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Τά σχολεία άνοιξαν. 
Οί μικροί άγγελοι 
ξαναγύρισαν στά 
θρανία μετά άπό τις 
διακοπές τού καλο
καιριού. Ή  Χωρο
φυλακή, στό σύνο
λό της, μέ στοργή 
καί ένδιαφέρον τούς 
παρακολουθεί καί 
τούς καμαρώνει.
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.JL. "ΟΧΙ δέν θά περάσουν". ’ Ηταν ή 
^  Ιαχή μΐ τήν όποια ή γενηά 
τοΰ *40 απάντησε στδ ιταμό τελε
σίγραφο του Φασισμού. Καί κό
σμος ολόκληρος έμεινε^ έφβρόντη- 
τος,σέ μιά εποχή πού ή ’Αξονική 
θύελλα σάρωνε τά πάντα καί στρα
τοί μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών 
διαλύονταν μέσα σέ λίγες^ήμέρεφ. 
Σήμερα 34 χρόνια μετά άπό τα 
συγκλονιστικά εκείνα γεγονότα 
που προκάλεσαν τόν θαυμασμό τών 
φίλων καί τήν άπορία τώνέχθρών 
οί άναμνήσεις μένουν άναλλοίωτες.

★ *Η_ γενηά του *40 στάθηκε άπό ο- 
θήτη ^παλξι στην Π ίνδο καί α

πέδειξε .ότι πάνω άπό τήν  ̂ υλική 
καί άοιθιιητική υπεροχή υπάρχει ή 
ήθική δύνααι καί ή ακατάβλητη ελτ 
ληνικήΦυχή.Στρατός καί λαός ε
νωμένοι χαλύβδωσαν τίς ψυχέςτους 
πάνω στίς όποιες κομματιάστηκαν 
οί έλπίδες καί τά όνειρα τών εί- 
σβολέων.

★ θά νικούσαμε;Αυτό δέν ένδιε- 
φερε.Οί "Ελληνεφ σκέπτονταν 

τό φιλότιμο,τήν τιμη^τών όπλων, 
τήν έπιταγή τών προγόνων,τό αιώ
νιο καί άκατάλυτο μήνυμα τών Θερ
μοπυλών, τήν λεβεντιά τής Φυλήφ, 
τήν ύπόληψι του Εθνους και τον 
άσίγαστο πόθο γιά τήν ελευθερία.

★ Καί ή νίκη ήλθε.‘Η άνθφωπό- 
της έρρίγησε.Πέρασαν άπό τό

τε 34 νοόνια.Οί "Ελληνες παραμέ- 
νουν ίδιοι."Οταν οί καιροί τό ά-

πρόκλησι
"Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ"
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Υπάρχουν μέσα στην ροή τής 'Ιστορίας, βαρυ
σήμαντες στιγμές, πού έπιβάλουν σέ κάθε λαό τό 
βαρύ χρέος τής εσωτερικής άναδιπλώσεως καί τής 
μονίμου άναπολήσεως γιά νά θωρακίσουν τήν πνευ
ματική καί ήθική τους ρωμαλεότητα μέ τήν άνάμνησι 
των πράξεων μεγαλείου πού στοχάζονται.

Σέ ώρες, μάλιστα, έπίσημες ή έπιστροφή στις 
ρίζες τής φυλής είναι πράξι άναγεννητική, πού 
σφυρηλατεί καί πλάθει τό πρόσωπο του Γένους μέ 
τήν ίδιαιτερότητά του, μέ τις άρετές καί τά έλαττώ- 
ματά του μέ δ,τι μονολεκτικά, συνθέτει τό είναι του.

Τό ξαναπέρασμα ένός λαού από τό δρόμο των 
περασμένων του, μέ τή φαντασία, είναι έκεΐνο πού 
ιστορικά όνομάζουμε «μνήμη». Καί ή μνήμη είναι 
τό μόνιμο καί τό γνήσιο συστατικό τής έλευθέρας 
άνθρωπίνης βουλήσεως έτσι καθώς προάγεται, 
ξεπερνά τήν φυσική κατάστασι, θέτει σκοπούς καί 
μοχθεί γιά τήν πραγμάτωσί τους, γιά τήν καταξίωσι 
τής ίδιας τής ζωής.

Όλόπρωτο καί βαθύ χρέος μας ή συνέπεια, μέσα 
σέ όποιαδήποτε ιστορική μοίρα καί πορεία. Τούτο 
σημαίνει άπόδοσι τιμής στήν πρόσφατη μνήμη, 
πού γαλούχησε τή νέα γενιά, ή όποια μεγεθύνει καί 
προβάλλει τήν ποιότητα τού Ελληνισμού, τό θε
μέλιο δηλαδή τής ούσίας καί τό μέτρο τής άξιολο- 
γικής καταστάσεως γιατί:

Ή  μεγαλοσύνη στά "Εθνη 
δέν μετριέται μέ τό στρέμμα 
μέ τής καρδιάς τό πύρωμα 
μετριέται καί μέ τό αίμα!

Τό δτι ό Ελληνισμός είναι δημιουργός ποιότητος

καί δχι ποσότητος, αποτελεί πιά τόπο κοινό άκόμα 
καί στούς ρηχότερους δ ανοητάς καί έρευνητάς 
τής ούσίας τού λαού μας. Ή  άλήθεια τούτη είναι έκ 
των Sine Qua Non γιά νά έκτιμήση ό μελετητής 
σωστά καί τόν ρόλο καί τήν ούσία τού 'Ελληνικού 
λαού σέ δλη τήν ιστορική του διαδρομή, άπό τούς 
απώτερους χρόνους, πού μακάρια τούς καλύπτει ή 
άχλύ τού μύθου ώς τούς συγχρόνους μέ τήν έντονη 
χαλεπότητα καί άβεβαιότητά τους.

Ό  ιστορικός ρόλος τού Ελληνισμού, στό συγκε
κριμένο φανέρωμα τής έποποιΐας τού 1940, τής έπο- 
ποιΐας εκείνης πού έχει τό βαρύ προνόμιο νά είναι 
ή πιό γόνιμη καί ή πιό έντονη μνήμη του είναι: 
παρρησία καί παρουσία μπροστά στό χρέος, τό 
πανανθρώπινο καί τό διακαιρικό.

Σέ όποιαδήποτε χρονική στιγμή κι’ άν άναδρά- 
μουμε, δύο είναι οί πόλοι, πού κατευθύνουν τά βή
ματα τού Έθνους μας στις ώρες τής δοκιμασίας: 
Τό φάσμα τής σκλαβιάς—γιά τού όποιου τήν άπό- 
σεισι άγωνίζεται—καί τό όραμα τής Ελευθερίας— 
γιά τής όποιας τό έδραίωμα καί μοχθεί καί θυσιά
ζεται. . . .

Είναι κλασικός σέ συμπυκνωμένη ούσία χαρακτη
ρισμού τής πεμπτουσίας τού Γένους μας ό Νεοελλη
νικός άφορισμός πώς «ή Ελλάς δέν κάνει επιλογήν 
τυράννων, άλλ’ άρνεΐται τήν τυραννίαν».

Τούτο δέν είναι δόγμα άπλό, άλλά βαθύτατη πίστι 
στό μέτρο πού ό 'Ελληνισμός πιστεύει, δταν μά
χεται γιά ιδανικά.. . .

Βαθύ τό αίσθημα τής μεγάλης ώρας, μάς δημιουρ
γεί βαρύ χρέος νά σταθούμε μέ τό έπιβαλλόμενο



δέος μπροστά στο γεγονός τής εποποιίας τοϋ 1940. 
Τοΰ Κόσμου Δεΐπνος μυστικός, 
τρανή τής άνθρωπότητας γιορτή,

—Φωτιά νά κάψη κάθε μου άρνητή 
είμαι ή εικοστή όγδοη ’Οκτωβρίου.

Μεγάλος ό λόγος τοΰ ποιητή. ^Ομως πιό μεγάλη 
ή προσφορά μας στήν άνθρωπότητα. Αύτή είναι ή 
προσωποποιημένη πολεμική ’Αρετή τοΰ Έλληνι- 
σμοΰ. Καί έπρεπε ό ποιητής νά ύμνήση τήν άρετή 
αύτή καί τό βαθύ πνεύμα τής μεγάλης ήμέρας. . . .

Τό σημείο αύτό είναι τό μοναδικό—πέρα άπ’ τήν 
πνευματική πληρότητα—πού ό Ελληνισμός είναι 
αύτάρκης. Καί είναι κεφαλαιώδες κατά τό ότι τοΰ 
σωρεύει μνήμη άνεξάντλητη καϊ άνεξίτηλη μέσα 
στούς αιώνες τοΰ ιστορικού του διάβα. . . .

’Από τούτων των αιώνων τά βάθη, των αιώνων τής 
μνήμης, έρχεται σάν χαρμόσυνος φθόγγος τό μέγα 
μήνυμα τής έσωτερικής καί εξωτερικής έλευθερίας.

"Οταν ή άνθρωπότης ήλεκτριζόταν άπό τον πανικό 
τοΰ φασισμοΰ καί ένοιωθε άνήμπορη γιά πάλη καί 
άντίστασι ό Ελληνισμός ύψωσε καί πάλι τήν φωνή 
του καί τά στήθη του, ξαναφώναξε ΟΧΙ στήν βία, 
όπως είχε φωνάξει στον Δεσποτισμό τής ’Ανατολής, 
στόν Μαραθώνα, στις Θερμοπύλες, στήν Έπτάλοφη, 
στό Μεσολόγγι καί πιό πρόσφατα στήν Κύπρο κατά 
τοΰ στρουθοκαμηλισμού καί τής αδικαιολόγητης 
συμπεριφοράς τών μεγάλων.

Άπό τό σημείο άκριβώς έκεΐνο, πού ό άνθρωπος 
έχει τήν ώριμότητα νά σύρη τήν διελκυστίνδα, 
άνάμεσα στό πάθος καί τό χρέος, πρός τή μεριά 
τοΰ συνειδητοΰ δέοντος, άρχίζει ή όλοκληρωμένη 
έλευθερία. Καί γιά τόν Ελληνισμό αύτή ή άφετηρία

είναι πολύ παληά, τόσο πού τά ίχνη της χάνονται 
μέσα στό παρελθόν.

Αυτό τό προνόμιο έχει διττή όψη : θετική καί 
άρνητική. Θετική, γιατί παρέχει στόν "Ελληνα τό 
άγαθό τής έλευθερίας—άνθ’ ών πάντων ταύτην 
προαιρείται—καί τό γνώρισμα τοΰ άνθρώπου πού 
άντιμάχεται τήν φύσι τήν δαμάζει καί προχωρεί 
πέρα άπ’ αύτή καί άρνητική, γιατί τοΰ στερεί τήν 
δυνατότητα νά άπλωθή καί πλατύνη τή γεωγραφική 
του ύπόστασι μέ πράξεις μειωτικοΰ συμβιβασμού. . .

Γιά τόν Ελληνισμό, Έλευθερία σημαίνει έδαφος 
γόνιμο, όπου άνεμπόδιστα γεννιέται καί θεμελιώ
νεται ό άνθρώπινος πολιτισμός, σάν συνισταμένη 
τής πνευματικής του εύφορίας.

Μέ τήν εποποιία τοΰ ’40 γίνεται ή συνταρακτική 
έκείνη δήλωσι τής ολοκληρωμένης παρουσίας τοΰ 
γνησίου Έλληνισμοΰ, καθώς μέ άντιδράσεις γενναι- 
ότητος άρνιέται τήν έξουθένωσι.

"Οσοι ζήσανε τό πρόσφαρτο παρελθόν άναπολοΰν 
μακάρια τή φυγαδευμένη εποποιία, δακρύζουν καί 
άπεύχονται τήν έπανάληψι.

Δέν είναι ή έλλειψι τής τόλμης πού τούς πιέζει 
ούτε ή άνανδρία πού τούς γονατίζει. Είναι τό μόνιμο 
αίτημα τοΰ καιροΰ μας, πού ύπαγορεύει τήν γαλήνη 
καί τήν ΰφεσι γιατί μόνο ή διττή της παρουσία μπορεί 
νά συγκρατήση τόν άνθρωπο άπό τήν προδοσία τοΰ 
δικοΰ του μόχθου.

Έγινε πιά πίστι πανανθρώπινη πώς ό πολιτισμός 
εύδοκιμεΐ στήν έλλειψι τών έντάσεων καί τών συγ
κρούσεων, έκεΐ πού ό άνθρωπος άναπαύεται χωρίς 
τούς ήχισμούς τών σειρήνων τής άβεβαιότητος καί 
τούς κραδασμούς τής Δαμόκλειας σπάθης.



ΑΙΩΝΙΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΑΣΕΩΣ

γράμματα τοΰ ’40
I έρα άπό τήν έπίσημη ιστορία, είναι καί ή ιστορία, πού 

-*· έγραφαν οί άπλοι άνθρωποι τοΰ λαοϋ, είτε βρέθηκαν, ντυ
μένοι στό χακί, στήν πρώτη γραμμή, είτε έμειναν πίσω, νά 
καρδιοχτυποϋν καί νά καρτερούν. Σελίδες άπό τήν ίστορία 
αυτή, τήν έξ ίσου αυθεντική όπως καί ή πρώτη, είναι ή αλλη
λογραφία αύτών τών άπλών άνθρώπων.

Οί τρεις έπιστολές, πού παραθέτουμε έδώ, δέν είναι παρα

μια όλότελα υποτυπώδης δειγματοληψία : Μιά γεΟσι άπό τήν 
άγνότητα καί τήν όμορφιά τής ψυχής έκείνων πού τις έγραψαν 

"Ενα χωριατόπουλό, πού πολεμά στά Βορειοηπειρωτικά 
βουνά γράφει στή μάννα του :

* "Ενας πατέρας γράφει στό γιό του, πού βρίσκεται στήν 
πρώτη γραμμή :

* Στρατιώτης γράφει στήν γυναίκα του :
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Στις τρεις το πρωί τής 28ης ’Οκτωβρίου 1940, ό ’Ιταλός πρε
σβευτής Γκράτσι επέδωσε στον τότε Πρωθυπουργό τής χώρας μας 
’Ιωάννη ΜΕΤΑΞΑ, τό επαίσχυντο εκείνο τελεσίγραφο. Ό  αγουρο
ξυπνημένος Πρωθυπουργός μας τό διάβασε σύντομα, άλλα προσε
κτικά: ’Ήθελαν τα εδάφη μας για βάσεις πολεμικές. Ζητούσαν 
την ’Ελλάδα, τη γή  μας, τη γή των προγόνων μας, τα σπίτια μας, 
τούς ναούς μας.

