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Έ λ λ η ν ίδ ες , "Ε λληνες,
'Α ναλαμβάνω τήν ευθύνη τής διακυβερνήσεω ς τής χώ ρα ς ύπό συνθήκας κρίσιμους καί δι αυτήν καί δι
όλόκληρον τόν 'Ε λλη νισμ όν . Μέ στηρίζει δμω ς ή πεποίθησις οτι καί αί μεγαλύτεροι δυσχέρειαι ημπορουν να α ν τ ιμετω πισθοΰν μέ τήν έπιστράτευσιν δλω ν τω ν δυνάμεω ν καί τώ ν άρετών τού Εθνους .
Πρός τούτο , άπευθύνομαι πρός δλους σας καί ιδιαίτερα πρός τήν νεολαίαν καί τάς ’Ε νόπλους Δ υ νά μ εις
τής χ ώ ρ α ς, μέ πρω τοβουλίαν τώ ν οποίω ν ήνοιξεν ό δρόμος πρός τήν ό μ α λ ό τη τ α . Καί σας ζητώ να έξαρθητε εις
τό ύψ ος τώ ν π ερ ισ τά σ εω ν. Ή ό μ όνοια , ή σ ύ μ π νο ια , ή σ υ ναδέλφ ω σ ις λαού καί στρατού αποτελούν έθνικήν επι
ταγήν . Ε ίναι έπίσης αύτήν τήν ώραν έθνική έπιταγή ή σω φ ροσύνη , ή ψ υ χ ρ α ιμ ία , ή συνειδητοποίησις τω ν ευθυ
νώ ν .
ί
Ή Κ υ βέρνη σ ις, ό σ χηματισμός τής όποιας ολοκληρώ νεται αύριον , έχ ει πρώ τον καί ύπέρτατον χρ έος να
άντιμετω πίση δλους τούς έξω τερικούς κ ινδ ύ νου ς, πού έπεσω ρεύθησαν άπό τά πρόσφ ατα δραματικά γ ε γ ο ν ό τ α .
Τήν ώραν αύτήν ή σκέψ ις μου στρέφ εται πρω τίστω ς πρός τήν δοκιμαζομένην Μ εγαλόνησον , τής όποιας τήν
άνεξαρτησίαν καί άκεραιότητα θά προασπίσω μεν δι δλω ν μας τώ ν δυνάμεω ν , μέ σταθερότητα και μέ π ίσ τιν εις
τάς άρχάς τού δικαίου καί τάς παραδόσεις τής ιστορίας μας .
Είς τήν έθνικήν αύτήν αποστολήν θά άφιερώ ση ή Κ υβέρνησις εις πρώ τον στάδιον τάς δυνάμεις τ η ς . Δια
τούτο δέν έχ ε ι ούτε κομματικόν ούτε π ολιτικόν χαρ ακ τή ρα. Έ χ ε ι χαρακτήρα σ α φ ώ ς έθ νικ ό ν. "Οταν , συν Θ ε φ —
καί θέλω νά έλ π ίζω συντομώ τατα —θά έχη άντιμετω πισθή τό έθνικόν θέμ α , πού συνταράσσει όλόκληρον τόν Ελ
ληνισμόν , ή Κ υβέρνησις ένισ χυομ ένη μέ νέας δυνάμεις θά άσχοληθή μέ τά πιεστικώ τερα προβλήματα του τόπου .
Καί τό κυριώτερον έξ αύτώ ν είναι ή τα χεία χάραξις τής διαδικασίας πού θά όδηγήση ρτήν θεμ ελίω σιν μιας π ραγμα
τικής καί προοδευτικής Δημοκρατίας , στό πλαίσιο τής οποίας θά έχ ο υ ν θέσιν δλοι οί Έ λ λ η ν ε ς .
Εις τήν ζω ήν δλω ν τώ ν Ε θ ν ώ ν ύπάρχουν σ τιγμ αί πού έπ ιβά λλο υ ν έξαρσιν ήθικήν καί έθ νικ ή ν. Ε ίναι α ι
στιγμαί έκεΐναι κατά τάς όποιας ένας λαός άπογοητευμένος άπό τό π ρόσφ ατον καί τό άπώ τερον παρελθόν αναζη
τεί μέ άγω νία τόν δρόμον του . Καί τάς στιγμ άς αύτάς άκριβώ ς ζή σήμερον ή χώ ρα μ α ς .
Τό στάδιον πού μεσολαβεί μεταξύ τής δικτατορίας καί τής πλήρους άποκαταστάσεω ς τής Δημοκρατίας
είναι πάντοτε κρίσιμον . Γιά νά άξιοποιηθή ώ φ έλ ιμ α χρ ειά ζετα ι πολιτική ώ ριμότης . Είμαι βέβαιος δτι οι Ε λληνες
καί αί Έ λ λ η ν ίδ ες , μετά τήν όδυνηράν δοκιμασίαν τώ ν τελευταίω ν έτώ ν θά άποδείξουν δτι κ ατέχουν τήν βασικήν
αύτήν π ολιτικ ή ν άρετήν . Καί δτι θά τήν άσκήσουν κατά τρόπον ώ στε νά δ ια νο ιγή , άποφ ασιστικά π λέο ν , ο δρόμος
γ ιά τή ν έλευθερίαν , τήν δημοκρατίαν καί τήν εύημερίαν τού Έ θ ν ο υ ς .
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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Ή νέα ηγεσία
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ

II Θεσσαλονίκη, ή χαοίεσσα νύ
φη τοϋ Θερμαϊκόν, είναι ή πόλις τον
’Αγίου Δημητρίου, πού νωχελικά
απλώνεται επάνω σέ χαριτωμένους
και άπαλόγραμμους λοφίσκους χτι
σμένη γύρω από τον μυχό τον Θερ
μαϊκού.
’Εδώ έζησε καί μαρτύρησε ο
πολιούχος της "Αγιος, στη θέσι
άκριβώς που αργότερα χτίσθηκε ή
μεγαλόπρεπη βασιλική, ή όποια τι
μά τό ονομά τον. Ή Θεσσαλονίκη
έχει μια έντονη καί ξέχωρη προσω
πικότητα μέ όλότελα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά, που τής δίνουν ένα
δικό της προσωπικό ύφος, οφειλώ
μενο στην ιστορική της συνέχεια,
στο κλίμα, ατά μνημεία καί τον
χαρακτήρα των ανθρώπων.
ΓΙεριδιαβαίνοντας την βυζαντινή
καστ ρογυρισμένη πολιτεία νοιώ
θεις μια εσώτερη άνάτασι, πον τήν
πυργώνει ο απόηχος τής μεγαλό
πρεπης αύτοκρατορικής βυζαντινής
πομπής, πού νοερά παρελαύνει στους
πλακόστρωτους δρόμους της, πλάι
516

στον Αευκό Πύργο ή στήν ' Αψίδα
τον Γαλερίου ( τήν πασίγνωστη Κα
μάρα ), πον μαζύ μέ τή Ροτόντα,
αποτελούν τους πλέον αντιπροσω
πευτικούς μάρτυρες τον λαμπρού
ίΙστορικού της παρελθόντος.
Συνοικίστηκε τό 315 π.Χ. στή
θέσι πιθανώς κάποιον οικισμού τής
αρχαίας θέρμης—πού απ’ αυτήν πή
ρε τό όνομά τον ό Θερμαϊκός κόλπος
από τό βασιλιά τής Μακεδονίας
Κάσσανδρο, πού τής έδιοσε τό όνομα
τής γυναίκας τον, τής κόρης τοϋ
Φιλίππου. Β '. ’Έκτοτε ή Θεσσαλο
νίκη άκολονθεϊ τήν ιστορική λ.εωφόρο της. Μετά τό ρωμαϊκό λυ
καυγές, πού γνώρισε ιδιαίτερη αίγλη
σάν πρωτεύουσα τής μεγάλης ρωμαϊ
κής επαρχίας τής Μακεδονίας, επα
κολούθησε ή βυζαντινή εύδία, πού
τήν καθιέρωσε σάν δεύτερη πάλι τής
αυτοκρατορίας σέ άριθμό κατοίκων
καί δύναμι.
’Ωστόσο οι ’ιστορικές της περι
πέτειες δεν σταματούν εδώ. Κατά
τά τέλ.η τοϋ 1430 πέφτει στά χέρια

των Τούρκων, σάν προοίμιο, αλλά
καί σάν θλιβερό προάγγελμα τής
πτώσεως τής βασιλίδος 23 χρόνια αρ
γότερα. Κατά τήν μακρά περίοδο τής
τουρκοκρατίας, άκολ.ουθεϊ τήν κοινή
μοίρα όλων των τουρκοκρατούμενων
πολιτειών. Τελ,ικά ή Θεσσαλονίκη
ελευθερώνεται από τά ελληνικά στρα
τεύματα τό 1912 καί υστέρα από
πέντε αιώνες σκλαβιάς ξαναγίνεται
ελληνική.
Πρώτοι είσήλθαν στήν ελευθε
ρωμένη πόλ.ι οι άνδρες τής ’Ελλη
νικής Χωροφυλακής υπό τον Άντ]
ρχην Ραζέλον Παύλον, οί όποιοι καί
διετάχθησαν νά άναλάβουν τήν τήρησι τής τάξεως καί ασφαλείας.
Ή θριαμβευτική είσοδος των άνδρών
Χωροφυλακής άπεθεώθη κυριολεκτικώς από μυριάδες λαού, που μέ
δάκρυα στά μάτια καί μέ πρωτο
φανείς εκδηλώσεις ενθουσιασμού,
νπεδέχετο τούς νικητάς. ’Αμέσως
μετά—καί συγκεκριμένα τον Νοέμ
βριον τοϋ 1912—έγινε ή όργάνωσις
τής Αιενθύνσεως ’Αστυνομίας Θεσ-

Χαρακτηριστικά φωτογραφικά στιγμιό
τυπα άπό τήν δράσιν τής Χωροφυλακής
είς τήν μεγαλούπολιν τοδ έλληνικοΟ
βορρά.
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σαλονίκης καί των επί μέρους υπη
ρεσιών της, οι όποιες έγκατεστάθησαν στα οικήματα που προηγουμέ
νως κατείχε ή Τουρκική ’Αστυνομία
καί σέ άλλα Δημόσια καταστήματα
τής πόλεως. 'Η Διεύθυνσις ’Αστυ
νομίας, μέ πρώτον Διευθυντήν τον
Ταγμ]ρχην Χωροφυλακής Άνδρέαν
ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΝ, έγκατεστάθη σέ
οίκημα, που χρησιμοποιήθηκε αργό
τερα για τήν στέγασι τών Δικα
στηρίων τής πόλεως καί πού ήταν
απέναντι από τό Φρουραρχείο τοϋ
'Ελληνικού Στρατού. Τήν ολική
δύναμι τών υπηρεσιών τής Διευθύνσεως τήν αποτελούσαν 4 'Υπο~
μοιραρχίες, οί οποίες αντιστοιχού
σαν προς τά σημερινά ’Αστυνομικά
Τμήματα καί 6 ’Αστυνομικοί Στα
θμοί. 01 ύπομοιραρχίες είχαν τις
Εδρες τους στήν ’Αγία Τριάδα, στήν
περιοχή τής οδού Κασσάνδρου ( Σχο
λεία Κασσάνδραν), στο Βαρδάρι καί
στο ’Εμπορικά Τμήμα τής πόλεως
(Ψαράδικα). Ή ονομασία καί ή
σΰνθεσις αυτή τών υπηρεσιών τής
Δ ιευθύνσεως ’Αστυνομίας διατη
ρήθηκε μέχρι τό Ετος 1914, οπότε
επί Διευθυντού ’Αστυνομίας τοϋ
Ταγμ]ρχου Χωρ\κής Παπαοικονόμου, οί ύπομοιραρχίες μετωνομάσθηκαν σέ ’Αστυνομικά Τμήματα
καί αυξήθηκαν κατά δύο ακόμη.
’Από τότε κι Επειτα αρχίζει ή
ανοδική καί συνάμα εξελικτική πο
ρεία τής Χωροφυλακής ατή πάλι τής
Θεσσαλονίκης, ή όποια ακολούθησε
πιστά καί προδιαγεγραμμένα μιά
καταπληκτική Ιστορική νομοτέλεια,
πού τήν στοιχειοθετούν ή εδαφική
επέκτασις τής έλλαδικής γής, ή
άναθάρρησις τών μόλις άπελευθερωθέντων άδελφών μας, ή μεταλαμπάδευσις τοϋ ρωμαλέου μηνύματος
τής μητρός Ελλάδος ότι, ή Μακε
δονία μέ προεξάρχουαα τήν Θεσσα
λονίκη αποτελεί άναπόσπαστο τμή
μα της καί τέλος ή έμπέδωσις
τοϋ αισθήματος τάξεως καί ασφα
λείας σ’ όλους τούς κατοίκους τής
πόλεως.
Τά προβλήματα καί οι δυσχέρειες
πού έκλήθη ή Χωροφυλακή νά αντι
μετώπιση ήταν τεράστια. Καί πρώ
τον οί Βούλγαροι Κομιτατζήδες υπό
τον περιβόητον Κάλτσεφ, Επωφε
λούμενοι τής παρουσίας Βουλγα
ρικού Στρατού στή Θεσσαλονίκη
καί συνεπικουρούμενοι υπό Βουλ
γάρων κατοίκων, άπεδύθησαν σέ
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αγώνα άγριας τρομοκρατίας τον
'Ελληνικού πληθυσμού και έκτελέαεως δολοφονιών εις βάρος του.
’Έπειτα τό ακανθώδες πρόβλημα
τών χιλιάδων Τούρκων προσφύγων,
οι όποιοι κατέφυγον στην Θεσσαλο
νίκη, είχε δημιουργήσει τρομερές
δυσχέρειες στεγάσεως καί περιθάλψεως. Α κόμ η τό αίσθημα ασφα
λείας τ>ϋ πληθυσμού είχε κλονιαθεί
βαθύτατα από την έντονη εγκλημα
τική δράσι τών παντός είδους κακο
ποιών στοιχείων, δεδομένου δτι δεν
υπήρχε κανένα άνασχετικόν έμπόδιον τής δοάσεώς των. Τέλος ή καθαριότης είχε παραμεληθή καί ή δψις
τής πόλεως ήταν άθλιεστάτη από
τούς σωρούς τών σκονπιδιών, πού
έκάλυπταν «δίκην πυραμίδων» τα
κεντρικά) :ερα σημεία τής πόλεως.
Ή έπικρεμάμενη απειλή τού κινδύ
νου ένσκήψεως επιδημιών ήταν ά
μεση. Αυτή τήν εικόνα παρουσίαζε
ή Μακεδονική μεγαλόπολις τής έποχής, τήν όποιαν σκιαγραφήσαμε
«έν τάχει καί πετώντι καλάμω».
Ή Χωροφυλακή διαθέτουσα αριστον έμψυχον υλικόν, διακρινόμενον διά τήν επαγγελματική του
κατάρτισή, τό εμπειροπόλεμον, τήν
σωματικήν του ρώμην, τό άνώτερον
ψυχικόν σθένος καί τό πνεύμα άπολύτου πειθαρχικότητος, παρά τον
περιωριαμένον άριθμόν του, αντι
μετώπισε μέ αξιοθαύμαστο τρόπο
δλες τις δυσχέρειες, μέ απόλυτη επι
τυχία. ’Έ τσι έφάνη άπολύτως άντάξια τών προσδοκιών τού ’'Εθνους,
εις τό οποίον καί προσέφερε, κατά
τήν κρίσιμη εκείνη καμπή τής
ιστορίας του, ύψίατη εθνική υπη
ρεσία. ’Έ κτοτε ή Δ ιεύθυνσις ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης άκολουθεϊ καί
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συμμερίζεται τήν ιστορική μοίρα τειες τής χώρας. Ωστόσο παρέμεινε
καί τά εθνικά πεπρωμένα τής φυ εντελώς άλώβητη, άκλόνητη καί
λής μας. Μόλις ξεκαθαρίζεται ή άνεπηρέαατη άπό τις πολιτικές άντιπόλις από τό μίασμα τών κομιτατ θέσεις καί διαμάχες καί άπολύτως
ζήδων, ή Χωροφυλακή άφοσιώνεται προσηλωμένη στήν αποστολήν της,
στά ειρηνικά της έργα, άκολου- δίδουσα πάντοτε τό μεγάλο «παρόν»
θούσα συνεχή άνοδική πορεία. Μετά σέ κάθε εθνικό προσκλητήριο.
τήν ενωσι τής Κρήτης μέ τήν μη
Μέ τήν κήρυξι τού ’Ελληνοϊτο
τέρα Ελλάδα, ή Κρητική Χωροφυ λικού πολέμου ή Δ ιεύθυνσις ’Αστυ
λακή, πού κατά μεγάλο ποσοστό νομίας Θεσσαλονίκης, πέραν άπό
πλαισίωνε τήν Δ ιεύθυνσιν ’Αστυ τά κύρια καθήκοντά της, επωμίζεται
νομίας, προσαρμόζεται προς τις καί μέ άλλες άποατολές. Λέν διέ
οργανωτικές βάσεις τού Σώματος. θετε βέβαια ούτε πλούτον οργάνων,
’Έ τσι οι ύπομοιραρχίες μετονομά ούτε μηχανικά μέσα, ήταν δμως άπό
ζονται σέ ’Αστυνομικά Τμήματα, τού καιρού τής ειρήνης ψυχικά
καταργεϊται ή περίφημη καί γρα προπαρασκευασμένη γιά τήν άντιφική Βράκα— τών ύπηρετούντων μετώπισι τών εκτάκτων καταστά
εκτός τής Κρήτης Χωροφυλάκων— σεων. Μέ σύνεσι άλλά καί δυναμι
καί ιδρύεται Ειδική ' Υπηρεσία γιά κότητα άνταπεξήλθεν σέ δλες τις υπο
τήν δίωξι τού εγκλήματος, ή γνω χρεώσεις της πληρέστατα. Ένήρστή ώς υπηρεσία καταδιώξεως, πού γησε εύστοχες συλλήψεις κατασκό
άντιστοιχεϊ μέ τήν σημερινή Γενι πων, περιεφρούρησε έργα ζωτικής
κή ’Ασφάλεια. Νέον αίμα εισρέει σημασίας καί κοινής ώφελείας καθώς
στο Σώμα μέ τήν κατάταξι Χωρο καί εργοστάσια πού εξυπηρετούσαν
φυλάκων απ’ δλη τήν Ελλάδα καί τις πολεμικές άνάγκες,κατά τρόπον
ιδιαίτερα από τις νεοπαελευθερω- αποτελεσματικόν, ώστε μέχρι τής
θεϊσες περιοχές, πού έξήλθαν κατά λήξεως τι ν Πολέμου νά μή σημειωθή
τά έτη 1914—1916 άπό τήν νεοϊδρυ- καί ή ελάχιστη δολιοφθορά στή
θεϊσαν ΣχολήνΧωροφυλακής Θεσσα Θεσσαλονίκη. Τέλος μέ εντατική
λονίκης, πού είχε εγκατασταθεί στο έπαγρύπνησι κατώρθωσε—σέ δλη
κτίριο τού Κεντρικού Νοσοκομείου. τήν διάρκεια τού πολέμου—νά εξα
’Έ κτοτε—καί σ’ δλο τό διάστημα σφάλιση Ιδεώδεις συνθήκες τάξεως
τού μεσοπολέμου—ή Χωροφυλακή καί άσφαλείας στήν πόλι. Καί άκοτής μυριόπλουμης νύφης τού Θερμα λονθοϋν τά μαύρα καί δίσεκτα χρό
ϊκού εύρίσκεται μέσα σ’ ένα ευρύ νια τής επαράτου κατοχής. Ή Χω
φάσμα σφοδρών κλυδωνισμών, τούς ροφυλακή Θεσσαλονίκης, άψηφοϋσα
οποίους προκάλεσαν οι πολεμικές πελώριους καί πολλαπλούς κινδύ
εμπλοκές άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου νους, ύπεστήριξε θετικά τον συμμα
οι αλλεπάλληλες πολιτικές περιπέ χικό άγώνα, μέ τήν παροχή κάθε
Οί ανδρες τής Χωροφυλακής παντού καί πάντοτε παρόντβς προσφέρουν προθύμως τάς ύπηρεσίας τής κοινωνικής αποστολής των πρός έξυπηρέτησιν τών πο
λιτών.

συνδρομής στους άποκλεισθέντες ξέ
νους στρατιώτες καί συνετέλεσε
τά μέγιστα στην άπ,όκρυψι καί φυ
γάδευα ί τους. ’Έθεσε, στο σννολόν
της, έαυτήν, στην διακριτική διάθεσι των ’Εθνικιστικών ’Οργανώ
σεων ’Αντιστάσεως καί ώλοκλήρωσε
την ένέργειά της μέ την έγκατάστασι καί λειτουργία ’Ασυρμάτου
στη Πυλαία, άπ οπού δίνονταν, στο
Συμμαχικό Στρατηγείο τής Μ. ’Α 
νατολής πολύτιμα στοιχεία για τις
κινήσεις καί τις εν γένει ενέργειες
των κατοχικών στρατευμάτων. Καί
για την πατριωτική τους δράσι
πρώτα θύματα υπήρξαν άξιωματικοί
καί οπλίτες τής Χωροφυλακής, πού
έπεσαν από τις δολοφονικές σφαί
ρες τοϋ κατακτητοϋ. 'Η Γεωργική
Σχολή δέχτηκε τά πτώματα τοϋ
Άνθ]ρχου Βαμβέτσου καί τοϋ ’Ε
νωμοτάρχου Κυριακοπούλου, πού
δεμένοι α ένα ηλεκτρικό στϋλο,
έζητωκραύγαζαν υπέρ τής ’Ελευ
θερίας τήν στιγμή πού τούς θέριζαν
τά πολύβόλα τοϋ έχθροϋ.
Μέσα σ’ αυτή τή θολερή κ.ατάιστασι έκινείτο ό Χωροφύλαξ, ό
όποιος διατηρούσε άσβεστη ελπίδα
καί αμείωτη πίστι στήν τελική νίκη.
Καί έδικαιώθη. . . .! Πριν προλάβει,
όμως, νά άναπνεύση τήν ζείδωρη
αύρα τής λευτεριάς έρχεται ό δεύ
τερος καί ύπουλότερος εσωτερικός
εχθρός, τό ΕΑΜ, πού μέ τις παρα
φυάδες του καί τον συγκροτημένο
στρατό τοϋ ΕΑΛΣ, επιδίδεται στήν
άποδννάμωσι, άποδιοργάνωσι καί
άποσύνθεαι τής Διευθύνσεως ’Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης. Δέν επιτυγ
χάνει, όμως, τούς άντεθνικούς καί
σκότιους σκοπούς του, γιατί ή
συσπειρωμένη δύναμίς της είναι

γρανιτώδης καί στέκει, σάν πελώ
ριος κυματοθραύστης, πάνω στον
οποίον θραύονται τά αλλεπάλληλα
κύματα τής κομμουνιστικής πλ.ημμυρίδος. Μέ τά ελλιπή καί πενιχρά
μέσα πού διέθετε καί χωρίς καλά—
καλά νά συνέλθη από τά πρόσφατα
κατοχικά καί κομμουνιστικά πλή
γματα, άνασυντάσσεται καί ανα
λαμβάνει πρωτοβουλία σ’ όλους τούς
νευραλγικούς τομείς τής κρατικής
δραστηριότητος. ’Επισημαίνει τήν
ϋπαρξιν μαχητικών καί δυναμιτιστικών οργανώσεων τοϋ Κ.Κ. μέσα
στήν πάλι, τις οποίες άποκαλύπτει
καί εξαρθρώνει. Ή δραστηριότητά
της αυτή δημιουργεί αυτομάτως
θλιβερό αντίβαρο μέ τήν δολοφονία
τοϋ Μοιράρχου Κωφίτσα καί μέ τις
αλλεπάλληλες δολοφονικές επιθέσεις
εναντίον τών οργάνων της, καθώς
καί άλλων παραγόντων καί φορέων
τής κρατικής εξουσίας.
’Αποκορύφωμα τής κομμουνιστι
κής κτηνωδίας υπήρξε ή άνανδρος
καί ειδεχθής δολοφονία τον ’Αμερι
κανού Δημοσιογράφου Γεωργίου
Πόλκ, τον Μάιο τοϋ 1948, ή όποια
συνετάραξε καί συνεκίνησε, όχι μό
νον τήν ελληνικήν, αλλά καί τήν
παγκόσμια κοινήν γνώμην. ’Απο
τέλεσμα τής εγκληματικής αυτής
ένεργείας ήταν ό άμεσος κίνδυνος
νά διασυρθή τό ελληνικό γόητρο καί
νά κατασυκοφαντηθή διεθνώς. 'Η
ακάματη, όμως, δραστηριότης τής
Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης καί
συγκεκριμένα τής ' Υπηρεσίας Γε
νικής ’Ασφαλείας, άνέσυρε τον πέ
πλο τοϋ μυστηρίου καί άπεκάλυψε
ένα από τά σκοτεινότερα εγκλήματα
τής εποχής. "Υστερα από σύντονες,
επικίνδυνες καί αγωνιώδεις προσπά

θειες τής Γενικής ’Ασφαλείας, υπό
τήν διεύθυνσιν τής φωτισμένης αστυ
νομικής διανοίας, μέ διεθνή ακτι
νοβολία καί προβολήν, τον τότε
Ταγμ]ρχην Χωροφυλακής Νικόλαον
Μουαχουντήν κατώρθωσε, μετά δίμηνον ,νά άποκαλύψη τούς κομμου
νιστές, δράστες τοϋ στυγεροϋ εγκλή
ματος, οι όποιοι μέ τήν εγκληματική
τους ενέργεια άπέβλεπαν εις τό νά
διασύρουν τήν έθνικόφρονα 'Ελλάδα
ατό εξωτερικό καί νά στρέψουν διε
θνές ρεϋμα συμπάθειας υπέρ αυτών.
'Η πολυσήμαντη όμως προσωπικότης τής συγχρόνου,Χωροφυλακής,
ό αείμνηστος Νίκος Μουσχουντής,
πού τό αστυνομικό του δαιμόνων
καί ό βαθύτατος ανθρωπισμός του
έξετιμήθη ύπό τών πανελλήνων,
άλλά καί από τήν διεθνή κοινήν γνώ
μην άπεκάλυψε, μέ τήν βοήθειαν καί
συμπαράστασιν λαμπρών συνεργα
τών του, τούς καταχθόνιους εγκλη
ματίες καί —θά έλέγαμε χωρίς διό
λου υπερβολήν—περιέσωσε τό ελλη
νικόν γόητρον. ’Άφησε τήν τελευ
ταία του πνοή στήν Θεσσαλονίκη,
μέ τον βαθμόν τοϋ Συντ]ρχου, ώς
’Αστυνομικός Διευθυντής τής πόλεως
επάνω στήν εύφορώτερη καί παραγωγικώ τερη περίοδο τής ηλικίας
του, άναλώσας τήν ζωήν του γιά
τήν επικράτηση Ιδανικών συνθηκών
τάξεως καί ασφαλείας στήν Θεσσα
λονίκη, πού τόσο αγάπησε καί τόσο
αγαπήθηκε. Καί σήμερα—υστέρα α
πό τόσα χρόνια—σέ κάθε επέτειο
τοϋ θανάτου του, ό τάφος του γεμί
ζει μέ αγκαλιές λουλούδια, πού
διακριτικά εναποθέτουν σεμνοί τι
μητές τής μνήμης του. Έ ξ ίσου
βαρύνουσα προσωπικότης, εις τό
τομέα τής ’Εθνικής ’Ασφαλείας,
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ήταν και ό Διευθυντής τής ομωνύμου
Ύποό]νσεως αείμνηστος Συντα
γματάρχης ’Ιωάννης Παπατσώρης,
είς την άκάματον δραστηριότητα
τον όποιου πολλά οφείλει όχι μόνον
ή Θεσσαλονίκη, άλλ’ ολόκληρη ή
'Ελλάδα.
Π ανθομολογονμένη λοιπόν και
πάγκοινη είναι ή άναγνώρισις ότι ή
Χωροφυλακή Θεσσαλονίκης έπλήρωσε βαρύτατο φόρον αίματος στον
βωμό τ ον καθήκοντος, για τήν
άντιμετώπισι τοϋ κομμουνιστικού
μιάσματος, με πάμπολλα θύματα
’Αξιωματικούς και οπλίτες της.
Οι λαμπρές και αξιόλογες επιτυ
χίες τής Δ\νσεως ’Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης τήν καθιέρωσαν στήν
συνείδησι τοϋ λαού μας σαν συγκρο
τημένη υπηρεσία με άνώτερον ήθος
και πατριωτισμόν. ’Απέσπασε τον
άνεπιφύλακτον θαυμασμόν τής κοι
νής γνώμης και έδημιούργησε τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για τήν
επιτυχή άντιμετώπισι των καθη
κόντων της στον ειρηνικό στίβο.
Τότε ακριβώς κατέστη άναγκαΐον
νά έκσνγχρονισθή ό πολύπλοκος
μηχανισμός της, σύμφωνα μέ τήν
ραγδαία και αλματώδη έξέλιξι τής
συγχρόνου κοινωνίας και των τεχνι
κών και επιστημονικών μέσων, πού
εύρίσκονται στήν διάθεσι τής άνθρωπότητος.
’Απερίσπαστοι πλέον οι ’Αξιωμα
τικοί και ανδρες τής Χωροφυλακής
Θεσσαλονίκης, από τήν πολεμική
520

εμπλοκή μέ τούς κομμουνιστοσυμμορίτας, έπεδόθησαν στήν άνασυγκρότησι τής Δ ιευθύνσεως ’Αστυνο
μίας, επί νέων επιστημονικών και
ορθολογιστικών βάσεων, σύμφωνα
μέ τα διεθνή πρότυπα, μέ μοναδικόν
στόχον τήν πληρεστέραν άστυνόμευσιν τής πόλεως. 'Η άναδιάρθρωσις και άνασυγκρότησις τής δυνάμεως, μέ βάσι τα ευρωπαϊκά δεδο
μένα, έδημιούργησε νέες υπηρεσίες,
οι όποιες όπως άπεδείχθη εκ τής
πρακτικής καλύπτουν σήμερα όλο
τό πλέγμα αρμοδιοτήτων τής Χωρο
φυλακής, είναι δέ οι εξής:
1. Τέσσερεις (4) ’Αστυνομικές
Ύποδ]νσεις, στις όποιες υπάγονται
18 ’Αστυνομικά Τμήματα και 2
Σταθμοί Χωροφυλακής.
2. 'Η Ύποό]νσις ’Εθνικής ’Α 
σφαλείας στήν όποιαν υπάγονται 16
Παραρτήματα ’Ασφαλείας.
3. Οί Ύποδ~\νσεις Γενικής ’Α 
σφαλείας, Τουριστικής ’Αστυνομίας,
’Αγορανομίας, Τροχαίας Κινήσεως
καί ’Αστυνομίας ’Αερολιμένος, στήν
όποιαν υπάγονται τό ’Αστυνομικόν
Τμήμα καί τό Τμήμα ’Ελέγχου
Διαβατηρίων ’Αερολιμένος.
4. Τό Κέντρον ’Αλλοδαπών πού
διαθέτει τά Τμήματα ’Ελέγχου Δια
βατηρίων Είδομένης, Εύζώνων, Λιμένος Θεσ]νίκης καί τό Τμήμα
’Αλλοδαπών 'Αγίου ’Όρους.
δ. Ή Δ ιοίκησις Μηχανοκινήτων
μέ τό Κεντρικόν Συνεργείον Χωρο

φυλακής Βορ. Ελλάδος καί τό
Τμήμα Κινήσεως ’Οχημάτων.
6. Τά Τμήματα Αμέσου Έ πεμβάαεως καί ’Επιτελείου Δ]νσεως καί
7. Τό Γραφειον Δημοσίου Κατη
γόρου.
’Από τις υπηρεσίες αυτές κάθε
μία προσφέρει στον τομέα της θετικό
καί παραγωγικό έργο, τό όποιον
εντάσσεται στο γενικώτερο πλάνο
ένεργείας τής Δ ιευθύνσεως ’Αστυ
νομίας καί συμβάλλει εποικοδομη
τικά στήν όργάνωσι καί μεθόδευοι
τών δραστηριοτήτων της. Σ ’ όλους
τούς τομείς έσημείωσε ικανοποιητι
κή έπίδοσι καί άπέσπασε τον δίκαιον
έπαινον, αλλά καί τήν δικαίαν άναγνώρισιν τών πανελλήνων καί τών
ξένων.
—Είδικώτερα στον τομέα προλήψεως καί καταστολής τής εγκλημα
τικότητας έσημείωσε επανειλημμέ
νους καί σημειώνει καθημερινώς
σοβαράς επιτυχίας.
—’Επίσης στον τομέα τηρήσεως
τής τάξεως επέτυχε άπολύτως. Μέ
τήν άψογη στάσι καί συμπεριφορά
της έτήρησε υποδειγματική τάξι
κατά τάς αφίξεις υψηλών καί επι
σήμων προσώπων, στις διάφορες
έθνικοθρησκευτικές εκδηλώσεις κα
θώς καί σέ συγκεντρώσεις επαγγελ
ματικού, πολιτικού καί φοιτητικού
χαρακτήρος.
—Στον τομέα τής κοινωνικής α
ποστολής προσφέρει σημαντικές υ
πηρεσίες μέ τή λήψι παντοειδών
μέτρων προστασίας τής νεαρός ηλι
κίας, μέ τήν τοποθέτησι εκατον
τάδων ανέργων σέ διάφορες εργα
σίες, μέ τήν συμβιβαστικήν έπίλυσιν τών άναφνομένων διαφορών
μεταξύ τών κατοίκων καί γενικώτερα μέ τήν έπίδειξιν ανθρωπιστι
κής συμπεριφοράς κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας.
—Στον τομέα τών Δημοσίων Σχέ
σεων έχει δημιουργήσει μιά αξιό
λογη υποδομή καί μιά θαυμαστή
ψυχολογία, ώστε ό κάθε παραβάτης
νά αντιμετωπίζεται τόσον άπό τήν
υπηρεσίαν, όσον καί άπό τό κοινόν
«σάν άτυχήσας φίλος».
Τέλος στον τομέα άσκήσεως τής
’Αστυνομίας καί ιδιαιτέρως στήν
εύρεπή έμφάνισι τής πόλεως έχουν
εκφρασθή όλοι, όσοι τήν έχουν έπισκεφθή, κολακευτικώτατα. 'Η ευ
ταξία καί ή κυκλοφοριακή εύρυθμία,
ή συμμ όρφωσις τοϋ κοινού στις
διάφορες διατάξεις καί ό έθισμός
τών παραβατών στήν πειθώ τών
οργάνων, αποτελούν καθημερινή διαπίστωσι καί άναγνώρισι.

Ή νύμφη τού Θερμαϊκού, ή πανέμορφη
Θεσσαλονίκη όπου μέ ύπερηφάνεια άστυνομεύει ή Χωροφυλακή.

’Εδώ πρέπει Ιδιαιτέρως νά έξαρθή ή συμβολή τής Δ ιευθύνσεως
’Αστυνομίας στην επιτυχία τής Διε
θνούς ’Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, κά
θε Σεπτέμβριο, ή όποια άποτελεϊ
διεθνές εμπορικό και κοινωνικό γε
γονός, πού την καθιστά μια σφύζουσα και πολυάνθρωπη πάλι μέ
παγκόσμια έπικαιρότητα καί προβο
λή. 'Ωστόσο ή Χωροφυλακή εξα
σφαλίζει Ιδανική άστννόμευσι, τόσον
εντός τού χώρου τής εκθέσεως όσον
καί σ’ ολόκληρη τήν πάλι, τήν όποιαν
επιτυγχάνει μέ τις φιλότιμες καί
υπεράνθρωπες προσπάθειες των άνδρών της.
Ή επιτυχής άντιμετώπισις όλων
τών προβλημάτων οφείλεται στήν
φιλότιμη, ακάματη καί εξαντλητική
δραστηριότητα τών άνδρών Χωρο
φυλακής τής Δ ιενθννσεως ’Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης.
’Έ τσι, δικαιωματικά, τήν συνέ
δεσαν άρρηκτοι δεσμοί μέ τήν πάλι
τού ’Αγίου Δημητρών καί τήν συν
δέουν καθημερινά χίλια δύο περι
στατικά, τά όποια ή Χωροφυλακή
αντιμετωπίζει μέ άμέριστον ενδια
φέρον, στωίκότητα καί κατανόησιν.
Σαν έπιβεβαίωσι τών ανωτέρω
παραθέτομε χαρακτηριστικό από
σπασμα, από αφιέρωμα δημοσιευ
μένο σε ειδική έκδοσι τής Εταιρίας
Μακεδονικών Σπουδών γιά τήν Δ ιεύθυνσι ’Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
τό οποίον εικονογραφεί και ψηφιδώνει τήν ενδιάθετη καί απώτερη
γνώμη τών Θεσσαλονικέων γιά τήν
Χωροφυλακή τους.
«'Η Χωροφυλακή άναμφισβητήτως αποτελεί εν άναπόσπαστον
μέρος τών κατοίκων τής πόλεως,
τών οποίων δικαιωματικώς και έπαξίως έκέρδισεν τήν εμπιστοσύνην,
αγάπην καί συμπάθειαν με το επί
μοχθον καί πλούσιον εις καρπούς
έργον τής. Οί δεσμοί τής Χωροφυ
λακής μέ τήν πόλιν τής Θεσσαλο
νίκης καθίστανται όλοέν καί ίσχυρώτεροι καί ή αγάπη καί ή εμπι
στοσύνη τών κατοίκων της εδραιώ
νεται εις τάς καρδίας των όσημέραι
στερεώτερον μέ τήν διαρκώς αύξανομένην πλουσίαν προσφοράν εις
ιδρώτα καί μόχθον εις τήν υπηρε
σίαν τού κοινωνικού συνόλου. Ή
Χωροφυλακή Θεσσαλονίκης απο
τελεί δεδικαιολογημένως καύχημα
όχι μόνον διά τήν ώραίαν νύμφην
τού Θερμαϊκού, αλλά καί δι ολό
κληρον τήν Βόρειον Έλλαδα».
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«Ζητείτε άπό μιά Έλληνίδα μάννα
νά προδώση τούς συνεργάτες της
καί τήν Πατρίδα της, μέ τήν άπειλή
τού τουφεκισμού τών παιδιών της.
Έ ! ---- λοιπόν μάθετε ότι τά παιδιά
μου άνήκουν εις τήν 'Ελλάδα καί
τό αίμα τους θά πνίξη τούς θύν
νους καί όλη τήν Γερμανία σας!».

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β ΡΙΟ Σ 1944. Κατοχή.
'Η Γερμανική σημαία κυματίζει
στον ιερό βράχο τής Άκροπόλεως.
Σκοτάδι πικρής σκλαβιάς έπικρατεΐ
παντοϋ. Στους δρόμους άκούγονται
οί κτύποι τής μπότας των βαρβάρων.
'Ημέρες μαύρες καί φοβερές. Τον
Ελληνικό Λαό «σκιάζει ή φοβέρα
καί πλακώνει ή σκλαβιά».
Στά μπουντρούμια τής όδοϋ Μέρλιν, όπου τά άνακριτικά γραφεία
των ’Έ ς—Έ ς , συνεχίζουν νά κατα
βασανίζουν φρικτά καί άπάνθρωπα,
μια ήρωίδα τής έθνικής άντιστάσεως,
την Λέλα Καραγιάννη, μέ άντικειμενικό σκοπό νά τήν άναγκάσουν
νά όμολογήση την δρασι της καί νά
κατονομάση τούς συνεργάτες της,
στο ώργανωμένο άπό τήν ίδια, δί
κτυο κατασκοπείας εις βάρος των
Γερμανών καί μεταδόσεως πληρο
φοριών στο Συμμαχικό Στρατη
γείο.
’Αλλά......... άδικα προσπαθεί ό
τρομερός βασανιστής καί αιμοχαρής
Γερμανός άνακριτής Φρΐτς Μπαΐκερ,
μέ τούς βοηθούς του. 'Η Λέλα Καραγιάννη δεν κάμπτεται. Στους δη
μίους της δίνει συνεχώς τήν ίδια
άπάντησι: «Άφοϋ τρέμετε τούς
"Ελληνες, χτυπάτε βάρβαροι τις
Έλληνίδες!». Ή αδάμαστη ψυχή
της δεν λυγίζει, ούτε καί όταν οί
V

30 χρόνια
άπό τόν
μαρτυρικό
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ
Μοιράρχου

βασανιστές τής παρουσιάζουν ένα
άπό τά 7 παιδιά της, τόν Νέλσωνα,
καί τής δηλώνουν ότι θά τόν έκτελέσουν μπροστά της, άν δεν όμολογήση.
Καί όχι μόνον δεν ομολογεί ή άθάνατη αύτή άγωνίστρια καί ήρωίδα,
άλλά φτύνει στά μούτρα τούς βασα
νιστές της καί τούς λέει τά εξής:

Η ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑ ΝΝΗ γεν
νήθηκε τό 1898 στή Λίμνη Εύβοιας.
Π ίταν πρωτότοκη θυγατέρα τού
’Αθανασίου Μηνοπούλου καί τής
Σοφίας τού Ίωάννου Μπούμπουλη
άπό τις Σπέτσες. Τό 1916 παντρεύ
τηκε τόν Σμυρνιό φαρμακέμπορο
Νικόλαο Γ. Καραγιάννη. ’Απέκτησε
έπτά παιδιά. Τρία άγόρια καί τέσ
σερα κορίτσια.
'Η κατάληψα τής Ελλάδος άπό
τούς Ίταλογερ μανούς, άναστάτωσε
τήν γενναία της ιδιοσυγκρασία καί
άπό τις πρώτες ήμέρες τής κατοχής
άρχισε ένα φοβερό αγώνα κάτά τών
κατακτητών. Ξεκίνησε μέ μιά μικρή
ομάδα, άποτελουμένη άπό τά μέλη
τής οικογένειας της, ή οποία, μέ τόν
καιρό, αύξήθηκε (ξεπέρασε τά έκατό μέλη) καί έγινε μιά μεγάλη καί
καλά συντονισμένη όργάνωσι. Σ τό
χος τής όργανώσεως, πού ή ίδια τήν
ώνόμασε «ΜΠΟΥΜΠΟΤΛΙΝΑ»,
ήταν ή περισυλλογή, περίθαλψι καί
άπόκρυψι "Αγγλων ’Αξιωματικών
καί 'Οπλιτών καί ή φυγάδευσί τους,
μαζί μέ πολλούς 'Έλληνες πατριώ
τες, στή Μέση ’Ανατολή, «γιά νά
πάρουν—όπως έλεγε ή Λέλα Καραγιάννη—πάλι τά όπλα καί νά έλευθερώσουν τήν Ελλάδα». Στόχος της
έπίσης ήταν καί ή δημιουργία δι
κτύου κατασκοπείας εις βάρος τών
Γερμανών καί ή μετάδοσι πληροφο
ριών στο Συμμαχικό Στρατηγείο.
’Εργάστηκε άφάνταστα σκληρά,
γιά τήν έπιτυχία τών στόχων τής
όργανώσεώς της, ή Λέλα Καραγιάννη. Βοηθήθηκε πολύ, στή μεγά
λη της αύτή εθνική προσπάθεια, άπό
πολλές οικογένειες 'Ελλήνων πα
τριωτών.
Καί επέτυχε. 'Η μία ομαδική
φυγάδευσί, διαδεχόταν τήν άλλη.
Στο Στρατηγείο Μέσης άνατολής
μετέδιδε σημαντικές πληροφορίες
άναφερόμενες στις ένέργειες καί
τούς σκοπούς τών Ίταλογερμανικών
ύπηρεσιών καί έστελνε σχέδια εχθρι
κών οχυρώσεων, άεροδρομίων κ.λ.π.
Κάθε κίνησι έχθρικών πλοίων, γινό
ταν αμέσως γνωστή στο Συμμαχικό
Ναυαρχείο.

Τον ’Οκτώβριο του 1941 κατόπιν
προδοσίας, ή Λέλα Καραγιάννη συνελήφθη άπό τούς ’Ιταλούς καί έφυλακίσθη, μέ τήν κατηγορία της κατα
σκοπείας καί φυγαδεύσεως "Αγγλων,
καί έμεινε στη φυλακή έξη μήνες.
Πέρασε κατόπιν άπό δίκη καί ό
πρόεδρος τοϋ ’Ιταλικού στρατοδι
κείου στρατηγός Μαρτορέλι, προς
τον όποιο είχαν γίνει κατάλληλες
Ή προτομή ήρωίδος Λέλας Καραγιάννη είς τό άλσύλιον παραπλεύρως
τοϋ Μετσοβείου Πολυτεχνείου, τήν όποι
αν ή ευγνωμοσύνη των Ελλήνων εστησεν εις τήν μνήμην τής άδούλωτης ψυ
χής της·

ένέργειες, την άθώωσε. Μετά τήν
άπόλυσί της, ή Λέλα Καραγιάννη
συνέχισε τό έργο της μέ περισσό
τερη φλόγα. Στους βασικούς της
στόχους πρόσθεσε τώρα καί τις
δολιοφθορές κατά των στρατευμά
των κατοχής.
Προικισμένη, ή Λέλα Καραγιάννη, μέ άξιόλογη ευφυΐα, ισχυρή
θέλησι, άκατάβλητο σθένος καί μέ
πλημμυρισμένη τήν καρδιά άπό άγάπη γιά τήν Ελλάδα, συνέχισε τον
άγώνα της κατά των κατακτητών,
ώς τις 11 ’Ιουλίου 1944, οπότε καί
πάλι συνελήφθη. Αιτία τής συλλήψεώς της, αύτή τή φορά, ήταν ένα
έγγραφο άλλης όργανώσεως πού
άναφερόταν στη δρασι της καί το
όποιο, άπό κακή ένέργεια καί άμέλεια, έπεσε στά χέρια των δυναστών.
'Η σύλληψί της έγινε στο νοσοκο
μείο Έρυθροϋ Σταυρού όπου νοση
λευόταν, επειδή τό άγχος τοϋ άγώνος, ή πολλή δουλειά καί οί κακου
χίες, είχαν κλονίσει τήν υγεία της.
Τήν ίδια ήμέρα συνελήφθησαν και
τά πέντε παιδιά της, ένώ ό σύζυγός
της, μαζί μέ τά ύπόλοιπα δύο παι
διά τους, κατώρθωσαν νά διαφυ
γουν τήν σύλληψι.
Ά π ό έκείνη τήν ήμέρα, 11 ’Ιου
λίου 1944, ή μεγάλη ήρωΐδα Λέλα
Καραγιάννη, ύποβάλλεται, στά υπό
γεια της όδοϋ Μέρλιν, άπό τούς
μισαρούς καί λυσσασμένους ύποτακτικούς τοϋ Χίτλερ, σ’ ένα κύκλο
φρικτών καί συνεχών μαρτυρίων.
Προσπάθησαν μέ κάθε τρόπο τα
άπάνθρωπα αύτά τέρατα, νά άναγκάσουν τήν άθάνατη Λέλα Καραγιάννη νά όμολογήση καί νά κατονομάση τούς συνεργάτες. Τήν έκρέμασαν, τής έκαψαν τά χέρια μέ πυ
ρωμένα σίδερα, τής τρύπησαν, μέ
τήν λαβή τής πόρτας, δύο φορές τά
πλευρά καί τήν άφησαν πολλές ή μέ
ρες χωρίς νερό. "Εμειναν όμως χω 
ρίς άποτέλεσμα, όλα αύτά τά άπάν
θρωπα τεχνάσματα Ή γενναία Καραγιάννη δέν ξεστόμισε λέξι γιά τη
δρασι της καί τούς συνεργάτες της.
"Οταν πιά κουράστηκαν καί άπελπίστηκαν οί δήμιοί της, τήν έστει
λαν στή φυλακή Χαϊδαρίου, όπου
δέν έπαψε νά ένθαρρύνη τις άλλες
συγκρατούμενές της Έλληνίδες.

ΤΗ Ν ΑΥΓΗ Τ Η Σ 8ης Σ Ε Π Τ Ε Μ 
ΒΡΙΟΥ 1944, προ τριάντα άκριβώς
χρόνων, ή ήρωϊκή Έλληνίδα Λέλα

Καραγιάννη, άντίκρυσε θαρραλέα τό
έκτελεστικό άπόσπασμα, μαζί μέ
άλλους πατριώτες, σέ μιά χαράδρα
στο Δαφνί. Άντίκρυσε τό άπόσπα
σμα ψέλνοντας, μαζί μέ τούς άλλους
"Ελληνες μελλοθανάτους, τον ’Εθνι
κό μας "Υμνο. ’Ελάχιστα δευτερό
λεπτα πριν τήν έκτέλεσι, ή Λέλα
Καραγιάννη; άπευθυνομένη στούς
συμπατριώτες της, είπε: «Έηλά παι
διά τά κεφάλια, νά δοΰν οί θύννοι πώς
πεθαίνουν οί "Ελληνες διά τήν Π α
τρίδα τους!___». Τό κατατρυπημένο άπό τά βόλια τών κατακτητών
πτώμα της, παρέλαβαν οικογενεια
κοί φίλοι καί τό έθαψαν στον οικο
γενειακό τάφο τοϋ Β’ Νεκροτα
φείου Πατησίων.
Στην Λέλα Καραγιάννη, γιά τήν
μεγαλειώδη αύτή έθνική της παρου
σία καί τήν αύτοθυσία της στον
άγώνα τής έθνικής άντιστάσεως,
άπενεμήθησαν πολλές τιμητικές δια
κρίσεις. Ή Α γγλική Κυβέρνησις
τής άπένειμε τό παράσημο τής
Βασιλικής Δάφνης. 'Η Ακαδημία
Αθηνών τήν 30ήν Δεκεμβρίου 1947,
τής άπένειμε τό Βραβεϊον τής Α 
ρετής καί Αυτοθυσίας. Ό Πατριάρ
χης 'Ιεροσολύμων τής άπένειμε τον
Χρυσό Σταυρό τοϋ Παναγίου Τάφου
καί ό Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς τον
Χρυσό Σταυρό τοϋ Αποστόλου καί
Εύαγγελιστοϋ Μάρκου, καί ή Ε λ 
ληνική Κυβέρνησις άνεγνώρισε έπισήμως τήν Λέλα Καραγιάννη ώς
άρχηγό τής έθνικής όργανώσεως
«ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ» καί ώς έ
θνική άντίστασι τήν δρασι της καί
τήν δρασι τών συνεργατών της.
'Η Λέλα Καραγιάννη θυσιάστηκε
στο βωμό τοϋ άγώνος γιά τή λευτε
ριά, 34 ημέρες πριν άνατείλη ή πο
θητή ήμέρα τής άπελευθερώσεως.
'Η σκληρή μοίρα δέν θέλησε νά ζή
ση καί νά χαρή τήν Ελλάδα έλεύθερη. "Οταν όμως ή 12η ’Οκτω
βρίου 1944 ήρθε γεμάτη χαρές,
δάκρυα καί πλημμυρισμένη άπό
τό φώς τής λευτεριάς, πλήθη συνερ
γατών της ώδήγησαν εύλαβικά τά
βήματά τους στον τάφο της, μέ
λουλούδια τής έλεύθερης πιά 'Ε λ 
ληνικής γής καί άπέτισαν, μέ πολλή
θλΐψι, συγκίνησι καί πικρά δάκρυα,
φόρο τιμής καί εύγνωμοσύνης.
"Ας ύποκλιθοΰμε κΓ έμεϊς, μπρο
στά στήν ήρωϊκή αύτή μορφή,
μπροστά στήν γενναία Έλληνίδα
μητέρα Λέλα Καραγιάννη κι’ ας
παραδειγματισθοϋμε άπό τήν έθνι
κή της προσφορά καί τήν αύτοθυσία
της γιά τήν άθάνατη Ελλάδα.

Διακόσια περίπου κράτη, (έξ ών
περί τά εΐκοσιν έξηρτημένα), υπάρ
χουν εγκατεσπαρμένα επί των χέρ
σων τής Γης, μέ σμίκριστον τό
κράτος τοΰ Βατικανού (1000 κά
τοικοι έπΐ ένός τετρ. χλμ.) καί μέγιστον τήν Κίναν, από άπόψεως
πληθυσμού (850 έκατομ. κάτοικοι)
καί τήν Σοβιετικήν Ένωσιν, άπό
άπόψεως έκτάσεως (22,5 έκατομ.
τετρ. χλμ.). "Εν έκ των ανεξαρτή
των κρατών είναι καί ή Ελλάς,
εύρισκομένη εντεύθεν του μέσου
των άλλων κρατών, άπό άπόψεως
έκτάσεως καί πληθυσμού καί έπΐ
κεφαλής τούτων άπό άπόψεως ισ
τορίας καί συμβολής εις τόν μα
κραίωνα πολιτισμόν.
Ή συνολική έπιφάνεια τού πλα
νήτου μας, ταξιδιώτου τοΰ Διαστή
ματος, είναι 510 έκατ. τετρ. χλμ.
Αί χέρσοι τούτου (έπτά ήπειροι)
κατέχουν έκτασιν 136 έκατ. τετρ.
χλμ. καί αί θάλασσαί της (οί τρεις
ώκεανσί μετά τών παρεκταμάτων
των) έκτείνονται έπΐ έπιφανείας
374 έκατ. τετρ. χλμ. Ό πληθυσμός
τής Γής σήμερον (1974) άνέρχεται είς 3.850 έκατ. καί άνήκει εις
τρεις κυρίας φυλάς (τήν λευκήν,
τήν κιτρίνην καί τήν μαύρην), αί
όποΐαι λαλούν 3500 γλώσσας καί
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διαλέκτους (έξ ών 200 κύριαι) καί
ανήκουν είς 5 κυρίας θρησκείας.
Αί άνθρώπιναι δραστηριότητες
άπασών τών κοινωνιών έπί τής Γής
είναι ποικΐλαι είς έντασιν καί ποιό
τητα, μέ συνέπειαν νά μεταβάλλε
ται συνεχώς τό διεθνές σύστημα,
ιδίως ώς πρός τάς σχέσεις μεταξύ
τών κρατών. Αί δραστηριότητες
αυται προκύπτουν άπό ποικίλους
παράγοντας. Ό βασικώτερος τού
των είναι ή ποιότης τών άνθρώπων, ταύτης έξαρτωμένης έκ τοΰ
πολιτιστικού των περιβάλλοντος
καί τής παιδείας των, ώς καί έκ
κληρονομικών καταβολών. Οί λοι
ποί παράγοντες συνθέτουν τό πό
σης φύσεως άψυχον δυναμικόν.
Τούς παράγοντας τούτους, τούς
άφορώντας τήν Ελλάδα, έν συσχε
τισμοί μέ τήν Οικουμένην, θά έξετάσωμεν κατωτέρω διά βραχέων:

Ή Ελλάς εύρίσκεται έπί τής
βορείου εύκράτου ζώνης τής Γής
καί κατέχει τήν νότιον περιοχήν
τής κεντρικής χερσονήσου τής
Μεσογείου (είς ήν περιλαμβάνεται
καί ό Εύξεινος Πόντος). Ή Μεσό
γειος, έξ άλλουτ~εύρίσκεται είς
λίαν κεντρικήν θέσιν τής Νήσου
τού Κόσμου, ώς άποκαλοϋν οί
γεωπολιτικοί τήν συστάδα τών
τριών ήπείρων, ’Ασίας, Εύρώπης
καί ’Αφρικής. Ό κατέχων τήν Με
σόγειον, λέγουν οΰτοι, κατέχει τήν
νήσον τού κόσμου καί, κατ’ άκολουθίαν, όλόκληρον τήν Οικου
μένην. Τό κέντρσν ολοκλήρου τού
συστήματος τού συνόλου τής ξηρας τής Οικουμένης εύρίσκεται εγ
γύς καί νοτίως τής Ελλάδος. ’Ολί
γον νοτιώτερον τούτου εύρίσκεται
τό κέντρον τοΰ συνόλου τής κατοι
κήσιμου ξηράς τής Γής. "Ωστε ή
Ελλάς εύρίσκεται εγγύτατα τοΰ
κέντρου βάρους τής έπιφανείας τής
Γής, όπερ πολλαπλώς τήν ώφέλησεν είς τό παρελθόν καί τήν ώφε-

λεΐ καί θά τήν ώφελή. Άλλα πα
ράλληλος μέ τήν ωφέλειαν είναι
καί ή βλάβη, λόγφ τής συνεχοϋς
έπιβουλής των ξένων λαών εις βά
ρος της, ήτις πρό τινων αιώνων,
παρ’ όλίγον νά τήν άφανίση παν
τελώς.
Τό έμβαδόν τής χέρσου τής Ε λ 
λάδος είναι 132.000 τετρ. χλμ., ήτοι
τό έν χιλιοστόν τής χέρσου τής
Γής. Τό έμβαδόν τής πλήρους έπιφανείας τής Ελλάδος, μεθ’ όλων
τών θαλασσών της, ένθα είναι έγκατεσπαρμέναι Έλληνικαί νήσοι, άνέρχεται εις 500.000 τετρ. χλμ. δπερ
είναι, πάλιν, τό έν χιλιοστόν τής
συνολικής επιφάνειας τοϋ πλανή
του. Ή κατοικήσιμος χέρσος έπιφάνεια τής Γής είναι 56 έκατ. τ.χ.,
ένώ τής 'Ελλάδος είναι 115 χιλ. τ.χ.
(ήτοι τό 2ο]ο).
Ή Ελλάς κατέχει μίαν άπό τάς
πρώτας θέσεις έν τώ κόσμφ,—ίσως
τήν πρώτην—άπό άπόψεως μήκους
άκτών. Τοϋτο είναι λίαν έπωφελές
δι’ αυτήν, καθόσον αί άκταί άποτελοϋν ουσιώδη χρήσιμον παρά
γοντα, ιδίως σήμερον. Διά τήν Οι
κουμένην, ώς σύνολον, εις 1000 τ.
χλμ. χέρσου Αντιστοιχούν 4,5 χλμ.
άκτών (ήτοι 8 διά τήν Β. ’Αμερι
κήν, 4 διά τήν Ν. ’Αμερικήν, 10
διά τήν Ευρώπην, 4 διά τήν ’Ασίαν,
2,5 διά τήν ’Αφρικήν καί 6 διά τήν
’Ωκεανίαν). Διά τήν Ελλάδα άνά
1000 τ. χλμ. έδάφους της Αντιστοι
χούν 113 χλμ. Ακτών ("Ορα
POPULATION AND PRODUC
TION, σ. 9) καί διά τό σύνολον τής
χέρσου της 15.000 χιλιόμετρα άκτών:
Αί έκ τών θαλασσίων άκτών ώφέλειαι είναι πολλαί (θαλάσσιαι μεταφοραί, έγκατάστασις βιομηχα
νιών, λήψις δδατος διά τήν άφαλάτωσίν του, Αναψυχή, τουρισμός,
άλΐΐία, άλυκαί κλπ.).
Περαιτέρω ή Ελλάς έχει περισσοτέραν θαλασσίαν έκτασιν —τηρουμένών τών άναλογιών τών Αντι
στοίχων έμβαδών —πάσης άλλης
χώρας (πλήν έλαχίστων μικρών
νησιωτικών χωρών), μέ όρθήν κα
τανομήν τών χέρσων της έν συσχε
τισμοί μέ τάς θαλάσσας της. Τό
συνεχές θαλάσσιον ρεύμα έκ τού
Εύξείνου πρός τόν ’Ατλαντικόν
διέρχεται έκ τών Ελληνικών θαλασ
σών, μέ συνέπειαν τήν διατήρησιν
τής καθαρότητος καί τής διαύγειας
τούτων. Πλήν όμως ή Μεσόγειος—
έν ή καί ή Ε λλάς—ύφίσταται αύξανομένην μόλυνσιν έξ Αποβλή
των τών περί αυτήν χωρών.

