ ικού.

Έ π ’ εύκαιρία τής έκδόσεως τής Έ κ θ έ-  
σεως Π επραγμένων Χωροφυλακής έτους  
1973 , τό Αρχηγείου Χ ωροφυλακής ώ ργά -  
νω σεν ειδικήν συνέντευξιν τύ π ου , κατά τήν  
όποιαν ό κ . 'Α ρχηγός τού Σώματος παρουσία
σε τήν έκδοσιν, τής όποίας μετ’ έξαιρετικοΰ  
ζήλου έπεμελήθη τό Τμήμα Δημοσίων  
Σ χέσεω ν τού ’Αρχηγείου Χ ω ροφ υλακής. 
Αι παρατιθέμεναι φω τογραφ ίαι είναι χα 
ρακτηριστικοί τής ωραίας εΐκονογραφήσεως 
τώ ν σελίδων τού έντύ π ο υ .

ι
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Μέ τις εορτές τής Παναγίας θ’ άκουσθοΰν καί πάλι 
ένα πλήθος τραγούδια, δημοτικά, λαϊκά καί τά λοιπά 
πού έχουν γιά θέμα τους τή Μαρία,

«"Αχ, Μαρία μου, Μαρία....»—«Γέλαγε ή Μαρία, ή 
Μαρία! ... — καί άλλα άπειράριθμα, ώς εκείνο των 
παιδικών μας χρόνων :—«Δέν περνάς, κόρά Μαρία, 
δέν περνάς, δέν περνάς»!.—Κάποιος αναγνώστης μας 
λοιπόν πού άπόρησε γιατί είναι τόσα νεοελληνικά 
τραγούδια άφιερωμένα στή Μαρία, είπε δτι όλοι οί 
σημερινοί ποιητές καί συνθέτες είναι«Μαριολάτρες».

Λάθος!..Μαριολάτρες ήσαν πάντα όλοι οί νεοέλλη
νες ποιητές καί μουσουργοί, άπό τό Σολωμό ώς στον 
Παλαμά, καί άπό τό Μάντζαρο ώς στό Χατζη- 
δάκη. Καί ας θυμηθούμε πρώτον άπ’ όλους τό 
Σολωμό. Τό περίφημο ποίημά του «Λάμπρος», τό 
γεμίζει ολόκληρο ή μαρτυρική ήρωΐδα του Μαρία.Τό 
τραγούδι τής Μαρίας, τό παράπονο τής Μαρίας, ή 
δέησις της, τό ξεμυστήρεμά της, τ’ όνειρό της, ή τρέλ- 
λα της, ό θάνατός της.Μαρία ήταν άκόμα καί ή τρα-

τήν περίφημη Μαρία του ποιητή Σπυρίδωνος 
Ζαμπελίου:

Πριν άρχίσουν τά τραγούδια 
τό ξεφάντωμα οί χοροί 
μέσα στ’ άγγιχτα λουλούδια 
πρώτη έπρόβαλες έσύ.
Πρώτη έπρόβαλες Μαρία 
καί σ’ απάντησα σιμά 
εις τήν έρημη εκκλησία 
όπου έπήγαμε συχνά!.

'Ο ρωμαντικός ποιητής Άχιλλεύς Παράσχος πού 
περιπαθώς εΐχεν άγαπήσει κι’ έκεϊνος όπως οί περισ
σότεροι ποιητές μας μιά Μαρία στό ποίημά του 
«’Ερώτων λείψανα» όπου κάνει τό μνημόσυνο όλων 
τών γυναικών πού αγάπησε λέει καί γιά τήν άγαπη- 
μένη του:

Μαρία είναι όνομα όλέθρου νεανία, 
έλξιςπρός άβυσσον, πνοή μαραίνουσα βραδέως

γική του«Φαρμακωμένη», ή Μαρία Παπαγεωργοπού- 
λου, πού τόσο πόνο γέμισε τήν καρδιά τού ’Εθνικού 
μας ποιητή:

Τά τραγούδια μοΰ τάλεγες όλα, 
τούτο μόνον δέν θέλεις μοΰ πεις, 
τούτο μόνο δέ θέλεις άκσύσει..
"Αχ, τήν πλάκα τού τάφου κρατείς.

Καί ό ποιητής, πού κάποτε πέρασε γιά νά ξαναϊδεΐ 
τή μελωδικά κελαδισμένη κρυφή άγάπη του, λέει: 

Μοναχός μες στήν έρμία, 
εις τό μνήμα σου έμπροστά, 
έγονάτισα, Μαρία, 
καί τό έφίλησα θερμά!...

’Αλλά καί ποιος άπό τούς Έπτανησίους, τούς ρω- 
μαντικούς ή τούς νεορωμαντικούς μας ποιη
τές, δέν τραγουδεΐ οτή Μαρία. "Ενα καιρό, πριν άπό 
τόν πόλεμο άκόμα, δέν βρισκόταν συντροφιά καντα- 
δόρων πού νά μήν τραγουδήσει μέ τήν κιθάρα της

καρδίας ψυχοράγημα καί φθίσις αίωνία, 
Μαρίαν όστις αγαπά, αύτός έκπνέει νέος.

Τό Παράσχο όμως τόν διέψεύσε ή ίδια του ή ζωή, 
γιατί παρ’ όλο τό σφοδρό έρωτά του προς τήνΜαρίαν 
έφθασε εις θαλερά γεράματα.

Στά 1878 είδε τό φώς ή ποιητική συλλογή τού Ίωάν- 
νου Παπαδιαμαντοπούλου -Ζάν Μορέας, μέ τόν τίτλο 
«Τρυγόνες καί έχιδναι». Καί τ’ όνομα τής Μαρίας γυ
ρίζει καί ξαναγυρίζει στούς στίχους του, πότε σάν 
τρυγόνα καί πότε σάν έχιδνα, πότε «ώς δαίμων καί 
πότε ώς άγγελος», όπως λει:

Μαρία! Δαίμων δΓ έμέ καί άγγελος έπίσης, 
ώ έσύ, τών πρώτων μου έτών πληροίς τάς άνα- 
μνήσεις.

Στό ίδιο όμως βιβλίο περιέχεται καί τό ώραιότερο 
έγκώμιο τήςΜαρίας:

Ά λ λ ’ έξαφνα έκοίταξα μ’ άγάπη τή ζωή, 
σάν κόλλησες τά χείλη σου στά χείλη μου 
τά κρύα.
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Όμως τό ξέρεις πώς χωρίς έκεΐνο τό φιλί 
θά ήμουν σήμερα νεκρός, Μαρία! ...

Καί τό έλληνικό τραγούδι τό γέμισε άπό τά 1860 
καί ύστερα μέ Μαρίες ή νεοελληνική ποίησις. Ό  
γλυκός έπτανήσιος ποιητής Γεράσιμος Μαρκοράς 
είναι κΓ αυτός μεγάλοςΜαριολάτρης. Άπό τούς στί
χους του δέν άπουσιάζει τ’ όνομα αυτό. Καί είναι ένα 
όνομα πού δέν αντηχεί σάν τ’ άλλα. Λέει ό ποιητής 
γι’ αύτό:

Ά π ’ τά χείλη μου τό κλέφτει 
κάθε ζέφυρος μέ βία 
καί,Μαρία, παντού Μαρία, 
ν’ άντηχάει τριγύρω άκοϋς.

Σε λίγο πιό κατοπινά χρόνια ήΜαρία έξακολουθεϊ 
νά εμπνέει όλους μας τούς ποιητές καί ν’ άγαπιέται 
άπ’ αύτούς. Ό  Καρκαβίτσας μας ξύπνησε τόν έρωτά 
της στό ιδιόχειρο βιογραφικό του σημείωμα. Ό  Πα- 
λαμας τήν οραματίζεται καί τήν υμνολογεί καί παν
τρεύεται μιά... Μαρία.

Ό χ ι, δέν πήγα σέ γιατρούς, γλυκεία μου
Παναγία,

ήρθα σέ σένα νά Οτό πώ,νά γειάνεις τή Μαρία. 
Ά χ , σ’ έξορκίζω στή ματιά τού τέκνου σου

τήν πρώτη,
στό πρώτο του χαμόγελο, στή σκεπτική του

νιότη,
σ’ ορκίζω στό βαρύ σταυρό, στ’ άκάνθινο στε-

φά λ,
νά γειάνεις τήΜαρία μου, γιατί θά μοΰ πεθάνει. 

Μιά Μαρία,μιά τραγική ποιήτρια,τή Μαρία Πολυ- 
δούρη, άγάπησε καί ό άτυχος ποιητής ό Κώστας Κα- 
ρυωτάκης. Καί σέ κάποιους στίχους του, πού προ
βλέπει τί τούς περιμένει, λέει:

.... Μεΐς τότε θάμαστε, φτωχή Μαρία, 
κάποια ιστορία . . .

Κάποια ιστορία έχει δημιουργήσει λοιπόν τ’ όνομα 
Μαρία στή νεολληνική ποίησι καί μουσική, πού δέν

Ό  Δροσίνης τής άφιερώνει τόν ύμνο τής Πεντάμορ- 
φής του καί παντρεύεται κΓ αύτός μιά Μαρία, έκείνη 
πού κάποτε τίναξε μιά ανθισμένη άμυγδαλιά.

Ή  θρυλικήΜαρία Πενταγιώτισσα, ή μοιραία έκείνη 
γόησσα, γίνεται δράμα άπό τόν Παύλο Νιρβάνα, καί 
τό τραγούδι της, έκεϊνο πού έπλασε γιά κείνη ή λαϊκή 
μαςΜοΰσα, γίνεται πανελλήνιο:

Στα Σάλωνα σφάζουν άρνιά καί στό Χρυσό
κριάρια,

καί στήςΜαρίας τήν ποδιά σφάζονται παλληκά-
ρια!....

Σ’ ένα παλιό σχολικό βιβλίο, πού είχε βγάλει ό 
ποιητής Κώστας Πασαγιάννης βρίσκεται ένα ποίημα 
άφιερωμένο στήν Παναγία. Ό  ποιητής, πονεμένος 
ίσως πατέρας, παρακαλεΐ τήν Παναγία νά γιατρέψει 
τήΜαρία του. Ό  πόνος του χύνεται μέσα στούς στί
χους άπλά, αύθόρμητα, σάν τό ξεχείλισμα μιας 
καρδιάς.

είναι μονάχα τωρινή. Κάθε βέβαια ποιητής ύμνησε 
τ’ όνομα πού τόν ένέπνεε καί πού άγαποΰσε π :ρισσό- 
τερο. Τό παράδειγμα τό έδωσεν ό Όμηρος μέ τήν 
Ελένη, τήν ’Ανδρομάχη καί τήν Πηνελόπη. Μπο
ρούσαν νά μήν τόν μιμηθοΰν οί απόγονοι του καί νά 
μήν ύμνήσουν τήΜαρία τών Βράχων ή τήν Ελένη 
τού Μάη;

Ά ς  μήν έχουν παράπονα όμως καί όσες έχουν άλλα 
όνόματα. Γιατί καί οί Πηνελοπίτσες, καί οί Μαρίκες, 
καί οί Κατινίτσες, καί οί Γιαννοΰλες, καί οί’Ανδριάνες 
άκόμα έχουν τό τραγούδι τους. Καί άς μήν ξεχνάμε 
εκείνο τό παλιό άθηναϊκό τραγούδι πού έλεγε.

Γιά πάρε με, Άνδριάνα μου, νά σέ βοηθώ στήν
πλύση,

καί νά σοΰ κουβαλώ νερό άπ’ τό Βατραχονήσι!.
Ά ν  τά πρωτεία τά έχει τώρα ή Μαρία,δικαιολογη

μένα, ί.φοΰ καί «οί άγγελοι σέ υμνούν, Μαρία, 
«αρθένα θεία...».
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Η  ΡΟΔΑΚΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ είναι μία άπό τις 
πλέον δυναμικές δενδρώδεις καλλιέργειες τής χωράς 
μας, ή οποία κατά την τελευταία 20ετία έπραγματο
πο ίησε μία ανευ προηγουμένου άνάπτυξι. Οι ροδακι- 
νοκαλλιεργηταί εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες τεχνι
κές βελτιώσεις (κλάδευμα, λίπανσι, άραίωμα κτ.λ.) 
και παράλληλα προβαίνουν αέ μια συνεχή άνανέωσι 
τής καλλιέργειας ( καινούργιες επιτραπέζιες ποικι
λίες, συμπύρηνες και νεκταρίνια), μέ αντικειμενικό 
σκοπό την παραγωγή προϊόντος υψηλής ποιότητος 
και την πλέον ευχερή διάθεσί του στις αγορές τής 
Δυτικής Ευρώπης και τοϋ εσωτερικού.

Οί ροδακινοκαλλιεργηταί χάρις εις την Κρατικήν 
συνδρομή, τάς συνεχείς καί εντόνους προσπάθειας 
των γεωπόνων καί τών ιδανικών έδαφοκλιματικών 
συνθηκών στις κλασικές ζώνες παραγωγής (Βέροια, 
Νάουσα, ’Έδεσσα) επέτυχαν παραγωγή ποσότητος 
καί εκλεκτής ποιότητος ροδάκινων μέ άμεση συνέ
πεια τήν κατάκτησι τών αγορών τοϋ εξωτερικού καί 
τήν αϋξησι τής εσωτερικής καταναλώσεως. Ή  αν- 
ξησις όμως τής παραγωγής, ή όποια έπετεύχθη διά 
τής εφαρμογής συγχρόνων τεχνικών δενδροκομικών 
βελτιώσεων καί διά τής φυτεύσεως εκλεκτών παρα
γωγικών ποικιλιών ροδάκινων, έδημιούργησε ενίοτε 
προβλήματα ευχερούς διακινήσεως καί διαθέσεως τοϋ 
προϊόντος, λόγω τοϋ υφισταμένου ανταγωνισμού εις 
τάς αγοράς τοϋ εξωτερικού, άπό τάς άλλας ροδακινο- 
παραγωγικάς χώρας ( ’Ιταλία, Γαλλία κ. άλ.) καί εις 
τήν εσωτερικήν άγοράν άπό τ’ άλλα όμοειδή θερινά 
φρούτα. Προ τής ανωτέρω καταστάσεως εύρεθέντες 
οι ροδακινοπαραγωγοί ήρχισαν τήν «μάχη» τής παρα
γωγής ΜΟΝΟΝ προϊόντος υψηλής ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, 
χάρις εις τήν όποια έπετεύχθη πλέον ευχερής διακί- 
νησις καί διάθεσις τοϋ προϊόντος καί δή εις ικανοποι
ητικός τιμάς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ 

Ρ Ο Δ Α Κ Ι Ν Ω Ν

"Ενας άπό τούς πλέον σημαντικούς παράγοντες, ό 
όποιος συνετέλεσεν εις τήν προβολήν τοϋ «'Ελληνικού 
Ροδάκινου» καί τήν εις σύντομον χρόνον κατάκτησιν 
τών αγορών τής Δυτικής Ευρώπης—εκτός τής εκ 
«προοιμίου»—εκλεκτής, υψηλής ποιότητος «ΡΟΔΑ
ΚΙΝΑ ΤΟΥ Η ΛΙΟ Υ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟ Σ»—, υπήρξε 
ή συσκευασία καί ή τυποποίησις τοϋ προϊόντος σύμφω
να μέ τούς κανόνες τής Κοινής Ευρωπαϊκής ’Αγοράς 
καί τις απαιτήσεις τοϋ καταναλωτικού κοινού τών 
χωρών εξαγωγής. 'Η  συσκευασία καί ή τυποποίησις 
τών ροδάκινων, ώς καί τών άλλων όπωροκηπευτικών 
προϊόντων, αποτελούν εις τήν πράξι εργασίες καί 
έννοιες συνυφασμένες καί άποσκοποϋν εις τήν πλέον 
ελκυστική, εμπορική έμφάνισι τοϋ προϊόντος.

'Η  συσκευασία καί ή τυποποίησις πέρασε άπό 
διάφορα στάδια βελτιώσεως καί έξελίξεως, τά όποϊα 
είχον ώς σκοπόν τήν εντυπωσιακή έμφάνισι τοϋ Ε λ 
ληνικού Ροδάκινου εις τάς αγοράς τοϋ έξωτερικοϋ. 
Οί εν λόγφ έργασίες συνετέλεσαν αποφασιστικά διά 
τήν αϋξησι τών έξαγωγών καί τήν διάθεσι τοϋ προϊ
όντος εις πλέον ικανοποιητικός τιμάς.

6ΘΟΟΙΗΑ ΓΙΡΟΪΟΟΟΤΘ

Τ Α
P Q & A M J i A

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΓΙΑΝΝΗ
Γ ε ω π ό ν ο υ

Δ )νσεω ς Γεωργίας ’Ημαθίας
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Τά ροδάκινα μ ετά  την συγκομιδήν τω ν κα ι πριν  
φθάσουν εις την κατανάλω αι, ύφ ίσταντα ι μ ια  σειρά  
εργασ ιώ ν τεχνολογικ ή ς  επ εξεργα σ ία ς, ή όποια  έχει 
ώς Α ντικειμενικόν σκοπόν την β ελτ ίω σ ιν  τής εμ π ο 
ρικής έμφανίσεω ς και την διατήρησιν τώ ν ποιοτικώ ν  
οργανολη πτικώ ν και εμπορικώ ν π λεονεκτη μ ά τω ν τον  
προϊόντος.

— Α  ί ε ρ γ  α σ ί α ι α ν τ α ι  κατά σειρά ε ίνα ι:
Σ υ γκ ομ ιδ ή  εις τον κατάλληλον — κανονικόν β α 

θμόν ώ ριμότητος προς εξα γω γή ν .
Μ εταφορά από τούς οπω ρώ νας εις τους ειδικούς  

χώ ρους δ ιαλογής, σνσκενασίας κ .λ .π .
Π ροδια λογή  τώ ν καρπώ ν όσιό ειδικόν προσω πικόν.
Ά π ο χ ν ο ύ δ ω σ ις  (υ γρ ά  ή ξη ρά).
Μ ηχανικόν κήρω μα τώ ν καρπώ ν.
Μ ηχανική δ ιαλογή  κατά μ έγεθος.
Σ υσκενα σ ία  και τνποποίηα ις  υπό τώ ν σνσκευα- 

στριώ ν.
Ε ισ α γω γή  εις τούς θαλάμους προψύξεω ς.
Πρόιμνξι.
Π οιοτικός και Φ ντοϋγειονομ ικός έλεγχο ς  υπό γ ε ω 

π όνον έλεγκ τοϋ .
’Ε ξ α γω γή  εκ  τοϋ θαλάμου προψ ύξεω ς εις το τούνελ  

ψορτώσεως.
Φ όρτω σις εις βα γόνια  ψ υγεία  ή αυτοκίνητα ψ υγεία .
Ή  ανωτέρω  άλυσσος τώ ν εργασ ιώ ν π ρ α γμ α το 

π ο ιε ίτα ι υπό ειδικευμένου προσω πικού και ειδικώ ν  
μηχα νη μά τω ν άποχνουδώ σεω ς, δ ιαλογής κ .λ .π . Ή  
συσκενασία  τώ ν ροδάκινων γ ίνετα ι εντός πλα στικώ ν  
θηκώ ν χρώ ματος μ π λ έ , μαύρου κ. α ., εις τά  ειδικά  
τελλάρα εξα γω γή ς.

Κ α τά  τήν συσκενασία  — τνπ οπ ο ίη σ ι τώ ν ροδάκινων 
κατα βά λλετα ι ιδια ίτερη προσπάθεια  μ ε  Α ντικειμε
νικόν σκοπόν τήν π λέον άψ ογον έμψ άνισιν τού  προϊόν
τος. Ή  τοποθέτησις τώ ν ροδάκινων εντός τώ ν π λα 
στικώ ν θηκώ ν γ ίνετα ι όρθια ή π λά γ ια . Ή  π λα γ ία  
τοποθέτησις συνιστάται διά π ο ικ ιλ ία ς μ ή  εντόνου χρ ω 
μ α τισ μ ού  μ ε  σκοπόν τήν β ελτ ίω σ ι τής εμπορικής  
έμφανίσεω ς. ’Ε π ίσ η ς από τό παρελθόν έτος διά τήν 
κα λλιτέρα  τνπ οπ οίη σ ι, κυρίως τώ ν νπ ερπρω ιμ ω ν καί 
π ρω ίμω ν ποικ ιλ ιώ ν ροδάκινων χρησ ιμοποιούντα ι π λ α 
στικά  καλαθάκια χω ρητικότητας ενός χ ιλ γ .  μ ετά  
χειρολαβής.

Ή  έξα γω μένη  ποσό της Ανήκει εις τήν ποιοτική  
κατηγορία  Ε Ξ Τ Ρ Α  ή  I.

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ

Τ ά κανάλια  διαθέσεως τής ροδακινοπαραγω γής  
τής χώ ρας μας κατά  σειρά ε ίνα ι: ή εξ α γω γή , ή εσω 
τερική Αγορά καί α ί γ εω ρ γ ικ ο ί β ιομ η χα νία ι κονσερ
βώ ν. Δ ιά  τήν ενχερεστέρα  διακίνησι καί διάθεσι τώ ν  
ροδάκινων έδημιονργήθησαν διάφοροι φορείς—έξα- 
γ ω γ ε ις  εμπορίας κυρίως διά τάς Αγοράς τού εξω τερ ικού  
Ή  συνεταιριστική όργάνω σι, ή όποια  α π ο τελε ί σ τα 
θμόν εις τήν από κοινού συγκέντρω σι, διακίνησι καί 
διάθεσι τώ ν ροδάκινων είνα ι ό Γ εω ρ γικ ός  Π ισ τ ω 
τικός Σ υνετα ιρ ισμός Ν αούσης ( Γ .Π .Σ .Ν .) ,  χάρις εις 
τον όποιον οι ροδακινοπαραγω γοί έμαθαν τήν αξία  
τώ ν προϊόντω ν τω ν. Έ ν  συνεχεία  έδημιουργήθησαν  
διάφοροι ά λλο ι συνετα ιριστικοί φορείς—εμπορίας κα

λούμενοι Σ .Π .Ο .Π . (Σ υνετα ιρ ισ μ ός  Π ω λή σ εω ς Ό π ω -  
ροκηπευτικώ ν Π ροϊό ίη ω ν καί Κ ο ινοπραξία ι Ο .Ε . ή 
Ε .Π .Ε .) .

Ο ι ανωτέρω  οργανώ σεις ήτοι οί Σ υνετα ιρ ισ μο ί καί 
α ί κοινοπραξία ι, ώς καί ο ί έμποροι τώ ν Ν ω π ώ ν Ό π ω -  
ροκηπευτικώ ν προϊόντω ν Αποτελούν τούς φ ορείς δια- 
κινήσεω ς καί διαθέσεω ς τώ ν ροδάκινω ν εις τάς Α γο
ράς τού εξω τερ ικού καί τού  εσω τερικού.

Π I Ν Α Ξ I

Π α ρ α γω γή ς  καί εξα γω γή ς  ροδάκινων τής χώ ρας  
μας κατα τα  έτη 1 9 7 1 , 1 9 7 2  καί 1 9 7 3  εις τόννους.

Α ]Α  ’Έ τ ο ς  Σ υν. π α ρ α γω γή  ^ ξ α χ θ ε ϊσ α  ^ξαχβ ε(στ]ς
ποσοτης π οσ ότητος

1. 1971
2 . 19 7 2
3. 19 7 3

1 5 8 .0 0 0
2 1 3 .0 0 0
2 2 1 .0 0 0

7 1 .8 0 0
8 7 .0 0 0
8 8 .4 0 0

4 5 ,5  % 
4 0 ,9  % 
4 0 ,0  %

Π I Ν Α Ξ II

Π α ρ α γω γή ς  καί εξα γω γή ς  ροδάκινων τού  Ν ομού  
’Η μαθίας κατά τά  έτη 1 9 7 1 , 1 9 7 2  καί 1 9 7 3  εις 
τόννους.

Α ]Α  ’Έ τ ο ς Σ υνολική  π α 
ρ α γω γή

- Έ ξ α χ θ ε ϊσ α  
ποσοτης

Π οσοστόν
έξαχθείσης
ποσότητος

1. 1971
2 . 1 9 7 2
3. 1 9 7 3

9 3 .0 0 0
1 2 0 .0 0 0
1 2 2 .0 0 0

4 1 .7 0 0
4 9 .4 0 0
5 4 .8 0 0

4 4 .9  % 
4 1 ,2  %
4 4 .9

Ώ ς  π ροκ ύπτει εκ  τής συγκρίσεω ς τώ ν Ανωτέρω  
πινάκω ν ή ροδακινοπαραγω γή εις τον Ν ομόν ’Η μαθίας  
Α ντιπροσω πεύει π λέον τού ήμ ίσεω ς τής συνολικής  
π α ρα γω γή ς  τής χώ ρας καί τό μ εγα λύτερ ον ποσοατόν  
τής εξα γω γή ς  κατ’ έτος ποσότητος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τό ροδάκινον, όπω ς Αναφέραμε α π ο τελε ί Από ετώ ν  
’Εθνικόν προϊόν, από τό  όποιον κ α τ’ έτος έχουμ ε  
εισροή σημαντικού συναλλάγματος.

Δ ι αυτό κ α τα βά λλετα ι κάθε προσπάθεια  εκ  μέρους  
τού  Κ ράτους, τώ ν ροδακινοπαραγω γώ ν καί τώ ν φ ο 
ρέων εξα γω γή ς  διά τήν αϋξησι τής π α ρα γω γή ς, τήν  
β ελτ ίω σ ι τής πο ιότη τος καί τήν κ α λλιτέρα  όργάνω σι 
τής διακινήσεω ς καί τής εμπορίας τού  προϊόντος μ ε  
αντικειμενικόν π ά ντοτε σκοπόν τήν βελτ ίω σ ι τής 
οικονομίας τώ ν ροδακινοπαραγω γώ ν, τώ ν φορέω ν  
εξα γω γή ς  καί τής εθνικής μας οικονομίας. Ή  σημει-  
ω θεϊσα  πρόοδος διά τά  ροδάκινα ε ίνα ι εντυπω σιακή. 
’Α π α ιτ ε ίτα ι δμω ς συνεχής « ά γω ν»  διά τήν π ερ α ι
τέρω  β ελτ ίω σ ι τής πο ιότη τος καί τήν ορθολογιστική  
εμπορία . Α ί  π ροοπ τικ ο ί διά τό μ έλλον  είνα ι εξ ίσου  
καλαί, άφ’ ένός λό γω  τού  διαρκώς αύξανομένου κατα
να λω τικού κοινού, άφ’ ετέρου τής συνεχούς β ελτ ιώ -  
σεω ς καί ανανεώ σεω ς τής ροδακινοπαραγω γής τής 
χώ ρας μας.
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Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΤΥ

ΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

At Άστυνομίαι όλου τού κόσμου 
έκσυγχρονίζονται άλματωδώς, δια- 
θέτουσαι ήδη όλα χά έπισχημο- 
νικά, τεχνικά καί συγκοινωνιακά 
μέσα, τά όποια καί χρησιμοποιούν 
ευρέως, διά νά δυνηθοΰν οϋτω 
νά άνταποκριθοϋν εις τά πολυ
σχιδή καθήκοντά των. Εις τήν 
φωτογραφίαν μας στολίσκος έξ 
έλικοπτέρων τής Ιταλικής Αστυ
νομίας, εις άψογον σχηματισμόν, 
κατά τήν έκτέλεσιν ειδικής άπο- 
στολής.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ!... ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

Οϋδείς δύναται νά άμφισβητήση ότι 
πλεϊστα όσα «άνδροπρεπή» καί «δυνα
μικά» έπαγγέλματα έχουν ήδη «περάσει» 
όριστικώς καί εις τάς χεΐρας των γυναι
κών. Εις τόν στρατόν, τήν άεροπορίαν 
καί τό ναυτικόν είναι χιλιάδες οί στρα- 
τιωτίνες, οί θηλυκοί άεροπόροι καί οί 
θηλυκοί ναϋται, δι’ δ καί ούδείς πλέον 
ξενίζεται όταν συναντήση καθ’ όδόν 
άψογον στρατιωτικόν σχηματισμόν, «δι- 
ανθιζόμενον» μέ τήν καλαίσθητον κοκε
ταρίαν τής γυναικείας παρουσίας. Εις 
τήν φωτογραφίαν μας ή μουσική μπάντα 
τού ’Αμερικανικού Ναυτικού έν παρε- 
λάσει μέ τήν έκπρόσωπον τού «άσθε- 
νούς» φύλου εις τήν πρώτην σειράν 
άνάμεσα εις άρρενας συναδέλφους της
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ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΣ "Μ Ε Τ Ρ Ο ,,
Ή  Γαλλική ’Αστυνομία προέβη εις νέον «γρονθοκόπημα» κατά τού 

υποκόσμου. Στόχος τής έξορμήσεώς της ή καρδιά τής Γαλλικής πρωτευ- 
ούσης καί δή τό «μετρό», εις τό όποιον διεξήχθησαν έκτεταμένοι αστυνο
μικοί έλεγχοι υπό τήν προσωπικήν διεύθυνσιν τοϋ ύπουργοΰ Εσωτερικών, 
κ. Μισέλ Πονιατόφσκι.