Ξαφνικά ό κοντόσωμος γέρος, ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος, φάνη
κε «νά μεγαλώνει, νά ψηλώνει, νά πλαταίνει να γκρεμίζει τη στέγη 
τού μικρού σπιτιού τής Κηφισιάς, (εκεί έμενε καί εκεί τον έπεσκέφθη 
εκείνη τη νύχτα ό ’Ιταλός Πρεσβευτής), νά γιγαντώνεται, νά άγ- 
γίζει με τό μέτωπό του τ’ άστρα, νά γίνεται τεράστιο «τοτέμ» τής 
φυλής του. Κι άπό τό στόμα του έβγαλε δύο συλλαβές, πού άντι- 
λάλησαν στα πέρατα τού κόσμου: ’Όχι.

"Οταν ξημέρωσε, έτρεξαν όλοι με πολλή άγωνία καί δίψα για 
νέα. Τό ραδιόφωνο μετέδιδε τό διάγγελμα τού Πρωθυπουργού:

« Ή  στιγμή επέστη πού θά άγωνισθώμεν διά τήν άνεξαρτησίαν 
τής 'Ελλάδος, τήν άκεραιότητα καί τήν τιμήν της. Τώρα θά αποδεί
ξω μεν εάν πράγματι εϊμεθα άξιοι των προγόνων μας καί τής ελευ
θερίας τήν όποιαν μάς έξησφάλισαν οί προπάτορές μας. "Ολον τό 
έθνος άς έγερθή αύσσωμον. ’Αγωνισθήτε διά τήν Πατρίδα, τάς 
γυναίκας, τα παιδιά σας καί τάς Ιεράς μας παραδόσεις. Νϋν υπέρ 
πάντων ό άγων». I. Μ ΕΤΑΞΑΣ

Κατόπιν άκολούθηαε ή μετάδοσι τού πρώτου πολεμικού άνακοι- 
νωθέντος:

«Αί ’Ιταλικοί στρατιωτικοί δυνάμεις προσβάλλουν άπό τής 5.30 
πρωινής σήμερον τά ήμέτερα τμήματα προκαλύψεως τής 'Ελληνοαλ- 
βανικής μεθορίου. Α ί ήμέτεραι δυνάμεις άμύνονται τού πατρίου 
εδάφους».

Στο μεταξύ, οσοι είχαν προσκληθή, ξεκινούσαν για τις μονά
δες μας. Γονείς, γυναίκες, παιδιά, συγγενείς, φίλοι καί δλοι οι 
συγχωριανοί τούς ξεπροβόδισαν με δάκρυα στα μάτια καί με τήν 
ευχή νά γυρίσουμε νικηταί. τΗταν εκείνες οί στιγμές συγκινητικές, 
άξέχαστες, συγκλονιστικές.

Καί πολέμησαν οί "Ελληνες. ’ Αντιστάθηκε ή ' Ελλάδα. Γράφτηκαν 
λαμπρές πολεμικές σελίδες. Νίκησε 6 'Ελληνικός στρατός. Συνεχί
στηκαν τά περίτρανα κατορθώματα τού ’21. Έπανελήφθησαν οί 
άφθαστοι ηρωισμοί. Νικήσαμε. Στις βουνοκορφές τής Κλεισούρας 
καί τού Ίβάν, στά ’Ελληνικά χωριά καί τις πόλεις τής Βορείου 
’Ηπείρου τό ’40, ό "Ελληνας στρατιώτης έγραψε καινούργιες σελίδες 
δόξης καί ηρωισμού.

Τό έπος τού ’40 ήταν, αναμφισβήτητα, ένα θαύμα. Καίτό θαύμα 
αυτό άναγνωρίστηκε άπ’ άλα τά κράτη. Στάθηκαν μ ’ έκστασι μπρο- 

• στά στή μεγάλη θυσία τής φυλής μας, για τήν ύπεράσπισι τών ελευ
θεριών τής άνθρωπότητος. Κι ήταν για μάς αυτή ή παγκόσμια 
άναγνώρισι τού άθλου μας, ύψίστη ηθική ίκανοποίησι. τΗταν παγκό
σμιος ιστορικός σταθμός, ή τοποθέτησι τού 'Ελληνικού ’Έθνο 
στήν κορυφή τής πυραμίδος τών Λαών, πού κατά καιρούς θυσιά 
στηκαν για τήν παγκόσμια ελευθερία.

Στις επόμενες σελίδες δίδονται οί πρώτες ειδήσεις μερικύήνάπο^ύ... 
τις εφημερίδες τής άξέχαστης εκείνης εποχής μέ τό άγγελφΤσ>-  ̂
τού πολέμου προς τούς "Ελληνας, πού συντηρούν τήν έθντκτγμνήμη- 
καί διδάσκουν τις γενιές πού ήλθαν καί πού θά άκολουθήσουν τό 
ελεύθερο καί υπερήφανο φρόνημα τής φυλής μας μπροστά σέ 
όποιονδήποτε επιδρομέα.

ου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ 
Μ ο ι ρ ά ρ χ ο υ

ί
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Τούςγνωρίζωμεν καλά ! Είνε οι δειλοί δολοφόνοι τής Τήνου

ύόΰρυύΤοζ
Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Ε Ι Σ  Τ Α  Ο Π Λ Α  !

ΗΡΧΙΣΛΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΙ ΕΧΟΡΟΠΡΑΞΙΑΙ
Τό πρώτον άνακοινωθέν τού 'Ελληνικού Επιτελείου  

Πρωινοί συναγερμοί εις τάς Αθήνας 
Ό  Βασιλεύς εις τάς οδούς της πρωτευούσης

Τό Έθνος αύσσωμον άντιμετωπίζει 
την θραοϋδειλον πρόκληαιν τών Ιταλών

Γ. * . τπφακοποταοχ

*»τπς 494.-Τ* t i U r r  β—γ, a

Δευτέρα
28

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ‘1940
___________ ________________________

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΜΙΙΤΟΚΑΙΟΤΙ 1 =====
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Τό σχοινί
"Ο άιθροτος τού Αγοράζει 

Ενα φάρυακον δ.ά νά σώοη 
τήν κ.νίιι.ν«νουοαν ζωήν τοί 
καί τού ότοίου ή κστάσιαοι: 
χειρότερες*, δ.άτι τό φάρμα- 
κον ε!νε νοβεομένον, ϊχει κά
θε δ.καιω μα.νΰ κοπαγγειλη 
τόν' φαρμακοτοιόν. Καί αΰτά 
συνέβη τολλάκις. Πρώτην φο
ράν όμως έμφανιζεται άνθρο 
τος τού καταγγίλλ*ι ίκ·Ι- 
νον τού τού ίσωσε τήν ζωήν 
Καί αΟαός εϊνε β κ. Τζων 
Σμίθ. Ό  κύριος λοιτόν αυ
τός. ίχων οοδσρούς λόγους 
νά είνε όυοαρεστημένος μί 
τήν ζωήν, άτεφάσ.σε νά τήν 
ίγκοτταλείψη Έ βαλε κάτω 
όλα τά είδη τών θανάτων καί 
εύρε ότι δ καλλίτερος καί ό 
οικονομικότερος είνε 6 διά

Ιτής κρεμάλας. Έ ν α  μέτρο 
σχοινί δέν στοιχίζει τίτοτε. 
Έ τειτα, όταν άτοθνήσκη κα
νείς χωρίς νά τατάη στή γή, 
I έτί της ότοιας ί κακοτύχησε 

j καί τήν ότοίαν τόοον ίμίοη- 
I σε. είνε μία Ικανοτοιηοις. 
! Είσήλθε λοιτόν δ κ. Τζών 

Σμίθ είς ϊνα ίμτορικάν καί 
άγόρσοε ϊνα σχοινί, τού ό- 
τοίου τήν στερεότητα ίτοο- 
θυμστοιήθη νά ίγγυηθή δ 
Εμτορος. Βέβαιος τλίον ότι 
θα τέθαινε, ϊδεσε τό σχοινί 
άτό ϊνα όένδρον καί ίκρεμά 
σθη. Α λλά , είτε διότι ό  κ. 
Τζών ήτο τολύ βαρύς, είτε 
διότι τό σχοινί δέν ήτο καλής 
τοιότητος, ή άτότειρα άτέτυ- 
χ«. Δηλαδή τά σχοινί ϊστσσε 
καί δ μελλοθάνατος εύρέθη 
φαρδύς-τιλατύς έτί τού έδά- 
φους καί είς τάς άγκάλας

τάλιν τής ζωής. Καί άτό 5ώ 
άρχίζει τδ τεριεργότεpcv jc- 
ρος τής τραγωδίας. Ό  άτο- 
τυχών «Ις τήν ζωήν καί είς 
τόν θάνατον ήγε.ρεν άγω-,ήν 
έναντίον τού έμτόρου. άτό 
τόν ότοϊον ήγόρασε τό σχοινί 
ζητών άτοζημίωσιν 5.000 δολ- 
λάρια διότι δ έν ... άτέθαιεν 
έζ αίτιας τής κακής τοιότη
τος τού σχοινιού. «Κύριοι δι· 
κοσταί, είτε, ό άνθρωπος αυ
τός είνε ή αιτία τού ζώ. Καί 
ζητώ νά μοΰ καταθάλη τά Ε
ξοδα τής ζωής ϊω ς ότου εΟ- 
ρώ άσφαλέστερον τρότον αΰ- 
τοκτονίαςκ.

— Δέν τςί νά πνιγής.. . .  ά- 
τήντησεν ό δικοκττής. Καί ά- 
τέρριψε τήν αίτηοιν.

Ό  κ. Τζών τότε έξελθών 
τού δικαοτηρίαυ ίστευσεν ά- 
μέσως νά τρομηθευθή ϊνα  
στερεώττρο σχοινί. ‘Αλλά τήν 
φοράν αύτήν διά νά δεθή χε- 
ροτόδαφα μέ τήν ζωήν.

Τ. ΜΩΡ.

Τό >ν«Α

Ναπολέων Γ'
καί Α ΰτοκρά τκιρα  Ευγενία

Μ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΠΔΗΣ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΓΟ- 
ΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΝΛΠΟΛΕ ΟΝΤΟΣ Γ ΚΑΙ Η ΔΡΑΜΑΤΙ
ΚΗ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣΕΝΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1470.

1 1 Οοτ

Καθ' ήν έτοχήν (Μάιος 
1855) δ στρατηγός Πελισοιέ 
άντι κατέστησε ν είς τή/ άρχι- 
στρατηγίαν τών συμμαχικών 
στρατευμάτων τής Κριμαίας 
τόν στρατάρχην Κανρομπέρ, 
τόοον οι συμμαχικοί στρατοί, 
δσον καί δ άντίπαλός των 
ρωσικός, είχον ίνισχυθή ση-

Ά π ό τών πρώτων ήμερων 
τού 'Ιουνίου τού 1854 ήοχι- 
οσν σοβαροί περί τήν Σεβα- 
στούπολιν έπιχειρήσεις πού 
ένεγράφησαν είς τήν 'Ιστορί
αν ΰπό τό όνομα «Έπιχε·ρή
σε. ς τής Σεβαστουπόλεως».

Διά νά Εξουδετερώσουν οι

σύμμαχοι τά μεγάλα ρωσικά 
κέντρα ίφοδ,ασμοϋ έξετέλε-

τών όποιων έπέβαινον μονά
δες οτρατοΰ, έπιχειρήσεις κα
τά μήκος τών ρωοικων παρα
λίων τής Άζοφικής θαλάσ
σης, μετά τό πέ ρας τών όποι
ων έπανήλθον. περί τά μέσα 
'Ιουνίου τού 1855. είς τάχ βά
σεις τής Μπαλακλάβας καί 
τής Καμιέσχ.

Τό πρωί της 7ής 'Ιουνίου 
1855 κστελήφθηοαν ΰπό τών 
συμμαχικών στρατών τα πυο- 
κεχωρημένα. πρό τής Σεβα
στουπόλεως. άχυρά, άλλ’ ί- 
μεινεν ΰπό τήν κατοχήν τών 
Ρώσων τό ϋφωμα Μ α-αχό»

Κοηά τήν διάρκε.αν τής (■
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Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΛΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΣΥΣΣΩΜΟΝ, ΜΝΗΜΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ!
01ΗΡΠΕΣΙΟΪ ΚΑΠΟΡΕΤΤΟ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΠΣ ΠΑΝΤΟΤΕ, ΕΠΕΤΕΒΗΣΑΝ ΗΜΙΣΕΙΑΝ ΠΡΑΝ ENDPITEPQN ΤΗΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΥ 
0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΛΓ ΕΗΝΠΕΥΣΜΕΝΟΝ ΑΙΑΓΓΕΛ'ΜΑΤΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΝΑ Ο Ρ Ο  Τ0ΚΑ0ΗΚ0ΝΤ0Υ 
0 ΕΒΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΟΜΕΝΟΣ ΚΡΟΊ ΚΟΣ ΕΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΜΥΝΕΤΑΙ ΜΕΤ' ΕΠΙΚΟΥ ΟΑΡΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΟΥ ΕΑΑΦΟΥΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙΕΠΙΔΡ0ΜΑ1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΟΝ. ΟΠΟΥ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΘΥΜΑΤΑ. ΤΗΣ Κ0ΡΙΝ00Υ, ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΤΟ ΪΟ Υ

ΤΟ ΣΤΙΛΕΤΟΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΠΡΟί ΤΟΝ ίΤΡΑΤΟΝ ΞΗΡΑί. lA U H H l  Μ Ι ΙΕΡΟΙ

ΣΤΡΑΤ1ΩΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΡΟΣ
Ι Δ Ρ Υ Θ Μ  Τ Ω  1 Θ Θ 1

ι α π ν τ Μ *  Β Α  Γ Α Β Ρ 1 Η Λ Ι Δ Η Χ

Δ ΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΓΗΣ (1929-1938)

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Σ. Β Ο Υ Τ Σ ΙΝ Α Σ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ I 1
OKTQBPIOY1940 \