Ή Ελλάς διαθέτει γενικώς οΰχί
μεγάλα Αποθέματα γλυκέων ύδάτων, άλλά έχει ικανοποιητικός υ
δατοπτώσεις καί βροχοπτώσεις. 'Ως
γνωστόν, τό ύδωρ Αποτελεί ένα
έκ τών πλέον σημαντικών πλουτοπαραγωγικών πόρων ένός Έθνους,
λόγφ τών ποικίλων έπωφελών χρησιμοποιήσεών του. Ή μέση άνά
μονάδα βροχόπτωσις εις δλόκληρον τήν γηΐνην έπιφάνειαν Ανέρ
χεται εις 685 χιλιοστά τού μέτρου.
Παρ’ ήμίν αυτή φθάνει εις τά 700
χιλιοστά. ’Επίσης προσεγγίζομεν
τόν παγκόσμιον μέσον δρον Από
άπόψεως ποταμών καί λιμνών.
"Οσον άφορά τό 'Ελληνικόν κλί
μα, τούτο έντασσόμενον εις τό έξαίρετον Μεσογειακόν, είναι τό καλλίτερον τού κόσμου, ώς υπερτε
ρούν τών κλιμάτων τών λοιπών
Μεσογειακών χωρών. Τό περίφημον Ελληνικόν κλίμα ύπήρξεν εις
έκ τών βασικών συντελεστών τής
γενέσεως έν τώ Χώρα μας, τού με
γίστου τών Ανθρωπίνων πολιτι
σμών καί τών έξοχων χαρακτηρι
στικών τού Έλληνος (λεβεντιά,
φιλότιμον κλπ.).
Τά δάση όλοκλήρου τής γηΐνης
έπιφανείας είναι 38 έκατομ. τ. χ.,
ήτοι τό 28ο]ο ταΰτης. Παρ’ ήμίν
ταΰτα καλύπτουν 25.000 τ. χ. ή
18,5ο]ο, ήτοι τά 2]3 τού μέσου δρού
τού συνολικού γήινου ποσοστού.
Αί καλλιεργούμενοι έκτάσεις τής
Γής είναι 18 έκατομ. τ. χ., ήτοι
14ο]ο τής έπιφανείας της ή 32ο]ο
τών κατοικήσιμων έδαφών της.
Τό παρ’ ήμίν ποσοστόν υπολείπε
ται τών ώς άνω. Τούτο αυτό παρατηρεΐται καί διά τήν πανίδα. Γενι
κώς παρ’ ήμίν δέν έχει συστηματοποιηθή ή γεωργία καί ή κτηνοτρο
φία.
Οί Άνθρωποι, ή Κοινωνία καί
ή φύσις, συστατικά στοιχεία τής
βιόσφαιρας, καθορίζουν τό σύστη
μα δραστηριοτήτων τού λογικού
έμβιου δντος, τού κυριάρχου τής
Γής, έντός τού τεχνητού καί φυσι
κού περιβάλλοντος του, έκ τού
όποιου προκύπτει ό πολιτισμός, ή
άνάπτυξις καί ή άξια τής Διεθνούς
Κοινότητος καί έπομένως καί τών
έπί μέρους κρατών ταύτης.
'Ο πληθυσμός τής Γής άνέρχεται σήμερον εις 3.850 έκατομ. άνθρώπων. Ή 'Ελλάς, έντός τών
όρίων της, έχει, σήμερον, πληθυ
σμόν 9 έκατομ. ήτοι τό έν τετρα
κοσιοστόν περίπου τού γήινου πλη
θυσμού. Ά ς ύπομνηοθή, δτι πρό
25 αιώνων οί Έλληνες, κατοικοΰν-

τες συμπαγώς είς νότιον Βαλκα
νικήν καί νότιον ’Ιταλίαν, ώς καί
δυτ. Μ. Ασίαν, καί έξηπλωμένοι
έφ’ δλων σχεδόν τών άκτών τής
Μεσογείου. μετά τού Εύξείνου, ήσαν 20 έκατομ. (δρα μελέτην Διε
θνούς Οίκου Δοξιάδη) καί πρό 5
αιώνων 35 έκατ. Οί άνά τήν Γήν
Απόγονοι τών άρχαιοελλήνων προσ
εγγίζουν σήμερον τό ήμισυ δισεκατομ., όφελληνισθέντες κατά συν
τριπτικόν ποσοστόν.
Ή μέση πυκνότης κατοίκων άνά
τήν Γήν είναι 28 άνθρωποι άνά 1
τ. χλμ. Έάν ύπολογισθή ή πυκνό
της μόνον διά τήν κατοικήσιμον
έκτασιν τής Γής (56 έκατομ. τ. χ.),
τότε ή ώς άνω πυκνότης Ανέρχε
ται εις 67,5 Ανθρώπους άνά 1 τ. χ.
Είς τήν Κίναν καί τάς ’Ινδίας ή
πυκνότης αυτή αύξάνεται είς 500
Ανθρώπους άνά 1 τ. χ. δπερ δη
μιουργεί λίαν σοβαρά δημογραφικά προβλήματα.
Είς τήν Ελλάδα ή μέση πυκνό
της δι’ δλην τήν έπιφάνειαν τών
χέρσων της είναι 66. Έάν άφαιρεθούν αί μή κατοικήσιμοι περιοχαί
της, ών τό έμβαδόν είναι 18.000
τ. χ. (τό 1]7 τής Χώρας), τότβ ή
πυκνότης Ανέρχεται είς 76, ήτοι
11ο]ο μεγαλυτέρα τού μέσου δρου
(έπί κατοικήσιμων περιοχών) τής
Γής. Γενικώς ή Πατρίς μας, έν
συσχετισμφ μέ τάς λοιπάς Χώρας
είναι περιωρισμένη είς χώρον μι
κρού έμβαδοΰ, έν σχέσει μέ τάς
άνάγκας της. Ή έλλειψις αυτή
χώρου διά τήν Ελλάδα μειοΰται,
Αλλά κατά έθνικώς έπικίνδυνον
τρόπον, διά τής έν αυτή ύπογεννητικότητος. (Έτησία αΰξησις πλη
θυσμού παρ’ ήμίν μόνον 0,45ο]ο,
ένώ διεθνώς περίπου 2ο]ο ή 34 γεν
νήσεις άνά 1000 κατοίκους διε
θνώς καί παρ’ ήμίν 16).
'Η οίκονομία τής Ελλάδος κα
τέχει διεθνώς μίαν μέσην θέσιν.
Χαρακτηριστικόν δυναμικόν της
είναι ό έμπορικός της στόλος, ό
όποίος είναι είς έκ τών μεγαλυτέρων τού κόσμου, (προσεγγίζει τά
25 έκατομ. τόννους). Οί οικονομι
κοί συντελεσταί έν Έλλάδι είναι
Αξιόλογοι, βελτιούμενοι συνεχώς.
Τό κατά κεφαλήν εισόδημα διά
τήν Ανθρωπότητα, λαμβανομένην
έν τώ συνόλφ της Ανέρχεται είς
1000 περίπου δσλλάρια κατά κεφα
λήν έτησίως. Τό Αντίστοιχον μέγε
θος διά τήν Ελλάδα προσεγγίζει
τά 1500 δολλάρια, δπερ σημαίνει
δτι ή Χώρα μας υπερβαίνει άξιολόγως τόν διεθνή μέσον δρον. (Ταύ525

της προηγούνται έκ των 175 κρα
τών της Γης, μόνον τά 30 περίπου).
Ό ουθμός αύξήσεως τοΰ κατά κε
φαλήν εισοδήματος είς τήν χώραν
μας κατά τά τελευταία έτη χαρα
κτηρίζεται υψηλός (άνω τοΰ 7ο]ο),
αυξανόμενος συνεχώς, έτι περαι
τέρω (κατά τόν WORLD BARC
ATLAS).
Σημαντικά έσοδα προκύπτουν δΓ
ήμάς έκ τοΰ Τουρισμού, τής Ναυ
τιλίας τών μεταναστευτικών εμ
βασμάτων καί τών επενδυόμενων
κεφαλαίων τοΰ εξωτερικού.
’Από άπόψεως σχέσεως πληθυσμοΰ πρός καλλιεργήσιμον έδα
φος ή Ελλάς μειονεκτεΐ ελαφρώς
τοΰ διεθνοΰς μέσου όρου. Αί κατά
κεφαλήν καλλιεργούμενοι εκτά
σεις άνά τήν Γην άνέρχονται είς
5,2 στρέμματα κατ’ άνθρωπον, ενώ
δΓ ήμάς είναι 4,5 (υπολείπεται κα
τά 13ο]ο). 'Η γεωργία μας υστερεί
κυρίως ως πρός τήν μέθοδον. Άνά
τόν κόσμον, κατά μέσον όρον,
άντιστοιχοΰν 11 στρέμματα παρα
γωγικού δάσους κατ’ άνθρωπον,
ενώ παο’ ήμΐν είναι 3 στρέμματα
δασικών έκτάσεων κατά κάτοικον
καί έτι όλιγωτέρα έκτασις παραγω
γικού δάσους. Καί παρά τήν θλιβεράν ταύτην κατάστασιν τά δάση
μας καίονται καί έκχερσοΰνται
συνεχώς. Συνεπώς ύστεροΰμεν λίαν
σημαντικώς είς δασικόν πλούτον.
Τούτο επιβάλλει τήν λίαν σημαντι
κήν άναδάσωσιν, ιδίως είς όπωροφόρα δένδρα (καί δή ελαίας),
λίαν άποδοτικών, ένεκα τοΰ εύκράτου κλίματος τής Χώρας μας.
'Υστερεί, έπίσης, ή Ελλάς είς
άλιεύματα, καθόσον περιοριζόμεθα
νά άντλοΰμεν ταΰτα έκ τών θαλασ
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σών, άνευ καλλιέργειας των, πλήν
όλίγων έξαιρέσεων (έλάχιστα ιχ
θυοτροφεία). 'Ως νά ήθέλωμεν νά
ίκανοποιήσωμεν τάς είς κρέατα
άνάγκας μας διά τών θηραμάτων!...
Τούτο άποτελεΐ έκπλήσσουσαν καθυστέρησιν είς τήν άλιείαν καί δή
είς χώραν, ή όποια κυρισλεκτικώς
κολυμβα έντός θαλασσών καί δή
τοιούτων μικρού βάθους (τό μέσον
βάθος των είναι περί τά 150 μ), καί
μέ άνάπτυγμα άκτών 15.000 χλμ.,
τό μεγαλύτερον πάσης άλλης χώ
ρας.
Είς πηγάς ένεργείας ή Ελλάς,
έν σχέσει μέ τόν λοιπόν κόσμον,
υστερεί σημαντικώς. Διεθνώς, κα
τά μέσον όρον, αί έκμεταλλευόμεναι πηγαί ένεργείας, μετατρεπόμεναι είς κιλοβατώρας κατά κεφα
λήν άντιστοιχοΰν είς 13 έκατομ.
κατ’ άτομον, ένφ παρ’ ήμΐν άνέρνται μόνον είς 3]4 τοΰ έκατομ.),
δηλ. τό 6 ο)ο τοΰ άντιστοίχου διε
θνούς ποσού. 'Η πρόσφατος άνεύρεσις είς τήν Χώραν μας κοιτασμά
των πετρελαίου θά βελτιώση άξιολόγως τό ένεργειακόν μας δυναμι
κόν. Πάντως πολλαί άλλαι χώραι
εύρίσκονται είς χειροτέραν κατάστασιν άπό τήν 'Ελλάδα. ’Αξιόλο
γος είναι ό πλούτος τοΰ ύπεδάφους
τής Ελλάδος, ό όποιος έχει δυνατό
τητα περαιτέρω σημαντικής έκμεταλλεύσεως.
Άπό άπόψεως έπιπέδου Παιδείας
ή Ελλάς υπερβαίνει αίσθητώς τόν
διεθνή μέσον όρον. Πρό ΙΟετίας
περίπου ό διεθνής μέσος όρος έγγραμμάτων ήτο 56 ο)ο έπί τοΰ συνο
λικού γήινου πληθυσμού, παρ’ ή
μΐν δέ ήτο 75 ο)ο. Σήμερον τά ώς
άνω ποσοστά έχουν άνέλθει άξιολόγως, ιδίως διά τήν Χώραν μας.
’Επίσης, διεθνώς (τό 1960) είς τούς
ήλικίας 5 έως 14 έτών μόνον 42 ο)ο
έμορφώνοντο είς σχολεία, ένώ παρ’
ήμΐν 60 ο)ο. Είς τήν μέσην (γενι
κήν) έκπαίδευσιν τά ποσοστά εί
ναι εύνοϊκώτερα διά τήν Ελλάδα,
μέ διεθνές ποσοστόν 2,3 ο)ο καί
Ελληνικόν 3,2 ο)ο, ήτοι μέ υπερο
χήν ήμών κατά 40 ο)ο. Πάντως
άπαιτεϊται, άναδιοργάνωσις καί
προσαρμογή είς τάς έξελίξεις, τής
Παιδείας, πρός μεγίστην άπόδοσιν τής ευφυΐας τοΰ λαού μας ήτις
κατέχει πρωτεύουσαν θέσιν είς τόν
κόσμον.
Είς τόν τομέα τής κρατικής Διοικήσεως, εύρισκόμεθα είς καλήν
θέσιν, κατ’ άντίστοιχον διεθνή
σύγκρισιν, ιδίως λόγφ τής συντελουμένης ωφελίμου άποκεντρώ—
σεως.

Διά τήν έν γένει τεχνολογικήν
μας άνάπτυξιν ή σύγκρισις είναι
μάλλον ευνοϊκή, διότι κατέχομεν
θέσιν διεθνώς άνω τοΰ μέσου όρου.
Γενικώς ή βιομηχανική άνάπτυξις τής Χώρας σημειώνει άνοδικήν
πρόοδον.
Ό σύγχρονος πολιτισμός τής
Ελλάδος, παρά τήν μακραίωνα
δουλείαν καί τήν μόλις 1 1]2 αίώνος έλευθέραν ζωήν, δέν υστερεί
άξιολόγως τών προηγμένων χω
ρών. ’Εκεί όπου υπερέχει τά μέγι
στα ή Ελλάς είναι ό πολιτισμός
τοΰ παρελθόντος (άρχαΐα καί βυ
ζαντινά κτίσματα καί γενικώς πο
λιτιστικά έργα), μέ συνέχειαν 5.000
έτών, διακοπεΐσαν κατά τήν 400ετή δουλείαν. Τούτου τό περιεχόμενον πρέπει νά έκμεταλλευθώμεν
έτι περαιτέρω, καθόσον αί άντίστοιχοι δυνατότητές του είναι λίαν
έκτεταμέναι.
Ύφίσταται παρ’ ήμΐν άξιόλογον
μετάναστδυτικόν ρεύμα, όπερ όφελεΐ οίκονομικώς διά τών έμβασμάτων τήν χώραν, άλλά τήν ζημιώνει
λόγω άπομειώσεως τοΰ πληθυσμού
της καί δή τοΰ πλέον δυναμικού
μέρους του. Τό ώς άνω ρεύμα άποδεικνύει τό περιωρισμένον τών έδαφών καί τοΰ έν γέ /ει πλούτου τής
Πατρίδος μας.
Ή Χώρα μας άποτελεΐ σημαντι
κόν κόμβον διεθνών άεροπορικών
συγκοινωνιών, χωρίς νά ύστερή
είς τάς χερσαίας καί θαλασσίας
συγκοινωνίας.
Οί Ελληνικοί έμπορικοί λιμέ
νες κατέχουν άξιόλογον θέσιν έν
τή Μεσογείφ (οί λιμένες Πειραιώς.
Έλευσΐνος καί Μεγάρων κατέχουν
τήν 6ην θέσιν καί τής Θεσσαλονί
κης τήν 8ην μέ κίνησιν άπό 13.000
μέχρι 9.000 τόννων), είς δέ τήν
άνατολικήν Μεσόγειον τήν πρώτην καί δευτέραν άντιστοίχως, οί
τού Πειραιώς καί τής Θεσ]νίκης.
"Οταν κατασκευασθή ή μελετωμένη διώρυξ άπό Θεσ]νίκης πρός τό
έσωτερικόν τής Βαλκανικής καί
έκεΐθεν πρός τήν κεντρικήν Ευρώ
πην τότε ή διά πλωτών μέσων διακίνησις άγαθών άπό καί πρός τήν
Ελλάδα θά είναι λίαν σημαντική.
Άπό άπόψεως ένεργειακής δικτυώσεως ύστεροΰμεν. Έσωτερικώς ό ένεργειακός μας πλούτος
αύξάνεται διά τών λιγνιτών, τών
ύδατοπτώσεων καί ιδίως διά τοΰ
άνευρεθέντος πετρελαίου. Ήλεκτρκή ένεργειακή σύνδεσίς μας έχει
γίνει μόνον μέ τήν Γιουγκοσλαΐαν.

’Απαιτείται περαιτέρω διεθνής δικτύωσις (ιδίως ήλεκτρική), άλλα
καί δι’ αγωγών πετρελαίου έκ τών
αραβικών χιορών, (ιδίως τής Λ ι
βύης πρός τήν Ευρώπην). Ε π ίσ η ς
απαιτείται δικτύωσις διά τά ϋδατα
(ιδίως τών έκ βορρά ποταμών, δι’
οϋς απαιτούνται διμερείς συμβά
σεις). "Οταν ή άφαλάτωσις τών
θαλασσίων όδάτων γίνεται μέ μι
κρόν κόστος, ό υδάτινος πλούτος
τής Χώρας θά είναι λίαν σημαντι
κός.
Ή τηλεπικοινωνιακή δικτύωσις
τής Ε λλά δος (τηλ]κώς, τηλεοπτικώς καί δορυφορικώς) είναι επαρ
κής, βελτιουμένη συνεχώς. Γενι
κώς αί διεθνείς δικτυώσεις μας —
κρινόμεναι λίαν ζωτικαί διά τήν
Χώραν —άναπτύσσονται βραδέως,
άλλά μέ ένθαρυντικάς προοπτικός,
έφ’ όσον βεβαίως ένταθοΰν αί σχετικαί μελέται.
'Ο τουρισμός άποτελεί ένα άξιόλογον παράγοντα δυναμισμού διά
τήν Ελλάδα. Οΰτος ηόξήθη έκπληκτικώς κατά τά τελευταία έτη.
Οί τουρΐσται προσελκύονται λόγιο
τών άρχαιοτήτων μας, τοΰ εύκραοϋς κλίματος, τών έξοχων άκτών
μας, τών έξοχων νησιωτικών συμ
πλεγμάτων, τής σχετικής εύθηνείας ως καί τής εόγενείας τών Ε λ 
λήνων. Αί υφιστάμενοι τουριστι
κοί έγκαταστάσεις τής Χώρας είναι
σημαντικαί. ’Από άπόψεως άρχαιοτήτων, ποιοτικώς κατέχομεν τήν
πρώτην θέσιν είς τόν κόσμον, καί
κατά τά λοιπά τήν δευτέραν μετά
τήν ’Ιταλίαν.
Συμπερασματικώς ή Ε λ λ ά ς συγκρινομένη μέ άπαντα τά κράτη τής
Γής εύρίσκεται είς λίαν κεντρικήν
θέσιν έν τώ κόσμφ, υπερτερεί είς
κλίμα καί φυσικόν τοπίον, υστερεί
είς χλωρίδα πανίδα, άποδοτικά έδάφη καί ένεργειακόν πλούτον (τό
τελευταΐον θά βελτιωθή διά τών
πετρελαίων της), υπερτερεί είς άρχαΐον παραδοσιακόν πολιτισμόν,
είναι μάλλον πυκνοκατιρκημένη,
συντηρείται άπό τήν έσωτερικήν
δραστηριότητά της, καί κατά ση
μαντικόν προσοστόν άπό τήν διε
θνή, κατέχει σημαντικόν βαθμόν
άναπτύξεως καί έχει άνάγκην περισ
σοτέρων συνδέσεων καί δικτυώ
σεων μέ τόν διεθνή χώρον. Τέλος,
δύναταί τις νά υποστήριξή ότι αυ
τή εύρίσκεται είς καλήν θέσιν
έν τώ διεθνεΐ πλαισίφ, ήτις είναι
ένηρμονισμένη μετ’ αυτού, καί έχει
δυνατότητας συνεχούς βελτιώσεώς
της.

Και τούτα τα δειλινά θα ατιοδοθοϋν πάλιν στήν ξανθή μονα
ξιά τους. Σαν κάθε χοονον, σαν κάθε τέλος. Μέ τήν σνμφωνικήν
τοΰ Ηλιον, σοττο βοτσε σε μια σονρντίνα φωτός. Και μέ τις πανύ
ψηλες κορφές τών πεύκων κατάχρνσες, κάπως χλωμές, ανάμεσα
Βόλτα και Φούρκα — στην έγκαταλειπομένην Χαλκιδικήν.
Εφθασαν οι σιωπηλές ώρες, αργές πίσω άπό τις ύστατες
εκρήξεις τον καλοκαιριού για νά άποκαταστήσονν έν ενλαβεία
τήν ομορφιάν στις πραγματικές διαστάσεις της. Μέ τόν εσπερινόν
ουρανον πασπαλισμενον χρυσόσκονη και μέ κάτι πορφυρά ράκη
νεφών νά αρμενίζουν μακρυά, πρός τήν Δύση. Τότε πού τά
πετεινα τινασσονν τις φτεροΰγες τους πάνω ατό νυκτερινό κατα
φυγών και η σιωπή παρεμβάλλει υποβλητικόν ίντερμέδιο άνάμεσα
στους θνησκοντας κελαϊδισμούς και στις πρώτες κραυγές πού
εγείρουν οί λαγκαδιές.
Κάπου εκεί, αναμεσα στο φώς καί τό έπερχόμενο σκότος,
απλώνεται μελιχρή ή σιωπή τών θαλασσινών δασών. Καί τά
ακρογιάλια σνγκρατοϋν τήν ανάσα τονς, γαλήνια, άτέλειωτα καί
γαλαζια, πριν εκσπαση στα λεία χοχλάδια ό άτέρμων ψίθυρος τών
νυκτερινών νερών.
Τώρα πλέον ημπορεί νά ήρεμήση ό Χολομών διά νά άτενίση
τις γαλαζωπές χερσονήσους νά πνίγωνται στο τριανταφυλλί φώς.
Και τα κάστανα γλυκαίνουν στις άγριες καστανιές, ενώ βαθειά,
στην άκρη τών οριζόντων τά ξύλινα σήμαντρα μετρούν κατά τήν
παραδοσιν τις ώρες καί τις προσευχές τού 'Αγιωνύμον ’Όρους.
Επιστρέφει αργά στήν γαλήνη της ή Χαλκιδική όταν ό
Ηλιος συναζη στο συναξάρι τών εποχών τήν σκληρότητα τ.ού φω
τός του. Τα προσκυνητάρια τών πάληών στρατοκόπων καί τών
κυρατζηδων λησμονημένα ατούς απάτητους δρόμους τών παρα
δόσεων.
Οί ψαράδες απερίσπαστοι στή βραδυνή δούλεψη. Καί τό
ρούσικο τέμπλο τών Νέων Ρόδων, περίτεχνο εμπρός στα μονα
χικά αγιοκέρια τών κυράδων. Μέ τούς 'Αγίους φορτωμένους δλην
την θλίψη τής Καππαδοκίας καί τήν έναγώνιαν αναζήτηση τής
ρούσικης γής — δλο τό χρυσάφι, τό σμάλτο καί οι καημοί τής
'Αγίας Πετρουπόλεως.
Στήν Τζάφα άπρόσβλητην καί απροσπέλαστην ακόμη άπό
τούς κοσμικούς, τά ποτάμια ρέουν κάτω απ’ τά πλατάνια καί τις
καλαμιές έως τά γυμνά ξύλα τής ακροθαλασσιάς — είς ύπόμνησιν
τής αίωνιότητος. Καί κάποιος καλόγηρος φροντίζει τις γλάστρες
του στο ξύλινο περιστύλων τοΰ Μετοχιού — πάνω στο φρύδι
τής πλαγιάς, αντίκρυ στήν αιώνια σιωπή.
Εγκαταλείπεται άπό τούς εισβολείς τήν ωραιότερη ώρα της
η Χαλκιδική — ευτυχώς. Καί ήμπορεί πάλιν μόνη μέ τούς πι
στούς της, νά άφεθή στις εναλλαγές τών χρωμάτων, πού υποση
μειώνουν τά βήματα ενός έρποντος Φθινοπώρου.
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'Ο τροχός της 'Ιστορίας άλέθει
άδυσωπήτως, ύπέρ πάσαν άλλην επο
χήν σήμερον, τούς λαούς, οίτινες
δέν συντηροΰσι την ιστορικήν των
Μνήμην, δέν άναπτύσσουσι, δσον
δει, τάς αύτόχθονας Παραγωγικάς
των Δυνάμεις—εμψύχους τε και
ύλικάς—καί δέν έλαύνονται ύπο ’Ε 
θνικών Όραματισμών. Αί μεγάλαι
ίστορικαί καταρρεύσεις άλλων λαών,
άλλα καί αί τραγικαί δοκιμασίαι καί
καταλυτικαί άμπώτιδες τοϋ πολυπλάγκτου εθνικού βίου οφείλονται
σχεδόν άποκλειστικώς εις τον κατά
καιρούς σημειωθέντα εθνικόν απο
προσανατολισμόν, την εθνικήν λήθην
ώς καί εις τήν έθνικήν αδυναμίαν ή
άβελτηρίαν άναπτύξεως καί άξιοποιήσεως τών αύτοχθόνων δυνά
μεων καί εθνικών ήμών κεφαλαίων.
Βεβαιωμένον ίστορικώς τυγχάνει
δτι το τιμιώτερον εθνικόν ήμών
κεφάλαιον είναι ό άνθρωπος, ό Έ λ λην άνθρωπος. Θεωρείται καί είναι
εν άπο τα ισχυρότερα καί σταθερώτερα τοΰ κόσμου εις εύφυΐαν.
’Έ χει δμως καί το τραγικόν προνόμιον να αύτοκαταλύεται, νά αύτοδημιουργήται καί νά αύτοκαταστρέφεται, νά πραγματώνη το θαύμα
εν ώραις όμονοίας καί ένότητος,
αλλά καί νά όρχήται δαιμονιωδώς
έν διχονοίαις, στροβιλιζόμενος ύπο
τοΰ Αιόλου τών παθών, έν τέλει δέ
να περιπίπτη εις χαίνόντας Καιάδας
έθνικών συμφορών. Ή Εθνική ή-
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μών ιστορία, μάρτυς άδιάψευστος,
σημειοΐ τήν Δόξαν, άλλά καί τήν
Αισχύνην, τήν άνύψωσιν εις τούς
ούρανούς άλλά καί τήν κάθοδον εις
τον "Αδην τοΰ λαού τών Ελλήνων.
Κατά συνέπειαν ή δσον ένεστι
εύρυτέρα, ούσιαστικωτέρα καί λυσιτελεστέρα άφ’ ενός άξιοποίησις τών
μεγάλων καί πανθομολογουμένων
ικανοτήτων καί δυνάμεων τοΰ λαοΰ
μας καί ή καταστολή ή έκρίζωσις καί
άποκάθαρσις έκ τών καταλυτικών
άδυναμιών καί έλαττωμάτων της
φυλής, είναι ού μόνον άδήριτος
έθνική άνάγκη, άλλά καί ιστορική
έπιταγή, κραυγαλέον αίτημα τών
καιρών μας. "Αν άλλοτε έπετρέπετο, ύπ’ όξύμωρον σχήμα, ή «Πο
λυτέλεια» τών έθνικών διαιρέσεων,
διχονοιών καί αύτοκαταλύσεων, σή
μερον τοιοΰτόν τι δέον νά θεωρήται
ού μόνον ώς έθνική συμφορά, άλλ’
ώς Έθνική αύτοκτονία. Πάσα περί
τούτου άμφισβήτησις θά έδήλου
άνεπίτρεπτον άγνοιαν τών νέων ι
στορικών έξελίξεων καί έλαττωματικήν ή παντελή έ'λλειψιν διοράσεως τών μελλοντικών, καθ’ ιστο
ρικήν νομοτέλειαν, άνακατατάξεων,
ιδία εις τήν ’Ανατολικήν λεκάνην
τής Μεσογείου.
Το ήράκλειον δμως έργον τής
άναπτύξεως καί άξιοποιήσεως καί
γονιμοποιήσεως τής έθνικής ήμών
άρετής, άλλά καί τής καραδοκούσης
καί συμφοράς πλείστας έπενεγκού-

σης τώ·Έ λληνισμώ άδυναμίας καί
ροπής προς αύτοκατάλυσιν θερα
πείας, ώς καί ή διαφύλαξις άκεραίας τής ’Εθνικής Μνήμης καί ή
σφυρηλάτησις ’Εθνικών Ό ραματισμών είναι, πρέπει νά είναι, κατά
τον άφορισμον τοΰ ώς άληθώς φιλο
σόφου καί πολιτικοΰ Πλάτωνος,
καθήκον τής Πολιτικής Επιστήμης,
τής ’Εθνικής Πολιτικής, ώς σήμερον
θά έλέγομεν.
Καί, κατά το είωθός, ή Πολιτική
Ε πιστήμη άποπειράται τον θωρακι
σμόν τοΰ ’Έθνους διά τοΰ Καταστα
τικού Χάρτου τής Πολιτείας καί τοΰ
Νόμου κατά πάσης _έθνικής έκτροπής, δμως δέν παύει τοΰτο νά είναι
έξωτερικός θωρακισμός, πλάσμα νο
μικόν, καταναγκασμός, δλως άπαραίτητος βεβαίως, ούχί δμως έν
παντί καί πάντοτε τελεσφόρος καί
άρρηκτος, ώς ή 'Ιστορία μαρτυρεί.
Παράδειγμα έστω ή ’Αρχαία ’Α 
θηναϊκή Δημοκρατία, ήτις διά τών
αύτών νόμων, δι’ ών έμεγαλύνθη
έπί Περικλέους, διά τών ιδίων αύτοκατελύθη έπί τών δημαγωγών καί
τών Σοφιστών.
Μόνον ή Παιδεία, ή «Πολιτική
Παιδεία» (Πλάτωνος «Εύθύδημος»)
δύναται νά ύλοποιήση ,τήν Πολι
τικήν Επιστήμην καί νά θωρακίση
τον πολίτην, έκαστον πολίτην, κατά
τοΰ ίδιου τοΰ κακού έατοΰ του, νά
διαμορφώση τήν έσωτερικήν αύτο-

νομίαν του καί νά καταστήση πάντα
πολίτην φρουρόν των νόμων, θεματοφύλακα της ’Εθνικής Πίστεως καί
συναυτουργόν, «συνοδηγόν», έπιτραπήτω ή έκφρασις, τοϋ έθνικοϋ
πηδάλιου διά τον άσφαλή πλοϋν τοϋ
Έθνικοϋ σκάφους προς τά μεγάλα
του πεπρωμένα.
'Ως έκ τούτου εις την ’Εθνικήν
Παιδείαν άνατίθεται οχι άπλώς τό
«ως βέλτιστους ποιείν τούς πολίτας»,
(Πλάτωνος «Μενέξενος»), άλλά καί
ή αύτασφάλισις, ή σωτηρία, ή προαγωγή, ή εύδαιμονία καί ή έπιβίωσις τής Πολιτείας. Ταυτιζομένη
οΰτω πως ή Παιδεία μέ την Πλατω
νικήν «Παιδαγωγοΰσαν Πολιτείαν,
μέ αυτήν ταύτην τήν Πολιτείαν,
είναι τούλάχιστον εύνόητον δτι πρέ
πει αυτή, ή Παιδεία, νά άποτελή
τό πρώτον ταύτης χρέος καί μέλημα,
τό Πρώτον ’Εθνικόν Καθήκον, νά
ευρισκηται πάντοτε εις τήν κορυφήν
τής Εθνικής Πολιτικής.
Ό μέγας ’Ά γγλος πολιτικός Ντισραέλι κατέλιπεν ως υποθήκην προς
τό Βρεττατικόν ’Έθνος άποστροφήν
τήνδε: «Ποιον είναι τό πρώτον Κεφάλαιον τής Πολιτείας; 'Η Παι
δεία. Καί τό Δεύτερον Κεφάλαιον
τής Πολιτείας; 'Η Παιδεία. Καί τό
τρίτον ■Κεφάλαιον τής Πολιτείας;
'Η Παιδεία. 'Η Παιδεία, λοιπόν,
καί δή ή πασών άρίστη καί πρώτη
Ελληνοχριστιανική Παιδεία, είναι
τό πρώτον καί τό δεύτερον καί τό. . .
έκατοστόν Εθνικόν ήμών Κεφάλαιον, ή βεβαιοτέρα καί άναγκαιοτέρα έπένδυσις τής Ε θνικής Πολι
τικής.
Οί ’Αρχαίοι "Ελληνες πρώτοι εις
τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος έδημιούργησαν τήν Παιδείαν, θεωρήσαντες ταύτην ού μόνον ώς δικαίωσιν
τής άνθρωπίνης ύπάρξεως καί ώς
άγωνιστικήν τάσιν πρός ταύτισιν
βίου καί λόγου καί πρός άρσιν καί
άνάτασιν τής πραγματικότητος εις τό
ύψος τής- ιδέας, άλλά καί ώς παρά
γοντος διαμορφωτικοΰ τοϋ ύπεραττομικοϋ, ομαδικού ήθους τής πολι
τείας, τής δημιουργού τοϋ πολίτου
«ώστε τέλεον γενέσθαι, άρχειν τε
καί άρχεσθαι μετά δίκης έπιστάμενον». Έλαύνονται οί ’Αρχαίοι
"Ελληνες δχι μόνον άπό μίαν γνησίαν άνθρωπίνην άγωνίαν διά τήν
πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν δη
μιουργίαν καί άπό ένα άδολον πόνον
διά τον Άνθρωπον, τον αιώνιον
άνθρωπον, καί τάς τύχας του, άλλ’
έν ταυτώ καί άπό τήν άναγκαιότητα
διαμορφώσεως καί ίσχυροποιήσεως

τής πολιτικής καί εθνικής εύθύνης
τοϋ άνθρώπου πολίτου.
Το δεύτερον δέ τοΰτο παιδαγω
γικόν των αίτημα διεπότισε τον
ελληνικόν ιστορικόν βίον καθ’ δλας
τας φάσεις καί περιόδους αυτού ώς
έντονον λαϊκόν βίωμα καί έλατήριον
τής ιστορικής καί έθνικής του δη
μιουργίας. Είδικώτερον, ή θεμελι
ώδης άξια τοϋ πολιτισμού καθ’ έλους
τούς άγώνας τού Ελληνισμού, οί
οποίοι, υπό τήν πολεμικήν μορφήν
των, καθ’ δλην τήν μακραίωνα καί
πολυκημαντον όδυσσειακήν πορείαν
τού Έθνους, δέν ήσαν άλλο, παρά
άπελευθερωτικοί άγώνες (Βουρβέρη?)·
Η μελέτη τού άνεσπέρου, μονα
δικού καί άνεπαναλήπτου πολιτι
στικού θαύματος τής Κλασσικής
Ελλάδος πιστοποιεί δτι μάλιστα
πάντων ή παιδεία, ή παιδεία ή έρειδομένη εις τό παρελθόν καί παρασκευαζουσα τό μέλλον, ή δ.ατηροΰσα
την Παράδοσιν, άλλά καί έπιδ.ώκουσα τήν Πρόοδον, ή παιδεία ύπήρξεν η κυριωτάτη δημιουργός
δύναμις, ή καταστήσασα τον Ά ρ χα ΐον 'Έλληνα πρότυπον «καλού κάγαθοΰ» άνδρός, διανοητοϋ, πολίτου καί
Πατριώτου.
"Οτε ή 'Ιστορική Μοίρα καί ή
Δόξα εκρουαν τάς πύλας τής Ε λ 
λάδος εις τάς Θερμοπύλας, ό Σπαρ
τιάτης Δημάρατος αντιτάσσει εις
τήν μεγαλαυχίαν τού Ξέρξου, επί
τώ μεγέθει τών υλικών του δυνά
μεων, τάς άρετάς καί μάλιστα τό
φιλελεύθερον καί τό νομοταγές τών
Ελλήνων, εΐπών «Βασιλεύ, επειδή
αληθείη χρήσασθαι πάντως μέ κε
λεύεις ταΰτα λέγοντα, τά μή ψευδόμενός τις ύστερον ύπό σεΰ άλώσεται,
τή Ελλάδι πενίη μέν άείποτε σύν
τροφος εστι, άρετή δέ έπακτός
εστι, από τε σοφίης κατεργασμένη
και νομού ισχυρού, τή διαχρεομένη
η Ελλάς τήν τε πενίην έπαμύνεται
καί τήν δεσποσύνην».
"Ηγαγε δέ ή παιδεία εκείνη άναμφισβητήτως τον Ελληνισμόν είς
πνευματικήν καί πολιτικήν ούρανοδρομίαν καί διέπλασε τάς άειζώους
άρχάς, βιώματα καί άξίας, αίτινες
αδιαλείπτως Ικτοτε διέπουσι τήν
ζωήν τών Ελλήνων καί τής άλλης
άνθρωπότητος, καί ύπετύπωσε τούς
θείους νόμους, οίτινες διασφαλίζουσι μέχρι σήμερον τον άνθρώπινον
βίον καί ώς συνελόντι κατέστησε
τούτους «ίσοθέους διδασκάλους τής
άνθρωπότητος» (Γκαίτε).
Τό Ελληνικόν Παιδευτικόν πά

θος εγείρει έν συνεχεία τόν Ε λληνι
σμόν εις οικουμενικήν έξόρμησιν
διά τού Μ. ’Αλεξάνδρου, τού έκπολιτιστού δορυκτήτορος, δστις, κατά
τόν ’Ισοκράτη, «τό τών Ελλήνων
όνομα πεποίηκε μηκέτι τού γένους,
αλλά τής διανοίας δοκεΐν είναι καί
μάλλον "Ελληνας καλεΐσθαι τούς
τής παιδείας τής ήμετέρας ή τούς
τής κοινής φύσεως μετέχοντας».
Καί δτε, μετά ταΰτα, ή Διαίρεσις
καί ή αύτοκαταλυτική μανία τής
παρακμαζούσης Ελλάδος θά έπιφέρη βαρύ τό λυκόφως τής άπαιδευσίας καί τήν έκ τούτων εθνικήν
άποδυνάμωσιν καί άποπροσανατολισμόν, ή Ρώμη θά έλθη διά νά θέ
ση τέρμα εις τήν πολιτικήν δπαρξίν
της. Ή Ε λλά ς θά κληθή νά καταστή θεραπαινίς τής κοσμοκρατείρας
Ρώμης.
Ά λ λ ’ εδώ προετοιμάζεται τό θαύ
μα. 'Ο Ποιητής τό σημειώνει «Δέν
χάνομαι στά Τάρταρα—μονάχα ξα
ποσταίνω—στή ζωή ξαναφαίνομαι—
καί λαούς άνασταίνω». 'Η ήττηθεΐσα
η δούλη Ε λλάς διά τής Παιδείας της
θά άνατρέψη τήν κατάστασιν, θά ύποτάξη τό άγροΐκον Λάτιον καί θά καταστήση τάς ύπερηφάνους Ρωμαϊκάς λεγεώνας άχθοφόρους, αίτινες
θά μεταφέρουν εις τά άκρα τού
Im perium τούς "Ελληνας πνευμα
τικούς κατακτητάς. «GRAECIA
CAPTA F E R R U M VICTOREM
VICIT» ομολογεί ό 'Οράτιος καί ή
ιστορία σημειοΐ νέον σταθμόν εις
τήν πορείαν τού πολιτισμού, τόν
Ελληνορωμαϊκόν. 'Η Ε λλάς καί
πάλιν είναι παρούσα είς τήν διαμόρφωσιν τού ιστορικού γίγνεσθαι
χάρις εις τήν Παιδείαν της.
Νέα μεγαλειώδης άποστολή οι
κουμενική καί διαιώνιος άναμένει
μετ’ ολίγον τήν Ελληνικήν Παιδεί
α ν! Τό μέγιστον προνόμιον νά θεμελιώση μέ τήν φιλόσοφον σκέψιν
της καί μέ τούς θείους φθόγγους
τής γλώσσης της τά Εύαγγέλια,
τήν Καλήν ’Αγγελίαν τού Ιησού
τού άπό Ναζαρέτ. Ά φ ’ δτου άπό
τού βήματος τής Πνυκός καί διά
τού ’Αποστόλου Παύλου ήστραψεν
τό φώς τού Χριστιανικού 'Ηλιου
είς τήν πόλιν τής Παλλάδος, νέα
ζωή άνεδύθη άπό τάς ένεσαρκωμένας μέ πεντελικόν μάρμαρον μορφάς τού Παρθενώνος, νέον νόημα
καί ερμηνεία έδόθη είς τόν "Ελληνα
Λόγον. Άπεδείχθη δτι ούτος εστι
ό Πρόδρομος είς Χριστόν, ό βαπτίσας τόν Κόσμον—καί βαπτίζων έ'κτοτε—είς τόν Ίορδάνην ποταμόν τής
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Σοφίας καί αί ύπόκωφοι, σβεννυμέναι ψαλμωδίαι τής τελευταίας λει
τουργίας, τό έθνος, λιπόθυμος ναυα
γός τής ιστορικής του μοίρας, ήρχιζε
τήν πορείαν προς τήν άνάντη οδόν
τοΰ Έθνικοΰ του Γολγοθά ύπό βαρεΐαν μοίραν καί σκιάν θανάτου,
έγκαταλελειμμένον αν μή ταπεινωνόμενον ύπό πάντων, τότε ή Παιδεία,
ή Παιδεία τών Ελλήνων, διωκομένη,
άσθμαίνουσα, πλάνης, νυκτόβιος καί
βραχοδίαιτος, περιβεβλημένη τό ορ
θόδοξον έκκλησιαστικόν ράσον, άληθής ύποφύτης καί ίερεύς, ιερουργού
σα εις τον ραγέντα, άλλά μή κρημνισθέντα Ναόν τής ψυχής καί τοΰ
πνεύματος τών Ελλήνων, άναλαμβάνει νά διαφυλάξη άπαραβίαστα
τά ΰδατα τών άδύτων τοΰ ’Έθνους,
τήν Γλώσσαν, τήν Παράδοσιν, τήν
Μνήμην, τήν Ε λπίδα καί τήν Πίστιν
διά τήν Άνάστασίν του.

σοφίας καί τής άρετής του. 'Ο Ε λ 
ληνισμός προητοίμασε την οδόν τοΰ
Κυρίου. Καί ό Ίησοϋς ήλθεν ούχί
καταλϋσαι, άλλά πληρώσαι τον έλληνικόν νόμον, τό έλληνικόν ήθος,
τό έλληνικόν μήνυμα προς την αν
θρωπότητα.
'Ο Χριστιανισμός ήρραβωνίσθη την
ελληνικήν άλήθειαν καί άπό κοινού
άνέλαβεν αιώνιον έκτοτε άποστολικόν ρόλον έν τώ κόσμω ώς σώζουσα Ελληνοχριστιανική Παιδεία. Εις
τον δουλεύοντα Ελληνισμόν έδωσεν αυτή την δυνατότητα οΰ μόνον
να έπιβιώση, άλλά καί να άναλάβη
τήν Ρωμαϊκήν κληρονομιάν, όταν
οί Ρωμαϊκοί άετοί «έκειντο χωρίς
ζωήν πλέον εις τό μουσεϊον της
'Ιστορίας καί τό ύπερήφανον Καπιτώλιον έκυπτεν άσπαΐρον εις τάς
βαρβαρικάς έπιδρομάς». Ά ντιθέτως
«τό 'Ελληνικόν ’Έθνος, άποκτήσαν
μέ τον Χριστιανισμόν, καί κατά
θείαν όντως οικονομίαν, νέας πάλιν
ήθικάς δυνάμεις, ύστερον άπό τρεις
αιώνας δουλείας, άνελάμβανεν την
ηγεμονίαν της ’Ανατολής» (Κ. Παπαρρηγόπουλος).
Έ π ί χίλια έτη τό Βυζάντιον θά
καταστή ού μόνον ό Ά κριτη ς τής
Εύρώπης, ό Θεματοφύλαξ τής Ά ρ χαίς Κληρονομιάς, άλλ’ έν ταύτώ
διά τής Παιδείας του καί πάλιν ό
άκούραστος άπόστολος των Εθνών,
ό έκπολιτιστής τών Βαλκανικών
λαών καί τής Σλαυϊκής έθνότητος.
'Η πνευματική θερμουργός άκτινοβολία του θά φθάση ώς αυτούς τούς
παγετώνας τοΰ Βορρά. 'Όταν το
φώς τοϋ ’Ανθρώπου καί τοϋ Πολιτισμοϋ έχει σβεσθή παντοΰ καί σκό
τος βαθύ έπικάθηται τοΰ Κόσμου,
ή Ελληνική Παιδεία, παλαίφατος
καί άκοίμητος Έ στιάς, τό κρατεί
ένεργόν, ώς έλπιδοφόρον ύπόσχεσιν
εις τήν πόλιν τών Κωνσταντίνων.
Καί τότε ή βάσκανος μοίρα καί
τό προπατορικόν άμάρτυμα τής διαιρέσεως θά ρίψουν τον Ελληνισμόν
εις τήν τραγικωτέραν περιπέτειάν
του, εις τά Τάρταρα τών μαρτυρίων
κοίί τής οδύνης τών τετρακοσίων
έτών—τραγική έπαλήθευσις τής μοί
ρας τών Προμηθέων!—ή Παιδεία
του καί πάλιν θά άναλάβη τό μέγα,
τό διπλοΰν πάντοτε έργον της, τό
Οικουμενικόν άφ’ ένός καί τό καθαρώς Εθνικόν άφ’ ετέρου: Νά κατα
στή ό γονιμοποιός ήλιος διά τήν
άφυπνουμένην έκ τοΰ μεσαιωνικού
ληθάργου Εύρώπην καί «Τρεμάμενο
φώς τοΰ καντηλιοΰ» διά τήν σιω
πηλήν καί μακράν νύχτα τής δου-
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Χάλκινος άνδριάς τού τραγικοϋ ποιητοΟ Σοφοκλέους ένός άπό τούς μεγάλους
διαδασκάλους τού μέτρου καί τής άρετής.

λείας, ώς ύπόσχεσις σωτηρίας διά
τό δοΰλον Γένος τών Ελλήνων.
Οί λόγιοι τοΰ Βυζαντίου, μετενεγκόντες τά "Αγια τών Α γίω ν τής
’Εθνικής Πνευματικής Κληρονομιάς
άπό τής περιπιπτούσης εις ζυγόν
αιώνων Ίεράς τών Ελλήνων Πόλεως
εις τήν άναμένουσαν ταΰτα Ε σ π ε 
ρίαν, κοινωνοΰσι τό διψαλέον Εύρωπαϊκόν πνεΰμα μέ τό νέκταρ, τήν άμβροσίαν καί τό μάννα τής Ελληνι
κής πνευματικότητος, σπείροντες
«όπου κόποι, όπου γεράματα μίαν
Ελλάδα καί μία νιότη». «Οί 'Έλλη
νες, καθ’ ήν στιγμήν έμελλον. νά
περιέλθωσιν ύπό ζυγόν βαρβάρων,
φεύγοντες τής πατρίδος τον όλεθρον,
άνέπεμψαν τήν έσχάτην λάμψιν σβεννυμένης φλογός καί έγένοντο αύθις
τής Εύρώπης πνευματικοί κηδεμό
νες» άναγνωρίζει Εύρωπαΐος σοφός.
Ά λ λ ’ έτι μείζονα ρόλον ή Παιδεία
τών Ελλήνων άναλαμβάνει νά παίξη
διά τήν συντήρησιν έν τή ζωή τοΰ
δούλου Γένους. Ά φ ’ δτου έσβέσθησαν εις τον τεταραγμένον άέρα τής
Έλληνίδος γής οί έσχατοι, έμφοβοι
αντίλαλοι τών σημάντρων τής Α γία ς

Έ ν τή έρήμω τών θλίψεων καί
τών δοκιμασιών άποβαίνει τό άληθές πνευματικόν μάννα. Τό .«άθάνατον ΰδωρ» τής Γοργόνας, τής άδελφής τοΰ Μ. Αλεξάνδρου, δέν έχάθη !
Τό έλαβεν ή Ελληνική Παιδεία καί
έκτοτε άρδεύει τήν ψυχήν τοΰ ’Έ 
θνους, διατηρούσα τοΰτο έν ζωή,
άκόμη καί όταν κατέρχεται εις τον
Ά δην. Μέ τοΰτο τό «άθάνατον
ΰδωρ» ή Παιδεία, κατά τήν Τουρ
κοκρατίαν, ποτίζει τά πνευματικά
θερμοκήπια τοΰ ’Έθνους, τά «Κρυφά
Σχολειά» του. Μυστική κανδήλα
τοΰ "Εθνους καίει άσβεστος εις τον
άπόκρυφον τάφον τοΰ «Μαρμαρωμένου Βασιληά», τάς μαρμαρωμένας
έλπίδας—, εις ήσσονα τόνον συνεχί
ζει τούς διακοπέντας ψαλμούς τής
Φυλής επωάζει τάς ψυχάς, εκτρέ
φει καί καλλιεργεί τήν Μεγάλην
’Ιδέαν, δημιουργεί έν «άήττητον
κράτος ψυχών καί συνηδείσεων»
μυεί εις τό «κρυφόν μήνυμα» καί
προετοιμάζει τήν εθνικήν λύτρωσιν.
Οί Διδάσκαλοι τοΰ Γένους γίνον
ται οΰτω οί ούσιαστικώτεροι, οί γεν
ναιότεροι καί ίκανώτεροι πρωτοκλέφται καί πολέμαρχοι τοΰ Ά γώ νος,
καταγαγόντες τάς πρώτας, τάς άποφασιστικωτάτας νίκας εις τά πνευμα
τικά πεδία, προετοιμάσαντες οΰτω
τήν γιγαντομάχον γενεάν τοΰ 21.
Τοιαύτας καί τοσαύτας πλείστων
δέ άλλων τήν ύπόμνησιν παραλείπω,
—έν εΐδόσι μακρηγορεϊν πλείω ού
βουλόμενος — ύπηρεσίας προσενεγοΰσα τώ Έ θνει τώ Έλληνικώ ή
Παιδεία δικαιούται καί έξ αύτοΰτοΰ
λόγου προσέτι νά άπολαύη ιδιαιτάτου
σεβασμοΰ καί προσοχής παράτούτου.

Μεγάλην συνήθως σημασίαν δίδουν οί
άνθρωποι στή γνωριμία μέ ανθρώπους
έπιφανεϊς, πού κατέχουν κάποιο δημόσιο
λειτούργημα καί άσκούν έξουσίαν.
'Ωστόσο καμμιά άνθρώπινη φιλία καί
καμμιά γνωριμία δέν είναι τόσο σταθερή,
ώστε νά μπορούμε νά στηριχθοϋμε άφόβως έπάνω σ’ αύτήν. Ό λόγος τού Θεού
μάς λέγει καθαρά «μή πεποίθατε έπ’ άρ
χοντας, έπί υιούς άνθρώπων, οίς ούκ έστι
σωτηρία».
Πέρα καί πάνω άπό τή φιλία των άν
θρώπων στέκεται πάντοτε ή φιλία τού
Θεού. Γι’ αύτό καί ή γνώσις τού Ιησού
δέν είναι ή μοναδική μόνον γνώσις, μά
καί ή πλέον πολύτιμη γνωριμία. ’Εάν
γνωρίσωμεν τόν Κύριον, έάν συνδέσωμεν
τήν ζωήν μας μέ τόν Ίησοΰν, τότε θά
έχωμεν αποκτήσει τήν πλέον πολύτιμον
γνωριμίαν, τόν ίσχυρότερον καί άγιώτερον φίλον. Ό σ ο ν κΓ άν φαίνεται ύπερ
βολικά τολμηρή αύτή ή λέξις «φίλος»,
δέν παύει νά είναι μιά λέξις καί ένας όρος,
πού έχρησιμοποιήθη άπό τόν Ίησοΰν.
«'Υμείς φίλοι μου έστέ» έλεγε πρός τούς
Μαθητάς του (Ίωάν. ιε' 14).
Ή βάπτισίς μας είς τό όνομα τού Χρι
στού μάς έδωκε τό δικαίωμα μετοχής
σ’ αυτή τήν φιλία. «Ό σοι είς Χριστόν
έβαπτίσθητε, Χριστόν ένεδύσασθε» (Γαλ.
γ'. 27) είναι ή προσταγή τής Εκκλησίας.
Τό Χριστιανικό βάπτισμα δέν μάς έδωκε
μόνον τό χρίσμα τών τέκνων τού Θεού καί
τό δικαίωμα τής μετοχής στή Βασιλεία
τού Θεού, άλλά καί τόν προστατευτικόν
αύτόν θώρακα καί τήν άκαταγώνιστη
άσπίδα, πού λέγεται Χριστός ’Ιησούς. Οΐ
φίλοι τού Χριστού μπορούν νά ένδυθοΰν
τόν θώρακα—Χριστόν καί θωρακισμένοι
πλέον μέ τήν άκατανίκητη δύναμι τού
’Ιησού νά άντιμετωπίσουν τήν ζωήν.