Οί έλεγχοι αυτοί, ύπό τό γενικόν τίτλον «Επιχείρησις Μετρό», έγιναν 
κυρίως εις τούς σταθμούς τοϋ ήλεκτρικοΰ σιδηροδρόμου.

Εις οδηγός συρμού άπεκάλυψε τελευταίως: «Ένα βράδυ, πού ώδήγουν 
αργά τόν συρμόν, έμέτρησα 47 άδεια πορτοφόλια κατά μήκος τών σιδηρο
τροχιών. μεταξύ δύο σταθμών». Τά πορτοφόλια αύτά είχον άπορριφθή ύπό 
λωποδητών ή ύπό νεαρών κακοποιών, οί οποίοι έπιτίθενται τήν νύκτα έναν- 
τίον μεμονωμένων έπιβατών, ή άκόμη άπό τάς συμμορίας άλητών, πού άπαι- 
τοΰν «χαράτσι» 50 φράγκων διά νά έπιτρέψουν τήν μετάβασιν άπό τού ένός 
συρμού εις άλλον συρμόν άνταποκρίσεως.

Δέον νά σημειωθή ότι τό «μετρό» άντιπροσωπεύει, διά τάς υπηρεσίας 
τής δημοσίας τάξεως, τεραστίαν έκτασιν πρός έπιτήρησιν. Καλύπτει πέντε 
νομούς καί τό δίκτυόν του έχει συνολικόν μήκος 173 χιλιομέτρων εις τό 
άστικόν τμήμα του καί έτέρων 75 χιλιομέτρων εις τό περιφερειακόν τοιοΰτον. 
’Αριθμεί 342 σταθμούς, 670 άποβάθρας. Καθημερινώς κυκλοφορούν εις τάς 
διαφόρους γραμμάς του 3000 βαγόνια, μεταφέροντα 1,5 έκατομμύριον έπι
βατών κατά τήν διάρκειαν 20ώρου λειτουργίας.

Αί «έπιχειρήσεις μετρό» έχουν άρχίσει πρό πολλών μηνών. Κατά τήν 
διάρκειαν τών παρελθόντων έξ μηνών, ήλέχθησαν έν στάσει 41230 άτομα. 
2830 ώδηγήθησαν εις τό τμήμα, 163 παρεπέμφθησαν εις τήν Εισαγγελίαν δΓ 
έπιθέσεις έναντίον σιδηροδρομικών υπαλλήλων, 98 διά διαρρήξεις, διαπρα- 
χθείσας εις τάς άποβάθρας καί 29 δι’ έκβιασμόν.

Προτού περατωθή ή «Επιχείρησις Μετρό», ό Γάλλος ύπουργός ’Εσω
τερικών έδήλωσε πρός δημοσιογράφους ότι εις τό έξής άστυνομικοί έν πολι
τική περί βολή θά ταξιδεύουν όλονέν συχνότερον μέ τό «μετρό» διά νά συλ
λαμβάνουν έπ’ αύτοφώρω τούς κακοποιούς καί ότι άλλοι έλεγχοι παρόμοιας 
φύσεως θά πραγματοποιούνται εις τά μέσα δημοσίων μεταφορών τών έπαρ- 
χιών.

’Ακολούθως, ό κ. Πονιατόφσκι άνήγγειλεν ότι «ό τρίτος άξων τών έπι- 
χειρήσεων προλήψεως καί άσφαλείας» θά άφορρί εις τά άκατοίκητα, κατά τήν 
θερινήν περίοδον, διαμερίσματα, ώς καί τάς έπαύλεις, οί έννοικοι τών όποι
ων άπουσιάζουν εις ταξίδια διακοπών. 'Υπολογίζεται ότι πλέον τών 40.000 
διαμερίσματα καί άλλαι κατοικίαι θά έπιτηρούνται τόν Αύγουστον, μόνον 
εις τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν.



ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ‘ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΣ, 

ΕΙΣ Η . Π . Α .

Εις τό άνηλεές «κυνηγητών» των κακοποιών 
διά τήν έμπέδωσιν τής Δημοσίας Τάξεως καί 
Ασφαλείας, εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής 
Αμερικής, ανήκει τό στιγμιότυπον τής φωτο

γραφίας μας, τό όποιον θά έξελάμβανε κανείς 
ώς δραματική σκηνή γκαγκστερικής ταινίας ή 
τηλεοπτικού «σήριαλ». Καί όμως είναι αύθεν- 
τικόν καί άπεικονίζει ληστείαν ένεχυροδανει- 
στηρίου πόλεως τής Καλιφορνίας, όπου ό λη- 
Ρτήξ ήρχισε νά πυροβολή άδιακρίτως, όταν ή 
Αστυνομία περιεκύκλωσε τό κτίριον, κατόπιν 

λειτουργίας άθορύβου συστήματος συναγερμού. 
Ο κακοποιός, τελικώς, έφονεύθη καί διακρίνε- 

ται «έκτάδην» εις τό έδαφος, ένφ άστυνομικός 
φέρων άλεξίσφαιρον γιλέκον, «τελεί έν έπι- 
φυλακή» πρός άντιμετώπισιν τυχόν συναυτουρ- 
γών τοΟ ληστοΟ.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΠΟΜΠΗΔΕΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΟΝΤΑΙ

Ή  ψυχραιμία καί ή ύπομονήάποτελοϋν τό δίπτυχον τοϋ δόγματος 
καί τό δισυπόστατον «Σήμα κατατεθέν» τής ’Αγγλικής ’Αστυνομίας, 
περί σεβασμού τής άτομικής προσωπικότητος. Ώστόσον τό «παρα
δοσιακόν» άγγλικόν φλέγμα έξωβελίζεται όταν ή δημοσία τάξις 
διασαλεύεται διά παρανόμων συγκεντρώσεων ύπό άτόμων έπιδιω- 
κόντων τήν δημιουργίαν διαφόρων ταραχών καί έπεισοδίων, πρός 
ίδιον πολλάκις συμφέρον. Τότε οί θορυβοποιοί συλλαμβάνονται 
«άμελλητί» καί άπομακρύνονται έστω καί βιαίως άπό τόν χώρον τής 
συγκεντρώσεώς των, όπως άκριβώς ή νεαρά διαδηλώτρια τής φωτο. 
γραφίας μας.

ORDINK NAZIONALE DEI GIORNALISTI 
FED ER A ZIO N E D ELLA  m&MSA ΓΤΑ1ΙΑΝΑ

CLICHE

■XANDR SC

Ο ΣΟΛΤΖΕΝΙΤΣΙΝ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ 

ΕΚ ΝΕΟΥ

Φ
Ο έξόριστος Ρώσσος συγγραφεύς καί «Νο

μπελίστας» τής Λογοτεχνίας ’Αλέξανδρος Σολ_ 
ζενίτσιν, έτιμήθη —έπ’ έσχάτων—ύπό τής Ένώ. 
σεως Συντακτών τού Ρωμαιοκαθολικού Τύπου 
τής ’Ιταλίας μέ τό χρυσοϋν βραβεϊον αυτής διά 
τό έτος 1973. Τό βραβεϊον άπονέμεται κατ’ έτος 
εις άτομα, τά όποια διεδραμάτισαν ρόλον «ιδιαι
τέρας άνθρωπίνης άξίας» δΤ δ καί έπελέγη ό 
Σολζενίτσιν, ό όποιος άνεγνωρίσθη παγκοίνως 
ώς έπική μορφή καί άγωνιστική προσωπικότης, 
εις οικουμενικήν κλίμακα, διά τήν άνθρωπι- 
στικήν του δράσιν. Εις τήν φωτογραφίαν ό 
βραβευθείς, ένώ άκούει άπό τόν έκπρόσωπον 
τής Ένώσεως τό σκεπτικόν τής άποφάσεως.
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Καθώς άντικρύζης απ’ τό πλοίο τό 
νησί τής Τήνου νά ταξιδεύη πάνω στά 
γαλανά κύματα τοϋ Αιγαίου, θαρρείς 
πώς είναι ένα πελώριο δελφίνι πού βγήκε 
γιά λίγο στήν έπιφάνεια ν’ άναπνεύση 
καί πώς, όπου νάνε, θά βουτήξη καί πάλι 
στά νερά καί θά χαθή. Μά σάν πλησιά- 
ζης σιγά—σιγά ή ψευδαίσθησι χάνεται 
καί τή θέσι της πέρνει ή πραγματικότητα. 
Είναι ή Τήνος, τό νησί τής Μεγαλό
χαρης. Γνωστό άπ’ τούς πανάρχαιους 
άκόμη χρόνους, ήκμασε γιά τόν πλούτο, 
τήν τέχνη καί τόν πολιτισμόν του. Ό  
"Ομηρος στά ποιήματά του αναφέρει τό 
νησί μέ τάς «Τυράς πέτρας» —τό σημε
ρινό Τσικνια—πού ό Ποσειδώνας πάνω 
στό θυμό του έσχισε στά δυό μέ τήν Τρί- 
αινά του καί όπου ό Ηρακλής σκότωσε 
τούς φτερωτούς υιούς τοϋ Βορέως Κάλαϊν 
καί Ζήτιν καί έστησε πάνω στούς τά
φους τους δυό στήλες, ή μία άπό τις όποι
ες κουνιόταν σάν φυσούσε Βοριάς. Κι’ 
ό ’Αριστοτέλης έγραψε ιδιαίτερο έργο 
περί τής «Τηνίων Πολιτείας», πού, δυ
στυχώς, δέ σώθηκε.

Καί κατά τήν άρχαιότητα ή Τήνος 
ήταν θρησκευτικό κέντρο. Πολιούχος 
της ό άρχων τής θαλάσσης, ό Ποσει- 
δώνας, πού λατρευόταν καί σάν θαυμα
τουργός γιατρός. Αυτός, κατά τήν παρά- 
δοσιν, έστειλε σμήνη άπό πελαργούς 
στό νησί γιά νά έξολοθρεύσουν τά φίδια 
καί τά άλλα έρπετά, άπό τά όποια ήταν 
γεμάτο—γι’ αύτό άλλωστε καί λεγόταν 
καί όφιοΰσα. Δύο φορές τό χρόνο ποός 
τιμήν τού Πολιούχου έτελεΰντο μεγόλε; 
γιορτές—χειμώνα καί φθινόπωρο—καί 
συνέρρεαν πλήθη πιστών άπ’ όλη τήν 
Ελλάδα. ’Αργότερα όμως, μέ τήν ΐδρυσι 
τού ιερού τού ’Απόλλωνος τής Δήλου, ή 
Τήνος έχασε τήν παλαιά αίγλη της. Μά 
καί τότε έξακολουθοΰσε νά συγκεντρώνη 
πολλούς προσκυνητές, πού στάθμευαν 
έκεϊ γιά κάθαρσι καί έξαγνισμό, άλλα  καί 
γιά νά έξευμενίσουν μέ θυσίες τό θεό τής

Τ η 9

ΜβΓα/ΐόχδίρΗς
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΡΦΑΚΗ 

Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ
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θαλάσσης γιατί, ποιος ξέρει, μπορούσε 
νά όργισθή, νά σηκώση κύματα πελώ
ρια καί νά πνίξη τούς ασεβείς κατά τό 
ταξίδι τής επιστροφής.

♦  +
"Οπως οί άνθρωποι μοιάζουν μεταξύ 

τους μά καί έχουν διαφορετική μορφή 
καί προσωπικότητα ό καθένας, έτσι καί 
τά κυκλαδονήσια μοιάζουν μεταξύ τους 
άλλά έχουν καί τό δικό τους, τό ξεχω
ριστό ύφος. Στενοί δαιδαλώδεις δρόμοι 
πλακόστρωτοι, μέ τούς άρμούς άσβε- 
στωμένους, όλόλευκα σπιτάκια, μικροί 
κύβοι πού άκουμποϋν άνάλαφρα ό ένας 
πάνω στόν άλλο γιά νά νοιώθουν σι
γουριά—ήταν καί ή απειλή τών πει
ρατών, πού νομίζεις πώς θά άκούσης στό 
πλακόστρωτο τό γδούπο άπ’ τά βήματά 
τους καί τις κλαγγές τών σπαθιών τους—· 
έξώστες μέ βασιλικούς, πού σκορπούν 
παντού τό μύρο τους, πεζοΰλες κάτασπρες 
πού φιλοξενούν τήν ώρα τού δειλινού

τήν αθώα φλυαρία τών καλοκυράδων, 
άπλετο λευκό φώς, πού λευκαίνει άκόμα 
πιό πολύ καθώς άντανακλάται πάνω στά 
λευκά σπίτια, αυτό είναι τό ύφος τής 
ΤΗΝΟΥ.

ΚΤ όλα αυτά, τά σχήματα, οί όγκοι, οί 
μορφές, άνάλαφρα καί δεμένα σέ μιά 
άπαράμμιλη άρμονία, πού χαρίζει μιά 
έξαίσια αισθητική άπόλαυσι καί μιά 
γαλήνη άπόκοσμη. Καί τά βράδυα ή 
μικρή πολιτεία γίνεται διάφανη καί μοι
άζει μέ άντικαθρέφτισμα μακρυνοΰ δρά
ματος, καθώς τό άοπρο άλλάζει σέ άπαλό 
γαλαζοπράσινο.

Μά εκείνο πού περισσότερο προσδιο
ρίζει τή φυσιογνωμία τής Τήνου, είναι 
ό Ναός τής Μεγαλόχαρης. Περικαλλής, 
έπιβλητικός, μαρμαρόκτιστος μέ κωδω- 
νοστάσι πανύψηλο, πού δεσπόζει στό 
όλο κτιριακό συγκρότημα καί άποτελεϊ, 
λές, άκοίμητο Φρουρό τού νησιού, προσ- 
δίνει μιά γαλήνη άρρητη κι’ ένα τόνο 
μεγαλοπρεπείας σ’ όλο τό τοπίο.

Ή  άνοικοδόμησις τού Ναού άρχισε 
τό 1823 στό χώρο, πού, ύστερα άπό όραμα 
τής Άγιας Πελαγίας, είχε βρεθή τόν 
ίδιο χρόνο ή θαυματουργός εικόνα τής 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ—ή όποια είναι παμμεγίστη 
άξίας καί λέγεται ότι είναι εργον τοΰ 
Εύαγγελιστοΰ Λουκά—καί τελείωσε μετά 
άπό έπτά χρόνια.

Σήμερα ό Ναός αποτελεί ένα άπό τά 
πιό σημαντικά άρχιτεκτονικά μνημεία 
τής νεωτέρας Ελλάδος καί είναι άληθινό 
σέμνωμα τής ’Ορθοδοξίας καί χώρος 
Πανελληνίου Θρησκευτικού προσκυνή
ματος. Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου καί 
15 Αύγούστου, χιλιάδες προσκυνητές, 
Έλληνες καί ξένοι, έρχονται στό νησί 
τής Μεγαλόχαρης νά προσευχηθούν, νά 
βρούν παραμυθία, νά άναμέλψουν αί
νους εις δόξαν ΤΗΣ καί νά ζητήσουν τό 
έλεος ΤΗΣ. Άνάμεσά τους καί πολλοί 
τυφλοί, παραλυτικοί, δαιμονισμένοι, ανί
ατα άσθενεϊς, πού προσμένουν τό θαύμα. 
Καί άλήθεια, γίνονται θαύματα πολλά, 
φτάνει νά ύπάρχη ή πίστις ή άληθινή, 
αύτή πού είναι ικανή νά «μετακινήση 
καί όρη». Άπόδειξις άδιάψευστη τά 
τόσα πολλά άφιερώματα άπ’ αυτούς πού 
είδαν, περπάτησαν ή θεραπεύτηκαν άπό 
άνίατες άρρώστειες τους.

Κατά τήν περιφορά τής Άγιας Είκό- 
νος, βιβλικές σκηνές διαδραματίζονται. 
'Ικεσίες, θρήνοι καί κραυγές άκούγονται 
άπ’ όλους τούς άσθενεϊς τή στιγμή πού 
βρίσκονται ξαπλωμένοι στό δρόμο καί 
περνά άπό πάνω τους ή Εικόνα. Ρίγη 
συγκινήσεως διατρέχουν τά κορμιά ό
σων παρακολουθούν, τά χείλη όλων 
σαλεύουν σέ κάποια κατανυκτική προ
σευχή καί οί ψυχές τους ζητούν νά ένω- 
θούν μέ τό Θείο. Άλλά ή Τήνος, έκτός 
άπό τήν ψυχική άνάτασι καί τήν γαλήνη, 
έχει κι άλλα πολλά νά προσφρέρει στόν 
έπισκέπτη της. Καί πρώτα—πρώτα στό 
Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών μπορεί 
κανείς ν’ άποθαυμάση έργα καλλιτεχνών 
πού γεννήθηκαν στό νησί, τοΰ Νικολάου 
Γύζη, τοΰ Γιαννούλη Χαλεπά, τού Λά
ζαρου Σώχου, τοΰ Νικηφόρου Λύτρα, 
τών αδερφών Βιτάλη καί άλλων. Άνά
μεσά τους είναι καί τά άριστουργήματα 
«ό ’Ιωσήφ έξηγών τό δνειρον έν τή Φυ
λακή» τοΰ Ν. Γύζη (Αλ Βραβείον Ακα
δημίας Μονάχου), «Τό Θυμίαμα» τοΰ 
Νικηφόρου Λύτρα, «Ή φιλοστοργία» 
τού Γίανν. Χαλεπά, «ό Θησεύς» τοΰ Γ·

Βιτάλη (Α'. Χρυσοΰν βραβεΐονΜονάχου)- 
Έπίσης στήν πινακοθήκη θά δή άρκε 

τά έργα τοΰ χρωστήρος τών διασημο- 
τέρων ζωγράφων τής Αναγεννήσεως, 
τού Τιτσιάνου, τοΰ Ρέμπραντ, τοΰ Ροΰ- 
μπενς, τού Βελάσκεθ καί τών έπιφανε- 
στέρων έλλήνων Παρθένη, Ίακωβίδη, 
Ξυδά, Βολωνάκη, Κουνελάκη κ.ά.

Άκόμα μπορεί νά έπισκεφθή τό Μαυ
σωλείο τοΰ καταδρομικοΰ «ΕΛΛΗ» πού 
όπως είναι γνωστόν έτορπιλλίσθη στό 
λιμάνι τής πόλεως στις 15 Αύγούστου 
1940 άπό ’Ιταλικό υποβρύχιο, τό Σκευο
φυλάκιο, όπου φυλάσσονται έκκλησια- 
στικά άντικείμενα άξίας, άρχαϊα νομί
σματα καί άφιερώματα, τό Βυζαντινό 
Μουσεΐον, τό Μουσείον Γιαννούλη Χα
λεπά στό χωριό Πύργος καί πολλά άλλα 
άξιοθέατα, πού δείχνουν τήν έμφυτη 
φιλοκαλία τών κατοίκων.

♦ +
Αύτή είναι μέ λίγες γραμμές ή Τήνος 

τό νησί τής Μεγαλόχαρης. Καί δέν, 
άπαγοητεύει ποτέ—πώς μπορεί άλλωστε 
ή Μεγαλόχαρη νά δώση απογοήτευση -  
στόν έπισκέπτη της, φτάνει νά τήν πλη. 
σιάση μέ τήν πρέπουσα αγάπη καί πίστι.
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M S

— « » " φ " η » " -  m  _  (Μ» _ -*  * »

ελληνικούς δ ρ ό μ ο υ ς
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - OEDNIKHI

377 - 400ον χιλιόμετρον

Γνωρίζομε τις κυκλοφοριακές συνθήκες τώ ν μεγάλω ν Ε θ νικ ώ ν  
μας δρόμων ; Καί άν να ι, τις υπολογίζομ ε πάντα σ ω σ τά ; Α υτά είναι 
δύο βασικά έρωτήματα πού πρέπει νά άπασχολούν τούς όδηγούς, 
οί όπ οιοι, είτε άπό έπαγγελματικούς λόγους είτε άπό ψ υ χα γ ω γ ία , 
άφ ήνουν κάθε φορά τούς άστικούς δρόμους γιά  νά βρεθούν σ ένα 
σαφ ώ ς διαφορετικό περιβάλλον κυκλοφορίας μέ έξαιρετικά έπίμο - 
μονές όπως θά έλεγε κανείς άξιώσεις όδη γή σεω ς. Γιατί έκεϊ τό έλά- 
χιστο σ φ ά λ μ α , ή παραμικρή άπροσεξία , μπορούν νά έχουν αιματηρή 
κ α τά λη ξι. Ά π ά ντη σ ι εις τά προαναφερόμενα έρωτήματα ή καλύτερα 
ώρισμένα ένημερωτικά γιά  τούς άναγνώ στες στοιχεία , θά προσπα- 
θήση νά δώση μία έρευνα τού συνεργάτου μας 'Υπομοιράρχου κ . 
Χρήστου Ρ έππα , άναφορικά μέ τό τί πρέπει νά γνω ρίζουν καί άνά- 
λογα  νά άκολουθοΰν ή νά αποφ εύγουν οί όδη γοί, όταν κυκλοφορούν  
στον μεγάλο αύτοκινητόδρομο ’Α θηνών—Θ εσσαλονίκης.

Τροχονόμοι Χωροφύλακες όδηγοί δικύ- 
κλων έπιστρέφοντες άπό μίαν περιπολίαν 
κατά μήκος τής ’Εθνικής όδοϋ πρός τήν 
πλευράν τών Τεμπών.

Ά πό τήν διακλάδωσι πρός τον Βόλο 
καί μέχρι τήν Λάρισα, μεσολαβούν περί 
τά 35 χιλιόμετρα. Τό οδικό αύτό διά
στημα δεν θά αντιμετώπιζε σοβαρά κυ- 
κλοφοριακά προβλήματα, έάν είχε άπό- 
λυτη άνεξαρτησία άπό τήν εκτεταμένη 
δεξιά καί άριστερά πεδιάδα, όπου καθη
μερινώς καταλήγουν εκατοντάδες γεωργι
κά μηχανήματα. Τά βραδυκίνητα αύτά 
οχήματα δημιουργούν άνάλογη κυκλοφο
ρ ιακή άνάσχεσι ιδίως κατά τούς θερινούς 
καί φθινοπωρινούς μήνες όταν πραγματο
ποιούν ομαδική έξοδο γιά τήν σπορά, 
τήν λίπανσι καί τον θερισμό—άλωνισμό 
τών σιτηρών, καθώς καί τήν μεταφορά 
τών πρώτων υλών στά έργοστάσια ζακ- 
χάρεως καί χαρτομάζης. ’Ήδη άπό τόν 
μήνα πού διατρέχομε άρχισε ή συγκέν- 
τρωσις ζαχαροτεύτλων ή οποία θά συνε
χίζεται μέχρι τόν Νοέμβριο. 'Όπως έχει 
ύπολογισθή, στήν μεγάλη έξαρσι τής 
συγκομιδής, περί τά 500 τρακτέρ προερ
χόμενα άπό τόν Βόλο καί ώρισμένα χωριά 
τής Λαμίας κατευθύνονται ήμερησίως πρός 
τό έργοστάσιο ζακχάρεως Λαρίσης κατά
φορτα άπό τήν πρώτη αύτή βιομηχανική 
ΰλη, ή οποία πρέπει νά σημειωθή ότι μετα- 
φέρεται σέ μεγάλες ποσότητες άπό τήν 
υπόλοιπη Θεσσαλία καί πολλές άλλες 
περιοχές. ’Έτσι στο 4μηνο Αύγουστου — 
Νοεμβρίου, γιά τά τρακτέρ «όλοι οί 
δρόμοι οδηγούν πρός τήν Λάρισα». Μέ 
τήν ευκαιρία αύτή τό Τμήμα Τροχαίας 
Λαρίσης πραγματοποιεί διαφωτιστικές 
συγκεντρώσεις τών οδηγών στον χώρο 
άναμονής γιά τήν έκφόρτωσι καθώς καί 
Ελέγχους τών οχημάτων προκειμένου 
νά διαπιστωθή έάν πληρούν ή 6χι τούς 
ένδεδειγμένους όρους άσφαλείας κατά τήν 
κυκλοφορία τους. "Ενα σοβαρό έπίσης θέ
μα πού άπασχολεΐ τήν Τροχαία κατά τήν

περίοδο αύτή, είναι ή «πούλπα» όπως άπο- 
καλεϊται τό ήμίρρευστο κατάλοιπο πού 
δημιουργεΐται άπό τήν βιομηχανική έπε- 
ξεργασία τών ζαχαροτεύτλων καί χρησιμο
ποιείται άπό τούς παραγωγούς γιά ζωο
τροφή. Ή  διασπορά στήν άσφαλτο καί 
της ελάχιστης ποσότητος «πούλπας» άπό 
ένα περαστικό τρακτέρ, δημιουργεί μεγά
λη ολισθηρότητα καί συγχρόνως επικίν
δυνη παγίδα γιά τόν άνύποπτο οδηγό. 
«... Ά ς  είναι καλά τά «παιδιά» πού κά
νουν... παρκέ(!) τήν άσφαλτο...» μάς 
είπε λίγο άργότερα σέ σχετική συζήτησι 
ένας Λαρισαΐος ξενοδόχος, έννοώντας τούς 
Τροχονόμους πού εντοπίζουν τόν κίνδυνο 
μέ τήν μορφή τής «πούλπας έν μέσω όδώ» 
καί τούς Πυροσβέστες πού τήν έξαφανί- 
ζουν μέ τήν πίεσι τού νερού τής άντλίας.