ΙΔΙΟ ΚΤΗΣΙΑ 1
Κ Λ Η ΡΟ Ν Ο Μ Ω Ν  Γ. Σ . βΟ Υ Τ ΧΙΝ Α Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Άνββταοίας ΝΑΛίνής. ΑΑραμβυ μΟρτυρος, 1

|  ιΊΚΟΚΟΚΙΚΟΙ 4 lfνβΥΝΤΗΣ : ΘΡΟΦ. Σ. Β Ο Υ ΤΣΙΝ Α Σ !  Δ Θ Η Ν Α ι Ε Τ Ο Σ  ΙΒ Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ  Β ’ ΑΡ ΦΥΛ 4221 | Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ  Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ  16 Τ ΙΜ Η  Φ Υ Λ Λ Ο Υ  ΔΡ Χ. 2 \  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΔΕΕΒ1 , Ν ΛΣ01 Η. Κ Ι Ν Η Σ Η Σ  ]

Η ΕΛΛΑΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ 
ΕΝ ΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΜΑΣ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΗΡΩΙ ΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ, ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ΤΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ ΤΟΝ ΑΜΑΧΟΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ 50 ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑ1100 ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΟΝΟΜΛΤΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 30 ΑΙΩΝΩΝ

ΤΑ ΕΚΑΟΟΕΝΤΑ 
ΧΘΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑ

Ή  ' R U i f  όπέεττη χ θ ές  τήν β τ υ γ ε -  
ρ ω τ έ ρ ι ι  τ ώ ν  έττιθέβ ίιυ ν. Λ ί ^  o 'iM -  
ν χ  (« ιβ ·ι«),εΐΐ>;ι.Γΐ·ι; κ α ί O 'j iie u  8 ι ι ·  
νε·οϋμ-*νος νά ά π ί ίλ ή β η , ή ν χ γ χ ά β θ η  
ά π ό  χ θ ί ς  v i  τ χ  ί κ Χ τ .  Α ’. ΐ ' ί ; |
Α '.ιίτι t i i i  ήρνήθν-,οχν τίι m i: χ 1 1  ω Γ, έ  - 
βτ*ρ<»ν τ ώ ν  δ ιχ χ ιω μ ά τ ω ν :  v i  ζ ή  x x i  
v i  ά ν χ π ν έη  ίλ ε ύ Α ιρ ' ι ί .  Α ' . ιτ ί ;  Τ ' ί  4 - 
ποάξχ·,« .χν; Ι Ι ο ΐο ν  έ θ ί ξ χ μ χ ν ;  ' Ε ν ι ν ·  
ν.Αν «ι>ί«ιι 1 * ! ν / ,« .μ ί ν  τόν μ » ρ · ί ν  μ ι ;  
δ ά κ τυ λ ο ν ;  Έ ι π ο τ * .  Ί ΐ μ χ θ χ  έ ω ς  χ θ ές  
αχυμ^χένοι ( ί ς  τ χ ς  (Ιρ η ν ιχ χς _  έ ρ γ χ β ί-  

μ ι ; .  Έ π ο ο τ τΒ χΟ ο ΰ β χμ ίν  v i  
ζ η β ω μ χ ν  ή β υ χ ο ι .  X s  Jiep: — '·-

τό  τ κ λ ίβ ΐγ ρ χ φ ό ν  τ ω ν , 4 « ιτ * θ έ ν τ (ς  βίς  
τ χ ς  Κ . Η Ο έ ν φ  έ χ « ΐν ο  έ λ η γ β  « ·1ς 
T ie  β !

" Α ν  έ π ιτ ϊθ ίν τ χ ι  βήμ-cp ov , ί ι  έ π χ -  
] ν χ λ χ μ ιβ ά ν ο υ ν  έν χ ν τ ίο ν  τή$ έλ λ η ν ικ ή ς  
π χ τ ρ ιδ ο ς  ( ί ς  μ ( γ χ λ ο γ ρ χ γ ΐ χ ν  τό έ ν χ  ν

ότιον τή ς « Έ λ λ η ς »  ά ν ο ο ιο ΰ ρ γ η μ χ .  ( ί -  
ν* έ x e  tc,r4 μ χ ς  φ χν τά ^ ο ντ χ ι ά ρ χ ( τ χ  ά- 
δ υ ν ά τ ο υ ς  x x i  ό λ ίγ ο υ ς  δ ιά  v i  «τολμ ή ·  
TOW». Μ (τ ρ ο 3 ν  μ έ  τήν α ρ ιθ μ η τ ικ ή ν . 
K i t  im t l l i i  i ( v t  r i f > im n : p n t .  έ φ χ ν ·  
τά βθη α χν  ό τ ι ι ί μ ε Ο ι  (Ο χο λ ο ς  λ ι ί χ .

M U ’ δ / t .  Έ ρ χ ο ν τ α ι  * i l  
μ ά ς  λ έ γ ο υ ν  j Λ ϊ ν  δ ιχ χ ιο 3 α θ <  
v i  ,ή β β τ*  έ λ ( ό θ ζ ρ ο ι .  Al* βάς  
ά ν τ γ ν ω ρ ί~ ο μ ( ν  τί> δ ικ α ίω μ α  
ν χ  ά ν χ π ν έ ( τ ( .2 ί ( ΐ ς  Έ λ λ η ν κ ς ,
« ο ΰ  ί ,β χ τ τ ι  ϊ ω ;  χ θ ΐ ς  αχυμ-μέ- 
vot ( ι ;  τ χ  χ ύ λ ά χ ι χ  τ ώ ν  χ ά μ .
*ιων x x i  το ύ ς  έγ η «μ θ ϊ!Ί·Λ νβ χ>  
τζ μ ΐ  τόν ~ μ ΐΑ ν  Ιδ ρ ώ τ α  βχς· 
β ι ίς  Έ λ λ η ν ε ς ,  « ο ϋ  έμΛχΙΚ.ύ· 
βχ τ «  ( ί ;  τα  ή λ ι ο /χ ρ ή  α κ ρ ο γ ι
ά λ ι α  τής Ι ε ρ χ ς  « χ τ ρ ίδ ο ς ,  β ι ίς  
Έ λ λ η ν ε ς .  ο ΐ ά λ λ ο ι .  o i  χττ»ρ-

ΕΟ-^τ,μίνηι ι ί ;  τήν π ο λ ύ μ ο ρ φ ο ν  
ρ χ α τ η ρ ιό τ η τ χ  τ ώ ν  π ό λ ε ω ν ,  

έπ λη ρ οφ ορ ή θτ ,τ*  χ θ έ ς .  «ττι δ έν  
β ϊ (  χ ν χ γ ν ω ρ ί ” ·»υν χ'ι δ ί χ ι ί ω ·  
μ ι  v i  ( iR ip y t t t  i l c j l l i p n t .
E lo to t  δ ί  ; Ο ι  έ χ  δ υ β μ ώ ν  Η * 4
YXtTOvce. Έ χ ι ί ν ι κ  π ού  π ρ ό  
δ έ χ χ  έ β δ ο μ ά δ ο ιν  έ ς χ π έ λ υ β χ ν  τήν δ ο 
λοφ ονικ ή ν  τ ο ρ π ίλ λ η ν  κα τά  τής « Έ λ 
λ η ς » , έ ν  μ έ α ω  τ ή ς  ε ίρ η ν ικ ω τ ε ρ χ ς  τώ ν  
η λ ( τ ώ ν .  Ο ί  γνω ριμ ,η ι ί ’Λ ρ ω η ΐιι  το3  
ακότους χ ι ι  τοΰ  β τ ιλ έτ ο υ . ' K x c tv o t , 
το ύ ς  Λ η οίουί έδ χ χ τυ λ ο δ χ ίχ ττ ,α χ  η ρ ό  
τ ο 5  »·><ι .̂ου ο Ρ ο Ί Ι β ι λ τ ,  δ τ χ ν  έ ν χ ρ χ ·  
β ό χ τ τ χ ν  v i  r.iflr, ή Ι ' χ λ λ ί χ  χ ί μ ι ^ ν ο ·  
τος η ι ϊ  v i  λ χ δ ο υ ν  Α  θ ά ρ ρ ο ς  ν χ  ττ,ν 
«τμίτήβουν έ ν  τώ ν  ν ώ τ ω ν  — ττ,ν Ι 'χ λ -  
λ ί χ ν  η ο ϋ  τοϋ< ή λ κ υ β έ ρ ω ο ·  « ρ δ  δ ύ ο  
γ * ν » ώ ν  x x i  τούς ι ι ω τ »  ete  τ χ  1 9 1 Τ .  
’ K xxcvot, τούς Ληοΐου? Δ λ ίγ χ  x ie r p t -  
e x i  e x n to x x p x f ix  έχυντ,γτ/ ix v ,  χ χ τ χ  
β χ λ χ -τ τ χ ν , χ ν τ ,λ χ ώ ς  e tc  tijv  Λ ί η χ ν .  
Ο Ι  χν*»ρωπ»νι τ«*·5 « ιχπ ρ χβ ο  χολο νκ λ ο » . 
O t  Ί τ χ λ » κ .  I lo t o t  χ λ λ ο ι;

T a;j « T lrtA *ep »'V *V  TT.IACPX v i  A

Ot»»v, 9ptT9t>vrx i n i i  χγχνχχ-Γ Γ,τιν δ :χ  
ττ,ν ο τ υ γ χ ρ χ ν  χ δ (χ £ χ ν  x x i  ττ,ν ί τ ι μ χ χ  
Ofiptv. JA v  x l  fv v o tx t  τ#,ς tija^^ . τΐζί 
έλ χυ Ο χρ έχ ΐ x x i  τ /,ς  χ ν θ ρ ω π ϊν τ ,ς  χ·ξι*»- 
R M R tix ;  δ έ ν  t t v t  X i^ c tf  x c v x t ,  χλλ*  
ctv*  έ μ δ ν ή ;» χ τ χ  <>ftiρ'νψηλχ τ χ  6·  

[ Tt<»tx x x i  ιχδνον lj ^ωτ, ί>ττί» τΐ»ν τ,λιον  
ΙΑ ς£·«ι v i  ττ,ν ζ ξ  x x v c t f .  τ ,λΊεν ή ώ ρ χ  
ν χ  τΑ δχίςω ΐΑ «ν. Έ ν  Λν»1ρ.χτι τ ώ ν  τ ρ ι·  
χ ν τ χ  χ ίώ ν ω ν  τ ή ;  ’Κ λ λτ ,νιχ ί,ς  Ί τ τ ο -  
ρ (χ ς  x x i  έ ν  Δνό^ΑΧΤΐ τ ή ; « η μ ερ ιν Ι ,;  
ρ ω μ χ λ έ χ ς  « ρ χγμ ,χτ ιχή ττ ,τ ο ς  τ ί,;  Έ λ ·  
λ χ δ ο ς ,  άν«λτ,·γβτ, χτΛ  χ β έ ς  Λ (*ϊt i p  τώ ν  
δ λ ω ν  Ιχρ δ ς  Α γ ώ ν . Ό  « i 'j;  i f  χύ λ ο -  
γ ?, τ χ  δ η λ χ  ■ » ! 8 tx x to v .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΟΕΝΤΑ
Περί rf|v ΙΟην «ρ<Λν*|ν χΘΑς ΚχΑέΘη τΑ άκόλο<.βον 

«ρΰτον τοΧεμκίν άνοτχοινωβέν τού ΓινικοΟ ΈτιτίλχΙου:
«,%1 ί τ χ λ ι χ χ ΐ  α τ ρ χτ-.ω τιχχΐ Su vxp .«tf προα· 

β ά λ λ ο υ ν  ά η δ  τή ς 8 . 3 0  «ή μ ερ ο ν  τ χ  τ,μ ,έτχρχ  
τρ-τ,ΐΑχτχ « ρ ο χ χ λ ΰ ψ ιω ς  τής Έ λ λ τ ,ν ο χ λ β χ ν ς χ ή ς  
μ.χ θορίου.

.·Α Ι ή μ έ τ χ ρ χ ι  β υ ν χ μ μ ις  ij».'SvovTxt τοΟ « χ ·  
τ ρ ίο υ  έ δ χ φ ο υ ς » .

Τ Ο  Υ Π ’ Α Ρ ΙΘ . 2 
Π Ο Λ Ε Μ ΙΚ Ο Ν Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Θ Ε Ν

Τ δ  Βθλ*ν«.ιτ.δν χ ν χ χ ο ιν ω θ έ ν  θτι’ ά ριΟ . ί ί  τής 
έ β η έ ρ ι ς  τής ίίΙΑ τ,ς Ό χ τ ο χ β ρ ίο υ  Ι χ «  ώ ς  έ ς ή ς ι

Κατά τήν διάρκειαν της ήμέρας Ιτα
λικοί δυνάμεις ποικίλης Ισχύος έξη- 
κολούδησαν προσβάλλουσαι ήμετ*- 
ρας δυνάμεις, όμυνομένας αδένα- 
ρώς.

’Αγών ένετοπίοδη ini μεθορίου 
γραμμής.

Παρά της έχθρικής άεροπορίας 
έβλήδησαν στρατιωτικοί τινες στόχοι 
ανευ ζημιών.

Βόμβαι ριφδεΤσαι ini της πάλεως 
Πατρών έσχον θύματα έκ τού άμάχου 
πληθυσμού.

( * Ε χ  τοΊ  n v t w l  Χ τ ρ χ τ τ ,γ χ ίο υ )

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΙΙ ΤΑΣ ΠΑΤΡΑΖ
Ύι»ό toO OfwiioupY«»o -Αθ9αλιΙβς έβόΘη ή «ΥτυΘ, Λ

νοπιοίνωσις:
•  Έ χ  τώ ν  ο ς μ χ ρ ιν ώ ν  β α μ β ιρ Κ ιχ μ ώ ν  Ιτ Α  t- 

τ χ λ ιχ ώ ν  χ χ ρ ο η λ ά ν ω ν  τής τ:όλ«ω ς Ι Ι χ τ ρ ώ ν ,  
δί«ΒΐττώΘτ,»ίχν (A i/p t  «ττ:γμής v tx p o i 8 0 ,  
τ ρ χ υ μ .χ τ ίχ ι  1  Ο Ο  έπ ΐ το·ΰ Ι μ ί / ο ν  Λ λ ι,ί·)« μ ο Ί .

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
τοΰ κ. προέδρου της Κυβερνησεως 
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Είς τ ο υ  άγώνα δέν δά μείνη ή 'Ελλάς μόνη

Πράς τάν Στρατόν ξηρός, θαλάσσης καί άiρoςl
Ε ίς  τδ τ έλ ο ς  τή ς « ρ ώ τ η ς  ή μ έ ρ χ ς ,  « α τ ά  τήν Δττοίχν ·χέ τά  χ χ λ Δ β β ιν χ  

ατήθχ, β χ ς  «ρ οτ,τινίβχτχ τά isp itv  { δ χ φ ο ς  x x i  τήν τιμ-ήν τή ς Ι ΐ χ τ ρ ί β ο ς ,  · ά {  
ά η χυ θ ΰ νω  τί»ν Θχρςχάτχρδν μ-ου / S t  ρ«τιομ.Δν.