★

Ά ν ήθελες, άγαπητέ άναγνώστα, νά
συνοψίσωμε τά δώρα, πού μάς έξασφαλίζει
αύτή ή φιλία τού Χριστού καί άκριβέστερα
ή θωράκισις τού ’Ιησού, θά ήμποροΰσα
νά τά άπαριθμήσω ώς έξής.
α) Ό Χριστός μάς προσφέρει προστα
τευτικήν κάλυψιν στά άγωνιώδη προβλή
ματα τής διανοίας. Υπάρχουν προβλήμα
τα, πού άπησχόλησαν κΓ άπασχολοΰν τό
ανθρώπινο μυαλό καί πού έχουν σχέσιμέ
τήν καταγωγήν τού άνθρώπου, τόν σκο
πό τής ζωής καί τόν προορισμό του. Πολ
λές φορές ή άνθρώπινη σκέψις προσπά
θησε νά δώση μιά Ικανοποιητική άπάντησι. Ά λλοτε έπλησίασε τήν άλήθεια καί
άλλοτε έφθασε σέ πολύ μεγάλους καί
παράτολμους παραλογισμούς. "Εφθασε
π.χ. νά διατυπώση σάν έπιστημονική
δήθεν θεωρία τήν άποψι ότι ή ζωή είναι
αποτέλεσμα μιάς τυχαίας Ένώσεως τής
όλης, ό δέ άνθρωπος ή έξελικτική βελτίωσις άλόγων ζώων.
Τέτοιες άπαντήσεις, όπως ή περί αύτομάτου γενέσεως τής ζωής καί ή έκ τού πι
θήκου προέλευσις τού άνθρώπου, δέν λύ-
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ουν τά προβλήματα τής διανοίας, άλλ’
άντιθέτως φέρουν τό άνθρώπινο μυαλό
προστά στό βάραθρο τού παραλογισμοΰ
καί στήν πιό μεγάλη έρημο τού λογικού
άδιεξόδου καί τής άπογνώσεως.
Σ’ αύτά τά προβλήματα ή διδασκαλία
τού Εύαγγελίου δίδει μιά τίμια καί όλοκάθαρη άπάντησι. Μιά άπάντησι πού ικα
νοποιεί τό είναι μας καί γεφυρώνει τά
λογικά χάσματα καί τά άδιέξοδα, στά
όποια ό όρθολογισμός άφευκτα όδηγεΐ.
Γ ι’ αύτό άκριβώς ή γνωριμία τού Ευαγ
γελίου, ή γνωριμία τού Χριστού, μάς είναι
πολυτιμοτάτη. Μάς προσφέρει προστα
τευτικήν κάλυψιν στά προβλήματα τής
διανοίας.
β) Ή θωράκισις τού ’Ιησού! Τί ώραϊο
πράγμα. Μάς προσφέρει άκόμη κάλυψιν
στά προβλήματα καί τά βιώματα τής καρ
διάς.
Πόσο είναι τό βάθος τής άνθρωπίνης
καρδίας. Πόσα περίεργα καί άντιφατικά
πράγματα δέν βρίσκουν άσυλο μέσα στά
βάθη τού είναι μας. Αγάπη καί μίσος,
ταπείνωσις κι’ έγωϊσμός, καλωσύνη καί
κακία, άκακία καί φθόνος, πραότης καί
όργή, άγιες συγκινήσεις καί άτακτα σκιρ
τήματα, όλα αύτά κρύπτονται μέσα στά
βάθη τού είναι μας. Ή άνθρώπινη καρδιά
θρόνος τού Θεού ή κρυσφύγετον δαιμό
νων! Χρειάζεται κάθαρσιν, χρειάζεται
διόρθωσιν, χρειάζεται λύτρωσιν άπό τά
έμφυτα έλαττώματά της. Ά λ λ ’ ό Χριστός
είναι ό Λυτρωτής. Φωτίζει τά πνευματικά
σκότη, καθαρίζει τήν ψυχήν άπό τά πάθη,
διορθώνει τά άτακτα σκιρτήματα, άγιάζει
τήν καρδίαν καί άνάγει είς ύψη ουράνια
τόν άνθτωπον. Τά ψυχικά μας πάθη καί τά
προβλήματα τής καρδιάς μας λύονται
κάτω άπό τό.φώς τού Σωτήρος Χριστού.
γ) Ό άνθρωπος πού θά τοποθετήση
έκούσια, συνειδητά καί άβίαστα τόν έαυτόν του κάτω άπό τόν προστατευτικόν
θώρακα τού ’Ιησού, θά έχη κάλυψιν όχι
μόνον ώς πρός τά άκροβατικάτής διανοίας

άλματα, ούτε άπλώς στά ταραχώδη καί
άτακτα τής καρδίας βάθη, άλλά καί στά
ποικίλα προβλήματα τής ζωής.
Πέλαγος είναι ή ζωή καί ποντοπόρος
ό άνθρωπος. Μιά σχεδία, πού άγωνίζεται
νά διαπλεύση τό φουρτουνιασμένο πέλα
γος! «Έσωθεν μάχαι, έξωθεν φόβοι»,
(βλ Κορ. ζ' 5) θά έλεγε ό Παύλος. Σ’ αύτό
τό πολυκύμαντο Πέλαγος ό Χριστός δέν
είναι ό Φάρος μόνον, δέν είναι ή Πυξίδα
μόνον. Είναι καί τό Λιμάνι, πού δέχεται
τούςκουρασμένους ποντοπόρους, είναι καί
ό Βράχος, πού σώζει τούς ναυαγούς, είναι
καί ό ούριος άνεμος πού φουσκώνει τά
ιστία γιά ένα χαρούμενο ταξίδι, είναι ό
συνταξιδιώτης καί ό συνοδοιπόρος, ό
άγρυπνών δίπλα μας πάνω στό πηδάλιο
τής σχεδίας μας. Ναί, είναι τά πάντα ό
Χριστός. Γι’ αύτό καί κάποιος έγραψε
τούτο τό έπίγραμμα:
«Όπου πίστις έκεϊ άγάπη
όπου άγάπη έκεϊ είρήνη
όπου είρήνη έκεϊ εύλογία
όπου εύλογία έκεϊ Θεός
όπου Θεός ούδεμία άνάγκη».
Ό άνθρωπος είναι άδύνατος. Ό Χρι
στός είναι παντοδύναμος. Ό άδύναμος
άνθρωπος, θωρακισμένος κάτω άπό τόν
Παντοδύναμον Θεόν, γίνεται καί αύτός
παντοδύναμος. Α τενίζει μέ θάρρος τή
ζωή. Είναι χαρούμενος καί αισιόδοξος.
Ό χ ι έπειδή ό πιστός άνθρωπος δέν έχει
θλίψεις καί καθημερινά προβλήματα,
άλλά διότι τά άντιμετωπίζει «έν Χριστφ»
καί τά ξεπερνά. Μάλιστα, ό Χριστός μάς
προσφέρει τήν προστατευτικήν του κά
λυψιν στά προβλήματα τής καθημερινής
ζωής καί ό άνθρωπος μπορεί νά λέγη μέ
τόν Παύλον: «Πάντα ίσχύω έν τφ ένδυναμοΰντι με Χριστφ» (Φιλιπ. δ'. 13).
★

Στό πρόσωπο τού Χριστού ή όδός καί
τό τέρμα της ταύτίζονται. Ό τα ν κανείς
μπή στήν όδό, πού είναι ό ’Ιησούς, ήδη
έχει προσεγγίσει καί στό τέρμα, στό σκο
πό.Μάς άπασχολοΰν πολλά προβλήματα.
Μεγάλα προβλήματα πνευματικής τάξεως
ή μικρά κι’ άσήμαντα ζητήματα καθημερινότητος. Ό π ο ια κι’ άν είναι τά προβλή
ματα αύτά θά φθάσωμε στή λύσι τους
μόνο άν άγκαλιάσωμε σφικτά τόν ’Ιησού,
άν ένωθοΰμε προσωπικά, έσωτερικά μαζί
του. Τότε ή σκέψις μας πέρα άπό κάθε
τεχνική ή συλλογιστική μέθοδο θά ένεργήση καί θά κινηθή αύτόματα μέσα στό
φώς, στή λάμψι τού Χριστού (βλ. ΙΗΣΟΥΣ,
Άθήναι 1961, σελ. 31).
Φίλε

άν αγνώστα,

Ή γνωριμία τού ’Ιησού δέν είναι μόνον
άμεταμέλητος καί μοναδική, άλλά καί
πολυτιμοτάτη. «Πράγματι, είπε κάποτε
ό Γερμανός Καγκελλάριος Βίσμαρκ, έάν
δέν είχαμε τόν Χριστόν, θά είμεθα τά
άθλιώτερα πλάσματα. Ό Σωτήρ είναι τό
ΰψιστον άγαθόν μας».
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Γ ϋ Η ΡΙΜ ΙΕ Γ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ
Χωροφύλαξ
Πιο συγκεκριμένα θά μπορούσαμε να
πούμε δτι ό Χωροφύλαξ κ. Παναγιώτης
*Αργυρόπουλος είναι ό άνθρωπος ε
κείνος ό όποιος έχει άφιερώσει
μια
ολόκληρη ζωή στον ’Αθλητισμό. Ή
αξιόλογη πριν άπό πολλά χρόνια μονά
δα στίβου και άθλοπαιδιών τού «’Απόλ
λωνος» ΙΙατρών, έχει έξελιχθή σήμε
ρα σέ μιά πολυσύνθετη άθλητική μορφή.
Διεθνής διαιτητής βόλλεϋ, Πρόεδρος τού
Συνδέσμου' Διαιτητών πετοσφαιρίσεως,
Κριτής Διεθνών άγώνων στίβου, καί
άκόμη:
προπονητής βόλλεϋ, διαιτητής
μπάσκετ, ποδοσφαίρου, πίγκ πόγκ, κρι
τής Πυγμαχίας, καί γενικά βαθύς γνω
στής τών κανονισμών σέ ολα τά σπόρ.
'Η άληθινά άξιοθαύμαστη άθλητική του
παιδεία σέ συνδυασμό μέ τό λαμπρό
ήθος του, είναι τά στοιχεία έκεΐνα πού
τον τοποθετούν σήμερα άνάμεσα στις
καταξιωμένες μορφές τής μεγάλης Ε λ 
ληνικής άθλητικής οικογένειας. ’Αλλά ας
παρακολουθήσω με άπό κοντά τήν έξέλιξί του μέ τήν έλπίδα δτι πολλοί νεώτεροι συνάδελφοί του θά τον μιμηθούν.
Στο σημείο αύτό θά κάνωμε μιά μικρή
παρένθεσι γιά νά σημειώσωμε τό έξής.
Σέ μιά πρόσφατη επαφή πού είχαμε μέ
τούς Δοκίμους Χωροφύλακες τού Π.Σ.Ο.
X. Ρόδου, μάς έντυπωσίασε ή διαπίστωσις οτι πολλοί άπό αύτούς είναι ικανοί
ποδοσφαιρισταί, πυγμάχοι, παλαισταί,
μπασκετμπωλίστες κ.λ.π., οι όποιοι έ
χουν συνδυάσει άριστα τήν πρόσκαιρη
άθλητική μέ τήν μόνιμη υπηρεσιακή στα
διοδρομία. Μέ αύτό τον σκοπό υποθέ
τομε δτι πρέπει νά κατετάγη στήν Χωρο
φυλακή τον Μάιο τού 1954 ό κ. ’Αργυ
ρόπουλος. ‘Η πρώτη του επίσημη επαφή
μέ ’Αθλητικούς κύκλους τών ’Αθηνών
έγινε τό 1958, όταν ύστερα άπό έξετάσεις
πήρε τό χρίσμα τού διαιτητού Ποδοσφαί
ρου καί τού Κριτοΰ στίβου. Δύο χρόνια
άργότερα γίνεται καί διαιτητής βόλλεϋ
ύστερα άπό φοίτησι δύο μηνών σέ ειδική
Σχολή τού ΣΕΓΑ Σ. Τό 1964 προάγεται
σέ Διεθνή κριτή άγώνων στίβου. Τον
Αύγουστο τού 1966 μετεκπαιδεύεται στήν
Ούγγαρία μέ τήν εύκαιρία τής διεξαγωγής
εκεί τών Πανευρωπαϊκών άγώνων στί
βου. Ή άμέσως έπομένη έξοδός του
άπό τήν Ελλάδα είναι ένας σημαντικός
σταθμός στήν άθλητική ζωή του. Τό
καλοκαίρι τού 1969 μαζί μέ 13 άλλους
Εύρωπαίους συναδέλφους του βρίσκεται
στήν Ρουμανία ώς υποψήφιος Διεθνής
διαιτητής βόλλεϋ. Παρακολουθεί ειδικά
μαθήματα γιά ένα 20ήμερο, δίνει εξε
τάσεις, καί επιτυγχάνει μεταξύ τών πρώ
των. Οί παράγοντες τής FIVA τιμής
ένεκεν τον συγκαταλέγουν στον κατάλογο
τών διαιτητών τού προολυμπιακοΰ τουρ
νουά βόλλεϋ. ’Έτσι ό Χωροφύλαξ ’Αρ
γυρόπουλος χρησιμοποιείται ώς Α' διαι
τητής στον άγώνα Τσεχοσλοβακίας —
Ρωσίας, καί Β' στον άγώνα Κούβας—
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Μιά σεμνή

αλλά

μεγάλη Φυσιογνω
μία τού

'Ελληνι

κού Βόλλεϋ

Άνατ. Γερμανίας. "Αλλη μιά μεγάλη
στιγμή γιά τον Χωροφύλακα Άργυρόπουλο, ήταν οΐ Βαλκανικοί ’Αγώνες
βόλλεϋ τοϋ 1970, όταν μέσα στο κατά
μεστο γήπεδο τοϋ Σπόρτιγκ ό τότε
Γενικός Γραμματεύς της FIVA κ. Όμάρ
Μπηΐρ τοϋ άπένειμε τό σήμα τοϋ Διε
θνούς διαιτητοΰ λέγοντας τά έξης: «’Εάν
όλοι οί διαιτηταί ήσαν σάν τούς "Ελληνες
καί είδικώτερα σάν τόν κύριον Άργυρόπουλον, δέν θά χρειαζόταν νά κάνουν
τά παιχνίδια δύο διαιτηταί . . .». Στο
σημείο αύτό θά πρέπει νά σημειώσωμε
ότι ό Χωροφύλαξ ’Αργυρόπουλος κατέχει
ένα πρωτότυπο όσο καί άκατάρριπτο
γιά πάντα ρεκόρ : Είναι ό πρώτος Έλλην
Διεθνής διαιτητής βόλλεϋ. Καί ή προβο
λή τοϋ Έλληνικοΰ βόλλεϋ μέ «φορέα»
τόν Χωροφύλακα Άργυρόπουλο συνεχί
ζεται . . . Τόν Αύγουστο τοϋ 1970 μαζί
μέ τούς καλύτερους διαιτητάς άπό όλο
τόν κόσμο προσφέρει τις ύπηρεσίες τους
στήν Πανεπιστημιάδα τής Ρώμης, όπου
ώς γνωστόν έλαβαν μέρος 52 χώρες.
Διαιτητεύει μέ επιτυχία τρεις συναντήσεις
μεταξύ μεγαθηρίων
τοϋ
Διενθοΰς
βόλλεϋ. Δηλαδή τις συναντήσεις ’Ιαπω
νίας —Κορέας, Ρωσίας—Βουλγαρίας καί
’Ιταλίας—Βουλγαρίας. Μέ τήν ίδια επι
τυχία έχει διαιτητεύσει καί πολλούς άλ
λους άγώνες πού έγιναν κατά καιρούς στο
’Ισραήλ τήν Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγα
ρία, Ούγγαρία, Γιουγκοσλαβία κ.λ.π.
Τό 1971 ολοκληρώνει τήν επίσημη γνω
ριμία του μέ τό βόλλεϋ. Παρακολουθεί γιά
τρεις μήνες ειδικά μαθήματα στήν Σχολή
Προπονητών βόλλεϋ, πετυχαίνει στις
εξετάσεις, καί τό έπόμενο χρόνο εφοδιά
ζεται μέ άδεια προπονητοΰ. Έ ν τ<7> μετα

ξύ υστέρα άπό επιτυχείς εξετάσεις έχει
πάρει τόν επίσημο τίτλο τοϋ διαιτητοΰ
μπάσκετ καί πίγκ — πόγκ, καθώς καί
τοϋ Κριτοΰ πυγμαχίας, ένώ παράλληλα
είναι καί προπονητής τής όμάδος βόλ
λεϋ Χωροφυλακής. Τό 1972 έπωμίζεται
τά καθήκοντα τοϋ Προέδρου τοϋ Συνδέ
σμου Διαιτητών Πετοσφαιρίσεως, ένώ
τόν έπόμενο χρόνο μία έξ ίσου σοβαρή
ευθύνη: τήν προετοιμασία τής ’Εθνικής
’Ενόπλων έν όψει τοϋ 6ου Πρωταθλήμα
τος βόλλεϋ ΣΙΣΜ πού έγινε τόν ’Οκτώ
βριο τοϋ 1973 στο Παλαί—ντέ—σπόρ
τής Θεσσαλονίκης. Ό Χωροφύλαξ ’Αρ
γυρόπουλος παρέταξε μιά έκπλητική
ομάδα ή όποια έτερμάτισε άήττητη τούς
άγώνες της καί μάλιστα μέ μεγαλόσχη
μους άντιπάλους, χαρίζοντας στήν χώρα
μας τήν μεγαλύτερη ίσως μέχρι σήμερα
Διεθνή επιτυχία της στο βόλλεϋ. ’Αξίζει
έπίσης νά σημειωθή ότι κατά τούς άγώ
νες τοϋ Βαλκανικού Πρωταθλήματος βόλεϋ, πού έγιναν τόν ’Ιούνιο στήν ’Αθή
να, ό ό Χωροφύλαξ ’Αργυρόπουλος τιμή
θηκε μέ ειδικό μετάλλιο, ώς ό καλύτερος
διαιτητής, προβάλλοντας έτσι γιά μιά
άκόμη φορά τήν Ελλάδα στόν Διεθνή
άθλητικό χώρο. Έ δώ άξίζει νά σημειωθή
ότι ένώ έχει τόσες φορές προβάλλει τήν
χώρα μας, ό ίδιος άποφεύγει συστημα
τικά τήν δημοσιότητα. "Ας μάς τό συγχωρήση ό κ. ’Αργυρόπουλος άλλά έτσι
είναι. Τήν ίδια τακτική άκολούθησε καί
μέ τις «Γνωριμίες» πού στο κάτω—κάτω
τής γραφής γίνονται μεταξύ φίλων στο
όμορφο σαλόνι τοϋ περιοδικού μας.
"Οσες φορές ζητήσαμε νά τόν παρουσιά
σουμε άπό τήν στήλη, πάντα εΰρισκε
κάποιο εύσχημο τρόπο άποφυγής. Έ τσ ι

όλα τά στοιχεία πού είχαμε συλλέξει άπό
τό υπηρεσιακό άρχεϊο μας ήταν άχρηστα
άφοΰ ελλειπε ή . . . . έξομολόγησις τού
ίδιου. Ή μεγάλη εύκαιρία μας δόθηκε
στις 2 Αύγούστου όταν διαβάσαμε μιά
συνέντευξη πού είχε παραχωρήσει σέ
μεγάλη άθλητική εφημερίδα τής Πρωτευού
σης. Αύτό ήταν. Κραδαίνοντας τήν εφημε
ρίδα τον έπισκεφθήκαμε στό Γραφείο
του. Μετά τις σχετικές φιλοφρονήσεις
•μπήκαμε κατ’ εύθείας στό θέμα. Τού
δείξαμε αμέσως τό δημοσίευμα.
—Τί είναι αύτό ;
—Ξέρετε . . . .
—Δέν ξέρομε τίποτε! Νομίζομε ότι
είναι καιρός νά μιλήσητε καί σ’ έμάς!
—Αύτό τό λέτε ώς προϊστάμενος;
—Ώ ς φίλος προϊστάμενος άλλά καί
υφιστάμενος τού Διευθυντοϋ τού περιοδι
κού πού μέ έστειλε εδώ.
Εύτυχώς πού δέν τού είχαμε άναγγείλει τήν έπίσκεψί μας. Δέν υπήρχε βέ
βαια περίπτωσις νά τήν άρνηθή. 'Οπωσ
δήποτε όμως θά φρόντιζε νά έξαφανίση
ένα «λόφο» άπό χειρόγραφα πού είδαμε
επάνω στό Γραφείο του. Στήν άρχή
μας είπε ότι είναι οί σημειώσεις πού
χρησιμοποιεί όταν διδάσκει στή Σχολή
Διαιτητών βόλλεϋ. Δέν τον πιστέψαμε.
Επακολούθησε σύντομη «άνάκρισις» οπότε
τί νά κάνη; Ώμολόγησε μέ............. δό
σεις. "Ετσι μάθαμε ότι οί χειρόγραφες
αύτές σελίδες άφοροΰν ένα βιβλίο πού
γράφει μέ θέμα τήν 'Ιστορία τού βόλλεϋ
άπό τήν δημιουργία του, τούς κανονι
σμούς οί όποιοι ίσχυσαν μέχρι σήμερα,
τούς τρόπους προπονήσεως, τήν διαιτη
σία κ.λ.π. ’Από τήν άνάγνωσι μερικών
άπό τις σελίδες αύτές, σχηματίσαμε τήν
έντύπωσι ότι τό ύπό έκδοσιν βιβλίο του
θά είναι σημαντικό κεφάλαιο γιά τήν
ισχνή οφείλομε νά όμολογήσωμε Ε λλη
νική ’Αθλητική Βιβλιογραφία. Μετά τά
συγχαρητήρια έπακολουθεΐ 6 εξής διά
λογος :
—Πώς θά βλέπατε τόν Χωροφύλακα
Άργυρόπουλο χωρίς άθλητική δράσι ;
—Αύτό δέν θά ήθελα νά τό ίδώ ούτε
καί στον . . . ύπνο μου.
—Καί τόν σπόρτσμαν Άργυρόπουλο
χωρίς στολή ;
—Αύτό θά τό δεχθώ άναγκαστικά,
όταν θά περάσω στήν σύνταξι λόγω
καταλήψεώς μου άπό τό όριο ήλικίας . . . .

Έκτον πρωτάθλημα ΣΙΣΜ βόλλεϋ—μπώλ Θεσ]νίκη, ’Οκτώβριος 1973
"Ελληνες καί ξένοι Διαιτηταί των άγώνων. Τρίτος έκ δεξιών ό Χωρ]λαξ Παν. Ά ρ 
γυρόπουλος.
—'Ώστε δεν σκοπεύετε νά άφήσετε
ένωρίτερα τό Σώμα ; "Ας πούμε χάριν
μιας νέας καρριέρας, ώς προπονητοΰ, αύτή
τήν φορά__
—Μά ήδη είμαι προπονητής τής όμάδος τού Σώματος, Διεθνής διαιτητής,
διαιτητής ή κριτής σέ πολλά άλλα αθλή
ματα, καί τό σπουδαιότερο : Χωροφύλαξ
καί μάλιστα τού 1974. Τήν τελευταία
αύτή ιδιότητά μου δεν παρέλειψα ποτέ
νά προβάλω όπου καί αν βρέθηκα στο
εξωτερικό, όπου κι αν βρίσκομαι στο
εσωτερικό. Τό ίδιο κάνουν καί όλοι οί
συνάδελφοι πού υπηρετούν μαζί μου στήν
Υπηρεσία Φυσικής ’Αγωγής καί ’Αθλη
τισμού Χωροφυλακής. Πολλοί άπό αυ
τούς είναι τέως πρωταθληταί αλλά έν
ένεργεία Χωροφύλακες ή Ύπαξιωματικοί
μέ άποδοχές πού δύσκολα θά έβρισκαν
μετά τήν άποχώρησί τους άπό τούς
στίβους. Γιατί λοιπόν νά προσανατολί
ζομαι γιά έξωϋπηρεσιακή καρριέρα ;
Καί οί τελευταίες έρωτήσεις :
—Τί γίνεται σχετικά με τήν διαιτησία
στο βόλλεϋ ;
—Ή χώρα μας σήμερα διαθέτει ικα
νούς διαιτητάς. Κατά τήν γνώμην μου

Ή όμάς βόλλεϋ τής Χωρ]κής πρωταθλήτρια των τελευταίων άγώνων Ε.Δ.
καί Σ.Α., τήν όποιαν προπονεί ό Χωρ]λαξ Παν. Άργυρόπουλος. Οί περισσότεροι
των αθλητών ανήκουν καί εις τήν ’Εθνικήν όμάδα τοΰ βόλλεϋ.

υπερτερούν τών ξένων συναδέλφων τους.
—Τί προσόντα πρέπει νά διαθέτη
κανείς ώστε νά γίνη διαιτητής βόλλεϋ ;
—Άντίληψι, κρίσι, ήρεμα ψυχοσω
ματικά άντανακλαστικά, άληθινή άγάπη γιά τό άθλημα, καί υποδειγματική
συνέπεια προς τόν ρόλο τού διαιτητοϋ ό
όποιος δέν είναι έπαγγελματίας άλλά
λειτουργός. ’Εάν συγκεντρώνη όλα αύτά
τά προσόντα καί ή ήλικία του κυμαίνεται
άπό 18—30 έτών, μπορεί νά γίνη ένας
καλός διαιτητής άφοΰ προηγουμένως παρακολουθήση μέ έπιτυχία γιά ένα 3μηνο
ειδικά μαθήματα στήν Σχολή Διαιτητών
Πετοσφαιρίσεως....
—Ποιά χρονική περίοδος πρέπει νά
θεωρηθή σταθμός γιά τό Ελληνικό
βόλλεϋ
—Αναμφισβήτητα ή τελευταία 12ετία.
Στό διάστημα αύτό έχει γίνει μεγάλη
πρόοδος. Α ρκεί νά σημειωθή ότι μέχρι
τό 1962 αν ένας παίκτης άλλαζε θέσι,
έχανε τό 80ο ]ο άπό τήν γνωστή άπόδοσί του.
—Ποιος άπό τούς άγώνες πού έχετε
διαιτητεύσει στό εξωτερικό σάς άφησε
καλύτερες εντυπώσεις ;
—'Ο άγων ’Ιαπωνίας—Κορέας τό 1970
στήν Ρώμη. 'Ήταν ένα τρομερό μάτς
πού κράτησε 3 1 ]2 ώρες μέ τήν μπάλλα
διαρκώς στον άέρα παρά τις φανταστι
κές επιθέσεις καί άποκρούσεις καί άπό
τις δύο πλευρές.
•—'Υπάρχουν δυνατότητες νά έπιβληθή διεθνώς τό 'Ελληνικό βόλλεϋ ;
—Νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες δυ
νατότητες νά άκολουθήσωμε τό παρά
δειγμα τού Ελληνικού μπάσκετ. Τά τε
λευταία χρόνια έχουν έμφανισθή άρκετά
καλοί άθληταί οί όποιοι μπορούν νά γί
νουν άκόμη καλύτεροι. Ά ν ιεραρχήσομε
καί συστηματοποιήσομε τούς στόχους
μας, είναι δυνατόν νά διεκδικήσωμε
σέ πρώτη φάσι τήν πρωτοπορία στά Βαλ
κάνια καί στήν συνέχεια νά ξεκινήσομε
μέ άξιώσεις γιά τήν υπόλοιπη Εύρώπη . . .
Αύτές τις αισιόδοξες προοπτικές διετύπωσε ό πεπειραμένος προπονητής καί
διαιτητής. ’Εμείς τί νά πούμε ; Ά ς εύχηθοϋμε νά μή βρίσκεται μακρυά ή ή μέρα
εκείνη πού θά χειροκροτήσομε λαμπρές
'Ελληνικές Διεθνείς νίκες καί γιατί οχι
καί τίτλους . . . .
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ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ....... ΤΗΛΕΣΥΝΑΥΛΙΑ

Σέ παλαιότερες έποχές «τά φαντάσματα» καί. τά
«άερικά» ήταν πολύ τοϋ συρμού καί άποτελοΰσαν το
θέμα των κυράδων της γειτονιάς, δταν συγκεντρώ
νονταν μέ τά σκαμνάκια τους τ ’ άπόβραδο, δίπλα στο
παραστάτη τής αυλόπορτας, για νά αφηγηθούν, σέ
στύλ θρύλερ ή γκράν—γκινιόλ, διάφορες φανταστικές
ιστορίες.
’Εκεί μπορούσε ν’ άκούση κανείς τις mb άπίθανες
καί ... τερατώδεις ιστορίες, πού αύτοσχεδίαζαν οί
άφελεΐς γυναικούλες, για νά τις άφηγηθοΰν στις άλλες
μέ μιά τρομερή καί καλπάζουσα φαντασία.
ΤΗταν, όμολογουμένως, διασκεδαστικά άλλά συγχρό
νως καί .. εκφοβιστικά αύτά πού άκούγονταν, οπωσδή
ποτε δμως τά ξεπερνοΰσε κανείς μέ εύκολία καί τά
ξεχνούσε δταν ξημέρωνε ή έπομένη.
Αύτά, λοιπόν, συνέβαιναν παλαιότερα σέ έπίπεδο....
γειτονιάς, χωρίς νά παίρνουν ευρύτερη δημοσιότητα
καί χωρίς νά ...έμπλέκωνται άλλες υπηρεσίες ή
άρχές γιά τη διαλεύκανσί τους.

Τελευταία, δμως, χρειάσθηκε ή έπέμβασις τής
Χωροφυλακής, γιά νά διώξη τά φαντάσματα πού είχαν
παρεισφρύσει σέ προάστιο των Πατρών καί συγκεκρι
μένα στην αγροικία τού Κ .Π ., στο χωριό Γ ρ ..............
Ά χαΐα ς. "Οπως μάς πληροφορεί τό Βιβλίο Συμβάντων
τού άρμοδίου ’Αστυνομικού Τμήματος, κάθε βράδυ
άκούγονταν παρατεταμένα, ρυθμικά καί άρκετά δυνατά
κτυπήματα στά παντζούρια καί στή πόρτα τού σπι
τιού, χωρίς νά εύρίσκεται κανείς κοντά σ’ αύτά. Τά
κτυπήματα άρχισαν πριν άπό ένα μήνα περίπου καί
στην άρχή ό ιδιοκτήτης νόμισε δτι κάποιος ή κάποιοι
τού έκαναν φάρσα. ’Αλλά τά κτυπήματα συνεχίζονταν.,
πεισματικά μέ άποτέλεσμα νά τον εξαγριώσουν τόσο
πολύ, ώστε νά ξεσφραγίση τό κυνηγετικό του δπλο
καί έτσι ένα βράδυ άρχισε νά πυροβολή προς τήν
κατεύθυνσι πού νόμιζε δτι ήταν ό φασρέρ. Οί πυροβο
λισμοί σήκωσαν νυχτιάτικα τό χωριό στο πόδι καί
αμέσως ειδοποιήθηκε ή Χωροφυλακή. Τήν έπομένη
νύκτα εστάλη ένας Χωροφύλαξ, ό όποιος έκανε περι^
πολία έξω άπό τό σπίτι, άλλά τά κτυπήματα έπανελήφθησαν καί τά φαντάσματα...έπανεμφανίσθησαν.
Τότε ο Π. έκάλεσε τον ιερέα τού χωριού γιά νά
«διαβάση» τό σπίτι, άλλά καί πάλι ή κατάστασις
παραμένει ή ίδια. ’Έ πειτα άπό διονυχιστική έρευνα
τής 'Υπηρεσίας Χωροφυλακής πιστεύεται δτι πρόκειται
περί τηλεκινησίας καί πιθανόν κάποιο άπό τά πέντε
μέλη τής οικογένειας νά προκαλή έξ άποστάσεως τά
κτυπήματα.
Μέ βάσι αύτό, κάθε βράδυ, ενα μέλος τής οικογένειας
•— διαφορετικό κάθε νύκτα —κοιμάται σέ συγγενικό
σπίτι, γιά νά έντοπισθή ποιο άπ’ δλα προκαλεΐ τά
κτυπήματα.
Πάντως μέχρι τώρα δέν έχει συλληφθή ό άόρατος
νυκτερινός έπισκέπτης —ταραξίας ούτε άλλωστε έχει
έντοπισθή τό πρόσωπο, άπό τό όποιο προέρχεται ή .....
τηλεκατευθυνομένη «νύκτωρ» φαντασμαγορική δρά
στη ριότης.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ....... ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
Τό "Αγιον ’Όρος, δπως είναι γνωστόν, άποτελεΐ τήν
κοιτίδα τής ’Ορθοδοξίας καί τό πνευματικόν κέντρον
τής Χριστιανοσύνης, γιαυτό καί δσοι τό έπισκέπτονται
άπό τούς "Ελληνες καί ξένους νοιώθουν ενα περίεργον
θάμπωμα καί μιά άνείπωτη έξαρσι άπό τό άνυπέρβλητο
μεγαλείο του.
'Υπάρχουν δμως μερικοί, εύτυχώς ελάχιστοι, πού τό
βρίσκουν σάν τόπο ιερό μέν, άλλ’ οπωσδήποτε προσφερόμενο γιά νά θέσουν «βέβηλον χεΐρα» στούς άνεκτίμητους θησαυρούς του, ώστε εύκολώτατα «νά πιάσουν
τήν καλή» καί νά κάνουν τήν τύχη τους.
’Έ τσ ι κάπως σκέφθηκε ό νεαρός 'Ολλανδός ιατρός
Κριστιάν ή Ζοζέφ ή Πέτερ ή Αύγουστίνο Β., ό όποιος
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κάθε άλλο, παρά διασκέδαζε μέ τά άστεϊα των συμ
πατριωτών του (καί άς ήταν δρίτζιναλ 'Ολλανδικά),
όπως μας πληροφορεί τό Βιβλίον Συμβάντων τής άρμοδίας υπηρεσίας Χωροφυλακής του 'Αγίου ’Όρους.
Καί πιο συγκεκριμένα ό νεαρός.. Άσκληπιάδης άντί
νά ένδιαφέρεται για την βελτίωσι τής έπιστήμης του,
την οποίαν θά έπρεπε νά θέση εις την υπηρεσίαν των
πασχόντων καί «δεομένων βοήθειας» συνανθρώπων του,
αυτός είχε έπιδοθή, μέ πολλή ζέσι, σέ μιά άλλη μέ δια
φορετικούς τομείς, περισσότερο κερδοσκοπικούς καί
παραγωγικούς. Καί πίστεψε ό άφελής(!) δτι τό "Αγιον
"Ορος είναι ό χρυσοτόκος...πακτωλός, πού θά τοΰ
άπέφερε άμύθητα πλούτη μέ μία, δύο ή τό πολύ τρεις
έπισκέψεις —άστραπές. "Οταν, λοιπόν, πήγε στην
Ούρανόπολι τοΰ έγινε ό σχετικός έλεγχος στις άποσκευές του, άπό την άρμοδία 'Υπηρεσία ’Ασφαλείας
Χωροφυλακής καί τότε άνευρέθησαν κρυμμένες, μέ
πολλή έπιμέλεια, έπτά εικόνες, διαφόρων μεγεθών,
μεγάλης άξίας καί «τρία χρυσοκέντητα έπικαλύμματα
αγίων ποτηρίων», καθώς καί δύο εύαγγέλια μεγάλης

άρχαιολογικής άξίας.
Τό «άπειρου κάλλους» ολλανδικό άστεΐο, είναι δτι
ό δράστης κατά τήν σύλληψί του έπικαλέσθηκε —
άκουσον, άκουσον!!!— διπλωματική άσυλία, τόσο
γιά τις διακεκριμένες κλοπές, όσον καί γιά τό.....
οπλοπωλείο πού άνευρέθη έπάνω του, κατά τήν σω
ματική έρευνα πού τοΰ έγινε.
Συγκεκριμένα «έφερε» μαζύ του δύο πιστόλια τύπου
«μπερέττα», σαράντα (40) φυσίγγια καί δύο στιλέττα.
"Οπως ήταν φυσικό ό ,.άετονύχης μας, πού ήταν
παλαιός γνώριμος τής ΙΝ Τ Ε Ρ Π 0 Α , συνελήφθη καί
κατεσχέθη τό...παλαιοπωλείο καί οπλοπωλείο, πού
τον συνώδευε τιμητικά στις εξόδους του, γιά νά
νοιώθη περισσότερο άσφαλής σάν γνήσιος άπόγονος
τών πιστολέρος τοΰ Φάρ —Ούέστ καί λιγώτερο Εύρωπαΐος.
’Ήδη...ένδιατρίβει υπόδικος (ετοιμάζοντας... έμβριθή
άπολογίαν), στην όποια θά ίσχυρισθή, δπως έδήλωσε,
δτι έκλεψε «άπλώς» άπό ...χόμπυ καί δχι άπό δολία
προαίρεσι.

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ... ΡΕΥΣΤΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ

Αυτό τό χαριτωμένο «ενσταντανέ» είναι παρμένο
άπό τό Βιβλίο ’Αδικημάτων καί Συμβάντων τής
Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Χωροφυλακής Προαστί
ων Πρωτευούσης: «Συνελήφθησαν οί νεαροί Κ.Ζ. καί
Α.Θ. διά κλοπήν 5 μοτοποδηλάτων τών οποίων διέλυον τούς μηχανισμούς καί έξ αυτών καί τών λοιπών
έξαρτημάτων προέβησαν εις τήν συναρμολόγησιν δύο
έτέρων τοιούτων μη διακρινομένων ήδη εύκόλως». Τό
τέχνασμα είναι άρκετά παλαιό, άλλά καί άρκετά έξυπνο,
συνάμα δέ άντιπροσωπευτικό τής σύγχρονης ροπής,
πού διακατέχει τούς πάντας καί τά πάντα, γιά μεταμφίεσι καί άλλαγή. Μέ αύτό, λοιπόν, τό τέχνασμα τής
«συγχωνεύσεως» τών πέντε μοτοποδηλάτων σέ δύο,
οί δύο νεαροί «φερέλπιδες» ώνειρεύθησαν μιά λαμπρή
καρριέρα «μεταποιητικής» παραγωγής στο τομέα
τοΰ δικύκλου, πού τελευταία ταλανίζει —άτυχώς —
τήν άκοήν δλων τών συνανθρώπων μας. ’Έ τσ ι, λοιπόν,
ή άνθοΰσα βιομηχανία δικύκλων, πού άναπτύσσεται
άλματωδώς σ’ δλες τις βιομηχανοποιημένες χώρες, θά
ξεκινούσε καί στην Ελλάδα σάν μικρή βιοτεχνία, πού
θά μεταποιούσε τά κλεμμένα μοτοποδήλατα καί μέ
πολλούς συνδυασμούς καί παραλλαγές θά έβγαιναν
καινούργια καί αγνώριστα νέα μοντέλλα. ’Αλλά δυ
στυχώς τά μεγαλεπήβολα όνειρα τών δύο νεαρών....
«μοτοποδηλατάκιδων» έτάφησαν μέσα στά κρατητήρια
τής 'Υποδ]νσεως ’Ασφαλείας Χωροφυλακής Προαστί
ων, κατά τον πλέον... άδοξον τρόπον.

' Υπάρχουν πολλά ε ϊδη που.... αποτελούν «άντικείμε
νο» κλοπής και άν θέλαμε νά τά χωρίζαμε λεπτομερέ
στερα θά δημιουργούσαμε τρεις μεγάλες κατηγορίες.
Στην πρώτη θά συμπεριλαμβάναμε τ ά ... .στερεά αν
τικείμενα, στην δεύτερη τά υγρά καί στην τρίτη τά
αέρια. Ή ύπόθεσι, λοιπόν, κλοπής πού εξιχνιάσθηκε
άπό τό Τμήμα Ασφαλείας Λεβαδείας ανήκει στη
δεύτερη κατηγορία τών υγρών καί αφορά τό πολυτίμώτατο δώρο τοϋ Θεού, τό άχρωμο, άοσμο καί ___
αθώο νεράκι. Αυτό τό νεράκι ήθελε ό γεωργός Ν.Β.
καί δεν μπορούσε νά καταλάβη ό άνθρωπος πώς είναι
δυνατόν τό θείο αύτό δώρο, πού μέ τόση απλοχεριά
έχει δώσει ό Παντοδύναμος Θεός στον κοσμάκη,
νά τό βλέπουν σάν... .οικονομικό μέγεθος καί νά τό
εμπορεύονται οί άνθρωποι. Γιαντό, όταν κατασκευά
σθηκε τόύδρευτικό δίκτυο τοϋ χωριού, αυτός, επειδή είχε
πηγάδι στην αυλή του έδήλωσε δτι δεν θέλει στο σπί
τι του . . . . κοινοτική ϋδρευσι καί δτι τοϋ έφθανε τό
νερό τής __ αυλής του. ’Έκανε, δμως, διαφορετικούς
υπολογισμούς, γιατί στήν πραγματικότητα ήθελε
μέν νά παίρνη νερό, άλλά χωρίς νά πληρώνη. Γιά νά
λύση, λοιπόν, τό πρόβλημά του, κατά τον άπλούστερο
καί __ συμφερτικώτερο τρόπο, έτοποθέτησε μέσα σέ
μιά νύκτα δικό του συνδετικό σωλήνα μέ τον κεντρι
κό ύδραγιογό τής κοινότητος, χωρίς υδρομετρητή καί
χωρίς νά δηλώση τήν σύνδεσι. ’Έ κτοτε ήρεμος καί
ατάραχος προμηθευόταν τό νερό τοΰσπιτιοϋ καί τής __
λάτρας του, άνετα. Ά λ λά «έστιν δίκης οφθαλμός__ ».
Πριν άπό λίγες μέρες χάλασε ό συνδετικός σωλήνας
πού είχε τοποθετήσει καί μέσα στά άγρια μεσάνυχτα
πήγε νά τον φτιάξη. Εκείνη τήν στιγμή, δμως περ
νούσε τό περιπολικό τής Ασφαλείας καί ό περίεργος....
νεροκλέφτης «πιάστηκε στά ___πράσσα», τήν στιγμή
άκριβώς πού άλλαζε τήν «βάνα» τοϋ νερού μέ μιά
μεγαλύτερη, γιά νά προμηθεύεται περισσότερο νερό.
Τά υπόλοιπα ήταν απλά καί φαντάζεται κανείς τήν
συνέχεια. "Ενα μόνον εμείς θά προσθέταμε. Οί κλέ
φτες αυτού τοΰ είδους θά έπρεπε νά κατηγοροϋνται
καί γ ιά .. .. φοροφυγάδες.
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ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΜΙ ΑΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ
—Βοήθεια!........
Ό μοναχικός περιπατητής στήν άπόμερη προκυμαία τοΟ
Λευκού Πύργου έμεινε στήλη άλατος άπό τόν φόβο του.
Δέν είχει ακόμη συνέλθει άπό τήν πρώτη έκπληξι όταν ή
κραυγή ξανακούστηκε βραχνή μακρόσυρτη καϊ άνατριχιαστική.
-—Βοήθεια!....
Επακολούθησε ένας δυνατός παφλασμός στά κύματα. "Υστε
ρα ήσυχία. Ά πό κάποιο διπλανό καμπαναριό ένα ρολόι χτυ
πούσε τρεις τό π ρ ω ί.... Ό μοναδικός μάρτυς—στήν κυριο
λεξία άκροατής—τής φοβερής αύτής σκηνής ένοιωσε τά
γόνατά του νά λυγίζουν. Μέ όση δύναμι τού είχε άπομείνει
έτρεξε σ’ ένα διπλανό θάλαμο, άπ’ όπου είδοποίησε τήν Ά μ ε
σο έπέμβαση Θεσσαλονίκης. Σέ λίγα λεπτά κατεφθανε έπί
τόπου τό περιπολικό 2—44. Οί Χωροφύλακες δέν άργησαν
νά έντοπίσουν τό «θύμα»: ένα μεθυσμένο μέσα στήν θάλασσα
πού τού έφθανε μέχρι τόν.. ..άστράγαλο. Προσπαθούσε νά
βγή άπό τό νερό άλλά έχανε τήν ισορροπία του, έπεφτε,
σηκωνόταν καί ξανάπεφτε. Είδαν καί έπαθαν νά τόν άνεβάσουν στήν προβλήτα.
—Ά χ θάλασσα μπαμπέσα πού δέν είχες κύμα καί σέ πέρασα
γ ιά __ πλατέα έλεγε καί ξανάλεγε. "Οταν τού πρότειναν νά
τόν μεταφέρουν στό σπίτι του άρνήθηκε.
—Σ π ίτι.. ..νίξ γιατί μυρίζει μπαρούτι είπε σέ κατηγορηματικό
τόνο. Πάμε γραμμή τρίτο Αστυνομικό Τμήμα δεύτερο πάτωμα
διάδρομος δεξιά__ ’Εκεί ρίχνω άγκυρα κάθε φορά..··Έ ν
τάξει παιδιά;
Τά «παιδιά» κατάλαβαν ότι είχαν νά κάνουν μέ μπεκρή με
γάλου .. ..έκτοπίσματος. Γι’ αυτό καί δέν τού χάλασαν χατή-

Ό τρικούβερτος συζυγικός καυγάς είχε μελοδραματικό έπίλογο. Ό σύζυγος έφυγε μέσα στή νύχτα άφήνοντας πίσω του
ένα γράμμα πού πληροφορούσε τό έτερον ήμισυ ότι θά αότοκτονοΰσε καί μάλιστα μέ συγκεκριμένο τρόπο: πέφτοντας
άπό τό ύψος τού Λευκού Πύργου. Ή συνέχεια είχε ραγδαία
έξέλιξι. Δύο αύτοκίνητα ξεκίνησαν όλοταχώς γιά νά προλά
βουν τό κακό. Τό περιπολικό 2—8, καί ένα ταξί μέ τήν άπαρηγόρητη σύζυγο. Πρώτοι έφτασαν οί Χωροφύλακες. Σέ μιά
άκρη τής κορυφής τού Λευκού Πύργου ένας άνδρας στεκόταν
όρθιος καί άτάραχος.
—Αυτός είναι κατεβάστε τον! φώναξε ή γυναίκα του άπό τόν
δρόμο.
Τότε άρχισε μιά σκηνή πού θύμιζε τό φινάλε κάποιου έγχώριου κινηματογραφικού μελό. Ό σύζυγος έκλινε τό σώμα του
πρός τό κενό δηλώνοντας ότι είναι άποφασισμένος νά αύτοκτονήση έξ αίτιας τής γυναίκας του. "Ενας άπό τούς Χωρο
φύλακες άνέλαβε τόν ρόλο τού μεσολαβητοΰ. Ώ σπου κάποτε
ό μετέωρος σύζυγος δέχθηκε νά ματαιώση τήν αυτοκτονία,
άλλά ύπό τόν έξής όρο: νά δηλώση ή άπονη σύζυγος καί
μάλιστα δημοσίως, ότι τό ν ........άγαπά. ’Εκείνη μέ κάποια
δυσκολία είπε τό «ναι» καί ή όλη ύπόθεσις έκλεισε μέ «χάππυ
έντ». Καί ύστερα σοΰ λένε ότι ό έγγαμος βίος είναι μία συνε
χής ρουτίνα........

Καθυστερημένο άλλά ένδιαφέρον. Συνέβη πριν άπό τρεις
περίπου μήνες καί συγκεκριμένα τήν έποχή πού οί Πτυχιακές
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καί Τμηματικές έξετάσεις τών Άνωτάτων Σχολών βρίσκονταν
στό «φόρτε» τους. Ή τα ν περασμένα μεσάνυχτα όταν μία
φοιτήτρια τής Νομικής στό Παλαιό Ψυχικό, διεπίστωσε
μέ φρίκη ότι τό ίδιο άπόγευμα είχε λησμονήσει μέσα σ’ ένα
ταξί τόν δεύτερο τόμο τής «Δημοσίας Οικονομικής». Καί τό
χειρότερο: Τό πρωί θά έξεταζόταν στό μάθημα αύτό καί πολλά
σημαντικά κεφάλαια χρειάζονταν έπανάληψιν. Ποιός καί
πώς θά μπορούσε όμως νά τήν διευκολύνη έστω καί άν άκόμη
είχε παραδοθή κάπου τό βιβλίο της; "Υστερα άπό πολλούς
δισταγμούς άνέφερε τά διατρέξαντα στήν Ά μεσο Έπέμβασι.
—Τόν δεύτερο τόμο τής «Δημοσίας Οικονομικής» είπατε
δεσποινίς; τήν ρώτησε ένας ’Ενωμοτάρχης.
—Μάλιστα! (μέ άπορία)
—Αυτήν τήν στιγμή τόν έχω μπροστά μου........
—Μέ άκοΰτε δεσποινίς;
—Μάλιστα σάς άκούω άλλά μού φαίνεται άπίστευτο. Χρησι
μοποιήσαμε μήπως τό ίδιο ταξί;
- Ό χ ι! ....
—Τότε;
—Απλώς χρησιμοποιούμε τό ίδιο σύγγραμμα καθ’ ότι τυχαί
νει νά είμαστε συνάδελφοι καί μάλιστα τού ίδιου έτους.
Είσθε τυχερή γιατί έχω τελειώσει ήδη μέ τις έπαναλήψεις
τού δευτέρου τόμου. Σέ λίγα λεπτά θά τόν έχετε στά χέρια
σας. Γιατί τάχωμε τά περιπολικά; Γιά περιπτώσεις άνάγκης....
Τελικά έτσι καί έγινε. ’Εκείνο πάντως πού σπάνια γίνεται,
είναι νά μελετά κανείς μιλώντας ταυτόχρονα χωρίς διακοπή
άπό ένα τηλέφωνο καί δίπλα του νά μαίνεται στήν κυριολεξία
μιά άσταμάτητη ραδιοτηλεφωνική πολυφωνία. Ό σ ο γιά τήν
άπροσδόκητη έξοικονόμησι τού συγγράμματος άπό τήν νεαρή
φοιτήτρια τί νά πούμε; Σύμπτωσις!.... Σύμπτωσις καί μάλιστα
μέ πολλαπλή έπανάληψι προφοράς τού προτελευταίου φω
νήεντος τής λέξεως........

· ·
—Μεταβήτε περιοχήν Αιγάλεω όδός Α άριθμός Β έπεισόδιον........
Σέ λίγα λεπτά τό περιπολικόν κατέφθανε στό προαναφερόμενο σημείο, όπου είχαν γίνει τέρατα καί ..σημεία όπως
τουλάχιστον ΐσχυρίσθηκε μία γυναίκα δείχνοντας συγχρό
νως διάφορες πρόσφατες άμυχές στό πρόσωπό της. «Κλασσι
κή περίπτωσις γυναικείου ξεμαλλιάσματος» είπε άπό μέσα
του ό έπικεφαλής. Ή πρόχειρη όμως άνάκρισις τόν διέψευσε.
’Ιδού καί ό σχετικός διάλογος:
—Ά χ μέ σκότωσαν κύριε Χωροφύλακά μου....
—Έ όχι καί σάς σκότωσαν!, ’Εγώ μόνο άμυχές βλέπω ....
—Μάλιστα Κύρ—Αστυνόμε (!) μου., ,.νυχιές πού κακό
χρόνο νά χη ....
—Καί ποιός σάς τις έκανε;
—Ή γάτα μου!....
—Καί γι’ αύτό μάς καλέσατε έδώ;
—Μάλιστα γι’ αύτό σάς κ ά λεσ α ....
—Νά κάνωμε συστάσεις στήν γάτα σας; Θά άστειεύεσθε
άσφαλώς κυρία μου__
—Δέν άστειεύομαι καθόλου. Ό γείτονάς μου —
—Έβαλε τήν γάτα νά σάς έπιτεθή;
- Ό χ ι! ....
—Τότε;
—Τότε τήν άρπαξε άπό τήν οΰρά καί μού τή χτύπησε στό
κεφάλι. Τί φταίω έγώ άν έκεΐνος άφήνη άνοιχτή τήν κουζίνα
του όταν τηγανίζη ψάρια; Κατάλαβες τώρα κύριε Αστυνόμε
μου;
Ό Χωροφύλαξ—κατ’ άπονομήν Αστυνόμος—κατάλαβε.
Τό ίδιο καί ό άλλος συνάδελφός του. Βρήκαν τόν γείτονα,
τόν έπεισαν νά ζητήση συγγνώμην, δόθηκαν τά χέρια καθώς
καί τά μισοφαγωμένα ψάρια στήν γάτα, ή όποια θά πρέπει
νά άπόρησε ύστερα άπό τήν ξαφνική αύτή ήρεμία τών πνευ
μάτων. Αιώνια άράθυμοι Ρωμηοί μέ τό πατροπαράδοτο φιλότιμό σ α ς....