’Εκεί πάλι πού ή Τροχαία Λαρίσης δίνει 
σκληρές μάχες γιά νά έξασφαλίση ομαλή 
όσο καί άναίμακτη κυκλοφορία, είναι όλα 
γενικά τά νευραλγικά τμήματα τής Εθνι
κής οδού μέ επίκεντρο εκείνο πού διασχί
ζει σέ μήκος 7 - 8  χιλιομέτρων τό άνατο- 
λικό σήμερα άκρο καί μελλοντικά ένα 
άπό τά κέντρικά σημεία τής Θεσσαλικής 
Πρωτευούσης. Ή  Λάρισα τά τελευταία 
χρόνια γνωρίζει μιά ραγδαία οικιστική 
έξάπλωσι πρός τήν πλευρά τής ’Εθνικής 
όδοϋ, όπου «έχει δημιουργηθή μιά δεύ
τερη πόλις» όπως μάς είπε .χαρακτηρι
στικά ό συνάδελφος τής Τροχαίας Λαρί
σης κ. Πέτρος Τσιφουντούδης. Ή , όπως 
θά έλεγε κανείς, άστικοποίησις τής ’Εθνι
κής οδού άρχίζει άπό τό 353ον χιλιόμε- 
τρον όπου δημιουργεΐται μιά μεγάλη δια-

Διασταύρωσις Λαρίσης: "Ενα άπό τά νευραλγικώτερα σημεία τής Εθνικής όδοϋ.
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σταύρωσις μέ κατευθύνσεις προς ’Αθήνα— 
Βόλο—Κατερίνη καί Λάρισα. Πώς μπο
ρεί να διευκολυνθή ή κυκλοφορία στο νευ
ραλγικό αύτό σημείο άπό όπου περνούν 
περί τά 10.000 οχήματα ήμερησίως: Πώς 
είναι δυνατόν νά έξασφαλισθή τό ίδιο καί 
στά άμέσως έπόμενα 4 - 5  χιλιόμετρα; 
Ή  κατασκευή μιας ακόμη άνισοπέδου δια- 
βάσεως οχημάτων στην κυρία είσοδο της 
Λαρίσης καθώς καί άλλων υπογείων για 
πεζούς, 6 πλήρης ήλεκτροφωτισμός, καί 
ή ομαλή έπιβράνδυσις τοϋ ρυθμοϋ της κυ
κλοφορίας άπό φανοστάτες μέ παλλόμενο 
φώς, είναι ίσως οί προσφορώτερες δυνα
τές λύσεις μέχρι νά μετατοπισθή ή Εθνική 
οδός κατά 10 τούλάχιστον χιλιόμετρα άνα- 
τολικώτερα ώστε νά άποφύγη οριστικά 
τήν μελλοντική συνάντησί της μέ άστική 
περιοχή. Οι οδηγοί πού διέρχονται άπό 
έδώ θά πρέπει νά μή λησμονούν δτι μετα
ξύ 351 καί 357 χιλιομέτρου τό άνώτατον 
δριον ταχύτητος είναι 40 χιλιόμετρα. ’Επί
σης δτι κοντά στό οδικό αύτό διάστημα 
ύπάρχουν δύο Δημοτικά Σχολεία, ένα 
Γυμνάσιο, τέσσερις διασταυρώσεις, καί 
πολλές κύριες καί δευτερεύουσες προσβά
σεις προς βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνερ
γεία αυτοκινήτων, καταστήματα καί συγ
κροτήματα κατοικιών. "Οσα άτυχήματα 
συμβαίνουν ή κινδυνεύουν άπό διάφορες 
παραβάσεις νά συμβοϋν έδώ, είναι κυρίως 
παρασύρσεις πεζών, καί συγκρούσεις άπό 
ύπερβολική ταχύτητα, άντικανονική ύπέρ- 
βασι, παραβίασι προτεραιότητος, παράλει- 
ψι εγκαίρου σημάνσεως περί άλλαγής της 
πορείας κ.λ.π. Θά πρέπει νά σημειωθή επί
σης δτι κατά τούς φθινοπωρινούς καί χει
μερινούς μήνες ή βροχή καί ή ομίχλη είναι 
σύνηθες φαινόμενο στήν Λαρισαϊκή πεδιά
δα. Έ τσι ή όλισθηρότης τοϋ οδοστρώμα
τος στήν πρώτη περίπτωσι καί ό περιο
ρισμός της όρατότητος στήν δεύτερη, είναι 
δύο συχνές άντιξοότητες πού δέν πρέπει 
νά υποεκτιμούν ή τό χειρότερο νά άγνοοΰν 
δσοι οδηγοί κυκλοφορούν τις προαναφερό- 
μενες έποχές στήν περιοχή αυτή. Τό ίδιο 
θά μπορούσαμε νά ύποστηρίξωμε καί 
γιά ώρισμένες άλλες τοπικές κυκλοφορια- 
κές ιδιοτυπίες. Ένδεικτικώς άναφέρονται 
ή φυσιολογική «κυματοειδής» επιφάνεια 
τού οδοστρώματος μεταξύ 373 καί 375 
χιλιομέτρου, τά μεγάλα εύθύγραμμα τμή
ματα πού ενισχύουν τήν ύπνηλία τών οδη
γών, καί οΐ λεγόμενοι «πλευρικοί άνεμοι» 
πού κατεβαίνουν άπό τον ’Όλυμπο καί τήν 
'Όσσα καί γίνονται περισσότερο σφοδροί

Ταγματάρχης κ. Γεώργιος Φραγκάκης 
Διοικητής τοϋ Τμήματος Τροχαίας Κιν. 
Λαρίσης; «’Ηθική ευθύνη βαρύνει ενα 
έκαστον τών όδηγών έναντι τών συναν
θρώπων του....... »

μεταξύ 376 καί 380 χιλιομέτρου μέ άπο- 
τέλεσμα νά έπηρεάζουν σημαντικά τήν 
εύστάθεια τών οχημάτων δπως άλλωστε 
έχει προκόψει άπό ώρισμένα άτυχήματα 
πού έχουν συμβή. Ά πό τό 382 χιλιόμε- 
τρον άρχίζει ή κοιλάδα τών Τεμπών. Λίγο 
μετά τό άμέσως έπόμενο χιλιόμετρο, δια
βάζομε σέ μια πινακίδα: «Προσοχή οδός 
ολισθηρά έπί μήκους 6 χιλιομέτρων». Ή  
προειδοποίησις αυτή ήταν άπαραίτητη γιά 
τήν περιοχή αυτή δπου καταλήγουν κά
θετοι βράχοι καί οί ήλιακές άκτϊνες είναι 
φευγαλέοι έπισκέπτες ένω ή ύγρασία μό
νιμος σχεδόν κατάστασις κατά τούς φθι
νοπωρινούς καί χειμερινούς μήνες. Τό κα- 
τώτατον δριον ταχύτητος είναι 50 χιλιό
μετρα, χωρίς βεβαίως μέ αύτό νά ση- 
μαίνη δτι πρέπει πάντοτε νά εξαντλείται 
άν λάβωμε ύπ’ δψιν τις άπότομες μέ κλίσι 
τις περισσότερες φορές στροφές, τήν έκά- 
στοτε πυκνότητα τοϋ κυκλοφοριακοΰ ρεύ
ματος, τις έναλασσόμενες καιρικές συν
θήκες κ.λ.π. Ά πό τις άλλεπάλληλες στρο
φές, περισσότερο επικίνδυνες είναι έκείνη 
ή οποία εύρίσκεται μεταξύ Α γίας Παρα
σκευής καί πηγής Δάφνης δπου σημειώ
νονται συνήθως εκτροπές οχημάτων—ιδίως 
φορτηγών αυτοκινήτων—μέ κατεύθυνσι 
τήν Λάρισα. Περιττόν νά τονισθή ιδιαί
τερα δτι ή έκτος «πάρκιγκ» έστω καί όλι- 
γόλεπτη στάθμευσις γιά τόν άποθαυμα-

σμό ή τήν φωτογράφησι τής κοιλάδος τών 
Τεμπών, είναι πάντα έπικίνδυνη. Έκεΐ 
πάλι πού χρειάζεται μεγάλη προσοχή, εί
ναι τό άλλο προς τήν πλευρά τής Πιερίας 
άκρο τών Τεμπών δπου εύρίσκεται ή δια- 
κλάδωσις προς Κατερίνην—Όμόλιον καί 
Στόμιον (Τσάγεζι). Τό Στόμιον είναι τό 
σημείο έκεϊνο πού κατακλύζουν τούς θερι
νούς μήνες χιλιάδες Λαρισαΐοι γιά θαλάσ
σια λουτρά, οπότε, έπόμενο είναι νά δη- 
μιουργεΐται άπότομη κυκλοφοριακή πυ- 
κνότης καί ταυτόχρονα παραβιάσεις προ
τεραιότητος, άντικανονικές υπερβάσεις κλπ. 
Τά τελευταία 10 χιλιόμετρα τής «Λαρι- 
σαϊκής» ’Εθνικής οδού αν καί ξετυλίγονται 
μέ ένα άνετο καί εύθύγραμμο σέ πολλά 
σημεία οδόστρωμα, ώστόσο, πρέπει νά 
χαρακτηρισθοΰν ώς κρίσιμα. Διότι ό ο
ποιοσδήποτε οδηγός μέ προορισμό είτε τήν 
Λάρισα είτε τήν Κατερίνη πριν άκόμη άνα- 
πτύξη ταχύτητα παρασυρόμενος άπό τά 
δέκα αυτά άνετα χιλιόμετρα, θά πρέπει 
νά άναλογίζεται κάθε φορά δτι τόν άνα- 
μένουν οί κλειστές στροφές τών Τεμπών 
ή τής θέσεως «Παπαποΰλι» καί «Κάσ
τρου» Πιερίας καί έν πάση περιπτώσει ή 
ταχύτης αύτή δέν πρέπει νά είναι «κεκτη- 
μένη έπ’ άόριστον». Γιά τις Πιερικές αυ
τές στροφές καί άλλα συνεχόμενα άξιόλογα 
σημεία τής «Μακεδονικής» πλέον ’Εθνι
κής οδού θά μιλήσωμε σέ έπόμενο σημείω
μα. Άλλα ποια είναι ή σφραγισμένη άπό 
τό Τμήμα Τροχαίας Λαρίσης «ύπηρεσια- 
κή ταύτότης» τής Εθνικής οδού τών 8 
χιλιομέτρων πού διασχίζει τόν Νομό Λα
ρίσης; Στό σημείο αύτό παραχωρούμε τήν 
θέσι μας είς τόν Ταγματάρχην Χωροφυ
λακής κ. Γεώργιον Φραγκάκην —Διοικη
τήν τού Τμήματος Τροχαίας Λαρίσης, ό 
όποιος μάς παρουσιάζει τόν δείκτη τών 
τροχαίων άτυχημάτων τήν τελευταία πεν
ταετία στά 81 αυτά χιλιόμετρα τής ’Εθνι
κής οδού. Έ τσ ι πληροφορούμεθα δτι τά 
θανατοφόρα άτυχήματα ήσαν 4 τό 1969, 
5 τό 1970, 12 τό 1971, 5 τό 1972, καί 4 
τό 1973. Μέ τήν ίδια χρονολογική κλί
μακα, τά τών σωματικών βλαβών ήσαν 
άντιστοίχως 31, 47, 30, 31, καί 36, ένω 
τά τών υλικών ζημιών 40, 37, 46, 69, 
45. Ά πό τά στοιχεία αύτά προκύπτει δτι 
ή Τροχαία Λαρίσης καταβάλλει έντατικές 
προσπάθειες ώστε νά περιορισθή ό βαρύς 
καί συγχρόνως άδικος φόρος τού αίματος 
σ’ ένα δρόμο ό όποιος μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου γίνεται δλο καί περισσότερο πολυ
σύχναστος. "Οταν έρωτήσαμε τόν κ. Τα
γματάρχην νά μάς πληροφορήση ποιά οχή
ματα παρουσιάζουν συχνότερη έμπλοκή μέ 
τό άτύχημα είπε δτι έπικεφαλής έρχονται 
τά ιδιωτικής χρήσεως έπιβατηγά αυτοκί
νητα καί άκολουθοΰν τά Δημοσίας χρή
σεως φορτηγά καί τά γεωργικά μηχανή
ματα. Ό  ίδιος ύπεγράμμισε τήν άνάγκη 
τής σχολαστικής τηρήσεως τών κανόνων 
κυκλοφορίας κατά μήκος τής «Λαρισαϊ- 
κής» Εθνικής οδού ή οποία δπως είπε έπί 
λέξει «Έκτος τού δτι άποτελεϊ υποχρεω
τικόν σημεΐον διελεύσεως διά τούς έχον
τας προορισμόν τάς Αθήνας, Θεσσαλονί
κην καί ένδιαμέσους πόλεις οδηγούς, δέ
χεται μεγάλας «πλευρικάς» κυκλοφορια- 
κάς πιέσεις άπό δεκάδας χιλιάδας οχήματα 
έχοντα έδραν τήν Θεσσαλικήν μεγαλού- 
πολιν καί τήν πέριξ περιοχήν». Καί ό Τα
γματάρχης κ. Φραγκάκης κατέληξεν ώς 
εξής: «Ηθική ευθύνη βαρύνει ένα έκα
στον τών όδηγών έναντι τών συνανθρώ
πων του. Ά ς  συνειδητοποιήσωμεν τήν 
εύθύνην ταύτην ώστε νά σταματήσουν αί 
έκατόμβαι τών θυμάτων τής άσφάλτου...».

Η είσοδος τής κοιλάδος τών Τεμπών:. Οί δύο πινακίδες προειδοποιούν τούς 
οδηγούς δτι εις τό ολισθηρόν όδόστρωμα έπί μήκους 6 χιλιομέτρων τό άνώτατον 
δριον ταχύτητος είναι 50 χιλιόμετρα.
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Γιά τήν άρετή, τής οποίας ή γνώσις είναι 
γνωριμία άμεταμέλητος, ώμιλήσαμε στό 
προηγούμενο άρθρο. Γιά τόν Ίησοΰν, 
τοΰ Όποιου ή γνωριμία είναι μοναδική 
καί έκ των «ών ούκ άνευ», έπιθυμώ νά 
συνομιλήσωμε σήμερα, άγαπητέ άναγνώ- 
στα. Γιά τόν Ίησοΰν, πού είναι ή ένσάρ- 
κωσις τής αρετής.

Γιά τόν Ίησοΰν! Τό όνομά του είναι 
θεοδίδακτο. Τό έγνώρισε στήν ’Αειπάρθε
νο Κόρη τής Ναζαρέτ ό ’Αρχάγγελος 
Γαβριήλ, τήν ώραν πού εύαγγελίζετο τόν 
έρχομό Του (Λουκ. α, 31).

Γιά τόν Ίησοΰν! Γ ιά τόν Υιόν καί Λόγον 
τοΰ Θεοΰ, πού έγινε άνθρωπος, γιά νά κάμη 
τόν άνθρωπο θεό!.

Γιά τόν Ίησοΰν! Γι’ αυτόν πού είναι ό 
άκτιστος Λόγος τοΰ Πατρός ή προαιώνιος 
Σοφία, τό δεύτερο πρόσωπο τής 'Αγίας 
Τριάδος. Ή  άγάπη Του πρός τόν άνθρωπο 
καί ή λαχτάρα Του νά σώση τό άνθρώπινο 
γένος άπό τόν θανάσιμο έναγκαλισμό του 
μέ τήν άμαρτία ώδήγησαν τόν Ίησοΰν 
στήν Ένσάρκωσιν. «Ό Λόγος σάρξ έγέ- 
νετοκαϊέσκήνωσενένήμΐν»(Ίωάν. a  14). 
Ένσάρκωσις δέ είναι ό άπαράμιλλος καί 
άνερμήνευτος τρόπος τής υποστατικής 
ένώσεως των δύο φύσεων—τής θείας 
καί τής άνθρωπίνης—είς τό αυτό πρόσω- 
πον άσυγχύτως καί άδιαιρέτως.

Γιά τόν Ίησοΰν, ό όποιος παραμένει 
έξω άπό τήν ροήν καί πέρα άπ’ τήν φθορά 
τοΰ χρόνου, άναλλοίωτος καί αιώνιος, 
έφ’ όσον «Χριστός χθες καί σήμερον ό 
αυτός καί είς τούς αιώνας» (Έβρ. ιγ' 8). 
Ευτυχής ό άνθρωπος, πού θά στεριώση 
τή ζωή του πάνω σ’ αύτό τό άρραγές θε
μέλιο καί τόν πανίσχυρο βράχο.

Γιά τόν Ίησοΰν! Ό σοι Τόν έγνώρισαν, 
έγιναν αιχμάλωτοι τοΰ μεγαλείου Του. 
«Όνομα γλυκό, γεμάτο έλπίδα, πού χαρά 
σκορπίζει στήν καρδιά καί ρίχνει άχτίδα 
μέ όλόγλυκη παρηγοριά» έγραφε κάποιος 
ποιητής. Ό σοι Τόν έγνώρισαν, άφησαν 
όλα τά άλλα κατά μέρος καί προσεπάθη- 
σαν νά Τόν κερδίσουν πιό πολύ, νά Τοΰ 
δώσουν πιό πολύ χώρο στήν καρδιά τους, 
νά Τοΰ παραχωρήσουν τήν άπόλυτη κυ
ριαρχία στή σκέψι τους καί στά βιώματά 
τους. Έθεώρησαν όλα τ’ άλλα σκύβαλα 
καί σκουπίδια μπροστά στό Χριστό! 
«Ήγοΰμαι πάντα σκύβαλα είναι ίνα Χρι
στόν κερδήσω» (Φιλ. γ’ 8) είπαν μαζί μέ 
τόν Παΰλο.

Γ ιά τόν Ίησοΰν, θέλω νά συνομιλήσωμε. 
Αΰτός είναι ή πηγή τής γνώσεως καί τής 
σοφίας, ό άνεξάντλητος πλούτος παντός 
άγαθοΰ. Αυτός είναι τό πάν δι’ έσέ καί 
μπορεί νά σοΰ δώση τά πάντα. «"Αν έχης 
πληγή νά γιατρέψης, είναι ό υπέρτατος 
γιατρός. "Αν δυνατός πυρετός σέ κατα- 
καίη, είναι ή πηγή τοΰ «ζώντος ΰδατος». 
Ά ν  πιέζεσαι κάτω άπό τό βάρος τής άδι- 
κίας, είναι ή δικαιοσύνη. "Αν έχης άνάγκη 
άπό περίθαλψη είναι ή δύναμις. "Αν κοιτά- 
ζης μέ τρόμο τόν θάνατο, είναι ή ζωή. "Αν 
άτενίζης στόν ούρανό, είναι ή όδός. "Αν 
φεύγης τά σκότη, είναι τό φώς. "Αν πεινάς, 
είναι τό μάννα πού άπό τόν ούρανό κατέρ
χεται». "Ετσι έννοιωσε τόν Ίησοΰν ή ψυ
χή τοΰ 'Αγίου ’Αμβροσίου (Devirgl,3).

ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

ΜΟΝ ΑΛΙ ΚΗ

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

Τ αγμ)ρχου—Ίεροκήρυκος Χωρ)κής

Στή σκέψι μου έρχονται τοΰ ποιητοΰ 
οί λόγοι:

«"Ω βλαστέ τής Παρθένου μυριοπόθητε
Σύ,

δός τής ψυχής μου φτερά σάν τ’ άητοΰ, 
σάν τ’ άγέρι

νά πετάξη ψηλά κι’ άπό τ’ άστρα πιό
πέρα

ώς τις χώρας π’ άνθοΰν μυριολούλουδοι 
οί κάμποι,

καί τ’ άνέσπερο φώς χρυσάκτινο
λάμπει.

Καί νά μείνη κοντά σου καί δική σου 
νά μείνη

στήν άθάνατη δόξα, στήν χαρά, 
στήν ειρήνη, 

στής χαράς τό Νησί 
όπου άθάνατος κι’ άγιος 
βασιλεύεις ’Εσύ».

(Γ.Βερίτης βλ. Περιοδικόν «ΑΚΤΙΝΕΣ» 
1941, 52).

Ό  Ίησοΰς είναι μοναδικός. Δέν υπάρχει 
άλλος σάν κι’ Αύτόν. Γι’ αύτό άκριβώς 
καί «ούκ έστιν έν άλλο) ούδενϊ ή σωτηρία' 
ούδέ γάρ όνομά έστιν έτερον ΰπό τόν ού- 
ρανόν τό δεδομένον έν άνθρώποις έν φ 
δει σωθήναι ήμάς». (Πράξ. δ' 12). Τώρα 
είναι γνωριμία μοναδική.

Ναί, μοναδική! Γιατί όλα τ’ άλλα πού 
γνωρίζει ό άνθρωπος καί πού μανθάνει 
άλλάζουν, παληώνουν, παύουν νά έχουν 
άξίαν έπειτα άπό μερικά χρόνια. Ή  γνώ
σις όμως τοΰ Ίησοΰ είναι γνωριμία μονα
δική, γιατί τό άντικείμενό της είναι 
άναλλοίωτο.

Μοναδική! Γιατί τίποτε δέν μπορεί νά 
τήν ξεπεράση σέ χρησιμότητα. Αύτά πού 
μαθαίνει ό άνθρωπος μέ το όργανο τής 
διανοίας του είναι βεβαίως χρήσιμα, άλλά 
έχουν μίαν χρησιμότητα περιωρισμένην. 
Βοηθούν νά καλυτερεύσωμε τή ζωήν μας

όσο εΐμεθα πάνω σ’ αύτόν τόν πλανήτη. 
Μάς είναι χρήσιμα μέχρι τήν ώρα τοΰ 
θανάτου. Άλλ’ ή γνωριμία τοΰ Ίησοΰ 
έχει μιά μοναδική χρησιμότητα. Μάς 
βοηθεϊ καί στήν παροΰσα ζωή καί στήν 
αιωνιότητα. Ό χ ι μόνον έπειδή «ή ευσέ
βεια πρός πάντα ώφέλιμός έστιν, έπαγγε- 
λίας έχουσα ζωής τής νΰν καί τής μελ- 
λούσης», καθώς είπεν ό Παύλος (Α' Τιμ. 
δ' 8), άλλά καί διότι τί είναι αίωνιότης; 
Ή  ταυτισίς μας μέ τόν άθάνατον καί αιώ
νιον Λόγον τοΰ Θεοΰ! Ό  Κύριος μάς 
έδωσε τόν όρισμόν τής αίωνιότητος. 
«αϋτη δέ έστιν ή αιώνιος ζωή, ίνα γινώ- 
σκωσί σε τόν μόνον άληθινόν Θεόν καί 
δν άπέστειλας Ίησοΰν» (Ίωαν. ιζ' 3). 
Σκοπός δέ τής ένσάρκου οικονομίας τοΰ 
Κυρίου μας ύπήρξεν αύτή άκριβώς ή κλη
ροδοσία τής αιωνίου ζωής. «Οϋτω 
γάρ ήγάπησεν ό Θεός τόν κόσμον, ώστε 
τόν Υιόν αύτοΰ τόν μονογενή έδωκεν,ΐνα 
πάς ό πιστεύων είς Αύτόν μή άπόληται, 
άλλ’ έχη ζωήν αιώνιον». Ευτυχής καί 
μακάριος άληθώς ό άνθρωπος, πού θά 
άποκτήση, καί μάλιστα έγκαίρως, αυτήν 
τήν μοναδικήν καί πολυτιμοτάτην γνω
ριμίαν, τήν γνωριμίαν τοΰ Ίησοΰ. -

’Α γ α π η τ έ  ά ν α γ ν ώ σ τ α

Δέν θά σέ έρωτήσω τώρα τί ξεύρεις καί 
πόσα ξεύρεις γιά τόν Ίησοΰν. ’Επιφυλάσ
σομαι νά έρευνήσωμε τό θέμα αύτό στό 
προσεχές άρθρο.

'Ωστόσο θέλω νά σοΰ παρουσιάσω έδφ 
τήν ψυχική κατάστασι υπεροχής καί 
άγιότητος, στήν όποια φθάνουν όσοι 
έγνώρισαν καί ήγάπησαν τόν Ίησοΰν.

Κάποιος άρρωστος νοσηλευόταν σέ μιά 
χειρουργική κλινική. Οί γιατροί στέκον
ται όλόγυρά του σκεπτικοί καί σιωπηλοί. 
Βρίσκονται σέ άμηχανία. Ό  άσθενής 
έχει προσβληθή άπό τήν έπάρατη νόσο 
στή γλώσσα καί πρέπει νά χειρουργηθή. 
Τά πάντα είναι έτοιμα γιά τήν έπέμβασι. 
Τό χειρουργείο άναμένει τόν άσθενή. 
Τήν σιγηλή άνησυχία πού βασιλεύει 
έκεΐ άναλαμβάνει ό πρώτος τών ιατρών 
νά τήν διακόψη, βγάζοντας συγχρόνως 
καί τούς άλλους ίατρ >ύς άπό τήν άμηχα
νία. «Κύριε, λέγει ό ιατρός στόν άσθενή 
μέ μιά φωνή τρεμάμενη, σέ λίγο πρόκειται 
νά σάς κόψωμε τή γλώσσα. Ή  άδίρητη 
άνάγκη τής σωτηρίας σας μάς άναγκάζει 
νά προχωρήσωμε στό έπαχθές τούτο 
έργον. "Εχετε λίγα λεπτά άκόμη στή διά- 
θεσί σας.Μπορείτε νά πήτε τις τελευταίες 
σας λέξεις καί νά έκφράσετε τάς έπιθυμίας 
σας».

Ό  άσθενής ήρεμος καί γεμάτος άποφα- 
σιστικότητα άπαντά: «Ένα μόνο λόγο 
έχω νά πώ, μιά έπιθυμία νά έκφράσω: 
"Ας είναι ευλογημένο τό όνομα τοΰ Ίησοΰ. 
Ευλογητός ό Θεός ήμών πάντοτε νΰν καί 
άεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων. 
Ά  μ ή ν».

’Αλήθεια, όποιος γνωρίζεται μέ τόν 
Ίησοΰν, άναδεικνύεται ένας γίγαντας, 
πάντοτε, Ιδιαίτερα όμως στις δύσκολες 
ώρες τής ζωής.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟΝ 'Αγγλικόν 'Αστυ
νομικόν Κολλέγιον Μπραμσχίλ εύρίσκε- 
ται πλησίον τοΟ Χάρτλεϋ—Γουϊτνεϊ τοΰ 
Χάμβιάϊρ.

ΤοΟτο έδημιουργήθη τό 1948, δτε προ
σωρινής έλειτούργησεν εις τό Ράϊτον 
ον Νντάνσμόουρ, πλησίον τοΰ Κόν- 
βεντρι. Πρώτος Διευθυντής αυτού έπί 
δεκαετίαν ήτο ό ίκανώτατος ήγέτης Τα- 
ξίαρχος Ντούνκαν Ντάν ό όποιος καί 
μέ τήν πλουσιωτάτην έμπειρίαν καί τήν 
γονιμωτάτην του φαντασίαν έθεσε τάς 
σταθερός βάσεις τού έν λόγω 'Αστυνο
μικού 'Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος, τό ό
ποιον έκτοτε έξελίχθη εις εν των καλυ
τέρων τοιούτων τοΰ Κόσμου. Ούτος κατή- 
ρτισεν τόν Πρώτον Κανονισμόν Λειτουρ
γίας καί Υπηρεσίας τού Κολλεγίου έπί 
ορθών βάσεων καί άπεσκόπει εις τήν δη
μιουργίαν ύψηλοτέρου πνεύματος έπαγ- 
γελματικής καί κοινωνικής άγωγής, εις 
τήν ένίσχυσιν τοΰ πνεύματος τής αυτο
πειθαρχίας καί εις τήν βελτίωσιν τοΰ 
έπαγγελματικοΰ έπίπέδου τών σπουδα
στών. Κατ’ άρχήν έλειτούργησαν δύο 
Σχολαί, ή Σχολή κατωτέρων ’Αστυνο
μικών καί ή τοιαύτη τών κατωτέρων 
’Αξιωματικών. Εις άμφοτέρας τάς άνω- 
τέρω Σχολάς τό πρόγραμμα περιελάμβανε 
μαθήματα γενικής φύσεως καί οί σπουδα- 
σταί ^ώφειλον νά συμμετέχουν ένεργώς 
τόσον εις τήν διεξαγωγήν αΰτών όσον καί 
εις τάς διαφόρους άλλας έκδηλώσεις τής 
Σχολής.

Καίτοι τά κτίρια τοΰ Ράϊτον, ένθα έλει- 
τούργησε τό πρώτον τό έν λόγφ Κολλέ
γιον, δέν ήσαν καινουργή καί άνετα, έν 
αύτοΐς είχον μίαν έπιβλητικότητα καί 
ένέπνεον έναν σεβασμόν, πρός δέ λόγω 
τής υποδειγματικής όργανώσεώς του 
έδημιούργησε μίαν άτμόσφαιραν συνα- 
δελφικής έγκαρδιότητος καί συνεργασίας, 
ή όποια έντυπωσίαζεν πάντα έπισκέπτην 
τούτου.

Κατά τό έτος 1953 τό Κολλέγιον 
απέκτησε τό κτίριον Μπραμσχίλ, τό 
όποιον πριν ή είσέτι οίκομηθοΰν καί τά 
ύπόλοιπα σημερινά κτίρια παρεϊχεν πε- 
ρισσοτέρας ευκολίας καί άνέσεις.

Κατά τό έτος 1960 τό Κολλέγιον με- 
τεφέρθη έξ όλοκλήρου έκ Ράϊτον εις 
Μπραμσχίλ, όπου μάλιστα μετέβη πρός 
έπίσκεψινκαί ή Α.Μ. ή Βασίλισσα τής 
Μ. Βρεττανίας μετά τής Α.Υ. τοΰ Λου
κάς τοΰ ’Εδιμβούργου Φιλίππου, διά νά 
διαπίστωση τήν καλήν έγκατάστασιν καί 
λειτουργίαν αύτοΰ.

Τόν ’Απρίλιον τοΰ 1969, προκειμένου 
τό Κολλέγιον ν’ άνταποκριθή εις τάς 
έκπαιδευτικάς άνάγκας καί τής λειτουρ
γίας μιας Σχολής μετεκπαιδεύσεως ’Αστυ
νόμων, ίδρυσε έν παράρτημα αύτοΰ εις τό 
Ντίσφορθ τοΰ Γιόρκσιάϊρ, τό όποιον 
κατηργήθη τόν Μάρτιον τοΰ 1972. Κατά 
τό διάστημα τής λειτουργίας τούτου 
έπραγματοποιήθησαν 12 τριμηνιαίοι έκ- 
παιδεύσεις ’Αστυνόμων καί 9 τοιαΰται 
διοικούντων ’Αξιωματικών έκ τοΰ έξω- 
τερικοΰ, μέ αποτέλεσμα νά λάβουν έκ- 
παίδευσιν ύψηλοτέρου βαθμοΰ μερικοί 
χιλιάδες άξιωματικών,οί όποιοι άλλως δέν 
θά είχον τήν ευκαιρίαν ν’ άποκτήσουν

Τό

’Αστυνομικό Κολλέγιο 

"Μπράμσχιλ„

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ  Τ Ρ Υ Π Η  
Ταγμ]ρχου Χωρ]κής



τό λίαν απαραίτητον τοΟτο ουσιαστικόν 
προσόν πανεπιστημιακής μορφώσεως.