Ό λ ό χ λ τ ,ρ ο ν  τί» 'Ε θ ν ο ς ,  Α*ιδ τοβ ' Α ν ω τ χ τ ο υ  Ά ρ / ο ν τ ο ς  μ .έ /ρ «  τοβ  
τ χ λ χ υ τ χ ίο υ  η ο λ ίτ ο υ , ά ν δ ρ χ ς . γ υ ν χ ί χ χ ς ,  κ χ ι δ ι ά ,  βά ς βχέιττοντχι μ-έ 
α τοργή ν  x x i  μ έ  θ Β χ ρ χ ,φ χ νχ ιχ ν  x x i  x l  c i / χ ί  τ ω ν , μ .χ” 1 μά  τήν χ Δ λ ο γ ίχ τ  
τοΰ  49(0-3 βάς η χ ρ χ χ ο λ ο υ θ ο δ ν . Χ χ (φ θ ή τ χ ,  βτχ β χ ς  < λ χ χ * ν  6  έν δ ο ξ ο ς  
κ λ ή ρ ος ν χ  γ ρ χ ψ ίτ χ  τί» βνομιά α χς ( ί ς  τ χ ς  χρ υ-ιάς β έ λ τ ο υ ς  τής έλλχ,νχχής  
Ια τ ο ρ ίχ ς , χ ο ν τ χ  * ίς τ χ  0 v<V̂ xt x  τώ ν  Μ χ ρ χ θ ω ν ο - μ χ χ ω ν , τώ ν  μ«β χιω ν«·  
χ ώ ν  μιχς χ χ ρ ιτ ώ ν  x x i  τ ώ  · ή ρ ώ ω ν  το 3  1 β ί ΐ  1  x x i  τ ώ ν  ά λ λ ω ν  νικηφ όρω ν  
η ολ έμ ,ω ν  μ .χ ς . Ά « ό  τ χ  * tx x  * χ ς  / i p e x  α φ υ ρ τ ,λ χ τ ίϊτ χ ι  αήμ^ρον μ έ χ  
’Ε λ λ ά ς  ά χόμ.η ώ ρ χ ι ο τ έ ρ χ ,  ά χόμ,η λχμ υΒ ρότέρχ ά « ό  τ ή ν  β η μ α ^ τ ή ν . 
«νοΰ θά  θ χ μ β ώ β τ , x x i  « ά λ ιν  ό λό χ λ τ ,ρ ο ν  -Αν χ ό β μ ο ν . -Ο λ ό κ λ η ρ ο ς  ό ηολι*  
τιαμιένος χήβμ«ς ά τ * νί^ ·ε  « ρ δ ς  β ά ς , x x i  ( Ι μ χ ι  ( Ι ς  θ έβ ιν  νά  βά ς δ ςχβ κ β χ ι*  
ώ β ω , ότι ( ί ς  τόν ά γ ώ ν χ  δ έ ν  θά  μ-*ίνη ή 'Ε λ λ ά ς  μ ό ν η .

’ Ε μ π ρ ό ς ,  β τ ρ χ τ ιώ τ χ ι  τί,ς 'Ε λ λ ά δ ο ς ,  μ λ  τΑ Ιδ ιον  π χ ν το τ «  θ ά ρ ρ ο ς , μ έ  
τήν ί δ ί χ ν  ά τρόςχητον x x i ά δ ά μ χ β τ ο ν  θ έ λ η τ ιν . Χ υ ν τ ρ ίψ χ τχ  τόν  έ χ θ ρ ό ν , ό 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΖΑΖ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

•Τποιιργάς τΟν Ζτρατιντικΰν, τ6ν Ναυτικών καί τής Ά  «ροπορΙος

ΕΝ Ω  Ο Α ΓΩ Ν  Η Ρ Χ ΙΣ Ε

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ 
24Ω ΡΟ Ν ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

•OtTuftptou 1940... ΤΙτο-
- ΑμτΟδιζι καί (>iw μαλ.- 
6 χάν. dxm καί ή ήμέρο 
ουμτΗπουοα «π ά  τύχην 

» άρχήν τής έρχαοίμοκ ίβ-

ΟΙ Π ΡΩ ΙΝ ΟΙ Σ Υ Ν Α Γ Ε Ρ Μ Ο Ι
I τΰν καπτα&όρων «αΐ τον .. » I ·»ιρ( δολοφονιών μιταέύ μ.ας 
I δπως ίχαραττήραην ίτιτοχώς | u« ,ονδτητος δήθεν «ατατωζομί- 
ιτους Ιταλούς, ιτρΡ κολλών δ*-|νης. Α Λ-τοια. /ν τοντοις. διαβι-
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"Οταν τό έθνικό σάλπισμα σήμανε τό γενικό προσκλητήριο 
τών 'Ελλήνων τό άξέχαστο έκεΐνο πρωινό τής 28ης ’Οκτωβρίου 
1940 ή 'Ελληνική Χωροφυλακή εΰρέθη, όπως άλλωστε είς 
όλους τούς έθνικοΰς άγώνας, πρώτη είς τάς έπάλξεις τοϋ καθή
κοντος. Προετοιμασθεϊσα καταλλήλως άπό τήν περίοδο τής 
ειρήνης μέ άριστο έμψυχο καί άψυχο υλικό καί ύψηλό πατριω
τικό φρόνημα έπραξε καί πάλιν τό χρέος της είς τό άκέραιον.

Ο'ι άνδρες τής Χωροφυλακής τόσον είς τό έσωτερικόν τής 
Χώρας, όσον καί είς τήν πρώτην γραμμήν τοϋ πυρός ώς μάχιμα 
τμήματα, ή στρατονομικά άποσπάσματα έγραψαν νέες σελίδες 
δόξης καί ήρωϊσμοΰ είς τήν ένδοξον Ιστορίαν τοΰ Σώματος.

"Ανδρες τής Χωροφυλακής είς τήν πρώτην γραμμήν 
τοϋ πυρός.

Τό μηχανοκίνητον τάγμα Χωροφυλακής αναχωρεί 
διά τό μέτωπον ύπό τάς ζωηράς έπευφημίας τοϋ λαοϋ 
τών ’Αθηνών.

’Αξιωματικός τής Χωροφυλακής υψώνει τήν γαλα
νόλευκον είς τό νεοϊδρυθέν ’Αστυνομικόν Τμήμα 
Κορυτσάς τήν 1-1-1941.
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To στρατονομικόν άπόσπασμα τής IX Μεραρχίας 

κατά τήν διάρκειαν των έπιχειρήσεων.

Ό  άείμνηστος Μητροπολίτης ’Αργυροκάστρου 
Παντελεήμων μέ ’Αξιωματικούς τής Χωροφυλακής 
εις τήν μαρτυρικήν πόλιν τής Βορείου ’Ηπείρου.

’Ιταλοί αιχμάλωτοι συνοδευόμενοι ύπό άνδρών 
Χωροφυλακής όδηγοΰνται είς τά δημιουργηθέντα 
ειδικά στρατόπεδα.

ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΓΑΠ0 ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΡΑΙΙΝ ΤΟΎ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ. 

ΕΠΟΙ



'Η  σχολική όμάς άποτελεΐ μίαν 
κοινωνικήν πραγματικότητα.

'Η  τάξις δημιουργεί μίαν έννοιαν 
εις τήν ψυχήν τοϋ παιδιού. 'Η  τά
ξις δεν είναι ένα μηχανικόν άθροι
σμα των μαθητών, δταν μάλιστα ή 
τάξις είναι ολιγάριθμος, είναι έπωφε- 
λές νά ξεύρη τό παιδί δτι άνήκει 
εις μίαν ομάδα, εις ένα σύνολον, καί 
δτι άποτελεΐ ένα μέ/,ος αΰτοϋ.

Μέχρι πρότινος ήτο γνωστή μό
νον ή σχέσις μαθητου —διδάσκον
τος. Σήμερον διεπιστώθη πλέον ποιαν 
τεραστίαν σημασίαν έχει ή σχέσις 
μαθητου προς μαθητήν.

'Η  παιδαγωγική εΐπομεν δτι σή
μερον βασίζεται έπί τής γνώσεως 
τοϋ παιδιού. Άλλ’ ή γνώσις αύτή 
θά ήτο ελλιπής, άν δέν έλαμβάνον- 
το ΰπ’ δψιν αί ένδοπροσωπικαί καί 
άμοιβαΐαι άντιδράσεις των παι
διών καί τοϋ περιβάλλοντος. 'Υ
πάρχει μία άμοιβαιότης καί άλ.λη- 
λοεξάρτησις μεταξύ άτόμου καί 
κοινότητος. Δέν νοείται λοιπόν πρα
γματική γνώσις τοϋ παιδιού άνευ 
τής ψυχο—κοινωνικής μελνέτης.

Μία τάξις είναι μία μικρά κοινω
νία- τά παιδιά μέσα είς αύτήν 
σκέπτονται καί δρουν διαφορετικά 
παρά ώς άτομα. 'Η  καλή ή ή κα
κή προσαρμογή τοϋ παιδιοΰ εις 
τήν σχολικήν ομάδα έχει άποφασι- 
στικήν συνέπειαν διά τό μέλλον τοϋ 
παιδιοΰ.

Ή  τάξις λοιπόν είναι ένα συλ
λογικόν πρόσωπον, τό όποιον έχει 
ΐδικήν του ΰπαρξιν, ΐδικάς του άντα- 
νακλάσεις, άντιδράσεις. Έκάστη τά
ξις έχει τήν ΐδικήν της φυσιογνω
μίαν.



At.<x νά κατευθύνη την τάξιν ό 
παιδαγωγός πρέπει νά κάνη μίαν 
κοινωνικήν μελέτην αυτής, τονίζει 
ό G. VILLA RS εις τήν ψυχοπαι
δαγωγικήν του. Μέσα εις τήν σχο
λικήν ομάδα υπάρχει ένας έσωτε- 
ρικος δυναμισμός. Οί παράγοντες 
οί όποιοι ένοποιοϋν τήν σχολικήν 
όμ,άδα είναι : ή κοινή ήλικία, τό 
αυτό σχεδόν κοινωνικόν έπίπεδον 
και αί αΰταί περίπου άνάγκαι καί 
ενδιαφέροντα. Μόνον τά άτομικά 
δεδομένα κάνουν τά παιδιά τής 
όμάδος νά διαφέρουν. Ή  άνάγκη τής 
κοινής σχολικής δραστηριότητος συ
νειδητοποιεί τήν άνάγκην μιας σχο
λικής κοινότητος. 'Ο τεχνικός χα- 
ρακτήρ τής σχολικής όμάδος ή μπο
ρεί νά έξαφανισθή, εάν ή τάξις παύ
ση νά είναι μία έπιβαλλομένη κοινω
νία καί νά γίνη ένα άληθινό περι
βάλλον ζωής, εις τό όποιον ό μα
θητής εύχαριστεΐται νά έξελίσσε- 
ται. Τό παιδί αισθάνεται τότε ότι 
είναι οργανικόν στοιχείου αυτής τής 
κοινότητος

Αυτή ή οργανική ύφή τής όμάδος 
δεν ’ πραγματοποιείται αύθορμήτως. 
Είναι έργον του παιδαγωγού, ή πα
ρουσία του όποιου φαίνεται έπίσης 
ότι είναι ένας άποφασιστικός πα
ράγων ένοποιήσεως. 'Η  σχολική 
όμάς είναι ή μόνη ή όποια άνταπο- 
κρίνεται εις τάς άνάγκας καί τήν 
φύσιν τής παιδικής ηλικίας.

Ή  ένοποίησις του άνθρωπίνου 
αύτοϋ συνόλου γίνεται διά τής αλλη
λεγγύης. Πολύ ενωρίς τό παιδί 
άποκτα συνείδησιν αυτής τής άλλη- 
λεγγύης. 'Η  πρωτόγονος αυτή αλ

ληλεγγύη βασίζεται επί μιας αύ- 
στηρας εσωτερικής πειθαρχίας. 'Ό 
πως κάθε πρωτόγονος κοινωνία άπο- 
τελεϊ καί αυτή ένα κλειστόν σύ
στημα. Δυσκόλως εισέρχεται κανείς 
εις αύτήν. Αυτή ή άναδίπλωσις 
τής τάξεως εις τον έαυτόν της έκδη- 
λοϋται έπίσης καί δι’ ένός πνεύμα
τος έπιθετικότητος εναντίον των 
άλλων σχολικών ομάδων. 'Ως πρω
τόγονος κοινωνία, ή σχολική όμάς 
έπιδεικνύει μίαν υποσυνείδητον σκλη
ρότητα. 'Η  βία καί ό παλληκαρι- 
σμός εδώ είναι κύριαι άξίαι.

"Οπως όμως εις όλας τάς πρωτο
γόνους κοινωνίας καί εδώ ή συναι- 
σθηματικότης τίθεται έξω τής λο
γικής. Τάσεις καί ένστικτα κυ
ριαρχούν. 'Η  συμπεριφορά τής μι- 
μήσεως κυριαρχεί. Δημιουργεΐται 
μία ομαδική υποβολή, ή οποία δύ- 
ναται νά όδηγήση ολόκληρον τήν 
τάξιν εις άσυνήθεις εκδηλώσεις. 
"Ενα χάσμημα, ένα γέλοιο διοχε- 
τέυεται αμέσως εις όλους τούς μα- 
θητάς καί φέρει τον διδάσκαλον εις 
δύσκολον θέσιν. Μέ τήν αύτήν τα
χύτητα διαχέεται μία ιδέα ή ένα 
συναίσθημα. Είναι ισχυρόν μέσον 
παιδαγωγικής πράξεως, άρκεϊ ό παι
δαγωγός νά τό χειρισθή μέ σύνεσιν. 
"Ολοι οί διδάσκαλοι έχουν πείραν 
τής διακυμάνσεως τοϋ ομαδικού 
ψυχικού τόνου. 'Υπάρχουν ήμέραι 
όπου τά παιδιά άναπτύσσουν μεγά- 
λην δεκτικότητα καί ήμέραι νω- 
θρότητος καί συγκεχυμένης ενερ
γητικότητας. Δέν δύναται κανείς 
νά άγνοή όλα αύτά τά ομαδικά φαι
νόμενα.