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΟΥΝ

’Αμάν άδερφάκι μου καί πήξαμε στό
μοΟσι, τό πέδιλο καί τό σακκίδιο__ Τό
οποίον ήρθανε τ’ άγρια νά διώξουνε τά
ήμερα— Τουρίστες σοϋ λέει ό άλλος —
Καί έπειδή δηλαδής είναι τουρίστες τί
πρέπει νά κάνουμε έμεΐς; Νά τούς ποΟμε
έλάτε στήν αυλή μας νά στήσετε τσαντήρι;
Μά θά μοΰ πής δτι ύπάρχουν καί τουρίστες
τής προκοπής. Μά έγώ δέν μιλάω γιά τούς
κονομημένους πού στό φινάλε τής γραφής
ρίχνουνε πέντε τάλλαρα στήν πιάτσα
καί γίνεται τζίρος περί τό συνάλ
λαγμα. Μιλάω γιά κάτι λιγδοτάμπουρες
πού έχουνε νά φάνε άπό τις τελευταίες
’Αποκριές, καί νά ίδοΟνε σπιτίσιο πλύ
σιμο άπό τότε πού άνακαλύφτηκε ή σκόνη
γιά τούς κορέους. Προχτές τήν άλλη,
έκεί πού καθόμουνα καί περίμενα στήν
στάσι τοϋ λεωφορείου, νόσου καί μοδ
βγαίνει ένας πετσικεκάκκαλος ίσαμε κεί
πάνω. Λόγω τιμής έτσι καί τόν έβλεπα
στό άκούνητο σέ καμμιά πλατέα θά τόν
περνούσα γιά άγαλμα τής πείνας —
— Σπίτι—κλίς; μέ ρωτάει.
— Τί είπες ρέ; τοϋ κάνω έγώ.
— Σπίτι κλίς; τόν χαβά του έκεϊνος.
— Τό δικό σου τό σπίτι νά κλείση καί νά
μαυροφορέση, τοϋ ρίχνω έγώ στά ίσια
Ά πάγαινε άπό έδώ ρέ ψωμόλυσσα__
— Ρέ Θρασύβουλο σέ ρωτάει άν ξέρης
’Αγγλικά μοϋ κάνει άπό δίπλα ένας γνω
στός μου.
— Ώ γιές! Τρασύβουλος άρκχέος γκούτ
νέϊμ! ξεσπαθώνει ό τύπος καί μοΰ κατε
βάζει μιά μέ τήν χερούκλα του στό μεσόπλατο.
Είπα νά τοϋ σφυρίξω κατακούτελα μιά
τσάντα, άλλά λυπήθηκα τά ντοματοκολόκυθα πού είχε μέσα. Στό φινάλε, άφοϋ
είπε μερικά κορακίστικα μ’ ένα γυαλάκια
ξεκουμπίστηκε καί ήσύχασα. "Ακου φίλε
μου τουρίστες. Νά θέλουνε σώνει καί καλά
νά τούς μιλάη ό πάσα ένας ντόπιος στό
δικό τους τό χαβά. Θέλεις κύριε νά κάνης
τουρισμό; Μάθε καί πέντε ρωμέϊκες κου
βέντες καί άσε τά στησίματα, τούς χάρτες
καί τά κιτάπια. Καί νά ήταν αυτό μονάχα;
Έ χω άκουστά ότι ό χάρτης στά ξένα λέ
γεται «μάπ». Τώρα άνθίζομαι γιατί οί
τουρίστες χάνουν τόν μπούσουλα στούς
δρόμους. Γιατί μάπας καί όδηγός δέν
γίνεται. Νομίζω;
Θ ρασύβουλος Κάργας

"Οταν βλέπω τουρίστες, θυμάμαι τήν
αξιαγάπητη γυναικούλα μου ή όποια
όταν άρχίζω νά τεμπελιάζω μοϋ φωνάζει:
— Ίλαρίων τήν περνάς σάν τουρίστας......
Δέν έχει άδικο νά μέ χαρακτηρίζη έτσι,
γιατί έδώ πού τά λέμε πολλές φορές τό
παρακάνω. Ξεχνιέμαι μέ τήν έφημερίδα
σέ μιά σαίζ — λόγκ τήν στιγμή πού μέ
περιμένουν ένα σωρό δουλειές στό σπίτι.
Έ ν πάση περιπτώσει γιά νά μή φεύγωμε
άπό τό θέμα, τό έρώτημα πού μοΰ έτέθη
είναι πώς βλέπω τούς τουρίστες. 'Οπωσ
δήποτε μέ συμπάθεια καί κατανόησι.
Έ χω τήν έντύπωσι δτι κακώς χαρακτη
ρίζονται άλητοτουρίστες δλοι έκεϊνοι
οί όποιοι ταξιδεύουν μέ Ώ το —στοπ, κοι
μούνται στά πάρκα καί τις πλατείες, είναι
μονίμως ρυπαροί, καί γενικώς έμφανίζονται ώς άπένταροι. ’Αλλά άς έξετάσωμε
χωριστά κάθε περίπτωσι. Τό Ώ το —στόπ
είναι ένας πρακτικός τρόπος τουριστικής
μετακινήσεως. Ά ν δλοι οί τουρίστες
ταξίδευαν μέ τραίνα, λεωφορεία ή άεροπλάνα, κατ’ άρχήν θά ύπήρχε καθυστέ
ρησα; καί συνωστισμός στις μετακινή
σεις τους. Ύστερα δέν θά είχαν τήν ευκαι
ρία Οί φυσιολάτρες τουρίστες νά σταμα
τήσουν όπουδήποτε καί όποτεδήποτε,
μέ άποτέλεσμα νά μένουν διαρκώς στήν
άφάνεια όμορφες περιοχές πού βρίσκον
ται έξω άπό τούς λεγάμενους «πόλους
τουριστικής έλξεως». Κοιμοϋνται στήν
ύπαιθρο έπειδή προέρχονται άπό ψυχρά
κλίματα καί αύτό τούς έξυπηρετεϊ καλύ
τερα. Καί όταν ένας άνθρωπος διανυκτερεύη σέ ύπαίθριο χώρο, έπόμενο είναι
νά μή κρατάη μαζί του μεγάλα χρηματικά
ποσά άφοϋ αντιμετωπίζει τόν κίνδυνο
τής κλοπής ή τής άπωλείας. Είναι άτημέλητοι άκριβώς έπειδή διανυκτερεύουν
καί γενικώς κινούνται σέ ύπαίθριους
χώρους. Μά θά μοϋ πήτε δτι ύπάρχουν
χιλιάδες άλλοι οί όποιοι μένουν σέ ώραΐα
ξενοδοχεία, μετακινούνται μέ πολυτελέ
στατα πούλμαν κ.λ.π. Οί περισσότεροι
όμως άπό αύτούς δέν άπολαμβάνουν του
ρισμό, άλλά απλώς συνεχίζουν τήν μαλ
θακή ζωή τών πόλεων. Δέν διακατέχομαι
άπό άντιτουριστικές άντιλήψεις. Έ χω
συνηθίσει νά ξεκουράζομαι μέ τις δουλειές
τοϋ σπιτιοϋ όπότε όταν βρίσκομαι μακρυά του κλεισμένος σ’ ένα ξενοδοχείο
δοκιμάζω φοβερή άνία. Αύτό έλπίζω νά
τό ξεπεράσω άπό τό έπόμενο καλοκαίρι
όπότε έχω άγοράσει ένα τροχόσπιτο πού
άπό χρόνια όνειρεύομαι. Όψόμεθα λοι
πόν ........
Ύ μ έτερος
Ί λ α ρ ίω ν Σ ύξυλος

Πώς βλέπω τούς τουρίστες; Δυστυχώς
τίποτε περισσότερο άπό μία βασική αιτία
πού έχει περιορίσει τήν προσωπική μου
έλευθερία, διαταράξει τήν οικογενειακή
μου γαλήνη, καί έπιδράσει δυσμενώς στήν
έπαγγελματική μου έξέλιξι. Μάλιστα κύ
ριοι. Έγώ ό Εύλάμπιος Σουτιδίνης τοϋ
Άριστογείτονος καί τής Φροξυλάνθης,
έτών 54, λογιστής, ιδιωτικής έπιχειρήσεως έπί βαθμώ 4φ καί μέ έτη προϋπηρε
σίας είκοσι πέντε, έχασα καί τις τελευταίες
μου έλπίδες γιά προαγωγή άπό τήν στιγμή
πού καπέλλωσα μέ τόν κάλαθο τών άχρήστων τόν έπίσης άχρηστο συνάδελφο καί
μόνιμο άγχος στό Γραφείο κύριον—τρό
πος τοϋ λέγειν—Τάκην Μαλαγανίδην,
άκαθορίστου ήλικίας, έκ γενετής σαχλόν
άλλά δυστυχώς εύνούμενο τοϋ Διευθυντοϋ
μου. Δέν μετανοιώνω γιά τήν πράξι μου
καί άδιαφορώ γιά τις συνέπειες έπειδή
καίτοι κατ’ έπανάληψιν διαβεβαίωσα τόν
κύριον αύτόν ότι δέν μέ ένδιαφέρουν οί
άπόψεις του γύρω άπό τόν τουρισμό καί
τούς τουρίστες, έκεϊνος έπέμενε νά μέ
πείση ότι αυτοί που έγώ χαρακτηρίζω
ώς άλητοτουρίστες είναι καλλιεργημένοι
άνθρωποι, άλλά έμεΐς μέ τήν ξεπερασμένη
νοοτροπία μας τούς έχομε άδίκως παραξηγήσει. Έ τσ ι τόν καπέλλωσα καί ήσύ
χασα. Δυστυχώς όμως δέν έχω ήσυχάσει
μέ τήν γυναίκα μου, ή όποια οϋτε λίγο
οϋτε πολύ ζητάει: Πρώτον: νά ζητήσω
συγγνώμην—άκουσον άκουσον!—άπό τό
γελοίο ύποκείμενο πού καπέλλωσα ώστε
νά μή καταλήξη ή ύπόθεσις στόν Διευθυν
τή μου. Δεύτερον: νά άποφασίσω ποΰ θά
πάμε γιά διακοπές γιατί μπήκαμε στό
Φθινόπωρο καί διακοπές δέν είδαμε. Τό
πρώτο αίτημά της άπερρίφθη αύτοστιγμεί.
Τό δεύτερο έξετάζεται καί μάλλον θά
έχη τήν ίδια τύχη άν ή γυναίκα μου έξακολουθή νά έπιμένη στήν άρχική άπόφασί
της νά παραθερίσωμε στήν Ύ δρα ή τήν
Μύκονο. Διότι τής τό έχω τονίσει κατ’
έπανάληψιν. ’Εκεί μόνο χειμώνα μπορού
με νά πάμε. Οταν τά όμορφα αύτά νησιά
θά έχουν άπαλλαγή άπό τά λογής—λογής
άποβράσματα τοϋ Διεθνούς τουριστικού
ρεύματος. Έδώ έχω χρόνια νά περάσω
άπό τήν Πλάκα καί τό Σύνταγμα όπου
σύμφωνα μέ τις πληροφορίες μου κατα
σταλάζουν τουρίστες έλεεινής μορφής.
Στήν Ύ δρα καί τήν Μύκονο θά τούς
γυρεύω τώρα;
Αυτά.
Ε ύλάμπιος Σ ουτιδίνης
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Π ΑΓΚ Ο ΣΜ ΙΟ Ν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ

’Αποτελεί κοινή διαπίστωσι, δτι στην εποχή μας
το θράσος καί ή αναίδεια είναι ιδιότητες, που διευκο
λύνουν πολλούς ανθρώπους, για να επιτύχουν τον
αντικειμενικό τους σκοπό. Με πολλή φαντασία καί
περισσότερη τόλμη οί άνθρωποι αυτοί σχεδιάζουν
τ ό . . . «πλάνο ένεργείας» καί ξεκινούν πρόσχαροι
καί αισιόδοξοι με τήν βεβαιότητα, δτι δ στόχος
τους θά έπιτευχθή σύντομα καί μάλιστα στήν πρώτη
φάσι τής έπιχειρήσεως—αστραπής. Με τέτοια φόντα
καί προσόντα ξεκίνησε δ 30χρονος ’Αμερικανός

ΛΙΤΟΤΗΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ...
Τά πρόσφατα περιοριστικά μέτρα στήν κατανάλωσι
των καυσίμων στήν Ευρώπη καί Ιδιαίτερα στήν Γερμα
νία έδημιούργησαν άμεσο αντίκτυπο στίν πωλήσεις
άλλά καί τ ις ... κλοπές των κάθε κατηγορίας τροχο
φόρων. "Οπως μάς πληροφορούν οί έγκληματολογικές
υπηρεσίες τής Δυτικής Γερμανίας οι κλέφτες αυτοκι
νήτων άντέδρασαν άμεσα στήν έλλειψι καυσίμων καί
γρηγορώτερα —θά έλεγε κανείς—άπό τούς Ιδιοκτή
τες. Μιά καί ή κρίσις τού πετρελαίου έπέφερε τήν
αύξηαι τού κόστους διατηρήσεως ενός Ι.Χ. αυτοκι
νήτου, οί κλέφτες έστράφησαν σε άλλες οίκονομικώτερες... «επενδύσεις» καί έδειξαν ιδιαίτερη προτίμησι στά φτωχά, συφερτικά άλλά καί... αμελητέα
δίκυκλα. Τά στοιχεία πού δημοσιεύτηκαν άναφέρονν
δτι τό 1973 έκλάπησαν 72.000 αυτοκίνητα, δηλαδή
14% λιγώτερα άπό τό 1972. Ά λ λά παράλληλα οί
κλοπές μοτοσυκλεττών καί ποδηλάτων αυξήθηκαν
κατά 13ο\ο γιά νά φθάσουν σχεδόν τις 250 χιλιάδες.
Ανάλογες περίπου είναι οί εξελίξεις καί στις άγορές
αυτοκινήτων καί ποδηλάτων κατά τό 1974. Οί πωλήσεις αυτοκινήτων έπεσαν κατά 25ο]ο ενώ άντίθετα οί
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Τζαίημς Ράϊαν πού όπως μας πληροφορεί ή σχετική
δημοσιογραφική εϊδησις από τήν Ν. Ύόρκη, κατώρθοισε νά ληστέψη—μέρα μεσημέρι—μεγάλη Τράπεζα
τής πολυάνθρωπης αυτής πόλεως με ένα πολύ απλό
σύντομο καί φαιδρό τρόπο. Κομψός, σοβαρός, αερά
τος καί πάνω από δλα ψύχραιμος, κρατώντας μια
τσάντα «ποιότητος» τύπου σανσονίτ μπήκε στήν
Κεντρική Τράπεζα τής 16ης Λεωφόρου καί κατευθύνθηκε στο Ταμείο. Ύποκλίθηκε με πολλή φυσικότητα
καί ατάραχος είπε στον ταμία νά τού παραδώση τις
εισπράξεις, γιατί διαφορετικά θά άνατινάξη τήν
Τράπεζα στον αέρα με τον εκρηκτικό μηχανισμό,
πού είχε μέσα στήν τσάντα. Σαστισμένος δ Ταμίας
από τήν απροσδόκητη καί αναπάντεχη αυτή έπίσκεψι, συμμορφώθηκε πειθήνια προς τις αξιώσεις
τού. .. κομψεπίκομψου κακοποιού. Με τρεμάμενα χέρια
γέμισε ένα σάκκο από δολλάρια—κάπου οκτακόσιες
χιλιάδες—καί τού τά παρέδωσε. Σε δλο αυτό τό διά
στημα, πού δεν ήταν περισσότερο από είκοσι λεπτά,
δ παράξενος επισκέπτης περίμενε ήρεμα καί στωίκά
στο «γκισσέ» τού ταμείου, χωρίς νά δίνη τήν έντύπωσι τού ανυπόμονου ανθρώπου καί πολύ περισσό
τερο τού ληστή. Με ανεσι μεγαλέμπορου, επί τ ό ...
άμερικανικώτερον μεγάλου μπίζνεσμαν, πού ή συναλ
λαγή του με τήν Τράπεζα είναι μιά κοινή καθημερι
νότητα, πήρε τον σάκκο με τό πολύτιμο περιεχόμενο,
χωρίς νά δώση σημασία σε κανένα, άλλα καί χωρίς
κανείς νά τον.. . πάρη εϊδησι. ’Έ φυγε άτάραχος
καί με βήμα αργό αφήνοντας για σουβενίρ τήν βα
λίτσα του, ή όποια δταν έρευνήθηκε από τούς ’Αστυ
νομικούς βρέθηκε γεμάτη... βεγγαλικά.

πωλήσεις ποδηλάτων αυξήθηκαν κατά 25ο]ο. 'Έ τσι
λοιπόν, βλέπομε ότι τα μέτρα λιτότητα; είχαν σοβαρές
ανακατατάξεις ακόμη και στην περιοχή τής παρανο
μίας. Γιαντό και οί οπαδοί της έπαψαν πλέον να κι
νούνται μέ πολυτελείς λιμουζίνες και άρκοϋνται σέ

άπλά καί... απέριττα «ποδηλατάκια» . . . Κατά τα
άλλα οί μηχανοκίνητοι καί μή κακοποιοί τής Ευρώ
πης μέ τις κάθε μορφής σατανικές επινοήσεις τους
πιστεύουν ότι θά γνρίση κάποτε καί γι αυτούς ό
. . . τροχός.

ΤΡΑΙΝΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ . . . ΡΕΣΤΩΡΑΝ

πληροφορεί ή 'Αστυνομία τής Ρώμης νά τραυματισθοϋν περισσότερα άπό 70 άτομα, ευτυχώς τά ,περισ
σότερα ελαφρά, άλλά ό πανικός πού επακολούθησε
ήταν απερίγραπτος. Πραγματικά μέσα σ' αυτόν τον
ορυμαγδό πού δημιουργήθηκε, από τήν σύγκρουσι
τού τραίνου πού ερχόταν μέ τό άλλο, πού ήταν σταθμευμένο μέσα στο Σταθμό, θά μπορούσε κανείς
εύκολα νά παρακολουθήση καί τήν εύθυμη πλευρά τού
πράγματος. Ή εύθημη, λοιπόν, νότα ήταν ότι τό
---- ύπερ—κινητικώτατο τραίνο, μετά τήν σύγκρουσι,
βγήκε από τις γραμμές του καί κατευθύνθηκε στο
παρακείμενο εστιατόριο τού Σταθμού. Στήν είσοδο,
όμως τού εστιατορίου σταμάτησε... .διακριτικά, χω
ρίς νά τολμήση νά είσέλθη, μήπως ενόχληση τούς
συνδαιτημάνας, οί όποιοι σημειωτέον συνέχισαν ατά
ραχοι τήν μεταξύ «πίτσας» καί «σπαγγέτι» παν
δαισία τους, υπό τ ό ... ,άπλανές καί απαθές βλέμμα τού
τραίνου καί τού συρμού πού τον ακολουθούσε. Μέ
λίγη φαντασία, υποθέτω, μπορεί κανείς νά συλλάβη
σ' όλη της τήν έκτασι τήν __ απείρου κάλλους σκηνή.
Θά ήταν, πραγματικά, γραφικώτατο «ταμπλώ βίβάν»
νά βλέπης μέσα σ' ένα ευρύχωρο «σαλέ» πολυτελούς
εστιατορίου, νά ... .εμφανίζεται ένα πελώριο βρυχωμενο τραίνο στήν είσοδο καί νά άποβάλλει μέ τή
βαριά του έξάτμησι καυσαέρια, μηχανέλαια καί τά ___
συμπαρομαρτούντα.

Πολλές φορές ή ζωή μάς σκαρώνει τα πιο πε
περίεργα και επικίνδυνα παιγνίδια, τα όποια σκηνοθε
τεί μέ σκαμπρόζικο τρόπο, άλλά καί μέ πολλή δόσι
φαντασίας. "Ενα, λοιπόν, από τα παράξενα . . . περιστασιακά παιγνίδια, πού ή 'Αστυνομία τής Ρώμης
προσπαθεί νά διαλευκάνη, είναι τό πώς ή
ταχυκίνητη αμαξοστοιχία τής γραμμής Καλαβρίας—
Ρώμης προτίμησε νά μπή μέσα στο εστιατόριο τοΰ
Σιδηροδρομικού Σταθμού τής ιταλικής πρωτευούσης
καί όχι στο κανονικό «πλατώ» τού Σιδηροδρομικού
Σταθμού. Τό γεγονός είχε σάν αποτέλεσμα, όπως μάς

Η ΑΙΔΩΣ ΑΝΑ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ
Σέ πολύ—πολύ ελεύθερη μετάφρασι θά άποδίδαμε
τό γνωστό «λόγιον καί παροιμιώδες» τού Σοφοκλή
άπό τήν «Αντιγόνη», ότι άπ' όλα τά κακά τής ζωής
τό χειρότερο είναι ό άνθρωπος, γιατί —θά συμπλη
ρώναμε εμείς —όταν χάνει τήν σοβαρότητα καί τήν
αυτοκυριαρχία του γίνεται άστεΐος καί καταγέλα
στος. Συλλαμβάνει τις πιο παράλογες καί άπίθανες
ιδέες τις όποιες άμέσως υιοθετεί καί στήν συνέχεια
τις πραγματοποιεί, γιατί πιστεύει απόλυτα, ότι έτσι
δίνει λύαι στά προβλήματά του καί διέξοδο στά . . .
άπωθημένα του. Ή σχετική εϊδησις πού μάς έρχεται
άπό τό Λος —'Άντζελες, είναι χαρακτηριστική καί
άντιπροσωπευτική αυτής άκριβώς τής νοοτροπίας.
Σάς τήν παραθέτουμε αυτούσια χάριν άντικειμενικότητος. «Νέος 25 περίπου ετών επειδή άπέτυχε νά
ταξιδεύαη μέ «ώτο—στοπ» εξέβαλε τά ένδύματά του,
μέ τήν προσδοκίαν ότι θά. . . προσείλκυε τήν προσοχήν
γυναικός οδηγού, ώστε νά έπιτύχη τού σκοπού του.
'Εκείνο, όμως, πού επέτυχε ήταν νά . .. περισυλλεγή
άπό τό αύτοκίνητον τού διερχομένου εκείνη τή στι
γμή «σερίφη» καί νά όδηγηθή στο κρατητήριο, όπου
μέ πολύ άπάθεια έδήλωσε ότι δέν έκανε «στρήγκικ»,
άλλ’ υπό τήν πίεσι τής άνάγκης έκανε ό,τι έκανε».
Ή ταν πολύ φυσικό, όμως, τό περίεργο. . . γυμνικό
ώτο—στοπ τού.. . κουτίζοντος νεανίου, άντί νά προ-

καλέση τό ενδιαφέρον των γυναικών έπροκάλεσε τό ...
άμέριστο ενδιαφέρον τού αρμοδίου σερίφη, ό όποιος
τον περισυμμάζεψε, γιά νά μή μένη εκτεθειμένος στήν
.. . κοινή θέα, μέ άμεσο κίνδυνο νά πάθη ήλίασι ή νά
γιουχαίσθή άναλόγως. "Υστερα άπό όλα αυτά δέν
είναι νά βγή κανείς άπό τ ά .. . ρούχα του ;
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/ ελληνικούς δρόμους
ΕΘΝΙΚΗ Ο Λ Ο Ι ΑΘΗΝΩΝ - OEDNIKHI

400 478ον χιλιόμετρον
-

Γ νω ρίζομε τις κυκ λοφ ορια κ ές συνθήκες τω ν μ εγά λ ω ν ’Ε θνικώ ν
μας δρόμω ν ; Καί άν ν α ί, τίς υ π ο λ ο γ ίζο μ ε π ά ντα σω στά ; Α ύτά είναι
δύο βασικά έρω τήματα πού π ρέπ ει νά ά π α σ χ ο λ ο ύ ν τούς ό δ η γο ύ ς,
οί ό π ο ιο ι, είτε άπό έπ α γ γ ελ μ α τικ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς είτε άπό ψ υ χ α γ ω γ ία ,
α φ ή νου ν κάθε φορά τούς αστικούς δρόμους γιά νά βρεθούν σ ’ ένα
σ α φ ώ ς διαφ ορετικό π ερ ιβ ά λλ ο ν κ υκ λοφ ορία ς μέ έξαιρετικά έπ ίμ ο μ ονες δπω ς θά έλ εγ ε κανείς άξιώ σ εις ό δ η γ ή σ εω ς. Γιατί έκεΐ τό έλάχ ισ τ ο σ φ ά λ μ α , ή παραμικρή απροσεξία , μπορούν νά έχ ο υ ν αιματηρή
κ α τ ά λ η ξ ι. Ά π ά ν τ η σ ι εις τά ,προαναφ ερόμενα έρω τήματα ή καλύτερα
ώ ρισμένα ένημερω τικά γιά τούς α να γνώ σ τες σ τοιχεία , θά π ροσ π αθήση νά δώση μία έρευνα τού συνεργά του μας 'Υ πομοιράρχου κ .
Χ ρήστου Ρ έπ π α , αναφ ορικά μέ τό τ ’ι π ρέπ ει νά γ νω ρ ίζο υ ν καί ανά
λ ο γα νά ακολουθούν ή νά α π ο φ εύ γ ο υ ν οί ό δ η γ ο ί, δταν κ υ κ λοφ ορ ούν
στον μ εγάλο αύτοκινητόδρομο ’Α θη νώ ν—Θ εσσαλονίκης .

’Απότομες Ιναλλαγές στην κλίσι τοϋ
όδοστρώματος καί αλλεπάλληλες στρο
φές. Αύτά είναι τά δύο βασικά γνωρίσμα
τα της «Πιερικής» ’Εθνικής οδού στην
άρχική διαδρομή της άνάμεσα άπό τίς
δασωμένες υπώρειες τού Όλύμπου πού
κατηφορίζουν ομαλά πρός την θάλασσα.
Στην τοποθεσία «Παπαποϋλι» οί στροφές
γίνονται περισσότερο κλειστές. Τό ίδιο
συμβαίνει καί λίγα χιλιόμετρα χαμηλό
τερα στην περιοχή τοϋ Κάστρου Πλαταμώνος, όπου δημιουργεΐται ένας οδικός
Μαίανδρος μήκους 3—4 χιλιομέτρων.
Στά σημεία αύτά τό άνώτατον δριον ταχύτητος είναι 40 χιλιόμετρα τήν ώρα, έννοεϊται μέ εύνοϊκές κυκλοφοριακές συν
θήκες. Διαφορετικά, δπως έπί παραδείγματι σέ περίπτωσιν βροχής, μόνο ή μι
κρή ταχύτης καί ή προσεκτική τροχοπέδησις είναι ίκανές νά βγάλουν σώο τόν
οδηγό άπό τίς φοβερές εκείνες συμπληγάδες πού δημιουργοϋνται άπό τήν ολι
σθηρότητα καί τήν κλίσι τοϋ όδοστρώμα
τος. Πάνω σ’ αυτό ό Άνθυπασπιστής κ.
’Αγησίλαος Γάκης μας είπε τό έξής: «σέ
περίπτωσι βροχής, δσα δίκυκλα καί περι
πολικά ελέγχουν τήν κυκλοφορία πρός τήν
πλευρά αύτή τής ’Εθνικής όδοϋ, χωρίς άλ
λη προειδοποίησι σπεύδουν στις περιοχές
«Παπαποϋλι» καί «Κάστρο». Έ κεΐ οί
τροχονόμοι παίρνουν τίς προκαθωρισμένες θέσεις καί μέ ένα άξιοθαύμαστο συγχρο
νισμό δίνουν τόν δικό τους δπως θά έλεγε
κανείς «τέμπο» στήν κυκλοφορία. ’’Ετσι
άποτρέπονται κάθε φορά συγκρούσεις, έκτροπές, άνατροπές, «καραμπόλες» καί
άλλες φοβερές καταστάσεις πού σκηνοθε
τεί κάθε φορά ό Μολώχ τής άσφάλτου
μέ βοηθό τήν άνθρώπινη άπροσεξία». Ά 
πό σχετική συζήτησι πού είχαμε μέ τούς
τροχονόμους Χωροφύλακες διαπιστώσα
με δτι δλοι τους πιστεύουν καί δταν βροΰν
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εύκαιρία τονίζουν σέ κάθε οδηγό, πώς .
κάθε φυσικός νόμος είτε αύτός λέγεται
όλισθηρότης είτε φυγόκεντρος δύναμις,
είναι πάντα άξεπέραστος άπό τά τροχο
φόρα. Σχετικά μέ αύτό οί Χωροφύλακες
τροχονόμοι κ. κ. Χρήστος Βαλάσης καί
Δημήτριος Γιατράκος μας διηγήθηκαν
τό έξής περιστατικό. Προ καιρού περιπολοΰσαν στήν περιοχή Κάστρου Πλαταμώνος, δταν άπό κάποια κλειστή στροφή
βγήκε σάν σίφουνας μιά άστραφτερή
«Μερσεντές 220». Ό όδηγός της, άφοΰ
άκουσε τίς συστάσεις τών δύο τροχονό
μων, τούς διαβεβαίωσε μέ ειλικρίνεια
δτι τοϋ φαινόταν άδιανόητο νά κυκλοφορή μέ τήν μέση ταχύτητα ενός «αύτοκινήτου—κουβαρίστρα» δπως είπε χαρακτη
ριστικά. Στό τέλος έδειξε δτι πείθεται —
δυστυχώς αύτό συμβαίνει μέ πολλούς —
καί ξεκίνησε χωρίς δμως νά καταλήξη
σώος στόν προορισμό του'. Λίγα χιλιό
μετρα χαμηλότερα ή υπερβολική ταχύτης
τόν έδιωξε σάν βέλος άπό τά οδόστρωμα
δταν βρέθηκε στό κλειστό τόξο μιας στρο
φής. . . Στήν θέα τών τροχονόμων άρχισε
νά κλαίη άπαρηγόρητος φιλώντας ταύτόχρονα τά χέρια τους καθώς τόν άνέσυραν
εύτυχώς μωλωπισμένο άπό τήν παραμορ
φωμένη «Μερσεντές». . .
Στό σημείο αύτό θυμάμαι μιά άλλη
προηγούμενη άφήγησι τοϋ όδηγοΰ περι
πολικού τοϋ Τμήματος Τροχαίας Λαρίσης Χωροφυλακής κ. Τασιά.
Κάποτε μετέφερε εσπευσμένα στό
Νοσοκομείο ένα βαρειά τραυματισμένο ο
δηγό θΰμα τής ταχύτητος. Ό τελευταίος
ξεχνώντας τόν πόνο του, τοϋ ύπευθύμιζε
κάθε τόσο νά μήν τρέχη... Γιατί δμως νά
άναγνωρίζομε τά λάθη μας τόσο άργά;
Αύτό είναι ένα άμείλικτο έρώτημα πού
πρέπει νά άπα σχολή κάθε οδηγό καί πε
ζό πριν άκόμη πληρώση μέ αίμα έκεϊνο

Ή διακλάδωσις Κατερίνης. Ό νέος αυτο
κινητόδρομος (δέλτα) συντομεύει τήν
διαδρομή πρός Θεσσαλονίκην κατά 36
χιλιόμετρα.
πού μέ λίγη προσοχή μπορούσε νά προλάβη. Μέ τίς σκέψεις αύτές κατηφορίζομε
πρός τόν κάμπο τής Κατερίνης δπου άρχίζουν οί μεγάλες εύθεϊες. Τό τελευταίο
αύτό είναι ένας έπίμονος πειρασμός γιά
όσους είναι βιαστικοί ή θυμούνται δτι ή
βελόνα τοϋ «κοντέρ» έχει νά δείξη τρι
ψήφιο άριθμό άπό τήν στιγμή πού άφη
ναν τίς τελευταίες εύθεϊες τής Λαρίσης
καί άνηφόριζαν πρός τά Τέμπη. Δέν άμφιβάλλει κανείς δτι άπό τό προαναφερόμενο σημείο ό δρόμος παρουσιάζει ση
μαντικά πλεονεκτήματα. Ά π ό τήν στι
γμή δμως πού δλα αύτά τά πλεονεκτήματα
έχουν κοινό παρονομαστή τήν παράβασι,
τό —δπως συνηθίζεται νά λέγεται —«κοροϊδίστικο» άτύχημα γίνεται μέσα σέ
κλάσματα τοϋ λεπτοΰ. Αύτό τούλάχιστόν
προκύπτει άπό τά κατά καιρούς άτυχήματα πού συνέβησαν έδώ καί μάλιστα δχι
σπάνια μέ πρωταγωνιστάς παλαιούς όδη
γούς. Τί συμβαίνει; Τίποτε περισσότερο
άπό ώρισμένες έπικίνδυνες παραβάσεις
έν ψυχρώ συνήθως «υπερβάσεις —Καμι
κάζι», εκτυφλωτικά φώτα, καί παραβιά
σεις τής προτεραιότητος στό ΰψος τοϋ
420 καί 426 χιλιομέτρου δπου ύπάρχουν
άντιστοίχως οί διακλαδώσεις πρός Λεπτοκαρυά καί Λιτόχωρο. Μιλήσαμε γιά
παραβάσεις έν ψυχρώ γιατί δυστυχώς δ
πως έχει άποδειχθή γίνονται άπό τούς
όδηγούς έκείνους οί όποιοι άρχίζουν νά
αύτοσχεδιάζουν άπό τήν στιγμή πού θά
άπομακρυνθοΰν άπό ένα περιπολικό ή δίκυκλο τής Τροχαίας. "Οπως έχομε τονί
σει καί άλλη φορά υπάρχουν ώρισμένοι
όδηγοί οί όποιοι συνηθίζουν τό άχαρο αύ
τό παιχνίδι μέ τόν κίνδυνο καί τό χειρό
τερο: δυσανασχετούν ή μιλάνε μέ ύπονοούμενα δταν ή Τροχαία χρησιμοποιεί
τά λεγάμενα «μυστικά» αύτοκίνητα στήν
προσπάθειά της νά προστατεύση τό κοι-

νωνικό σύνολο άπό τούς περίεργους αυ
τούς ακροβάτες τής άσφάλτου. . . . Πριν
άκόμη φθάσωμε στήν Κατερίνη, θά πρέ
πει να σημειώσωμε δτι άπό τά διόδια καί
μέχρι τό 432 χιλιόμετρο, ή υγρασία τούς
χειμερινούς μήνες δημιουργεί μεγαλύ
τερη ολισθηρότητα άπό έκείνη πού επι
κρατεί στα υπόλοιπα σημεία τής διαδρο
μής. "Ενας άλλος κίνδυνος —σέ σχέσι μέ
την ορατότητα αυτή τη φορά —δημιουργεϊται τήν ’ίδια έποχή άπό τό 435 χιλιό
μετρο μέχρι τήν Κατερίνη καθώς ή πυκνή
όμίχλη είναι συνηθισμένος καί παρατεταμένης παραμονής έπισκέπτης. Στις άνατολικές παρυφές τής Πιερικής πρωτευούσης, ό μεγαλύτερος όγκος τοΰ κυκλοφοριακοϋ ρεύματος διοχετεύεται σέ μιά με
γάλη οδική άρτηρία: τον νέο αύτοκινητόδρομο Κατερίνης—Θεσσαλονίκης πού συν
τομεύει τήν παλαιά διαδρομή κατά 36
χιλιόμετρα. Γιά τόν νέο αύτό κυκλοφοριακό άγωγό θά μιλήσωμε σέ έπόμενο
σημείωμα. Έ π ί τοΰ παρόντος άρκούμεθα
νά σημειώσωμε δτι άπορροφά τό 90 ο]ο
των οχημάτων πού έχουν προορισμό τήν
συμπρωτεύουσα. Μέ αύτό δμως δέν ση
μαίνει δτι ή παλαιά ’Εθνική οδός προσφέρεται γιά ύψηλές ταχύτητες. ’Αλλά ας
άκολουθήσωμε καλύτερα τήν διαδρομή
της μέχρι τά δρια των Νομών Πιερίας καί
’Ημαθίας. ’Αμέσως μετά τήν διακλάδωσι
τής Κατερίνης καί μεταξύ 441 καί 444
χιλιομέτρου μεσολαβεί μία εύθεϊα, ή ό
ποια μέχρι νά διαπλατυνθή, είχε βαφή
μέ άνθρώπινο αίμα σέ πολλά σημεία της.
’Αλλά καί μετά τήν διαπλάτυνσι, χρειά
ζεται μεγάλη προσοχή ιδίως άπό τούς
οδηγούς εκείνους πού κινούνται άπό τήν
πλευρά τής Κατερίνης. Λίγα μέτρα μετά
τό τέλος τής εύθείας καί πίσω άπό μία
κλειστή στροφή, στήν άλλοτε άκάλυπτη
περιοχή, σήμερα υπάρχει τό συγκρότημα
έργατικών κατοικιών 'Αγίου Ίωάννου
πού έχει πρόσοψη τήν ’Εθνική δδό. Ή
ΐδια προσοχή έπιβάλλεται καί στις δια
κλαδώσεις Κορινοϋ, άποθηκών «Άλατίνη», 'Αλυκών, καί Μακρύγιαλου. Έ π ισημαίνομε ιδιαίτερα τήν διακλάδωσι 'Α 
λυκών επειδή βρίσκεται στήν κορυφή μιας
στροφής μέ άπότομη άλλαγή στήν κλίσι
τού οδοστρώματος. ’Εκεί έπίσης δπου ό
κίνδυνος παραμονεύει μέ τήν μορφή τού
άτυχήματος, είναι οί διαδοχικές στρο
φές ή οί τυφλές τις περισσότερες φορές
καμπύλες, πού δημιουργοϋνται άπό τήν
άναρρίχησι τού δρόμου σέ δεκάδες λοφί
σκους καί έκατοντάδες χαμηλότερες εδα
φικές έξάρσεις, τό «σήμα κατατεθέν» αύ
τό τού Πιερικοϋ κάμπου στή βορεινή

Έμμανουηλίδης καί Νικόλαος Τερζανίδης προσθέτοντας μέ θλίψη: «Κρίμα γιά
τήν μεγάλη καί άδικη σφαγή πού γίνετεται. . .».
Μέ τά ίδια συναισθήματα μάς μίλησε
καί ό Μοίραρχος κ. Λουκάς Κοντοθανασόπουλος —Διοικητής τοΰ Τμήματος Τρο
χαίας Κινήσεως Κατερίνης δταν άναφερθήκαμε στό θέμα τής άνθρωποθυσίας
στήν άσφαλτο. 'Ο ίδιος, άφοΰ ύπεγράμμισε τόν ζήλο, τήν. έργατικότητα, καί τά
αισθήματα φιλαλληλίας τών συνεργατών
του, μάς είπε έπίσης δτι στά 78 χιλιό
μετρα τής «Πιερικής» ’Εθνικής όδοΰ
συνέβησαν τήν τελευταία 5ετία 571 τρο
χαία άτυχήματα άπό τά όποια 59 ήταν
θανατηφόρα. Καί ό φοβερός άπολογιΜοίραρχος κ. Λουκάς Κοντοθασόσμός: 90 νεκροί καί 932 τραυματίες. Συν
πουλος—Λιοικητής Τμήματος Τροχαίας
έβησαν έπίσης καί άλλα 120 άτυχήματα
Κατερίνης: «'Η ύπέρβασις τής άνωτάτης
μέ τό μέχρις ενός σημείου άνώδυνο άποΑσφαλούς ή κρίσιμου ταχύτητος εις τάς
τέλεσμα τών ύλικών ζημιών. ’Από τήν
στροφάς υπήρξε ή αιτία πολλών Ατυχη
διερεύνησι δλων αυτών τών άτυχημάτων
μάτων εις τήν περιοχήν μου».
προέκυψε δτι ένα μεγάλο ποσοστόν (47 %)
είχε αιτία τήν υπερβολική ταχύτητα. ’Α
κολουθούν κατά σειράν ή άντικανονική
πλευρά του. Οί στροφές πού υπάρχουν
ύπέρβασις (30%), διάφορες άλλες παρα
στον άξονα Παλαιόν ’Ελευθεροχώριον — βάσεις (12%), ή παραβίασις τής προτεΜακρύγιαλος —'Αγία Βαρβάρα" —Αίγίραιότητος (7%), καί ή μή τήρησις τής
νιον είναι οί περισσότερον έπικίνδυνες.
άποστάσεως άσφαλείας (4%). Καί κάτι
Έδώ παρατηρούνται αισθητές κυκλοφοάλλο έξαιρετικά ένδιαφέρον. 'Ο Μοίραρ
ριακές πιέσεις άπό τά τοπικά άγροτικά
χος κ. Λουκάς Κοντοθανασόπουλος ύπεκαί μή οχήματα κάθε κατηγορίας. Έ π ί
γράμμισε δτι στήν διαδρομή άπό τά δρια
σης καί μιά μεταβλητή σέ μικρά διαστή
τών Νομών Λαρίσης —Πιερίας μέχρι τήν
ματα διαγράμμισις τοΰ οδοστρώματος ή
Κατερίνη (40 χιλιόμετρα) άντιστοιχοΰν
όποια έγινε άναγκαστικά άφοΰ ή κίνη28 θανατηφόρα άτυχήματα, 225 σωματι
σις στήν περιοχή αύτή δέν είναι τίποτε άλ
κών βλαβών, καί 53 ύλικών ζημιών.
λο παρά ένα άνεβοκατέβασμα στις φυσι
Στήν υπόλοιπη διαδρομή μέχρι τά
κές προεξοχές πού προαναφέραμε. Ή ίδια
δρια τών Νομών Πιερίας —’Ημαθίας αν
ποικιλία στήν διπλή, τήν διακεκομμένη
καί ή άπόστασις είναι συντομώτερη κατά
(τήν συναντάμε άραιά) καί τήν άνάμικτη
2 χιλιόμετρα, συνέβησαν 31 θανατηφόρα,
διαχωριστική γραμμή, παρατηρεΐται σέ
287 σωματικών βλαβών καί 67 ύλικών
όλόκληρο τό μήκος τής ’Εθνικής όδοΰ άπό
ζημιών! Ά π ό τήν σύγκρισι τών δεδομέ
τήν Κατερίνη καί μέχρι τά δρια τών Νο
νων αυτών προκύπτει χωρίς αμφιβολία
μών Πιερίας —’Ημαθίας. Επομένως ή . ποιά άπό τις δύο διαδρομές έχει μεγαλύσωστή χρησιμοποίησις τών λευκών αύτερη κρισιμότητα. 'Ο κ. Μοίραρχος διευ
τών γραμμών είναι δπως θά έλεγε κανείς
κρίνισε έπίσης δτι στήν περιοχή τοΰ Τμή
ένα δεύτερο τιμόνι καί ταύτόχρονα μία
ματος Τροχαίας Κατερίνης, δπου ή ’Εθνι
από τις βασικές ύποχρεώσεις τών οδη
κή οδός παρουσιάζει Αλλεπάλληλες καί
γών. Διαφορετικά, δημιουργοϋνται πολ
πολύμορφες στροφές, οί οδηγοί πρέπει
λές προϋποθέσεις γιά πλευρικές καί μετω
να κινοΰνται μέ τήν «άνωτάτην άσφαπικές κυρίως συγκρούσεις άπό άντικανολή ή κρίσιμον ταχύτητα» ή οποία ισχύει
νική πορεία. Αύτό τούλάχιστον προκύπτει
σέ κάθε στροφή. Συγκεκριμένα μάς είπε έπί
από τήν «ζώσαν ιστορίαν» πού γράφτηκε
λέξει τά έξής: «Έκάστη στροφή έχει τήν
στήν περιοχή αύτή μέ άνθρώπινο αίμα καί
ίδικήν της κρίσιμον ταχύτητα μέ τήν ό
πολλές φορές σφραγίστηκε μέ τόν θάνα
το, έξ αιτίας τής Ασήμαντης —δυστυχώς — ποιαν δύναται νά διέλθη έν αύτοκίνητον
χωρίς νά έκτραπή ή νά είσέλθη εις τό
γιά πολλούς διαχωριστικής γραμμής τού
άντίθετον ρεΰμα πορείας. Εις τήν περιο
οδοστρώματος. Μας τό είπαν οί τροχο
χήν μου θά συνέβαινον όλιγώτερα άτυχή
νόμοι Χωροφύλακες κ. κ. Τηλέμαχος
ματα έάν οί υπαίτιοι οδηγοί είχον συνει
δητοποιήσει τό άκόλουθον κυκλοφοριαΜερική πανοραμική άποψις τοΰ όδικοϋ Μαιάνδρου τής περιοχής «Κάστρου
κόν άξίωμα κατά τό όποιον: Οίονδήποτε
Πλαταμώνος».
αύτοκίνητον καί μέ οίονδήποτε οδηγόν
έάν έ'πιχειρήση νά διέλθη τήν ιδίαν στρο
φήν μέ ταχύτητα άνωτέραν τής κρισίμου
τοιαύτης ο π ω σ δ ή π ο τ ε θά έκτραπή
ή θά είσέλθη εις τό άντίθετον ρεΰμα πο
ρείας». Αυτός είναι ό κατηγορηματικός
φυσικός νόμος πού ύπήρξε μοιραίος γιά
πολλούς άπό τούς 90 νεκρούς καί 932
τραυματίες τής τελευταίας 5ετίας κατά
μήκος τής «Πιερικής» Εθνικής όδοΰ.
Πόσοι άλήθεια θά άποτελέσουν τά θύ
ματα τής έπομένης 5ετίας;
Ά ς εύχηθοϋμε νά είναι λιγώτερη ή
προσφορά στον Μινώταυρο τής άσφάλ
του. Δέν είναι υπερβολική ή παρομοίωσις
δταν μάλιστα σκεφθοΰμε δτι τό ύψος τής
φοβερής αύτής προσφοράς έξαρτάται άπό
έμάς καί 3χι άπό τά τέρατα τά όποια ύποτίθεται δτι έλέγχομε κάθε στιγμή.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Λ ') Διά τον δρον ή τής λέξεως
«εργασία», υπό την ευρείαν σημα
σίαν, έννοοϋμεν γενικώς πάσαν προ
σπάθειαν πνευματικήν ή σωματικήν
τοϋ άνθρωπον προς παραγωγήν ώρισμένον αποτελέσματος ή προς επι
δίωξιν και έπίτευξιν ώρισμένου σκο
πού. ' Υπό τήν γενικωτάτην ταντην
έννοιαν περιλαμβάνεται παν είδος
διανοητικής, πνευματικής, σωματι
κής, χειρονακτικής κλπ. εργασίας,
από τής άπλονστέρας και πρωτογό
νου μέχρι τής δνσχερεστέρας και
μάλλον έξειδικενμένης καί ανεξαρ
τήτως εάν αϋτη είναι δυνατή εις πάν
τα άνθρωπον ή εάν προνποθέτη ει
δικός επιστημονικός, τεχνικός ή
άλλας γνώσεις, εάν γίνεται μόνον
δι άνθρωπίνης μηχανικής δυνάμεως
ή άλλων τεχνικών μέσων. ’Επίσης
άπό τής έξεταζομένης ενταύθα άπόψεως δεν έχει μεγάλην σημασίαν καί
διά τούτο δεν εξετάζεται, εάν ή ερ
γασία παρέχεται υπό τοϋ προσώπου
αύτοτελώς καί άνεξαρτήτως άλλου
τινός, ή ή έκτέλεσις τής εργασίας γί
νεται υπό τάς οδηγίας, τάς έντολάς
ή τήν έπίβλεχριν άλλου προσώπου,
δηλαδή, ώς λέγεται εις τήν σύγχρο
νον νομικήν, οικονομικήν καί κοινω
νικήν ορολογίαν, εάν είναι αυτοτελής
ή άνεξάρτητος ή έξηρτημένη.
Β ') Ή εργασία υπήρξε καί έπρε
πε νά είναι ή πρώτη καί κυρία άπασχόλησις τοϋ άνθρώπου άπό τής δη
μιουργίας αυτού, δι αυτήν δε κυρίως
προώρισεν ό Θεός τον άνθρωπον ευ
θύς εξ άρχής καί προ τοϋ προπατο-

ρικοϋ αμαρτήματος, αυτήν δέ έταξεν ώς κλήρον τοϋ άνθρώπου καί με
τά τήν κατ’ άκολονθίαν τής άμαρτίας πτώσιν αυτού, άλλο δέ είναι τό
ζήτημα δτι αί συνθήκαι καί οι δροι
τής εργασίας θά ήσαν διάφοροι καί
άσυγκρίτως πλέονεκτικώτεροι υπό
τήν πρώτην μακαρίαν κατάστασιν ή
υπό τό βαρυνόμενον διά τής αμαρτίας
καθεστώς. Τό παράδειγμα τής ερ
γασίας έδωκεν αυτός οϋτος ό Δη
μιουργός τόσον κατά τήν δημιουρ
γίαν τοϋ Κόσμου, δσον καί κατά τήν
ένανθρώπησιν τοϋ Υιού καί Λόγου
αυτού, δστις κατά τήν επί τής γής
ζωήν του δεν έπαυσεν ουδέ επί στι
γμήν εργαζόμενος καί κατ αυτήν τήν
διάρκειαν τών Θείων Παθών του
καί μετά τήν εκ νεκρών Άνάστασιν
μέχρι τής εις ουρανούς Άναλήψεως
αυτού, εξακολουθεί νά δίδη τό αυτό
υπόδειγμα διαρκώς εργαζόμενος καί
τά πάντα έφορών, έπιβλέπων καί κα
τ ευθυνών κατά τήν πανσοφίαν καί
τάς άνθρωπίνως άνεξερευνήτους βουλάς αυτού. Τό παράδειγμα τούτο
ήκολούθησαν καί οι μαθηταί καί
απόστολοι. 'Ο Μέγας Απόστολος
τών ’Εθνών Παύλος τονίζει τούτο
καί παρέχει τήν σχετικήν μαρτυρίαν
κατ έπανάληψιν. Λέγει π.χ. «Αυτοί
δέ γνωρίζετε δτι ταίς χρείαις μου
καί τοίς ούσι μετ’ εμού υπηρέτησαν
αί χείρες αΰται» κλπ.

Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟ-

ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

'Η εργασία άποτελεί τήν βάσιν
καί θεμελειώδη προϋπόθεσιν τής τε
άτομικής καί τής κοινωνικής ζωής.
”Ανευ αυτής δέν είναι δυνατόν νά

ύπάρξη πρόοδος, δέν δύναται νά προχωρήση ή άνθρωπίνη ζωή. Ή ερ
γασία είναι μέσον συντηρήσεως τοϋ
άνθρώπου καί μέσον προόδου αυτού
καί τοϋ πολιτισμού. Διά τούτο έκ
παλαι έθεωρήθη καί θεωρείται ώς
στοιχειώδες καί βασικόν καθήκον
τοϋ άνθρώπου. Πάντες οί προ Χρι
στού καί μετά Χριστόν νομοθέται
καθιερώνουν ρητώς αυτό καί θεσπί
ζουν διαφόρους συνέπειας διά τήν μή
τήρησιν αυτού. «Εϊ τις ου θέλει έργάζεσθαι, μηδέ έσθιέτω» λέγει ό
άπόστολος Παύλος. ’Άλλου είδους
ποινάς άπήγγελον καί άπαγγέλλουν
οί κατά κόσμον νομοθέται.
Ή εργασία προσδίδει άξιον λό
γον περιεχόμενον εις τήν εν τώ κο
σμώ ζωήν τοϋ άνθρώπου, τήν ο
ποίαν εξευγενίζει καί εξαγιάζει καί
άποτελεί εν εκ τών μέσων προς έπίτευξιν τών άληθών, κατά τήν ορθήν
έννοιαν, σκοπών αυτής.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ό πρώτος καί κύριος παράγων
τής εργασίας είναι αυτός οϋτος ό παρέχων καί καταβάλλων αυτήν, δηλα
δή ο εργαζόμενος. Αυτός είναι τό κύ
ριον πρόσωπον καί περί αυτόν στρέ
φεται ή δλη προσπάθεια, ή οποία
άφορά τήν εργασίαν. Δέν πρέπει νά
παραβλέπεται δτι παράγοντες τής
εργασίας είναι ή τουλάχιστον δύνανται νά είναι καί άλλα πρόσωπα
καί πρωτίστως 6 προσφέρων τήν
ευκαιρίαν προς εργασίαν, ό ζητών
ταύτην, 6 συνήθως εργοδότης κα
λούμενος, έτι δέ περαιτέρω καί οί
εις έξυπηρέτησιν τών όποιων άπο-
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βλέπει ή εργασία, οι πελάται τοϋ
εργοδότου ή τον εργαζομένου, αυτό
τούτο δηλαδή το κοινόν. ’Αληθώς και
τά πρόσωπα ταϋτα συμβάλλουν καθ’
ένα οίονδήποτε τρόπον εις την ερ
γασίαν είτε διά τής παροχής των μέ
σων προς ταντην, είτε διά τής χρησιμοποιήσεως αυτής, είτε διά τής
διαθέσεως καί καταναλώσεως των
προϊόντων ταύτης. Τόσον ό τρόπος
έκτελέσεως τής εργασίας, όσον καί ή
έξέλιξις αυτής εις κοινωνικόν λει
τούργημα έξαρτώνται έν πολλοίς καί
έκ τής σνναισθήσεως τών άναφερθέντων προσώπων καί κύκλων δτι
αποτελούν παράγοντας τής εργα
σίας. ’Ακριβώς δέ ή παραγνώρισις
τής ορθής ταύτης άντιλήψεως οδη
γ ε ί πολλάκις εις ανεπιθύμητα συμ
περάσματα καί αποτελέσματα. "Οτι
όντως έχει το πράγμα, δεν είναι α
νάγκη νά άναπτνχθή διά μακρών.
Ή εργασία, καί εις την άπλονστέραν αυτής μορφήν δεν δύναται νά
νοηθή ώς μεμονωμένη προσπάθεια
ενός ή πλειόνων από κοινού άπασχόλονμένων προσώπων. Καί όταν
έτι είναι αυτοτελής, δηλαδή ό εργα
ζόμενος είναι καί εργοδότης καί
όταν φαίνεται δτι γίνεται χάριν
αυτού τούτου τού εργαζομένου άποκλειστικώς, καί τότε δεν παύει νά
ένδιαφέρη καί άλλα έκτος τού ερ
γαζομένου πρόσωπα. Οντως έν πρώτοΐς ουδέποτε αυτή στερείται σημα
σίας διά τά έγγύς προς τον έργαζόμενον ίστάμενα πρόσωπα, τά όποια
οπωσδήποτε έπηρεάζονται έκ τής
έργασίας καί τού τρόπου έκτελέσεως
αυτής, έν ω έξ άλλον κατά ποικίλους
τρόπους έπηρεάζουν καί τήν έργασίαν έν γένει καί τον τρόπον έκτε
λέσεως αυτής. Ή δημιουργία τοϋ
καταλλήλου κλίματος, τών καλών ή
κακών έντνπώσεων έκ τής οικογε

νειακής ζωής καί τής μετά τοϋ λοι
πού περιβάλλοντος αναστροφής, ή
καλή ή ή κακή περίθαλψις, οί λόγοι
ένισχύσεως ή άποθαρρύνσεως κλπ.
προσδίδουν ιδιαίτερον περιεχόμενον
εις τήν έπίδρασιν τοϋ περιβάλλοντος.
Α λ λά καί τό κοινόν καί δή ό κύκλος
τών προσώπων, τά όποια έμμέσως
ή αμέσως έξυπηρετοϋνται διά τής
έργασίας, δέον νά θεωρώνται ώς πα
ράγοντες τής έργασίας, διότι άλλοτε
μεν πρέπει νά λαμβάνωνται νπ δψιν
αί έπιθυμίαι καί αι υποδείξεις αυτών,
άλλοτε δέ ή τοιαύτη στάσις αυτού
έναντι τοϋ έργαζομένον ή τής παρεχομένης έργασίας ασκούν αποφασι
στικήν έπίδρασιν έπί τοϋ τρόπου τής
έκτελέσεως αυτής. ’Αλλά καί περαι
τέρω ή ορθή άντίληψις περί τών πα
ραγόντων τής έργασίας οδηγεί φυσικώς καί άβιάστως εις τήν διαπίστωσιν μιας άλλης, χρησιμωτάτης
όσιό τής έξεταζομένης πλευράς τής
έργασίας ώς κοινωνικού λειτουργή
ματος, πραγματικής καταστάσεως.
Συγκεκριμένως ή ανωτέρω άντίληψις συντελεί εις τό νά διαγινώσκεται ευκόλως, δτι δέν είναι τόσον με
γάλη, δσον έμφανίζεται συνήθως, ή
άπόστασις μεταξύ έργοδότου καί έργαζομένου καί δτι έκαστος άνθρω
πος είναι έργοδότης υπό ώρισμένην
ή ώρισμένας έκδηλώσεις τής δρα
στηριότητας του καί έργαζόμενος
υπό άλλας έκφάνσεις τής κοινωνικής,
οικογενειακής ή καί ατομικής αυτού
δράσεως. Π .χ. ό έργαζόμενος εις
γεωργικήν ή βιομηχανικήν έπιχείρησιν ώς τεχνίτης κλπ. είναι έργάτης ή υπάλληλος άπό τής άπόψεως
ταύτης. Ά π ό τής πλευράς δμως τής
ίκανοποιήσεως καί άντιμετωπίσεως
τών διαφόρων βιωτικών καί κοινω
νικών αναγκών του, π.χ. δταν ζητή
τάς υπηρεσίας τοϋ δικηγόρου ή τοϋ

ιατρού, δταν χρησιμοποιή τά μέσα
τής συγκοινωνίας, δταν απευθύνεται
εις τον ράπτην ή τον υποδηματο
ποιόν, δταν έχη ανάγκην τοϋ τηλε
φώνου ή καλή τεχνίτην προς έπισκευήν τινα εις τήν κατοικίαν του,
δταν μεταβαίνη εις τό θέατρον ή εις
τον κινηματογράφον, έν άλλαις λέξεσιν, δταν χρησιμοποιή άμέσως ή
έμμέσως τήν έργασίαν άλλων, έμφανίζεται ή όρθότερον είναι έργοδότης^Βεβαίως τούτο δέν γίνεται συ
νήθως υπό τών πολλών αντιληπτόν,
διότι έκαστος προσέχει εις τήν ιδιό
τητα, τήν όποιαν προσλαμβάνει ώς
έκ τής κυρίας άπασχολήσεως αυτού,
ή <5’ έτέρα ίδιότης καλύπτεται υπό
τήν ένιαίαν έμφάνισιν τοϋ καταναλωτοϋ ή τοϋ κοινού ή τής πελατείας
τών διαφόρων έπαγγελματικών έπιχειρήσεων. »Ά λ λ ’ έκ τοϋ γεγονό
τος τούτου δέν μεταβάλλεται ή πραγματικότης, ή όποια δέν πρέπει νά
παροράται. Μάλιστα, άντιθέτως έπιβάλλεται ή γνώσις αυτής, διότι πολ
λάκις ή παραγνώρισις τής πραγμα
τικότητας ταύτης οδηγεί εις έσφαλμένας σκέψεις καί αποφάσεις καί
συμπεριφοράν άντίθετον προς τήν
ένδεικνυομένην. ’Εν πάση δέ περιπτώσει ή άγνοια τής καταστάσεως
ταύτης δέν συντελεί εις τήν έπιδίωξιν καί πραγματοποίησιν τοϋ σκοπού
τής έργασίας έν γένει καί ιδία άπό
τής άπόψεως αυτής ώς κοινωνικού
λειτουργήματος. Δικαιολογείται συ
νεπώς πάσα προσπάθεια, δπως δημιουργήται ή συναίσθησις αυτή εις
εύρυτέρους πάντοτε κύκλους.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λ ') Είναι προφανές δτι δέν πρό543

Συνέχεια
έκ τής προηγουμένης σελίδος
κειται νά άναφερθώσιν ενταύθα οί
τρόποι τής έκτελέσεως των κατ’
Ιδίαν εργασιών, οί όποιοι συνέχον
ται με γνώσεις επιστημονικός, τεχ
νικός, εμπειρικός καί μέ άλλας ποι
κίλας προϋποθέσεις, περί ών νϋν δεν
γίνεται λόγος. ’Εκείνο, τό όποιον
δύναται καί πρέπει νά λεχθή, αφόρα,
γενικώς εις τήν έκτέλεσιν οίασδήποτε εργασίας.
Β ') 'Ο εργαζόμενος οφείλει νά έκτελή τήν εργασίαν μέ τήν συναίσθησιν εν πρώτοις ότι ή εργασία αποτε
λεί καθήκον διά τον εαυτόν τον.
Πρέπει δηλαδή πας εργαζόμενος νά
συνέχεται άνά πάσαν στιγμήν όσιο
τήν έντύπωσιν ότι έχει καθήκον νά
έργασθή καί το καθήκον τούτο έκπληροϊ έκτελών τήν εργασίαν τον.
Ουδέποτε εργασία δύναται νά όσιοδώση αγαθούς καρπούς, εάν γίνεται ώς
εξ ανάγκης, κατ’ ακολουθίαν οίουδήποτε καταναγκασμού, έκ φόβου
οίωνδήποτε συνεπειών ( τιμωρίας,
στερήσεως μέσων προς άντιμετώπισιν αναγκών κ.λ.π.). 'Η εργασία
δεν πρέπει νά θεωρήται ώς τι άναγκαίον κακόν, άλλ’ ώς ή κυρία καί
ευλογημένη υπό Θεού, έπιδοκιμαζομένη δε υπό πάντων τών όρθοφρονονντων ανθρώπων, ασχολία. Κα
κώς έπεκράτησεν εις τήν καθομι
λουμένην γλώσσαν νά χρησιμοποιήται αντί τού έκφραστικωτάτον όρον
«εργασία» ή λέξις «δονλεία», ή
όποια παρουσιάζει τήν έξηναγκασμένην, τήν υπό μη ελευθέρων ανθρώ
πων κατ’ άνάγκην παρεχομένην ερ
γασίαν. ’Οφείλεται τούτο ίσως εις
λόγους ιστορικούς, συνεχομένους μέ
τό γεγονός, ότι εις ώρισμένας έποχάς καί περιόδους τής ιστορικής έξελίξεως τής ζωής τού ανθρώπου ή ερ
γασία άπετέλει τήν ασχολίαν τών
δούλων, δηλαδή τών στερούμενων
τής προσωπικής καί ατομικής ελευ
θερίας ανθρώπων.
'Η τοιαύτη περί τής εργασίας
άντίληψις έπανσεν όσιό πολλού νά νπάρχη υπό τήν έπίδρασιν πολλών
παραγόντων, πρωτίστως όμως υπό
τήν έπίδρασιν τών χριστιανικών άρχών, καθ’ ας, ώς καί ανωτέρω έλέχθη, ή έργααία ού μόνον δεν καταδι
κάζεται ούτε ύποτιμάται, άλλ’ ανυ
ψώνεται καί κατά παντοίους τρό
πους τιμάται. Ή συναίσθησις, επο
μένως, ότι ή έργασία είναι καθήκον
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τού ανθρώπου προς εαυτόν καί έχει
αξίαν όσον ούδεμία άλλη άνθρωπίνη
άπασχόλησις, πρέπει νά συνέχη πάν
τοτε τον έργαζόμενον. Δεν είναι
ανάγκη νά άναπτυχθή διά μακρών
ότι υπό τήν έπίδρασιν τής άντιλήψεως ταύτης ό έργαζόμενος προβαί
νει εις τήν έκτέλεσιν τής έργασίας μέ
πίστιν, δύναμιν, άγάπην προς τήν
έργασίαν, μέ ένθουσιασμόν, ότι κα
ταβάλλει Ιδιαιτέραν προσοχήν καί
προσπάθειαν τόσον διά τήν ποσότη
τα όσον καί διά τήν ποιότητα
τής έργασίας, ότι έπιδιώκει μέ
όλας τάς δυνάμεις νά έπιτύχη τήν
μεγαλυτέραν καί καλυτέραν άπόδοαιν αυτής.
Γ ’) 5Εκτός τούτου όμως δέν πρέ
πει ό έργαζόμενος νά λησμονή ότι
ή έργασία ασιοτελεί καί καθήκον προς
τήν κοινωνίαν, ότι δηλαδή καί ούτος,
ώς καί πάντες οί εις τήν κοινωνίαν
ζώντες άνθρωποι, έχει καθήκον νά
έργασθή καί χάριν αυτής. Πρέπει
νά έχη υπ όψιν του ότι ή έργασία γί
νεται καί πρέπει νά γίνεται ού μό
νον προς τό ίδιον συμφέρον, αλλά
καί προς τό συμφέρον τής κοινωνίας,
ότι ή καλή ή κακή έκτέλεσις αυτής
θά ώφελήση ή θά βλάψη τήν κοινω
νίαν, τής οποίας καί αυτός αποτελεί
μέλος καί ότι επομένως αντίστοι
χος θά είναι ή έπίδρασις τών συνε
πειών τής έργασίας του καί εις τά
ίδια συμφέροντα. Είναι χρήσιμον
καί ώφέλιμον νά έχη προ οφθαλ
μών ότι ή πρόοδος τής κοινωνίας, ή
άνάπτυξις τού πολιτισμού καί ή ευ
ημερία τού άνθρώπου δέν είναι δυναταί άνευ έργασίας μετά προθυ
μίας, δι όλων τών δυνάμεων καί μετ’
ένθουσιασμού παρεχομένης καί ότι
εις έκ τών παραγόντων τής έργα
σίας ταύτης είναι καί αυτός. Ή σκέψις αυτή δημιουργεί εις αυτόν φυσικώς καί άβιάστως τήν έντύπωσιν
ότι είναι κοινωνικός παράγων, είναι
δε βέβαιον ότι τήν ιδιότητα ταύτην
άποκτά πας έργαζόμενος, έάν τήν
έργασίαν του έκτελή κατά τρόπον,
άποβλέποντα καί εις τό καλόν τού
κοινωνικού συνόλου.