Βασικός σκοπός του Κολλεγίου είναι 
ή παροχή γνώσεων ύψηλοτέρου έπιπέ- 
δου πρός τά παρόντα καί μέλλοντα ήγε- 
τικά στελέχη τής ’Αστυνομίας, καθ’ όσον 
πιστεύει, ότι οί ’Αξιωματικοί τών Σωμά
των ’Αστυνομίας έχουν τά απαραίτητα 
προσόντα καί ικανότητα, νά έξελιχθοΟν 
εις ηγετικά στελέχη, έφ’ όσον τούς δοθή 
ή ευκαιρία νά συμπληρώσουν τάς άπα- 
ραιτήτως ύψηλοτέρου έπαγγελματικοΟ 
έπιπέδου γνώσεις καί ικανότητας, δι’ 
ήγετικάς θέσεις.

Κάθε ’Αστυνομικός, ό όποιος γίνεται 
δεκτός είς τό έν λόγω Κολλέγιον έχει 
ήδη άποδείξει τήν έν τή πράξει ικανότη
τα είς τήν άστυνομικήν έργασίαν καί 
κατά συνέπειαν έχει δώσει άποδείξεις 
περί τής δυνατότητάς του νά άναλάβη 
εύθύνας ύψηλοτέρου βαθμού.
Βασικός σκοπός όθεν τού Κολλεγίου είναι 
νά παράσχη τήν εύκαιρίαν βελτιώσεως 
τών Σπουδαστών είς σημεϊον όιστε νά 
καταστούν ικανοί αύριανοί ήγέται διά 
τής διερύνσεως τών γνώσεών των περί 
τού ’Αστυνομικού έπαγγέλματος, τής 
βελτιώσεως τών γενικών κοινωνικοπο- 
λιτικών γνώσεων καί τής δημιουργίας 
έπηυξημένης έπαγγελματικής των συνει- 
δήσεως καί προετοιμάζει αύτούς καταλ
λήλως διά τήν άνάληψιν σοβαροτέρων 
έν τή συνεχή μεταβαλλομένη συγχρόνω 
τεχνοκρατική κοινωνία.

Τό τρίπτυχον τών σκοπών τού Κολλε
γίου δύναται νά συνοψισθή είς τάς έξής 
τρεις λέξεις—'Ηγετική Ίκανότης—Όρ- 
γάνωσις—Διοίκησις.

Αύτά άποτελοϋν τό έπίκεντρον τού 
ένδιαφέροντος τών μαθημάτων τού Κολ
λεγίου, καί πρός αυτά τείνει κάθε προ
σπάθεια αύτού.

Τό Κολλέγιον τούτο τελεί ύπό τόν 
άμεσον έλεγχον τού Συμβουλίου τών 
Κυβερνητών, τήν Προεδρίαν τού μονί
μου Υφυπουργού ’Εσωτερικών καί άπο- 
τελεϊται έξ άντιπροσώπων τών Κομη- 
τειακών Μητροπολιτικών Συμβουλίων 
καί ’Οργανώσεων, όριζομένων ύπό τού 
'Υπουργού ’Εσωτερικών.

Μεταξύ τούτων είναι άνώτεροι Δη
μόσιοι ύπάλληλοι, ό έπιθεωρητής τής 
’Αστυνομίας, ’Αρχηγοί ’Αστυνομιών καί 
έκπρόσωποι τών ’Αστυνομικών ’Οργανώ
σεων ώς καί τής ’Αστυνομικής ’Ομοσπον
δίας.

Τό Συμβούλιον Κυβερνητών βοηθεΐται 
είς τό έργον του ύπό μιάς έκπαιδευτικής 
Συμβουλευτικής ’Επιτροπής τού Κολλε
γίου, ύπό τήν προεδρίαν τού Γενικού 
Έπιθεωρητοϋ ’Αστυνομιών τής Α.Μ. 
Ταύτης μετέχουν, ’Αρχηγοί ’Αστυνομιών 
έκπρόσωποι τού Συνδέσμου ’Αστυνομι
κών, τής ’Ομοσπονδίας ’Αστυνομικών, 
’Εκπαιδευτικοί λειτουργοί καί μέλη τού 
Επιτελείου τού Κολλεγίου.

Τό συγκρότημα τών κτιρίων τού 
Μπραμσχίλ χρονολογείται άπό πολλά 
έτη. Μνημονεύεται είς τό βιβλίον τού 
Ντόουμσντέϊ, ότι ή πρώτη οικία είχεν 
άνεγερθή έκεϊ τόν 14ον αιώνα—αΰτη ήγο-

Ή  αίθουσα έπιχειρήσεων τού Κολλε
γίου είς τήν όποιαν άσκοΰνται οί έκπαι- 
δευόμενοι είς έπιχειρήσεις έπί χάρτου.
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ράσθ η μεθ’ όλου τοϋ ύπολοίπου κτήματος 
τό 1605 ύπό τοϋ Λόρδου Έντουαρντ 
Ζοϋχε τοϋ Χάρριγκ—γουόρθ, ό όποιος 
έκτισε τήν καινούργια κατοικία του 
έπί. τών θεμελίων τής παλαιός τοιαύτης 
ένώ μέρος των παλαιών υπογείων χώρων 
καί τής έξωθύρας διασώζονται είσέτι 
μέχρι σήμερον.

Τό κτήμα τοϋτο περιήλθεν εις τήν ιδιο
κτησίαν τής οικογένειας Κόουπ τό 1699, 
τό δέ 1135 έπωλήθη εις τόν Λόρδον 
Μπρόκετ από τόν όποιον ήγοράσθη έν 
συνεχείςι ύπό τοϋ Στέμματος.

Τό συγκρότημα των κτιρίων, φέρει 
τήν σφραγίδα τής ’Αγγλικής 'Αρχιτε
κτονικής τής ’Αναγεννήσεως καί κατε- 
σκευάσθη ύπό τοϋ άρχιτέκτονος Τζών 
Θόρω, ό όποιος έκαμε καί τό σχέδιον 
πόλεως τοϋ Χάτφιλυτ. Τοϋτο σήμερα 
διαθέτει οικήματα στεγάσεως των σπου
δαστών, οίκημα Κέντρου υποδοχής, 
Διοικητήριον, βιβλιοθήκες, έκκλησίαν 
καί χώρους γενικής ψυχαγωγίας.

Τά νεοκατασκευασθέντα κτίρια έχουν 
δλας τάς ανέσεις καί ευκολίας τών συγ
χρόνων έκπαιδευτικών κτιρίων, ήτοι 
αίθούσας συγκεντρώσεως, διαλέξεων, έπι- 
τελών, διδασκαλίας, μελέτης, στρατω- 
νισμοΰ (άνά 4) υπαλλήλων Κολλεγίου, 
λέσχης, καταστήματα, πλυντήρια καί 
προγραμματισμοϋ.

Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο Ν

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ τοϋ Κολλεγίου έχει 
τούς κάτωθι έπιτελεΐς βοηθούς :

Ένα Υποδιοικητήν, ό όποιος είναι 
ανώτατος ’Αξιωματικός καί είναι έν 
ταύτφ καί Κοσμήτωρ τούτου.

Ένα Κοσμήτωρα τών άκαδημαϊκών 
σπουδών, ό όποιος είναι πολίτης.

Ένα Διευθυντήν τών ύπερποντίων 
προγραμμάτων, ό όποιος είναι άνώτερος 
’Αξιωματικός μέ μεγάλην πείραν έκ τής 
έν τφ έξωτερικφ υπηρεσίας του, καί είναι 
ύπεύθυνοι διά τά προγράμματα καί τάς 
άνάγκας τών έκ τοϋ Εξωτερικού σπου
δαστών.

Τό ύπόλοιπον Έπιτελεΐον άποιελεϊται 
έξ έπιλέκτων ’Αξιωματικών, οί όποιοι 
άποσπώνται δι’ ύπηρεσίαν εις τό Κολ- 
λέγιον άπό τά διάφορα ’Αστυνομικά 
Σώματα τής Μ. Βρεττανίας έπί διετίαν 
καί οί όποιοι ύπάγονται εις τόν ’Υποδιοι
κητήν—Κοσμήτωρα, ώς καί έκ πολιτών 
διοριζομένων ύπό τοϋ σχετικοϋ Συμβου
λίου τοϋ Υπουργείου ’Εσωτερικών καί 
οί όποιοι ύπάγονται εις τόν Κοσμήτωρα 
τών ’Ακαδημαϊκών Σπουδών.

Ό  Γραμματεύς τοϋ Κολλεγίου είναι 
πολίτης καί είναι ύπεύθυνος έναντι τοϋ 
Διοικητοΰ διά θέματα οικονομικής (ρύ
σεως καί έσωτερικών λειτουργιών αύτοΰ.

Ή  βιβλιοθήκη τοϋ Κολλεγίου διαθέ
τει σήμερον 50.000 τόμους πάσης φύσεως 
βιβλίων, κυρίως όμως Επαγγελματικών 
τοιούτων.

Ή  βιβλιοθήκη τοϋ Κολλεγίου, πλή
ρως συγκροτημένη, παρέχει εις τοΐς 
έκπαιδευομένους τά άπαραίτητα βοηθή
ματα διά τήν μελέτην των.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΑ

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ Κολλέγιον πα
ρέχει τήν εύκαιρίαν εύρυτέρας έπαγγελ- 
ματικής καταρτίσεως ύπό τήν γενικωτέ- 
ραν έννοιαν τής λέξεως, καθ’ όσον ή 
βασική έκπαίδευσις, ή έπιμορφωτική 
καί ειδική έκπαίδευσις παρέχεται εις άλ
λα ’Αστυνομικά έκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ή  έπιμόρφωσις εις τό άνωτέρω ίδρυμα 
παρέχεται εις τούς φιλοδοξούντας ν’ 
άνέλθουν τήν ίεραρχικήν κλίμακα καί 
ίδιοι εις θέσεις έπικαίρους ώς π.χ. άπό 
τής πρώτης διοικητικής βαθμίδος μέχρι 
καί τής άνωτάτης τοιαύτης ένός Σώματος.

Βεβαίως άπό καιροϋ εις καιρόν τό Κολ
λέγιον συγκαλεΐ συνέδρια έπί διαφόρων 
έπαγγελματικών θεμάτων, ώς καί συ
σκέψεις, πλήν ό κύριος σκοπός του καί 
ή κύρια προσπάθειά του είναι ή όργάνωσις 
τών 5 διαφόρου έπιπέδου προγραμμάτων 
τά όποια είναι διαφόρου διάρκειας, πλήν 
δμως άπαντα παρέχονται έπί βάσεως 
μονίμου παραμονής έν τφ Κολλεγίω τών 
σπουδαστών.

Τά πέντε προγράμματα τοϋ Κολλεγίου 
είναι τά έξής :

(1) Πρόγραμμα ειδικόν διά νέους 
’Αστυνομικούς οί όποιοι έπελέγησαν 
βάσει ηύξημένων προσόντων καί οί όποι
οι έν έτοςμετά τήν άποιροίτησιν έκ τοϋ 
Κολλεγίου προάγονται εις τόν βαθμόν 
τοϋ Ενωμοτάρχου, μετά δέ έτος έπιτυχοΰς
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ύπηρεσίας είς τόν άνωτέρω βαθμόν προ- 
άγονται είς τόν βαθμόν του ’Ανθυπομοι
ράρχου. Τό πρόγραμμα τοϋτο είναι 
διάρκειας τριών περιόδων 4 μηνών έκάστη 
—ήτοι ένσυνόλω 12 μηνών.

Δικαίωμα έξετάσεων καί εισόδου εις 
τήν Σχολήν ταύτην έχουν καί οί μή συ- 
μπληρώσαντες 3ετή υπηρεσίαν ’Αστυ
νομικού, έφ’ όσον διαθέτουν τ’ απαραί
τητα πρός τοϋτο προσόντα καί έπιτύχουν 
εις τάς σχετικός έξετάσεις.

Τοϋτο περιλαμβάνει μαθήματα έπαγ- 
γελματικής καί άκαδημαϊκής φύσεως. 
Εις τά μαθήματα ακαδημαϊκής φύσεως 
περιλαμβάνονται ή ιστορία, ή Κυβέρνη- 
σις, οικονομικά, κοινωνιολογία, ψυχολο
γία, Διεθνείς υποθέσεις καί ’Αγγλικά. 
Τά δέ έπαγγελματικά τοιαΰτα Ποινικόν 
Νόμον, Ποιν. Δικονομίαν, Τροχαίαν, 
Δημόσιοι Σχέσεις, Όργάνωσιν Διοίκησιν 
ήγετικά προσόντα κλπ.

Σκοπός τοϋ προγράμματος είναι νά 
διευρύνη τάς βασικός γνώσεις έπί τών 
άνωτέρω θεμάτων εις μεγαλύτερον βα
θμόν καί νά αναπτύξουν τά ένδιαφέροντα 
καί τήν πνευματικήν ικανότητα τοϋ σπου- 
δαστοΰ.

Οΐ άπόφοιτοι τής Σχολής ταύτης δέν 
χρειάζεται κατόπιν νά παρακολουθήσουν 
τήν σχολήν μετεκπαιδεύσεως ’Αστυνό
μων, άλλά τό έπόμενον Κολλεγιακόν 
Πρόγραμμα Μέσης Διοικητικής Κλί- 
μακος. Τό Πρόγραμμα τοϋτο κατευθύνε- 
ται υπό τίνος Διευθυντοϋ Α' βοηθου- 
μένου ύφ’ ένός άνωτέρου ’Ακαδημαϊκού 
μέλους τοϋ έπιτελείου.

(2) Πρόγραμμα μετεκπαιδεύσεως ’Ασ
τυνόμων.

Πρό τής εισόδου τών άνωτέρω είς τήν 
Σχολήν πραγματοποιείται έκπαίδευσις 1 
μηνός εις τήν ’Υπηρεσίαν του έπί θεμάτων 
όργανώσεως τής ύπηρεσίας του καί μία 
περίοδος μαχίμου ύπηρεσίας έν αυτή. 
Ή  έπιλογή τών υποψηφίων γίνεται ύπό 
τοϋ Άρχηγοϋ, άναλόγως τών άναγκών 
τών κενών θέσεων—10ο]ο τών υποψηφί
ων προέρχονται έξ υπηρεσιών τοϋ έξω- 
τερικοϋ.

Ή  διάρκεια τοϋ προγράμματος είναι 
4 μηνών.

Τό πρόγραμμα είναι έπαγγελματικής 
καί άκαδημαϊκής φύσεως. Τό άκαδημαϊ- 
κόν μέρος τούτου περιλαμβάνει έργασίαν 
έπί θεμάτων ιστορίας, Κυβερνητικής, 
οικονομίας, κοινωνιολογίας, διεθνών 
ύποθέσεων καί ’Αγγλικών.

Τό έπαγγελματικόν δέ τοιοϋτον θέμα
τα άφορώντα είς όργάνωσιν, διοίκησιν καί 
ήγετικάς εύθύνας άνωτέρων ’Αξιωματι
κών, ώς καί είς προβλήματα απασχολούν
το τήν ’Αστυνομίαν.

’Εκτός τής συμμετοχής άπάντων τών 
σπουδαστών είς τό έν λόγψ πρόγραμμα 
συγκροτούνται καί μικρότεροι όμάδες 
αί όποϊαι μελετούν καί έπεξεργάζονται 
διάφορα άλλα ειδικά θέματα άκαδημαϊκής 
καί έπαγγελματικής φύσεως.

(3) Πρόγραμμα διά Διοικητάς ύπηρε- 
σιών έξωτερικοϋ, άνωτέρους άξιωματι- 
κούς προοριζομένους διά τόν βαθμόν 
τοϋ Ύποδιευθυντοΰ ’Αστυνομίας καί 
άνω. Είναι διάρκειας 4 μηνών καί 
περιέχει θέματα έπαγγελματικής καί άκα- 
δημαϊκής φύσεως. Διευθύνεται δέ ύπό 
τίνος τέως Άρχηγοϋ μιδς ύπερποντίου 
’Αστυνομικής ύπηρεσίας.

(4) Τό πρόγραμμα μετεκπαιδεύσεως 
Άνωτέρων Αξιωματικών περιλαμβάνει 
δύο στάδια :

(α) Τό πρώτον μέρος παρακολουθούν

έν καιρώ όλοι οί άνερχόμενοι είς τόν 
βαθμόν τοϋ Ταγματάρχου.

(β) Δύο ή περισσότερα έτη μετά τήν 
άποφοίτησιν έκ τοϋ άνωτέρω Α' μέρους, 
έπιλέγεται άριθμός τις έξ αύτών, ΐνα πα- 
ρακολουθήση τό Β' μέρος τό όποϊον 
άφορά διοικητικός θέσεις Άνωτέρου 
έπιπέδου.

(5) Πρόγραμμα Αξιωματικών Μέσης 
κλίμακος Διοικήσεως.

Τοϋτο άποσκοπεΐ είς τήν περαιτέρω 
βελτίωσιν τών διοικητικών ικανοτήτων 
τών είδικώς πρός τοϋτο έπιλεγομένων 
Αξιωματικών, οί όποιοι ήθελον κριθή 
ύπό τοϋ Άρχηγοϋ, ότι θά έχουν τήν Ικα
νότητα νά καταλάβουν θέσεις άνωτέρας. 
Τό πρόγραμμα τοϋτο είναι διάρκειας 4 
μηνών. Ή  τελική έπιλογή τών ύποψη- 
φίων γίνεται ύπό τοϋ περιφερειακού 
Συμβουλίου ’Επιλογής. Τό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει θέματα άφορώντα είς ήγε
τικά, όργανωτικά, διοικητικά καί τρέ
χοντα προβλήματα τής Αστυνομίας ώς 
καί είς τάς κοινωνικός έπιστήμας.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΚΟΑΛΕΓΙΟΝ έφαρμόζει μίαν με- 
γάλην ποικιλίαν μεθόδων έργασίας, μέ 
έπίκεντρον πάντοτε τήν άτομικήν καί 
τήν συλλογικήν συμμετοχήν τών έκπαι- 
δευομένων είς πάσαν έκπαιδευτικήν προ
σπάθειαν ή έργασίαν.

Έκάστη Τάξις διαιρείται είς δύο ή πε- 
ρισσοτέρας όμάδας έξ είκοσι μεθητών 
έκάστη. Έκάστη όμάς είναι ύποχρεωμένη 
νά έρευνήση, μελετήση καί έπεξεργασθή

ώρισμένα θέματα Αστυνομικής φύσεως, 
ύπό τήν έπίβλεψιν ένός έπιτελικοϋ 
άξιωματικοϋ, ό όποιος κατευθύνει καί 
έπιβλέπει τήν άτομικήν ώς καί τήν συλ
λογικήν έργασίαν τών μελών έκάστης 
όμάδος. ’Εκτός τούτου καλούνται διά 
διαλέξεις έπί ειδικών θεμάτων διάφοροι 
έπιστή μονές.

Έκαστος έκπαιδευόμενος είναι ύπο- 
χρεωμένος νά προετοιμάση μίαν διάλεξιν 
έπί τίνος θέματος τής άρεσκείας του, καί 
τοϋτο ΐνα έξασκηθή είς τό όμιλειν δη
μοσία.

Μεγάλη προσοχή δίδεται είς τήν δια- 
λογικήν, κατά τήν ώραν τοϋ μαθήματος, 
συζήτησιν έπί προκαθωρισμένης ήμε- 
ρησίας διαλέξεως θεμάτων καί σχετικής 
προετοιμασίας τών μαθητών, πάντοτε ύπό 
τήν προεδρίαν ένός έξ αύτών.

’Εκτός τούτου όρίζονται μικρότεροι 
όμάδες διαλογικής συζητήσεως έπί τίνος 
θέματος, αί όποϊαι έργάζονται έπίσης ώς 
άνωτέρω ύπό τήν προεδρίαν ένός έκ τών 
έκπαιδευομένων.

Όργανοϋνται τακτικώς άσκήσεις έπί 
χάρτου ή έπί τοϋ έδάφους, κατά τάς όποιας 
άναπαριστώνται διάφορα προβλήματα, τή 
συμμετοχή όλων τών μελών τής όμάδος 
έργασίας.

Όργανοϋνται έκπαιδευτικαί έκδρομαί 
καί έπισκέψεις είς διαφόρους Δημοσίας 
Ύπηρεσίας, καί ’Ιδιωτικούς ’Οργανι
σμούς, κατά τάς όποιας δίδονται διάφοροι 
διαλέξεις έπί πλείστων όσων θεμάτων.

Τό Κολλέγιον διαθέτει άπαντα τά 
άπαραίτητα σύγχρονα τεχνικά καί έπι- 
στημονικά μέσα (όπτικο—άκουστικά μέ
σα, βιβλία, κλειστόν κύκλωμα τηλεορά- 
σεως κ.λ.π.).

Μεγίστη προσοχή δίδεται είς τήν 
άτομικήν προσπάθειαν, συμμετοχήν καί
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έργασίαν έκαστου των έκπαιδευομένων, 
ήτοι εις τήν συμμετοχήν του εις τάς 
συζητήσεις, εις τάς σημειώσεις του, τά 
έγγραφά του, τήν προπαρασκευαστι
κήν έργασίαν των ύπ’ αΰτοΰ γενομένων 
διαλέξεων κ.λ.π.

Καθ’ έκάστην έβδομάδα έκαστος τών 
έκπαιδευομένων έχει μίαν προσωπικήν 
συνέντευξιν μετά τοΟ Διευθυντοΰ τοϋ 
Κολλεγίου, ή ένός είδικοΟ πρός τοΰτο 
όριζομένου έπιτελοϋς, μεθ’ ού συζητι ΰν 
διάφορα άτομικά καί γενικά θέματα 
σχετικά μέ τήν έκπαίδευσίν του.

Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α Ι

ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ άπό τοΰ έτους 
1964 χορηγεί υποτροφίας διά Πανεπιστή
μια κατ’ έτος εις άριθμόν τι να παρακολου- 
θησάντων καί διακριθέντων εις τά προ
γράμματα τής Σχολής ’Αστυνόμων, καί 
εις τό ειδικόν τοιοΟτον, τή έγκρίσει 
βεβαίως τοϋ Άρχηγοϋ τής 'Υπηρεσίας 
εις ήν άνήκουν ούτοι.

Τό Κολλέγιον καταβάλλει εις τούς έν 
λόγω ύποτρόφους τόν μισθόν των, 
τά έπιδόματα καί τά έξοδα τοϋ Πανεπι
στημίου. Καταβάλλεται δέ προσπάθεια 
νά παρέχηται κατοικία είς τούς έγγάμους 
έξ αύτών εί δυνατόν πλησίον τοϋ Πανε
πιστημίου είς 6 φοιτούν.

Τά θέματα διά τά όποια χορηγούνται 
ύποτροφίαι διά Πανεπιστημιακήν με- 
τεκπαίδευσιν είναι νομικά, ξέναι γλώσσαι, 
ιστορία, οικονομικά, ψυχολογία, κοινω- 
νιολογία, διοικητικοί έπιστήμαι καί 
άλλα.

Τό σύστημα τοΰτο φαίνεται ότι έστέφθη 
υπό πλήρους κάί έντυπωσιακής μάλιστα 
έπιτυχίας, δι’ ό καί τά Πανεπιστήμια 
όχι μόνον άντεπεκρίθησαν εις τήν προ
σπάθειαν ταύτην τοΰ έν λόγω Κολ.λεγίου, 
άλλά καί τήν ένίσχυσαν, παντοιοτρόπως,

Ή  αίθουσα έστιάσεως τοϋ Κολλεγίου, ένα πραγματικά έντυπωσιακό άπό 
κτήμα, άξιον μιμήσεως.

’Αξιωματικοί έκπαιδεύονται εις τήν χρήσιν κλειστοΰ κυκλώματος τηλεορά- 
σεως.

Ό  χώρος δεξιώσεων τοϋ Κολλεγίου όπου λαμβάνουν χώραν τελεταί, έπ’ εύκα ι- 
ρία διαφόρων έπισήμων γεγονότων.
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Οί έκπαιδευόμενοι δέν λησμονούν καί τήν αθλητικήν άσκησιν εις τά γήπεδα 
τού Κολλεγίου.

πράγμα τό όποιον ασφαλώς ένίσχυσε τό 
γόητρον πλέον τού ’Αστυνομικού έπαγ- 
γέλματος γενικώς.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΑΙ ΔΡΑΣΤΗ
ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟΝ έτήσιον γεγονός 
τού Κολλεγίου είναι ή διοργάνωσις τής 
έπετείου «FRANK NEWMAN MEMO
RIAL LECTURE» καθ’ ήν διακεκριμέ- 
νον τι πρόσωπον δίδει μίαν διάλεξιν 
έπί τίνος σοβαρού άστυνομικοΰ θέματος, 
πρός τιμήν τού ένδιαφέροντος τό'όποιον 
έπέδειξεν διά τήν πρόοδον καί έξέ- 
λιξιν τού Κολλεγίου ό Σερ Φρανκ Νιού- 
μαν, μόνιμος 'Υφυπουργός ’Εσωτερικών 
άπό τό 1948—1957 καί Πρόεδρος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Κολλε
γίου κατά τήν έν λόγω περίοδον.

Ή  τελετή αΰτη ήρξατο ώργμνουμένη 
άπό τό 1965, ότε όμιλητής ήτο ό Λόρδος 
Ντέβλιν.

’Ιδιαιτέρα προσοχή δίδεται έπίσης 
εις τήν φυσικήν καί σωματικήν άγωγήν, 
δι’ δ καί τό Κολλέγιον διαθέτει πλήρη καί 
σύγχρονα μέσα καί χώρους δι’ άθλοπαι- 
διάς κλπ (τέννις—γκολφ, χόκευ, ποδό
σφαιρου, ράγμπι, καλαθόσφαιρας, κο
λυμβητήρια, κλειστά γυμναστήρια, 
σκοπευτήρια, λίμνην διά ιστιοπλοΐαν 
καί ψάρεύμα κλπ).

Ή  ’Αστυνομική Λέσχη τού Κολλε
γίου παρουσιάζει άρκετάς δραστηριό
τητας. Μέλη ταύτης είναι όλα τά Μέλη 
τού ’Επιτελείου καί οί έκπαιδευό- 
μενοι. Εις τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν 
τής Λέσχης έκπροσωποΰνται τό ’Επιτε
λείου καί οί έκπαιδευόμενοι. Τά έσοδα 
δέ τής Λέσχης διατίθενται διά πλείστους

δσους σκοπούς τού Κολλεγίου, ώς π.χ. 
άθλητισμόν, τηλεόρασιν άθλοπαιδιάς, 
φίλμς, ταινιών, έκπαιδευτικαί έπισκέψεις 
καί έκδρομαί, άγοράν βιβλίων κλπ).

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
«ΧΕΝΡΙ ΦΙΛΝΤΙΝ»

ΤΑΥΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ άπαντες οί 
άπόφοιτοι τού Κολλεγίου, άπό τού έτους 
1960, ότε τό πρώτον συνεστήθη πρός τι
μήν τού Χένρι Φίλντιν, ό όποιος θεω
ρείται εις έκ τών σκαπανέων πρώτων 
συγγραφέων καί άναμορφωτών τού ’Αστυ
νομικού θεσμού έν ’Αγγλία.

Κατ’ έτος όργανοΰνται εις τό κολλέ
γιον δύο έτήσια Συνέδρια, τό Συνέδριου 
τού Συλλόγου Διοικούντων ’Αξιωματι
κών καί τό τοιοΰτον τού Συλλόγου τών 
Σπουδαστών τού Κολλεγίου.

Πρός τούτοις καθ’ έκαστον φθινόπωρου 
συγκαλείται εις τό έν λόγιρ Κολλέγιον 
τό έτήσιον Συνέδριου τής Εταιρίας 
’Αρχηγών ’Αστυνομιών ’Αγγλίας.

Καθ’ έκάστην έβδομάδα ή πρός τούτο 
όριζομένη έπιτροπή μεριμνά διά τήν 
όργάνωσιν μιάς ψυχαγωγικής έσπέρας 
μετά συνεστιάσεως τών σπουδαστών έπι- 
τελών, μελών οικογένειας καί φίλων αυ
τών.

’Από καιρού εις καιρόν όργανοΰνται 
διάφοραι άλλαι έκδηλώσεις εις ας προ
σκαλούνται συγγενείς καί φίλοι τόσον 
τών ’Αξιωματικών τού έπιτελείου όσον 
καί τών σπουδαστών.

Τό Κολέγγιον δέχεται κάθε έτος χι
λιάδας έπισκεπτών, μεταξύ τών όποιων 
είναι ’Αστυνομικοί, έκπαιδευτικοί, ΐδιώ- 
ται, έπίσημα πρόσωπα κλπ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ τού Μπραμσχίλ 
καίτοι είναι τό ’Εθνικόν τοιοΰτον διά 
τήν έκπαίδευσιν καί μετεκπαίδευσιν τών 
’Αστυνομικών τής Μ. Βρεττανίας, έν 
τούτοις κατά τά τελευταία έτη προσέλαβε 
καί διεθνή χαρακτήρα καθ’ όσον άποστέλ- 
λονται πρός τόν αύτόν σκοπόν καί ’Α
στυνομικοί άπό πλείστας χώρας τού 
κόσμου, ίδίςι έκ τών τοιούτων τής Κοι
νοπολιτείας, άνεξαρτήτων ή ού.