"Ενα άλλο κοινωνικόν φαινόμενου, 
τό όποιον θά φέρωμεν πλέον εις 
τήν συνειδητήν σκέψιν, είναι ή 
άμιλλα. 'Ο BUISSON τήν ορίζει ώς 
έξής: «ή άμιλλα γενικώς είναι ένα 
συναίσθημα, τό όποιον ώθεΐ εις τό 
νά θέλωμεν νά κάνωμεν έξ ίσου καλά 
ή καλλίτερα έκεϊνο τό όποιον κά
νουν οί όμοιοι μας». "Εχει λοιπόν 
διπλοΰν χαρακτήρα: συναισθηματι
κόν καί κοινωνικόν. 'Υπάρχουν δύο 
ειδών άμιλλαι. Τό ένα είδος είναι 
προσωπικόν, ωθεί τό άτομον εις 
τό νά ξεπεράση τον έαυτόν του 
καί νά έπιτύχη καλλίτερα άποτε- 
λέσματα. Είναι φύσεως ψυχολογι
κής. Είναι όμως όλιγώτερον συχνή 
εις παιδιά, διότι προϋποθέτει άνε- 
πτυγμένην συνείδησιν, ΐσχυράν θέ- 
λησιν καί άκριβή άντίληψιν τού 
σκοπού. Τό άλλο είδος είναι κοινω
νικόν. Διότι περιλαμβάνει μίαν σύγ- 
κρισιν τού εαυτού προς άλλα άτομα 
τής όμάδος. 'Υφίσταται μόνον λό
γω συγκρίσεως καί προκαλεί τήν 
γένεσιν τού συναγωνιστικοΰ πνεύ
ματος. ’Αναζητεί τον δημόσιον έπαι
νον, φοβείται τήν κατηγορίαν, άνα- 
ζητεΐ τήν άνταμοιβήν, φοβείται τήν 
τιμωρίαν, θαυμάζει ή περιφρονεί 
τον συμμαθητήν του καί άναζητεΐ 
διαρκώς εξαιρετικά σημεία άνωτε- 
ρότητος. 'Υπ’ αύτάς τάς συνθήκας 
ή άξια τής άμίλλης φαίνεται συ
ζητήσιμος. Παρουσιάζει άσφαλώς 
πλεονεκτήματα μέ τό νά ώθή τό 
παιδί εις προσπάθειας καί νά παίζη 
τον ρόλον τού συνεχούς ερεθίσμα
τος, άλλά έχει καί πολλά μειονε
κτήματα. 'Η  προσπάθεια τού παι-



διού, ύπό το πρίσμα αυτό, δεν απο
βλέπει, εις την προσωπικήν του τε
λειοποίησή, άλλ’ εις τον θρίαμβόν 
του έπί των άλλων.

Τό παιγνίδι τής άμίλλης περιο
ρίζεται ταχέως μεταξύ μερικών μα
θητών, οί όποιοι έ'χουν την ευκαι
ρίαν να έπιδειχθοΰν. Οί υπόλοιποι 
άποδέχονται ολίγον κατ’ ολίγον την 
κατάστασίν των μέ κάποιαν μοι- 
ρολατρείαν καί έλαττοϋται κάθε 
πνοή καί κάθε ενθουσιασμός. Έ 
κτος τούτου ή άμιλλα άποδίδει τα 
πρωτεία εις την επιτυχίαν μάλλον 
παρά είς την άξίαν. 'Η  άξια δέν 
κρίνεται πάντοτε μέ τον βαθμόν τής 
επιτυχίας. Έ να παιδί μέ μέτρια 
άποτελέσματα, τό όποιον προοδεύει 
κατόπιν συνεχών προσπαθειών, έχει 
μεγαλυτέραν άξίαν άπό ένα παιδί 
περισσότερον προικισμένου, τό ό
ποιον είς την πραγματικότητα κα
ταβάλλει μίαν περιωρισμένην προ
σπάθειαν. Μόνον λοιπόν μετρη
μένη χρήσις τής άμίλλης πρέπει νά 
γίνεται- χωρίς νά άπορριφθή ολόκλη
ρον τό σύστημα τών άμοιβών καί 
τιμωριών, θά πρέπει έν τούτοις νά 
περιοριοθή.

Σκοπός τής παιδείας είναι νά 
κάνη νά γεννηθή είς τό παιδί ή συ- 
νείδησις τής προσωπικής προσπά
θειας. Μέ τον έαυτόν του πρέπει ό

μαθητής νά εύρίσκεται είς συναγω
νισμόν. Αυτή ή προσωπική άμιλλα 
έχει κάποιαν παιδαγωγικήν άξίαν 
καί τό καλύτερον μέσον είναι νά 
έπιτύχωμεν ένα ύψηλόν επίπεδον

κοινωνικοποιήσεως τής τάξεως.
Αί ένδοπροσωπικαί σχέσεις του 

παιδιού είς τήν τάξιν πρέπει νά 
είναι άντικείμενον μελέτης, διότι 
ή έπίδρασις τής όμάδος έπί τού 
παιδιού, άλλά καί τών παιδιών με
ταξύ των είναι σπουδαία. Πολλά 
ρεύματα άναπτύσσονται έντός τής 
τάξεως. Αΐ ένδοατομικαί σχέσεις 
καθορίζουν τήν θέσιν τού παιδιού 
έντός τής όμάδος.

’Έτσι οί δεσμοί, άπό δεσμούς 
άπλής συμαθητείας έξελίσσονται είς 
δεσμούς φιλίας. Οί δεσμοί αυτοί δέν 
είναι πάντοτε καλοί, ήμπορεΐ νά 
μεταφράζωνται είς άντιζηλίαν ή 
εχθρότητα. 'Η  έλλειψις δεσμού ση
μαίνει άτομον άπομακρυσμένον, άγ- 
νοούμενον, άπωθημένον.

Προσφάτως έχουν γίνει πολλαί 
έρευναι είς ομάδας παιδιών τη 
βοήθεια τού TEST κοινωνιομετρίας. 
Διά τούΤΕ8Ταύτοΰ εύρίσκομεν ποια 
παιδιά έπιλέγονται άπό άλλους 
ως φίλοι, συμμαθηταί, συνεργάται 
είς μίαν δραστηριότητα καί ποια 
άπορρίπτονται. Μερικά παιδιά έ- 
κλέγονται πολύ, ώστε νά γίνωνται 
άντικείμενον προτιμήσεων μέσα είς 
τήν ομάδα, ενώ άλλα δέν έκλέγον- 
ται καθόλου. ’Έτσι έχομεν δύο 
άκραίους τύπους, τον «άρχηγόν» καί 
τον «άπομεμονωμένον».
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Πολλάκις είς το εσωτερικόν της 
τάξεως δημιουργοΰνται υποομάδες 
άπό διαφόρους αιτίας καί μέ δια
φόρους σκοπούς. Αί υποομάδες συν
δέονται συναισθηματικώς καί κοι
νωνικούς ή έξελίσσονται ως στοιχεία 
άντιθέσεως, φθάνουν δέ έξωσχολι- 
κώς μέχρι του νά δημιουργήσουν 
σπείραν. Ή  ΰπαρξις τοιούτων ομά
δων φανερώνει συνήθως την άδυ- 
ναμίαν του σχολείου νά προσανατο- 
λίση όρθώς τον δυναμισμόν των 
μαθητών καί ίδια των άρχηγών.

Είναι ωφέλιμον είς τον εκπαιδευ
τικόν νά γνωρίζη την εσωτερικήν 
όργάνωσιν τής τάξεως, όπως αυτή 
δημιουργεΐται αύθορμήτως.

'Υπάρχουν παιδιά τά όποια δεν 
προσαρμόζονται είς την σχολικήν 
ομάδα καί είς τήν σχολικήν έργα- 
σίαν. 'Η  σχολική άπροσαρμοστία 
μεταφράζεται κυρίως άπό μίαν κα- 
τάστασιν άπομονώσεως. Τό παιδί 
άρνεΐται νά άναμιχθή είς τήν αμάδα 
καί είς τά παιγνίδια τους. ’Αντιθέ
τους ή όμάς τό άγνοεΐ. Δέν τό κα- 
λεΐ είς τά παιγνίδια της, καί ενίο
τε διασκεδάζει είς βάρος του. Τό 
ομαλόν παιδί πρέπει νά προσαρμο- 
σθή, άλλά καί νά γίνη άποδεκτόν 
άπό τήν ομάδα. 'Η  άποδοχή δέν 
έξαρτάται άπό τήν σχολικήν έφυίαν, 
άλλά είναι θέμα περισσότερον ώρι- 
μότητος τοΰ παιδιού.

'Η  άνάπτυξις αυτή των σχέσεων 
είναι άπαραίτητος, διότι είς τάς 
σχέσεις του μέ τον άλλον θά άπο- 
κτήση τό παιδί ολίγον κατ’ ολίγον 
συνείδησιν τοΰ εγώ του.

'Η  γνώσις της σχολικής όμάδος 
περιλαμβάνει διπλήν έ'ρευναν. Ά φ ’ 
ένός τήν έρευναν των χαρακτηριστι
κών ιδιοτήτων αύτής ταύτης τής 
όμάδος, λαμβανομένης ώς συνόλου: 
σπουδαιότης καί συχνότης τών φαι
νομένων υποβολής, μιμήσεως, φυ
σικής άναπτύξεως τής άμίλλης, καί 
έπίπεδον κοινωνικοποιήσεως. Ά φ ’ 
ετέρου μελέτην τής εσωτερικής υφής 
τή ς τάξεως: όπαρξις υποομάδων, 
καθορισμός τοΰ χαρακτήρος καί 
τής λειτουργίας αύτών, συναισθημα
τικοί δεσμοί ή συνεργασία μεταξύ 
τών μαθητών, ΰπαρξις άρχηγών καί 
άπομεμονωμένων. Μεταξύ τών δύο 
αύτών σχημάτων υπάρχει πολλάκις 
μία άλληλοεπίδρασις.

Τό συμπέρασμα όλων αύτών είναι 
ότι ή τάξις είναι ένα απαραίτητον 
περιβάλλον διά τήν πλήρη άνάπτυ- 
ξιν του παιδιού καί ότι ό παιδαγω

γικός χαρακτήρ αύτοΰ τοΰ περι
βάλλοντος είναι περισσότερον έξη- 
σφαλισμένος, όσον τό έπίπεδον τής 
κοινωνικοποιήσεως είναι ύψηλό- 
τερον. Αύθορμήτως ή τάξις ενεργεί 
καί λειτουργεί κατά τον τρόπον 
μιας πρωτογόνου κοινωνίας. Έ ρ- 
γον τοΰ παιδαγωγού είναι ή άνύ- 
ψωσις τής όμάδος ύπεράνω τής 
αύθορμήτου — πρωτογόνου κοινό- 
τητος.

Διά νά έπιτευχθή τοΰτο, ώς άνα- 
φέρει ό VILLARS, πρέπει νά 
όργανώσωμεν τό σχολικόν ύλικόν 
πλαίσιον: έστω καί μία άπλή μη
χανική ένέργεια, π.χ. μία διάταξις 
άκτινοειδής τών θρανίων δημιουργεί 
εύνοϊκώτερον κλίμα. Ή  διακόσμησις 
ό φωτισμός, ή θέσις τής έδρας, 
παίζουν επίσης ρόλον. Ή  θέσις τών 
μαθητών μέσα είς τήν τάξιν πρέπει 
έπίσης νά προσεχθή.

"Επειτα ό παιδαγωγός πρέπει νά 
προσέξη τον άπομεμονωμένον διά 
νά τον βοηθήση νά ένσωματωθή είς 
τήν ομάδα. Προς τον σκοπόν αύτόν 
θά πρέπει νά άνακαλύψη τά αίτια 
τής άπομονώσεως. Ή  δημιουργία 
ομάδων εργασίας θά πρέπει νά 
λάβη ύπ’ όψιν τάς ένδοπροσω- 
πικάς αύτάς σχέσεις.

Γενικώς ό διδάσκων θά χρειασθή

νά έπεμβαίνη διά νά έξομαλύνη τάς 
σχέσεις τών παιδιών έντός τής 
όμάδος καί νά ώθή προς τήν δημιουρ
γίαν ήθελημένως οργανικής συνερ
γασίας διά τοΰ καταμερισμού τής 
εργασίας, δηλ. διά τής κοινωνικο- 
ποιήσεως τής όμάδος.

'Η  κατανομή τής έργασίας μάς 
οδηγεί είς μίαν μορφήν έξατομι- 
κεύσεως, πού επιτρέπει τήν προσαρ
μογήν τής έργασίας είς τάς άτομικάς 
δυνατότητας έκάστου μέλους. Άλλά 
τό επί μέρους έργον πρέπει νά πα- 
ρουσιασθή ώς μέρος ένός συνόλου. 
’Έτσι τό παιδί γίνεται υπεύθυνον 
διά τήν εργασίαν του, άλλά ταύτο- 
χρόνως καί υπεύθυνον διά τό σύνο
λο ν.

'Η  ενεργητική μέθοδος συσχετίζει 
τήν άτομικήν έργασίαν ' μέ τήν 
έργασίαν όμάδος, έπιτυγχάνει δηλ. 
άγωγήν τής κοινωνικοποιήσεως μέ 
τήν ταύτόχρονον άγωγήν τής προσω- 
ποποιήσεως, έπάγεται ό VILLARS. 
Διά νά έχωμεν άργότερον άνθρώ- 
πους ισχυρούς ώς άτομα, άλλά καί 
καλούς κοινωνικούς έργάτας, πού 
θά ξεύρουν οτι δέν είναι μόνοι των 
είς τήν ζωήν, άλλά ύπάρχει καί ό 
άλλος, πού πρέπει νά τον σεβασθοΰν 
καί νά τον βοηθήσουν.
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' Ο 'Ελληνισμός καί ό Χριστια
νισμός, είναι δύο έννοιαι ατενώς συν- 
δεδεμέναι εν τή 'Ελληνική 'Ιστορία 
καί άμοιβαίως σνμπληροϋσαι άλλή- 
λας.

'Ιστορικοί λόγοι έαφνρηλάτηααν 
στενωτάτονς δεσμούς μεταξύ Χρι
στιανισμόν καί 'Ελληνισμόν, άμφό- 
τεροι δε εις κρισίμονς περιστάσεις 
προσέφερον άλλήλοις υπηρεσίας πο- 
λντίμονς.