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΙΣ

ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

δηλαδή είναι πνευματική ή σωμα
τική ή μικτή, έάν προϋποθέτη ή όχι
έπιστημονικάς, τεχνικός, έμπειρικάς ή αλλας γνώσεις, έάν γίνεται
αύτοτελώς ή κατ’ έξαίρεσιν άπό
άλλου προσώπου ( έργοδότου), έάν
γίνεται ή όχι τη βοήθεια μηχανικών
ή άλλων τεχνικών μέσων, αν άποβλέπη εις θεωρούμενους άνωτέρους
ή κατωτέρους σκοπούς κλπ. δέν
υπάρχει ή μάλλον δέν έχει σημασίαν.
Ά π ό τής προκειμένης πλευράς πάσα
έργασία, έφέ όσον δέν άντίκειται
βεβαίως εις τήν ηθικήν καί δέν απα
γορεύεται υπό τών Νόμων τού Κρά
τους, είναι αξία παντός σεβασμού
καί πόσης ένδεικννομένης έκάστοτε
άναγνωρίσεως καί σημασίας. Διάκρισις καί διαβάθμισις τής έργασίας
καί άξιολόγησις αυτής άπό κοινωνι
κής πλευράς μόνον έν όψει τού τρό
που τής έκτελέσεως καί τών άγαθών
ή μή έπιδράσεων αυτής δύναται νά
γίνη. Εις τό σημείον τούτο δύναται
νά παίξη ρόλον ή αγάπη προς τήν
έργασίαν, ό ένθουσιασμός μετά τού
όποιου γίνεται αϋτη, ά σκοπός καί ή
διάθεσις τού έργαζομένου καί έν γένει τά στοιχεία, τά όποια προάγουν,
ένισχύουν καί συντελούν εις τήν άπό
πνευματικής πλευράς έξύψωσιν τής
έργασίας. Ό τρόπος τής έκτελέσεως
τής έργασίας, ή ποιότης καί ή ποσότης αυτής, ή έκτέλεσις αυτής έν τή συναισθήσει ότι πρόκειται περί κοινω
νικού λειτουργήματος καί αί άγαθαί
άτομικώς καί κοινωνικώς έπιδράσεις αυτής άποτελοϋν πράγματι πα
ράγοντας άξιολογήσεως καί διαβαθμίσεως τής έργασίας. Συνεπώς
πλείονες έργασίαι τού αυτού είδους,
δύνανται νά είναι διαφόρου άξίας
καί νά διαβαθμίζωνται κατά διάφο
ρον τρόπον, έν ώ έξ άλλου πλείονες
έργασίαι διαφόρου είδους δύνανται νά
είναι διά τούς αυτούς λόγους τής αυ
τής άξίας καί νά έκτιμώνται κατά
τον αυτόν τρόπον. Βεβαίως ·ή δια
φορά τών γνώσεων, ή δυσχέρεια έκ
τελέσεως, ή μεγαλυτέρα ή μικροτέρα κατανόησις, ή παραγομένη νλικώς ώφέλεια έκ τής έργασίας καί
άλλοι παρόμοιοι παράγοντες δέν εί
ναι άνευ σημασίας, άλλα διά τήν κοι
νωνικήν σημασίαν τής έργασίας δέν
άσκούσιν ούτοι τόσον άποφασιστικόν
ρόλον, όσον οί άνωτέρω άναφερόμενοι παράγοντες.

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τό Β '. μέρος
’Από τής έξεταζομένης άπόψεως
διάκρισις καί διαβάθμισες τής έρ
γασίας ώς έκ τού είδους αυτής, έάν

εις τό έπόμενον τεϋχος

Ο ΙΑ ΤΡ Ο Σ ΣΑ Σ ΣΥΜ Β Ο ΥΛΕΥΕΙ

Είναι συχνό φαινόμενο τους θερι
νούς μήνες κατά την διάρκεια ή μετά
τό θαλάσσιο λουτρό νά αίσθανθή ό
λονόμενος ξαφνικά τό ένα η και τά
δύο αυτιά τον νά βουλώνουν.
Ή κνριώτερη αιτία είναι τό βύ
σμα κυψέλης πού σχηματίζεται από
την σνσσώρευσι τοϋ εκκρίματος των
κνψελιδοποιών και σμηγματογόνων
αδένων τον έξω ακουστικού πόρον.
Ή παραγωγή της κυψέλης—μιας
ουσίας κολλώδους συστάσεως υπο
κίτρινου χρώματος μέ μικροβιοκτόνες ιδιότητες είναι φυσιολογική
αμυντική λειτουργία τού οργανισμού
διά την προστασία τού έξω ακου
στικού πόρου καί τού τνμπανικοϋ
υμένος από την είσοδο μικροβίων
και μικρών εντόμων.
"Οταν συσσωρευθή αρκετή ποσότης κυψέλης,—επιθήλια τής έπιδερμίδος και σκόνι—δημιουργήται τό
βύσμα δηλαδή μία παχύρευατη μάζα
χρώματος καφέ ή μαύρου.
Τό βύσμα όσο χρόνο δεν κατα
λαμβάνει ολόκληρη τήν διάμετρο
τού έξω ακουστικού πόρου δεν γίνε
ται Αντιληπτό ούτε ενοχλεί, όταν
*όμως διαποτισθή από νερό διογκώ
νεται και άποφράσσει τον έξω Ακου
στικό πόρο μέ αποτέλεσμα τήν βαρη
κοΐα κατά πρώτον και εν συνεχεία
αλλά περισσότερο ενοχλητικά συμππτώματα (αίσθημα πιέσεως και
βάρους, πόνο, ζάλη καί πολλές
φορές ίλιγγο).
Τό ξαφνικό κλείσιμο τού αυτιού
μπορεί νά πανικοβάλη τον Ασθενή
καί νά τον όδηγήση σέ βεβιασμένες
ενέργειες μέ δυσάρεστα καί επικίν
δυνα πολλές φορές Αποτελέσματα.
Πολλοί επιχειρούν μόνοι τους νά
καθαρίσουν τό αυτί πλένοντάς το ή
σκαλίζοντάς το μέ διάφορα Αντι
κείμενα ( σπίρτα—καρφίτσες — τσι
μπίδια) καί αυτό πού επιτυγχάνουν
στα σίγουρα είναι νά τό τραυμα
τίσουν.
Επικίνδυνη βέβαια σέ μιά τέτοια
περίπτωσι είναι ή Αδιαφορία καί ή
συνέχισι τού θαλασσίου λουτρού καί
ιδιαίτερα καταδύσεων οπότε είναι
πολύ πιθανός λόγω τής ηύξημένης
πιέσεως επί τοϋ βύσματος καί κατ'
Ακολουθία επί τοϋ τυμπανικοϋ ύμέ-

ΒΥΣΜΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΞΩ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΠΑ Ν . ΣΧΟ ΙΝΟ ΧΩ ΡΙΤΗ
Ί α τρ ο ΰ Χ ω ρ)χή ς
Χ ειρουργού — 'Ω τορινολαρυγγολόγου
Δρος Π α ν)μ ίου ’Α θηνώ ν

νος, ο ερεθισμός τοϋ λαβιρύνθου καί
ή πρόκλησις ιλίγγου καί Απώλειας
προσανατολισμού πού όδηγή μέ μα
θηματική σχεδόν Ακρίβεια στον πνιγμό.
Πολλές φορές μετά Από μερικές
Απότομες κινήσεις τής κεφαλής καί
τοϋ πτερυγίου τό αυτί ξεβουλώνει
παροδικά οπότε ησυχάζει ό Ασθενής
μέχρις δτου ξανακλείαη μετά λίγη
ώρα ή λίγες ημέρες, αυτήν τήν φορά
όμως μόνιμα καί Ακολουθούμενο κα
τά κανόνα Από πόνο.
Αυτό συμβαίνει διότι τό διογκω
μένο βύσμα κατακρατεί νερό πού
ερεθίζει τον έξω Ακουστικό πόρο
καί μπορή νά προκαλέση φλεγμονή
τοϋ τυμπανικοϋ ύμένος ( οξεία μέση
ωτίτιδα) ή καί Ανάπτυξι μυκήτων
( ’Ωτομύκωσι).
Παραμένοντας επίσης λόγω των
κινήσεων τής μασσήαεως τής κάτω
γνάθου μπορεί νά τραυματισθοϋν τά
τοιχώματα τοϋ έξω Ακουστικού πό
ρου καί νά προκληθή διάχυτος εξω
τερική ώτίτις.
'Η πλέον σωστή Αντιμετώπισι
είναι ή προσφυγή στον ειδικό ’Ιατρό
ό όποιος Αφού διαπιστώσει ώτοακοπικώς τήν ϋπαρξι τοϋ βύσματος, τό
μέγεθος του καί τήν σκληρότητά του
θά προβή εις τήν Αφαίρεσί του διαλέ
γοντας καί τον πλέον κατάλληλον
τρόπον.
'Η Αφαίρεσί τού βύσματος μπορεί
νά γίνη μέ πλύσι μέ ειδική σύριγγα
τοϋ A LEX A N D ER ή εξελκυσμότου μέ ειδικό άγκιστρο.
Ή πλϋσις είναι Απλή Ιατρική
πράξι γίνεται όμως επικίνδυνη δταν
δέν τηρηθούν οι κανόνες καί ή προ
σοχή πού επιβάλλονται καί Απαιτεί
έπιδεξιότητα.
Γίνεται πάντα μετά προετοιμασία
τοϋ βύσματος μέ σταγόνες γλυκε
ρίνης ή έλαιολάδου πού ένσταλά-
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Σχηματική παράστασις τοϋ έξω άκουστικοϋ πόρου μετά βύσματος κυψέλης.

ζονται στον έξω Ακουστικό πόρο
τρεις φορές τήν ημέρα επί δύο
ημέρες ώστε τό βϋσμα νά γίνη
μαλακό καί νά μή τραυματίση τά
τοιχώματα κατά τήν έξοδό του.
’Απαγορεύεται ή πλϋσι δταν τό
αυτί πονά (σημείο φλεγμονής) ή
δταν κατά τό παρελθόν έχει τρέξει πύον οπότε πρέπει ή Αφαίρεσί
νά γίνεται μέ έξελκυσμό τοϋ βύσμα
τος μέ τό ειδικό άγκιστρο.
Πρέπει νά τονισθή δτι τό βϋσμα
δέν είναι ή μόνη πάθησι πού εκδη
λώνεται μέ τον περιγραφόμενο τρό
πο, είναι πιθανό μιά φλεγμονή ή άλ
λη πάθησι ( ’Ωτομύκωσι) νά εμφά
νιση τά ίδια ή παρόμοια Αρχικά
συμπτώματα.
Καλό είναι νά τό έχουν ύπ’ δψει
τους δλοι αυτό καί νά μή Απαιτούν
πολλές φορές πλϋσι άνεν λόγου.
Πάντοτε πρέπει νά διαπιστώνεται
τό βϋσμα μέ ώτοσκόπησι καί πάν
τοτε μετά τήν Αφαίρεσί του νά
έλέγχωνται τά Αποτελέσματα.
Ή καλύτερη Αντιμετώπισι είναι
ή προληπτική, ή Ανά έξάμηνον έξέτασι ( τσέκ άπ) ή όποια καί περι
λαμβάνει πλήρη ’Ωτορινολαριγγολογική έξέτασι.

ήν 3ην Σεπτέμβριοι» συμπληροΰνται 116 χρόνια άπό
τοϋ θανάτου τοϋ εμπνευ
σμένου έθνικοϋ ποιητοϋ Γε
ωργίου Ζαλοκώστα, πού, άφοΰ υπη
ρέτησε ώς έπικαταλυματίας είς τον
Στρατόν, μετετάχθη εις τήν Χωρο
φυλακήν τήν 22 Αύγουστου 1852
καί παρέδωσε τήν τελευταίαν του
πνοήν άναμένων εις μάτην τήν προα
γωγήν του ώς άξιωματικοϋ τοϋ
ήρωϊκοϋ Σώματος.
Διά τον Γεώργιον Ζαλοκώσταν
έγράφησαν πολλά. 'Η πλέον αύθεντική βιογραφία του όμως είναι εκεί
νη πού συνέγραψε καί έξέδωσε τό
1868 (δέκα χρόνια μετά τον θάνατον
τοϋ ποιητοϋ) ό συμπατροιώτης του
καί σύγχρονός του ιστορικός Σπυ
ρίδων Λάμπρος, Ή πειρώτης. Προ
14ετίας έπίσης (20 ’Απριλίου τοϋ
1960) έδόθη σχετική διάλεξις διά
τήν ζωήν καί τό ποιητικόν έργον
τοϋ Ζαλοκώστα είς τήν αίθουσαν
τελετών τής Ζωσιμαίας Παιδαγω
γικής ’Ακαδημίας ύπό τοϋ διακε
κριμένου συναδέλφου καί φίλου κ.
Ί . Παναγιωτοπούλου. 'Η ομιλία
αύτή έξεδόθη τό 1962 είς βιβλίον μέ
τον τίτλον «Ζαλοκώστας—ό άνθρω
πος καί ποιητής» ύπό τής Ε τ α ι
ρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών.
'Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας λοιπόν
εγεννήθη είς τό Συρράκο τής ’Η πεί
ρου τό 1805. Στό Συρράκο εγεννήθη
καί ό ποιητής Κρυστάλλης, καθώς
καί ό πρωτοξάδελφος τοϋ ποιητοϋ
Νικόλαος Ζαλοκώστας έκ τών πρώ
των έπιλέκτων άξιωματικών τής
Χωροφυλακής.
Οί γονείς τοϋ Ζαλοκώστα, Χρι
στόδουλος καί Αικατερίνη είχαν
άποκτήσει πέντε τέκνα, έκ τών ο
ποίων τά δύο θήλεα. 'Ο πατέρας του,
πλούσιος έμπορος, έπιστρέφοντας
κάποτε άπό τήν ’Ιταλία μέ πολύτιμα
εμπορεύματα, έφορολογήθη άγρίως
άπό τον τύραννο τής ’Ηπείρου Ά λή
Πασά. Καί επειδή έτόλμησε νά
διαμαρυρηθή, ό Ά λή ς τον έρρίξε
στή φυλακή μέ τήν πρόθεσι νά τον
θανατώση καί νά άρπάξη τήν περι
ουσία του. Τότε παρενέβησαν οί
ιατροί τοϋ τυράννου Τσαπραλής καί
Κωλέττης καί τελικά έπέτυχον τήν
άποφυλάκισίν του.
Τέλος ό Χριστόδουλος Ζαλοκώ
στας, άφοϋ έχάρισε οτόν αιμοσταγή
σατράπη τό μεγαλύτερο μέρος τής
περιουσίας του, έπήρε μαζί του τον
πρωτότοκο γυιό του Δημήτριο, κα
θώς καί τον Γεώργιο καί έφθασε τό
1814 στό Λιβόρνο τής ’Ιταλίας. ’Ε 
κεί έξηκολούθησε τό έμπόριον του
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καί έφρόντισε νά σπουδάση τά
παιδιά του.
'Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας, άπδ
ηλικίας ένδεκα χρόνων, άρχισε νά
άσχολήται μέ τή λογοτεχνία καί τή
ζωγραφική, εις πείσμα τοϋ πρωτο
τόκου άδελφοΰ του Δημητρίου, πού
έ'φθαοε κάποτε μέχρι τοϋ σημείου
νά χειροδικήση, γιατί δεν μπορούσε
νά συγχωρήση στο νεώτερο άδελφό
του την «χαμένη ενασχόληση» στή
ζωγραφική.
Ή φιλομάθειά του καί τό καλλι
τεχνικό ταλέντο τοϋ Γεωργίου έπροξένησαν ζωηρή έντύπωσι στους φί
λους τής οικογένειας. "Οταν συνεπλήρωσε τάς εγκυκλίους σπουδάς
του, αυτός μέν ένεγράφη στή Νομική
Σχολή, ό δέ Δημήτριος στήν ’Ιατρι
κή.
Έ ν τω μεταξύ έκηρύχθη ή Έ π α νάστασις τοϋ 1821. Καί τότε ό
Χριστόδουλος Ζαλοκώστας, συνεννοηθείς μέ τον ’Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, πού διέμενε καί αυτός στήν
’Ιταλία, καθώς καί μέ άλλους ομο
γενείς, έμίσθωσαν πλοϊον καί μετέβησαν στή Μασσαλία, άπ’ όπου
παρέλαβον πολλά όπλα, πολεμο
φόδια καί άλλους "Ελληνας καί στις

20 ’Ιουλίου 1821 έφθασαν στο
Μεσολόγγι.
’Εν τω μεταξύ ή Αικατερίνη
Ζαλοκώστα μέ τά υπόλοιπα τέκνα
της διέφυγε τή σφαγή κατά τήν
καταστροφή τοϋ Συρράκου καί έφθασε στο Πύργο τής ’Ηλείας, όπου
οί δύο σύζυγοι συνηντήθησαν άργότερα. Τό 1822 όμως ό Χριστόδουλος
καί ή Αικατερίνη Ζαλοκώστα, τα
λαιπωρημένοι άπό τις τόσες διώξεις
καί συμφορές, πέθαναν τήν ’ίδια μέρα.
«Καί όμως—γράφει ό Σπ. Λά
μπρος—ό Γεώργιος Ζαλοκώστας,
μή έπιλανθανόμενος τοϋ σκοποΰ δι’
δν ήλθεν εις τήν άγωνιζομένην Ε λ 
λάδα, κατετάχθη υπό τήν οδηγίαν
τοϋ οπλαρχηγού τής ’Ηλείας ’Ανα
γνώστη Παπασταθοπούλου, ϊνα πολεμήση τό κατά δύναμιν προς άπελευθέρωσιν τής πατρίδος. Παρά
τω άρχηγω Παπασταθοπούλω διαμένων ό Ζαλοκώστας ήγωνίσθη πολλάς των επί τοϋ ίεροϋ άγωνος μαχών.
Παρευρέθη εις άπάσας τάς πολιορ
κίας τοϋ Μεσολογγίου, μετέσχε τής
εξόδου, Ιλαβε μέρος εις τάς δια
φόρους κατά των Παλαιών Πατρών
έκστρατείας, εις τάς μάχας τάς
συγκροτηθείσας εις Άλωνίσταιναν,
Μαγούλιανα, ’Ίσσαρι καί ήγωνίσθη

Ή ’Αθήνα τών μέσων τοϋ 19ου αΐώνος. Μικρή είδυλιακή πολιτεία, ή πρωτεύου
σα τοϋ νεοσύστατου Έλληνικοϋ Κράτους, εις τήν όποιαν έζησε καί έδρασε ό ποιη
τής Γεώργιος Ζαλοκώστας, τόσο διαφορετική άπό τήν σημερινή μεγαλούπολι
τών έκατομμυρίων κατοίκων.

τάς πλείστας τών κατά τοϋ Ίμπραήμ πασά μαχών».
Τό 1822 άπέθανε καί ό αδελφός
τοϋ ποιητοΰ Δημήτριος καί έτσι,
μόνος προστάτης τής άπορφανισθείσης οικογένειας, άπέμεινε ό Γεώρ
γιος. Κατώρθωσε όμως ν’ άποκαταστήση τίς δύο άδελφές του. ’Αλλά
ό θάνατος παραμονεύει καί πάλι.
Καί άρπάζει καί τον μικρότερο
άδελφό του Σπΰρο.
Μετά τήν άπελευθέρωσι ό ποιη
τής διωρίσθη γραμματεύς τοϋ γε
νικού έπιθεωρητοΰ τών στρατευμά
των τής Δυτικής Ελλάδος Παπα
σταθοπούλου (1829). Τό 1834διωρίσθη οικονομικός υπάλληλος καί
έτοποθετήθη εις τό έν Πόρω Ναυτι
κό Διευθυντήριο. Στάς 10 ’Απρι
λίου 1836 ώνομάσθη καταλυματίας Β' τάξεως καί έτοποθετήθη στήν
έν Ναυπλίω Διεύθυνσιν 'Οπλοστα
σίου. Στάς 18 Σεπτεμβρίου 1839
προήχθη εις καταλυματίαν Α' τά
ξεως καί τήν 11 ’Οκτωβρίου 1844
έχαρακτηρίσθη έπικαταλυματίας Β'
τάξεως.
Τον ’Ιούνιον τοϋ 1840 ένυμφεύθη
τήν θυγατέρα τοϋ έκ Συρράκου
έμπορου Νικολάου Παπανικόλα Αι
κατερίνην. "Ενα χρόνο άργότερα
έγεννήθηκε τό πρώτο παιδί τους, ή
Βικτώρια. Πέθανε κι’ αυτό σε ήλικία
10 μηνών. Τό ίδιο καί τό δεύτερο
παιδί, ό Σπυρίδων. Κι’ υστέρα ό
Χρίστος. Καί τό δρεπάνι τοϋ θανάτου
συνέχισε τό μακάβριο έργο του.
’Από τά έννέα παιδιά ποϋ άπέκτησε,
μόνο τά δύο, ό Ευγένιος καί ή Βι
κτωρία (ξανάδωσε τό όνομα τής
πρώτης του κόρης) έπέζησαν. ’Αλ
λά ό άτρόμητος αγωνιστής τοϋ 1821
δέν έκάμφθη ούτε στή μάχη έναντίον τοϋ θανάτου. Καί έξηκολούθησε
νά γράφη ποιήματα γιά τά χαμένα
παιδιά του.
"Εγραψε γιά τήν χαμένη πρώτη
του κόρη:
«”Ω άγγελε τών ουρανών, λατρεία
τής ψυχής μου,
ώ άγαθόν κοράσιον, ποϋ είναι ή
έλπίς μου;
καί ή παρηγοριά μου;
Μέ τρόμον τών ονείρων μου γνωρίζω
τήν άπάτην.
Στοΰ οίκου μου τά δώματα σ’ άναζητώ εις μάτην.
Ποϋ είσαι Βικτωρία μου;»
Έδοκίμασε τό ποτήρι τής πικρίας
ό ποιητής, άλλά, όπως έγραφε, δέν
έφθασε έως τό τέλος.
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«Το ποτήρι τής Μοίρας γεμάτο
δοκιμάσαμε κι’ είπαμε: φθάνει
φοβερή των ελπίδων μας πλάνη!
τΗταν κι’ άλλο φαρμάκι στον πάτο.»
«Δυστυχής ό πατήρ δστις φθάση
εν πρός εν, καί στερούμενος άλλων,
τά παμπόθητα τέκνα να χάση».
Ό άγνωστος έως τότε ποιητής
έγινε ένδοξος μέ τό έμπνευσμένο
ποίημά του «τό Μεσολόγγι» πού
πήρε στις 20 Μαίου 1851 τό πρώτο
βραβείο του Ραλλείου διαγωνισμού,
ό όποιος διεξήχθη στή μεγάλη αί
θουσα τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών,

παρουσία τού Βασιλέως ’Όθωνος.
Εισηγητής τού διαγωνισμού ήτο ό
’Αλέξανδρος Ραγκαβής. Πρύτανις
τού Πανεπιστημίου ό σεβάσμιος
κληρικός Μιχαήλ Άποστολίδης. 'Υ 
ποψήφιοι για τό βραβείο δέκα γνω
στοί ποιηταί.
Ό πρύτανις ήνοιξε τό φάκελλο
πού περιείχε τό όνομα τού βραβευθέντος καί όλοι οί παρευρεθέντες είς
τήν αίθουσαν έπερίμενα μέ άγωνίαν
να άκούσουν τό άποτέλεσμα.. Καί ό
Σπυρ. Λάμπρος (σελ. 9) γράφει:
«Έ ν τώ άπλώ έκείνω χάρτη έτε-
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λέσθη έν μυστήριον. Εις άνθρωπος
έλαβε μίαν δάφνην. Το όνομα ήτο:
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ.
Αί παλάμαι αύτόματοι τότε έκινήθησαν εις έπευφημίας καί χειρο
κροτήσεις, δτε έπικαταλυματίου
τού λογιστικού στολήν περιβλημένος προέβη άνήρ ίσχός καί ήλιοκαής, ίνα λάβη παρά τού Βασιλέως
τον στέφανον τής δάφνης καί τό
χιλιόδραχμον γέρας. 'Η δάφνη έστε
ψε τό μέτωπον τού ποιητοΰ. Ά λ λ ’
ήδη τήν κεφαλήν εκείνην έκόσμει
άλλος στέφανος, ούχ ήττον πολύ
τιμος: ό σ τ έ φ α ν ο ς τ ή ς μ ε 
τ ρ ι ο φ ρ ο σ ύ ν η ς».
Τό 1853 ό Γεώργιος Ζαλοκώστας
έπήρε πάλι τό βραβείο μέ τούς
«’Αρματολούς καί Κλέπτας». Παρά
ταΰτα έζησε ταπεινός, άθόρυβος,
παραγνωρισμένος, αλλά πάντοτε μέ
ψυχή γενναία καί άλύγιστος στις
σκληρές δοκιμασίες.
Τήν 22 Αύγούστου 1852 ό Γεώρ
γιος Ζαλοκοόστας προήχθη εις έπικαταλυματίαν Α' τάξεως καί μετετάγη είς τό Σώμα τής Χωροφυ
λακής (Έφημερίς τής Κυβερνήσεως
6-11-1852).
’Αλλά δέν έγκατέλειψε τό λογο
τεχνικό του έργο. Τον Μάϊον τού
1853 άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τού
περιοδικού «Ευτέρπη», είς τό όποι
ον έδημοσίευσε σειράν ποιημάτων,
διηγημάτων καί επιφυλλίδων, πρω
τοτύπων, ή καί μεταφρασμένων έκ
τού γαλλικού. 'Υπήρξε επίσης συνερ
γάτης διαφόρων άλλων περιοδικών,
όπως ό «Στρατιωτικός Απόμαχος»,
ή «Πανδώρα» κ.ά.
Τό 1854, όταν ή "Ηπειρος καί ή
Θεσσαλία άνεπέτασσαν επί τών κο
ρυφών τού Όλύμπου καί τής Πίνδου
τήν σημαίαν τής Έπαναστάσεως,
έπωφελούμεναι τού Γωσορτουκικοΰ
πο/ έμου, καί ό πόθος διά τήν άπελευθέρωσιν ύποδούλων άδελφών έθέρμαινε τις καρδιές καίέπύργωνε τήν
θέλησι τών Έλλήλων νά πολε
μήσουν, έστάλησαν ό Χατζηπέτρος
στά θεσσαλικά σύνορα, ό Θεόδωρος
Γρίβας στο Μέτσοβο καί ό Γεώργιος
Ζαλοκώστας ώς ταμίας μέ διαχείρισι 400.000 δραχμών, ποσόν
σεβαστόν τήν εποχή εκείνη.
’Αλλά αί Μεγάλαι Δυνάμεις, πού
τόσες φορές άδίκησαν τήν ήρωϊκήν
Ελλάδα καί προστάτευσαν τήν τουρ
κική αύτοκρατορία, έπενέβησαν καί
κατέστειλαν τήν Έπανάστασι εκεί
νη. Τότε, πλημμυρισμένος άπό π ι
κρία καί άπαγοήτευσι, έγραψε τά

δύο ποιήματοϊ «’Άδικο? πάλη» και
«Χριστομάχοι τής Δύσεως».
Παρά τις τόσες υπηρεσίες ομοις
πού προσέφερε εις το ’Έθνος, ό
δαφνοστεφής έθνικος ποιητής ήδικήθη άπό τύ Κράτος, πού έπ'ι 14
χρόνια τον άφησε στο βαθμό τοϋ
έπικαταλυματίου. Καί άπέθανε έπικαταλυματίας, μέ άποτέλεσμα ή
χήρα του να τύχη συντάξεως πού
δεν έπαρκοϋσε για τήν συντήρησι
των δύο παιδιών της. Και κατηρτίσθη μέν κατόπιν μεσολαβήσεως τοϋ
Δη μ. Χατζίσκου, ύπο τοϋ τότε
υπουργού των Στρατιωτικών Λέων.
Σμολένσκη το διάταγμα προαγωγής
του εις άνώτερον βαθμόν, άλλ’ ή
άσκοΰσα καθήκοντα Άντιβασιλίσσης
Βασίλισσα ’Αμαλία, δεν το υπέ
γραψε, διότι θεωρούσε άσυμβίβαστη
τήν ιδιότητα τοϋ άξιωματικοΰ μέ
έκείνην τοϋ ποιητοΰ, έστω καί αν
ό ποιητής ήτο ό Γεώργιος Ζαλο
κώστας.
Προσβληθείς τήν 15 ’Ιουλίου 1858
άπο άνίατη άσθένεια, ό Γεώργιος
Ζαλοκώστας άπεβίωσε τήν 3 Σε
πτεμβρίου τοϋ ίδιου έτους καί εκηδεύθη ύπο τοϋ ενδόξου Σώματος
τής Χωροφυλακής, πού μέ δλη τήν
άγνή καί ωραία ψυχή του άγάπηοε
καί έξετίμησε.
Εκατόν δύο χρόνια άργότερα,
τήν 20 ’Απριλίου 1960, οί συμπατριώται του Ή πειρώ τες, εις ένδειξιν
τιμής καί εύγνωμοσύνης, έστησαν
τήν προτομήν τοϋ Γεωργίου Ζαλ,οκώστα στο άλσος τών Ίωαννίνων.
Τα άποκαλυπτήρια τής προτομής
έγιναν σέ επίσημη τελετή, 'παρου
σία τών πολιτικών, εκκλησιαστικών
καί στρατιωτικών άρχών τής πόλεως καί χιλιάδων λαού.
Ό Σπυρ. Λάμπρος στο βιβλίο
ποΰ έγραψε για τον Γεώργιο Ζαλο
κώστα καταλήγει ώς εξής:
«Χαϊρε ψάλτα τοϋ Μεσολογγίου καί
ποιητά τών ’Αρματολών καί Κλε
πτών, χαϊρε εύγενές τής ’Ηπείρου
τέκνον. Άπέθανες καί όμως ζής έν
ταΐς καρδίαις τών Ελλήνων καί
θέλεις ζή έν δσω ύπάρχει Μεσολόγγι,
έν δσω υπάρχει Κλείσοβα.
Γονυπετώ προ τοϋ τάφου σου τοϋ
εύκλεοΰς Ζαλοκώστα καί μέ χεΐρας
τρέμουσας έκ τής συγκινήσεως κατα
θέτω έπί τής πλακός αύτής τής ψύ
χρας τήν βιογραφίαν ταύτην. Συγχώρει τής τόλμης το πολύ, δέν ή μην
ίσως ό προς τοΰτο κατάλληλος,
άλλα δέν έπρεπε νά άγνοή έπί πλέον
ό Έ λλην τις ύπήρξεν ό Γ Ε Ω Ρ 
ΓΙΟ Σ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ».

(ΧΡ)ΟΝΟΓ

—Καϊ τώρα τί θά κάνωμε χω ρίς.. ..γαϊδάρους; άναρωτήθηκε μέ Καβα
φική διατύπωσι ένας φίλος δημοσιογράφος, δ όποιος έσπευσε νά πρόσθεση
δτι ή αναπαραγωγή στά συμπαθητικά άλλά ωστόσο παρεξηγημένα αυτά
τετράποδα, σημειώνει ήδη σοβαρή κάμψι. Στήν συνέχεια διευκρίνισε ότι
σύμφωνα μέ τις έπίσημες στατιστικές, τό 1961 στήν "Ελλάδα κυκλοφορούσαν
448.600 γάιδαροι κάθε φύλου, άναστήματος, ήλικίας, καί άποχρώσεως.
Ε πίσης δτι άπό τήν άπογραφή τοϋ 1971 προέκυψε ότι είχαν άπομείνει
μόνο 276.000 γάιδαροι, άπό τούς όποιους 500 περίπου έχουν τό προνόμιο
νά κυκλοφορούν στήν περιοχή ’Αθηνών—Πειραιώς. Μέ άλλα λόγια δηλαδή
υπάρχουν καί Πρωτευουσιάνοι γάιδαροι οί όποιοι—περιττόν νά διευκρινισθή—δέν περιφέρονται σέ δρόμους, πάρκα καί πλατείες, άλλά σέ κάποιο
άραιοκατοικημένο προάστιο. Τώρα, άν έμείς οί άνθρωποι τοποθετούμε
συχνά μέ μεταφορική σημασία «έαυτούς καί άλλήλους»στήν θέσι τού γαϊδάρου, αυτό είναι μία άλλόκοτη όμολογουμένως συνήθεια πού μάς συνο
δεύει στό σπίτι, τόν δρόμο, τό Γραφείο, παντού....
"Υστερα άπό τό άδιαφιλονίκητο αύτό δεδομένο, δέν είναι καθόλου
άπίθανο άν μία άρχικά ήρεμη συζήτησις μεταξύ κυρίων, πάρη άσχημη
τροπή καί κλείση μέ τις άκόλουθες ήχηρότατες «φιλοφρονήσεις»:
—Είσαι γάιδαρος!........
—Κι έσύ γαϊδουρογάϊδαρος!....
Ά λλά τό κακό δέν σταματάει μέχρις έδώ. ’Ιδού καί ώρισμένα άλλα
παραδείγματα:
,
,
Πρόκειται νά παρατηρήσωμε κάποιον «τού χεριού μας» γιά ένα σοβαρο
λάθος του; Τόν κατακεραυνώνομε περίπου έτσι:
—Αυτό πού έκανες είναι μεγάλη γαϊδουριά!.... ή
—Δέν ξέρεις νά μοιράσης ούτε δυό γαϊδουριών άχυρα!....
"Ο άλλος, άσχετα άν δέν έχη χρηματίσει ποτέ σταυλίτης γαϊδάρων,
έχει άκουστά γιά τήν παροιμιώδη υπομονή τους, καί τούς μιμείται κατ
άνάγκην.
Μία άλλη κατηγορία άνθρώπων έκφράζει τήν άγανάκτησί της τοποθε
τώντας τόν έαυτό της στήν θέσι τών συμπαθητικών αυτών τετραπόδων.
Συχνά άκοΰμε στις Κεντρικές άφετηρίες τών λεωφορείων:
—Γιατί δέν μπαίνεις στήν ούρά κύριος; ’Εμείς δηλαδή πού περιμένομε
γαϊδούρια είμαστε;
Πολλές φορές συμβαίνει ένα ραντεβού νά μή είναι όπως λένε « Εγγλέ
ζικο». Ό ταν κάποτε πραγματοποιηθή καί ό άργοπορημένος προσπαθήση
νά σπάση τόν πάγο μ’ ένα χαμόγελο ό άλλος ξεσπαθώνει λέγοντας μέ θυμό:
—Φταίω έγώ πού καθόμουνα σάν γάιδαρος καί σέ περίμενα....
Μία παρόμοια έκφρασι άγανακτήσεως θηλυκής προελεύσεως, είναι
μάλλον σπάνια. Κατά κανόνα οί γυναίκες είναι συνεπείς στά ραντεβού τους.
’Εξαιρούνται βεβαίως ώρισμένες μελλόνυμφες οί όποιες σέ παρατήρησι
κάποιας φίλης ότι άργοΰν καί ό γαμπρός θά περιμένη έξω άπό τήν έκκλησία,
άπαντοΰν μέ σιγουριά:
—Μήν άνησυχής χρυσή μου καί έχω δέσει τόν γάϊδαρό μου....
Ά λλά ή «προσωπικότης» τού γαϊδάρου έχει καί τήν άλλη πλευρά της.
«Όνος» λέγεται καί ή έπάνω μυλόπετρα πού κινείται χωρίς διακοπή καί
άδιαμαρτύρητα όπως ό γάιδαρος. Τήν ίδια όνομασία έχουν καί δύο άμυδρά
άστέρια δίπλα στόν άστερισμό τού Καρκίνου. «Γέφυρα τών όνων» λέγεται ή
πέμπτη πρότασις τού Πρώτου Βιβλίου τού Εύκλείδη πού άναφέρει ότι «παν
τός Ισοσκελούς τριγώνου αΐ παρά τήν βάσιν γωνίαι είναι ΐσαι».
Θά πρέπει έπίσης νά άναφερθοΰν καί ώρισμένοι τύποι γαϊδάρων οί
όποιοι έμειναν διάσημοι σττήν ιστορία. Ό πω ς έκείνος ό άνώνυμος... .σολίστ
σέ ρυθμό__ «πρίμο γκαρίσιμο» πού χρησιμοποιούσε ό Νέρων στις γελοίες
συναυλίες του μέ ζώα, ή ό άλλος πού πήρε μετά πολλών έπαίνων τόν τίτλο
τού.. ..άστρολόγου (!) στήν αύλή όχι κάποιου στάυλου, άλλά τού Λουδοβί
κου ΙΑ" τής Γαλλίας....
Ό λ α αύτά όμως άνήκουν στό παρελθόν. ’Εκείνο πού γιά τήν ώρα προέχει
είναι τό γεγονός ότι ό άριθμός τών γαϊδάρων φθίνει συνεχώς. Τελευταία
έντελώς ξαφνικά ή άγοραστική ζήτησις τών γαϊδάρων—κρίσις καυσίμων
γάρ—είναι μεγάλη. Δικαιολογημένα λοιπόν προβάλλει τό έρώτημα:
—Καί τώρα τί θά κάνωμε χω ρ ίς........γαϊδάρους;
Τί άλλο παρά........ύπομονή.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΙΑΔΑΜ Η
Μ οιράρχου

Ή Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης, έχει πρό πολλοϋ καταστή γνωστή διεθνώς διά τήν άρτιότητα τής διοργανώσεώς της,
τό μέγεθος των έμπορικών συναλλαγών καί τόν έντυπωσιακόν
τρόπον προβολής τών έν αυτή είσκομιζομένων πάσης φύσεως
προϊόντων.
Τούτο ακριβώς καταμαρτυρεί, ή κατ’ έτος αΰξησις τού αρι
θμού συμμετοχής τεχνολογικώς καί βιομηχανικώς προηγμένων
χωρών καί γνωστών άνά τόν κόσμον μεγάλων έμπορικών οίκων.
Έάν όμως ή ακτινοβολία τής Δ.Ε.Θ. έφελκύη τήν προσοχήν
τής διεθνούς αγοράς, διά τήν έλληνικήν τοιαύτην καί τούς με
γάλους έλληνικούς όργανισμοϋς, άποτελεϊ μίαν άνεπανάληπτον ευκαιρίαν προβολής τών προϊόντων μας έπί διεθνούς
έπιπέδου.
Τής εύκαιρίας αύτής άκριβώς έπωφελούμεναι αί πάσης φύ
σεως μεγάλαι έλληνικαϊ έπιχειρήσεις, οργανισμοί καί συνε
ταιρισμοί, προβάλλουν τά έπιτεύγματά των, δι’ αυτό δικαίως
θεωρείται ότι ή Δ.Ε.Θ., πέραν τού ότι έχει καταστή τό διεθνές
δοκιμαστήριον τών προϊόντων τής άνθρωπίνης δραστηριότα
τος, άντικατοπτρίζει τήν εύρωστίαν καί τόν δυναμισμόν τής
’Εθνικής μας οικονομίας καί διαγράφει τάς προοπτικός καί
τούς στόχους τής περαιτέρω άναπτύξεώς της.
Πέραν όμως τού έμπορικοΰ της χαρακτήρος, ή Δ.Ε.Θ., άποσκοπεί τελευταίως καί εις τήν άνύψωσιν τού πνευματικού καί
πολιτιστικού έπιπέδου τού λαού μας διά τής διοργανώσεώς
άξιολόγων καλλιτεχνικών έκδηλώσεων, έκ τών όποιων πρω
τεύουσαν θέσιν κατέχουν τά φεστιβάλ έλαφροΰ τραγουδιού
καί διεθνούς κινηματογράφου.
Έ ξ άλλου, έκτος τών άνωτέρω έπιδιώξεων τής Δ.Ε.Θ., έντός
τού χώρου της, καλλιεργούνται άθορύβως, παραλλήλως πρός
τάς έμπορικάς συναλλαγάς καί τάς καλλιτεχνικός έπαφάς,
φιλικοί δεσμοί καί άλληλογνωριμίαι, άπαραίτητοι διά τήν
ομαλήν έπίλυσιν διεθνών προβλημάτων καί τήν παγίωσιν τής
διεθνούς ειρήνης.
Ή δημιουργία όμως κλίματος καταλλήλου πρός πραγματοποίησιν όλων αυτών τών στόχων ΰπό τής Δ.Ε.Θ., άπαιτεϊ συνε
χείς προσπάθειας καί κόπους ύπό τών μελών τού Δ.Σ. καί τού
διοικητικού προσωπικού της, αί όποΐαι άρχίζουν άπό τήν έπομένην τού κλεισίματός της, κορυφοΰνται όλίγους μήνας πρό
τών έγκαινίων της καί φθάνουν εις τό ζενίθ κατά μήνα Αύ
γουστον ότε υλοποιούνται τά σχέδιά της καί γίνονται αί τε
λευταίοι προετοιμασίαι διά τό άνοιγμα τών πυλών της καί τήν
ύποδοχήν έκατοντάδων χιλιάδων έπισκεπτών ήμεδαπών καί
άλλοδαπών.

Ή σκοπουμένη όμως έπιδίωξις καλών έντυπώσεων καί ή
ίκανοποίησις έκθετών καί έπισκεπτών αποτελεί τήν άνησυχίαν
καί τήν εύθΰνην τής Δ.Ε.Θ., δι’ αύτό καί καταβάλλονται προσπάθειαι διά τήν άψογον έμφάνισιν της, τήν ακριβή έκτέλεσιν
τών προγραμμάτων της, τήν προσεκτικήν έπιλογήν καί
άρμονικήν έκτέλεσιν τών καλλιτεχνικών έκδηλώσεων, τήν
έπιμελημένην φιλοξενίαν καί ξενάγησιν τών έλλήνων καί ξέ
νων έπισήμων έπισκεπτών τής Δ.Ε.Θ. ώς καί τήν ορθήν άντιμετώπισιν άναφυομένων πολλαπλών προβλημάτων, τά όποια
συνθέτουν όντως, ένα πολύπλευρον έργον, διά τήν έπιτυχή
διεξαγωγήν τού όποιου χρειάζονται άνθρωποι μέ μακράν
πείραν, πραότητα καί ευγένειαν.
Θά ήτο όμως μεγάλον σφάλμα, έάν έκ παραλλήλου δέν
άνεγνώριζετο ότι εις τό έργον τής Δ.Ε.Θ. συμβάλλει άποτελεσματικώς καί ή Δ]νσις Άστυν. Θεσ]νίκης καί γενικώτερον
ή Χωροφυλακή. Είναι ίσως ή δευτέρα κατά σειράν υπηρεσία
ή όποια συμπάσχει μετά τών παραγόντων τής Δ.Ε.Θ. ίδίμ
κατά τήν διάρκειαν τής λειτουργίας της, διά νά έξασφαλίση
τάς άπαιτουμένας συνθήκας άσφαλείας, τάξεως, άνέτου κυκλο
φορίας καί άμέσου έξυπηρετήσεως έκατοντάδων χιλιάδων
ατόμων ώς καί τής διασφαλίσεως έμπορευμάτων αξίας πολλών
έκατομμυρίων δολλαρίων.
Ή έμπειρία τών άνδρών τής Χωροφυλακής εις μεγάλας διορ
γανώσεις καί πάσης φύσεως έκδηλώσεις, τό άρτίως έκπαιδευμένον προσωπικόν της, ό σύγχρονος τεχνολογικός έξοπλισμός
της καί κατά κύριον λόγον ή πίστις, ό ένθουσιασμός καί ή
άγάπη τών άξιωματικών καί όπλιτών της εις τό πολυσχιδές
έργον των, συμβάλλει σοβαρώς εις τήν έπιτυχή διεξαγωγήν
τών έπιδιώξεων τής Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Κυρίως εις τούς δύο αυτούς παράγοντας—Διοίκησιν Δ.Ε.Θ'
καί Χωροφυλακή—στηρίζεται ή έπιτυχία τής διεξαγωγής τής
Διεθνούς Έκθέσεως Θεσ]νίκης, διότι ούτοι υλοποιούν καί διευ
ρύνουν κατ’ έτος τό όνειρον τού ίδρυτοΰ της άειμνήστου Ν.
Γερμανού καί τό παρουσιάζουν ώς έλέχθη, πλέον λαμπρόν καί
έντυπωσιακόν εις τό έλληνικόν καί διεθνές κοινόν.
Ή έμπειρία τού παρελθόντος έν συνδυασμό) μέ τούς ύψηλούς
στόχους καί τήν πίστιν πρός αυτούς τών παραγόντων τής Δ.Ε.
Θ. έγγυώνται εύτυχέστερον μέλλον καί παγκόσμιον άναγνώρισιν, δι’ αυτό πιστεύομεν ότι δέν θά είναι πολύς ό χρόνος κατά
τόν όποιον θά λέγεται διεθνώς ότι: «όλοι οί δρόμοι, τόν
Σεπτέμβριον, όδηγούν στήν Θεσσαλονίκην».
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ΤΟ Υ Ψ Η Λ Ο ΤΕΡΟ Ν όρος της Ε λ 
λάδος, άλλα καί ιό διασημότερον εις
δλον τον κόσμον, υπήρξε κατά την
άρχαιότητα, τό ιερόν όρος των ’Αρ
χαίων Ελλήνων, το όποιον χάρις εις
την μυθολογίαν, κατέστη γνωστόν
εις την ύφήλιον.
Άνυψοΰται άπό των άκτών τοϋ
Θερμαϊκού, ώς εις τεράστιος όγκος
καί προκαλεΐ άληθώς, επιβλητικήν
έντύπωσιν.
Τό όνομα τοϋ Όλύμπου ετυμολο
γείται άπό τό θέμα: λύμπ καί λάμπ
έξ ού καί τό ρήμα λάμπω, διά τής
προσλήψεως δέ καί τοϋ έπιτατικοΰ
—Ο—, σημαίνει, αύτός πού λάμπει
άπό παντοϋ, ή τό όρος πού λάμπει.
Τά όριά του, νοτίως εύρίσκονται
εις τά στενά των Θεσσαλικών τεμπών. Δυτικώς εις τά όρη Καμβούνια, ένθα καί τά στενά τής Μελούνας,
γνωστά άπό τον άτυχή Ελληνο
τουρκικόν πόλεμον τοϋ 1897. Βορείως εις τά όρη των Πιερίων, ένθα
καί τά επίσης γνωστά στενά τής
πέτρας καί άνατολικώς εις τήν Πιερικήν πεδιάδα καί τον Θερμαϊκόν.
Τό μήκος τοϋ ’Ολύμπου είναι 50
χιλιόμετρα περίπου, ένω τό πλάτος
αύτοΰ, άπό τής Πιερικής πεδιάδος
μέχρι τής Θεσσαλικής τοιαύτης, 41
χιλ. Τό έμβαδόν του κατά προσέγγισιν, έχει ύπολογισθή εις 1272 τετρα
χαρακτηριστικών τομών.
γωνικά χιλιόμετρα, ένω τό όψος του
'Η μία είναι ή σχηματίζουσα
κατά τήν μέτρησιν μέν, τής Ε λ λ η 
τόν
ποταμόν Έ νιπέα. "Αρχεται άπό
νικής Γεωγραφικής 'Υπηρεσίας τοϋ
Στρατού, έν έτει 1919, εις τό ύψη- τόν θρόνον τού Διός, βυθίζεται εις
λότερον αύτοΰ σημεϊον, τόν Μύτικα, τά έγκατα τού ορούς καί διά τού
τόν
ή κατά τήν μυθολογίαν, τόν Θρόνον Λιτόχωρου καταλήγει εις
τοϋ Διάς, άνέρχεται εις 2.917,2 μ. Θερμαϊκόν.
'Η έτέρα είναι ή τής Βροντοΰς,
κατά δέ τήν τοιαύτην ύπό τοϋ
Ελβετού μηχανικού
Μα.ρκέλλω κειμένη άνωθεν τού ομωνύμου χω 
Κούρτζ, άργότερον, ανέρχεται εις ρίου.
2917,9 μ. Τό σημεϊον Μύτικας άπό
Αί ύψηλότεραι κορυφαί του άποτής άκτής τοϋ Θερμαϊκού, άπέχει λήγουν είς αιχμηρούς γυμνούς βρά
18 χιλ.
χους καί ομοιάζουν μέ γιγαντιαίας
Ό ’Όλυμπος διά μιας βαθείας λόγχας, αί όποΐαι λογχίζουν τόν
αυλακος καί των κοιλάδων Καρυάς Ελληνικόν ουρανόν.
καί Ζηλιάνας διαχωρίζεται εις δύο
'Η ύψηλοτέρα κορυφή όλων, έπιτμήματα. Τό χαμηλότερον άποτελεΐ στεύετο ότι ήτο τό κέντρον τής
τόν κάτω "Ολυμπον, ένω τό ύπερκεί- Ελλάδος καί όλης τής ύφηλίου.'Υπεμενον αύτοΰ, τόν κυρίως ’Όλυμπον. ράνω τού ορούς, ή ούρανία θολωτή
Ό κάτω ’Όλυμπος, αύλακώνεται σκέπη, άποτελουμένη έκ χαλκού,
άπό βαθυτάτας χαράδρας, μεταξύ έστηρίζετο έπί τών ύψηλοτέρων κο
ρυφών, αί όποΐαι έχρησίμευον ώς
των όποιων παλαιόθεν έσχηματίζετο
ή λίμνη ’Άσκουρις ή Νεζεροΰ, ή κίονες καί έπεξετείνετο οότω, ή σκέ
οποία καί έδέχετο τά ΰδατα τού πη είς όλην τήν γήν.
χειμάρρου Χολχοΰ, μή ύπάρχουσα
Πέριξ καί έντός τών βαθέων χα
σήμερον.
ραδρών, είς τά λεγάμενα καζάνια,
Ό κυρίως "Ολυμπος άποτελεΐ άναδιπλοΰνται τά σύννεφα, κατά
τόν κύριον όγκον μέ άπότομον άνύ- τρόπον τέτοιον, ώστε ό παρατηρη
ψωσιν έκ των Θεσσαλικών τεμπών. τής νά μή δύναται νά διακρίνη αν
Δύο φάραγγες τόν διαχωρίζουν διά πρόκειται περί τών ύπερφυσικών
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άτμών, προερχομένων έκ τών έργαστηριων τού ’ Ηφαίστου, ή πρόκειται
περί δημιουργημάτων τού νεφελεγερέτη Δία, κατά τήν μυθολογίαν,.
'Ως μας πληροφορεί ή μυθολογία,
έπί τών κορυφών τού Όλύμπου, κατώκησαν οί δώδεκα θεοί τών ’Αρχαί
ων Ελλήνων. Έγκατεστάθησαν έκεΐ,
άφοΰ προηγουμένως έγκατέλειψαν
τήν άρχικήν των τερατώδη μορφήν
καί άπέκτησαν άνθρωπίνην όψιν,
κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν, έπιλέκτων
τέκνων τής Ελληνικής φυλής. Οί
θεοί ώνομάζοντο ’Ολύμπιοι μέ επι
κεφαλής τόν Δίαν, κατ’ έξοχήν
Όλύμπιον, υιόν τού Κρόνου, όστις
έτρωγε τά τέκνα του. 'Η φαντασία
τοϋ 'Ομήρου, υιοθετούσα τάς δοξα
σίας τών συγχρόνων του, έκτισε είς
μίαν άπό τάς ύψηλοτέρας κορυφάς
τού ορούς, τό χάλκινον άνάκτορον
τού Διός.
’Από τό άνάκτορον του, ό νεφελη
γερέτης καί ύψιβρεμέτης Ζεύς, έξηκόντιζε έναντίον τής γής τούς κεραυ-

Ή ύψηλοτέρα κορυφή τοϋ Όλύμπου
Μύτικας (ΰψόμετρον 2917, 9 μ.), ή κα
τοικία τών Θεών τής αρχαίας Ελλάδος.

σικής καί ποιήσεως καί εις τήν
έγκατάστασίν του έπί τού Όλύμπου.
Πλησίον τών Μουσών κατώκουν
καί αί Χάριτες, παλαιόθεν θεότητες
τής Ελληνικής μυθολογίας καί το
άλληγορικον όνομά των, άπετέλει
το σύμβολον τής ώραιότητος, θυγα
τέρες καί αύταί τού Διός. ’Αλλά καί
αί Νύμφαι κατωτέρων θεοτήτων,
τής γονιμοποιούσης φύσεως, ήσαν
κόραι τού Διός. 'Ομοίως έπί τού
Όλύμπου κατώκουν καί αί τρεις
Μοϊραι, Κλωθώ, Λάχεσις καί Ά τρ ο πος, κόραι τού Διος καί τής Θέμιδος.