Τό Κολλέγιον πρός τούτοις διατηρεί 
σχέσεις καί συνεργάζεται μέ πλεϊστα όσα 
άλλα διεθνή ’Αστυνομικά έκπαιδευτικά 
Ιδρύματα καί άνταλάσσει άπόψεις περί 
θεμάτων σχετικών μέ τήν έκπαίδευσιν 
γενικώς. Πλεΐσται δέ Άστυνομίαι τού 
κόσμου αίτώνται τήν συμπαράστασίν του 
διά θέματα έκπαιδεύσεως

Ή  έπιρροή τού Κολλεγίου είναι με
γίστη. Μία τών μεγαλυτέρων έπιτεύξε- 
ών του είναι άναμφισβητήτως ή μεγάλη 
του συμβουλή εις τήν δημιουργίαν άμοι- 
βαίου πνεύματος συνεργασίας καί κα- 
τανοήσεως μεταξύ τών 37 ’Αστυνομικών 
Σωμάτων τοΰΉνωμένου Βασιλείου, ΐδίμ δέ 
μεταξύ τών συμφοιτησάντων έν αύτφ 
’Αστυνομικών. Χιλιάδες ’Αξιωματικοί 
έχουν άποφοιτήσει έκ τού έν λόγιο Κολ
λεγίου, οί όποιοι τώρα εύρίσκονται εις 
ήγετικάς θέσεις, χάρις τής καλλιτέρας 
των καταρτίσεως έν τφ άνωτέρω Ίδρύμα- 
τι, οί όποιοι ήδη άντιμετωπίζουν τά προ- 
βλήματά των μέ μεγαλυτέρ αν ευρύτητα, 
κατανόησιν καί ευχέρειαν. Έ ν έτερον 
πλεονέκτημα τής συμφοιτήσεως ’Αστυ
νομικών διαφόρων Σωμάτων έν τφ Κολ- 
λεγίιρ έκτος τού τοιούτου τής πληρεστέρας 
καί καλλιτέρας καταρτίσεως του είναι 
καί ή διά τής συγκρίσεως ένός έκάστου 
έξ αύτών μετά συναδέλφων έτέρων Σω
μάτων δημιουργία πνεύματος εΰγενοΰς 
άμιλης καί κατά συνέπειαν καί προαγω
γής τού γενικωτέρου έπαγγελματικού 
έπιπέδου αύτών.

Άναμφισβητήτως τό Κολλέγιον προ
σφέρει άνεκτιμήτους υπηρεσίας εις τά 
Αστυνομικά Σώματα καί εις τούς κατ’ 
ιδίαν έκπαιδευομένους Αστυνομικούς, 
διότι τούτο προσφέρει εύκαιρίας τελειο- 
ποιήσεως αύτών εις ύπέρτατον βαθμόν 
καί τούς προετοιμάζει διά τήν άνάληψιν 
σοβαρωτέρων διοικητικών καί έπαγγελ- 
ματικών εύθυνών.

Πρός τούτοις τό Κολλέγιον, λόγω τής 
μακράς έμπειρίας του καί λόγιρ τής ύφι- 
σταμένης δυνατότητος πειραματισμού έπί 
διαφόρων έκπαιδευτικών συστημάτων καί 
μεθόδων, συνέβαλε τά μέγιστα εις τήν 
βελτίωσιν αύτών, ώς καί εις τήν μετάδοσιν 
αύτών εις άλλας Αστυνομίας.

Τό Κολλέγιον τούτο άποτελεϊ, όντως 
τό έπίκεντρον τού ένδιαφέροντος τών 
Αστυνομιών όλου τού Κόσμου,διότι είναι 
τό μέρος εις τό όποιον δίδεται ή εύκαιρία 
συναντήσεως έκπροσώπων πολλών Αστυ
νομιών καί φυσικά καί ή τοιαύτη άνταλ- 
λαγής άπόψεων έπί υψηλού έπιπέδου πρός 
έπίλυσιν διαφόρων έπαγγελματικών προ
βλημάτων τής σήμερον καί τού μέλλοντος 
Ή  έκπαίδευσις έν τφ Κολλεγίω άποσκο- 
πεΐ κυρίως εις τήν προετοιμασίαν διά 
τήν άντιμετώπισιν μελλοντικών κυρίως 
προβλημάτων καί φυσικά καί τήν περαι
τέρω έξέλιξιν τών έκπαιδευομένων καί 
τέν 'Υπηρεσιών των.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ν ο μ ι κ ά  Θ έ μ α τ α

'Η  μακρά έν τη Δικαιοσύνη διακονία μου, μοϋ παρέ- 
σχε πλειστάκις τήν ευκαιρίαν να διαπιστώσω τον 
υφιστάμενον κοινόν σύνδεσμον μεταξύ της Χωροφυ
λακής, ώς ’Αστυνομικού Σώματος και της Δικαστικής 
έξουσίας. 'Ο σύνδεσμος αυτός είναι, άφ’ ενός μέν θεω
ρητικός, πηγάζων δηλονότι έκ των διατάξεων τού 
Συντάγματος καί των διαφόρων νόμων, έφ’ ών εδρά
ζεται τό ώργανωμένον Κράτος, άφ’ ετέρου δέ πρακτι
κός, έρειδόμενος έπί τής άναγκαίας συνεργασίας, ήτις 
ύφίσταται έν τη παραλλήλω έκτελέσει των καθηκόντων 
έκάστου σώματος, ιδία δέ είς τον τομέα τής πατάξεως 
τού έγκλήματος καί τής έν τώ Κράτει τηρήσεως τής 
τάξεως καί τής εύνομίας.

'Η  άνάθεσις, έξ άλλου, είς έμέ άπό τού 1968 των 
καθηκόντων τού Καθηγητοΰ έν τη Σχολή ’Αξιωματι
κών τής Χωροφυλακής καί ή επικοινωνία μου μετά των 
μαθητών καθ’ δλα τά έπακολουθήσαντα έτη, καίτοι 
αύτη διεκόπη άπό τού 1972, λόγω τού διορισμού μου 
ώς έπιθεωρητοΰ των Δικαστηρίων (ληξάσης ήδη τής 
θητείας μου ταύτης), μοΰ εδωκε τον καιρόν να ΐδω έκ 
τού σύνεγγυς τήν συντελουμένην έργασίαν, ώς προς 
τήν μόρφωσιν των ’Αξιωματικών τής Χωροφυλακής 
καί τάς κτωμένας γνώσεις τών μαθητών έν αύτη. 'Η 
ίδιότης μου αύτη μέ παρώθησε νά σημειώσω ολίγα 
τινά περί τού έν τή έπικεφαλίδι θέματος , κυρίως χάριν 
τών μαθητών τής Σχολής Χωροφυλακής, οΰς δεν κα- 
τώρθωσα νά γνωρίσω έκ τού έκτεθέντος άνωτέρω 
λόγου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΩΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Χ Ο Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

Κ Α Ι

Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Ν Η
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ  Κ Α Θ Α Ρ Ε Ι Ο Υ

’Αρεοπαγίτου 
Καθηγητοΰ τής Σ χολής  

’Αξ]κών Χωρ]κής

Ά φ ’ ής οί άνθρωποι άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
συνέπηξαν κοινωνίας καί συνέστησαν άκολούθως έθνό- 
τητας καί κράτη, παρέστη άνάγκη, άναλόγως πάντοτε 
μέ τάς έποχάς καί τον βαθμόν τού πολιτισμού, νά 
συστήσουν καί ένα είδος υποτυπώδους ’Αστυνομίας, 
προς έλεγχον ή έποπτείαν ώρισμένων άτόμων, ή τήν 
διαφύλαξιν ώρισμένων πραγμάτων καί άγαθών. Τά 
έπιφορτισμένα μέ τά καθήκοντα ταΰτα όργανα εΐχον 
διαφόρους ονομασίας, κατά τόπους, χρόνους κ.λ.π., ώς 
π.χ. άστυνόμοι, άγορανόμοι, σιτοφύλακες, έφοροι, 
παιδονόμοί κ.λ.π. Πάντως τά όργανα αύτά ήσκουν 
μίαν άστυνόμευσιν τού τομέως είς ον έτάχθησαν, είτε 
είς τήν έποπτείαν τών προσώπων, διά τήν πρόληψιν 
ή τήν καταστολήν τών κακών πράξεων, είτε καί είς τήν 
διαφύλαξιν διαφόρων πραγμάτων.

Διά τής παρελεύσεως τών έτών καί τής έξελίξεως 
τών έθνών είς Κράτη έχοντα έσωτερικήν όργάνωσιν, 
προήχθη καί τό θέμα τής έσωτερικής άσφαλείας καί 
τάξεως αυτών, άνευ τής οποίας δέν νοείται κοινωνία 
άτόμων, διαβιούντων ύπό συνθήκας γαλήνης καί ειρή
νης. Προς τούτο συνέστησαν ειδικά σώματα άσφαλείας 
καί τάξεως, τά όποια έπεφορτίσθησαν μέ τά θέματα 
ταύτα καί τά όποια, έν συνεργασία μετά τής Δικαιοσύ-

αρακτηρι- 
ϊο όοον σ -  

άποστολήν 
Κής καί τής 
ης».
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νης, έπέβαλλον καί έτήρουν την τάξιν, την γαλήνην 
καί την ευνομίαν.

Εις τάς ημέρας μας τά Κράτη έχουν ώργανωμένα 
Σώματα άσφαλείας. Εις τά Σώματα ταϋτα έχουν 
άνατεθή τομείς τάξεως καί άσφαλείας.

Παρ’ ήμϊν ως Σώματα άσφαλείας έχομεν α) την 
Χωροφυλακήν, β) την ’Αστυνομίαν Πόλεων, γ) τό 
Πυροσβεστικόν Σώμα, δ) τό Λιμενικόν Σώμα ή Λι
μενικήν ’Αστυνομίαν καί ε) την Αγροφυλακήν. 'Άπαν
τα είναι ώργανωμένα εις αυτοτελείς οργανισμούς ή 
υπηρεσίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Δικαιοσύνη, ύπό την άφηρημένην αύτής έννοιαν, 
είναι ή σταθερά καί διαρκής θέλησις, προς άπόδοσιν 
έκάστω τοϋ άνήκοντος αύτώ. 'Ο ορισμός αύτός είναι 
έργον τών. άρχαίων Ελλήνων καί Λατίνων φιλοσόφων 
καί νομοδιδασκάλων.

’Αναλυόμενος ό ορισμός ούτος, σημαίνει δτι ό άγαπών 
απλώς τήν δικαιοσύνην καί μισών ή άποφεύγων τήν 
άδικίαν καί ό άσκών αυτήν έκ φόβου μήπως έκτεθή εις 
ποινικώς κολάσιμον πράξιν, είναι, βεβαίως δίκαιος καί 
νομοταγής, άλλά δεν άσκεΐ τήν Δικαιοσύνην, ύπό τό 
πνεύμα τοϋ δοθέντος όρισμοϋ. Πραγματικήν δικαιοσύ
νην άσκεΐ, εκείνος ό όποιος εις πάσαν στιγμήν τής 
ζωής αύτοΰ άγωνίζεται προς έπικράτησιν τοϋ δικαίου. 
Τοϋ δικαίου έκείνου, τό όποιον μέ πάσαν άντικειμενι- 
κότητα καί επιμέλειαν άνευρίσκει ό άνθρωπος καί 
φροντίζει νά τό άποδώση εις τον έχοντα αύτό μέ πάσαν 
θυσίαν. Ά ν  λοιπόν εις πάντα άνθρωπον έπιβάλλεται νά 
άσκή τήν δικαιοσύνην κατά τον έκτεθέντα τρόπον «μετά 
σταθεράς καί διαρκούς θελήσεως» άς άναλογισθή πάς 
τις όποιαν θέλησιν καί δύναμιν θά πρέπει νά έχη ό 
έπί τούτω τεταγμένος προς άπόδοσιν έκάστω τοϋ 
άνήκοντος αύτώ. Δηλαδή ό Δικαστής.

'Η  δικαιοσύνη, ήτις είναι συνυφασμένη καί αυτή μέ 
τήν υπαρξιν έθνοτήτων καί Κρατών έξ άνθρώπων μέ 
κάποιαν κοινωνικήν καί πολιτικήν ωριμότητα, άπαρτί- 
ζει τήν λειτουργίαν έκείνην, ήτις άσχολεΐται μέ τήν 
έπίλυσιν τών ιδιωτικών διαφορών καί μέ τον κολασμόν 
τών άδικοπραγούντων.

Τήν λειτουργίαν ταύτην «τής δικαιοσύνης» ήσκουν 
έν αρχή ό άρχων, δεσπότης, μονάρχης κ.λ.π. Βραδύ- 
τερον δέ, είτε έτερα πρόσωπα ύπ’ αύτοΰ οριζόμενα, 
είτε καί άλλα τοιαΰτα έκ τοϋ λαοΰ προερχόμενα (προ
εστοί, δημογέροντες, ή ή έξ Άρείου Πάγου βουλή 
παρά τοΐς Άθηναίοις κ.λ.π.).

Εις τά έξειλιγμένα συνταγματικά καί Δημοκρατικά 
Κράτη, ή δικαιοσύνη άπετέλεσε τήν μίαν τών τριών 
άπαραιτήτων έξουσιών παντός δημοκρατικού πολιτεύ
ματος, μετά τών τής νομοθετικής καί τής εκτελεστικής 
έξουσίας τοιούτων.

'Όταν δέ όμιλοΰμεν περί «Δικαστικής έξουσίας», ώς 
μοϋ έδόθη ή ευκαιρία καί άλλοτε νά σημειώσω εις τήν 
Γενικήν έκθεσιν Έπιθεωρήσεως τών Δικαστηρίων 1971

(έφ. Έλλ. Νομ. Τομ. 40]113), έννοϋμεν τήν τακτικήν 
Δικαιοσύνην τήν άπό τοϋ Άρείου Πάγου έξαρτωμένην. 
οικοδομούσα οΰτω τον άλληλοσεβασμόν, τήν τάξιν, τήν 
πρόοδον. Εις αυτήν δέ λογοδοτοΰσιν οί πάντες, μηδέ 
τών Υπουργών έξαιρουμένων (άρθρον 94 τού Συντά
γματος). Τά λοιπά διοικητικά δικαστήρια, μή έχοντα 
τάς έξουσίας τής τακτικής δικαιοσύνης, άλλά συστα- 
θέντα προς ύποβοήθησιν τού έργου τής χρηστής διοι- 
κήσεως τών διοικουμένων έκ μέρους τής Εκτελεστικής 
έξουσίας ή τών οργάνων αύτής, δέν δύνανται νά ύπα- 
χθώσιν, κατά κυριολεξίαν εις τήν στενήν έννοιαν τής 
«Δικαστικής έξουσίας, ώς συνταγματικής λειτουργίας, 
είμή μόνον εις τήν εύρυτέραν τού δρου έννοιαν, τής έν 
τώ Κράτει ύφισταμένης Δικαιοσύνης.
Διότι αυτή είναι έκ τού Συντάγματος ή άρμοδία νά λύη 
τάς ΐδιωτικάς διαφοράς τών πολιτών μεταξύ άλλήλων 
ή καί τού Κράτους, καί νά έπιβάλη τάς προβλεπομένας 
ποινάς εις τούς παραβάτας τών ποινικών διατάξεων,

ΚΟΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑ

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

'Ως καί άνωτέρω έξετέθη. άμφότερα τά σώματα τής 
Άσφαλείας καί τής Δικαιοσύνης έχουν ώς κοινήν άπο- 
στολήν τήν εις τό Κράτος παγίωσιν τής τάξεως, τής 
γαλήνης καί τής εύνομίας. 'Η άλληλεξάρτησις είναι 
έκ τών πραγμάτων δεδομένη, άμα δέ καί ή συνεργασία 
αυτών άναγκαία.

Ά ν  καί τά Σώματα Άσφαλείας (ιδίως ή Χωροφυ
λακή), έχουν όργάνωσιν περισσότερον στρατιωτικήν 
δμως ή άποστολή των άπορροφάται άπό τήν έσωτερικήν 
ευταξίαν καί τήν έδραίωσιν τής εύνομίας καί τής γαλή
νης. Ταΰτα, κατά κανόνα, δέν άναμειγνύονται εις τούς 
πολέμους τού Κράτους, πλήν τής Χωρ]κής, ήτις μετέ
χει εις δλους τούς ένοπλους άγώνας, δπως καί ό 
Στρατός εις τά έργα τών σωμάτων Άσφαλείας, έκτος 
έξαιρέσεων τινών, καί δή οσάκις συμβή νά εύρεθώσι 
προ έκτάκτων έσωτερικών κινδύνων.

Τά όργανα άσφαλείας καταδιώκουν κατ’ άρχήν τό 
έγκλημα καί τούς έγκληματίας. ’Επιτηρούν τήν έφαρμο- 
γήν τών άγορανομικών νόμων, τών τής ύγιεινής, τών 
τής καθαριότητος, τών έργατικών νόμων, τών τής τά
ξεως εις τάς συγκεντρώσεις καί οπουδήποτε άλλαχοΰ. 
Τέλος ταϋτα συντάσσουν τάς οικείας δικογραφίας καθ’ 
δλων τών κταλαμβανομένων παραβατών καί άκολούθως 
τάς κατευθύνουν προς τήν Δικαιοσύνην (Εισαγγελείς 
κ.λ.π.), είτε ταύτας μόνας, ή καί τή συνοδεία: τών κα
τηγορουμένων παραβατών τών ώς είρηται ποινικών 
διατάξεων.

Είναι έκ τούτου φανερόν δτι έάν ή Δικαιοσύνη δέν 
έκτελέση καί αύτή έν συνεχεία τό καθήκον της, νά 
καταδικάση δηλ. τούς ένοχους κατά τό μέτρον τής 
εύθύνης καί τών εις τήν έπιστήμην αύτής ύφισταμένων 
κανόνων κολασμού τών έγκληματιών, τότε ούτε τό 
έργον τών Σωμάτων Άσφαλείας θά εύδοκιμήση, ούτε 
ή τάξις καί ή εύνομία θά παγιωθή εις τό Κράτος.

Άμφότερα τά Σώματα Άσφαλείας καί Δικαιοσύνης 
θά έργάζωνται χωρίς θετικά άποτελέσματα.
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Πρόδηλον, δθεν, καθίσταται δτι, όπως ό Δικαστής 
διά νά εύρίσκεται εις τό ΰψος τής άποστολής του απαι
τείται νά άσκή τήν Δικαιοσύνην «μετά σταθεράς και 
διαρκούς θελήσεως» (ώς έξετέθη άνωτέρω III άριθ. 2) 
οΰτω καί τά όργανα τής ’Ασφαλείας θά πρέπει νά 
ενεργούν ού μόνον μετά δραστηριότητος καί συνέσεως, 
άλλ’ έτι καί μετά πάθους, προς άνεύρεσιν τοϋ πραγμα
τικού έγκληματίου. Δεν αρκεί νά έπαναπαύεται εις 
κάποιαν ομολογίαν ή εις κάποιαν κατάθεσιν ό ’Αξιωμα
τικός. Είναι άνάγκη νά άνησυχή καί νά έρευνα προς 
πάσαν κατεύθυνσιν διά τον σχηματισμόν πλήρους καί 
άκλονήτου πεποιθήσεως επί τής πράξεως καί τού 
έγκληματίου αύτής.

'Ύπό τάς σημερινάς συνθήκας δεν δικαιολογείται 
άγνοια ένεργείας ή καί οΐαδήποτε ολιγωρία. Οί ση
μερινοί ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής έ'χουν πλήρη 
έπαγγελματικήν κατάρτισιν. Γνωρίζουν καλώς, οΰ 
μόνον τον Ποινικόν Κώδικα, τήν Ποινικήν Δικονο
μίαν, τήν τεχνικήν τής άνακρίσεως, τούς ειδικούς ποι
νικούς νόμους καί τούς κανονισμούς,- άλλ’ ετι διδάσκον
ται Συνταγματικόν καί ’Αστικόν Δίκαιον, ’Ιδιωτικόν 
καί Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον, ώς καί άλλα μαθήματα 
χρήσιμα διά τον κλάδον των, ώστε οδτοι νά μή υστερούν 
παντάπασι τής μορφοόσεως, τήν οποίαν λαμβάνουν οί 
έπιστήμονες εις τά ’Ανώτατα έκπαιδευτικά ιδρύματα 
(Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία κ.λ.π. Άνωτάτας Σχο
λάς).

Πολλοί έξ αυτών παρακολουθούν παραλλήλως 
τά μαθήματα τής Νομικής Σχολής, άκόμη καί μετά 
τήν έξοδόν των έκ τής Σχολής ώς ’Αξιωματικοί. 
Οί λαμβάνοντες καί τό πτυχίον τής Νομικής, έφ’ όσον 
έχουν καί τήν προσήκουσαν έπίδοσιν είς τά καθήκοντά 
των, άποκτοΰν πρόσθετον έφόδιον έξελίξεως. Είναι καί 
τούτο έν άκόμη στοιχεΐον τών υφισταμένων κοινών 
σημείων μεταξύ τών σωμάτων ’Ασφαλείας καί Δικαιο
σύνης. 'Η Δικαιοσύνη ηύτύχησε κατά καιρούς νά από
κτηση μεταξύ τών μελών της καί πρόσωπα προελθόν- 
τα έκ τών σωμάτων ’Ασφαλείας.

Θέλω μέ αύτά νά έπισημάνω τάς υποχρεώσεις καί 
τά υψηλά καθήκοντα, τά όποια έχουν ήδη έπωμισθή 
οί ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής έναντι τού Κράτους 
γενικώς καί τής Δικαιοσύνης εΐδικώτερον. 'Ως έπι
στήμονες, έπαγγελματικώς πλήρως έξωπλισμένοι, θά 
πρεπει οΰ μόνον νά αίσθάνωνται τον τοιοΰτον έξοπλι- 
σμόν των, αλλά καί νά ένεργώσι κατά τον έπιστημονι- 
κόν τρόπον, πού έδιδάχθησαν παρά τών καθηγητών 
καίτών έχόντων τήν πείραν άνωτέρων των, ώστε αίπρά
ξεις των καί τά πορίσματά των νά είναι έκάστοτε έργα 
τής δσον οιον τε ύψηλοτέρας έπιστημονικής στάθμης.

ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑΙ ΥΠΩΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩ

ΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προέχον καθήκον παντός ’Αξιωματικού τών Σω
μάτων ’Ασφαλείας, άλλ’ ιδία τών νέων τοιούτων τών 
ύπηρετούντων έν τή ύπαίθρω, είναι ή κατάκτησις 
τής έμπιστοσύνης καί τού σεβασμού τών κατοίκων τών 
πόλεων εις άς υπηρετούν. 'Η  κατάκτησις αΰτη έπι- 
τυγχάνεται διά τής σοβαρότητος καί τής εύπροσηγο-

ρίας. Τά δύο αύτά προσόντα δημιουργούν κλίμα έπαφής 
μεταξύ τού ’Αξιωματικού καί τού κοινού. 'Η  αξιοπρέ
πεια, έξ άλλου, προς πάσαν έκδήλωσιν, ώς καί ή ύψη- 
λόφρων άντίληψις περί τής Θρησκείας, τής Πατρίδος 
καί τής Οικογένειας, είναι στοιχεία, τά όποια καλλιερ
γούν ταχύτατα τήν άγάπην, τήν έκτίμησιν καί τήν 
έμπιστοσύνην τού κοινού. 'Η  έμπιστοσύνη αΰτη είναι 
ουσιώδης παράγων τής καλυτέρας άποδόσεως τού 
’Αξιωματικού.

’Έλεγαν εις τούς μαθητάς μου δτι, ώς νέοι ’Αξιωμα
τικοί τής Χωροφυλακής έν τή ύπαίθρω, θά διαδραματί
σουν ένα τεράστιον ρόλον άνυψώσεως τής κοινωνικής 
στάθμης καί τής έμφανίσεως τής ύπαίθρου τής χούρας 
μας, εις τρόπον ώστε ό έπισκεπτόμενος τον χώρον τής 
διοικήσεως αύτών νά αισθάνεται δτι εύρίσκεται είς 
πολιτισμένον περιβάλλον. Οΰτω α) τό άσπρισμα τών 
οικιών καί τών πεζοδρομίων μέ τήν συνδρομήν τών 
κατοίκων δημιουργεί μίαν έξαίρετον πρώτην άντίληψιν 
τών έπισκεπτών είς τον χώρον έκεΐνον. β) Ή  τακτοποί- 
ησις τών πλατειών, τών δημοσίων κέντρων καί τών 
καταστημάτων κατά τρόπον εύπρεπή καί πολιτισμένον 
συντελεί, ού μόνον είς τήν καλήν πρώτην άντίληψιν τών 
ξένων έπισκεπτών, άλλά καί τό κυριώτερον είς τήν 
διαπαιδαγώγησιν τών κατοίκων τής ύπαίθρου οίτινες 
οΰτω θά έθίζωνται είς τήν τάξιν καί τήν ευπρέπεια^. 
Τέλος γ) 'Η  μετά τών άλλων δημοσίων ύπηρεσιών 
πλήρης συνεργασία καί ένότης. 'Η  άντιμετώπισις, 
έπίσης τών τοπικών ζητημάτων, μετά κατανοήσεως, 
ού μόνον δσον άφορά τό ορθόν καί πρέπον, άλλά καί έν 
αναφορά προς τό γενικώτερον συμφέρον. "Ολα ταΰτα 
συντελούν είς τήν ταχείαν πρόοδον τού τόπου, είς δν 
θά ύπηρετούν οί νέοι μας ’Αξιωματικοί τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας καί ιδία οί τής Χωροφυλακής.

Εΐδικώτερον είς τον τομέα τής καταδιώξεως τού 
έγκλήματος καί τής πατάξεως τών είς τήν περιφέρειαν 
έπιπολαζόντων αδικημάτων, είναι άνάγκη οί ’Αξιωμα
τικοί τών Σωμάτων ’Ασφαλείας νά προέρχωνται είς 
συνεννόησιν καί είς συνεργασίαν μετά τών κατά, τόπους 
Εισαγγελέων, ώστε ή καταπολέμησις τών έγκλημάτων 
αύτών νά είναι αποτελεσματική. ’Ανάλογοι όδηγίαι 
έδόθησαν έκ μέρους μου καί προς τούς κατά τόπους 
κ.κ. Εισαγγελείς διά τήν συστηματικωτέραν καταπολέ- 
μησιν τών έγκλημάτων καί τών άλλων παραβατών, ώς 
καί διά τήν καλυτέραν κατάρτισιν τών προανακριτικών 
δικογραφιών.

Γενικώς θεωρώ δτι ή καλλιέργεια τής ένότητος καί 
τής συνεργασίας δλων τών ύπηρεσιών είς τήν ύπαιθρον 
χώραν καί δλως ιδιαιτέρως είς τάς παραμεθορίους πε- 
ριοχάς, είναι άπολύτως αναγκαία καί έπιβεβλημένη. Είς 
τήν συνεργασίαν αυτήν θά πρέπει νά πρωτοστατούν οί 
κ.κ. ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής. Μέ τό ύψηλόν 
ηθικόν άνάστημα αυτών, τήν εύγένειαν, άλλά καί τήν 
αύστηράν προσήλωσιν είς τον νόμον καί τό καθήκον, τό 
όποιον άείποτε θά πρέπει νά έκτελήται μέ άνωτερότητα 
(μέ άνθρωπιά), οί ’Αξιωματικοί τής Χωροφυλακής θά 
έπιβάλλωνται οπουδήποτε καί άν εύρίσκωνται. Θύτω 
ό κρατικός μηχανισμός θά λειτουργή (χάρις είς αύτούς, 
άλλά καί χωρίς νά έπιδεικνύωνται ή νά έπαίρωνται διά 
τούτο) μέ θαυμαστήν άρμονίαν. Εύχομαι είς δλους καί 
είς ένα έκαστον τών νέων ’Αξιωματικών τής Χωρ]κής 
καί τών λοιπών Σωμάτων ’Ασφαλείας πλήρη έπιτυ- 
χίαν καί πρόοδον, προς ώφέλειαν αύτών καί τής 
Πατρίδος γενικώτερον.
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ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ Χ.Α.Ν. ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΙΟΝ

Όταν πρωτοϊδρύθησαν είς τό Πήλιον 
Άγιος ’Ιωάννης αί κατασκηνώσεις 
τής Χ.Α.Ν., ό θεσμός αυτός ήτο σχεδόν 
άγνωστος είς τήν χώραν μας. ’Από τότε 
καί μέχρι σήμερα έφιλοξενήθησαν είς 
τόν γραφικώτατον αύτόν χώρον τοϋ 
Πηλίου (7.000) καί πλέον 'Ελληνόπου
λα μέ άρκετές ΙΟΟάδες παιδιών άπό τήν 
Εύρώπην καί τήν ’Αμερικήν. Έτσι μπορεί 
κανείς νά είπη ύπεύθυνα ότι ό θεσμός 
έπέτυχε άπόλυτα. Ή  έπιτυχία δέ αυτή 
όφείλεται κυρίως είς τήν συμμετοχήν 
δημιουργικών κοινωνικών παραγόντων 
άπό τών πρώτων χρόνων τής λειτουρ
γίας της, ώς έπίσης καί είς τό γεγο
νός ότι άνεγνωρίσθη ή κατασκήνωσις 
αυτή ώς διεθνούς χαρακτήρος κατασκη- 
νωτικός χώρος άπό τό Παγκόσμιον 
Συνέδριον τών Χ.Α.Ν. καί έτσι άπετέ- 
λεσεν, όχι απλώς εν κέντρον παραθε- 
ρισμοϋ, άλλα ταυτόχρονα καί ένα ού- 
σιαστικόν μέρος έφαρμογής τοϋ όλου 
προγράμματος (σκοποί) τής Χ.Α.Ν. Τό 
1923 άπό μία έρημη παραλία τού Άγιου 
Ίωάννου τού Πηλίου έξεκίνησεν ή 
κατασκήνωσις Χ.Α.Ν. Πηλίου, μέ άρχι- 
κά πρόχειρες έγκαταστάσεις γιά νά 
έξελιχθή σύντομα είς μίαν διεθνούς ση
μασίας καί προβολής κατασκήνωσιν 
νέων, μέ πρότυπον όργάνωσιν καί 
λειτουργίαν, μέ τήν συμβολήν βεβαίως 
καί ξένων ειδικών συμβούλων.