'Η  Πατρίς καί ή Θρησκεία υπήρ
ξαν ανέκαθεν τα δύο ιδανικά, τά ό
ποια σννεκίνονν βαθύτατα την ψυχήν 
τοϋ "Ελληνος καί προς κατοχύρω- 
σιν καί νπεράσπισιν τούτων έχύ- 
θησαν κατά καιρούς ποταμοί αιμά
των. «Για τοϋ Χρίστον την πίστιν 
την 'Αγίαν καί τής Πατρίδος την 
’Ελευθερίαν», κατά την ρήσιν τον 
Ρήγα Φεραίον, αγωνίζεται παλαιό- 
θεν τό 'Ελληνικόν ’’Εθνος. Φυσικόν 
δθεν ήτο κατά τούς αγώνας αυτούς 
ό 'Ελληνισμός νά προσψέρη μεγί- 
στας υπηρεσίας εις τον Χριστιανι
σμόν, καί μάλιστα εις κρίσιμους 
στιγμάς αυτόν, καί ό τελενταϊος νά 
άνταποδώση αντάς μετά πολλών 
θνσιών.

★  ★ ★

« Λ Λ Η Ν Κ Μ Ο *
ΚΑΙ

'Ο 'Ελληνισμός από τής Κλασ
σικής έίσέτι εποχής προετοίμασε 
τον κόσμον πνενματικώς, ιδίως τής 
’Ανατολής, διά τής διαδόσεως τον 
ελληνικόν πολιτισμού καί τών γραμ
μάτων, τής φιλοσοφίας καί γενικώς 
τον ελληνικόν τρόπον τον σκέπτε- 
σθαι, τούτο δε σννετέλεσεν άπο- 
φασιστικώς εις τό νά δεχθούν οι 
λαοί αυτοί βραδύτερον τό έργον 
καί την διδασκαλίαν τής χριστιανι
κής Θρησκείας.

'Ο Μέγας ’Αλέξανδρος καί οι 
επίγονοί τον διέδωσαν αυτόν τον 
πολιτισμόν μέχρι τών ’Ινδιών. "Ι 
δρυσαν πλείστας πόλεις αιτινες άπέ- 
βησαν ελληνικά πνευματικά κέντρα, 
ώς καί βιβλιοθήκας, αί όποϊαι με- 
τέδιδον τό ελληνικόν φώς εις τούς 
βαρβάρους αυτούς λαούς.

ΟΙ απολίτιστοι οντοι λαοί σύν 
τώ χρόνο) έξεπολιτίσθησαν, έξέμα- 
θον την ελληνικήν φιλοσοφίαν καί 
τά ελληνικά γράμματα καί προετοι- 
μάσθησαν βαθμηδόν πνενματικώς, 
ΐνα βραδύτερον μετ’ ευκολίας δε- 
χθώσι τάς χριστιανικός αλήθειας. 
'Η  πνευματική προετοιμασία τών 
λαών τούτων τής ’Ανατολής, όπου 
τό πρώτον ένεφανίσθη ή χριστια
νική θρησκεία, ήτο νψίστη υπη
ρεσία τής 'Ελλάδος προς αυτήν.

Χ Ι > Κ Τ Ι Α Μ 4 Μ < > *
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Α λλά  και φιλοσοφικώς έθεμε- 
λείωσεν ό ’Ελληνισμός τον Χριστια
νισμόν. Οι άγιοι πατέρες τής ’Εκ
κλησίας έγνώριζον την άρχαίαν ελ
ληνικήν φιλοσοφίαν. Πολλοί τούτων 
έφοίτηααν εις ’Ελληνικός Φιλοσο
φικός Σχολάς και δ,τι καλόν και 
αριστον εν τή ελληνική φιλοσοφία 
νπήρχεν το μετέφερον εις την νέαν 
τότε θρησκείαν.

Τό «δργανον» τον Άριστοτέλονς 
κατέστη οδηγός πόσης έρεύνης. Δ ι 
αύτού οι πατέρες τής ’Εκκλησίας 
εθεμελίωσαν τα δόγματα τής χρι
στιανικής θρησκείας φιλοσοφικώς. 
"Ηντλουν εκ τής ελληνικής φιλοσο
φίας πνευματικός και ηθικός δυνά
μεις και επιχειρήματα προς αντί- 
κρονσιν δυσχερών περιστάσεων καί 
τών αιρετικών, οίτινες παντι τρόποι 
προσεπάθονν να κλονίσουν τα δο
γματικό θεμέλεια τής Χριστιανικής 
Θρησκείας.

’Ολίγον κατ’ ολίγον έδημιουρ- 
γήθη νέος πολιτισμός, άποκληθείς 
ορθότατα ’Ελληνοχριστιανικός, καθ’ 
δσον σννεστήθη εκ στοιχείων καθα- 
ρώς ’Ελληνικών καί Χριστιανικών.

Ό  Μέγας Βασίλειος καί ό Γρη- 
γόριος Ναζιανζηνός έσπούδασαν εις 
φιλοσοφικός σχολάς τών ’Αθηνών 
καί υπήρξαν κράτιστοι περί τα 
ελληνικό γράμματα καί την ελλη
νικήν φιλοσοφίαν, εξ ών μετέφερον 
εις τήν νέαν θρησκείαν δ,τι ήτο δυ
νατόν να μεταλαμπαδευθή εις ταύτην

Καί τούτο δεν ήτο μικρό προσ- 
ρα τής ’Ελλάδος προς τον Χριστια
νισμόν.

’Αλλά καί υπό τήν σκέπην τού 
’Ελληνισμού τής Βυζαντινής Αυτο
κρατορίας ό Χριστιανισμός έκρα- 
ταιώθη καί διεδόθη εις άπαντας τούς 
λαούς. Οί ευσεβείς τής Κωνστα
ντινουπόλεως αύτοκράτορες καί οί 
πατριάρχαι, άλλ’ εν ταύτώ καί 
δλοι οί "Ελληνες Χριστιανοί έβοή- 
θησαν εις τήν διάδοσίν του. Μετά 
φανατισμού οί Ιερωμένοι διαδί
δουν. τό ’Ιερόν Εύαγγέλιον καί 
"Ελληνες υπήρξαν οί δύο Μοναχοί 
τού Βυζαντίου Κύριλλος καί Μεθό
διος, οί όποιοι μετέφρασαν τό ’Ιε
ρόν Εύαγγέλιον εις τήν αλαυικήν 
γλώσσαν, δπερ αποτελεί τό παλαιό- 
τερον γραπτόν μνημειον αυτής τής 
γλώσσης, καί διέδωσαν εκεί τήν 
νέαν θρησκείαν.

Εις πάσαν δθεν περίστασιν ό 
Ελληνισμός εβοήθησε τον Χριστια
νισμόν εις τό Θειον έργον τον, ό 
όποιος άναγνωρίζων καί άνταποδί- 
δων τας υπηρεσίας αυτός πολλάκις, 
ιδίως από τής άλώσεως τής Κωνστα

ντινουπόλεως καί εντεύθεν μέχρι 
τής ’Εθνικής παλιγγενεσίας, καθη- 
μάχθη άγωνισθείς καί ήγηθείς ενίοτε 
τον άγώνος τού ’Υποδούλου ”Εθνους 
κατά τού σκληρού κατακτητού. Καί 
ή ’Εθνική συνείδησις τού υποδούλου 
Γένους χάρις εις τήν χριστιανικήν 
θρησκείαν διεσώθη άμόλυντος καί 
ακμαία, ώστε έν καιρώ να εξώθηση 
τους υποδούλους εις πλείστας επανα
στάσεις καί κινήματα διό τήν άποτί- 
ναξιν τού τουρκικού ζυγού. Διό τούτο 
καί αί προσφοραί τού Χριστιανι
σμού προς τό ’Ελληνικόν ”Εθνος 
υπήρξαν σπουδαίοι.

*  *  *

Ό  Χριστιανισμός εβοήθησε τον 
’Ελληνισμόν τής Βυζαντινής Αύτό- 
κρατορίας κατά τους Μέσους Αιώ
νας εις τό νά άποκρούση επί μίαν 
καί πλέον χιλιετηρίδα τας βαρβαρι- 
κας έπιδρομας απίστων λαών τής 
’Ανατολής,’Αράβων, Περσών, Σλαύ- 
ων, Τούρκων καί άλλων, οίτινες 
προσεπάθουν να υποδουλώσουν ταύ
την, τούτο δε τό γεγονός ύπήρξεν 
ανυπολογίστου αξίας καί σημασίας 
ούχί μόνον διό τήν Βυζαντινήν 
Αυτοκρατορίαν, πρόμαχον τού Χρι
στιανισμού καί γενικώτερον τού 
πολιτισμού, άλλά καί δ ι ολόκλη
ρον τήν Ευρώπην, τήν όποιας ή 
πνευματική άναγέννησις θα έπε- 
βραδύνετο εκ τυχόν νίκης τών βαρ
βάρων ή καί δεν θα αυνετελείτο 
παντελώς. Καί πολλάκις οί επι
δρομείς οϋτοι έδημιούργησαν κρι-

Ό  Παρθένων τών ’Αθηνών καί ή 'Αγία 
Σοφία τής Κωνσταντινουπόλεως. Δύο 
σύμβολα τού Ελληνισμού—Χριστιανι
σμού άναλλοίωτα είς τούς αίώνας.

σίμους διό τον ’Ελληνισμόν περι
στάσεις, ας όμως ούτος έπιτυχώς 
άντιμετώπισεν χάρις εις τήν ηθι
κήν συνδρομήν τού Χριστιανισμού.

’Ήντλουν ηθικός δυνάμεις εκ τού
του οί "Ελληνες, αίτινες ένίσχυον 
τον κατά βαρβάρων αγώνα. Οί 
Αύτοκράτορες έπετίθεντο πρώτοι κα
τά τών εχθρών κρατούντες άνα 
χείρας τον Σταυρόν καί ήκολούθουν 
τα εύσεβή στρατεύματά των.
Ή  ύπεραγία Θεοτόκος είχεν έν παντι 
τούτους υπό τήν κραταιάν Αύτής 
σκέπην, δικαίως δέ ό λαός τής 
Κωνσταντινουπόλεως άνηγόρευσεν 
Αύτήν εις «Ύπέρμαχον Στρατη
γόν» προς τιμήν τής όποιας έψαλλε 
τον γνωστότατον "Υμνον.

Κατά τήν μακραίωνα επίσης 
Τουρκικήν δουλείαν ό Χριστια
νισμός ύπήρξεν ό φρουρός καί θεμα- 
τοφύλαξ τής ’Εθνικής συνειδήσεως 
τού ’Υποδούλου "Εθνους. Διό τών 
ιερών εκπροσώπων του, άνωτέρων 
καί κατωτέρων, διεφύλαττε τήν ’Ελ
ληνικότητα τών ’Ελλήνων καί τήν 
γλώσσαν αύτών καί ανύψωνε τό 
φρόνημά των. Διό τών Σχολείων, 
τα όποια έλειτούργουν είς τούς 
ναούς καί τό μοναστήρια ιδίως 
κατά τήν νύκτα, καί τών κηρυγμά
των διεφώτιζε τό υπόδουλον "Ε 
θνος καί υπενθύμιζε είς αύτό τό ένδο
ξον παρελθόν του, τήν ιστορίαν καί 
τας παραδόσεις του. Καί δεν έβρά- 
δυνε τό έργον τούτο τής διαφωτί- 
σεως να αποδώση τούς καρπούς του. 
’Από τής άλώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως υπό τών Τούρκων μέχρι 
τής ’Εθνικής παλιγγενεσίας διορ- 
γανώθησαν πλεΐστα κινήματα καί 
επαναστάσεις κατά τού Δυνάστου,
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είς τάς όποιας σύσσωμος 6 'Ιερός 
Κλήρος σνμμετέσχεν, ή και ήγήθη 
αυτών, ώς ό τολμηρός και άκρως 
φιλόπατρις ’Αρχιερενς Τρίκκης Διο
νύσιος, κατά, τάς άρχάς τον 17ον 
αιώνος, δστις είσήλασεν είς Ιω άν
νινα μετά πολλών επαναστατών, 
άλΧ ήττήθη ύπό Τουρκικών στρα
τευμάτων καί σνλληφθείς έξεδάρη 
ζών. Είς τό αυτό κίνημα συνελήφθη- 
σαν καί έθανατώθησαν ό ’Επίσκο
πος Λαρίσης Διονύσιος μετά τοΰ 
συνεργάτου τον ’Επισκόπου Φαρ
σάλων ’ Ιωακείμ. Καί πλείστοι άλ
λοι 'Ιερωμένοι έπεσαν είς τους κατά 
καιρούς υπέρ της άπελευθερώαεως 
τοΰ Γένους άγώνας ώς ό Πατριάρ
χης Γρηγόριος ό Ε '., ό ’ Αθανάσιος

Διάκος, ό Παπαφλέσσας καί οϋτω 
τό δένδρον τής ελευθερίας καθη- 
γιάσθη καί έποτίσθη καί μέ τό αίμα 
τών Κληρικών διά νά άποδώση 
τούς γλυκείς καρπούς τον.

’  Αλλά καί μετά τό 1821 οι εκπρό
σωποι τής ’Εκκλησίας δεν έπαυσαν 
νά προφέρουν τάς υπηρεσίας των 
είς τον 'Ελληνισμόν.

Κατά τάς άρχάς τοΰ αιώνος μας 
προσέφεραν αποτελεσματικήν βοή
θειαν είς τό Μακεδονικόν Κομιτάτον 
εν τή προσπάθεια τον νά διατηρήση 
καί έδραιώση την ελληνικότητα 
τής Μακεδονίας, ήτις έκινδύνευσεν 
εκ τοΰ άγώνος τον Βουλγαρικού 
Κομιτάτου.

'Εκ τής συνοπτικής ταύτης εκθέ- 
σεως τών ιστορικών γεγονότων προ
κύπτει άτι δ 'Ελληνισμός καί ό 
Χριστιανισμός είναι δύο έννοιαι ούχί 
μόνον άρρήκτως μεταξύ των συνδεδε- 
μέναι, αλλά καί δεν νοείται ή μία 
άνεν τής ύπάρξεως καί συνδρομής 
τής έτέρας, κατ’ ακολουθίαν δε δι
καίως αίσθανόμεθα ώς "Ελληνες βα- 
θντάτην εύλάβειαν προς την Χρι
στιανικήν Θρησκείαν καί τούς εκ
προσώπους της, διότι τά άμφια τοΰ 
’Ορθοδόξου Κλήρου δεν είναι μόνον 
ιερά, αλλά καί αίματωμένα εκ τών 
’Εθνικών αύτοϋ άγώνων υπέρ τής 
κοινής Πατρίδος τής 'Ελλάδος.