νούς του. ’Επί του Όλύμπου διεξήχθη καί ή τιτανομαχία κατά τήν
οποίαν ό Ζευς διά των οπλών του,
ήτοι, των βροντών, των άστραπών
καί των κεραυνών, συνέτριψε τήν
δύναμιν τών τιτάνων, οί οποίοι άντιπροσωπευον τάς πανισχύρους, άλλά
τερατώδεις θεότητας, του χάους καί
τών σκοτεινών δυνάμεων τής φύσεως, τούς οποίους καί ένέκλεισε εις τά
έγκατα τής γής. Έπηκολούθησε ή
γιγαντομαχία κατά τήν οποίαν ό
υπέρτατος θεός, ένίκησε τούς γίγαν
τας, τέκνα τών θεών, ουρανού καί
γής, βοηθηθείς προς τούτο καί παρά
τού Ήρακλέους.
Αί Μοΰσαι γνωσταί κατά τήν
άρχαιότητα, ώς θεαί τής ποιήσεως,
τού άσματος, τής μουσικής καί τού
χορού ώς γενέτειραν εΐχον τήν
παρά τάς υπώρειας τού Όλύμπου
Πιερικήν γήν, δι’ ό καί ’Ολυμπιάδες
Μοΰσαι ώνομάζοντο, άργότερον δέ
καί Πιερίδες. Ό 'Όμηρος άναφέρει
ότι αί Μοΰσαι ήσαν θεαί, θυγατέρες
τού Διός καί κατώκουν εις τά ’Ολύ
μπια δώματα. Κατά τον ’Ησίοδον
έγεννήθησαν έκ τής ένώσεως τού
Διός καί τής Μνημοσύνης. Αί Μοΰσαι συνετέλεσαν εις τήν άνάδειξιν
τού ’Απόλλωνος, ώς θεού τής μου

Ό "Ολυμπος, το όρος τών Ε λ 
ληνικών θρύλων, χαρίζει εις τον
επισκέπτην άξεχάστους εντυπώσεις.
'Η άποψις, ιδίως άπό τών Δυτικών
κορυφών, είναι φαντασμαγορική,
διότι όλη ή Μακεδονία είναι ορατή,
ή δέ Θεσσαλία παρουσιάζεται ώς
έπί γεωγραφικού χάρτου,, ήτις ώς
μάλιστα άναφέρεται ύπο τής μυθο
λογίας, ήτο μία άπέραντος λίμνη
καί ό Πυλωρός Ζεΰς, διά τών γιγαντιαίων βραχιόνων του, διέρρηξε τύν
όγκον τού όρους καί έδωσε διέξοδον
τών ύδάτων προς τον Θερμαϊκόν,
ένώ πιστεύεται ότι, τά τέμπη έσχηματίσθησαν έκ τής διαβρώσεως τού
ορεινού όγκου ύπο τών ύδάτων τού
Πηνειού, ή δέ "Οσσα (Κίσσαβος)
ήτο παλαιόθεν προέκτασις τού Ό 
λύμπου.
Ό "Ολυμπος καθωρόμενος έκ τής
Θεσσαλικής πεδιάδος, έμποιεϊ άληθώς έξαισίαν έντύπωσιν, άλλά καί
έξ ’Ανατολών ή άποψις τούτου ώς
καί έκ βορρά, είναι μαγευτική.
'Η μεγαλοπρέπειά του, αί άρμονικαί γραμμαί τών θελκτικών κορυ
φών, άπαστραπτουσών έκ τής άνταυγείας τής συνεχούς έπ’ αύτοΰ χιόνος,
τά έκτεταμένα δάση του, τά άφθονα
τούτου όδατα, έμπνέουν καί άποτελούν κάτι τό μεγαλειώδες καί άφθα
στου.
’Αλλά καί το έσωτερικόν τού
Όλύμπου
παρουσιάζει παντοϊον
έπιστημονικον ένδιαφέρον διά τών
άξιολόγων βοτάνων, τών πετρωμά
των, τών περιέργων κογχών (Καζανίων) τήν έλατωβριθή κλεισώ
ρειαν τού Μαυρολόγγου καί τήν
άρχαιοτάτην Μονήν τού Α γίου Διο
νυσίου, ής το καθολικόν, είναι Βα
σιλική πεντάτρουλλος, λαμπρώς δια

κοσμημένη.
'Η έν λόγω Μονή τού Α γίου
Διονυσίου, κεϊται εις θέσιν έξόχως
ρωμαντικήν έν μέσω πλούσιας βλαστήσεως εις τήν οποίαν μονήν κατά
τον 17ον αιώνα, έμόνασε ό Ά γ ιο ς
Διονύσιος, ό νέος.
Κατά τήν άρχαιότητα εις τάς
Άνατολικάς ύπωρείας τού Ό λ ύ 
μπου, ήκμασαν άξιόλογοι πόλεις.
'Η πόλις, Δϊον, υπήρξε άξιόλογον
θρησκευτικόν κέντρον μέ έπισημότερον χαρακτήρα λατρείας, τον Δία
καί τάς Πιερίδας Μούσας. Εις το
Δϊον ό Φίλιππος τώ 348 π.Χ. μετά
τήν άλωσιν τής Όλύνθου, έκαμνε
λαμπρούς αγώνας καί θυσίας. Ό
Αλέξανδρος ομοίως τώ 335 π.Χ.
μετά τήν καταστροφήν τών Θηβών,
έκαμνε θυσίας εις τούς Θεούς. Το
Δϊον, προεκρίθη έξ όλων τών άλλων
Μακεδονικών πόλεων καί έστήθησαν
έκεΐ είκοσι πέντε χάλκινοι άνδριάντες, κατά διαταγήν τού Μ. Α λεξάν
δρου διά τήν έν Γρανικώ ποταμώ
μάχην.
Μετά τήν κατάρρευσιν τού Μακε
δονικού Κράτους, ότι πολύτιμον
ύπήρχε εις τον Δϊον, έλεηλατήθη
ύπο τών Ρωμαίων νικητών.
Έ τέρα πόλις ήτο το 'Ηράκλειον,
ό σημερινός Πλαταμών μέ το κάσ
τρου του τύ όποιον έδέσποζε τών
στενών καί άπετέλει το κλειδίον
διελεύσεως προς τήν Θεσσαλίαν.
Τά Λε'βαθρα, έτέρα πόλις όνομαστή,
διά τό άνδρον τών Λειβηθριδών νυμ
φών, εις τάς χαράδρας τού οποίου, ό
Όρφεύς έδιδάχθη τήν λατρείαν τού
Διονυσίου. Ή Πίμπλεια, ή Πιερίς
καί άνατολικώτερον ή Πίδνα, ύπήρξαν αξιόλογοι πόλεις τής άρχαιότητος.
Ό "Ολυμπος, άπετέλεσε τό έρει
σμα τής κυρίως Ελλάδος άπό τών
άρχαιοτάτων χρόνων καί ή έκπόρθησις τών στενών είχεν άνέκαθεν
κεφαλαιώδη σημασίαν.
Τό Παλλάδιου τού άρχαίου Ε λ λ η 
νισμού μετά τήν έγκατάλειψιν τής
είδωλολατρείας, ώς θρησκείας τών
Ελλήνων, παρέμεινεν διά πολλούς
αιώνας εις τήν λήθην.
Ούδείς καν είχεν άποφασίσει
νά άνέλθη έπί τού Όλύμπου κατά τό
άπώτερον παρελθόν. Πληροφορίαι
περί άναβάσεως εις μεγάλα όψη
δέν υπάρχουν. Πρώτοι κατακτηταί
του, πρέπει νά θεωρούνται άπό τού
17ου αΐώνος καί έντεύθεν οί άρματωλοί καί κλέφτες, οί όποιοι μέ τό
δημώδες άσμα: Ό "Ολυμπος καί ό
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Ό όρεινός όγκος τοϋ Όλύμπου έπιβλητικός όσον τίποτα άλλο έντυπωσιάζει
καί μαγεύει μέ τήν άγρια όμορφιά του.

Κίσαβος τά δυο βουνά μαλώνουν
καταδηλοΰν τήν παρουσίαν των,
όταν ό "Ολυμπος άπαντά εις τον
Κίσαβον: "Εχω σαρανταδυό κορ
φές καί έξηνταδυό βρισούλες, κάθε
κορφή καί φλάμπουρο κάθε κλαδί
καί κλέφτης.
Κατά τά έτη 1810 μ.Χ., 1830
καί 1856 έπεχειρήθη άνάβασις εις
τον κάτω "Ολυμπον, ύπό άλλοδαπών

επιστημόνων. Κατά τά έτη 1857
μ.Χ. καί 1862, ό καθηγητής Ό ρφανίδης, έξηρεύνησε τήν χλωρίδα αύτού. Κατά τό έτος 1905, καθηγητής
Γιουγκοσλάβος, συνεπλήρωσε τον
γεωλογικόν χάρτην τοϋ Όλύμπου.
’Εν έτει 1909 ό Γερμανός γεωγρά
φος Ρίχτερ έφθασε εις τό δψος τών
2815 μ. Κατά τό έτος 1911 ούτος
έπεχείρησε καί αύθις άνάβασιν,

Ή περίφημη κοιλάς τών Τεμπών, διαχωριστικόν όριον τών ορεινών συγκρο τημάτων τοϋ Όλύμπου καί τής Ό σσ η ς.
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αΐχμαλωτισθείς ύπό ληστών καί
άφεθείς έλεύθερος μετά τρίμηνον,
έγκαταλείψας μετά ταΰτα την προσπάθειά του. Έ ν έτει 191.9, οί Φι
λέλληνες ’Ελβετοί Φρειδερίκος Μπου
άσσον καί Δανιήλ Μπω—Μπωβύ—
μετά τοϋ Χρήστου Κάκαλου έκ Λιτοχώρου, άνήλθον μέχρι της κορυ
φής «Πάνθεον». Κατά τά έτη 1919
καί 1920 ή Γεωγραφική 'Υπηρεσία
Στρατού, έχαρτογράφησε τον ’Ό λυ
μπον. Τέλος τώ 1921 κατεκτήθη ή
ύψηλοτέρα κορυφή του «Μύτικας»
ή άλλως ό «θρόνος τοϋ Διός»,ΰπό τοϋ
Χρήστου Κακαλου καί ενός Έλβετοϋ
μηχανικοΰ. Τό έτος 1931, άνηγέρθη
τό πρώτον ορειβατικόν καταφύγιου
εις τήν τοποθεσίαν Μπαλκόνι, τοϋ
’Οροπεδίου τής Μπάρας εις δψος
2100 μ. ’Ή δη πολλά καταφύγια
έχουν άνεγερθή, πραγματοποιούνται
χιονοδρομίαι κ.λ.π.
Τό Πάνθεον τοϋ Όλύμπου καί ή
άσύγκριτος αληθώς μυθολ.ογία του,
υπήρξαν άνεξάντλητος πηγή έμπνεύσεως διά τούς πνευματικούς άνθρώπους. Εις τον ιερόν αύτόν χώρον
έσκίρτησε τό δαιμόνιου πνεΰμα τής
φυλής μας, δι’ δν λόγον καί τό όνομα
τοϋ Όλύμπου, άπέβη πασίγνωστου
άνά τήν ύφήλιον.
Μετέπειτα, έπί Τουρκοκρατίας ό
’Όλυμπος ήτο τό κέντρου έξορμήσεως
τής άθανάτου κλεφτουργιάς. Κατά
τό έτος 1808, ή Ελληνική Έ πανάστασις εις τήν Μακεδονίαν μέ τούς
Βλαχάβαν, Γεωργάκην ’Ολύμπιου
κ.λ.π. άρχεται έκ τοϋ Όλύμπου καί
άργότερον τώ 1878 εις τό Λ ιτόχω
ρου, έγένετο ή Έπανάστασις τοϋ
Όλύμπου.
’Εσχάτως έν ετει 1946 εις τον
ίδιον χώρον ή Ελληνική ’Ελευθερία
καί τά ιδανικά τής φυλής, έδέχθησαν
τό πρώτον πλήγμα τών νεωτέρων
περιπετειών διά τό έθνος έκ μέρους
τών κομμουνιστών, διά φής έξοντώσεως τών άνδρών τοϋ Σταθμού
Χωρ]κής Λιτοχώρου. Καί έκεϊ
πάλιν ή Ελληνική ψυχή, άντέστη
καί έβρονταφώνησε τάς αύτάς λέ
ξεις, μέ έκείνας, εις στιγμάς κρίσι
μους διά τήν άνεξαρτησίαν της, διά
μέσου τών αιώνων.
Σήμερον ό Ό λυμπος είναι εις
χώρος Τουριστικών περιπάτων καί
άναψυχής, έκ μέρους Τουριστών πάσης φυλής καί χώρας, εις δέ τάς ύπωρείας του καί κυρίως εις τήν πόλιν
τοϋ Λιτοχώρου, ώς καί εις τον πα
σίγνωστου πλέον Πλαταμώνα, οΐ
παραθερισταί διέρχονται τάς ήμέρας
τού θέρους καί ξεκουράζονται μέ τήν
δρόσον του.

ΠΕΝΗΝΤΑ μέρες έζησα μακρυά άπό
τήν ’Αθήνα, καί τις χρησιμοποίησα γιά
νά Εδώ καί νά μελετήσω άπό κοντά μιά
άπό τις πιό ιστορικές, τις πιό δοξασμένες
καί τις πιό βασανισμένες περιφέρειες τις
Ελλάδας. Τήν Πελοπόννησο.
Πού όλοι μιλούν γι’ αυτή, όλοι έχουν
τή γνώμη τους γιά τούς άνθρώπους πού
τήν κατοικούν καί γιά τά ζητήματά τους,
καί κανένας δέ σηκώνεται νά πάει νά δει
αΰτούς τούς άνθρώπους άπό κοντά. Νά
τούς δώσει τό χέρι καί τήν καλημέρα του,
νά σκύψει τ’ άφτί ν ’ άκούσει τόν καϊμό
τους καί τό παράπονό τους καί τήν οργή
τους.
"Ολοι τόν κρίνουν τό Μόριά, καί κα
νείς δέν πηγαίνει κοντά του. Αυτό είναι
τό γενικό παράπονο ένός λαού έργατικοΰ,
γενναίου καί δυστυχισμένου, πού τόν βρή
κα νά σφαδάζει στά νύχια τού κομμουνι
στή πολύ πριν άπό τόν Κόκκινο Δεκέμβρη
τής ’Αθήνας, καί κανένας δέν τού συγχώ
ρησε τό δικαίωμα νά ύπερασπιστεΐ τή χα
μένη του χαρά, τή χαμένη του ζωή.
Έ χει διπλή ώφέλεια τό νά σηκωθεί κα
νένας άπό τήν πρωτεύουσα καί νά πάει νά
ζήσει, έστω καί γιά πενήντα μέρες, μέσα
στήν έλληνική έπαρχία. Αύτό δέ σημαίνει
μονάχα νά δει άπό κοντά τήν έπαρχία καί
τή ζωή των άνθρώπων της. Σημαίνει άκόμη νά δει τήν ’Αθήνα άπό τήν έπαρχία,
καί μέ τά μάτια τής έπαρχίας. Έ τσ ι γλυ
τώνει άπό πολλές προλήψεις, άπό πολλές
αυταπάτες καί άπό τήν παραπλανητική
διάθλαση πού έπέβαλε στήν όρασή του ό
κοίλος καθρέπτης τής προπαγάνδας καί
τής ένοχης δημοσιογραφίας. Βρήκα τό
Μόριά νά ζεΐ στόν Κόκκινο Δεκέμβρη
τής ’Αθήνας χρόνια όλάκερα, καί άκόμα
κανένας δέν έκαμε έθνική συνείδηση τό
μαρτύριό του τό άτελεύτητο. Γι’ αύτό καί
ό λαός αύτός κρίνει αύστηρά τήν ’Αθήνα,
καί μέσα στήν αυστηρή κρίση του παίρνει
όλο τό λαό τής ’Αθήνας. Είναι φανερό
πώς ή κρίση τούτη είναι άδικη. "Ομως ή
άπόσταση είναι άρκετά μακρινή, ώστε νά
συγχέονται οΐ λεπτομέρειες μέ τή γενι
κότητα. Έξ* άλλου ποτές ή έπαρχία δέ θά
μπορέσει νά σταθεί άντίκρυ στήν πρω
τεύουσα τόσο άδικη, όσο στέκεται ή πρω
τεύουσα άντίκρυ στήν έπαρχία. Ό χ ι τώρα
μονάχα, μά όλα τά χρόνια πού τήν κυβερ
νά μέ πνεύμα στενά πρωτευουσιάνικο.
Βρήκα τήν Πελοπόννησο βουτηγμένη
στό αίμα καί στό δάκρυ. Αύτό τό αίμα καί
αύτό τό δάκρυ δέ στεγνώνει. Σ’ όλες τις
πόλεις, σ’ όλα τά χωριά πού γύρισα, χτυ
πούν πένθιμα οί καμπάνες. Ό λ ε ς οί έκκλησίες είναι γεμάτες άπό μαυροντυμέ
νες γυναίκες Κάθε μέρα νέοι σταυροί φυ
τρώνουν στούς παραδεισιακούς κάμπους,
στά πεντάμορφα βουνά. Καί τά μαύρα
μαντήλια πληθαίνουν, καί τό μυρολόϊ, τό
μυρολόϊ τού Μόριά, σηκώνεται ώς τά με
σούρανα. Καί δέν είναι πιά τό μυρολόϊ
τού Μόρια, μόν’ είναι τό σύθρηνο όλάκερου τού Γένους, πού δέ λέει νά τελειώ
σει τό μαρτύριό του, καί γυρεύει έκφραση
καί διέξοδο γιά νά ξεσπάσει ή θλίψη του.
Αύτό τό άντίκρυσα συμβολικά στό
μνημόσυνο τών σφαγμένων τού Μελιγαλα
Εΐταν ή τετάρτη έπέτειος τού φοβερού έκείνου κακουργήματος. Ξημέρωνε Κυρια
κή σάν ξεκινήσαμε άπό τήν Καλαμάτα μέ
τό Δεσπότη καί τό Νομάρχη, καλεσμένοι
στήν πένθιμη συγκέντρωση πού έπρόκειτο νά γίνει στό μαρτυρικό χωριό τής
Μεσσηνίας.

ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ
Ακαδημαϊκού

Τ έτοιες μέρες τοϋ Σ επτέμβρη π ριν άπό 30 άκριβώ ς χρόνια ό
Μοριάς δέν πρόλαβε νά γιορτάση τόν λυτρω μό του άπό τόν Γερμανό
κατακτητή δταν ένας άλλος πιό ϋπουλος έχθρός , ό έρυθρός φ α σ ισ μ ό ς
βύθισε τήν πολύπαθη χώ ρα στό αίμα καί τά έρείπια γιά νά τή ν κάνη
μέ τήν βία δορυφόρο τοΰ κομμουνιστικού όλοκλη ρ ω τισ μ οΰ. ’Α ποκο
ρ ύφ ω μ α τής κτηνω δίας τώ ν έρυθρών προδοτώ ν υπήρξε ό άνανδρος
σφ αγιασμ ός χιλιά δ ω ν κατοίκω ν τής Μ εσσηνίας στήν π ερίφ η μ η π η 
γάδα τοΰ Μ ελιγα λα . Ό έκλεκτός Λ ογοτέχνη ς καί ’Α καδημαϊκός
άείμνηστος ΣΤΡΑΤΗΣ Μ ΥΡΙΒΗΛΗΣ περιδιαβαίνοντας τόν Μ όριά,
τέσσερα χρόνια μετά τό άνοσιούργημα, π ερ ιγρ ά φ ει μέ τρόπο άπαράμ ιλ λ ο , πού μόνο έκεΐνος ήξερε νά χρω μ ατίζη , τό δράμα τώ ν χ ιλιά δ ω ν
έκ είνω ν πού έμειναν ζω ντα νοί γιά νά θρηνούν τούς ά δ ικ οχαμ ένους
δικούς τ ο υ ς .
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Μπήκαμε στήν ώτομοτρίς στις 8 τό
πρωί, όταν ό ήλιος τοϋ Σεπτέμβρη άρχιζε
νά φωτίζει τις κορφές τού Ταΰγετου. Ή
μέρα άρχιζε χαρμόσυνη, γεμάτη χρώματα
καί φωνές τής αυγής. Ά νοιγε ένα-ένα
τά πέταλά της πάνω στήν παραδεισιακή
κοιλάδα πού άπλώνεται άνάμεσα Ταΰγε
του καί Ίθώμης, σάν άσημένιος κρίνος
πού ξεδιπλώνει σιγά καί προσεκτικά τό
άνθος του γιά πρώτη φορά στό φώς.
Είναι γοητευτικά τούτα τά καλοκαιριά
τικα πρωινά τής Πελοποννήσου, άνάμεσα
στά περήφανα βουνά πού γαλάζωσαν οι
κορφές τους, άνάμεσα στά σύννεφα καί
στά πελώρια δέντρα πού σηκώνουν τις
πυκνές φυλλωσιές πάνω στούς γραφικούς
λόφους. Τά χωριά παρακολουθούν τήν
ώτομοτρίς, σκαρφαλώνουν στις πλαγιές
δεξιά καί ζερβά, καί πάλι κρύβονται. Καί
παντού είναι κήποι καί λαγκαδιές καί όλο
τό τοπίο είναι στολισμένο μέ κυπαρίσσια.
Δέν υπάρχει στήν Ελλάδα τοπίο όπου τό
κυπαρίσσι νά παίζει τόν κυριαρχικό ρόλο
πού κατέχει στήν Πελοπόννησο. Είναι
άμέτρητα, λιγνά - λιγνά, καί δέν έχουν
τίποτα τό πένθιμο καί βαρύ. Μόνο τινά
ζονται άπό παντού λεπτά, σπαθωτά, προ
βάλλουν στόν όρίζοντα λυγερά σάν έφη
βοι, καί τραβούν όρμητικά πρός τόν ου
ρανό. Καί σ’ όλη τή διαδρομή, σ’ όλη τή
νότια Πελοπόννησο, νά σέ παρακολουθεί
ό Ταΰγετος. Ό απερίγραπτος Ταΰγετος.
Κάστρο ψηλό καί άγέραστο, φορτωμένο
αιώνια νιάτα καί δύναμη.
Κάλότυχά ’ναι τά βουνά, πού Χάρο
δέ φοβούνται,
μόν’ καρτερούν τήν άνοιξη, μόν’
καρτερούν τά χιόνια —
Καί μεΐς πηγαίναμε γιά τή μεγάλη γιορ
τή τού Χάρου. Στό Μελιγαλά πηγαίναμε
καί στήν πηγάδα τού Μελιγαλά. Τή στοιχειωμένη πηγάδα τού Μελιγαλά, πού άπόμεινε μέσα στήν ιστορία τού Γένους σάν
σταθμός στήν άνηφοριά τού Γολγοθά του
καί σάν σύμβολο φρίκης. Έδώ ό Ά ρ η ς
Βελουχιώτης, ένα χτήνος διεστραμμένο
έρωτικά καί διψασμένο άπό τή σαδιστική λαγνεία τού αίματος, έξετέλεσε ένα
μικρό κεφάλαιο άπό τό πρόγραμμα έξοντώσεως τού έθνικοΰ πληθυσμού τής 'Ελ
λάδας, πού είχε άναλάβει έργολαβικά, μέ
έντολή τών Σλαύων. Είχε διακηρύξει πώς
άπό τά έφτάμισυ έκατομμύρια τών Ε λ 
λήνων, «άρκετά είναι νά ζήσουν τά τρία,
καί πολύ τους». Μάζεψε λοιπόν μιά μέρα
σάν καί τούτη όσους Μοραίτες μπόρεσε
στό Μελιγαλά, καί τούς έσφαξε. Έσφαξε
έπί μέρες καί δέν τελείωναν. Μιά μαχαι
ριά στό λαιμό, μιά τσεκουριά στήν πλάτη
καί μιά σπρωξιά στήν πηγάδα. Πολλοί
έπεφταν μέσα ζωντανοί άκόμα. Καί ένας
μπόρεσε καί έσπρωξε τά πτώματα καί τά
κορμιά πού σπάραζαν, κι άνέβηκε πάλι
στό φώς. Χίλιους τρακόσους υπολογίζε
ται πώς έφαγε ή πηγάδα. Οί ληξιαρχικές
πράξεις τών σφαγμένων σ’ όλη τήν περι
φέρεια τού Μελιγαλά είναι 2.300, όπως
μού είπε ό πρόεδρος τής κοινότητας.
Αύτό είτανε τό άκαταμέτρητο δράμα,
καί πηγαίναμε νά βρεθούμε στό τέταρτο
χρονιάρικο μνημόσυνό του.
Στήν είσοδο τού χωριού μού δείχνουν
τό «Μπεζεστένι». Μιά πολύ μεγάλη μάν
τρα είναι, μέ γερούς ψηλούς τοίχους. Ά πό
τή μέσα μεριά είναι στεγασμένη σ ’ όλο τό
μάκρος τών τοίχων. Έδώ μαζεύονται τά
ζωντανά, καί οί λογής πραματευτάδες καί
ζωέμποροι καί γεωργοί γιά τή μεγάλη
έμποροζωοπανήγυρη τής Μεσσηνίας, πού
γίνεται κάθε χρόνο, τού Σταυρού, καί βα
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Έ να άπέριττο δάφνινο στεφάνι στήν
αιματοβαμμένη πηγάδα γιά τήν μνήμη
έκείνων πού έφυγαν γιά πάντα, θυσία στήν
κτηνωδία τών έρυθρών προδοτών.
στά μέρες καί νύχτες. Ά π ’ όλες τις άκρες
τού Μόριά έρχονται έμποροι καί πραμάτιες καί ζωντανά έδώ, άκόμα ως κι άπό τή
Θεσσαλονίκη. Ό λ ο ι τό περίμεναν γιά νά
πάρουν καί νά δώσουν, νά πουλήσουν τά
προϊόντα τους καί ν’ άγοράσουν τά χρεια
ζούμενα τής δουλειάς τους, τις σοδειές
τους οί νοικοκυραΐοι, τήν προίκα τους οί
κοπέλες, τά ζώα τους οι άγρότες,. Καί τά
παιδιά γιά νά πάρουν τά παιγνίδια τους
καί τά παλληκάρια γιά νά χορέψουν στ’
άλώνι, νά δείξουν τή λεβεντιά τους στις
όμορφες, πού τά βλέπουν όλα, τά προσέ
χουν όλα, όλα τά ζυγιάζουν, καί τά μάτια
δέν τά σηκώνουν άπό τήν κεντητή ποδιά,
μόνο κρυφοχαμογελούν καί ροδοκοκκι
νίζουν.
Τώρα όλα αύτά ήρθε καί τά σάρωσε
τούτο τό κόκκινο σύννεφο τού κομμουνι
σμού. Πέρασε πάνω άπό τό Μόριά, πέρα
σε πάνω άπό τή Μεσσηνία, πέρασε πάνω
άπό τό Μελιγαλά καί έβρεξε αίμα άνθρώπινο.
Τώρα τό «Μπεζεστένι», πού άντιβούϊζε
άπό τά λαγούτα καί τις φωνές τής χαρού
μενης ζωής ένός πληθυσμού έργατικοΰ,
δημιουργικού, είναι γεμάτο άπό Ισκιους
θλιβερούς. Έδώ μέσα τούς είχανε μαντρί
σει τούς μελλοθάνατους οί δήμιοι. Ά π ’
έδώ τούς έπαιρναν, μπουλούκια - μπου
λούκια, καί τούς όδηγοΰσαν στήν πηγάδα,
έξω άπό τό χωριό. Τελείωναν μέ τή μιά
όμάδα καί έσερναν άλλη γιά τό σφάξιμο.
Καί εΐταν οί καλύτεροι πολίτες άπό τή
Μεσσηνία. ’Επιστήμονες, άγρότες, νοικοκυραΐοι, άντρες, γυναίκες καί παιδιά
Σήμερα εΐταν ή τέταρτη έπέτειο τής φο
βερής έκατόμβης, καί ή έκκλησία τού
Μελιγαλά εΐταν γεμάτη άπό τις όρφανεμένες οικογένειες. Δηλαδή άπό κείνες
πού άπόμειναν μερικά μέλη τους γιά νά
κλάψουν καί νά θυμηθούν τούς ΰπόλοιπους. Γιατί οί περισσότεροι νεκροί δέν
έχουν κανένα δικό τους μέσα σέ τούτη τή
μαύρη λίμνη άπό τις πενθηφορούσες γυ
ναίκες πού γιόμισαν τό ναό. Δέν έχουν
κανέναν, γιατί σφάχτηκαν όλοι, έτσι πού
νά ξεκληρίσουν τά σπίτια τους. Τέτοια
εΐταν, τέτοια είναι, ή όργή τών έλληνομάχων πού μπόρεσε ό Σλαΰος νά σηκώσει

ένάντια στή φυλή μας, στρατολογώντας
τους μέσα στήν ίδια τή φυλή πού τούς
γέννησε, τούς βάφτισε καί τούς μύρωσε
Χριστιανούς καί Έλληνες.
Ή μισή έκκλησία είναι γεμάτη άπό δί
σκους μέ κόλλυβα. Είναι τοποθετημένοι
πάνω στό σανιδένιο κενοτάφιο, άνάμεσα
στά χωριανά λουλούδια καί τά μυριστικά.
Καί όσα δέ χωρούνε είναι άραδιασμένα
χάμου. Χωρικοί άπό τις γειτονικές κοι
νότητες, καί άγόρια ισχνά καί μελαψά,
στέκουνται δεξιά - ζερβά σέ δυό σειρές,
μέ τά στέφανα. Είναι οί κοινότητες, είναι
τά χωριά, είναι τά σωματεία καί τά σχο
λεία, πού έστειλαν τις δάφνες καί τούς βα
σιλικούς τους. Οί κορδέλες είναι φτωχές.
Τά λουλούδια μισομαραμένα άπό τή ζέ
στη. Τά γράμματα άτεχνα ζωγραφισμένα
στό πανί.
Ό άέρας είναι ζεστός μέσα στήν έκκλη
σία. Ή ήμέρα προχωρεί θερμή. Τά κεράκια καίνε άποπνιχτικά καί τό πιό πικρό
είναι έκείνη ή μαύρη λίμνη άπό τις γυναί
κες πού γεμίζουν άσφυκτικά τό χώρο. Εί
ναι πρόσωπα αύστηρά, χλωρά σάν κερέ
νια, μέ χαρακτηριστικά τεντωμένα ώς τήν
όδύνη. Ή μαύρη μαντήλα σκεπάζει τά
μαλλιά τους, σκεπάζει τά λαιμά καί τό σα
γόνι τους. Άνάμεσα προβάλλει ή μάσκα
τού πάγου. Δύο μάτια πελώρια, πού φέγ
γουν άρρωστιάρικα άπό τό βάθος τού προ
σώπου, κάτω άπό τή ρυτίδα δύο μαύρων
δεμένων φρυδιών. Μιά μύτη λεπτή, ένα
στόμα σφιγμένο. Α ντίκρυ μου είναι μιά
νέα κοπέλα. Μελετώ τά χαρακτηριστικά
της άνετα, έτσι πού στέκεται μέσα στό
φώς. Είναι όμορφη, μεγαλομάτα σάν Πα
ναγία. Τά φρύδια της είναι κατάμαυρα.
Λεπτά, χαραγμένα θαρεϊς μέ κάρβουνο
πάνω σέ ένα μέτωπο κάτασπρο. Διάφανο.
Έ τσ ι είναι άσπρο όλο τό πρόσωπο, πού
φέγγει μέσα στήν μαύρη μαντήλα. Μιά
άσπράδα νοσηρή, άχρωμη. Δαγκάνει τά
χείλη νά κρατήσει τό κλάμα πού άνεβαίνει νά τήν πνίξει. Καί όταν ό Δεσπότης
άρχίζει νά μνημονεύει τά όνόματα τών
σφαγμένων, δέν μπορεί νά κρατηθεί. Τό
ώραϊο κεφάλι γέρνει σάν μαραμένος άν
θος στό πλάι. Τή στηρίζουν άπό τά.
μπράτσια, γιά νά μή σωριαστεί λιπόθυμη.

Ό Δεσπότης συνεχίζει άπό τό θρόνο
του τό μνημόσυνο των μαρτύρων : Νικο
λάου, Νικολάου, Μαρίας, Μαρίας, Κων
σταντίνου, Κωνσταντίνου, Άνδρέου, Μελισσηνής, Ή λία, Ή λ ία ....
Πού νά τελειώσουν ; Πολλά είναι τά
χειρόγραφά του. Τετράδια όλόκληρα. Τε
λειώνει ό ένας κατάλογος καί άρχίζει τόν
άλλο. Καί λείπουν όλα τά όνόματα τών
άγνώστων θυμάτων. Είναι πάρα πολλοί
αυτοί οί ανώνυμοι, οί άγνωστοι νεκροί.
Κανείς δέν ήρθε νά τούς Αποζητήσει. Κα
νείς δέν ήρθε νά τούς κλάψει, νά τούς
μνημονέψει μέ μιά φούχτα βρασμένο σι
τάρι. Γιατί κανείς δικός τους δέν άπόμεινε. "Ομως ξέρει τά όνόματά τους ό Κύριος
τού Πόνου, τού Μαρτυρίου καί τής Θυ
σίας. Ό Κύριος τού Οίκτου. Αύτός τά
γνωρίζει ένα πρός ένα, όπως μπορεί νά ξε
χωρίζει αΰτές τις έκατοστές τών Νικολάων
τών Κωνσταντίνων καί τών Γιάννηδων,
πού ό αρχιερέας άπαγγέλνει δίχως οικο
γενειακό έπώνυμο.
Έ νας λαϊκός ποιητής βγαίνει στό τέλος
μπροστά στό λόφο τών κολλύβων, πού
είναι τόσα τά σταροκούκκουτσά τους,
όσοι καί οί νεκροί τού Μελιγαλά. 'Ο
ποιητής άπαγγέλνει, μέ μονότονη, κου
ραστική φωνή, μιά ραψωδία άπό αύτοσχεδίους στίχους του. Άναφέρεται σέ τοπία
καί όνόματα γνωστά. Τό ποίημά του προκαλεί νέο κύμα σπαραγμού στις γυναίκες.
Είναι όλόκληρο τό χρονικό τής σφαγής.
Βουλκάνι, ποΰχεις στήν κορφή τό
μέγα Μοναστήρι,
γιατί σημαίνει πένθιμα, διπλά τό
σημαντήρι;
Μέ τό Τετράζι έμάλωσες ή μέ τό
Μακρυπλάϊ ;
Μέ τής Χειράδας τό βουνό : Τά
Κόκκαλα ;ΤήνΤζούκα;
Μήτε τήν Τζούκα μάλωσα, μηδέ καί
τό Τετράζι,
μόν’ τού Σταυρου άνήμερα, σάν πήρε
νά χαράζει,
βλέπω τούς κάμπους έρημους, χωριά
χωρίς άνθρώπους,
χωρίς λεβέντες Έλληνες, παπάδες,
έπιτρόπους,
χωρίς
δασκάλους,
προεστούς,
γιατρούς καί δικηγόρους,
χωρίς γενναίους στρατηγούς, τού
Έθνους πρωτοπόρους.
Θαρρώ τής Μαυροζούμαινας τή μαύρη
τήν Πηγάδα,
τό νέο Σούλι, Ζάλογγο, τό νέο τόν
Καιάδα.
Κατά τετράδες πήγαιναν οί Μάρτυρες
δεμένοι,
τής Κοριτσάς οί γίγαντες, τής Πίνδου
οί άντρειωμένοι.
Βλέπω τή ράχη τ’ Ά η - Λιά μέ τό
ψηλό ρολόι,
τό μαύρο τό Μελιγαλά κι' άκώ τό
.
μυ ρολόι.
Βλέπω ψηλά τήν έκκλησιά, τό μαύρο
Μπεζεστέ νι.
Σάν πρόβατα τούς έσφαζαν οί Βούλ
γαροι καί ’Αρμένιοι..
Καί ξεκινάμε γιά τόν τόπο τού Μαρ
τυρίου. Έκεΐ στήν πηγάδα ό Δεσπότης
θά διαβάσει τήν παράκλησή του γιά τήν
ειρήνη τών μαρτύρων. ’Εκεί, πάνω στούς
όμαδικούς τάφους, θά καούν τά τελευταία
κεριά, θά σωριαστούν τά τελευταία λου
λούδια, θά χυθούν τά τελευταία δάκρυα.
Ό λ ο τό χωριό μάς ακολουθεί. Ό ήλιος
βαρά δυνατά. Ό Δεσπότης. Ό Νομάρχης.
Τό Κοινοτικό Συμβούλιο. Οί δίσκοι μέ
τά κόλλυβα. Τά στεφάνια. Τά πανέρια μέ

τις μακαριές. Καί πίσω μας όλο τό χωριό.
Γυναίκες οί πιό πολλές. Είναι μιά πορεία
παράξενη μέσα στό κατάφωτο τοπίο. Κα
νένας δέ μιλά. ’Ακούεται μονάχα ό κούφιος ήχος άπό τό ποδοβολητό τών άνθρώπων στό χώμα.
Σάν πλησιάσαμε στον τόπο τού Μαρ
τυρίου, άπότομα έφτασαν στήν άκοή μου
ένα πλήθος άπό σύμμιχτες φωνές. Ξαφνιά
στηκα. Είταν τραγούδια καί ξεφωνητά,
όπως γίνεται στά λαϊκά πανηγύρια, όπου
τά παιδιά ξετρελλαίνονται άπό τό φώς καί
τή χλαλοή, καί ξεσπδνε σέ κραυγές καί
χαρούμενη βουή. Γιατί οί φωνές είταν
σάν παιδιάτικες.
Ετοιμαζόμουν νά έκφράσω τήν απορία
μου, πώς αφήνουν τά παιδιά μιά τέτοια μέ
ρα καί σ’ έναν τέτοιο χώρο νά έκδηλώνουν έτσι άστόχαστα τή ζωτικότητα τής
ήλικίας τους. Καί ξάφνου σέ μιά καμπή
τού δρόμου βρέθηκα στή μέση τού πανηγυριού. ’Αλλοίμονο! Τό πανηγύρι τού
θανάτου είταν. Καί τά τραγούδια εΐταν τά τραγούδια τών νεκρών. ’Εδώ εί
ταν ή πελώρια πηγάδα. Καί πλάι στό φο
βερό στόμα της σταυροί φυτρωμένοι,
σπαρμένοι άταχτα ένα γύρω. Σταυ
ροί μέ όνόματα καί σταυροί άνώνυμοι.
Σταυροί χωμένοι στό χώμα όπως χώνεται
ένα μαχαίρι, καί άλλοι στημένοι ανάμεσα
σέ πέτρες. Καί πάνω στις πέτρες καΐγαν
κεριά, πολλά κεριά, πού καίγονταν καί
έλυωναν καί λύγιζαν μέσα στή ζέστη τού
μεσημεριού καί έπαιρναν φωτιά τά ξερά
χόρτα. Καί πάνω στούς όμαδικούς τά
φους πού σημάδευαν οί σταυροί, κουρ
νιασμένες σάν όμάδες μαύρα πουλιά οί
γυναίκες. Κοπάδια μαύρα, πού αγκάλια
ζαν τούς σταυρούς, χάϊδευαν τούς σταυ
ρούς, καί ξεφώνιζαν τά όνόματα τών νε
κρών καί τούς τραγουδούσαν μυρολόγια :
Λιάκο μ’ καί Λιάκο μ’, Λιάκο μου καί
χίλιες φορές Λιάκο !
Χίλια μαχαίρια στήν καρδιά καί
χίλια - δυό φαρμάκια !
Σήκου, λεβέντη μ’, νά μέ δεις, τήν
πόρτα μ’ νά χτυπήσεις !
«Μάνα μ’», νά πεις, «ώρα καλή» καί
«μάνα μ’, καλημέρα»....
Αυτές είταν οί φωνές καί τά τραγούδια
πού είχα πάρει γιά άστόχαστη φασαρία
παιδιών. Αΰτά τά μαύρα κοπάδια τού θρή
νου δέν τά ξαίρουμε έμεΐς, στον τόπο μας.
’Εδώ, στή νότια Πελοπόννησο, ό θάνατος
είναι μιά φοβερή, παλλαϊκή, έπίσημη,
άγρια γιορτή. Τόν τραγουδούν, τόν κρα
τούν πάνω στά ρούχα τους, στό μαντήλι
τους, στό σπίτι τους, στό τραπέζι τους,
στήν κουβέντα τους χρόνια. Καί στριφο
γυρίζουν τήν κάμα του μέσα στή πληγή
τους, μήν τύχει καί ξεχάσουν, μήν τύχει
καί στερήσουν άπό δάκρυα καί θρήνο τό
νεκρό τους.
Πλησιάζω τις όμάδες αύτές τών γυναι
κών Αναστατωμένος, τρομαγμένος. ’Α
κούω τά αΰτοσχέδια τραγούδια τους, πού
κάθε δίστιχο τελειώνει τή μονότονη μου
σική φράση του σέ κραυγή, μιά κραυγή
άγριου πουλιού.
Πλησιάζω δύο σταυρούς πού είναι φυ
τρωμένοι κοντά - κοντά. Τά κεριά καίνε
άγκαλιασμένα σέ πλεξούδες. Ή φλόγα
μαυρίζει μέσα στόν ήλιο ή έξαφανίζεται.
Έ ξ ι γυναίκες είναι έδώ, πού άγκαλιάζουν
τούς σταυρούς καί τούς χαϊδεύουν, πού
χτυπούν μέ τήν παλάμη τις πέτρες τού τά
φου, βυθίζουν τά δάχτυλα στό χώμα καί
στά χορτάρια καί κλαΐνε καί τραγουδούν
καί κινούνται μέ τόν ίδιο ρυθμό.

Πού είστε, πέντε Αδέλφια μου, πού
είστε, οί δυό γονοί μου,
νάρθετε πάλι άπόκοντα, νά κρούσετε
τήν πόρτα..
Είναι εν σύθρηνο Απερίγραπτο, σκλη
ρό, πού σέ παρασύρει άκαταγώνιστο καί
ένώνει τά δάκρυά σου μέ τά δάκρυα τού
του τού άνατριχιαστικοΰ χορού τών γυ
ναικών, τούτου τού κόσμου.
Έ νας άνθρωπος στέκεται άπό πάνω
τους. Προσπαθεί νά σηκώσει τις κοπέλες
τουλάχιστον.
—Λόγο βγάζουν, τούς λέει. Ό κόσμος
θέλει ν’ άκούσει....
—-Άφησέ τες νά κλάψουν, τού λέω.
Αύτό είναι πού θά τις άνακουφίσει καί
όχι ό λόγος.
Μέ κοιτάζει σιωπηλά. Κουνά τό κεφά
λι. "Υστερα λέει :
—Τέσσερα χρόνια κλαΐνε.
—Είναι συγγενικός σας ό τάφος ; ρωτώ.
Μού δείχνει τούς δύο σταυρούς.
—Έδώ είναι οί γονοί μας, όλα τ’ άδέρφια μας καί τέσσερα ά ν ίψ ια ....
Δύο βήματα παρέκει είναι ή πηγάδα.
Πελώρια, φαρδιά, ξέχειλη άπό νερό πη
χτό, μαυροπράσινο. Ό δυνατός μεσημε
ριάτης ήλιος τό λογχίζει κάθετα καί δέν
μπορεί νά διαπεράσει τήν έπιφάνειά του.
Ή σιωπή σκεπάζει τό τρομερό μυστικό
της.
Έ κεΐ μέσα λυώνουν πολλές έκατοντάδες άταφοι.
Γύρω - τριγύρω στις όχθες ένα μαύρο
στεφάνι άπό γυναίκες.
Βλέπουν τό νερό καί τραγουδούν. Μπο
ρεί νάναι μέσα οί δικοί τους. Μπορεί καί
νά μήν είναι. Ή πηγάδα κρατεί τά μυστι
κά της. Είναι θολή καί πράσινη. Είναι
σιωπηλή. Οί μαύρες γυναίκες θρηνούν
γύρω στό νερό αυτό τό Ά χερούσιο. Θρη
νούν καί τραγουδούν. Καί άνάβουν κεράκια κίτρινα καί τά κολοΰν στις πέτρες.
Καί πάλι παίρνουν φωτιά τά ξερά χόρτα.
Τά χτυπούν μέ τή παλάμη νά σβύσουν.
Έδώ τούς έφερναν, μού λέει ό πρόεδρος.
Τά χέρια τους δεμένα πίσω. Μιά μαχαιριά,
μιά τσεκουριά στό σβέρκο, μιά πιστόλια
καί κατόπιν τούς έσπρωχναν. Οί πιό πολ
λοί πέφτανε μισοζωντανοί. "Υστερα
φούσκωναν τά κορμιά κι ’άνέβηκε, ξεχεί
λισε τό νερό...
Οί καπμάνες τού χωριού χτυπούν άπό
τήν αύτήν νεκρώσιμα. Ό ήχος έρχεται
αργά, περνά πάνω άπό τά χόρτα καί πάνω
άπό τά έλαιόδεντρα πού είναι φορτωμένα
καρπό.
Ξαναβλέπω τό λαϊκό ποιητή πού μίλησε
στήν έκκλησία.
Έφερε άπό τή Θεσσαλονίκη, άπό τόν
τάφο τού Ά η —Δημήτρη, λίγο χώμα γιά
τούς νεκρούς. Τινάζει τό χαρτάκι στήν
πηγάδα. Τό πράσινο νερό τό καταπίνει
σιωπηλά.
Καί τό Κοινοτικό Συμβούλιο μού ζητά
νά μιλήσω γιά τούς 2.300 σφαγμένους
τού Μελιγαλά. Πώς νά μιλήσει κανείς
μπροστά στό σιωπηλό νερό τής πηγάδας
καί μέσα στό Αίσχύλειο σύθρηνο τών
γυναικών τού Μελιγαλά;
'Ακούω τά φτωχά λόγια μου νά ήχούν
παράταιρα στήν άκοή μου. "Υστερα ό
λυγμός μού κλείνει τό λαρύγγι, μού πνίγει
τή φωνή καί μέ παίρνουν τά δάκρυα. Ή
πηγάδα μέ κοιτάζει μέ τό πράσινο νερό
της. Ή Άχερουσία. Χωρίς κυμάτισμά.
Χωρίς φωνή. Γύρω στις όχθες ένα στεφάνι
φλόγες άπό κεράκια. Καί ένα στεφάνι
γυναίκες στά μαύρα. Καί τό νερό πού σω
παίνει. Καί τό νερό πού σωπαίνει...
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Διά τούς πασσαλοπήκτους οικι
σμούς της Μακεδονίας άναφέρει ό
'Ηρόδοτος. Είς τούς νεωτέρους χρό
νους ή Σπυρίδων Λάμπρος είς τά
άνάλεκτα, ό Μιχ. Χρυσοχόος ό
τοπογράφος, ό καθηγητής ό Κεραμόπουλος καί ό καθηγητής τοΰ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.
Μουτσόπουλος.
"Εχουν σημασίαν Οί συνοικισμοί
των λιμναίων λαών τής Μακεδονίας
Δερριόπων κατοικούντων περί τόν
Εΰρωπον, πόλιν άρχαίαν τής ΆλμωπίαςτώνΜογλενών καί Εϋρωπον

των Τεναγών τών Φιλίππων, τής
Καστοριάς, Δοϊράνης, σώζονται
οί πάσσαλοι τών λαών τής Μακε
δονίας. "Οταν έγινεν ή άποξήρανσις τής λίμνης τοΰ Πραβίου (τενάγη
Φιλίππων) ό έκσαφεύς έβγαλε πασ
σάλους έν καλή καταστάσει τό δέ
ξύλον ήτο άπολιθωμένον. Άφίνσμαι
δτι ,εύρέθησαν μάρμαρα καί τεμά
χια τοίχου πιθανώς τών νεωτέρων
χρόνων. "Ερευνα σημαντική διά
τήν άνακάλυψιν τών συνοικισμών
αύτών δ ε ν έγινε. Κατά τούς προϊ
στορικούς χρόνους οί λαοί αύτοί

Έπί τών πασσαλοπήκτων οικι
σμών αύτών έκτίσθησαν είς τούς
κλασικούς χρόνους νέοι συνοικι
σμοί, τών όποιων τά όνόματα διεσώθησαν ως ή Δόβηρος, ή σημερι
νή Δοϊράνη (Δοβηράνη). Ό Συνοι
κισμός τών Δοβή ρων είς τήνβορείαν
πλευράν τοΰ Παγγαίου, όπου σήμε
ρον αί πηγαί «Πόρτες». Χωρίς άμφιβολία ή αρχαία πόλις Κέλετρον,
ή όνομασθεΐσα Ίοουστινιανούπολις
καί ή έπειτα Καστοριά, έκτίσθη έπί
τοΰ πασσαλοπήκτου οικισμού.
Οί λιμναίοι λαοί ήσαν καί είς
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τής Βοττιαίας. "Ητοι ή νοτιωτάτη
Παιονική πόλις. Έζοΰσαν καί οί
Παιόπλαι, οί Παίονες, οί Δόρβηρες
περί τό Παγγαΐον, οί Όδόμαντοι
τής περιοχής Δράμας καί άλλοι. 'Ο
'Ηρόδοτος κάμνει λόγον περί αύτών
τών χρόνων τής εποχής του. Κυ
ρίως οί Λιμναίοι λαοί είναι προϊ
στορικοί τής νεολιθικής έποχής.
Είς τήν λίμνην τής Καστοριάς
υπήρχε πασσαλόπηκτος συνοικι
σμός καί κατά τούς ιστορικούς
χρόνους λιθόκτιστος τοιοΰτος. Είς
τάς λίμνας Πρασιάδα, Κερκυνίτιδα,
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έφοροΰσαν δέρματα διά τοΰτο λέγο
νται καί δερρίοπες δέρρις δέρμα—
ώψ-όψις έμφάνισις. Προσπάθεια
κατέβαλλον ό κ. Μουτσόπουλος
καί δεσποινίδες άρχαιολόγοι ή
Βαφειάδου καί ή Έρριέτα Λεάνη
νά άνακαλύψουν συνοικισμούς τινάς είς τήν λίμνην τής Καστοριάς,
χωρίς νά κατορθώσουν νά κάμνουν
πολλά πράγματα. 'Ως τόσον, χρειάται νά έρευνηθοΰν οί βυθοί τών λι
μνών τής Μακεδονίας, πράγμα πού
θά φωτισθή ή ιστορία στούς σκο
τεινούς της χρόνους.

άλλας χώρας τής Ευρώπης, Αύστραλίας, Ν. Γερμανίας, ’Ιταλίας, Γαλ
λίας, Ελβετίας. Ό χαριτωμένος
ιστορικός ’Ηρόδοτος μάς κάμνει
λόγον διά τήν ζωήν, τάς συνήθειας,
τάς άσχολίας τών λαών αύτών. Οί
κάτοικοι άσχολοϋνται μέ τήν αλι
είαν. Κατεσκεύαζον καλύβας, τάς
έστρωναν, μέ ξύλα άνωθεν τής έπιφανείας τής λίμνης έπάνω σέ πασ
σάλους.
Τάς θύρας εΐχον πρός τά ανοικτά
καί έπικοινωνοϋσαν άπό ξηράς διά
γεφύρας. Τάς έχώριζον είς διαμε-

ρίσματα. Κατά τόν χειμώνα καί τόν
καιρόν τής αλιείας ή οικογένεια
παραμένει έντός. Παραπλεύρως τών
καλυβών μέ καλάμια πλεκτά έκαμναν τά ιχθυοτροφεία των. "Οταν
έπνεον οί άνεμοι, συνεκεντρώνοντο
πουλιά υδρόβια καί έκυνηγοϋσαν
τούς ίχθΰς, οί όποιοι έντρομοι
μπαίνουν εις τά ιχθυοτροφεία, όπου
καί συνελαμβάνοντο κλείοντες τά
άνοίγματά των.
Πολλά πουλιά συνελάμβανον εν
καιρώ χειμώνος.
'Εκοπταν τά πτερά των καί τά

τόν Μεγάβαζον, έκαστος άπό αυ
τούς έλάμβανε πολλάς γυναίκας
(Βιβλίον Ε. 16, 17 Ήροδότ.). Τά
παιδιά των, έν καιρώ άπουσίας τών
γονέων έδεναν μέ βούρλα διά νά μή
κινδυνεύσουν συρόμενα νά πέσουν.
Ό άείμνηστος Μητροπολίτης Σω
φρόνιος έγραφεν ότι Πρασιάς λίμνη
είναι ή τής Δράμας Παγγαίου, ενώ
ό χαρτογράφος Χρυσοχόος (1890)
λέγει δτι μέ τό δνομα τούτο φέρεται
ή Δοϊράνη ένθα καί τό χωρίον
Δοβηράνη κτισθέν άπό τούς Δόβηρας κατοικοΰντας τό πρώτον εις

Ό βασιλεύς Φίλιππος, ό πατέρας τού
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Έθεσε τάς βά
σεις τού Μακεδονικού κράτους καί προε
τοίμασε τόν υίόν του διά τά κατοπινά του
μεγαλουργήματα.

τόν τόνΌρβηλσν. Περιγραφήν τής
λίμνης τού Παγγαίου (Τενάγη τών
Φιλίπίπων κάμνει ό Άππιανός ιστο
ρικός δστις έξιστορεΐ τήν μάχην
τών Φιλίππων τό 42 π.Χ. κατά τήν
όποιαν έτάφη ή Ρωμαϊκή Δημοκρα
τία. Πολλά μάς πληροφορεί ό Σταύ
ρος Μερτζίδης Μελενίκιος ιατρός
εις τόν Τουρκικόν στρατόν 1885.
Τό Πράβιον (πιθανώς έκ τού λατινι
κού nauo πού σημαίνει δί-

Τά έρείπια τής άρχαίας Πέλλας τής
πρωτευούσης τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου,
άπ’ όπου ό νεαρός στρατηλάτης ξεκίνησε
γιά νά μεταλαμπαδεύση τόν Ελληνικό
πολιτισμό εις όλους τούς λαούς.

είχον εις τάς καλύβας. Ενίοτε χρη
σιμοποιούσαν βέργες, πού είχαν εις
τήν άκμήν σάκκον δικτυωτόν διά
τού όποιου ήλίευον. Τά μεγαλύτερα
ιχθυοτροφεία είχον αί λίμναι τής
Δοϊράνης, Πρασιάδος, Καστοριάς,
καί τού ’Αχινού, Σήμερον τά ψάρια
τής Καστοριάς είναι νοστιμώτατα.
Οί λιμναίοι λαοί Δόβηρες, Άγριάνες, Παιόπλαι δέν όπετάγησαν εις

τήν Β.Δ. πλευράν τού Παγγαίου καί
έπειτα έκδιωχθέντος άπό τούς Παιόπλας, Δερσαίους καί Όδομάντους.
Διευκρινίζεται τούτο άπό τόν 'Ηρό
δοτον. Ή σήμερον ’Ανατολική
Μακεδονία, ή ’Ημαθία καί ή Πιερία
έλέγετο Θράκη. Τό άναφερόμενον
Δύσωρον δρος είναι τό Μποζντάγ—
φαλακρόν δρος νΰν "Ορβηλος ύπερθεν τής Δράμας. ’Από τό Παγγαΐον
ό Φίλιππος έβγαζε καθ’ έκάστην έν
τάλαντον αργυρίου. Τό Παγγαΐον
είναι λέξις φοινικική έκ τής λέξεως
Παγκα— Paga πού σημαίνει συν
δέω. Ό ρος, τό όποιον συνδέει τό
Μενοίκιον σύμβολον δρος καί αύτ-

Ό Μέγας ’Αλέξανδρος, ή σπουδαιοτέρα στρατιωτική καί πολιτική προσωπικότης τού άρχαίου κόσμου, τού όποιου
ό θάνατος είς νεαράν ήλικίαν δέν τού
έπέτρεψε τήν όλοκλήρωσιν τών μεγάλων
σχεδίων του.
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καιον τό άναφέρει ό Ν. Φιλιππίδης
(ιστορικά) σημερινή Έλευθερούπολις ε·>έλετο Πράσιον πιθανώς
από τήν πρασιάδα λίμνην. Τό ανα
φέρει ό Μιχ.Χρυσοχόος Χαρτογρά
φος. Τόν Ε'. αιώνα π.Χ. υπήρχε λα
ός- οί Πράσιοι. Μερικοί τό παρά
τό Παγγαΐον Πράβιον ιδίως ό Κιεπέρ γερμανός Γεωγράφος τό λέ
γουν Βουλγαρικόν. Κακώς διότι
είναι λέξις πρό Χρίστου. "Ετσι καί
ό κατάπτυστος ιστορικός Γκέλτσερ
τήν Καστοριάν λέγει όνομα σλαυϊκόν.
Δικαιολογημένος θά ήτο αν τό
παρήγαγε άπό τήν Λατινικήν Κάστρουμα = castrum = τείχος. Ό 
λους άμελετήτως τήν παραποιή ω
σάν τόν Σλαυόδουλον Κιέπερ.
Τήν λέξιν Κέλετρον παλαιόν όνο
μα τής Καστοριάς άναφέρει ό
Προκόπιος εις τό περί κτισμάτων
έργον του. Ό Γίρετσεκ, ό Χόπς
έτόλμησαν νά γράψουν ότι ή Τσα
κωνιά είναι λέξις σλαυϊκή άπό
τό Zaco = Ζάκον πού σημαίνει
σλαυιστϊ νόμος καί επάνω εις τά
ψεύδη έστήριξε τήν ψευδοθεωρίαν
του ό Φαλμεράϊερ περί έκσλαυισμοΰτής Ελλάδος. Ό Τίτος Λίβιος
Ανδρόνικος ("Ελλην ιστορικός)
κάμνει λόγον περί τής Καστοριάς.
Ό Ιουστίνος ό μάρτυς μέ Ρωμαϊκόν
όνομα γράφει ότι τήν έκτισε ό
Ιουστινιανός εις τήν χερσόνησον
τής λίμνης όνομάσας τήν πριν
Διοκλητιανούπολιν όπως έλέγετο
ή Καστοριά εις Τουστινιανούπολιν.
Περί Καστοριάς όμιλεΐ ό Άντωνΐνος εις τά οδοιπορικά. Εις τήν
λίμνην της κατοικούσαν κάτοικοι
δερματοφόροι λιμναίοι καλούμενοι
Δερρίοπες. Εις τήν Δοϊράνην Κερκυνήτιδα τού 'Αγίου Βασιλείου
Χαλκ’δικής τής λίμνην τού Πραβίου (Έλευθερουπόλεως) κατοικού
σαν ωσαύτως φυλαί λαοί οί όποιοι
έζοΰσαν μέ τό κυνήγιον καί τήν
αλιείαν. Ό 'Ηρόδοτος άναφέρει
τούς λαούς αυτούς μέ έθιμα διάφορα
καί άξια μελέτης. Οί Γέτοι έλέγοντο άθανατίζοντες ως παραδεχόμενοι
τήν άθανασίαν τής ψυχής. Οί Τραυσοί οί όποιοι κατοικούσαν άνωθεν
τού Κιλκίς εΐχον Ίνδικάς συνή
θειας. Εΐχον έπίγνωσιν τής προσωρινότητος τής ζωής καί ότι ό γεν
νηθείς έν τώ κόσμω υποφέρει. Διά
τούτο έμακάριζον τόν άπσθανόντα.
Οί συγγενείς τού νεκρού δέν τόν
έκλαιον. "Εκαμναν συμπόσια καί
δείπνα καί έχαίροντο. Τουναντίον
έκλαιον όταν τό παιδί έγεννάτο.
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Οί Κρηστωνοί, οί Παίονες, Δόβηρες, ΒεσσοΙ Βισάλται, Όδόμαντοι,
Σάτραι, θρακικά φΰλα έλάτρευον
τούς Ελληνικούς θεούς καί προσήρχοντο μέ εύλάβειαν είς τόν να
όν νά προσευχηθούν. Προσφιλής
θεός ήτο ό Διόνυσος, ό Άρης, ό
Έρμης. Τούς νεκρούς άλλοι τούς
εκαιον καί άλλοι τούς έθαπτον. Οί
πλούσιοι διωργάνωναν άγώνας καί
συμπόσια πο’κίλα μετά τήν ταφήν.
Τόν νεκρόν έκρατοΰσαν τρεις ήμέρας καί τόν εθαπτον τήν τετάρτην.
Αί συνήθειαι αύται άνάγονται δύο
χιλιάδες χρόνια πρό Χριστού. "Ε
καστος έπαιρνε πολλάς γυναίκας
('Ηρόδοτος 1, VI Βιβλίον). "Οπου
ΐσχυεν τό δίκαιον τής μητραρχίας
μετά τόν θάνατον τής μητρός τά
κορίτσια μόνον έπαιρναν τήν πε
ριουσίαν τά δέ άγόρια άπεκληρώνοντο. Μοναδική ήτο ή στοργή τής
γυναικός πρός τόν άνδρα. "Οταν
άπέθνησκε ό σύζυγος έπροτιμοΰσε
νά θυσιασθή επί τού τάφου. Επειδή
έφιλονεικοΰσαν ποία νά καυθή εις
τό μνήμα του έγένετο οικογενεια
κόν συμβούλιον, τό όποιον άπεφαίνετο διά τήν πιό περιοποιητικήν,
στοργικήν καί άφοσιωμένην, νά
προτιμηθή διά τήν θυσίαν. Εκείνη
έχαίρετο διότι έπικρατοΰσε ή ιδέα
ότι άποθνήσκουσα, θά συνέχιση
καί είς τόν άλλον κόσμον τάς πε
ριποιήσεις της πρός τόν σύζυγον.