’Επιδίωξις καί στόχος τού σοβαρού 
αύτού έργου ήτο καί έξακολουθή νά είναι, 
πλήν τής σωματικής άσκήσεως τών κα
τασκηνωτών είς τήν υπαίθριον ζωήν, 
ή καλλιέργεια τού χαρακτήρος καί ή 
άνάπτυξις τής προσωπικότητάς των μέ 
τά νάματα τής ’Ορθοδόξου Χριστιανικής 
Πίστεως, τάς άρετάς καί τά έξ αυτής 
πηγάζοντα άνθρώπινα ιδανικά.

Τό έργον τής άγωγής πού έπιτελείται 
έκεϊ, οφείλεται είς τόν υποδειγματικόν 
τρόπον ζωής τών παλαιοτέρων καί τό πο
λυσύνθετον πρόγραμμα τής κατασκηνώ- 
σεως (σπόρ-άσκησις-ψυχαγωγία κ.ά.).

Ή  χαρά, ό ένθουσιασμός καί ή όλη δη
μιουργική άτμόσφαιρα πού έπικρατοΰν 
είς τήν όμαδικήν ζωήν τής κατασκηνωτι- 
κής αυτής κοινωνίας δημιουργούν ένα 
ύπόβαθρον θαυμάσιον είς τήν ψυχήν τού 
κατασκηνωτοΰ διά τό έργον τής σποράς

«Καί όταν μέ χρόνια Θα
μάστε μακρυά σου καί 
τρανοί, Θό λαχταρούμε 
σάν παιδιά τοϋ ΠΗΛΙΟΥ 

την ζωή».

τών άρετών πού θά βοηθήσουν θετικά είς 
εύθετον χρόνον διά τήν διαμόρφωσιν καί 
τήν άνάπτυξιν τής προσωπικότητάς του.

Αρκετά παιδιά καί νέοι πού έζησαν καί 
έχάρησαν, έτραγούδησαν καί ύμνησαν 
τού «Πηλίου τή ζωή», είς τόν χώρον αυ
τόν κατά τήν λήξασαν Α’ 50ετίαν, έχουν 
ήδη άνέλθει είς άνωτάτας βαθμίδας πνευ
ματικής έξελίξεως καί έχουν καταστή δη
μιουργικοί παράγοντες καί ρυθμισταί τής 
κοινωνικής ζωής.

Είς κρίσιμους έποχάς γιά τήν πνευμα
τικήν τών νέων πορείαν καί ώρίμανσιν, 
ώς ή σημερινή, μέ τά ποικίλα ρεύματα καί 
τάς γνωστάς είς όλους άντιξοότητας καί 
άντιθέσεις, χώροι καί έργα όπως ή Κατα
σκήνωσα; τής Χ.Α.Ν. Πηλίου, είναι θετι
κής σημασίας καί ύποδομής διά τό μέλλον 
τής Ελληνικής Νεότητος.

Μέ τήν έπέτειον τού έορτασμοΰ τής 
40ετίας της τό έτος 1964 έώρτασαν τό γε
γονός, παληοί κατασκηνωταί άπ’ όλη τή 
χώρα, κάτω άπ’ τά γέρικα πλατάνια του. 
Έτσι ρίχθηκε ό πρώτος σπόρος καί έδη- 
μιουργήθη ό «Όμιλος Παλαιών Κατα
σκηνωτών», ώς Όμιλος Δράσεως τής 
Χ.Α.Ν. Θεσ]νίκης γιά νά όργανωθή καί 
νά άναπτυχθή καλύτερα τό έργον τής κα- 
τασκηνώσεως.

Σήμερα ή κατασκήνωσις αύτή τής X. 
Α.Ν. λειτουργεί είς χώρον (27) στρεμμά
των, έξ ών μόνον τά (11) είναι ιδιόκτητα. 
Προβλέπεται δέ ή έπέκτασις τοϋ χώρου 
είς (66) στρέμματα γιά τό μέλλον.

’Επίσης ή Χ.Α.Ν. έχει οργανώσει κατα
σκηνώσεις είς Φανερωμένην Σαλαμΐνος 
(1936) καί είς Άγιον Νικόλαον Σιθωνίας 
Χαλκιδικής. Ή  τελευταία ίδρύθη πρό 
4ετίας καί είναι ή μόνη πού δέχεται άγό- 
ρια καί κορίτσια ταύτοχρόνως.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πανελλήνιος Διαγωνισμός είς τά Μα
θηματικά προεκηρύχθη έσχάτως ύπό 
τής Ελληνικής Μαθηματικής Εται
ρείας όστις διενεργήθη είς τάς έδρα 
τών ’Επιθεωρήσεων Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως. Τήν έναρξιν αύτού έκήρυξεν είς 
τό Β' Γυμνάσιον Θηλέων ’Αθηνών ό 
Πρόεδρος τής Εταιρείας κ. Πάλλας. 
Τά βραβεία άπενιμεν ό 'Υπουργός Παι
δείας κ. Χρήστου είς έπίσημον τελετήν 
πού ώργανώθη είς τήν αίθουσαν διαλέ
ξεων τής Ελληνικής Μαθηματικής Ε 
ταιρείας. Είς τόν διαγωνισμόν έλαβον 
μέρος (3.082) μαθηταί καί μαθήτριαι 
Γυμνασίων τής χώρας. Έβραβεύθησαν 
έν όλη) (67), είς οΰς άπενεμήθησαν ισά
ριθμα βραβεία καί έπαθλα. Τό πρώτον

βραβεΐον άπενεμήθη είς τόν τελειόφοι
τον τοϋ Α' Γυμν.’Αρρ. Αιγάλεω-Αττικής, 
Γεώργιον ΒΑΣΙΛΑΝ τοϋ Ευστρατίου, 
πού έγεννήθη τό 1956 είς Μεσότοπον 
Μυτιλήνης όπου καί έτελείωσε τό 
Δημοτικόν Σχολεϊον. Έν συνεχεία ό 
βραβευθείς ένεγράφη είς τό Α’ Γυμνά- 
σιον Άρρένων Αιγάλεω έκ τοϋ όποιου 
άπεφοίτησεν εύδοκίμως μέ βαθμόν 18 1)2. 
Διέμενεν πλησίον τοϋ θείου του, έπιδοτού- 
μενος άπό τόν σκληρώς έργαζόμενον είς 
τήν γενέτειράν του άγρότην πατέρα του 
καί άπό τήν προσωπικήν του έργασίαν 
είς οίκοδομικάς έργασίας κατά τό θέ
ρος. ’Επιθυμία του δέ είναι όπως έδη- 
μοσιεύθη είς τόν τύπον «Ελεύθερον 
Βήμα) 11-7-74 νά συνέχιση τάς σπουδάς 
του είς τό Μετσόβειον Πολυτεχνεΐον.

504



ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Μέ πολλήν έπιτυχίαν έπραγματοποιήθη 
ή 26η Συνάντησις Πτυχιούχων Σχολής 
«Διακριτικού Δάσους»πού 6γινε τελευταία 
είς τό ’Εκπαιδευτικόν Κέντρον Πύργου 
Βασιλίσσης τού Σ.Ε. Προσκόπων.

Είς τήν έναρξιν τής συναντήσεως πα
ρέστησαν ό 'Υπουργός παρά τω Πρωθυ
πουργέ κ. Ράλλης, οί 'Υφυπουργοί Προε
δρίας καί Παιδείας κ.κ. Άλεξανδρής καί 
Βλάχος, ό κ. Σίδερης, Αναπληρωτής 
Γεν Γραμματέως Νεότητος καί ’Αθλητι
σμού κ. &■

Είς τήν έτησίαν αύτήν Συνάντησιν με- 
τέσχον πτυχιοϋχοι «Διακριτικού Δάσους» 
άπό όλα τά μέρη τής Ελλάδος ώς καί άν-

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 50ΕΤΗΡΙΔΟΣ ΠΡΟ
ΣΚΟΠΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέ τήν εύκαιρίαν τής συμπληρώσεως 
50ετίας άπό τής ίδρύσεως των πρώτων 
'Ομάδων Προσκόπων είς Νίκαιαν, έλαβε 
χώραν προσφάτως έπίσημος έορτασμός μέ 
τέλεσιν δοξολογίας είς τόν I. Ν. Γενεσίου 
τής Θεοτόκου Νίκαιας, κατάθεσιν στεφά
νου είς τό μνημεΐον τού άφανοΰς προσκό
που καί παρέλασιν τών τοπικών προσκο
πικών τμημάτων. ’Επίσης έτελέσθησαν 
άγώνες δρόμου καί ποδηλάτου μέ άπονο- 
μήν έπάθλων είς τούς νικητάς. Είς τήν 
Προσκοπικήν Εστίαν ώργανώθη μία 
έξαιρετικά ένδιαφέρουσα έκθεσις Προ
σκόπων πού συνεκίνησε βαθύτατα όλους 
τούς έπισκέπτας καί τόν προσκοπικόν 
κόσμον Νίκαιας. Είς τήν Ποντιακήν Λέ
σχην μάλιστα έδόθη όμιλία, άναφορικά 
μέ τήν έξέλιξιν τού προσκοπικού θεσμού 
κατά τήν τρέχουσαν 50ετίαν είς τήν περιο
χήν Νίκαιας. Ό  πανηγυρικός έορτασμός 
έσυνεχίσθη έπί (4) Κυριακάς μέ συμμετο
χήν όλων ιών Προσκοπικών Τμημάτων 
τής περιοχής είς ένα «Μεγάλο Παιχνίδι 
Πόλεως».
«ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ» είναι 
ό τίτλος μιας θαυμασίας ταινίας (φίλμ) 
πού έγύρισαν μέ ιδιαιτέραν έπιτυχίαν οί 
Πρόσκοποι είς Μεγάλην Βρεττανίαν ή 
όποια έδωσε μίαν εικόνα ζωντανήν άπό 
τήν προσφοράν καί τό δημιουργικόν έρ- 
γον πού έπιτελοΰν μέσα είς τήν σύγχρο
νον κοινωνίαν. Τό φίλμ αύτό έβραβεύθη 
μέ τό Α'. βραβεϊον Προσκοπικών ταινιών 
είς τό Φεστιβάλ Γενεύης. Μετεφράσθη 
μάλιστα είς άρκετές ξένες γλώσσες καί 
προεβλήθη είς τήν Παγκόσμιον Προσκο
πικήν Διάσκεψιν τού Ναϊρόμπι.

τιπρόσωποι τού ’Αποδήμου "Ελληνικού 
Προσκοπισμού Αίγύπτου, Νοτίου ’Αφρι
κής καί Μπουρούντι. Κατά τήν διάρκειαν 
τής έξαιρέτου αυτής έκδηλώσεως έκτος 
τής καθιερωμένης «Προσκοπικής πυράς» 
πού συνέβαλεν άναντίρρητα είς τήν ψυ- 
χαγώγησιν τών συναντηθέντων, έδόθη πα
ράλληλα ή ευκαιρία είς τούς παρευρεθέν- 
τας (200) βαθμοφόρους νά τιμήσουν τήν 
μνήμην τού Ίδρυτού τού Ελληνικού Προ
σκοπισμού ’Αθανασίου Λευκαδίτη μέ τήν 
άποκάλυψιν τής προτομής αυτού. Έτε- 
λέσθη ύπαίθριος θεία λειτουργία καί άπε- 
νεμήθησαν (15) πτυχία Διακριτικού Δά
σους είς ισαρίθμους νέους πτυχιούχους.

ΝΕΑ ΤΗΣ Χ . Α . Ν ,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ή  Λογοτεχνική Όμάς τής Χ.Α.Ν.Θ.’ 
ώργάνωσε τελευταία είς αίθουσαν αύτής, 
ειδικήν συγκέντρωσιν διά τούς νέους Λο 
γοτέχνας Θεσ]νίκης μέ τήν εύγενή έπι- 
δίωξιν νά δημιουργήση ευνοϊκόν κλίμα 
πρός άνάπτυξιν άξιολόγου λογοτεχνικής 
κινήσεως καί νά δώση τήν εύκαιρίαν είς 
τούς νέους καί τάς νέας τής συμπρωτευού- 
σης πού άσχολοΰνται μέ τήν λογοτεχνίαν 
έν γένει, νά προωθηθούν καί νά προβά
λουν τήν έργασίαν των είς εύρύτερα έπί- 
πεδα. Πρός τόν σκοπόν αύτόν έλαβε χώ
ραν άνάγνωσις έργων καί κειμένων λογο
τεχνικών τών ένδιαφερομένων καί έπηκο- 
λούθησε συζήτησις καί κριτική μεταξύ 
αυτών καί τών συμμετασχόντων μελών 
τής Χ.Α.Ν.Θ.

Ή  Χ.Α.Ν.Θ. άνέλαβε τήν έκλεκτήν 
πρωτοβουλίαν καί ώργάνωσεν ειδικά μα
θήματα γιά άγόρια καί κορίτσια ήλικίας 
8—18 έτών πρός έκμάθησιν καί τελειο- 
ποίησιν τής κολυμβήσεως είς τήν περιο
χήν 'Αγίας Τριάδος Θεσ]νίκης. Τά κο- 
λυμβητικά αυτά μαθήματα άρχισαν τόν 
προηγούμενον μήνα καί τελειώνουν αύ- 
τόν τόν μήνα.

Ή  Χ.Α.Ν.Θ. πρός έξυπηρέτησιν καί 
άνακούφισιν γονέων καί παιδιών, ώργά
νωσεν άπότής έφετεινής περιόδου πρό
γραμμα ήμερησίας κατασκηνώσεως παί 
δων 7-10 έτών κατά τό Α' 20ήμερον λή- 
ξαντος μηνός, είς περιοχήν Άγ. Τριάδος 
Θεσ]νίκης. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε 
άτομικά καί όμαδικά παιχνίδια, περιπά
τους, άθλητικά, όμιλίας, χειροτεχνίες καί 
μπάνιο.

Ν Ε Α

Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Ν Ε Ο Υ Σ

Έλληνες φοιτηταί παρηκολούθησαν 
κατά τό 2μηνον ’Ιουλίου - Αύγούστου 
1974 θερινά μαθήματα είς δύο άντίστοιχα 
Τμήματα πού έλειτούργησαν είς τό Πα- 
νεπιστήμιον Τούρ τής Γαλλίας μέ θέματα 
Γλωσσολογίας, Λογοτεχνίας, Τέχνης καί 
Πολιτισμού.

Τό Εύρωπαΐκόν Πανεπιστημιακόν Κέν
τρον τού Νανσύ άνεκοίνωσε πρόγραμμα 
μέ όποτροφίας διά μεταπτυχιακάς σπου- 
δάς έτους 1974 - 1975 είς τό όποιον ήμπο- 
ροϋν νά μετάσχουν Γάλλοι ή ξένοι φοι- 
τηταί διά πολιτικάς, νομικάς, οικονομικός 
καί άνθρωπολογικάς έπιστήμας (4 τομείς)

☆  ☆
Τό Ευρωπαϊκόν Ίνστιτοΰτον τού Πανε

πιστημίου τού Άμστερνταμ 'Ολλανδίας 
άνεκοίνωσε πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών έτους 1974- 1975 έπί θεμάτων 
τής ένοποιήσεως τής Ευρώπης (νομικαί, 
οίκονομικαί, Πολιτικοί έπιστήμαι 3 κύ
κλοι) μέ παράδοσιν μαθημάτων είς τήν 
’Αγγλικήν.

’Επίσης τό Κολλέγιον Ευρώπης είς 
Β RUGES Βελγίου άνεκοίνωσε πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών είς θέματα Εύ- 
ρωπαϊκής ένοποιήσεως (4) κύκλων σπου
δών (Νομικών, Οικονομικών, Κοινωνι
κών ’Επιστημών καί Διοικήσεως ’Επι
χειρήσεων). Πληροφορίαι παρέχονται 
είς τό Κέντρον Πληροφοριών Εύρωπαϊ- 
κών Κοινοτήτων, Άθήναι, Ζαλοκώστα 4, 
(Τηλ. 630-898).

☆  ☆
Είς αίθουσαν τού Αμερικανικού Κολ- 

λεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσ]νίκης έπρα
γματοποιήθη έσχάτως σεμινάριον ένημε- 
ρώσεως τών Ελλήνων ύποτρόφων τού 
προγράμματος άνταλλαγής σπουδαστών 
«Ή νεότης διά τήν κατανόησιν» τής έφε- 
τεινής περιόδου πρό τής άναχωρήσεως 
των είς Η.Π.Α. Ή  άναχώρησίς των δΓ 
Η.Π.Α. έγένετο τήν 16ην τρέχοντος διά 
φοίτησιν (1) έτους είς Γυμνάσιον ’Αμε
ρικανικόν. Οί ύπότροφοι μαθηταί είναι 
ήλικίας 15-16 έτών, καλοί μαθηταί καί 
γνωρίζουν καλώς τήν ’Αγγλικήν. Τό σε- 
μινάριον αύτό παρηκολούθησαν πολλοί 
γονείς τών ύποτρόφων, ό έν Θεσ]νίκη 
’Αμερικανός Πρόξενος όστις καί ώμίλησε 
πρός τούς υποτρόφους κ.ά.

☆  ☆
Μέ κοινήν άπόφασιν τών 'Υπουργείων 

Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ’Εξωτερικών 
καί Άπασχολήσεως κατά τό τρέχον θέ
ρος άφίχθησαν έκ τού έξωτερικοΰ (Ευ
ρώπη - ’Αμερική - ’Αφρική κ.λ.π.) καί φι- 
λοξενοϋνταις είς Παιδικός Κατασκηνώ
σεις ύπέρ τάς (2.000)Έλληνόπαιδας,τέκνα 
όμογενών μας πού διαμένουν είς τό έξω- 
τερικόν γιά νά ζήσουν είς τήν 'Ελληνι
κήν γήν, νά γνωρίσουν τά μνημεία, τάς 
καλλονάς, τήν δόξαν καί τό μεγαλεϊον 
της καί νά άποκτήσουν προσωπικός 
έμπειρίας γιά τήνίστορίαν καί τόν πολι
τισμόν της.
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1. Επί ανθρώπου, ό εύσταλής (τό πέμπτο γράμμα 
είναι Δ).

2. Αύτή ταλαντεύεται.
3. Εύρύχωρο σκεύος γιά τό ψήσιμο φαγητού— 

«...Σώγιερ», ήρωας τού Μάρκ Τουαίν (άντιστρ.).
4. Ή  μνήμη της τιμαται—'Ομόσπονδο κράτος τής 

Δυτ. Εερμανίας.
5. ’Ακολουθείται από τό «άεί» σέ έκκλησιαστική 

φράσι—Μ υθική θυγατέρα τού Δία καί τής Ευρώπης 
(τό πρώτο, τό τρίτο καί τό τελευταίο γράμμα είναι 
Α ) .

6. Γυμναστικό όργανο.
7. Πατέρας του ήταν ό Νώε—Κύτταρο τού θήλεος 

όργανισμοΰ.
8. ’Εξάρτημα τού υφαντικού ιστού—Είναι φωτεινή 

καί θερμαντική.
9 Δέν έκφράζει βεβαιότητα—Ρήμα ψυχαγωγίας, 

άντιστρόφως.
10. Άσχολεΐται μέ τήν οικονομική διαχείριση καί 

μέ τήν γραφική ύπηρεσία τού λόχου (αίτ.)—Τό μικρό 
όνομα τής περιβόητης πριγκίπισσας καί ήθοποιοΰ 
Φύρστενμπέργκ.

11. Πρωτεύουσα τού Περού (άντιστρ.)—Συμβολικό 
γιά τούς ’Αμερικανούς όνομα.

12. Τά άναφερόμενα σέ μεγάλο νησί τού Αιγαίου, 
μέ άρθρο.

Κ Α Θ Ε Τ Ω  Σ

1. Διαπρεπής ζωγράφος καί χαράκτης μας (1882— 
1966) πού έζησε καί εργάστηκε στό Παρίσι—Παρέ
δωσε, τόν Φεβρουάριο 1913, τά ’Ιωάννινα στόν Ε λ 
ληνικό στρατό.

2. 'Υπάρχει στό Πρό—Πό.—Χωρίζεται σέ ομάδες.
3. «Τό φάντασμα τού κυρίου...Νοβάρο», είναι ό 

τίτλος τού θεατρικού έργου τού Π. Μάτεσι πού ανέ
βασε στις 29 Μαρτίου 1973 ή «Νέα Σκηνή» τού ’Εθνι
κού—Χρησμοδοτούσε καί προφήτευε.

4. Μόνο σέ στερεά σώματα γίνονται, στήν αιτιατική 
(καθαρ.)—Παιδική ομάδα τής αρχαίας Σπάρτης.

5. ’Αρχαία λέξη γιά τόν κυριευθέντα μέ τά όπλα, 
σύμφωνα μέ τό σωστό τρόπο γραφής της (τό τέταρτο 
γράμμα είναι I καί τό έκτο Α).

6. Τρομακτικά όνειρα (καθαρ.).
7. Έγραψετό μυθιστόρημα «Θάνατος στή Βενετία». 

Ή  πίεσή του είναι δύναμη (καθαρ.)—’Απαντα σ’ 
όλες τις ....γλώσσες.

8. Προστακτική πού... αναβάλλει (άντιστρ.)— 
Δύσκολη ή λύση ή ή ερμηνεία τους (γεν.).

9. Σύμφωνο τού αλφαβήτου μας—’Από τό μισό τό... 
μισό—Σχετικά μέ τόν Πειραιά αρχικά—Μουσική 
νότα.

10. 'Ιδρυτής τής τουρκικής αύτοκρατορίας—'Η με
γαλύτερη πόλη τού αραβικού κόσμου (άντιστρ.).

11. Περάσματα, μέσα στά μεταλλεία (καθαρ.)— 
Έπί τού ήλιου, τό ήλιοβασίλεμα (δημ).

12. Ό  τίτλος όπερας τού Βέρντι (μέΊχρθρο).
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ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

1) Εις ποιον δίδει ό τροχονόμος 
δικαίωμα νά προχωρήσω; 
α. Εις τό έπιβατηγόν αΰτ]τον 
β. Είς τό δίκυκλον (σκούτερ) 
γ. Εις τό ποδήλατον

2) Σύμφωνα μέ τήν στάσιν του 
τροχονόμου ποιον όχημα θά 
περάση πρώτον; 
α. Τό φορτηγόν 
β. Τό έπιβατηγόν 
γ. Τό ιππήλατον

3) Είς ποιον όχημα δίδει ό τροχο
νόμος δικαίωμα νά προχωρήση; 
α. Εις τό φορτηγόν 
β. Είς τό έπιβατηγόν 
γ. Είς τό δίκλυκλον 
δ. Είς ούδέν

Τέστ λογικής

ΤΑ Κ ΕΡΑ ΣΙΑ
Πιό πάνω υπάρχουν 9 όμά- 
8ες κερασιών. Διαλέξτε ενα 
άπό τά δυό νούμερα των κε
ρασιών πού είναι κάτω άπά 
το νούμερο 1 (στην πρώτη 
όμάδα), σημειώστε το καί 
μετά πηγαίνετε σε μία άλ
λη ομάδα δπου τό νούμερο 
πού διαλλέξατε (8 ή 5) 
νά βρίσκεται στό μεσαίο 
επάνω κεράσι, σημειώστε το 
καί αύτό καί κατόπιν, διαλ- 
λέξτε πάλι ενα άπό τά 

κάτω νούμερα καί ξανα
πηγαίνετε σέ μία άλλη ό
μάδα κερασιών, δπου τό 
νούμερό τους πού διαλλέ- 
ξατε νά βρίσκεται στό ε
πάνω μεσαίο κεράσι, τό ό
ποιο θά σημειώσετε κ.ο.κ. 
νά συνεχίσετε έτσι ώστε νά 
σημειώσετε δλα τά νούμερα 
πού έχουν τά μεσαία κε
ράσια, καταλήγοντας ξανά 
στό νούμερο 1.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΟΣΜΗΜΑΤΑ

α ν τ ζ ο υ π η I
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 8  (Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Τ Ο Α Σ  | 

Α Θ Η Ν Α  |

)  ΤΗΑ. 3218-239 

ΤΗ Α. 3210-357



ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ- 

ΡΙΟΥ -  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τήν 7-7-74, έωρτάσθη έπισήμως, με- 
ρίμνη του Συνδέσμου Άποστράτων καί 
’Εφέδρων 'Οπλιτών Ίωαννίνων, ή κα- 
θιερωθείσα ήδη έπέτειος τής λαβούσης 
χώραν τήν 25-12-1946 μάχης εις Φλα- 
μπουράριον Ίωαννίνων όπου έσφαγιά- 
σθησαν αγρίως (12) άνδρες τής Χωρο
φυλακής μετά τοΟ ΔιοικητοΟ των.

Κατ’ αρχήν έτελέσθη είς τόν Ιερόν 
Ναόν τοΰ χωρίου έπιμνημόσυνος δέησις 
παρουσία έκπρωσώπων τών άρχών τής 
Κοινότητος καί τής περιοχής τοΰ Νομού 
Ίωαννίνων, άντιπροσωπείας άνδρών Χω
ροφυλακής μέ έπί κεφαλής τόν Δ]τήν 
τής Δ.Χ. Ίωαννίνων, ώς έκπροσώπου 
του Άνωτέρου Δ]τοΟ Χωρ]κής ’Ηπεί
ρου, οικείων τών φονευθέντων καί ικα
νού πλήθους τής περιοχής. ’Ακολού
θως ή πομπή τών έπισήμων μετέβη εις 
τόν χώρον του μνημείου τών πεσόντων 
όπου έψάλη τρισάγιον καί κατετέθησαν 
στέφανοι.

Τά διαδραματισθέντα κατά τήν μά
χην καί τό όλον χρονικόν τής θυσίας 
τών σφαγιασθέντων, έξήραν δεόντως ό 
διδάσκαλος τοΰ χωρίου κ. Ίγνατι- 
άδης καί ό Πρόεδρος τοϋ όργανώσαντος 
τήν τελετήν Συνδέσμου κ. Τσιάμης.

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Σ  
ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ 

Δ . Α .Π. ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ

Κατά τόν μήνα Ίούνιου 1974, οί 
ανδρες τής αμέσου έπεμβάσεως τής 
Δ.Α.Π.Π. συνέδραμον 168 κινδυνεύοντα 
ή χρήζοντα βοήθειας πρόσωπα, διευθέ
τησαν 1183 διαφοράς πολιτών, άπηύθυ- 
ναν συστάσεις πρός 1056 παραβάτας 
Νόμων έν γένει. Άνεϋρον καί παρέδωσαν 
άρμοδίως 25 έξαφανισθέντας, 26 ψυχοπα
θείς, 84 κλαπέντα ή άπολεσθέντα όχή- 
ματα ή αντικείμενα πάσης φύσεως.

Διεπίστωσαν 6.865 παραβάσεις, ήτοι 
1741 πλημ]τα, 5124 πταίσματα καί 1118 
συμβάντα ή οικογενειακά έπεισόδια, 

Έπέδωσαν άρμοδίως 386 ποινικά δι
κόγραφα καί έπενέβησαν είς 286 πα
ραβάσεις οικοδομικού κανονισμού. Συν- 
έλαβον 81 δράστας αυτοφώρων αδικη
μάτων καί 48 καταδιωκομένους έν γένει.