Τήν 9ην Σεπτεμβρίου έ. Ε. άνέλαβε τά καθή
κοντα του έπισήμως ό έπιλεγείς ύπό τοΰ Α.Σ.Ε. Α. 
ώς 'Αρχηγός Χωροφυλακής Ταξίαρχος κ. Νικό
λαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ δστις προήχθη είς τόν 
βαθμόν τοϋ ‘Υποστρατήγου. 'Η άνάληψις τών 
καθηκόντων έγένετο παρουσία τοΰ άπελθόντος 
Άρχηγοϋ Άντιστρατήγου κ. Κων]νου ΚΑΡΑ- 
ΜΠΑΤΣ ΟΥ, Άνωτάτων καί Άνωτέρων ’Αξιω
ματικών Χωρ]κής ύπηρετούντων είς Υπηρεσίας 
τοΟ λεκανοπεδίου ’Αττικής. Ό  τέως ’Αρχηγός 
άποχωρών έξέρρασε τήν συγκίνησίν του διότι 
άπεχωρίσθη άξιων συνεργατών ώς καί τήν ειλι
κρινή ευχήν όπως τό Σώμα συνέχιση έπιτυχώς 
ύπό τόν νέον ’Αρχηγόν Υποστράτηγον κ. Νι
κόλαον ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ τό δημιουργικόν καί 
Εκπολιτιστικόν Εργον του, έπ’ ώφελείςι τοϋ Έ 
θνους.

Ό  κ. ’Αρχηγός ηόχαρίστησε τόν άποχωρή' 
σαντα προκάτοχόν του διά τό έπιτελεσθέν Εργον 
καί τό στοργικόν υπέρ τών άνδρών τοϋ Σώματος 
Ενδιαφέρον του καί έτόνισε, δτι θά άναλώση τάς 
δυνάμεις του Τνα άνταποκριθή έπαρκώς είς τήν 
άνατεθεϊσαν αύτφ άκρως σοβαράν άποστολήν 
στηριζόμενος είς τήν στενήν συνεργασίαν τών 
ύφισταμένων του. 'Ακολούθως δέ συνέστησε 
πρός δλους προσήλωσιν εις τό καθήκον, πει- 
θαρχικότητα καί ειλικρινή συμπαράστασιν είς 
τό Εργον τής Κυβερνήσεως πρός προστασίαν 
τών δικαιωμάτων τοϋ πολίτου. Είς τήν φωτο
γραφίαν είκονίζεται ό νέος ’Αρχηγός Χωρ]κής 
'Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
μετά τοΰ Εν πολιτική περιβολή άποχωρήσαν- 
τος Άρχηγοϋ Άντ]γου κ. Κων]νου ΚΑΡΑ- 
ΜΠΑΤΣΟΥ.
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Στό περασμένο άρθρο έσημειώσαμε 
δτι ή γνωριμία τού άνθρώπου μέ τόν 
Ίησοΰν Χριστόν είναι πολυτιμότατη. 
Άναφερόμενοι δέ στην πολυτιμότητα 
αύτής τής γνωριμίας έλέγομεν ότι ό 
Κύριος προσφέρει στόν άνθρωπο πο- 
λυποίκιλον θωράκισιν καί μάλιστα στά 
θεωρητικά προβλήματα τής διανοίας, 
στά άδηλα καί κρύφια σκιρτήματα καί 
βιώματα τής καρδίας καί στά ποικίλα 
προβλήματα τής καθημερινής ζωής.

'Υπάρχει έν τούτοις καί κάποια άλλη 
κάλυψις πού μας προσφέρει ό ΊηοσΟς. 
Μάλιστα δέ αύτή είναι καί σωτήριος καί 
άναντικατάστατη. Είναι ή κάλυψις καί 
ή προστασία πού μας παρέχει ό Χριστός 
άπό τάς έπιρροάς καί τά τοξεύματα τού 
Διαβόλου.

Διάβολος δέν είναι κάτι πού γεννήθηκε 
ξαφνικά μέσα στήν φαντασία τού αν
θρώπου. Δέν είναι κάν κάτι πού ξεπήδησε 
μέσα άπό τούς γραώδεις μύθους καί τά 
παραμύθια. Ό  Διάβολος είναι μιά πρα- 
γματικότης. ’Αλλά τήν παρουσίαν τοδ 
Διαβόλου δέν τήν αίσθητοποιούμεν μέ 
τάς σωματικάς αισθήσεις, διότι ό Διά
βολος είναι μία πνευματική πραγματικό- 
της. Αίσθανόμεθα τήν παρουσία του 
στό κάθε βήμα τής ζωής μας, άλλά δέν 
συλλαμβάνομεν τήν παρουσίαν του μέ 
τά σωματικά αισθητήρια. Τούτο όμως 
άς μή φανή παράδοξο. Δέν υπάρχει καμ- 
μία λογική, έπΐ τή βάσει τής όποιας 
θά μπορούσαμεν νά άπορρίψωμε κάθε 
τι πού δέν βλέπομε. Στόν έπιστημονικό 
κόσμο ύπάρχουν πολλά πράγματα πού 
δεχόμεθα χωρίς τήν πιστοποίησι τών 
αίσθήσεων. "Ενα απλό παράδειγμα σχε
τίζεται μέ τήν άντιύλην. Παράλληλα 
μέ τήν ύλην, πού βλέπομε, ή έπιστήμη 
παραδέχεται ότι υπάρχει καί μία άλλη 
ούσία, ή άντιΟλη, όπως τήν ώνόμασαν, 
τήν όποιαν δέν μπορούμε νά δούμε. 
Ή  έπιστήμη δέχεται τήν ύπαρξίν της, 
ψηλαφεί τά ίχνη της, άδυνατεϊ όμως 
νά τήν συλλάβη καί νά τήν έρευνήση.

Ή  μεγαλύτερη έπιτυχία, τήν όποια 
μπορεί νά κάμη ό Διάβολος είναι νά 
πείση τόν άνθρωπο πώς δέν ύπάρχει. 
Άλλοίμονον ! Πόσοι δέν έχουν πιστεύ- 
σει αύτό τό παμμέγιστο ψέμα. "Αν 
ύπάρχη άνθρωπος πού θέλει νά βεβαιωθή 
διά τήν Οπαρξιν τού Διαβόλου άς προ- 
σπαθήση νά παρακολουθήση ένα άνθρω
πο πού πάσχει άπό πονηρόν πνεύμα, 
δηλ. ένα δαιμονισμένο άνθρωπο. Καί 
τότε θά πεισθή τετραγωνικά.

Ό  Διάβολος λοιπόν είναι μιά πρα- 
γματικότης. Ό  πόλεμος πού κινεί έναν- 
τίον μας είναι μιά μεγάλη πραγματικό- 
της. Καί ή σωτηριώδης κάλυψις καί 
προστασία, πού μάς προσφέρει ό Χριστός 
άπό τά βέλη τού πινηροΰ είναι ή μεγίστη 
πραγματικότης.

’Αλλά τΐ είναι ό Διάβολος; Φυσικά σέ 
ένα σύντομο άρθρο δέν μπορούμε νά 
κάνωμε δογματική διδασκαλία. Γι’ αύτό 
άς προσπαθήσωμε νά δώσωμε μιά σύντο
μη άπάντησι άπαριθμώντας τά όνόματα 
μέ τά όποια είναι γνωστός αύτός ό έκ- 
πεσών Άγγελος, Ό  ’Εωσφόρος, ό όποιος

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

Ταγμ)ρχου—Ίεροκήρυκος Χωρ)κής

άντιστρατεύεται τό έργο τού Θεού καί 
τήν σωτηρία τής Ψυχής μας. Είναι 
λοιπόν γνωστός ώς Σατανάς, πού σημαί
νει άντίπαλος. Διάβολος, διότι βάλλει 
έναντίον τού Θεού καί τού άνθρώπου 
μέ δπλον τό ψεύδος, Βεελζεβούλ, πού 
σημαίνει τόν άρχοντα τών πονηρών 
πνευμάτων, Βελίαλ, πού σημαίνει άπώ- 
λεια, Πονηρός, Δαίμων καί Δράκων, 
καλείται δέ έτσι «διά τό άποδεδρακέναι 
αύτόν άπό τού Θεού» καθώς έρμηνεύει 
Θεόφιλος ό ’Αντιόχειας, Μισόκαλος, 
Φθονερός, Δόλιος, Πανούργος Άνθρω- 
ποκτόνος κ.ά.

’Ιδού λοιπόν ή ταυτότης τού προαιώ
νιου έχθροΰ άνθρώπων. Όσον άφορδ στό 
έργο πού έπιτελεί ό ’Απόστολος Πέτρος 
μάς έδωσε τήν άπάντησιν : «Ό άντίδικος 
ύμών διάβολος ώς λέων ώρυόμενος 
περιπατεϊν ζητών τίνα καταπίη» (Α' 
Πέτρ. ε'8). Αύτό τό τρομερό καί πεινα- 
σμένο λιοντάρι γυρίζει άνάμεσά μας 
καί ζητεί νά εύρη θύματα νά τά κατασπα- 
ράξη

Άπό τήν στιγμή πού θά άναμετρήσω- 
με τή δύναμι αύτού τού φοβερού Δράκον- 
τος καί θά συνειδητοποιήσομε τήν ίδι- 
κήν μας άδυναμίαν γεννδται τό πρόβλημα 
τής προστασίας. Πού θά εΰρωμε κατα- 
φύγιον ; πού θά εΰρωμε κάλυψιν καί 
προστασίαν ;

Στήν άγωνία τους οί άνθρωποι τρέχουν 
άπ’ έδώ κι’ άπ’ έκεί άπεγνωσμένα καί 
άθελά τους συνήθως μπαίνουν σέ λανθα
σμένες κατευθύνσεις, κτυποΰν λανθα
σμένες πόρτες. Τούς βλέπομε νά τρέχουν 
στή λευκή καί στή μαύρη μαγεία, στά 
μέντιουμ, στή μαγγανεία, στούς έξορκι- 
στάς, στά ώροσκόπια, στά σαλόνια τών

πνευματιστών, κρεμούν στό λαιμό τους 
καί στά σπίτια τους ένα σωρό παράξενα 
άντικείμενα, πού χρησιμεύουν σάν άπο- 
τρεπτικά τής βλαπτικής δυνάμεως τού 
Διαβόλου, έπΐ πλέον δέ γίνονται θύ
ματα τής δεισιδαιμονίας.

Τό μόνο όμως πού προσφέρουν όλα 
αύτά είναι πώς βεβαιώνουν τήν ΰπαρξι 
τού Διαβόλου. Τίποτε περισσότερο. Γιατί 
Διάβολος Διάβολο·, δέν διώκει. Μέ όλα 
αύτά κατορθώνει νά έξαπατδ τούς άν- 
θρώπους σάν άρχιεργάτης τού Ψεύδους 
πού είναι.

Τό άντίδοτον τού Διαβόλου είναι ό 
Χριστός. Αύτός μπορεί νά μάς δώση 
τήν δύναμιν «τού πατεΐν έπάνω δφεων 
καί σκορπιών καί έπΐ πάσαν τήν δύναμιν 
τού έχθροΰ». Ή  πίστις είς τόν Κύριον 
μάς ισχυροποιεί ώς βράχους. «Οί πε- 
ποιθότες έπΐ Κύριον έοίκασιν δρει τφ 
άγίω, οί ούδαμώς σαλεύονται προσβο- 
λαΐς τού Βελίαλ» καθώς ψάλλει ή ’Εκ
κλησία στούς Αναβαθμούς. Ή  έπίκλη- 
σις τού όνόματος τού Κυρίου μας τρέ
πει είς φυγήν τά πνεύματα τής πονηριάς. 
Δι’ αύτό καί οί Πατέρες τής ’Εκκλησίας 
συνιστοΰν : «Καί ’Ιησού όνόματι μά
στιζε πολεμίους». Τό σημεϊον τού Σταυ
ρού είναι έπίσης πανίσχυρον δπλον κατά 
τού Διαβόλου. «Κύριε δπλον κατά τού 
Διαβόλου τόν Σταυρόν σου ήμΐν δέδωκας· 
Φρίττει γάρ καί τρέμει μή φέρων καθαρόν 
αύτού τήν δύναμιν» Ψάλλει ό ΰμνωδός. 
Ή  προσευχή έπίσης μάς παρέχει προ
στατευτικήν άσπίδα, γι’ αύτό καί ό Κύριος 
είπε: «γρηγορεϊτε καί προσεύχεσθε ίνα 
μή είσέλθητε είς πειρασμόν». Τά άγια- 
στικά μέσα, τά όποια μάς παρέχει ή ’Εκ
κλησία μας είναι έπίσης πανίσχυρα 
δπλα στόν άγώνα κατά τού Διαβόλου. 
Τά μυστήρια τής θείας Εΰχαριστίας, 
τής Έξομολογήσεως, τού Βαπτίσματος, 
τού Χρίσματος κ.λ.π. τού εύχελαίου. 
Ό  άγιασμός, πού είναι «δαίμοσιν όλέ- 
θριος», τό θυμίαμα, τά κατά τόπους άγιά- 
σματα, τό έλαιον μιάς κανδήλας κ.λ.π. 
"Ολα αύτά τά άγια δπλα καί μέσα πού 
άπορρέουν άπό τόν Κύριον καί πού ένερ- 
γοΰν «έν δυνάμει ’Ιησού Χριστού» είναι 
πηγές, στις όποιες μπορούμε νά βρούμε 
κάλυψι καί προστασία σωτηριώδη καί 
άναντικατάστατη. ’Ασφάλεια ώλοκλη- 
ρωμένη καί μοναδική. Καί τούτο διότι 
ό Χριστός ήλθε γιά «νά λύση τά έργα 
τού Διαβόλου».

Κιβωτός τής σωτηρίας μας είναι ή 
’Εκκλησία. ’Αρχηγός καί Δομήτωρ τής 
’Εκκλησίας ό Κύριος. Σκοπός τής έν- 
σάρκου οικονομίας τού ’Ιησού ή σωτηρία 
τού άνθρώπου.