Διάφορα τοπία τής Μακεδονίας όπου
από τής άχλύος τής ιστορίας μέχρι σή
μερον έζησε καί έδρασε ό Μακεδονικός
έλληνισμός.

"Οσαι δέν έπροτιμώντο τό έφερον
βαρέως.
Οί τάφοι διετήροΰντο οικογενεια
κοί. Οόδεϊς γείτων, ή άλλως έτολμούσε νά παραβ’άση τόν τάφον.
'Ως τόσον, οί Θράκες ήσαι εργατι
κοί καί φιλοπρόοδοι. Οί Όδόμαντοι
κατοικούσαν είς τήν Βορεινήν πλευ
ράν τού Παγγαίοο εΐπομεν άφοΰ
α π ’ έκεΐ έξεδίωξαν τούς Δόβηρας.
Οί Βηδάλται (περιφέρεια Νιγρίτης)
καί άλλοι τούς όποιους έκορόϊδευαν διότι διατηρούσαν τήν περιτο
μήν. Γνωστόν τυγχάνει ότι οί Όδόμαντοι εΐχον τήν περιτομήν μέν,
άλλά δέν ήσαν Εβραίοι. "Ενα άπό
τά καλά έθιμα φιλανθρωπίας είναι
ή άλληλεγγύη, ή συμπόνοια πρός
τάς πτωχάς κόρας καί τούς άναπήρους, ιδίως είναι ένα στοιχεϊον
πολιτισμού πού ό δικός μας πολιτι
σμός ώχριά έμπροστά είς αυτόν τού
των Θρακών. 'Οπωσδήποτε έφρόντιζον τά κορίτσια νά πανδρεύωνται.
Έγένετο κατ’ έτος συγκέντρωσις
των νέων καί των κοριτσιών, πού
εΐχον ώραν γάμου. Ή πρός τούτο
Επιτροπή έκαλοΰσε τάς πλούσιας,
τάς ώραίας καί τις άσχημες. Οί γαμ
βροί, όπως εΐπομεν έδιδον χρήματα
διά νά πάρουν σύζυγον. Άλλά όταν
ή νύφη έδιδε προίκα, αί πλούσιαι
ύπεχρεοΰντο νά δώσουν τόν γαμ
βρόν τό άναλογοΰν πού έζητοΰσε,
τό υπόλοιπον τό έκρατοΰσε. Αί
ώραΐαι πού έξετιμώντο περισσότε
ρον ώς αί εύνοϊκαί τής τύχης πού
τής έχάρισε τήν καλλονήν κ.λ.π.
θέλγητρα, υπερτιμάτο τό τίμημα
διά τόν γαμβρόν καί τό άναλογοΰν
έκρατεΐτο, υπό τής Επιτροπής. Τά
χρήματα διετίθεντο διά τις άσχη
μες νά ύπανδρευθοΰν καί αύται νά
χαροΰν τήν μητρότητα, τήν θαλ
πωρήν τής οικογένειας καί τήν
χαράν τού συζύγου. ’Ιδού πόσον
εΐχον άνεπτυγμένον τό αίσθημα
τής άλληλοβοηθείας οί μακρυνοί
μας πρόγονοι, οί λιμναίοι αυτοί
λαοί καί αί προδιαθέσεις αύται άπεδείχθησαν κατά τάς άρχάς τού 6ου
π.Χ. αίώνος όταν οί Πεισιστρατίδαι έβαλαν πόδι είς τήν Θράκην καί
διά τού Ελληνικού πολιτισμού,
τόν όποιον διέδωσαν έπηρεάσθησαν ούτοι καί έδέχθησαν τά άγαθά
τής Ελληνικής νοοτροπίαο καί
προόδου πρός πάν ώραΐον καί
καλόν. Τό φιλελληνικόν πνεύμα
έρρίζωσε βαθειά είς τούς λαούς
αύτούς καί άντέδρασαν ένεργητικώς καί παθητικώς κατά τήν εισβο
λήν των Περσών τών όποιων στόχος
ήτο ή όποδούλωσις τής Ελλάδος.
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ΤΡΟΧΑΙΑ

ΚΙΝΗΖΙΖ:
ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τό κυκλοφοριακόν πρόβλημα αποτελεί πρα
γματικόν «πονοκέφαλον» διά τάς ’Αστυνομίας
όλου τρϋ κόσμου. Δι’ αλλεπαλλήλων «διακρα
τικών» συσκέψεων καί.. ..έπισκέψεων κατα
βάλλονται σύντονοι προσπάθειαι, μεταξύ τών
«τροχαίων» τής Εύρώπης, διά τήν έξεύρεσιν
ένιαίας «φόρμουλας», ρυθμιζούσης τό άκανθώδες καί δυσεπίλυτον τούτο πρόβλημα.
Είς τήν φωτογραφίαν μας τροχονόμοι πολλών
Ευρωπαϊκών ’Αστυνομιών συγκεντρωθέντες είς
τό Παρίσι, κατόπιν προσκλήσεως τής Γαλλικής
Χωροφυλακής, «Ζενταρμερύ», διά νά άποφανθοϋν περί τού.. ..πρακτέου σέ μιά άναμνηστική
τους φωτογραφία έξω άπό τήν ’Αστυνομική
Διεύθυνσι τής πόλεως.

ΟΙ Ν Ε Ο Ι
ΤΡΑΓΙΚΑ Θ ΥΜ ΑΤΑ ΝΔΡΚΩΤΚΩΝ
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ εις τόΜέτς τής Γαλλίας, δύο νέων, έκ χρήσεως ναρκωτικών, κατά τήν διάρκειαν «πάρτυ—ναρκωτικών»,
προεκάλεσε, διά μίαν άκόμη φοράν, τήν έξέγερσιν τής Γαλλι
κής κοινής γνώμης, ήτις έρωτά: έως πού θά φθάση ή πληγή τής
τοξικομανίας, ή όποια έχει διαδοθή μεταξύ τών νέων τής χώ
ρας, καί ποια μέτρα είναι δυνατόν νά ληφθοΰν διά νά άποτραπ ή
αύτη. Είναι άρά γε—έρωτά άκόμη—δυνατόν νά άποτραπή μόνον
μέ τά νομοθετικά μέτρα;
Ή άπάντησις είναι λίαν άπαισιόδοξος, διότι τόσον ή χρήσις
ναρκωτικών, όσον καί αί άποτυχίαι τής προσπάθειας άποτοξινώσεως τών θυμάτων, είναι άποτέλεσμα τής μειωμένης ήθικής
άντιστάσεως καί τής βουλήσεως τών άτόμων αύτών, τά όποια
κατορθώνουν νά έξευρίσκουν τρόπους ίκανοποιήσεως τού
πάθους των, έστω καί καταναλίσκοντα ουσίας τοξικάς—άλλας
άπό τά «κλασσικά» ναρκωτικά—αϊ όποΐαι θέτουν είς άμεσώτερον κίνδυνον τήν ζωήν των.
Ο ΡΟΜΠΕΡ ΑΣΤΟΥΡ, ήλικίας 19 έτών, εύρέθη νεκρός είς
τήν όχθην τού ποταμού Μοζέλ. 'Ως άπεκάλυψεν ή άστυνομική
έρευνα, ούτος είχε μετάσχει ένός «πάρτυ—ναρκωτικών». "Οταν
άπέθανεν, οί φίλοι του, πανικοβληθέντες, μετέφερον τό πτώμα
του είς τήν όχθην τού ποταμού, όπου καί τό έγκατέλειψαν. Συλληφθέντες, άργότερον, ώμολόγησαν ότι είς τό «πάρτυ» συνηγωνίζοντο ποϊος θά έπιδείξη μεγαλυτέραν άντοχήν είς τά
ναρκωτικά.
Προσφάτως, ή Έδίθ Στώμπ, ήλικίας 18 έτών, είσήχθη άναίσθητος είς τό νοσοκομεΐον τής πόλεως τού Μέτς. Είχε καταληφθή ύπό άδιαθεσίας είς τήν οικίαν μιάς φίλης της. Οί ίατροί διεπίστωσαν ότι είχεν είσπνεύσει άναθυμιάσεις έντός χη
μικού διαλυτικοΰ, χρησιμοποιουμένου διά τόν καθαρισμόν τών
ένδυμάτων.
Ή άστυνομία ειδοποίησε τούς γονείς της. Ό πατήρ Στώμπ
μετέβη πρός έπίσκεψιν τού διαμερίσματος, είς τό όποιον κατώκει ή κόρη του μετά τού άδελφοΰ της, Ζιλμπέρ, ήλικίας 20
έτών. "Ελαβε τό κλειδί άπό μίαν γειτόνισσαν, καί εΐσήλθεν.
Έκεΐ, εύρέθη ένώπιον φρικτοΰ θεάματος. ’Επί τού δαπέδου τού

ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ή ’Ιταλική Χωροφυλακή
είναι άναμφιβόλως άπό τά
πλέον σύγχρονα ’Αστυνο
μικά Σώματα τής Ευρώπης,
μέ πληθύν—εις τήν διάθεσίν της—τεχνικών, μηχα
νικών καί λοιπών μέσων.
Θά ήτο, συνεπώς, σοβαρωτάτη παράλειψις έάν ύστέρει πλήρους καί ώργανωμένης «μπάντας», διά τάς
έκάστοτε έπισήμους παρα
στάσεις, δεξιώσεις καί πα
ρελάσεις της, κατά τάς
όποιας άποσπά «όμοθυμαδόν» τήν γενικήν έπιδοκιμασίαν.
Ό θαυμασμός πρός αυ
τή ν .... έξικνεΐται μέχρι
τής τρυφερδς ήλικίας, όπως
άποδεικνύει ή άψογος στά
σις το ΰ .... νεαρού μουσο
τραφούς.

ύπνοδωματίου, έν μέσω φοβερδς ακαταστασίας, εκειντο δύο
νέοι καί μία νέα : 'Ο υιός του Ζιλμπέρ, ό όποιος είχεν άπολέσει
τάς αισθήσεις του, άλλ’ άνέπνεεν, ό συνομήλικος φίλος του,
Μπερνάρ Κοβάκς, εις άθλίαν έπίσης κατάστασιν, καί πλησίον
αυτών εύρίσκετο μία νέα, ή Ύβέττ Μαλονί, ήλικίας 24 ετών,
φίλη τοΰ Ζιλμπέρ, νεκρά.
Ό πατήρ ειδοποίησε τήν άστυνομίαν, ήτις καί έφρόντισε
διά τήν μεταφοράν τών νέων είς τό νοσοκομεϊον. Ή κατάστασίς των ήτο λίαν σοβαρά. Έ κ τής έρεύνης, διεπιστώθη ότι καί
οΐ τρεις είχον είσπνεύσει τό προαναφερόμενον χημικόν διαλυτικόν.
ΕΙΣ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Τοξικολογίας Ζάν Βιδάλ, οί
ιατροί γνωρίζουν ότι ή χρήσις τοΰ ώς άνω διαλυτικοΰ έχει άρχίσει νά διαδίδεται μεταξύ τών νεαρών τοξικομανών, οί όποιοι
δέν έχουν χρήματα νά άγοράσουν όπιον, ήρωΐνην ή άμφεταμίνας. Ή τοξικότης του είναι γνωστή κυρίως έκ τών άτυχημάτωνένίοτε δέ, καί έκ θανάτων - τά όποια προκαλεϊ εις έργαζόμενον
προσωπικόν, τό όποιον εισπνέει έντός κλειστού χώρου.
Ώ ς όλα τά διαλυτικά λιπών, οΰτω καί τό τριχλωραιθυλένιον,
διότι περί αυτού πρόκειται, διαλύεται ταχύτατα έντός τών κυτ
τάρων τοΰ έγκεφάλου, τού όποιου στερούν τό όξυγόνον. Ούτως
ό έγκέφαλος «άσφυκτιδ», έξηγεί είς τοξικολόγος τού κέντρου.
Παρά τό γεγονός ότι τούτο είναι έπικίνδυνον, έν προϊόν έν τούτοις χρησιμοποιείται, διότι είναι έξαίρετον διαλυτικόν. Ά λλω ς
τε, ή άπαγόρευσις τής πωλήσεώς του δέν θά άπετέλει λύσιν τοΰ
προβλήματος. Διότι, οί τοξικομανείς θά ευρίσκουν πάντοτε
υποκατάστατα τών ναρκωτικών.
Κατά τήν γνώμην μου - καταλήγει ό τοξικολόγος - τό πρό
βλημα είναι άλλο. Ή αιτία, ή όποια ώθεί τούς νέους είς τό νά
έξεύρουν πάση θυσίμ έν μέσον φυγής, είναι αί κακαί οικογε
νειακοί καί κοινωνικοί συνθήκαι, ύπό τάς όποιας διαβιοΰν.
Συμφώνως πρός έρευναν τοΰ ’Εθνικού ’Ινστιτούτου Υ γείας καί
’Ιατρικής Έρεύνης, τά 13ο]ο τών μαθητών τών Γαλλικών Λυ
κείων, διατρέχουν τόν κίνδυνον νά δοκιμάσουν τά ναρκωτικά.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΑΛΛΑ........ ΛΕΩΝ
Ή Καναδική ’Αστυνομία έπενόησε τόν πλέον πρωτότυπον
τρόπον, δημιουργίας σχέσεων μετά τοΰ κοινού. Κατεσκεύασε
μίαν.. ..λεοντίνην κεφαλήν, τήν όποιαν έντυσε ’Αστυνομικόν
κ α ί.. ..έφωδίασε δι’ όλων τών αισθητηρίων, ήτοι όμιλίας,
όράσεως καί ακοής καί τήν έτοποθέτησε έπί τού καλύμματος
τής μηχανής ένός ’Αστυνομικού οχήματος τύπου «Φόλξ
Βάγκεν». Ό .. ..λεόντειος ’Αστυνομικός έγκέφαλος άπετέλεσε τό «σόου» μικρών καί μεγάλων, διότι έδιδε τάς πλέον
έπιτυχεΐς κ α ί— όρθοεπεΐς άπαντήσεις είς ότι ήρω τδτο....
Συνεβούλευε, κατηύθυνε καί προσανατόλιζε
αυτοστιγμεί
όλους όσους κατέφευγαν είς τά.. ..φώτα του.

ΟΤΑΝ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΕΡΓΗ
Μέ συνταγματικήν διάταξιν, τήν όποιαν άνευρίσκομεν
είς τό καταστατικόν χάρτην όλων τών πολιτισμένων κρατών
άπαγορεύεται ή κάθοδος είς άπεργίαν τών ’Αστυνομικών
όργάνων. Καί εόλόγως, διότι—εύκολώτατα—είκάζει κανείς
τί πρόκειται νά έπακολουθήση μίαν τοιαύτην άποχήν άπό
τά καθήκοντά των. Θά άναβιώση—έν τή κυριολεξίμ—ό νόμος
τής ζούγκλας.
Παρομοίαν κατάστασιν έζησεν— έπ’ έσχάτων— ή Βαλτι
μόρη τών Η.Π.Α., ή όποια άπό ώραία πόλις μετεβλήθη—έν
μέση ήμέρμ—είς άπέραντον χάος όταν οί άστυνομικοί της
διεκδικούντες τήν ίκανοποίησιν ώρισμένων αιτημάτων τους
κατέφυγον είς αυτόν τόν άνορθόδοξον, δι’ ώργανωμένον
’Αστυνομικόν Σώμα, τρόπον έπιτυχίας τών διεκδικήσεών των.
Είς τήν φωτογραφίαν μας στιγμιότυπον άπό τάς λεηλασίας
καί τούς βανδαλισμούς κατά τήν διάρκειαν τής άποχής τών
’Αστυνομικών έκ τών καθηκόντων των.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΜΕ
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙ........
Αύτόν τόν χαρακτηρισμό θά μπορούσα
με νά δώσωμε σ’ ένα ώραΐο βιβλίο—τιμη
τική προσφορά πρός τό Ά ρχηγεΐον Χω
ροφυλακής, πού ήδη κατέχει περίοπτη
θέσι στήν βιβλιοθήκη τοϋ περιοδικού μας.
Τίτλος του: «Γυμνάσιον Θηλέων ’Εδέσ
σης—Μία πενταετία: 1969—1973». Πρό
κειται γιά μιά ιδιαίτερα φροντισμένη
εκδοσι—ίσως ή καλύτερη άπό όσες έχουν
κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα άπό Σχο
λεία—μέ υψηλούς παιδαγωγικούς καί
γενικώτερα πνευματικούς στόχους. Ή
Γυμνασιάρχης κυρία "Ελλη Γεωργίτσα
Παπαδημητρακοπούλου καθώς προλογίζει
τήν εκδοσι γράφει μεταξύ τών άλλων καί
τά έξής χαρακτηριστικά: «’Αρχικός σκο
πός τοϋ παρόντος ήταν νά δώση τά κείμενα
τών μαθητριών μας, πεζά καί ποιητικά,
πού βραβεύθηκαν στόν φετεινό λογοτεχνι
κό διαγωνισμό τοϋ Σχολείου... Δέν έπρεπε
όμως νά περάση ή ευκαιρία, χωρίς νά
παρουσιάσουμε κάπως τήν όλη έργασία
τοϋ Σχολείου, καί νά δώσουμε ένα δείγμα
τοϋ μικροϋ παλμοϋ πού τό δονεί...Έτσι
αφήνομε στις μαθήτριές μας, μιά άναμνηστική πνευματική άνδοθέσμη, άπό
τόν κήπο τής ώραίας μαθητικής ήλικίας
τους».

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ .Α .Ν .
Ή Χ.Α.Ν. Θεσ]νίκης ώργάνωσεν έπιτυχώς διά πρώτην φοράν έφέτος πρόγ
ραμμα «Ημερήσιας Κατασκηνώσεως»,
τόν’ΐούλιον, εις τάς έγκαταστάσεις τής
’Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής διά
παιδιά ήλικίας 7-11 έτών, οικογενει
ών φίλων αυτής. Τό πρόγραμμα ήτο πλού
σιον καί περιελάμβανε παιχνίδια άτομικά καί όμαδικά άθλοπαιδιάς, τραγούδια,
χειροτεχνήματα καί λουτρά εις περιοχήν
'Αγίας Τριάδος Θεσ]νίκης. ’Ενώ ταύτόχρονα εις τήν ιδίαν θαλασσίαν περιοχήν,
έγένοντο μαθήματα κολυμβήσεως εις
παιδιά ήλικίας 8-12 έτών.
’Επίσης έφήρμοσεν ένα ίδιότυπον πρό
γραμμα Κατασκηνώσεως, 6ημέρου διάρ
κειας, δΓ ένηλίκους καί έτερα μέλη οικο
γενειών φίλων της, κατά τήν ιδίαν χρο
νικήν περίοδον, εις τάς έγκαταστάσεις
τής περιοχής Ά γιου Νικολάου Χαλκιδι
κής. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε διαμο
νήν, διατροφήν καί δωρεάν ψυχαγωγίαν

564

Ή «Λαϊκή Γωνιά» πού μέ τόση αγάπη καί φροντίδα δημιούργησαν οί μαθήτρι
ες τοϋ Γυμνασίου θηλέων ’Εδέσσης.
Πραγματικά οί 84 σελίδες τοϋ βιβλίου
άποτελοϋν μιά υπέροχη πνευματική άνθοδέσμη καί μαζί ένα ΰμνο γιά τάΈλληνικά μαθητικά νιάτα καί τούς άξιους παι
δαγωγούς τους. Οί μαθήτριες τοϋ Γυμνα
σίου Θηλέων ’Εδέσσης άλλοτε μέ έκφραστικές φωτογραφίες καί άλλοτε μέ καλο
γραμμένα κείμενα, δείχνουν ότι στό Σχο
λείο τους γίνεται μία δημιουργική έργασία
σέ βάθος. Σέ πολλές σελίδες μάς θυμίζουν

μέ υπερηφάνεια τις άκατάλυτες στός πέ
ρασμα τών αιώνων ύποθήκες τών προγό
νων μας καθώς καί τήν ένδοξη ιστορία
τοϋ τόπου πού γεννήθηκαν άπό τήν έποχή
τών πρώτων Μακεδόνων Βασιλέων μέχρι
τήν πρόσφατη έποχή τών άρχηγών καί
όπλαρχηγών τοϋ Μεκεδονικοΰ άγώνος.
Μέ τόν ίδιο τρόπο άναφέρονται καί στήν
δραστηριότητα τοϋ Σχολείου τους κατά
τήν 5ετία 1969—1973.

καί έφηρμόσθη μέ πολλήν έπιτυχίαν. Έ ξ
άλλου έλειτούργησαν έπιτυχώς καί έφέτος
αί θερινοί κατασκηνώσεις της εις Χαλκι
δική ν καί Πήλιον άπό 29]6 μέχρι 1ης
τρέχοντος διά παιδιά καί οικογένειας πού
είναι μέλη καί φίλοι τής ΧΑΝΘ μέ έκλεκτά προγράμματα διά ψυχαγωγίαν καί
άνακούφισιν τών συμμετασχόντων παίδων καί ένηλίκων.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ· I · ΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΩΝ

Ή Χ.Α.Ν. Κηφισίας έφιλοξένησε κατά
τό λήξαν θέρος εις τόν ώραΐον κήπον
της πού εύρίσκεται εις Κηφισιάν παιδιά
ήλικίας 4—7 έτών μέ σκοπόν νά τούς παράσχη κατάλληλον ψυχαγώγησιν καί
καλαισθητικήν άγωγήν. Έ τσ ι τά παιδιά
πού έζησαν έφέτος έκεϊ, εις τό ειδικόν
αυτό Τμήμα πού ώργανώθη δι’ αύτά, μέ
τήν έπίβλεψιν καί τήν καθοδήγησιν βε
βαίως καταλλήλων Νηπιαγωγών, εύρήκαν
τήν ευκαιρίαν διά ψυχαγωγίαν, φυσικήν
άγωγήν καί παιχνίδια, ώς καί τάς καταλ
λήλους διά τήν ψυχολογίαν καί τήν νοο
τροπίαν συνθήκας δΓ όργάνωσιν έορτών
παιδικής ορχήστρας καί γενικά ένα κλίμα
πού τούς προσέφερε μίαν έξαίρετον
μορφωτικήν άπασχόλησιν.

Εις Ρεϊκιάβικ ’Ισλανδίας πραγματοποι
είται άπό 31]8]74 μέχρι 7]9]74 τό Η’ Συνέδριον Προσκόπων καί τό Ε’ τοιοϋτον 'Ο
δηγών μέ άντιπροσωπείας αυτών έκ διαφό
ρων χωρών τής Ευρώπης. Οί σύνεδροι θά
έπισκεφθοΰν τόν Πρόεδρον Δημοκρατίας
τής χώρας πού είναι καί Προστάτης τών
Προσκόπων καί 'Οδηγών τής ’Ισλανδίας
καί άκολούθως θά τύχουν δεξιώσεως παρά
τοϋ Υπουργού Παιδείας αυτής.
Ε πίσης θά πραγματοποιήσουν έπίσκεψιν εις κατοικίας Ίσλανδών Προσκόπων
καί 'Οδηγών τής περιοχής καί εις τό Κέντρον Έκπαιδεύσεως αύτών πού είναι εις
τό Γ Έ ΙΈ JOTS ΗΑΓΝΣημειωτέον ότι άπό
25ετίας περίπου ό Προσκοπισμός καί ό
'Οδηγισμός εις τήν ’Ισλανδίαν άποτελοϋν
ένα Σώμα. Τό Συνέδριον αύτό πρόκειται
νά άποτελέση ιστορικόν σταθμόν διότι έπιδιώκεται δΓ αύτοϋ ή σύσφιγξις τών σχέ
σεων μεταξύ τών μελών τών δύο άδελφών

Σωμάτων (Προσκοπισμού καί ’Οδηγισμού)
έπί διεθνούς έπιπέδου.
Κύριον θέμα τού Συνεδρίου είναι τό
«Πώς δύνανται ό Προσκοπισμός καί ό
'Οδηγισμός νά άνταποκριθοΰν εις τάς
αμέσως καί έπειγούσης φύσεως άνάγκας καί απαιτήσεις τής Ευρωπαϊκής Νεο
λαίας». ’Επίσης θά συζητηθή τό θέ

ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΤΟ «ΣΥΝ
ΘΗΜΑ ΧΡΟΝΙΑΣ» ΤΟΥΣ
Μιά άκόμη όδηγική χρονιά—ιδιαίτερα
δημιουργική—έληξε. Μαζί της έληξε καί
τό «Σύνθημα Χρονιάς» πού έφέτος
ήταν αφιερωμένο στήν Μουσική.
Ή ταν ένα θέμα πού κίνησε ζωηρότατο
τό ένδιαφέρον χιλιάδων κοριτσιών σ’ όλη
τήν χώρα. Στήν προσπάθειά του, μάλιστα,
τό Σώμα Έλληνίδων 'Οδηγών νά τούς
καλλιεργήση τήν άγάπη γιά τήν μουσική,
τούς έδωσε τήν εύκαιρία άλλα καί τά βοη
θήματα νά διαγωνισθοΰν σέ διάφορους
τομείς.
Τώρα, λοιπόν, πού έκλεισε ή όδηγική
χρονιά, ή κριτική έπιτροπή τού διαγωνι
σμού άπεφάνθη:

ό'5"’.

μα: «Μεικτή έκπαίδευσις καί συνεργασία»
εις τρόπον ώστε, ύπό τό φώς των απαι
τήσεων τής Ευρωπαϊκής Νεότητος τής
σήμερον, οί σύνεδροι νά άναγνωρίσουν
τήν κρατούσαν σήμερον κατάστασιν ανα
φορικά μέ τήν μεικτήν έκπαίδευσιν καί
συνεργασίαν εις διαφόρους χώρας τής
Ευρώπης.
γών Όρεστιάδος, δευτέρα ή ίη Όμάς Με
γάλων 'Οδηγών Γρεβενών καί τρίτη ή Ιη
Όμάς Μεγάλων 'Οδηγών Πατρών.
Α ξίζει, ωστόσο, νά κάνουμε μιά μικρή
άναδρομή στό «Σύνθημα Χρονιάς» πού
τόση έπιτυχία σημείωσε. Ή ίδια ή Γενική
"Εφορος τού Σώματος Έλληνίδων 'Οδη
γών είχε καθορίσει ώςέξής τό περιεχό
μενο τής έξορμήσεως αύτής τών'Οδηγών
όλης τής χώρας: «ΤόΣώμα σάς προτείνει
γιά φέτος, ώς θέμα ένδιαφέροντος καί
άπασχολήσεώς σας τήν μουσική. Τήν
μουσική,σέ κάθε της μορφή, νά τήν άκούσωμε, νά τήν μελετήσωμε, νά τήν
άποδώσωμεν, νά τήν δημιουργήσωμε.
Διότι μάς εξευγενίζει, μάς εξυψώνει, μάς
ενώνει νά τήν άκοΰμε μαζί, νά τήν άποδίδουμε έμπρακτα μέ τάτραγούδια μας,
μέ χορούς, μέ μουσικά όργανα. "Ας
καλυτερεύσωμε έφέτος τήν ποιότητα τού
ομαδικού μας τραγουδιού, άς άναπτύξωμε
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'Οδηγοί, μεγάλοι οδηγοί καί πουλιά τής περιφέρειας Σ.Ε.Ο. ’Αθηνών πού
έλαβαν μέρος στό προσφάτως όργανωθέν στήν ’Αθήνα «μεγάλο παιγνίδι πόλεως».
Πρώτο στόν Κλάδο Πουλιών άνεδείχθη
τό 13ον Σμήνος ’Αθηνών.
Στόν Κλάδο 'Οδηγών έπρώτευσε ή 5η
Όμάς Όδηγών Πατρών μέ δευτέρα τήν
1η Όμάδα Οίκου Τυφλών ’Αθηνών καί
τρίτη τήν 23ην Ό μάδα Όδηγών ’Αθη
νών. Τέλος στόν ΚλάδοΜεγάλων Όδηγών
πρώτη ήλθε ή Ιη Όμάς Μεγάλων Ό δη-

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣ]ΚΗΣ
Ιδιαιτέραν έπιτυχίαν έσημείωσαν αί
Πανεπιστημιακοί παραδόσεις έπί θε
μάτων Δικαίου διάρκειας (4) τεσσάρων
έβδομάδων πού έδόθησαν τόν περασμένον
’Ιούνιον εις τό Σπουδαστήριον Δημοσίου
Δικαίου τής Σχολής Νομικών καί Οικονο
μικών ’Επιστημών τού Πανεπιστημίου
Θεσ]νίκης πρός φοιτητάς καί πτυχιούχους
τού Πανεπιστημίου τής Λουϊζιάνα Η.Π.Α.
Ώργανώθησαν δέ αύτά άπό τάς Νομικάς
Σχολάς τών Πανεπιστημίων Θεσσαλονί
κης καί Λουϊζιάνας Η.Π.Α., έν συνεργα
σία μετά τού ’Ινστιτούτου Διεθνούς Δημο

τό γούστο μας, γιά καλή μουσική καί
ας εύρύνωμε τις γνώσεις μας πάνω στό
τόσο ώραΐο αύτό θέμα».
Καί πραγματικά έτσι συνέβη. Νέες κοπέλλες πλούτισαν, χάρις στό «Σύνθημα
Χρονιάς» τις γνώσεις τους γύρω άπό όλα
τά είδη τής μουσικής καί ιδιαίτερα άπό
τήν δημοτική μας.

σίου Δικαίου καί Διεθνών Σχέσεων Θεσ]
νίκης.
Ή έναρξις αύτών έγένετο παρουσία τών
άρχών τής πόλεως, Καθηγητών καί
φοιτητών τών ώς εϊρηται Πανεπιστημίων
καί λοιπών έκπροσώπων τού Νομικού
κόσμου ήμεδαπής καί άλλοδαπής.
Τά μαθήματα τού είδους αυτού πού δί
δονται ήδη έπιτυχώς διά τρίτον κατά
σειράν έτος εις τόν αυτόν τόπον, σύν τοϊς
άλλοις, άποσκοποΰν εις τήν άνάλυσιν
πρακτικών προβλημάτων Διεθνούς Δημο
σίου Δικαίου άναφερομένων εις τήν Ε λ 
λάδα καί τόν γεωγραφικόν της έν γένει
χώρον. Μετά τήν λήξιν αύτών διεξήχθησαν
γραπταί έξετάσεις πρός χορήγησιν σχε
τικού Πιστοποιητικού τού Πανεπιστη
μίου Λουϊζιάνας.

ΤΕΟΣ Ε Ν Ω Μ Ο Τ Α Ρ Χ Η Σ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ
ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ό πω ς έχομε γράψει καί παλαιότερα άπό τήν ίδια στήλη, οί δια
κρίσεις τών νέων μας οί όποιοι
φοιτούν σέ διάφορα ξένα Πανεπι
στήμια, δέν είναι κάτι τό πρωτο
φανές. Αύτή τή φορά ή εύχάριστη
εΐδησις έρχεται άπό τήν Σχολή
Πολιτικών Επιστημών τού Πανε
πιστημίου τής Ρώμης, όπου μετα
ξύ τών χιλιάδων φοιτητών ξεχω
ρίζει ένας α λ λ ά .... "Ελλην. Πρό
κειται γιά τόν είκονιζόμενο κ. Μι
χαήλ Βαρκλαντή γιό τού Υ π ο
στρατήγου Χωροφυλακής έ. ά.
κ. Γεωργίου Βαρκλαντή, τέως
’Ενωμοτάρχη καί γνωστό άπό τήν
έποχή πού υπηρετούσε στό Σώμα
γιά τήν πολυμάθεια καί τις εύρύτερες πνευματικές ανησυχίες του.
Ό κ. Μιχαήλ Βαρκλαντής τό
1967 κατετάγη εις τό Σώμα τής
Χωροφυλακής μέ σκοπό νά σταδιοδρομήση ώς ’Αξιωματικός. Εί
χε έξελιχθή μέχρι τόν βαθμό τού
Ενωμοτάρχου, όταν, ύστερα άπό
μελέτες τις έλεύθερες ώρες του
διαφόρων σχετικών συγγραμμά
των στήν ’Αγγλική καί Ιταλική
γλώσσα, άπεφάσισε νά στραφή
πρός τις πολιτικοδιπλωματικές
σπουδές. Τό 1972 άπελύθη άπό
τό Σώμα τής Χωροφυλακής καί
ήδη διαπρέπει ώς φοιτητής τής
Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών
τού Πανεπιστημίου τής Ρώμης.
Ή όλη έπίδοσίς του έντυπωσίασε
τόν καθηγητήν του κ. "Αλντο
Μόρο Βουλευτή τού ’Ιταλικού
Κοινοβουλίου καί 'Υπουργό τών
’Εξωτερικών τής φίλης Χώρας,
ό όποιος σέ σχετική έγγραφη
διαβεβαίωσί του μεταξύ τών άλ
λων άναφέρει γιά τόν κ. Βαρκλαντήν καί τά έξής: «Εις τό πνεύμα
του καί τήν διαγωγήν του ένυπάρχουν τά στοιχεία τά όποια θά
ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν
πρός όφελος τής ’Επιστήμης καί
αύτής ταύτης τής Πατρίδος του . . . »
Ή στήλη συγχαίρει θερμά τόν
μέχρι χθές έξαίρετο συνάδελφο
καί σήμερα λαμπρό σπουδαστή,
καί τού εύχεται κάθε πρόοδο.
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ
έ π ίθ ε ω ρ η σ !

Πριν άπό ένα άκριβώς χρόνο, όταν άπό
την ίδια θέσι σχολιάζαμε τήν αντίστοιχη
διοργάνωσι των ’Αθηνών, χρησιμοποιή
σαμε τόν έξης υπότιτλο: «'Η Βαλκάνιάς
των 'Ελληνικών άτυχιών. . . .». Είχαμε
χάσει τότε τήν πρώτη θέσι με διαφορά
12 βαθμών άπό τούς Ρουμάνους, ύστερα
άπό τό έντυπωσιακό μας ξεκίνημα τής
πρώτης, τήν καθήλωσι τής δεύτερης, καί
την καθίζησι τής τρίτης καί τελευταίας
ημέρα τών άγώνων. "Ολοι θά θυμούνται
τό πόσο μας στοίχησαν τήν τελευταία αυτή
ήμέρας ή ολοκληρωτική άποτυχία στο έπί
κοντώ, καθώς καί οί άπώλειες πολυτίμων
βαθμών σέ ώρισμένα αγωνίσματα πού
είχαμε λόγους νά έλπίζωμε γιά κάτι καλύ
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τερο. "Αν πέρισυ είχαμε άτυχίες στο διά
στημα τών άγώνων, εφέτος δοκιμάσαμε
τήν πικρή τους γεϋσι πριν ξεκινήσωμε γιά
τό Βαλκανικό άθλητικό ραντεβού τής
Σόφιας. ’Αλλά ας πάρωμε τά γεγονότα
μέ τήν σειρά. Οί κρίσιμες γιά τό 'Ελληνικό
’Έθνος στιγμές λίγο πριν άπό τούς αγώνες,
μας έδημιούργησαν ένα σοβαρό «χάντικαπ».
Άνέκοψαν τόν ρυθμό προετοιμασίας τής
όμάδος τήν κρισιμώτερη στιγμή. Τότε
άκριβώς πού ό κάθε άθλητής ολοκληρώνει
τήν άγωνιστική καί ψυχική προετοιμα
σία του. Ή ομάδα μας είχε επίσης νά
άντιμετωπίση σοβαρά προβλήματα άπό
τήν μή συμμετοχή τών άθλητών Τσιάρα καί
Λουκά, καθώς καί τήν δχι καλή φυσική
κατάστασι ή φόρμα τών Παπαδημητρίου,
Κούρτη, Μακρυγιάννη, Μερμήγκη, Ζαχαρόπουλου, Πολυχρονάκη, Σεβαστή κ.λ.π.
’Ακόμη καί ό διακριθείς τελικά Καθηνιώτης άντιμετώπιζε τις συνέπειες ένός
παλαιού τραυματισμού. . . . "Ολες αύτές
οί άτυχίες ήταν συνειδητές δπως θά έλεγε
κανείς a priori άπό τήν 'Ελληνική ομάδα.
Ή πρώτη άγωνιστική ήμέρα ήταν ένα
δυσάρεστο ξεκίνημα. ’Αποτέλεσμα: δύο
χρυσά μετάλλια—άπό τά πέντε πού περι
μέναμε—μέ τούς Παπαγεωργόπουλο
ΙΟΟμ. καί Τζωρτζή (400 μ. έμποδ.);
ισάριθμα χάλκινα (Κούσης 10.000 μ. καί
Παπαδημητρίου ύψος) καί ένας χαμηλός
ομαδικός άπολογισμός τής τάξεως τών
31 βαθμών. Πέρισυ τήν πρώτη ήμέρα
είχαμε κερδίσει 4 χρυσά μετάλλια, δύο
άργυρά, ένα χάλκινο καί 42 βαθμούς.
Ένώ τήν ίδια εποχή στή σφύρα καί τό
ύψος είχαμε κερδίσει δύο πρώτες θέσεις,
μία δεύτερη, μία τρίτη καί σύνολο 21
βαθμών, έφέτος πήραμε μία τρίτη (Παπα
δημητρίου) καί δύο τέταρτες (Πατρώνης,
Μπαμπανιώτης) συγκεντρώνοντας μόλις
10 βαθμούς. Μέ άλλα λόγια δηλαδή ή
έφετεινή άπώλεια τών 11 βαθμών σέ
σχέσι μέ τήν περισυνή ομαδική βαθμολογία
τής πρώτης ήμέρας, βρίσκεται άκόμη
καί μέσα στά δύο αύτά άγωνίσματα. Καί
νά σκεφθή κανείς ότι ό Μπαμπανιώτης
λίγες ή μέρες πριν άπό τούς άγώνες είχε
καταρρίψει τό Πανελλήνιο ρεκόρ στήν
σφύρα μέ έπίδοσι κατά πολύ άνώτερη άπό
εκείνη πού έσημείωσε ό πρώτος νικητής
Βούλγαρος Μανώλωφ (69.70 μ.). Ε π ί
σης δτι ό περισυνός δεύτερος Βαλκανιονίκης Μουταφτσίδης καταποντίσθηκε στήν
8η καί τελευταία θέσι μέ τήν χαμηλή
γιά τις δυνατότητές του του βολή τών 60.
84 μ. Ά π ό τό άλλο μέρος, οί χαμηλές

έπιδόσεις τών Παπαδημητρίου καί Πατρώνη (2.14 καί 2.11 άντιστοίχως) ένεθάρρυναν τόν Γιουγκοσλάβο Τέμιν ό όποι
ος μέ τό 2.20 πού πέτυχε, έδημιούργησε
νέο ρεκόρ γιά τήν χώρα του άλλά καί τά
Βαλκάνια στήν κατηγορία τών εφήβων.
Στά 800 μ. ή 5η θέσις τού Μερμήγκη
ήταν μία άκόμη άτυχία του σέ Βαλκα
νική διοργάνωσι. Πέρισυ έχασε τήν πρώτη
θέσι ύστερα άπό πτώσι 7 μέτρα προ τού
τέρματος. ’Εφέτος έτρεξε μέ προφυλάξεις
έξ αίτιας κάποιου παλαιοτέρου τραυματι
σμού καθώς καί μιας κράμπας πού δοκί
μασε δύο ημέρες πριν άναχωρήση γιά
τήν Σόφια. ’Έτσι δέν τού δόθηκε ή εύκαιρία νά συναγωνισθή γιά τήν πρώτη θέσι
τόν Γιουγκοσλάβο Σούσανι καί τόν Ρουμά
νο Γκίπου, αν καί ό πρώτος άπεδείχθη
άπλησίαστος μέ έκεϊνο τό 1.45.7 πού
έφερε. "Οσο γιά τόν νεαρό Χωροφύλακα
Μιχάλη Κούση, μάς τό είχε δηλώσει πριν
φύγη γιά τήν Σόφια. ' Ηταν άκόμη άπροετοίμαστος γιά νά πάρη τήν πρώτη θέσι
άπό τόν περίφημο Ρουμάνο Φλορόϊου, ό
όποιος χωρίς νά φορτσάρη έκέρδισε καθα
ρά τούς άντιπάλους του. 'Ο πρωταθλητής
μας έτερμάτισε τοίτος μετά τόν Γιουγκσλάβο Σβέτ ό όποιος χωρίς νά είναι άνώτερος φαίνεται δτι είδε άπό τήν άρχή τήν
προσπάθεια τού Φλορόϊου νά φέρη στήν
δεύτερη θέσι τόν τελικά τέταρτο συμπα
τριώτη του Άντρέϊκα. Έ τσ ι πήρε τήν
σωστή θέσι στά ενδιάμεσα «ντεμαράζ»
τού Φλορόϊου, καί πέρασε μπροστά τϊ|ν
κατάλληλη στιγμή. Ά ς _μή ξεχνάμε έπισης δτι ό Κούσης τήν μεθεπομένη ήμέρα
θά έτρεχε καί στά 5.000 μέτρα, οπότε
έπρεπε νά κρατήση άποθέματα δυνάμεων.
Αύτός ήταν καί ό σκοπός τού Φλορόϊου αν
κρίνω με δτι ό χρόνος πού έφερε (28'.58".
28 άσχετα άν «έμέτρησε» ώς ρεκόρ άγώ
νων είναι χαμηλός σέ σχέσι μέ τά σημερινά
δεδομένα. Τώρα άν ό Ρουμάνος πήρε τό
«ντάμπλ» στις δύο αύτές μεγάλες άποστάσεις, αύτό έγινε γιατί είναι περισσό
τερο πεπειραμένος (ιδίως στο θέμα τού
τερματισμού). Οί Ελληνικές άτυχίες
τής πρώτης ήμέρας είχαν καί μία εύχάριστη παρένθεσι. Ή εξαίρετη άθλήτριά
μας Μαρούλα Λάμπρου μέ τό 6.62 πού
έφερε στό μήκος, έκλεψε κυριολεκτικά
τήν παράστασι τού σταδίου «Λέφσκυ».
Τό άλμα αύτό ύπολείπεται κατά ένα
εκατοστό τής έπιδόσεως τής Ούγγαρέζας
Μπρουσβένσκα, πού είναι έφέτος ή καλύ
τερη σ’ ολόκληρο τόν κόσμο. Καί κάτι
άκόμη έπίσης σπουδαίο. Ή Λάμπρου

είναι ή πρώτη Έλληνίδα άθλήτρια ή ο
ποία κερδίζει χρυσό μετάλλιο στους
Βαλκανικούς. “Ας έλπίσωμε ότι θά είναι
και ή πρώτη Έλληνίδα πού θά άνεβή στο
’Ολυμπιακό βάθρο τοϋ ιΜόντρεαλ. Αύτό
δεν είναι άκατόρθωτο. ’Αρκεί νά σημειωθη
δτι μέσα σ’ ενα χρόνο έβελτίωσε κατά
36 έκατοστά στο Πανελλήνιο γυναικείο
ρεκόρ τοϋ μήκους πού τό κατείχε ή ίδια.
“Ηδη άπομένουν 23 έκατοστά γιά νά
καταρρίψη τό Παγκόσμιο ρεκόρ τής
Γερμανίδας Ρόζενταλ (6.84 μ.).^ Μετά
άπό την άποχώρησι άπό την ενεργό δράσι
τής Ρόζενταλ καί τής Ρουμάνας Βισκοπολεάνου (Βαλκανικό ρεκόρ μέ 6.82 μ.),
οί άνώτερες μέχρι σήμερα έπιδόσεις γιά
την Λάμπρου έχουν κλιμακωθή μεταξύ
6,74 (Σουράνοβα Τσεχοσλοβακία,) 6.66
(Άλφέγεβα Ρωσία) καί 6.63 τής Μπρουσβένσκα πού προαναφέραμε. “Αν ληφθή
ύπ’ οψιν δτι ή ’Ολυμπιακή διάκρισις στό
γυναικείο μήκος είναι πάντα Ευρωπαϊκή
ύπόθεσις, τότε, ή Λάμπρου προβάλλει
σάν μία άπό τις επικρατέστερες υποψήφιες
γιά ένα μετάλλιο στήν ’Ολυμπιάδα τοϋ
Μόντρεαλ τό 1976. "Ας μή ξεχνάμε δτι
ή Λάμπρου έκτος άπό σπουδαία άθλήτρια
είναι μόλις 21 ετών, οπότε έχει άπεριόριστες δυνατότητες νά βελτιώση τό ρεκόρ
της. 'Ό πω ς έχει παρατηρηθή, ή δεύτερη
ήμέρα των βαλκανικών άγώνων είναι
πάντα δύσκολη γιά τήν Ελληνική ομάδα.
Δυστυχώς άπό αύτήν τήν παράδοσι δεν
κατωρθώσαμε νά άπαγκιστρωθοϋμε ούτε
καί έφέτος. Πέρισυ ή δεύτερη ήμέρα μάς
είχε τούλάχιστον άποφέρει 41 βαθμούς
καί μία ισοπαλία 83—83 μέ τούς τελικά
πρώτους Ρουμάνους. ’Εφέτος δμως συγκε
ντρώσαμε μόλις 33 βαθμούς, δεν πήραμε
ούτε μία πρώτη θέσι, καί τό σπουδαιότερο:
Μάς κέρδιζαν οί Ρουμάνοι καί οί Βούλ
γαροι μέ διαφορά 33 καί 27 βαθμών άντιστοίχώς. ’Αλλά άς δοϋμε άπό κοντά τά
άγωνίσματα τής δεύτερης ήμέρας. Στά
1.500 μέτρα έπεκράτησε άνετα τό Ρου
μανικό δίδυμο Γκίπου—Όνέσκου, ένώ
οί Μερμήγκης καί Ζαχαρόπουλος έπιβεβαίωσαν τις άνησυχίες μας καί βρέθηκαν
άντιστοίχως στήν 5η καί 8η θέσι. Στήν
άργή κούρσα τοϋ στήπλ, ό Κοντοσώρος
μέ ύπερέντασι δυνάμεων πήρε μέ «φώτο—
φίνις» τήν δεύρερη θέσι άπό τον Ρουμάνο
Μπικέα (8.40.2) καί μέ μικρή διαφορά
άπό τον πρώτο επίσης Ρουμάνο Τσεφάν
(8.39). Ό Χωροφύλαξ Κούρτης έμεινε
στήν 7η θέσι, έπιβεβαιώνοντας καί αύτός
τις άνησυχίες μας έξ αιτίας τοϋ προσφάτου
τραυματισμού του. Ή άπουσία τοϋ Καθηνιώτή άπό τό μήκος έστέρησε ένα άργυρό
μετάλλιο μια καί ό πρώτος νικητής Γιουγκοσλάβος Στέκιτς δέν άντιμετώπιζε προ
βλήματα καί έσημείωσε άνετα 7.96 μ.
Εύχάριστη έκπληξι ήταν ή τρίτη θέσις
μέ 7.60 μ. τοϋ νεαροΰ Χατζηστάθη, ό
όποιος μέ τήν σταθερή βελτίωσί του
μάς πείθει δτι σύύτομα θά είναι ένας άπό
τούς πρωταγωνιστάς τοϋ μήκους στά
Βαλκάνια. Ό Χωροφύλαξ Πολυχρονάκης
δοκιμάσθηκε καί αύτός άπό τήν άτυχία.
Έπήδησε μόλις 7.34 μ. Στήν σφαιοοβολία
ή άπουσία τοϋ Λουκά μάς έστέρησε ένα
άργυρό ή χάλκινο μετάλλιο μια καί ό
πρώτος νικητής Βούλγαρος Στόεφ μέ τό
20.32 πού έπέτυχε, ήταν άξεπέραστος.
Ό Λεμονής έκτος άπό τήν 4η θέσι δέν
μπορούσε νά έπιτύχγ; τίποτε άλλο καλύ
τερο. Ό άκοντισμός καί τό δέκαθλο είχαν
χαθή «έκ προοιμίου» γιά έμάς, υστέρα
άπό τήν γνωστή άγωνιστική κατάστασι
τών Μακρυγιάννη, Καπώνη, Κούρελλου

καί Σεβαστή. Ωστόσο δμως, οί 4 βαθμοί
πού κερδίσαμε καί στά δύο αύτά άγωνί
σματα θά μπορούσαν νά ήταν τούλάχιστον
διπλάσιοι. Στά 20.000 μ. βάδην ή 4η καί
5η θέσις τών Καραγιώργου καί Φακιολά
ήταν άποτέλεσμα μιάς συγκινητικής προ
σπάθειας. Τέλος στήν μικρή σκυταλοδρο
μία, ή δεύτερη θέσις ήταν οπωσδήποτε
γιά έμάς επιτυχία άφοΰ έδημιουργήσαμε
νέο Πανελλήνιο ρεκόρ μέ 40.06. Ή πρώ
τη θέσις ήταν δύσκολο νά άποσπασθή
άπό τούς έντυπωσιακούς Βουλγάρους, οί
όποιοι ύστερα άπό θαυμάσιες άλλαγές
έδημιούργησαν νέο Βαλκανικό ρεκόρ μέ
39.33. Ή τρίτη καί τελευταία ήμέρα
τών έφετεινών Βαλκανικών άγώνων ήταν
γεμάτη έξαρσι γιά τούς Έλληνες. ’Απο
τέλεσμα: δύο χρυσά μετάλλια, ισάριθμα
άργυρά, 4 χάλκινα, καί 56 βαθμοί. Τό
σύνθημα τής Ελληνικής έξορμήσεως έ
δωσε ό φιλότιμος καί μαχητικός πάντα
Τζωρτζής, δ όποιος στά 400 μ. απλά
κατώρθωσε νά τερματίση τρίτος >ίαί μέ
έλάχιστη διαφορά πίσω άπό τούς ταχύ
τατους Γιουγκοσλάβους "Αλεμπιτς καί
Τσίκιτς. Σημαντική ήταν καί ή προσφορά
τοϋ Κυριάκου Όνησιφόρου (4ου) πού
άγωνίσθηκε κάτω άπό δυνατό άγχος γιά
τήν τύχη, τής οικογένειας του στήν βασα
νισμένη Κύπρο. Εύχόμαστε τόσο αύτός
δσο καί οί Κύπριοι τής Ελλάδος νά έχουν
πάρει σήμερα ευχάριστες ειδήσεις γιά
δλα τά άγαπημένα τους πρόσωπα. . .
Στό δεύτερο άγώνισμα τοϋ σπρίντ,ό Παπαγεωργόπουλος έδωσε δ,τι μπορούσε στά
πρώτα 100 μέτρα, γιά νά τερματίση τε
λικά 4ος καί μέ διαφορά ένός δεκάτου τοϋ
δευτερολέπτου πίσω άπό τον 3ο Ρουμάνο
Σεκουλέσκου (21.45). Στήν κούρσα τών
500 μ. ό Ρουμάνος Φλορόϊου καί ό Χωρο
φύλαξ Κούσης, ξεχώρισαν άπό τά μέσα
περίπου τής διαδρομής. Ά πό τήν μάχη
για την πρώτη θέσι βγήκε κερδισμένος ό
Ρουμάνος, ό όποιος άποσπάσθηκε στήν
τελευταία στροφή καί έκοψε τό νήμα μέ
εντυπωσιακό φινις. Ό χρόνος πού έση
μείωσε (13.48) βρίσκεται μέσα στις δυνα
τότητες τοϋ πρωταθλητοΰ μας. ’Αλλά
είπαμε. Στις μεγάλες συναντήσεις μετραει περισσότερό ή αγωνιστική τακτική.
Οπωσδήποτε όμως ό Χωροφύλαξ Κούσης εςακολουθεί νά είναι ένα μεγάλο άστέρι τής άντοχής πού δέν έχει άκόμη μεσου
ρανήσει. Σύντομα θά άναλάβη τήν στα
θερή πρωτοπορία στον Βαλκανικό Χώρο. .
Τρίτος στήν κούρσα τών 500 μ. έτερμάτισε ο μαχητικός Κοντοσώρος άφοΰ έξετοπισε στην 4η θέσι τον ίκανώτατο καί
πεπειραμένο Ρουμάνο Αουπάν. Ό Μα
ραθώνιος έδωσε μιά άνέλπιστη νίκη στους
Βουλγάρους καί μία ύχάριστη έκπληξι σ’
εμάς, καθώς είδαμε τον Τσιμιγκάτο νά
τερματίζη δεύτερος. Ό Άργυρόπουλος
παλαιψε σκληρά καί τελικά κατώρθωσε
νά πλασσαρισθή 5ος. Γενική
έκπληξι
εόημιούργησε ή αποτυχία τών Ρουμάνων,
οι οποίοι ένώ διέθεταν ικανούς Μαραθω
νοδρόμους (Χάτος, Μουστάτσα), τελικά
έμειναν έξω άπό τήν έξάδα. ’Αντίθετα
στα 110 μ. έμπόδια πήραν τήν πρώτη
θεσι με τον Σεμπαστιάν (13.92)ένώ παράλ
ληλα έχασαν μία άπό τις άμέσως επό
μενες, καθώς ό γνωστός άπό προηγούμενες
Βαλκανιάδες ΙΊερτσέα έμεινε 4ος μέ δύο
δέκατα του δευτερολέπτου διαφορά άπό
τον 3ο Βασιλείου. Ό τελευταίος κατά τρα
γική ειρωνεία λίγες ήμέρες άργότερα
έσημείωσε 13.8 καί μάλιστα χωρίς με
γάλο συναγωνισμό. Σκληρή Έλληνορουμανική μάχη δόθηκε στό επί κοντώ

Οί πρωταθληταί μας Λάμπρου, Παπαγεωργόπουλος και Τόγκας, πού διέπρεψαν στήν τελευταία Βαλκανιάδα.
όπου τέσσερις άθληταί (Τόγκας, Λιγκόρ,
Πιστάλου καί Μπαλάσης) πήδησαν 4.90 μ.
Τό χρυσό μετάλλιο πήρε ό Τόγκας πού
είχε τις καλύτερες προσπάθειες, ένώ οί
Ρουμάνοι μοιράσθηκαν τά δύο άλλα. Ό
Τόγκας, άνεξάρτητα μέ τις συνθήκες πού
άνέβηκε στό βάθρο τού πρώτου νικητοΰ,
έξακολουθεΐ νά είναι αύτή τή στιγμή ό
καλύτερος Βαλκάνιος έπικοντιστής. "Αν
στήν Σόφια δέν βρέθηκε στά γνωστά

Συνέχεια εις τήν σελίδα
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τρεις (3) Νέαι Σχολαί προσετέθησαν
είσέτι εις τό Πανεπιστήμιον Ίωαννίνων. Πρόκειται περί τής Νομικής καί τής
Πολυτεχνικής Σχολής ώς καί έτέρας
Σχολής, ή όποια θά λειτουργήση ώς πα
ράρτημα αύτοϋ εις Κέρκυραν, εις άναβίωσιν τής Ίονίου ’Ακαδημίας. Ή θεμελίωσις
τού νέου κτιριακοΟ συγκροτήματος τής
Πανεπιστημιουπόλεως ‘Ιωαννίνων, έλαβε
χώραν τελευταία (23-6-74) εις σεμνήν
τελετήν πού ώργανώθη εις ’Ιωάννινα.
Εις αύτήν παρέστησαν ό Μακαριώτατος
’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης 'Ελ
λάδος Σεραφείμ, Κυβερνητικοί παράγον
τες, οί Νομάρχαι Ίωαννίνων, Κέρκυρας
καί Θεσπρωτίας, Πρυτάνεις, Καθηγηταί
καί έτεροι Πανεπιστημιακοί Παράγοντες,
εκπρόσωποι τών τοπικών, πολιτικών καί
στρατιωτικών άρχών, όργανώσεων, συλ
λόγων καί σωματείων, φοιτηταί καί πλή
θος κόσμου. Μετά τήν τέλεσιν του άγιασμοϋ ώμίλησεν ό Πρύτανις Ίωαννίνων
κ. Γάγγας όστις, σύν τοϊς άλλοις, έξήρε
τό ειλικρινές ένδιαφέρον τοΰ ’Αρχιεπι
σκόπου κ. Σεραφείμ χάρις εις τάς άοκνους
ένεργείας τοΰ όποιου άπεκτήθη ίδιον
οΐκόπεδον έφ’ ού θά άνεγερθή ήΠανεπιστημιούπολις. ’Επίσης ό κ. Πρύτανις ηύχαρίστησε τούς άρμοδίους τεχνικούς πού
προσέφερον δωρεάν τάς ύπηρεσίας των
καί άνέφερε στοιχεία άφορώντα τό
νέον κτιριακόν Πανεπιστημιακόν συγκρό

Π Α Γ Κ Ρ Η Τ ΙΟ

Ό Μακ. "Αρχιεπίσκοπος, εις τόν όποιον πολλά όφείλει ή πανεπιστημιούπολις
Ίωαννίνων, χοροστατών κατά τήν πρόσφατον τελετήν των έγκαινίων θεμελιώσεως
των νέων κτιριακών έγκαταστάσεων.
τημα. Τό Πανεπιστήμιον στεγάζεται
είσέτι εις κτιριακόν συγκρότημα άνεγερθέν πρός στέγασιν Τεχνικών Σχολών.
Ή δη όμως μέ τήν νέαν χωροταξικήν με
λέτην προβλέπεται ή στέγασις (5.600)
φοιτητών, άντί τών φοιτούντων σήμερον
(2.311), καί (10.000) τοιούτων είς τήν
τελικήν φάσιν ώς καί ή ϊδρυσις Ιατρικής

Φ Ε Σ Τ ΙΒ Α Λ

Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η Σ -Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΟ Υ -Χ Ο Ρ Ο Υ

Κατά τόν τρέχοντα μήνα πραγματο
ποιείται τό Α' Παγκρήτιον Φεστιβάλ
Μουσικής—τραγουδιού—χορού είς τήν
πρώτην αυτού φάσιν προκριματικής,
είς ’Αθήνας καί τάς πρωτευούσας τών (14)
Νομών τής Κρήτης. Τούτο ώργανώθη
ύπό τοΰ άρτισυστάτου Κρητικού ’Ορ
γανισμού Καλλιτεχνικών καί Τουρι
στικών έκδηλώσεων τής Παγκρητίου
Ένώσεως ’Αθηνών καί τών Δήμων Χα
νιών, Ρεθύμνου, Ηρακλείου καί Άγιου
Νικολάου Κρήτης ύπό τήν αιγίδα τών
όποιων καί τελεί. Τά βραβεία πού θά άπονεμηθοΰν είς τούς νικητάς θά άναφέρωνται είς τήν λύραν, τό λαούτο, τό βιολί καί
άλλα ειδικά όργανα, τό χορευτικόν συγ
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καί Γεωπονοδασικής Σχολής εις χώρον
(450) στρεμμάτων. Τό ήδη άνεγερθέν
συγκρότημα κτιρίων δύναται νά στεγάση
(2.000) φοιτητάς καί διαθέτει άμφιθέατρα,
βιβλιοθήκας, έστιατόριον καί χώρους
καταλλήλους πρός άνάπτυξιν τής έρευνητικής δραστηριότητος, συνολικής έκτάσεως 10.000 τ.μ.