Συμμετέσχον είς 100 περιπτώσεις κα- 
τασβέσεως πυρκαϊών καί έπενέβησαν 
είς 410 συγκρούσεις όχημάτων. Τέλος, 
έδέχθησαν 43.860 τηλεφωνικός κλήσεις 
έναντι 41.234 τού ίδιου μηνάς παρελθόν
τος έτους.

Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Τήν 24ην ’Ιουλίου έ. έ. άνέλαβεν ώς 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ό 
κ. ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ, είς τά πλαίσια τής άποφασισθείσης κυβερνητικής 
μεταβολής. Ό  νέος 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως τήν 25-7-1974 έπεσκέφθη 
τό Άρχηγεϊον Χωροφυλακής όπου τόν ύπεδέχθη ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυ
λακής μετά τών κ.κ. Α’ καί Β, Ύπαρχηγών καί παρουσίασαν είς τόν κ. Υπουρ
γόν τούς κ.κ. Διευθυντάς τών διαφόρων Διευθύνσεων τοΰ Αρχηγείου Χωρο
φυλακής. Έν συνεχείαόκ. ’Αρχηγός ένημέρωσε τόν κ. 'Υπουργόν Δημ. Τά
ξεως έπί διαφόρων ύπηρεσιακών θεμάτων καί τών άπασχολούντων τό Σώμα 
προβλημάτων. Ό  κ.'Υπουργός ηύχαρίστησε τόν κ. ’Αρχηγόν καί συνέστησεν 
είς τούς παρευρεθέντας καί δι’ αύτών είς άπαντας τούς άνδρας τής Χωροφυ
λακής τήν συνέχισιν τής άποστολής των μέ πίστιν καί άφοσίωσιν είς τό κα
θήκον καί τά ύψηλά ιδανικά τοΰ λειτουργήματος των.

Είς τήν φωτογραφίαν ό κ. ’Αρχηγός Χωροφυλακής υποδέχεται τόν κ. 
Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως είς τήν είσοδον τοΰ έπί τής όδοΰ Ίουλιανοΰ 
άριθ. 36 οικήματος τού ’Αρχηγείου.
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ΗΜΕ ΡΗΣ Ι Α
Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Τ Η Σ  24ης Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  1 9 7 4

κ. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Τ Α Ξ Ε Ω Σ

Π ρ ο ς

"Απαντας τούς ’Αξιωματικούς 'Υπαλ
λήλους και κατώτερα όργανα τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας τού Πυροσ
βεστικού Σώματος και ’Αγροφυλακής.

Μετέχων τής πολιτικής Κυβερνήσεως, ήτις ύπό τον δεδοκιμασμέ- 
νον ηγέτην κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν έπωμίσθη τάς εύθύνας δια- 
κυβερνήσεως της Χώρας, έ'σχον την τιμήν νά άναλάβω τά καθήκοντα 
τοϋ ‘Υπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως.

Γνωρίζω τάς δυσχερείας τάς όποιας εμφανίζει ό ζωτικός τομεύς 
τής δημοσίας τάξεως καί άσφαλείας, δυσχερείας ηύξημένας σήμερον, 
οτε καλούμεθα νά άποκαταστήσωμεν καί έξασφαλίσωμεν πολιτικήν 
όμαλότητα καί δημοκρατικάς ελευθερίας άνευ διαταραχής τής έννόμου 
τάξεως. Πιστεύω, όμως, ότι ή μακρά σας πείρα, ή άφοσίωσίς σας εις 
τό καθήκον, ή ιστορία σας εις ’Εθνικούς άγώνας καί ή εγνωσμένη 
φιλοπατρία σας άποτελοϋν μίαν έγγύησιν, ότι θά άνταποκριθήτε εις 
τό δύσκολον έργον σας.

Σας καλώ σήμερον, ότε τό ’Έθνος διανύει κρίσιμον περίοδον τοϋ 
βίου του, νά άρθήτε όλοι εις τό ύψος τών περιστάσεοιν καί άναλογιζό- 
μενοι τήν βαρύτητα τών εύθυνών σας νά προσφέρητε τό συνολον τών 
δυνάμεών σας προς πραγμάτωσιν τών σκοπών τούς οποίους ή Πολιτεία, 
υπό τήν σημερινήν πολιτικήν της ήγεσίαν, επιδιώκει.

’Οφείλετε νά θέσητε ώς πρωταρχικόν στόχον τήν εθνικήν ενό
τητα καί νά διαφυλάξητε ώς κόρην οφθαλμού τήν έ'ννομον τάξιν.
’Έχετε χρέος νά έπιδεικνύητε άμέριστον τό ενδιαφέρον σας προς τούς 
πολίτας, νά έξυπηρετήτε αυτούς, νά έπιδιώκητε τήν συνεργασίαν των, 
νά άποφεύγητε πάσαν αν ίσον μεταχείρισιν καί, γενικώς, διά τής όλης 
δράσεώς σας νά έδραιώσητε τήν πεποίθησιν, ότι είσθε ύπηρέται τοϋ 
Νόμου καί προστάται τών πολιτών.

Είς τήν δραστηριότητα σας ταύτην θά ευρητε ένθερμον συμπα
ραστάτην καί εμέ καί τήν Κυβέρνησιν, τής οποίας έπιδίωξις είς τον 
τομέα τοϋ ύπ’ έμέ 'Υπουργείου είναι ή έξασφάλισις τής έννόμου τά
ξεως καί ή δημιουργία συνθηκών πραγματικού Κράτους δικαίου.

Μέ τάς σκέψεις ταύτας καί τήν διαβεβαίωσιν, ότι θά αναλώσω 
όλας μου τάς δυνάμεις διά τό καλόν τής Πατρίδος καί τών άνδρών 
τών Σωμάτων’Ασφαλείας, άπευθύνω είς όλους σας θερμόν χαιρετισμόν.

'Ο 'Υπουργός 
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ

Τήν 7-7-74 έτελέσθη είς τήν κωμόπολιν τής Χαλανδρίτσης Άχαΐας 
έπιμνημόσυνος δέησις διά τούς ήρωικώς πεσόντας 45 άνδρας Χωροφυλακής 
κατά τήν Ιστορικήν μάχην τής 5-7-1948.

Είς αυτήν, ώς γνωστόν, έλαβον μέρος 68 άνδρες τής Χωρ]κής έναντι 
1500 Κ]Σ έκ τών συγκροτημάτων τής νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, ών οί 
νεκροί ύπερέβησαν τούς 100.

Μετά σκληράν 8ωρον μάχην άφοϋ έξηντλήθησαν τά πυρομαχικά των, 
οί έπιζήσαντες άνδρες τής Χωροφυλακής έπεχείρησαν ήρωικήν έξοδον 
καί διεσώθησαν τελικώς 8 μόνον έκ τούτων. Είς τήν άνισον αυτή μάχην, 
έλαβεν μέρος καί έπεσεν—ώς νέα Σουλιώτισσα—δίπλα είς τόν άνδρα της, 
ή ήρωίς—Χρυσούλα σύζυγος τοϋ Χωροφύλακος Νικολάου Στεφανοπούλου 
πού άνευρέθη, μετά τήν λήξιν τοϋ άγώνος, λίαν άπάνθρωπα κατακρεουργη- 
μένη άπό τούς Κ]Σ.

Παρέστησαν ό ’Αρχηγός τής Χωροφυλακής, ό Νομάρχης, ό Στρατιω
τικός Διοικητής Άχαΐας, ό Δήμαρχος Πατραίων, ό Πρόεδρος τής Κοινοτη- 
τος Χαλανδρίτσης, έκπρόσωποι τών τοπικών ’Αρχών συλλόγων καί ’Οργα
νώσεων, έπιζήσαντες τής μάχης άνδρες Χωροφυλακής, οικείοι τών πεσόν- 
των, καί πλήθος κόσμου.

’Εκπρόσωπος τοϋ Σώματος έξήρε δεόντως τήν αυτοθυσίαν τών πεσόντων 
κατά τήν Μάχην άνδρών καί έπηκολούθησε μετάβασις πάντων έν πομπή 
είς τό μνημεΐον τών πεσόντων—έκ τοϋ ναοΰ τής κωμοπόλεως—ένθα έψάλη 
δέησις καί κατετέθησαν στέφανοι ύπό τοϋ Άρχηγοϋ Χωρ]κής, τοϋ Νομάρ
χου, τοϋ Στρατιωτικοϋ Δ]τοΰ, τοϋ Προέδρου τής Κοινότητος κ.ά., μεθ’ ο 
έγένετο προσκλητήριον νεκρών καί άνάκρουσις τοϋ ’Εθνικού Ύμνου, 
έν μέσο) ατμόσφαιρας πρωτοφανούς συγκινήσεως καί Έθνικοΰ παλμοϋ.

Είς τήν φωτογραφίαν ό Αρχηγός Χωροφυλακής, καθ’ ήν στιγμήν κατα
θέτει είς τό ήρώον τών πεσόντων άνδρών χωροφυλακής στέφανον.
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Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

’Εγγράφους ευχαριστίας 

έξεφρασαν :

Ό  Καθηγητής τής έδρας Οικονομικής 
Γεωγραφίας τής Π.Α.Σ.Π.Ε. κ. ΚΟΝΣΟ
ΛΑΣ πρός τό Άρχηγεϊον Χωρ]κής διά 
τήν ύπό τοΟ Ύπεν]ρχου τής ’Αστυνομίας 
ΤουρισμοΟ 'Ηρακλείου κ. Γεωργίου 
ΠΑΥΛΑΚΗ θαυμασίαν ξενάγησιν τής 
όποιας έτυχον ό Πρύτανις, οί καθηγηταί 
καί οί Σπουδασταί, κατά τήν πρόσφατον 
έπίσκεψίν των εις τό ’Αρχαιολογικόν 
Μουσεϊον Ηρακλείου, είς τά πλαίσια τής 
έκπαιδευτικής άσκήσεως τής Έδρας τής 
Οικονομικής Γεωγραφίας τής Σχολής.

•

Ό  Δήμαρχος Πόρου κ. Χρήστος ΜΑ
ΝΙΑΤΗΣ πρός τόν Δ]τήν τοϋ Α.Τ. Πόρου 
καί τούς ύπ’ αυτόν άνδρας διά τό έπιδει- 
κνυόμενον πνεύμα συνεργασίας καί έξυ- 
πηρετήσεως, δΓ ού έπετεύχθησαν οί 
τεθέντες ύπό τοϋ Δήμου στόχοι.

•

Ό  κ. Άθαν. ΦΡΑΝΤΖΗΣ (όδός Μιαού- 
λη 38, Έδεσσα) πρός τούς ’ _ωρ]κας τοϋ Α. 
Τ. Εδέσσης κ.κ. Χρήστον 7  λΧΑΡΑΚΗΝ 
καί Βασίλειον ΜΑΝΟΝ, οιότι διέσωσαν 
τήν άσθενήσασα βαρέως θυγατέρα του, 
τήν όποιαν μετέφερον διά περιπολικού 
όχήματος τάς μεταμεσονυκτίους ώρας είς 
ιατρόν τής πόλεως.

Ό  Πρόεδρος καί τά μέλη τοϋ Εκκλη
σιαστικού Συμβουλίου τού έν Ζέρβη 
Εδέσσης 'Ιερού Ναού 'Αγίου Γεωργίου 
πρός τό Άρχηγεϊον Χωρ]κής διά τήν 
προσφοράν 5.000 δραχμών πρός άποπε- 
ράτωσιν τού ΰπερθεν Ιερού Ναού.

Ό  κ. ’Ιωάννης Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ, 
Δικηγόρος, όδός Σολομού 48, Άθήναι, 
πρός τόν ’Αστυνομικόν Σταθμάρχην 
Παιανίας καί τούς ύπ’ αύτόν άνδρας 
διά τάς προσφερθείσας είς τούτον ύπη- 
ρεσίας των, κατά τήν έκεΐσε—έπί άπο- 
στολή—ματάβασίν του.

•
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗ Ε

ΤΑΙΡΕΙΑ πρός τόν ’Αρχηγόν Χωρ]κής 
Άντ]γον κ. Κων]νον ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΝ 
διά τήν πολλαπλή συμπαράστασιν τού 
Σώματος τής Χωρ]κής πρός τήν έν λόγω 
Εταιρείαν.

Ό  Άρχινοσοκόμος τής ’Αστυνομι
κής καί Πυροσβεστικής Κλινικής τής 
Κολούμπια κ. MADELEINE πρός 
τόν κ. ’Αρχηγόν Χωρ]κής διά τήν θερ
μήν καί έγκαρδίαν υποδοχήν, πού έπε- 
δαψίλευσαν είς τούτον καί τήν άδελφήν 
του αί ύπηρεσίαι Χωρ]κής, κατά τήν 
πρόσφατον έπίσκεψίν των είς τήν Ε λ 
λάδα.

Ό  κ. Κάρολος ΑΓΙΟΥΣ (όδός Νέου 
Παλαιολόγου 2, Κέρκυρα) πρός τόν ’Αρ
χηγόν Χωρ]κής Άντ]γον κ. Κων]νον 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΝ διά τήν προσφοράν 
αίματος ύπό Δοκίμων ’Αξιωματικών 
καί Ύπεν]ρχών πρός σωτηρίαν τής 
άσθενούσης σνζύγου του.

•

Ό  κ. Στυλιανός ΡΕΝΙΕΡΗΣ (Ταγμ]ρχης 
Δικαστικού) πρός τόν Ένωμίρχην κ. Ευ
θύμιον ΚΑΡΑΜΕΡΗΝ (Δ]τήν τού Στα
θμού Τροχαίας Κινήσεως Αγίου Κων]νου 
Λαμίας) διά τήν παρασχεθεϊσαν άμέρι- 
στον συνδρομήν του, κατά τό έπισυμβάν 
είς τόν άνωτέρω όδικόν άτύχημα.

•

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΎΠΑΛ- 
ΛΩΝ ΣΥΝ]ΣΜΟΥ «ΑΞΙΟΥ» πρός τήν 
Ύποδ]νσιν Τροχαίας κινήσεως Θεσ]νίκης 
διά τά ληφθέντα μέτρα άποκαταστάσεως 
ιδανικού συγκοινωνιακού δικτύου είς τήν 
περιοχήν.

•

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟ
ΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΝΤΙ- 
ΣΦΑ1ΡΙΣΕΩΣ πρός τήν Σχολήν Άξ]κών 
Χωρ]κής διά τήν ύπ’ αύτής άθλοθέτησιν 
τού έφετεινοΰ κυπέλλου.

Ο ΣΕΓΑΣ (’Αμερικής 20 -  Άθήναι) 
πρός τό Άρχηγεϊον Χωρ]κής διά τήν ύπ’ 
αύτοϋ άθλοθέτησιν Επάθλου Σφαιρο
βολίας άνδρών κατά τήν διεθνή άθλητι- 
κήν συνάντησιν Ελλάδος Καναδά.

•
Ό  Καθηγητής τής Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κ. Πέτρος] 

ΣΤΕΓΙΩΤΗΣ πρός τό Άρχηγεϊον Χωρ- 
κής διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν 
τών δραστών κλοπής διαρρήξεως τής 
έν Κορωπίφ οικίας του. ’Ωσαύτως ευχα
ριστεί τόν Άνθ]ρχον τού Α.Τ. Κορωπίου 
κ. Άθαν. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΝ καί τούς 
άνδρας τοϋ Τμήματος.

ΝΕΟΙ  Υ Π Ε Ν Ω Μ Ο Τ Α Ρ Χ Α Ι
Έπίδοσις τών πτυχίων 

ε ί ς  ' Α θ ή ν α ς  καί  Ρ ό δ ο ν
Τήν 1-7-74 ώργανώθη ειδική τελετή εις τάς Σχολάς Χωρο

φυλακής Αθηνών καθ’ ήν άπενεμήθησαν τά πτυχία είς (288) 
νέους ύπενωμοτάρχας ληξάσης τής ΙΟμήνου έκπαιδεύσεώς των.

Εις τήν τελετήν παρέστησαν: Ό  Αρχηγός Χωροφυλακής 
Αντιστράτηγος κ. Καραμπάτσος Κων]νος, ό Μητροπολίτης 
Φθιώτιδος κ. Δαμασκηνός ώς έκπρόσωπος τού ’Αρχιεπισκό
που Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος, ό Διοικητής τής ΥΠ.Ε.Α. 
Αντιστράτηγος κ. Μαυρομάτης, ό Αντιστράτηγος κ. Τσαντί
λας τού Μ.Ε. τού Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, ό Στρατιαι- 
τικός Διοικητής Αθηνών Υποστράτηγος κ. Ραφαηλάκης, 
ό Β' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής κ. Μαρούσης, οί Αρχηγοί 
Πυροσβεστικού καί Λιμενικού Σώματος κ.κ. Άδαμόπουλος 
καί Άμαραντίδης, ό Διευθυντής Αστυνομίας Προαστίων 
Πρωτευούσης Ταξίαρχος κ. Πορικός, ό Νομάρχης Αττικής 
κ. Βλαχογιάννης, ό Διευθυντής τών Έγκληματολογικών 
Υπηρεσιών Είσαγγελεύς κ. Οικονόμου, ό Α' Επιθεωρητής 
Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. Κουτσιανάς, οί Διοικηταί τών 
Σχολών Ταξίαρχοι κ.κ. Βούλγαρης καί Θεοδωρόπουλος, 
τέως Αρχηγοί τού Σώματος καί Ανώτατοι άξιωματικοί, 
Δήμαρχοι καί Κοινοτάρχαι Αττικής, άντιπροσωπεΐαι τών 
Ενόπλων Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας, άλλοι έπίσημοι 
καί πλήθος προσκεκλημένων φίλων Χωροφυλακής καί οίκείων 
τών νέων βαθμοφόρων.
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Εις τά πλαίσια ένημερώσεως των έπαγ- 
γελματικών τάξεων είς αντικείμενα της 
δραστηριότητός των, έπραγματοποιήθη 
ΰπό τής 'Υποδ]νσεως ’Αγορανομίας Προα
στίων Πρωτευούσης, κατά τόν παρελθόν
τα μήνα, συγκέντρωσις τών Διευθυντών 
Δημοσίων Κέντρων καί Περιποιητών 
είς τόν Κινηματογράφον Ν. ’Ιωνίας «Α
ΦΡΟΔΙΤΗ». Είς τήν έν λόγερ συγκέντρω- 
σιν καρέστησαν άνω τών τριακοσίων 
(300) έπαγγελματιών, έγένετο δέ είς τού
τους διαφωτιστική όμιλία ύπό του Δ]ντο0 
τής ανωτέρω 'Υπηρεσίας Άντ]ρχου κ. Χα
ριλάου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, τού 
όποιου τάς υποδείξεις καί παραινέσεις 
έπεκρότησαν οΐ παρευρεθέντες έπαγ- 
γελματίαι διά τοΰ Προέδρου των κ. Γεωρ
γίου ΜΗΤΙΑΚΗ.

•

Κατά τό άπό 24)27-4-74 χρονικόν διά
στημα διωργανώθη ύπό τής Δ]σεως Χω
ροφυλακής ’Εδέσσης σεμινάριον έκπαι- 
δεύσεως όδηγών αυτοκινήτων καί χειρι
στών γεωργικών μηχανημάτων τού νομού. 
Τό έν λόγω σεμινάριον άπέβλεπεν είς τήν 
κυκλοφοριακήν διαπαιδαγώγησιν τών ό
δηγών πάσης φύσεως τής περιοχής καί 
τήν δημιουργίαν είς τούτους όμαδικοϋ 
κλίματος πειθαρχίας καί ηύξημένης εύ- 
θύνης. Διά τήν λειτουργίαν τού σεμινα
ρίου παρεχωρήθησαν παρά τής Διευθύν- 
σεως Γεωργίας τού Νομού αί έγκαταστά- 
σεις τού έν Σκύδρμ Κέντρου Έκπαιδεύ- 
σεως Γεωργικών ’Εφαρμογών.

Έν δψει τής θερινής περιόδου διωργα- 
νώθη ύπό τής Δ]σεως Χωρ]κής Καβάλας 
Σεμινάριον Τουριστικής καί 'Υγειονο

μικής έπιμορφώσεως, τό όποιον παρηκο- 
λούθησαν αί ’Αστυνομικοί, Τουριστι
κοί 'Υγειονομικοί Άρχαί τής πόλεως 
ώς καί οΐ Διευθυνταί Δημοσίων Κέντρων 
τής περιοχής. Αί ένημερωτικαί όμιλίαι 
έλαβον χώραν είς τό Κινηματοθέατρον 
Καβάλας «ΑΤΤΙΚΟΝ».

•
Είς τήν ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έπρα- 
γματοποίησε προσφάτως ένημερωτικήν 
διάλεξιν ό Ύποδ]τής τής Δ]σεως Ταγμ] 
ρχης κ. ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ μέ θέμα 
«ΣΧΕΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ». Τήν διά- 
λεξιν παρηκολούθησαν οί καθηγηταΐ 
σπουδασταί καί έπαγγελματίαι τής πό
λεως έκφρασθέντες άπαντες εύμενώς.

•
Κατά τό πρώτον τρίμηνον τοΰ παρόντος 

έτους ύπό τών Υπηρεσιών Τροχαίας 
Χωρ]κής, ένηργήθη είς όλόκληρον τήν 
έπικράτειαν μηχανολογικός έλεγχος έπί 
τών κυκλοφορούντων αύτοκινήτων, κατά 
τόν όποιον διεπιστώθησαν 1308 παραβά
σεις.

'Υπό τής Δ]σεως Χωρ]κής Λευκάδος 
διενεργήθη όλως προαιρετικός έρανος 
μεταξύ τών άνδρών τής δυνάμεώς της, 
τό δέ συγκεντρωθέν χρηματικόν ποσόν 
διετέθη διά τήν άποπεράτωσιν τού 
'Ιερού Ναού Γεννήσεως Θεοτόκου Σύ- 
βρου—Λευκάδος.

•
Τό ανθρωπιστικόν καί έκπολιτιστικόν 

έργον τών Υπηρεσιών Χωρ]κής έχει 
πολλάκις έξαρθή ύπό διαφόρων κρατι

κών καί ιδιωτικών φορέων. 'Απτά δεί
γματα άποτελούν αί κατωτέρω έκδηλώ- 
σεις: Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛ- 
ΚΙΔΟΣ διά συγκινητικής έπιστολής της 
ευχαριστεί τό Τμήμα ’Ασφαλείας Χαλ- 
κίδος διά τήν προσφοράν τοΰ ποσού 
τών 2.000 δραχμών, δπερ συνεκεντρώθη 
διά προαιρετικού έράνου τών άνδρών του, 
ύπέρ τού ’Εκκλησιαστικού Γηροκομείου 
Χαλκίδος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο 
ΡΩΣΣΟΣ».

Ο Πρύτανις, οί Καθηγηταΐ καί οί 
σπουδασταί τής Παντείου Σχολής έπε- 
σκέφθησαν προσφάτως τάς άρχαιότητας 
τής Κνωσσοΰ καί τό Μουσεΐον τού 
'Ηρακλείου όπου καί έξεναγήθησαν έπι- 
τυχώς ύπό τοΰ Ύπεν]ρχου τής ’Αστυ
νομίας Τουρισμού κ. Γεωργίου ΠΑΥΛΑ
ΚΗ. Εύχαριστίας έξέφρασεν ή Σχολή 
διά τού Καθηγητοΰ τής Οικονομικής 
Γεωγραφίας κ. Ν. ΚΟΝΣΟΛΑ.

•
ΔΓ έθελοντικής αιμοδοσίας τών άνδρών 

του τό Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυ
λακής έσυνέχισε καί κατά τόν παρελ
θόντα μήνα τήν προσφοράν αίματος 
πρός διάσωσιν τών κινδυνευόντων συν
ανθρώπων μας. Ό λαι αί ’Ανώτεροι 
Δ]σεις ΧωρΙκής προσέφερον ίκανήν πο
σότητα αίματος έντός τών πλαισίων 
τής «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΡΥ
ΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ».

Διά τήν πολύτιμον συμβολήν καί τήν 
έν γένει ήθικήν συμπαράστασιν τής 
Α.Δ.Χ. ’Ηπείρου πρός τήν Εταιρίαν 
Ηπειρωτικών Μελετών έξεφράσθησαν 

ύπό τής τελευταίας θερμά συγχαρητή
ρια καί εύχαριστίαι πρός τό Άρχη- 
γεΐον Χωροφυλακής καί τήν άνωτέρω 
υπηρεσίαν.

Ο κ. Αρχηγός Χωροφυλακής έπεθεώρησε τά παρατετα- 
γμένα τμήματα είς τό προαύλιον τών Σχολών, μεθ’ δ έτελέσθη 
ή κεκανονισμένη δέησις.

’Ακολούθως ό Διοικητής τής Σχολής 'Οπλιτών Ταξίαρχος 
κ. Βούλγαρης άνέγνωσε τήν Ήμερησίαν Διαταγήν τής Σχολής 
δΓ ής άνεφέρθη είς τό έπιτελεσθέν κατά τήν διάρκειαν τής 
έκπαιδεύσεως έργον τής Σχολής καί συνέστησεν είς αυτούς 
ϊνα έπιδείξουν άφόσίωσιν είς τό καθήκον ζήλον καί έργατι- 
κότητα, εύγένειαν καί άγάπην, άντικειμενικότητα καί δικαιο
σύνην κατά τήν ένάσκησιν τών άστυνομικών των καθηκόντων, 
ΐνα οϋτω άποκτήσουν τήν συμπαράστασιν καί τήν έμπιστο- 
σύνην τών πολιτών πρός έπιτυχίαν τού έργου καί τής ύψηλής 
άποστολής των.

Τέλος δέ άπηύθυνε παραινέσεις καί συμβουλής είς τούς 
νέους Υπενωμοτάρχας διά τήν έπαγγελματικήν των σταδιο
δρομίαν ΐνα καταστούν ικανοί νά κατακτήσουν τήν εύγνωμο- 
σύνην τοΰ λαού καί νά άποβοΰν πράγματι άξιοι τών προσδο
κιών τοΰ "Εθνους.

Έν συνεχεία ό κ. Αρχηγός μετά τού κ. Β’ Ύπαρχηγοΰ 
Χωροφυλακής άπένειμε τά πτυχία είς τούς νέους 'Υπενωμο
τάρχας, οΐτινες μετά τό πέρας τής τελετής παρήλασαν έπι- 
βλητικώς ένώπιον τών έπισήμων.

Επίσης άνάλογος τελετή ώργανώθη καί είς τό Παράρτημα 
Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου καθ’ ήν ό Α’ Ύπαρχηγός τού 
Σώματος άπένειμε τά πτυχία είς (113) νέους Υπενωμοτάρχας.

Είς τήν τελετήν παρέστησαν: ό Μητροπολίτης Ρόδου 
κ. Σπυρίδων, ό Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Άλαμάνος, ό άνα- 
πληρωτής Νομάρχης, ό Δήμαρχος Ρόδου, έκπρόσωποι Στρα
τιωτικών, Πολιτικών καί Δικαστικών ’Αρχών καί πλήθος κό
σμου. Είς τάς φωτογραφίας στιγμιότυπα άπό τήν άπονομήν 
τών πτυχίων είς τούς νέους 'Υπενωμοτάρχας.
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ΦΙΕΣΤΑ Ο .Φ .X . ΕΙΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Τήν 14-7-74 έγένετο είς τό Δημοτικόν Στάδιον Αιγάλεω, κατόπιν πρω
τοβουλίας τοδ 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής Δυτικών Προαστίων Πρωτευού- 
σης, ή 3η θερινή Καλλιτεχνική ΦΙΕΣΤΑ. Αί εισπράξεις τής έν λόγφ έκ- 
δηλώσεως θά διατεθούν διά φιλανθρωπικούς σκοπούς έντός τών πλαισίων 
τής κοινωνικής δραστηριότητος τού Σώματος. Είς τήν έκδήλωσιν αύτήν 
6λαβε μέρος καλλιτεχνικόν συγκρότημα μέ έκλεκτούς καλλιτέχνας τού 
έλληνικοΰ πενταγράμμου. Είς αυτήν παρέστησαν έκ μέρους τού ’Αρχηγείου 
Χωροφυλακής ό Α' Ύπαρχηγός Χωροφυλακής Υποστράτηγος κ. Κων]νος 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ό Διευθυντής τής Δ.Α.Π.Πρωτευούσης, Ταξίαρχος 
κ. ΠΟΡ1ΚΟΣ, οί Ταξίαρχοι κ.κ. ΚΑΡΑΓ1ΑΝΝΗΣ καί ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, άλλοι 
έπίσημοι, προσκεκλημένοι, άνδρες τού Σώματος μέ μέλη τών οικογενειών 
των καί πλήθος κόσμου.