κρότημα, τήν άμφίεσιν τών μελών τοΰ
συγκροτήματος, τό τραγούδι καί τόν νέον
Κρητικόν σκοπόν. Ό διαγωνισμός άφορα
μόνον χορευτάς καί λαϊκούς μουσικούς.
Οί τελικοί νικηταί θά διαγωνισθοΰν είς
τήν τελευταίαν φάσιν τοΰ διαγωνισμού είς
’Αθήνας καί ^)ά βραβευθοΰν μέ χρηματικά
έπαλθα. ’Επίσης άναγγελία τών όρων τοΰ
Φεστιβάλ έγένετο είς ειδικήν συνέντευξιν
τύπου πού έλαβε χώραν τελευταία άπό
έκπροσώπους τοΰ ώς άνω ’Οργανισμού καί
τής Παγκρητίου Ένώσεως καθ’ ήν ύπεγραμμίσθη ότι τό Φεστιβάλ, σύν τοϊς
άλλόις, θά συμβάλη θετικά είς τήν άποδελτίωσιν τών καλλιτεχνών τής παραδο
σιακής ΚρητικήςΜουσικής, είς τήν συλ
λογήν μουσικών οργάνων καί άντικειμένων
ώς καί τήν ταξινόμησιν καί άρχειοθέτησιν ύλικοΰ είς φωτογραφίας καί ται
νίας μαγνητοφώνου καί κινηματογράφου.
Δηλαδή σκοπός αΰτοΰ είναι ή διάσωσις
τής μουσικής παραδόσεως τής μεγαλονήσου, ή άπόδοσις τιμής είς τούς δημιουρ
γούς της καί ή άνάδειξις νέων άξιων
συνεχιστών αύτής.

Λ

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΑΛΗΝΙΔΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Εις τήν παιδόπολιν Ζηροϋ Ά ρ τη ς κατά
τόν μήνα ’Ιούλιον έ. έ. ώργανώθη ύπό
τής Νομαρχίας "Αρτης Συνέδριον διά τήν
«’Αγρότισσα Μητέρα», 3ημέρου διάρκειας,
μέσα εις τά πλαίσια τοΰ προγράμματος
Κοινοτικής Άναπτύξεως.
Σκοπός αότοϋ ήτο ή άνύψωσις τοϋ πνευ
ματικού έπιπέδου καί ή άναγνώρισις τοΰ
λίαν σημαντικού ρόλου καί των προσπα
θειών των γυναικών τής υπαίθρου χώρας
εις τήν οικονομικήν άνάπτυξιν καί τήν
κοινωνικήν πρόοδον τών χωρίων. Εις τάς
έργασίας καί τό ,δλον πρόγραμμα τοΰ
Συνεδρίου έλαβον μέρος (200) περίπου
μητέρες—μέλη άγροτικών οικογενειών
τών Κοινοτήτων τοΰ Νομού "Αρτης.
Συμφώνως πρός τό πρόγραμμα τοΰ Συνε
δρίου έδόθησαν όμιλίαι μέ θέματα πού
άνεφέροντο εις τήν έλληνικήν χειροτε
χνίαν, τήν αγροτικήν οικιακήν οικονο
μίαν, τήν διατροφήν παίδων κ.λ.π.
’Επίσης έπραγματοποιήθησαν διάφοροι
καλλιτεχνικοί έκδηλώσεις ώς καί έπισκέψεις τών συνέδρων εις βιομηχανικός
καί βιοτεχνικός έγκαταστάσεις καί εις
αρχαιολογικούς χώρους τοΰ Νομοΰ ’Αρ
της.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ
ΣΜΟΙ
Ή Έ νωσις Ελλήνων Λογοτεχνών προεκήρυξε τούς έξής λογοτεχνικούς δια
γωνισμούς: 1) Ποιήσεως: διά συλλογήν
ποιημάτων μέχρι (35) σελίδων, δι’ ήν
θά δοθοΰν δύο βραβεία (Α' βραβεΐον έκ
(14.000) δραχμών καί Β' τοιοΰτον έκ
(2.000) δραχμών) καί δύο έπαινοι, 2) Διη
γήματος ή Νουβέλλας μέ κείμενον μέχρι
(50) σελίδων δι’ ό θά δοθούν έτερα δύο
βραβεία (Α' βραβεΐον έκ 4.000 δραχμών
καί Β’ τοιοΰτον έκ 2.000 δραχμών) καί
δύο έπαινοι καί 3) Συγγραφής ειδικής με
λέτης μέ κείμενον μέχρις (100) σελίδων
πού θά έχη τόν τίτλον «'Η Καλαβρυτινή
φύσις εις τήν Λογοτεχνίαν μας» εις μνή
μην τού Καλαβρυτινού ποιητοΰ Π. Παπαδοπούλου—Γωγόλα ύπό τής συζύγου
τού όποιου έθεσπίσθησαν τρία βραβεία έκ
(5.000) δραχμών, (3.000) δραχμών καί
(2.000) δραχμών άντιστοίχως καί δύο
έπαινοι. Τά έργα τών ΰποψηφίων ύποβληθήσονται δακτυλογραφημένα εις 3πλούν
μέ ψευδώνυμον, καί λοιπά στοιχεία τοΰ
συγγραφέως μέχρις ’Ιανουάριου 1975 εις
τήν "Ενωσιν 'Ελλήνων Λογοτεχνών,
Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών, (Άθήναι,
Μητροπόλεως 38).
*

Ik-

Ά ρχηγεΐον Ναυτικού προεκήρυξεν
Πανελλήνιον Διαγωνισμόν Ζωγραφικής,
διά μαθητάς Γυμνασίου, μέ θέματα άναφερόμενα εις τήν δρδσιν τοΰ Πολεμικού
μας Ναυτικού κατά τούς Βαλκανικούς
Πολέμους καί τόν Β' Παγκόσμιον Πό
λεμον. Ή κριτική έπιτροπή έβράβευσε
(15) έργα έκ τών ύποβληθέντων εις τό
Πνευματικόν Κέντρον τοΰ Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας ’Αττικής (75) τοιούτων άπό
ισάριθμα Γυμνάσια τής χώρας.
Τό

ΗΛΙΛΣ

BENEZHI

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ
"Ενας χρόνος συμπληρώθηκε άπό τό θάνατο τοΰ Ή λία Βενέζη. Τώρα,
ό αΐσθαντικός πεζογράφος αναπαύεται στή Λέσβο, σιμά στό Αιγαίο πού
τόσο αγάπησε καί τραγούδησε.
Γεννήθηκε στό Ά ϊβαλί τής Μικρας ’Ασίας τό 1904.Μέλλος τό αληθινό
του όνομα. Τήν έμφάνισή του στά Νεολληνικά γράμματα τήν έκανε μέ τή
συλλογή «Μανώλης Λέκας» (1928), διηγήματα, όπου διαφαίνεται τό τάλαντο
τοΰ νεαρού διηγηματογράφου. ’Ακολουθεί τό «Νούμερο 31328», ή «Γαλήνη»,
ή «Αιολική Γή» τό «Αιγαίο» κ.λ.π.
Τό έργο του είναι διαποτισμένο άπό ύποκειμενική έμπειρία, τό βίωμά
του, τή στυφή γεύση τής ζωής. Είναι ό συγγραφέας τής χαμένης πατρίδας.
Αύτής τής πατρίδας όπου έζησε τά έφηβικά καί νεανικά του χρόνια, τήν
λαγγεμένη άνατολή. Ή φυγή του-τρυφερές παιδικές άναμνήσεις καί νο
σταλγία τής έφηβείας—είναι συχνή. Είναι ό ποιητής τών πραγμάτων. Κάτι
τό ασύλληπτο καί φευγαλέο στούς μύθους του, τις έμπειρίες του. Τέχνη
αφηγηματική μέ προεκτάσεις λυρικές. Minore δημιουργός, μέ τήν έννοια ότι
δέν είναι ύψιπετής. Ό άντίποδας τοΰΜυριβήλη ώς πρός τήν λεξιθηρία. Ένώ
όΜυριβήλης θηρεύει τή λέξη (χωρίς τούτο ν’ αποτελεί μειονέκτημα στήν
όλη του τρανή δημιουργία) καί συναρπάζει τόν άναγνώστη, αντίθετα ό Βενέζης άρκεΐται στις τρέχουσες λέξεις καί δίνει τό βάθος τών ανθρώπων καί τών
πραγμάτων.
(Καί τό άλλο τέκνον τής ’Ανατολής ό Φώτης Κόντογλου, έχει τή
σιγουριά τή στερεότητα, τήν άντρίκεια θεώρηση τής ζωής, πλάθοντας τις
ιστορίες του γιά Κουρσάρους τής θάλασσας καί ξωμάχους τής ζωής).
Τό «Νούμερο 31328» είναι τό βιβλίο τής θητείας τοΰ συγγραφέα στά
φοβερά τάγματα έργασίας τής ’Ανατολής. Ό Βενέζης έζησε τήν σκληρή
καί πικρή έμπειρία τών ταγμάτων. Αιχμάλωτος ό ίδιος βρέθηκε στά 1922
στά βάθη τής ’Ανατολής νά δουλεύει στούς δρόμους, στά τσιφλίκια, στό
χτίσιμο σπιτιών. «’Εμένα, λέει ό συγγραφέας, μέ πήρανε ό Τούρκοι σκλάβο
καί μέ βάλανε στά έργατικά τάγματα. ’Εκεί έμεινα δεκατέσσερις μήνες
δουλεύοντας σέ δρόμους, σέ φορτηγά βαγόνια, σέ τσιφλίκια, σέ χτίσιμο
σπιτιών,καί σ’ ένα σωρό άλλες σκληρές δουλειές. Πολλές φορές κινδύνεψα
τή ζωή μου καί ύπόφερα όσα σπάνια μπορεί νά τύχουν σ’ ένα παιδί. Λευτε
ρώθηκα στό τέλος τοΰ 1923 καί βρήκα τούς δικούς μου στή Μυτιλήνη».
’Από τούτη τή σκληρή έμπειρία είναι βγαλμένο το «Νούμερο 31328» πού
άποτελεί τήν άξιολογώτερη προσφορά τοΰ Βενέζη.Μαρτυρία τής άπανθρωπιάς καί συνάμα έφιαλτικό άντίκρυσμα τής ζωής καί κατακραυγή έναντίον
τοΰ ανθρώπου κτήνους, είναι αύτό τό βιβλίο τής σκλαβιάς.
Στήν Μυτιλήνη, στήν έφημερίδα «Καμπάνα» τού Μυριβήλη δημοσίευσε
τό «Νούμερο 31328». Πριν όΜυριβήλης, στήν ίδια έφημερίδα, είχε δώσει
τό άλλο πολεμικό έργο τής Νέας Ε λληνικής Λογοτεχνίας, τή «Ζωή έν τάφω.» ’Αργότερα ό Βενέζης ήρθε στήν ’Αθήνα, όπου σταδιοδρόμησε ώς
ύπάλληλος στήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος.
’Ακολούθησε ή «Γαλήνη» τό Βιβλίο τής προσφυγιάς, τής μετοικε
σίας τών ξεριζωμένων τής ’Ανατολής στήν 'Ελλάδα. ΚΓ έδώ ή μοίρα είναι
πού δίνει χτυπήματα στά θύματά της. Στό γιατρό Βένη, βιασμός καί φόνος
τής μονάκριβης κόρης του. Ό γιατρός καταφεύγει-ϋστατο καταφύγιο-στις
τριανταφυλλιές. Ό μεγάλος πόνος πού γίνεται προσπάθεια ν’ άπαλυνθεί
μέ τή στροφή στή μάνα Γή.
Στά χρόνια τής κατοχής βγαίνει ή «Αιολική Γή». Ό Βενέζης έπιστρέφει νοσταλγικός προσκυνητής στή χαμένη πατρίδα. Θυμάται καί
νοσταλγεί τά Κιμιντένια—Πόνος γιά τή γενέθλια Γή». Ή γιαγιά γέρνει τό
κεφάλι τηξ ν’ άκουμπήσει στό στήθος πού τήν προστάτεψε όλες τις μέρες
τής ζωής της. Κάτι τήν έμποδίζει καί δέν μπορεί νά βρει τό κεφάλι ησυχία.
Σάν ένας βόλος είναι κάτω άπό τό πουκάμισο τοΰ γέροντος.
«Τι είναι αύτό έδώ; ρωτά σχεδόν αδιάφορος. Ό παππούς φέρνει τό
χέρι του, τό χώνει κάτω άπό τό ρούχο, βρίσκει τό μικρό ξένο σώμα πού άκουμπά στό σώμα του καί πού άκούει τούς κτύπους τής καρδιάς του. Τί είναι;
Δέν είναι τίποτα... λέει δειλά ό παππούς, σάν ένα παιδί πού έφταιξε. Δέν είναι
τίποτα. Λίγο χώμα είναι...Χώμα. Ναι, λίγο χώμα άπό τή γή τους. Γιά νά φυ
τέψουν ένα βασιλικό, τής λέει στό ξένο τόπο πού πάνε. Γιά νά θυμούνται....
’Αργά τά δάχτυλα τοΰ γέροντα ανοίγουν τό μαντήλι όπου είναι φυλαγμένο τό
χώμα. Ψάχνουν έκεΐ μέσα, ψάχνουν καί τά δάχτυλα τής γιαγιάς σάν νά χαϊ
δεύουν. Τά μάτια τους, δακρυσμένα, στέκουν έκεΐ, στέκουν...».
Ή προσφορά τού Βενέζη στή νεοελληνική Λογοτεχνία είναι μεγάληΜάς έδωσε μέ ιδιαίτερη νότα τόν άνθρωπο πού σημαδεύεται άπό τή μοίρα του·
κι’ όσο νά πεις, όποιος καί νάναι, είναι άξιος μιάς καλλίτερης τύχης.

-----"
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2. Τού Γκίνες τό μικρό όνομα — Νησί τών Κυκλάδων, στή
δημοτική.
3. Άφθονοΰν στά ξυλουργεία — Συνεχόμενα, στό άλφάβητο,
γράμματα.
4. Ό σ ο ι τά φορούν ξεχωρίζουν (άντιστρ.) — ’Αρκετοί τό
καταργούν τό καλοκαίρι.
5. Ή έλάσσων μουσική κλϊμαξ (ξεν.) — Καί άλλο ένα νησί
τών Κυκλάδων.
6. Πανάρχαια θεά, ή μητέρα τής Ρέας — Σέ μάχη πού έγινε
στήν πόλη αύτή τής Γαλλίας, στις 31 Αύγούστου 1870,
συνελήφθη αιχμάλωτος άπό τούς Γερμανούς ό Γάλλος
αύτοκράτωρ Ναπολέων Γλ
7. Χαρακτηρίζεται έτσι συγκρινόμενος.
8. ’Αραβικό άρθρο — Πρωτεύουσα κράτους τής Β. Εύρώπης.
9. Ή αιτιατική ξένου νομίσματος — Χρησιμοποιούνται γιά
τή μεταφορά έμπορευμάτων.
10. ’Απροσπέλαστη ποιητική κορυφή — Έ χ ε ι θερμαντικές
ιδιότητες.
11. Μουσική νότα — Τήν παραδέχεται ή έκκλησία μας.
12. Στό νησιωτικό αυτό συγκρότημά μας άνήκουν καί τά Κύ
θηρα (τό νεκρό γράμμα είναι Ε)

Μ Ι Λ Ο Υ Ν ΟΙ Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Ό ύμνος της άναφέρεται στήν Ένατη Συμφωνία τού Μπετόβεν — «’Από δω καί κ ε ΐ.... καί πού νά πέσω νά πνιγώ»
(έλληνική παροιμία).
2. Σ’ αύτό άναπτύσσονται άνωφελεϊς κώνωπες — Μεγάλη
πείνα, σιτοδεία.
3. Περίφημη γιά τήν όμορφιά της καί τό πνεύμα της Γαλλίδα
πού έξορίσθηκε άπό τόν Μ. Ναπολέοντα στήν ’Ιταλία—
Τραγικός βασιλιάς σαιξπηρικού έργου (άντιστρ.).
4. Νησί τού Αιγαίου, άνάμεσα στή Μύκονο καί τή Σάμο —
'Ατελές όνειρο.
5. Τόν χαρακτηρίζει ματαιοδοξία (ξεν.).
6. Ό «ποταμός» αύτός άναφέρεται σέ παλιό τραγούδι τού
Μάνου Χατζηδάκι — Ό ρ ος τής άντισφαιρίσεως.
7. Βασιλεύς τής άρχαίας ζίερσίας, πού ήττήθηκε άπό τόν Μ.
’Αλέξανδρο — Ό πληθυντικός άρθρου.
8. Έ ργο τού μεγάλου αύτοΰ Ά γγλου συγγραφέα είναι καί ό
«Ό λιβερ Τουίστ» — ’Ανατολίτικο έπιφώνημα.
9. Τό μικρό όνομα τού Γάλλου ηθοποιού Τατί— Πόλη τής
ιταλικής αύτής περιοχής είναι καί ή Φλωρεντία.
10. Ό πληθυντικός άρθρου — Ό τίτλος τραγωδίας τού Σοφοκλέους — Είδος φούστας (ξεν.).
11. Άντιδιαστέλλεται καί πρός τόν κληρικό, στήν αιτιατική.
Είδος άφεψήματος (τό νεκρό γράμμα είναι Τ).
12. Τρυφερή έκδήλωση— Ά γγλου — Ή ρως έκ Σαλαμίνος.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Έ να άπό τά άκρα της — Τίτλος τραγωδίας τού ΕύριπίδουΓυμναστικό παράγγελμα
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Ή περιέργεια, ένα άπό τά μόνιμα καί άσφαλή χαρακτηρι
στικά κάθε γερού μυαλού, άνταμείβεται πλουσιοπάροχα ή μένει
τελείως άγονη σέ ένεργά άποτελέσματα, άνάλογα μέ τήν σωστή
ή έσφαλμένη κατεύθυνσί της. Έ τσ ι παρουσιάζεται άλλοτε ή
περιέργεια άπό συμφέρον πού άποζητά ό,τι μπορεί νά τής φανή
χρήσιμο καί άλλοτε ή περιέργεια μέ οδηγό τήν ματαιοδοξία
πού προέρχεται άπό τήν έπιθυμία νά γνωρίση ό,τι οί άλλοι
άγνοοΰν.
♦Φ· Ή περιέργεια είναι ό πυρήνας τού άπαγορευμένου καρ
πού πού μένει άκόμη στόν λαιμό τού άνθρώπου μέ κίνδυνο
κάποτε νά τόν πνίξη.
(Φούλλερ).
*ΚΓ Ή περιέργεια είναι μία άπό τις μορφές τής γυνακείας γενναιότητος
(Βίκτωρ Ούγκώ).
.Α.

Η περιέργεια κατέστρεψε περισσοτέρους νέους παρά ό
έρωτας.
(Ζάν Ζάκ Ρουσσώ).
,Α , ιτ

'V ' Ό σ ο περισσότερο οί γυναίκες στερούνται γνώσεων, τόσο
ζωηρότερη φαντασία έχουν όσο περισσότερες γνώσεις κατέ
χουν οί άνδρες, τόσο πιό άδύνατη φαντασία έχουν.
(Αογκφέλλοου).
Φ Ό ποιος ψαχουλεύει μέσα σέ κάθε σύννεφο, μπορεί νά φάη
έναν κεραυνό στό κεφάλι.
(Τζών Ραίη, 1627—1705).
Φ Η πρώτη καί άπλούστερη συγκίνησις πού άνακαλύπτουμε
στόν άνθρώπινο νοΰ, είναι ή περιέργεια.
(Έδμόνδος Μπέρκ, 1729— 1797).

*
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ΚΡΥΜΜΕΝΗ

ΠΑΡΟΙΜΙΑ

1) Ποιον δχημα έχει προτεραιό
τητα εις τήν εικόνα;
α) Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον
β) Τό δίκυκλον
Ξεκινώντας Από τό Α- πάνω Αριστερά,
καί
προχωρώντας
στους
χαραγμένους δρόμους,προσπαθήστε νά περάσετε Απ’
δλους τούς κύκλους
σχηματί-ζοντας, καθώς προχωρείτε, τις
λέξεις μιας γνωστής παροιμίας.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ
Α ΦΩΝ Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η

ο.Ε.

ΤΣΑΜ ΑΔΟΥ 16—Π ΕΙΡΑ ΙΕΥΣ—Τ Η Λ . 422-728

2) Ποιον δχημα πρέπει νά άναμείνη;
α) Τό δίκυκλον
β) Τό έπιβατηγόν

Ώ ς προερχόμενος έκ τω ν Σ ω μά τω ν ’Α σ φ α λεία ς θέτω εις τή ν δ ιά θεσιν τώ ν κ .κ . ’Α ξιω μ ατικώ ν καί 'Ο π λιτώ ν τής Ε λ λ η ν ικ ή ς Χ ω 
ροφυλακής , άπαντα τά είδη τοΰ Κ αταστήματός μ α ς .

Α Ν Δ Ρ Ι Κ Α : Κουστούμια, σακκάκια, πανταλόνια, γρα
βάτες, υποκάμισα, έσώρουχα κ. λ. π.
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ : Φορέματα, ταγιέρ , κουστούμια , πανταλό
νια , φούστες, πλεκτά κ .λ .π . ώς καί εϊδη
προικός.
Π Α Ι Δ Ι Κ Α : Κουστούμια, φορεματάκια κ. λ. π.
"Απαντα τά άνω τέρω είδη μ α ς , πα ρ έχοντα ι μέ ευκολίας πληρω μής
έπ ί μικρά προκαταβολή , μέ έκ π τω σ ιν 10ο)ο έπ ί τώ ν άναγρ αφ ομένω ν
τιμ ώ ν μας καί έξό φ λη σ ιν τοΰ υπ ολοίπ ου είς 6 μηνιαίας δ ό σ εις .

3) Ποιον δχημα πρέπει νά άνα·
μείνη εις τήν εικόνα;
α) Τό έπιβατηγόν
β) Τό δίκυκλον

Σ η μ . Έ π ί τώ ν άγοραζομ ένω ν τοΐς μετρητοίς έμπορευμάτω ν ή π α ρεχομένη Ικ π τω σ ις Α νέρχεται είς 2 0 ο )ο .
Μετά τιμής
Ν ικόλαος Κ ουρκουντής
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Εις τά πλαίσια ένημερώσεως του κ. 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως έπραγματοποιήθη ύπ’ αυτού, προσφάτως, έπίσκεψις εις τό Ά ρχηγεϊον Χωρ]κής καί
ένημερώθη ύπό τού ’Αρχηγού τού Σώματος, Άντ]γου κ. Κων]νου ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ, περί τού συντελούμένου ύπό τής Χωρ]κής έργου καί των άπασχολούντων γενικώτερον τό Σώμα προβλημάτων. Εις τήν έπακολουθήσασαν σύσκεψιν
παρέστη ή ηγεσία τού Σώματος, οί Δ]ταί των Σχολών, ώς καί οί Διευθυνταί
τών οικείων Διευθύνσεων τού 'Υπουργείου καί ’Αρχηγείου. Εις τάς φωτογρα
φίας στιγμιότυπα από τήν σύσκεψιν.

ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΑΣ ΕΞΟΧΑΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τήν 26ην ’Ιουλίου, έορτήν τής Μεγαλομάρτυρος Ά γιας Παρασκευής,
έώρτασεν ό φερώνυμος ναός τών Παιδικών ’Εξοχών Χωρ]κής, ένθα άφ’ έσπέρας έτελέσθη Μέγας Εσπερινός καί έγένετο λιτάνευσις τής Είκόνος. Έ χοροστάτησεν ό ΓΊανασιολογιώτατος Ά ρχιμ. κ. ’Αμβρόσιος Λενής Ίερεύς
Χωρ]κής καί παρέστησαν ό Α' Ύπαρχηγός τού Σώματος κ. Κων]νος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, έκπροσωπών τόν κ. ’Αρχηγόν, ό Α' ’Επιθεωρητής, ό Δ]ντής
Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης, άλλοι ’Ανώτατοι καί ’Ανώτεροι
Άξ]κοί, φιλοξενούμενοι τών ’Εξοχών καί πλήθος κόσμου. Εις τάς φωτογρα
φίας στιγμιότυπα άπό τόν έορτασμόν.
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Τά εγκαίνια τής 39ης Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσα
λονίκης, τήν 31-8-74, τά όποια συνέπεσαν μέ τήν έκφώνησιν τοΰ βαρυσήμαντου λόγου τοΰ Πρωθυπουρ
γού κ. Κων]νου ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, άπετέλεσαν ένα
άνευ προηγουμένου γεγονός διά τήν πρωτεύουσαν
τοΰ Ελληνικού Βορρά. Τριακόσιαι περίπου χιλιάδες
ένθουσιώντος λαοΰ συνεκεντρώθησαν διά νά χειρο
κροτήσουν τόν κ. Πρωθυπουργόν, ό όποιος ώμίλησεν
άπό εξώστου τοΰ Ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ. Ή ιδία ενθουσιώδης ύποδοχή έπεφυλάχθη εις
τόν κ. Πρωθυπουργόν καί τό ύπ’ αυτόν Κυβερνητικόν
κλιμάκιον κατά τήν τελετήν των έγκαινίων τής Δ.Ε.
Θεσσαλονίκης. Οί άνδρες τής Δ]νσεως Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης μέ έπικεφαλής τόν Διευθυντήν Ταξίαρχον κ. Γ. Σταυρόπουλον κατέβαλον ύπερανθρώπους προσπάθειας διά τήν τήρησιν τής τάξεως εις
άπάσας τάς εκδηλώσεις καί έπέτυχον άπολύτως εις
τό έργον των άποσπάσαντες τά συγχαρητήρια των
έπισήμων καί τοΰ κοινοΰ.

*

Εις τήν φωτογραφίαν κάτω ένα μέρος τής λαοθα
λάσσης ή όποια συνεκεντρώθη διά νά άκούση τόν
λόγον τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ.
Δεξιά κατά σειράν :
α) Ό Πρωθυπουργός κ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ προσέρ
χεται εις τήν τελετήν των έγκαινίων πλαισιούμενος
υπό τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Γ' Σώματος Στρατοΰ Άντ]γου
κ. Α. ΕΚΡΑΤΣΙΟΥ. β) Ό ’Αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί Υπουργός ’Εξωτερικών κ. Γ. ΜΑΥΡΟΣ
προσέρχεται εις τήν τελετήν των έγκαινίων υπό τάς
έπευφημίας τοΰ ένθουσιώντος κοινοΰ καί γ) Ό ’Αρ
χηγός Χωροφυλακής Άντ]γος κ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
μετά τοΰ Β’ Έπιθεωρητοΰ Χωροφυλακής Ύποσ]γου
κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ καί άλλων Άνωτάτων ’Αξιω
ματικών κατά τήν τελετήν τών έγκαινίων.

1
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Μ ΙΚΡΑ Α Λ Λ Α

ρας κατά τήν περίοδον σοβαράς άσθενείας
τής θυγατρός τοϋ άνωτέρω.

έξέφρασαν :

★
Τό Γενικόν Νοσοκομεϊον Ρόδου «ΒΑΣΙΛΙΣΑ ΟΛΓΑ» διά τοϋ ύπ’ άριθ. 15]
28-6-74 Πρακτικού τοϋ Διοικητικού του
Συμβουλίου τούς Ύπεν]ρχας, οί όποιοι
προσέφεραν οίκειοθελώς κάί άνιδιοτελώς
αίμα πρός χρήσιν τών παιδιών πού πάσ
χουν έκ μεσογειακής αναιμίας.

'Ο Διοικητής τοϋ 'Ιδρύματος Κοινωνι
κών ’Α σ φ α λ ί σ ε ω ν Καθηγητής κ. ΣΤΑΘΟΙ10Υ Λ 0Σ προς τ ο Άρχηγεϊον Χωρ)κής,
διά τήν άμέριστον βοήθειαν των άνδρών
τοϋ Σώματος εις τήν κατάσβεσιν της
έκραγείσης πυρκαιάς τήν 17-7-74, έξ ής
ήπειλήθη το ε ν Μελισσίοις — ’Αττικής
Θεραπευτήριον τοϋ Ι.Κ.Α. ((ΠΕΝΤΕΛΗ»

Ό Καθηγητής Σωμ, ’Αγωγής Μεσο
λογγίου κ. Δημ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ πρός
τον Διοικητήν τής Δ)νσεως Χωρ)κής
Ά χαΐας καί τούς ΰπ’ αυτόν άνδρας διά τάς
καταβληθείσας άοκνους προσπαθείς πρός
άνεύρεσιν τοϋ άπολεσθέντος χαρτοφύλαοκος τούτου, μεταξύ Αίγιου καί ΪΊατρών.

ΕΝΔΓ ΑΦΕΡΟΝΤ A

’Εγγράφους ευχαριστίας

★
'Ο κ. Κων)νος I. ΣΑΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Διπλ. Πολ·. Μηχανικός, ’Εργολήπτης
Δημ. Έργω ν Ίπποκράτους 110, προς τήν
Ύποδ)νσιν ’Ασφαλείας Προαστίων Πρωτευούσης διά τήν άνακάλυψιν καί σύλληψιν
τοϋ δράστου κλοπής, όστις άφήρεσε έκ
τής έν Χολαργω —’Αττικής αποθήκης τοϋ
άνωτέρω τον εξοπλισμόν έργοταξίου Δη
μοσίων Έργων.

★
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον Π.Ο.Κ.
Θεσσαλονίκης πρός τήν Ύποδ)νσιν ’Αστυ
νομίας Ν. ’Ιωνίας διά τήν υποδειγματικήν
τήρησιν τάξεως καί ασφαλείας κατά τήν
τέλεσιν τοϋ ποδοσφαιρικού άγώνος τοϋ
τελικού Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ τοϋ
Π.Α.Ο.Κ. καί τοϋ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
Πειραιώς.
★
Ό κ. ’Απόστολος ΠΑΥΛΙΔΗΣ, κάτοι
κος Καβάλας, οδός Θεοδ. Παυλίδου 5 πρός
τον κ. Άνώτερον Δ)τήν Κεντρικής Μακε
δονίας διά τήν έπιδειχθεϊσαν άμέριστον
συμπαράστασιν των άνδρών τής Άνωτέ-

★

★
Ή Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη ’Αργο
στολιού πρός τό Άρχηγεϊον Χωρ)κής
δ.ά τήν άνελλιπή άποστολήν τοϋ Πεοιοδικοΰ «ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑ
ΚΗΣ» πρός εμπλουτισμόν αυτής, συγχαίρουσα έν ταύτώ διά τήν θαυμαστήν έκδοσιν.

★
Ό Γενικός Γραμματεύς Νεότητος και
’Αθλητισμού καί τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ», πρός τον Διοικητήν
τής Δ)σεως Χωρ)κής ’Ακαρνανίας καί τούς
ύπ’ αυτόν άνδρας, διά τα ληφθέντα άποτελεσματικά μέτρα καί τάς άξιεπαίνους
προσπάθειας, τάς όποιας κατέβαλον κατά
τον τελεσθέντα ποδοσφαιρικόν άγώνα έν
’Αγρινίω, μεταξύ τών ομάδων ΚΑΛΑ
ΜΑΤΑΣ —ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

★
Οί έπιστρατευθέντες ’Έφεδροι Χωρ)κής
πρός τόν Άνώτερον Δ)τήν Χωρ)κής
Πειραιώς καί Νήσων διά τάς παρασχεθείσας εξυπηρετήσεις καί διευκολύνσεις κατά
τήν διάρκειαν τής στρατεύσεώς των, ύπό

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΔ]ΝΣΙΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟ
Γ Ι Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ή Ύποδ]νσις ’Εγκληματολογικών Υπηρεσιών Βορείου 'Ελλάδος συγκροτουμένη έξ άρίστου προσωπικού τής Χωρ]κής έπιστημονικώς κατηρτισμένου έπί τών συγχρόνων μεθόδων διώξεως τού έγκλήματος δέχεται καθημερι
νώς πληθύν έπισκεπτών, τούς όποιους ένημερώνει έπί τού τρόπου καί τών
μεθόδων διώξεως τοϋ έγκλήματος. Διά τήν ένημέρωσίν των, έπί τής έν γένει
δραστηριότητος καί τοϋ συντελουμένου έργου ύπ’ αυτής έπεσκέφθησαν ταύτην προσφάτως οί φοιτηταί τοϋ Πανεπιστημίου τής Λουϊζιάνας καί οί σπουυασταί τής Άνωτέρας Ιερατικής Σχολής Θεσ]νίκης. Οί φοιτηταί καί σπουδασταί κατετοπίσθησαν έπί τής έπιστημονικής μεθοδεύσεως διώξεως τοϋ
έγκλήματος, έπί συγχρόνων βάσεων, καθώς καί έπί τοϋ συντελουμένου πολυ
σχιδούς έργου καί τήςόργανωτικής έν γένει δομής τής έν λόγω 'Υπηρεσίας
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τής Δ)σεως Χωρ)κής Πειραιώς καί Α.Τ.
Περάματος.
★
Ό Έ φ . Ταγμ)ρχης Χωρ)κής κ. Άνδρέας
Π ΙΠ Α Σ δΓ επιστολής του πρός τήν
Δ)νσιν Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης εκφράζεται κολακευτικώς πρός
τούς περίοικους τοϋ έν Κηφισία Δημοτικού
Σχολείου διά τάς προσφοράς ειδών έστιάσεως καί κλινοστρωμνής εις τόν ίδιον κ*ί
τούς ύπ’ αύτόν άνδρας εφέδρους Χωρ)κής,
κατά τήν περίοδον τής έπιστρατεύσεως.

★

Αί οίκογένειαι Λεβεντάκη καί Στρογγυλάκη έκ Θερίσσου διά δημοσιεύματος
των εις τήν Εφημερίδα τών Χανίων
«ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ» εύχαριστουν τόν
Διοικητήν τής Δ)σεως Χωρ)κής Χανίων
Άντ)ρχην κ. Νικόλ. Άρμόνην καί τόν
Διοικητήν τής Ύποδ)σεως Άλικιανοΰ
Ύπομ)ρχον κ. Βασίλειον Σεκλερέντην,
διότι διά τοϋ έπιδειχθέντος προσωπικού
καί άμερίστου ένδιαφέροντός των έπέτυχον τήν συμφιλίωσιν τών οικογενειών
των καί τόν τερματισμόν τής μεταξύ των
ύφισταμένης άπό έτών άντιδικίας.

★

Ό ’Επιθεωρητής Δημοτικής Έ κπαιδεύσεως Γ' Περιφέρειας Αθηνών κ. Α ρ ι
στείδης ΖΕΥΓΙΤΗ Σ πρός τόν Δ)τήν
Χωρ)κής Άργολίδος διά τήν άμέριστον
συμπεράστασιν καί συνδρομήν πρός αύτόν
τών οργάνων Τουρισμού Ναυπλίου καί
ιδιαιτέρως τού Ένωμίρχου κ. Νικολάου
ΓΚΟΥΒΑ.
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Πέτρας
Ίωαννίνων κ. Ευθύμιος ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
μετά τοϋ Γραμματέως καί τού Κοινοτικού
Συμβουλίου πρός τόν κ. Αρχηγόν Χωρο
φυλακής διά τήν συμβολήν τού ’Ενωμ)ρχου
κ. Αποστόλου ΣΚΟΥΦΗ, Διοικητοΰ τοϋ
ομωνύμου Σταθμού Χωρ)κής καί τών
ύπ’ αύτόν άνδρών, εις τήν έδραίωσιν τού
αισθήματος άσφαλείας εις τήν περιοχήν
κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων των.

ε :η ικ α ιρ ο τη τε :ς
Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΕΠΑΛΞΕΩΝ
Τδ Σώμα τής Ελληνικής Χωροφυλα
κής, συνεπές προς τήν ιστορίαν -ίου καί
τάς ιερά; παραδόσεις του, έδωσε ένα με
γάλο παρόν κατά τάς προσφάτους κρίσι
μους διά τό "Εθνος περιστάσεις, κατά τάς
οποία; έλαβε χώραν ή άνανδρος καί αδι
καιολόγητος έπίθεσις, ύπό των Τούρκων,
κατά τής μαρτυρικής Ελληνικής Κυπρια
κής μεγαλονήσου.
'Ολόκληρον τό Σώμα, άπό τής ήγεσίας του μέχρι τοΰ άπλοΰ Χωροφύλακος,
έδονεϊτο άπό ένα ισχυρόν πατριωτικόν
παλμόν, τον όποιον συνέθετε μιά έσωτέρα
έλλαμψις καί έπύργωνε μία άκατανίκη
τος δύναμις, διά τό ήρωϊκόν αύτό τμήμα
τής νησιωτικής έλλαδικής γής, ώστε σύμπασα ή δοκιμασμένη εις όλους τούς πολέ
μους 'Ελληνική Χωροφυλακή, ώς μία
ψυχή καί ώς μία καρδιά, νά έπιθυμή άλλά
καί νά έπιδιώκη τήν έθελοθυσίαν, διά νά
καταστή ένα νέο ολοκαύτωμα εις τό πάνΟεον τής μεστής ανδραγαθημάτων ιστο
ρίας της. Ά πό τής πρώτης στιγμής τής
έπιστρατεύσεως ή Χωροφυλακή συμμετέσχεν ένεργώς καί συνέβαλε τελεσφο
ρώ; εις τήν επιτυχίαν της. ’Επίσης μόλις
άνηγγέλθησαν έκ Κύπρου τά πρώτα θύ
ματα τών βαρβάρων Τουρκικών βομβαρ
δισμών όλοι οί άνδρες, όλων τών υπηρε
σιών' τής Επικράτειας, προσήλθον οίκειοθελώς εις τάς τραπέζας αίματος καί
προσέφερον μεγάλας ποσότητας αίματος.
'Η προσφορά των ήτο, όμολογουμένως,

θετική. Ή Πολιτική Ά μυνα τοΰ άμάχου
πληθυσμού διωργανώθη, εις τήν περιοχήν
εύθύνης τής Χωροφυλακής έν τάχει καί
ολόκληρος ό μηχανισμός της έτέθη άστραπιαίως εις λειτουργίαν. Πάγκοινος καί
πανθομολογουμένη είναι ή άναγνώρισις
ύπό τίον Πανελληνίων τής σοβαράς προσ
φοράς τού ήρωϊκοϋ Σώματος τής Ε λλη
νικής Χωροφυλακής εις τήν μεγάλην καί
κρίσιμον ύπόθεσιν τής Πατρίδος.

Οί Δόκιμοι ’Αξιωματικοί Χωροφυ
λακής, έμπνεόμενοι άπό τά υψηλά ιδανικά
τής Φιλοπατρίας, τής Φιλαλληλίας καί
τού ’Ανθρωπισμού συμπαρεστάθησαν, άπό
τής πρώτης στιγμής, εις τούς άδελφούς
μας Κυπρίους, κατά τήν πρόσφατον όδυνηράν τραγωδίαν των. Διά τής προσφο
ράς α'ίματος καί χρημάτων προσήλθον
έκ τώ>ν πρώτων συναρωγοί καί συνεπίκουροι τών δεινώς δοκιμασθέντων άδελφών μας, έκ τής άπροκλήτου καί βαρβά
ρου Τουρκικής έπιδρομής. Προς τούτο ό
’Αρχηγός τών ’Ενόπλων Δυνάμεων δι’
έπιστολής του ποός τόν ’Αρχηγόν Χωρο
φυλακής Άντ)γον κ. Κων)νον ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΝ έξέφρασε τάς θερμάς εύχαριστίας του προς τούς Δοκίμους ’Αξιωμα
τικούς Χωροφυλακής διά τήν προσφοράν
τού ποσού τών έβδομήκοντα χιλιάδων
(70.000) δραχμών, όπερ συνεκεντρώθη διά
προαιρετικού έράνου αυτών.

Διά προαιρετικού έράνου τών άνδρών
τής Α. Δ. X. ΔΤΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
συνεκεντρώθη τό ποσόν τών 16.540 δρα
χμών, τό όποιον άπεστάλη εις τήν έρανικήν έπιτροπήν τής Κοινότητος ‘Αγίου

Άνδρέου Μεσολογγίου προς άποπεοάτωσιν τοΰ άνεγειρομένου έκεϊσε Ίεροϋ Ναοϋ, άφιερωμένου εις τήν Α γίαν Ειρήνην,
Προστάτιδα τοΰ Σώματος τής Ελληνικής
Χωροφυλακής.

Οί έφεδροι Χωροφυλακής τοΰ Σ. X.
Σελέρου —Ξάνθης, οί όποιοι κατά τήν γε
νικήν έπιστράτευσιν έστεγάσθησαν εις τό
«ΣΠ ΙΤΙ ΤΟΤ ΠΑΙΔΙΟΥ» Λευκοπέτρας
Ξάνθης, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης, ένήργησαν προαιρετικόν έρανον ύπέρ τών σκο
πών τοΰ έν λόγω ιδρύματος. Τό έκ 3.189
συγκεντρωθέν χρηματικόν ποσόν παρεδόθη εις τόν άνωτέρω Σταθμόν Χωρ)κής παρ’
οδ άπεστάλη εις τόν ΕΘΝΙΚΟΝ ΟΡΓΑ
ΝΙΣΜΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΠΑΥΛΟΣ».

*0 Δημοσιογράφος κ. Τάκης ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Λεωφ. Γ. Σταύρου
35, Φιλοθέη, δι’ έπιστολής του- προς τόν
κ. ’Αρχηγόν Χωροφυλακής, άναφέρεται
μέ κολακευτικότατα λόγια εις τήν έν
γένει δραστηριότητα τού Σώματος, έπαινών τούς ’Αξιωματικούς καί άνδρας αύτοϋ, διά τάς καταβαλλομένας άοκνους
προσπάθειας των προς παγίωσιν τής τάξεως καί άσφαλείας έν τή Χώρο:. ’Επίσης
έκφράζει τάς άπειρους εύχαριστίας του
προς τούς άνδρας τού ’Αστυνομικού Τμή
ματος καί Τμήματος ’Ασφαλείας Φιλο
θέης διά τόν έπιδειχθέντα ζήλον, ώστε έντός ολίγων ωρών νά άνευρεθή καί νά παραδοθή εις τούτον τό άπολεσθέν πορτοφόλιόν του.
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ΣΩΣΤΑ

1) Τό έπιβατηγόν αύτοκίνητον
2) Τό έπιβατηγόν
3) Τό έπιβατηγόν
ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ
ΆΧειτοΟ ποΐι κοιμάται
δεν πιάνει.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΛΗΣ
Άντ]ρχης Χωρ]κής

X X X I I I

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ

Τήν 22-8-74 έκηδεύθη εις τό Α'Νεκροταφείον Αθηνών, δημοσία δα
πάνη, ό χραυματισθείς θανασίμως
είς αϋτοκινητιστικόν ατύχημα ’Ιω
άννης ΣΑΡΛΗΣ, Άντισυνταγματάρχης Χωρ]κής.Είς τήν νεκρώσιμον
ακολουθίαν παρέστη σύσσωμος ή
ήγεσία τού Σώματος μέ έπί κεφα
λής τό ν κ .’Αρχηγόν Χωρ]κής, πολ
λοί ’Ανώτεροι καί κατώτεροι ’Αξιω
ματικοί τοΰ ’Αρχηγείου καί άλλων
υπηρεσιών Χωρ]κής τοΰ λεκανο
πεδίου ’Αττικής,
συνάδελφοι,
οικείοι καί φίλοι τοΰ μεταστάντος
καί πλήθος κόσμου. Τάς κεκανονισμένας τιμάς απέδωσαν Τμήμα
Μουσικής μετά Λόχου άνδρών
Χωρ]κής.
Άποτίων ύστατον φόρον τιμής,
άπεχαιρέτησε τόν νεκρόν ώς έκπρόσωπος τοΰ Σώματος ό Άντ]
ρχης Χωρ]κής ’Απόστολος Κόν
δυλός οστις άνεφέρθη, σύν τοίς
άλλοις είς τό ήθος καί τήν έργατικότητα, τήν χρηστότητα τοΰ χαρακτήρος, τήν λαμπρόν σταδιοδρο
μίαν καί τήν έπαγγελματικήν άποδοτικότητα τοΰ μεταστάντος.
Ό έκλιπών έγεννήθη τό 1921
είς Ταξιάρχας Εύβοιας. Ύπηρέτησεν είς τήν ’Αεροπορίαν καί τό
1942 κατετάγη είς τήν Χωρ]κήν.
Προήχθη είς τούς βαθμούς τοΰ
Ύπεν]ρχου καί τοΰ Ένωμ]ρχου
έπ’ ανδραγαθία. Είσήχθη είς τήν
Σ.Α.Χ. τό 1949 καί ώνομάσθη
Άνθ]ρχος τό 1951. Τό έτος 1970
προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ Ά ντισυνταγματάρχου. "Ελαβε μέρος είς
πολλάς μετεκπαιδεύσεις. Ύπηρέτησεν εύδοκίμως είς πλεϊστας καί
δή οικονομικός
τοΰ Σώματος
'Υπηρεσίας,διακριθείς διά τό ήθος
τήν ήρεμίαν τοΰ χαρακτήρος καί
τήν έργατικότητά του. ’Ετιμήθη
διά πολλών Μεταλλίων καί Πα ρα
σήμων. Έξετιμδτο ιδιαιτέρως ύπό
προϊσταμένων καί συναδέλφων ώς
καί τών ύφισταμένων του οί όποιοι
εΰρισκον πάντοτε είς τό πρόσωπόν
του κατανόησιν καί στοργήν. "Ας
είναι ή μνήμη του αιώνια.
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επίπεδα τών δυνατοτήτων του, αυτό
οφείλεται στό γεγονός δτι δέν άγωνίσθηκε
κάτω άπό ιδανικές συνθήκες. Μία άπό
αυτές ήταν καί ή έλλειψις όρατότητος
καθώς άργοϋσαν να άνάψουν οί προβολείς
τοΰ σταδίου δταν ό πήχυς βρισκόταν στα
4.80 μ. Αυτό βέβαια συνέβαινε καί για
τούς άλλους συναθλητάς του. "Ας μή
ξεχνάμε δμως τήν ψυχολογική κατάστασι
τοΰ άθλητοΰ μας άπό τούς προαναφερομένους λόγους καθώς καί ένα ακόμη πρό
σθετο : ήταν ή πρώτη φορά πού είχε έπωμισθή μόνος του τήν ευθύνη τοΰ έπί κοντω
σέ Βαλκανική διοργάνωσι. Έ ν πάσει
περιπτώσει τό χρυσό μετάλλιο πού κατέκτησε τοΰ έδωσε μεγάλη αύτοπεποίθησι
καί ισχυρά κίνητρα για να έπαναφέρη τήν
σταθερή (Ελληνική) πρωτοπορία στό έπί
κοντω, ύστερα άπό τήν άποχώρησι τοΰ
Χρήστου Παπανικολάου. Πριν άφήσωμε τό
άγώνισμα αύτό θά πρέπει νά ύπογραμμίσωμε τις προσπάθειες τοΰ Μπαλάση ό όποιος
άπό μικρή άτυχία έχασε ένα άπό τά τρία
μετάλλια. Επέτυχε δμως νά χαρίση 3
βαθμούς στήν ομάδα μας καί αύτό είναι
σημαντικό. Στό τριπλοϋν ό Καθηνιώτης
μέ τό πρώτο άλμα έσημείωσε 16,49 καί
πήρε τήν πρώτη νίκη. Ό εξαίρετος αύτός
άλτης μας κυνήγησεσ τήν συνέχεια μέ
έπιμονή ένα μεγάλο ρεκόρ, άλλα ό γνω
στός τραυματισμός του ένέβαλε προς τό
παρόν ένα τέτοιο επίτευγμα. Τό θέμα τοΰ
τραυματισμού του ήταν καί ό λόγος πού
δέν έλαβε μέρος στό άπλοϋν. Όρθώς γιατί
υπήρχε κίνδυνος νά σκοπεύσωμε σέ δύο
ταμπλώ καί νά γνωρίσωμε ισάριθμες
αποτυχίες. Ό Χωροφύλαξ Μπαρακτιάρης
θά μπορούσε νά έπιτύχη κάτι καλύτερο.
Έσημείωσε μόλις 15.35 μ. καί ήρθε 6ος
τήν στιγμή πού κανείς άπό τούς άλλους
άλτες άγγιξε τά 16 μέτρα πού ξεπέρασε
μέ εύκολία ό Καθηνιώτης. Ή άπουσία
τοΰ Νίκου Τσιάρα στήν δισκοβολία μάς
έστέρησε ένα άργυρό ή χάλκινο μετάλλιο.
Γιά χουσό. δέν γίνεται λόγος τήν στιγμή
πού ό Βούλγαρος Βέλεφ έσημείωσε νέο Βα
λκανικό ρεκόρ μέ 62.18 μ. 'Ο Άγγλούπας
μέ λίγη τύχη θά μπορούσε νά είναιτέταρτος καί μέ μεγαλύτερη προσπάθεια 3ος
ενώ ό Καμπίτσης φάνηκε άπό τήν άρχή
άνίσχυρος νά πλασσαρισθή στήν έξάδα.
Τέλος στήν μεγάλη σκυταλοδρομία όπως
εξελίχθηκε ή κατάστασις βρεθήκαμε τρί
τοι μετά τούς Γιουγκοσλάβους πού έσημείωσαν ρεκόρ άγώνων, καί τούς Βουλ

γάρους πού έδημιούργησαν νέο Εθνικό
ρεκόρ. Εκείνο πού· παρατηρεΐται στήν
ομάδα μας τις περισσότερες φορές, έγινε
και εφέτος στήν Σόφια. 'Υστερήσαμε στις
αλλαγές, χάσαμε σημαντικό έδαφος, καί
«φορτώσαμε» τήν σκυτάλη στον τελευ
ταίο δρομέα. Ό φιλότιμος καί μαχητικός
Τζωρτζής μέ ύπερέντασι δυνάμεων ξεχύ
θηκε πρός τό τέρμα, δπου, άφοΰ μάς χά
ρισε τήν τρίτη θέσι, σωριάστηκε στό έδα
φος λιπόθυμος.........
Πριν κλείσωμε τό χρονικό τών άγώ
νων θά πρέπει νά άναφέρωμε τό νέο Πα
νελλήνιο ρεκόρ στό γυναικείο ύψος (1.77)
πού έσημείωσε ή τελικά 4η Τρίμμη. ΛΤέ
λίγη τύχη θά μπορούσε νά κερδίση τό
άργυρό ή χάλκινο μετάλλιο, άφοΰ τό
φαβορί Ρουμάνα Ίοάν καί ή Βουλγσρχ
Βαλκάνοβα πήδησαν 1.80 μ. Ά πό τις
άλλες Έλληνίδες άθλήτριες στήν έξάδα
μπήκαν ή Λάμπρου (100 μ. 5η), ή Καοαφύλλη (Δισκοβολία 6η) καί ή Κοκοσέλη
(σφαιροβολία 6η). ’Από τήν γυναικεία
ομάδα δέν μπορούσαμε φυσικά νά περιμένωμε περισσότερα. Έ π ί τοΰ παρόντος
μάς άρκεΐ ό θρίαμβος τής Λάμπρου. Γ ιά
νά ξεπεράσωμε τήν Γιουγκοσλαβία καί
στήν συνέχεια νά συναγωνισθοΰμε τις
μεγάλες γυναικείες ομάδες τής Ρουμανίας
καί Βουλγαρίας, θά χρειασθή άκόμη και
ρός. ’Εκεί δπου δ συναγωνισμός δέν μας
έχει άκόμη έξασφαλίσει σαφή πρωτοπορία
στον Βαλκανικό χώρο, είναι ή ανδρική ομά
δα. Ε μ είς πάντως σήμερα, άσχετά αν
στήν Σόφια τερματίσαμε τρίτοι, θέλομε
νά πιστεύωμε δτι ούσιαστικά είμαστε ή
δεύτερη άθλητική δύναμις στίβου στά
Βαλκάνια μέ κάποια διαφορά άπό τούς
πρώτους Ρουμάνους. Οί Βούλγαροι βρέ
θηκαν στήν δεύτερη θέσι μέ διαφορά 14
βαθμών άπό εμάς. Αύτό τό έπέτυχαν
ύστερα άπό τά κενά καί τις γνωστές προαγωνιστικές καί κυρίως άγωνιστικές άτυχίες τής Ελληνικής όμάδος, τόν παρά
γοντα έδρα, καί τις ρίψεις, στις όποιες
εμείς χωρίς νά είμαστε άσχετοι άποτύχαμε έντελώς. Σχετικά μέ τις ρίψεις, οί
Βούλγαροι μιμήθηκαν τούς ’Ανατολικογερμανούς. Έρριξαν έκεΐ τό μεγαλύτερο
μέρος τών προσπαθειών τους καί εξα
σφάλισαν άρκετούς βαθμούς. ’Αρκεί νά
σημειωθή δτι σέ 4 άγωνίσματα ρίψεο^ν μέ
άνώτατο δριο 44 βαθμούς, έκέρδισαν τούς
39 Τέλος δέν πρέπει νά περάση άπαρατήρητο τό γεγονός δτι έκέρδισαν άνέλπιστες καλές θέσεις στά 100—200 μ. τήν
ικρή σκυταλοδρομία, τό βάδην καί τόν
Ιαραθώνιο. Έ ν πάση περιπτώσει οί
XXXIII Βαλκανικοί άγώνες πέρασαν
στήν ιστορία άφού μάς έδωσαν ένα συγκρα
τημένο τόνο ίκανοποιήσεοίς. Τώρα δέν
άπομένει παρά νά άποδυθοΰμε σέ μία
έντατική προετοιμασία γιά τήν έπομένη
διοργάνωσι τοΰ Βουκουρεστίου. Έ κεΐ οί
Ρουμάνοι θά είναι περισσότερο άπειλητικοί λόγω έδρας. Στήν Σόφια συνεκέντρωσαν 162 βαθμούς. Στήν έπομένη
διοργάνωσι θά φροντίσουν δχι μόνο νά
διατηρήσουν τήν πρώτη θέσι, άλλα καί
νά διευρύνουν τήν έφετεινή βαθμολογική
τους κλίμακα σέ μιά προσπάθεια νά ξεπεράσουν ένα άκατάρριπτο Ελληνικό ρεκόρ
στήν ιστορία τών Βαλκανικών άγώνων
στίβου δλων τών εποχών.
Δηλαδή τούς 169 βαθμούς πού συνεκεντρωσε ή Ελλάς τό 1933 στήν Δ'. Βαλκανιάδα τών ’Αθηνών. ’Ιδού λοιπόν ένα
σπουδαίο ρεκόρ—παρακαταθήκη τής ά
θλητική ιστορίας μας πού πρ:πει νά διατηρήσωμε άκατάρριπτο μέ κάθε θυσία. . .
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