Είς τήν φωτογραφίαν είκονίζεται ό Α' 'Υπαρχηγός Χωροφυλακής 
Υποστράτηγος κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ συγχαίρων τούς συμμετασχόντας 
είς τήν έκδήλωσιν καλλιτέχνας κ.κ. Διονυσίου καί Κόκκοταν καί έπιδίδων 
πρός αυτούς άναμνηστικόν δώρον τού 'Ομίλου Φίλων Χωροφυλακής 
Δυτικών Προαστίων Πρωτευούσης.
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Τά κεράσια

Ή  σεκ?ά πού θά Ακολουθήσετε είναι ή 
έξης: 1 — 8 — 6 — 9 — 4 — 7 — 2 
— 5 — 3 — 1.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

1) Είς τό ποδήλατου
2) Τό ιππήλατον
3) Είς ούδέν

(Συνέχεια έκ της σελίδας 480)

Ο Σ Φ Υ Α Λ Γ Ι Α

Ι Σ Χ Ι Α Λ Γ Ι Α

έτών είς «σπονδυλαρθρίτιδα». Είναι, δυ
στυχώς, συνηθέστατον τό φαινόμενου 
Ασθενών, οί όποιοι περιφέρονται άνά τά 
ιατρεία, κουβαλώντας τις ακτινογραφίες 
καί τήν «σπονδυλαρθρίτιδά» τους. Πα- 
ραπονοΰνται όχι γιά πόνους ή άλλα ένο- 
χλήματα, άλλά γιά τήν «σπονδυλαρθρίτι
δα» καί γιά «άλατα» ένίοτε φανταστικά 
καί οί όποιοι είναι περισσότερο ψυχικά 
παρά οργανικά άσθενεΐς καί θεωρούν τούς 
έαυτούς τους «άρθριτικούς» καί καταδι
κασμένους νά υποφέρουν σέ όλη τους τήν 
ζωή.

Θεραπευτικώς συνιστώνται, έπί παρο
ξυσμού όσφυαλγίας, φαρμακευτική άγωγή 
πρός ύποχώρησιν τών ένοχλημάτων καί 
φυσικοθεραπεία ή όποια έχει καί τά κα
λύτερα άποτελέσματα διότι έμποδίζει τήν 
έπιδείνωσιν τών άλλοιώσεων τών σπον
δύλων γιά άρκετό χρονικό διάστημα. ’Ε
πίσης κινησιοθεραπεία καί θαλάσσια 
λουτρά. ’Ενίοτε συνιστώνται ζώναι όσ-

σφύος. Νομίζω όμως ότι πρέπει νά δίδων- 
ται μόνον σέ πολύ προκεχωρημένες Αλ
λοιώσεις. Τό «χτίσιμο» τής σπονδυλικής 
στήλης ευνοεί τήν ταχυτέραν άνάπτυξιν 
τών άλλοιώσεων.

Καί τώρα οί περίφημες δισκοπάθειες.
"Οπως φανερώνει καί ό όρος, δισκοπά

θεια είναι ή βλάβη τού μεσοσπονδυλίου 
δίσκου. Υπάρχει μεταξύ όλων τών σπον
δύλων καί είναι ένας ίνοχονδρώδης δακτύ
λιος, περιφερικώς ινώδης, κάπως σκλη
ρός, καί στό κέντρον πηκτώδης. Τό πάχος 
του στήν όσφυϊκήν μοίραν είναι 1 έκ. πε
ρίπου. Χρησιμεύει γιά νά άμβλύνη τις 
πλήξεις μεταξύ τών σπονδύλων καί διά 
τήν έλαστικότητα καί εΰκαμπτότητα τής 
σπονδυλικής στήλης. Τό όπισθεν τμήμα 
του έρχεται σέ έπαφή μέ τόν νωτιαίο μυε
λό καί μέ τά νεύρα πού ξεκινούν άπ’ αύτόν 
καί πηγαίνουν στά κάτω άκρα.Μακροχρό- 
νιες πιέσεις τού δίσκου, άρσεις βάρους, 
Απότομες κινήσεις καί κοπώσεις έπιφέ- 
ρουν βλάβη στόν δίσκο μέ Αποτέλεσμα τήν 
έλάττωσιν τοδ πάχους, τήν μερικήν ρή- 
ξιν του ή καί τήν τελείαν ρήξιν μέ έξοδον 
τού πηκτώδους κέντρου του. Οί δύο πρώ
τες είναι ή δισκοπάθεια, ή τελεία ρήξις 
είναι ή κήλη τού μεσοσπονδυλίου δίσκου. 
Εύνόητον ότι ή δισκοπάθεια άν μείνη χω
ρίς κατάλληλον θεραπεία θά έξελιχθή κά
ποτε σέ κήλη. Ή  πίεσις πλέον τών νεύρων 
είναι γεγονός. Φυσικά στήν περίπτωσι τής 
κήλης πλέον έντονος.

Συμπτωματικώς θά έχωμεν όσφυαλγία

μετά ή άνευ ισχιαλγίας, άνταλγικήν σκο- 
λίωσιν (στράβωμα τής σπονδυλικής στή
λης), έπίτασιν τού άλγους μέ τήν κίνησιν, 
τόν βήχα, τόν πταρμό καί άλλα νευρολο- 
γικά εύρήματα.

’Ενίοτε τά συμπτώματα αύτά ύποχωρούν 
μέ τήν κατάκλισιν, τά μυοχαλαρωτικά 
καί τά παυσίπονα φάρμακα. Ή  πάθησις 
όμως δέν θεραπεύεται, έτσι πού κάποτε 
θά έλθη ένας νέος παροξυσμός πλέον έν
τονος τού προηγουμένου. Ά ν  ή πίεσις 
τού νεύρου παραμείνη έπ’ Αρκετόν έπέρ- 
χονται μόνιμες αλλοιώσεις μέ έκδήλωσιν 
μυϊκής άτροφίας, ύπαισθησίας, παρέσεως 
ή καί παραλύσεως Ακόμα τού νεύρου στις 
πλέον προκεχωρημένες καταστάσεις.

Στις περιπτώσεις τής κήλης τού δίσκου 
μετά φαινομένων παραλύσεως τού νεύρου 
ένδείκνυται ή χειρουργική έπέμβασις. Σ’ 
όλες τις άλλες περιπτώσεις δισκοπάθειάς 
ή σωστή συντηρητική άγωγή έχει άριστα 
άποτελέσματα. Όπως καί στις έκφυλιστι- 
κές σπονδυλαρθροπάθειες ή φαρμακευτι
κή άγωγή σκοπόν έχει τήν άνακούφισιν 
έκ τοδ παροξυσμού. Διά τής φυσιοθερα
πείας καί τής κινησιοθεραπείας έπιτυγ- 
χάνονται άριστα άποτελέσματα καί έπί 
μακράν χρόνον, διότι έπιτυγχάνεται ή 
άποσυμπίεσις τού νεύρου, ή ένδυνάμωσίς 
του ώς καί τών μυϊκών ιστών. Τά θαλάσ
σια λουτρά υποβοηθούν τήν άποκατάστα- 
σιν. Τέλος οί ζώνες όσφύος ένδείκνυνται 
μετεγχειρητικούς καί γιά μικρό χρονικό 
διάστημα.
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Youth is the golden hope of tommorow! 
The Gendarmery being absolutely aware 
of this, is most sensitive in this respect. 
For this reason, it show a particular inter
est in the perfect functioning of the Gend 
armery Resort Camps.

IN THI S  I SSUE

M ajor John T rip is is  trying in b rief to give us an outline o f the teaching techniques and 
m ethods which are the b asis upon which is  based the building up o f  model law enforcem ent 
o fficers  who are im peratively required especially  now adays, whereby law enforcem ent reached  
the point o f  a m ost delicate and com plex m ission .
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In our previous article we dealt 
with the general principles of the 
teaching and learning processes 
which are so important to all peo
ple involved in training at general. 
This was necessary, because one 
cannot get well-acquainted with the 
teacher’s job unless he knows so
mething about what he is doing 
and how he should be doing it.

For this reason, we think, it is 
worthwhile, to try to give a more 
detailed picture of his task, since, 
although, training is not a panacea 
for solving all police problems, it 
is however, one of the most effec
tive means of solving most oj them.
It is a process wherein one at
tempts to maximize the efforts of 
each individual officer toward a- 
chieving the objectices of a modern 
Law Enforcement Agency as the 
Gendarmery, which plays such an 
important and decisive leading role 
in our Nation’s life.

As far as we know, there are, 
generally accepted, three methods 
by which learning is achieved, that 
is :
a) Learning by trial and error.
b) Learning by imitation and
c) Learning by analysis.

It is beyond any doubt that, 
learning by trial and error is very 
costly, although very effective. 
Learning by imitation, is a way of 
having trials shortened by insight 
acquired consciously or unconsci
ously while observing a demonstra
tion, or a model. By watching an
other person do the job, a learner 
can forestall many errors, elimin
ate many trials and gain insight 
more readily concerning the pro
blem or job. This method is, un
doubtedly, most effective and re
sultful when used properly and cor
rectly by the instructor.

Finally the learning by analysis, 
is a method, in effect, of perform 
ing the trial mentally. The learner 
goes over the trials in his mind, 
looks back into his store of other 
experiences to find one which may 
help to solve the current problem. 
Thus he can save much time and 
effort by this mental trial and rea
soning. There is not any doubt at 
all, that learning efficiency demands 
or depends upon experience, past 
and current, for it is from this 
storehouse of associations that use
ful answers to present problems

POLICE PROBLEMS 
IN A MODERN SOCIETY

M O D E R N

T E A C H I N G  T E C H N I Q U E S

(SECOND PART)

BY
JOHN TRIPIS

Gendarmery Major

The necessity o f  training stem s from the realization that the effec
tiveness o f  law enforcem ent depends in the last analysis on the 
personnel involved, the human elem ent. P olice  officers must learn 
to think quickly, act decisively and correctly and m ake critical 
decisions in a split o f  tim e’
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must come.
In the learning process there are 

many factors which influence the 
end results. When a person first 
begins to learn a new job or skill 
he will usually be awkward and ill 
at ease. These effects are compound
ed by his discouragement because 
he has not learned more rapidly. 
The teacher must be able to reco
gnize this and give the trainee as 
much support and encouragement 
as possible.

Once the trainee learns the funda
mentals, the learning rate is rapid. 
He not only accomplishes the task 
faster,, but begins to see ramifica
tions not obvious before. His con
fidence and satisfaction rise.

After more training time has 
elapsed, the trainee feels he has 
mastered the skill and the instruc
tor or teacher may feel he has gone 
as far as he can. Additional train
ing does not produce any added 
proficiency. Moreover one must re
member another thing in teaching 
and learning. The learning, capa
city and ability of one person may 
differ from time to time and from 
person to person. A good teacher 
should always try to estimate the 
learning ability of each man of the 
men he is teaching, by observation, 
knowledge of his dexterity and in
telligence. It is not easy, but suc
cess will, enable the officer to un
derstand the training capabilities of 
each of his men in the class.

A modern and up to date Law 
Enforcement Agency in order to be 
effective and resultful, must always 
operate upon plans for emergency 
expectancies. It must plan its op
erations just if each emergency we
re to happen. Morever, in such an 
organisation, with such a planning 
there must be no deviation ,rom 
the prescribed action and planned 
cooperative effort Oi every mem
ber of the Department. This de
pends entirely and absolutely upon 
well-trained Officers. This need, 
fortunately was recognized by all 
modern police forces and the Gen- 
darmery today, has for this exact 
reason planned many and often in- 
service training and refreshment 
courses in order to bring up to 
date all its men and teach new te
chniques and methods in all sectors 
of their mission. This way, apart, 
of its well-planned and accomplish
ed basic and promotional training,

the in-service training programs has 
as immediate goal the men’s effi
ciency improvement and job per
formance.

For the new recruit, training re
duces learning time and errors, and 
brings him to full efficiency in a 
shorter time. It assists in making 
him a functioning part of the Agen
cy and gives him the feeling of be
longing which is the essence of a 
good and efficient Service. Mor
ever, training develops additional 
skills and higher competency, which 
makes the police officer more valu
able to the Department. Especially, 
it develops those skills which are 
the basis for promotion to greater 
responsibility and leadership.

The training programs vary wi
dely. However, they may be classi
fied according to kind as follows :

a) Induction training : For the 
new recruits. This program covers 
a wide range o* topics, uom  ex
planation or policy to instruction 
ot details oi job performance.

b) Job performance training: For 
the present man, to insure conti
nued competence in his job.

c) Versatility training : By which 
a man develops a widers range of 
skills and abilities to perform other 
jobs. Permits greater flexibility and 
efficiency in the organisation. This 
is done by in-service programs en
couraging men to take outside cour
ses.

d) Promotional training programs 
to train men for the job ahead.

e) Supervisory training programs 
which include training in admini
strative duties, leadership, policy 
making, technological developments 
law and specialized subject study.

There must always remembered 
one very important thing : Police 
Officer do not stay trained. Even 
if they do not forget what they have 
learned it is often made obsolete 
by improved technology and re
search. Therefore, continuous train
ing of police officers must take 
place.

Some of the most important 
points of the training programs 
must always be taken into consi
deration : First of all the major 
portion of any training program 
should be functional, that is, that 
the controlling purpose of the pro
gram should be to bring about im
provement in the pertormance oi 
the duties o. Police Officers and in

this case its character must be di
rected toward the .ollowing :

a) Providing information needed 
in the performance of police duties 
or in meeting responsibilities.

b) Developing ability and skill to 
perform duties.

c) Developing and maintaining 
high morale, which is most im
portant in the smooth and effective 
operation of a Police Department.

d) Developing ability to think 
clearly and to exercise sound and 
correct judgement in the perform
ance of duties.

Morever one thing that should 
always be in mind, is the quality of 
the instructors to be assigned and 
carrying out the training programs. 
Methods and training techniques 
with the most modern equipment 
and tools will never bring good 
results unless the trainers, teach
ers and instructors are scrutiniz- 
ingly selected among those who are 
naturally and physically inclined to 
teaching and having at least the fol
lowing qualifications :

a) Knowledge of the police job 
based upon successful experience 
and specific training for teaching.

b) Sufficient general education to 
meet instructional demands.

c) Ability to apply good training 
methods in instructional work.

d) Such personal characteristics 
as are important for instructors.

e) The instructor, above all, 
should read as much technical ma
terial as he can which is available 
to him. He should become familiar 
with the latest practices and im
provements in his field and in teach
ing generally. He should make use 
of all of the library facilities which 
are available. He always must think, 
how he could improve his methods 
of teaching. How he can make the 
course more interesting and valu
able to his students. The good and 
conscientious teachers must accept 
the responsibility and privilege of 
teaching and make every effort pos
sible to do an excellent job with 
each of his students.

The Teacher needs to have a de
finite philosophy of education or 
teaching and practice that philoso
phy. He must do a very enthusia
stic job of teaching and practice 
new techniques when they have 
been proved successful by others 
He should not be afraid to change 
methods of instruction when it has 
been proved that another method
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F ifty  young men entered on 
July  17 1974 in the ranks 
o f  the G endarm ery's Force  
After two year? o f  a system 
atic and university level train
ing , they resumed the respon
sibility o f  proving that they 
are qualified to satisfy the 
expectations o f  both the N a 
tion and its citizens

5

a



is better than the method is being 
used. He must work sincerely for 
the success of each student.

The Gendarmery Academy for 50 years now constitutes the holy temple in which thou
sands of young Hellenes were imbued with the high ideals of the LawEnforcement 
vocation.

Working conditions affecting the 
training program should be suffi
ciently favorable to make possible 
to do a satisfactory job. Some of 
the more important conditions, 
various conditions, include the fol
lowing :

a) Time schedules : Time of the 
day, length of periods.

b) Frequency of class meetings.
c) Classroom facilities.
d) Equipment and miscellaneous 

supplies and tools.
e) Requirements concerning at

tendance.
Not only the instructors of the 

Police schools must have all the 
above mentioned qualities. It would 
be most wishable that every Gen
darmery commissioned and non
commissioned Officer should be a 
sufficient instructor, because every 
Officer in a well organised Police 
Force is responsible for. the train
ing, the continued, training of his 
men. He must utilize every means 
to develop his men and make their 
performance effective. Many train
ers and training programs too, bog 
down because of the fallatious as
sumption that anyone who can do 
something well can teach it. This 
assumption does not take into con

sideration a possible lack of train
ing know-how and understanding 
of the learning process, we have 
mentioned here above. Every law 
enforcement officer is not auto
matically a good trainer because of 
his rank. A knowledge, however, 
of the basic principles of learning 
and the proper procedures of train
ing will help him to be a more ef
fective trainer. For this purpose 
every Officer should do well to 
master the following suggestions :

First he must get prepared for 
teaching by outlining a definite ti
me-table. He must break the job 
down into steps or tasks, noting 
especially key points. He must pro
vide proper equipment and mate
rial, having everything in readiness. 
He must have the workplace pro
perly arranged. Then he should 
proceed to the training steps as 
follows :

Prepare the trainee, by placing 
him at ease and in the proper po
sition for receiving instruction. Sta
te the job and find out what he al
ready knows about it. Then get him 
interested in learning what you 
teach. Next, the instructor must 
present the operations as follows :

a) Tell, how and illustrate one 
important step at a time.

b) Stress each key point.
c) He must instruct clearly, com

pletely and patiently, but not more 
than he can master.

d) Explain why; an man learns 
much faster if he understands the 
reason for what he does.

Another step in training is the 
following :

The teacher or instructor must 
try-out performance; That is :

a) Have the trainee do the job 
while he corrects his errors.

b) Have him explain each key 
point ashe does the job again.

c) Make sure he understands.
d) Developed confidence by prai

se and the teacher must continue 
until he makes sure the trainee 
knows what he knows.

Then come the final step of fol
lowing up :

a) The teacher must put the trai
nee on his own.

b) He must designate to whom 
he goes for help.

c) He must check frequently and 
finally he must always encourage 
questions and discussion.

Before finishing his lesson the 
teacher must compliment gqod work 
and discipline and always he must 
avoid any harsh criticism.

Every Officer in every level, sin-
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ce is responsible for teaching con
tinuously his subordinates, must 
and can make himself a better 
teacher if he does the following :

a) Knows his subject well.
b) Understand the psychology of 

learning and how to apply it.
c) Arouse interest; is enthousia- 

stic in his teaching; his attitude, his 
voice and his actions should all 
show he really believes that the sub
ject which he is teaching is worth
while knowing. If the trainee does 
not get this feeling from the train
er, he will never have little motiva
tion to learn.

d) Demonstrates clearly and does 
not muddle his illustrations. This 
is a key tool. Much more can be 
learned by seeing something done 
than by listening to someone tell 
about it. Visual aids should be used 
wherever possible.

e) Checks and rechecks whether 
he is getting his point accross. He 
should never use sarcasm or in any 
other way make a trainee look 
foolish because of a question he 
asks.

A good teacher-officer is reward
ed by fast learning and long reten
tion on the part of the trainee. In 
as much as a police officer depends 
upon the performance of his men, 
the quality of his teaching will re
sult in a more efficient law enforce
ment performance.

All these are equally important 
for every responsible Officer, but 
teaching in an academy or school 
is quite different and most difficult 
task and the teacher there must be 
a real teacher a professional teach
er, who must follow the here below 
mentioned steps.

a) Be present at the place of the 
instruction at least ten minutes 
prior to the stated starting time of 
the class. Arrive earlier if it is ne
cessary to set up special demon
strations or other type of visual 
aids. Starting promptly at the pre
viously stated time is a credit to 
the instructor and an incentive to 
the trainees.

b) The teacher must examine the 
teaching assignment in terms of the 
«end-products» First he should de
termine the objectives and purpo
ses of his course and from them 
he will be able to develop the scope, 
content, time required and equip
ment needed for the instruction. 
Once these things have been de

termined then it is much easier for 
him to plan his time and material 
so that the material can be pre
sented in the allotted time.

c) Class organisation varies with 
the teaching assignment. Look at 
the objectives and check the back
ground of the students. Determine 
the capabilities of the equipment. 
Make assignments according to 
student ability. Remember that all 
lecturers must be presented to the 
class at the educational or mental 
level of the largest percentage of 
the students. In order to present 
the lecture in this manner the teach
er must have some knowledge of 
the abilities of all his students. Ar
range challenging teaching projects 
which will provide for individual 
progress at all levels of student 
ability.

d) Analyze the course and list 
available teaching aids. How much 
will be covered in each class ses
sion, each month and for the entire 
school session. Establish units of 
work that are long enough to be 
covered during each session of the 
class and yet short enough to be 
interesting to members of the class.

e) Develop definite lessons or 
units of work to conform with the 
plan. Have a time schedule and 
stick to it to insure adequate cov
erage of each new topic. Be careful 
of detours; keep the discussion 
within the limits of the plan and 
always summarize the work done 
by the students.

The teacher or instructor should 
take a personal interest in each 
student and let him know that the 
instructor is interested in him and 
his problems. What is his back
ground, what is his goals, what are 
his needs and is the ^instructor 
working cooperatively with him to 
meet these goals?

Teaching as, we said before, is 
an art. It is a difficult are and few 
people are endowed with this qual
ity. This does not mean that we 
cannot make teachers out of an 
average Man who wants and likes 
to become a Teacher. Every good 
Officer can become a good instruc
tor and certainly he should become 
such one, since his mission, his 
primary responsibility as a com
missioned officer is to teach every 
day his man how to do their job 
and carry out their duties in the 
best possible way.

A good teacher must know how 
to teach. He must know, at least 
the basic principles of teaching and 
learning.

He must master the art which is 
so necessary in his career and in 
fulfilling his assignment as a di
recting and supervising official. So
me of these teaching techniques are 
mentioned here below :

a) TelJ the trainees how to do, 
what to do and why a task is ne
cessary, using a terminology which 
the trainees understanding. Speak 
slowly and distinctly. Emphasize 
main points for each topic. Through 
questioning and testing check dur
ing each lesson on the effectiveness 
of the instruction.

b) Show the students the sim- 
pliest, the easiest, shortest and most 
efficient method and way of doing 
any task. He remembers what he 
sees better than what he hears. Let 
him see each step in the process. 
Show him the danger points in his 
assignment. To emphasize, show in 
different ways and encourage the 
students to ask questions regard
ing each step in the process of com
pletting the assignment.

c) Put the student on his own to 
complete an assignment. Let him 
do what the instructor has been 
telling and showing to him. Remem
ber, the student learns how to do 
most effectively by actually doing 
the job himself. Put at his pisposal 
and to work with the equipment 
and tools which he should use in 
completing the task. These are the 
teaching aids as we call them and 
not museum pieces. Check closely 
and correct errors calmly, patiently 
and thoroughly. Encourage the stu
dent and give him additional work 
when he has completed one assign
ment. Always try to keep the stu
dent busy as nothing will cause him 
to lose interest so quickly as idle
ness.

In training schools well-planned 
group instruction is very essential. 
An opportunity for free informal 
discussion should be provided 
whenever possible. Divide the group 
according to abilities and stress the 
development of leadership. Try to 
keep group objectives high and but 
be willing to maintain flexibility to 
provide for the difference in the 
abilities of all the students.

The personal contact between the 
instructor and the student is the
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focal point of good teaching. The 
Teacher should get the student 
know his attitude, ability and short
comings. He should recognize dif
ferent activity levels in the same 
field and make provisions for indi
vidual differences in all students. 
He should assign interesting work, 
explain the project in detail, allow 
for student demonstrations and 
questions. He must put him on his 
«own» and then follow up to be 
sure that he has completed the task 
assigned to him.

The location, type of activity and 
time schedule will determine whe
ther the group or individual ap
proach to teaching should be use 
in each situation. The teacher must 
use the methods and techniques 
best suited to the individual teach
ing problem. The teacher should 
not assume that the teaching job 
is done as soon as he has covered 
all of the material he intended to 
present to the class. He must check 
frequently for the method, speed 
and quality of the work being done 
by the students. He should help the 
student develop confidence and to 
work correctly and safely. After a 
student has learned how to do a 
task it is very easy for him to lapse 
into sloppy and unsafe habits in 
doing the same thing and task in 
the future. For this reason the 
teacher should keep an accurate re
cord of the progress of each stu
dent.

One of the most important thing 
in teaching is to keep the student 
informed as to how well he is prog
ressing in the learning of the mate
rial presented to the class. The 
teacher should point out to him his 
strong points and improvements as 
well as his mistakes. He must prai
se the individual student whenever 
possible and justifiable. If the stu
dent presents a nqw idea that can 
be used by the instructor or by the 
other members of the class, let the 
student know that it is recognized 
and appreciated. If the student pre
sents an idea that it is not new or 
that cannot be used, never be little 
the student for having presented 
the idea. Instead accept the pre
sentation and then explain to the 
student the reasons why the idea 
cannot be used.

The teacher should never make 
the student fell that he is not an 
important part of the class. A stu-
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dent should never be belittled by 
his instructor. Each and every stu
dent in a class is an important part 
of the whole class and they should 
all be made to feel this importance.

The instructor should never per
mit himself to become so angry with 
any student that he finds it neces
sary to tell the student off. He must 
never pick on the little irritating 
things that students may do which 
cause discomfort to the teacher. If 
it should become necessary in some 
extreme cases to discipline a stu
dent it should be done in private 
with only the student present. Ne
ver under any circumstances should 
the instructor attempt to discipline 
a student in the presence of the 
other members of the class.

The student should be praised 
whenever possible. If the student 
has done an outstanding piece of 
work the teacher must always let 
him know that he is aware of it 
and appreciates its effort.

In presenting a lecture to a class 
the teacher should speak in a clear 
concise manner. Verbal explana
tions by an instructor is always an 
effective method of presentation to 
the class. Visual aids, sound mo
vies, radio and students’ oral re
ports are excellent methods of sup
plementing the presentation. Dis
cussion is a classroom technique 
whereby leading questions are ask
ed by the instructor plus the pre
sentation of factual material, opi
nions, ideas and additional question 
on the topic from the students. The 
teacher must let there be a free ex
change of ideas and thoughts. The 
instructor should attempt to keep 
a mental record of all of this type 
of teaching and at the end of such 
a classroom session he should al
ways summarize the entire session 
for all the class.

If conference type of teaching is 
used the instructor should arrange 
all facilities. The first thing that 
must be done in this method of 
teaching is that the group should 
be put at ease. Next the instructor 
should state the purpose of the 
conference. He should then develop 
the problem which is to be discus
sed. He must attempt to get every
one present to contribute to the 
discussion. In order to do this he 
must submit challenging questions. 
He must attempt to have all per
sons keep their comments on an

impersonal level. He must con
stantly bring the discussion back 
to the main problem, when it tends 
to vary from that problem. He 
should attempt to maintain lively 
discussion and interest. At the end 
of the conference session he should 
summarize and examine the con
clusions reached by the group.

The use of printed material is 
another method of telling and often 
employs the use of the following 
techniques : Job plans; data sheets; 
Information bulletins; work sheets; 
assignment sheets; Blue prints; text 
or reference books; note books and 
library assignments. This method 
of teaching requires a great deal of 
planning in order to avoid the wast
ing time.

Showing is a visual method of 
presenting material or information 
other than printed material. A 
Good Teacher uses charts and dia
grams freely. Sketches, blackboard 
drawings and blueprints are equally 
effective. Pictures, slides and mo
dels add interest to the presentation 
of any classroom material.

Practical demonstrations with ac
tual item or object under discussion 
is an excellent method of instruc
tion. Demonstrations and lectures 
are very helpful in the absence of 
elaborate facilities.

The exercise technique is equally 
effective following any type of les
son demonstration. Experiments 
conducted by the teachers with stu
dent participation provide many 
interesting lessons.

The project method of instruction 
requires a combination of knowl
edge and skill on the part of the 
student. It is, as we said before an 
art which should be learned by all 
those who dare undertake such a 
delicate and so important responsi
bility, since the effectiveness of a 
law enforcement Agency depends 
exclusively on the educational level 
and on the quality of performance 
by each individual police officer. 
.Our great philosopher XENO
PHON was certainly right by say
ing thousands of years ago : «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».

Major John Tripis



Σέ κάθε κλήρωση 
μοιράζει

εκατομμύρια.
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9 "Οταν μιά 'Ελληνική Βιομηχανία 
Ζυμαρικών μπορεί νά ίσχυρισδη 
(καί φυσικά ν* άποδείξη) <>Τ| μετά 
τούς “Ελληνες οί καλύτεροι και 
φανατικώτεροι καταναλωται των

§** μακαρονίων της είναι οί... Ιταλοί, 
τότε κάδε άλλος κομπασμός είναι 

f περιττός !

" A Β Ε I , ,

Η πρώτη καί πιό σύγχρονη Βιομηχανία 
ζυμαρικών τών Βαλκανίων.
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