Φίλε άναγνώστα,
Ά ς μή τρεφώμεθα μέ αύταπάτες. Ά ς 

μή ζοΰμε στήν πλάνη. Ό  Διάβολος υπάρ
χει καί μάς πολεμάει μέ ύπουλο, τρόπο 
καί έπιμονή άνεξάντλητη. Ή  σωτηρία 
ύπάρχει, άλλά μόνο κοντά στό Χριστό. 
«Ούκ έστι έν άλλω ούδενί ή σωτηρία». 
’Εκεί πρέπει νά καταφύγωμε. Καί θά 
εΰρωμε προστασίαν σωτηριώδη καί άνα- 
ντικατάστατη.
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Τό λοιπόν παιδες, τό ποδόσφαιρο μοι
άζει ντάλε κουάλε μέ τήν κενωνία. Τί εί
ναι ή κενωνία: "Ενα μεγάλο γήπεδο οπού 
6 πάσα ένας κάνει τις ώραΐες του κατεβα
σιές γιά νά πιάση τήν καλή. Τό όποιον 
παίζει στενό μαρκάρισμα τόν διπλανό 
του, περνάει στήν άμυνα μόλις του στρι- 
μώχνουνε τά κόζα, σκάει τις ντρίμπλες 
του τις αεράτες, μοιράζει τις πάσσες του 
τις πονηρές, καί κάνει τόν ψόφιο κορέο 
'μόλις ρίξη τόν άλλονε στό ξαπλωτό ένε
κα ή τρικλοποδιά. Τό άπαν είναι νά κου- 
σουμάρης'τή φτιάξη σου όμορφα. Γιατί 
έτσι καί άρχίσης τις τσιριτσάντουλες 
καί τά τοιαϋτα. σοΰ μοστράρουνε οί πέριξ 
ερυθρή κάρτα καί σου λένε ά-πάγαινε 
έκεΐ πού αράζουνε οί τσικιρικιτζήδες τής 
πιάτσας, γιά νά βαστάς τά μπόσικα. "Ετσι 
είναι γιά. ’Εμένα πού μέ βλέπετε έχω 
σπουδάζει περί τά τοιαϋτα. Καί ξηγιέμαι 
στάΐσα: Ό χι περί τά βιβλία. ’Από γράμ
ματα είμαι σκέτος τσιμεντόλιθος. Γιατί 
όταν ήμουνα πιτσιρής τήν έκανα πουλάδα 
άπό τό σκολειό, έπαιρνα αμπάριζα τις 
άλάνες τοϋ μαχαλά, καί έπαιζα μπάλλα 
μέχρι πού σουρούπωνε. "Ετσι έμενα πάντα 
ρέστος άπό διάβασμα. Μέ ρωτούσε ό 
δάσκαλος γιατί ό Μεγαλέξαντρος ένίκη- 
σε τούς Πέρσες, κι εγώ τοϋ απαντούσα 
πώς έφταιγε ό Δαρεϊος γιατί έπαιζε κατε- 
νάτσιο. Μέ ρωτούσε πάλε πόσο κάνουν 
τρεις έντεκα, τρεις δώδεκα, τρεις δεκαπέν
τε καί έντεκα, καί έγώ τού έλεγα πώς φτιά
χνουνε δέκα ομάδες μέ δεκαπέντε αναπλη
ρωματικούς παίχτες. "Ετσι ξεσκόλισα 
νωρίς καί πήρα μεταγραφή γιά τήν πιά
τσα. Έκεΐ έδωσα πολλούς αγώνες γιά νά 
βγω άπό τά τσικό τής κενωνίας. Δεν μού 
πάει τώρα νά πώ ότι έφταιγε μόνο ή μπάλ
λα έπειδής έγώ βγήκα ξύλο άπελέκητο. 
Τό ποδόσφαιρο, τώρα μάλιστα πού πέφτει 
γερό κονόμι ακόμη καί σταύς παίχτες 
τής βοΰ κατηγορίας, δέν είναι κακό. Ό 
λοι όμως πού κλωτσάνε τήν μπάλλα δέν 
γίνονται μεγάλοι παίχτες. ’Αλλά καί 
όσοι γίνουν, έρχεται κάποτε ή ήμέρα πού 
τούς σκολάνε ένεκα ή μεγάλη ήλικία. 
"Υστερις τί γίνεται; Όταν όμως είναι 
ξουράφια στό περί διά γραμμάτων καί 
έχουνε βολευτή άριθμημένη θέσι στήν 
έξέδρα τής πιάτσας, τό πράμμα περπατάει 
καλά. Νομίζω;

Θρασύβουλος Κάργας

Χωρίς άμφιβολία τό ποδόσφαιρο είναι 
ό «βασιλεύς τών σπόρ». Διαφορετικά δέν 
έξηγεϊται τό γεγονός ότι οί μισθοί ποδο
σφαιριστών καί προπονητών είναι όπως 
λένε πάντα ήγεμονικοί. Προσωπικά εί
μαι ένας λάτρης τού ποδοσφαίρου. Ένας 
άγνός φίλαθλος μέ όλη τήν σημασία τής 
λέξεως. Αυτά άρχισα νά λέω τήν περα
σμένη Κυριακή τό μεσημέρι στήν άξια- 
γάπητη γυναικούλα μου, άλλά έκείνη εί
χε σοβαρή, καί εύλογη αιτία νά μέ δια- 
κόψη.

— Τλαρίων άσε τώρα τις λατρείες μέ τό 
ποδόσφαιρο καί τελείωνε γρήγορα τήν 
λάτρα τής κουζίνας, μού είπε καταφανώς 
στενοχωρημένη. ’Εδώ πού τά λέμε δέν 
είχε άδικο. Σέ λίγη ώρα άρχιζε τό μάτς 
καί έγώ καθόμουν καί φλυαρούσα. Στό 
σημείο αυτό θά πρέπει νά σάς·πώ ότι κά
θε Κυριακή φροντίζω νά μή χάνω κανένα 
μεγάλο άγώνα. ’Από τό πρωί ρίχνομαι μέ 
κέφι καί σβελτάδα στις δουλειές τού σπι
τιού. ’Αφού τελειώσω μέ τά πιάτα άπό τό 
μεσημεριανό φαγητό, πετάω τήν ποδιά 
μου καί μή τόν είδατε... Καρφώνομαι δί
πλα άπό τό ραδιόφωνο καί άκούω μέ λα
χτάρα καί άγωνία τήν σχετική άναμετά- 
δοσι τού άγώνος. Γιά νά ξεκολλήσω άπό 
έκεΐ, θά πρέπει νά συμβή κάτι τό έξαι- 
ρετικά σπουδαίο. ’Επί παραδείγματι όταν 
ξυπνήση ένωρίτερα ή γυναικούλα μου ό- 
πότε θά πρέπει νά τής πάω στό κρεββάτι 
τόν άπογευματινό της καφέ.

Θά μού πήτε τώρα τί σόι φανατικός φίλα
θλος είμαι άφοϋ δέν πηγαίνω στό γήπεδο 
νά καμαρώσω τήν ομάδα μου.Μά νομίζω 
ότι αύτό τό έχω ήδη διευκρινίσει. Είμαι 
λάτρης τοϋ ποδοσφαίρου καί όχι ένός 
συγκεκριμένου Συλλόγου. Αυτό έκτος 
τού ότι τονίζει τήν ποιότητα τών ποδο
σφαιρικών μου άντιλήψεων πρακτικώς 
μού έξασφαλίζει καί ώρισμένα σπου
δαία πλεονεκτήματα. Κατ’ αρχήν δέν 
ύπάρχει ποτέ περίπτωσις νά λογομαχή
σω μέ κανένα λόγω Συλλογικών άντι- 
θέσεων. Γλυτώνω έπίσης τού κόσμου τά 
λεφτά άπό τά εισιτήρια πού θά πλήρωνα, 
ένώ παράλληλα έξασφαλίζω άριστα τόν 
συνδυασμό τοϋ τερπνού μετά τοϋ ώφε- 
λίμου. Δηλαδή τήν οικιακή έργασία καί 
τήν προφύλαξι τής υγείας μου άπό τό 
κρύο καί τήν βροχή τούς χειμερινούς, καί 
τήν ζέστη τούς θερινούς μήνες. "Υστερα 
μιά Κυριακή μού μένει γιά νά είμαι όλη 
τήν ήμέρα κοντά στήν άξιαγάπητη γυναι
κούλα μου. Νά τήν άφήνω καί νά τρέχω 
στά γήπεδα;

Ύμέτερος 
Ίλαρίων Σύξυλος

Τό ποδόσφαιρο ανέκαθεν μού προκα- 
λεΐ έντονη ψυχική άλλεργία. Δυστυ
χώς όμως φαίνεται ότι είναι γραφτό μου 
νά μέ καταδιώκη σάν έφιάλτης όπου στα
θώ καί όπου βρεθώ. ’Αρκεί νά σάς πώ ότι 
μόνο τήν τελευταία 2ετία έχω μετακομί
σει άπό τρεις διαφορετικές πολυκατοι
κίες, άφοΰ έν τφ μεταξύ έσπασα στό ξύλο 
πέντε τόν άριθμόν κατά σύστημα ένοχλη- 
τικούς λόγω ποδοσφαιρικής ύστερίας 
ένοικους. Τούς τέσσερις διότι μού άνέ- 
βαζαν διαρκώς τό αίμα στό κεφάλι μέ τις 
άλλεπάλληλες ραδιοτηλεοπτικές παρα
κολουθήσεις ποδοσφαιρικών άγώνων εις 
τήν διαπασών. Τόν πέμπτο γιά τήν ίδια 
καί μία πρόσθετη σοβαρή αιτία. Μού τήν 
έδινε όξυκορύφως κάθε φορά στό άσαν- 
σέρ, καθώς άνοιγε διάπλατα κάτω άπό 
τήν μύτη μου μιά άθλητική εφημερίδα, 
καί διάβαζε μεγαλοφώνως καί οπωσδήπο
τε έπίτηδες, τούς χρωματιστούς τίτλους 
πού έλεγαν ότι τό τάδε ποδοσφαιρικό 
μπουλούκι συνέτριψε, άφάνισε, έλυωσε, 
διέλυσε, ισοπέδωσε, ξεκλήρισε καί έγώ 
δέν ξέρω τί άλλο έκανε τό αντίπαλο μπου
λούκι. Δυστυχώς τό ίδιο μαρτύριο δοκι
μάζω καί μέ ώρισμένους πού συνηθίζουν 
τό ίδιο σέ άλλους χώρους άλλά τί νά κά
νω; Νά τούς βάλω τήν έφημερίδα κολ- 
λάρο; Έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά 
τό πάρω άπόφασι ότι θά γίνω μόνιμος 
πελάτης τού Μονομελούς Πλημμελειο
δικείου άν όχι άνωτέρου δικαστηρίου. 
Νά κλείσω μάτια καί αυτιά; Είναι κάτι 
τό πρακτικώς δύσκολο άλλά καί γελοίο 
μαζί. Καί νά ήταν μόνο αύτό; Τό δράμα 
μου έξ αιτίας τοϋ ποδοσφαίρου έκτυλίσ- 
σεται παντού καί έντελώς- ξαφνικά. Πη
γαίνω στό περίπτερο νά άγοράσω τσιγάρα 
ή έφημερίδα; Νάσου πάλι οί χρωματιστοί 
τίτλοι, οί μπάλλες, οί σημαίες, καί ένα 
σωρό παρόμοια γελοία άντικείμενα. Πε
ρπατάω στόν δρόμο; Νάσου κάποιος μπό- 
μπιρας μέ παρδαλή ποδοσφαιρική φανέλ- 
λα ή κάποιο σήμα στό πέτο. Περιμένω 
στήν ούρά μιάς συγκοινωνιακής άφετη- 
ρίας; Κάποιοι άπό δίπλα λύνουν μεγα
λοφώνως τις ποδοσφαιρικές διαφορές 
τους. Κάθομαι σέ καφενείο; Πολλές 
φορές άφήνω τόν καφέ μου στήν μέση 
γιατί ξαφνικά μερικοί Κάφροι άρχίζουν 
νά όρύωνται καθώς άναπτύσσουν μέ πά
θος τήν βλακώδη ποδοσφαιρική έπιχει- 
ρηματολογία τους. Πηγαίνω στό Γρα
φείο, τό θέατρο, τόν κινηματογράφο, στά 
κομμάτια; Τά ίδια καί τά ίδια. Τί νά κάνω; 
’Ακόμη καί άν καταλήξω στήν φυλακή, 
ούτε καί έκεΐ θά βρώ τήν ήσυχία μου 
άφοΰ καί οί κατάδικοι παίζουν μπάλλα.. . 
Αυτά.

Εύλάμπιος Σουτιδίνης

ή
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ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΥΠΝΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ 

Μ Ι Α Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ

Μεταβήτε όδόν Α., Ζαχαροπλαστεΐον Β, έπεισόδιον.. .
Σέ λίγα λεπτά οί άνδρες τού περιπολικοϋ έμπαιναν στήν 

πολυτελέστατη σάλα ένός κεντρικού ζαχαροπλαστείου. Οί δύο 
άνδρες—ό ένας σερβιτόρος καί ό άλλος πελάτης—σταμάτη
σαν άμέσως τήν λογομαχία τους. Ή  πρόχειρη άνάκρισις άρχι
σε άπό τόν πρώτο.

Τί συνέβη καί λογομαχείτε; Ρώτησε ό έπικεφαλής ’Ενω
μοτάρχης.

Ό  κύριος άπό έδώ δέν θέλει νά πληρώση τόν λογαριασμό 
του είπε έκείνος.

Μή τόν άκοϋτε κύριε Ένωμοτάρχα!.. .  παρενέβη ό δύστρο
πος πελάτης. Άφοϋ ήπια τό νερό γιατί νά πληρώσω;

Μόνο νερό ήπιατε;
Ό χ ι έφαγα καί μία πάστα. ..
Τότε γιατί άρνείσθε νά πληρώσετε;
Μά άφού ήπια τό νερό; Καί ξέρετε πόσο; Δεκαπέντε όλό- 

κληρα ποτήρια! Είχαμε βάλει στοίχημα πώς άν τά καταφέρω 
δέν θά πληρώσω. Καταλάβατε τώρα κύριε Ένωμοτάρχα μου;

’Εκείνος είχε καταλάβει. ’Επειδή όμως καί οί δύο πλευρες 
ήταν άνένδοτες, άποφάσισε νά τούς κεντρίση τό φιλότιμο.

’Αφήστε θά τά πληρώσω έγώ είπε σέ μιά στιγμή. Αύτό 
ήταν! Μεμιάς τά πνεύματα ήρέμησαν. Κανείς άπό τούς δυό 
δέν δεχόταν αύτή τή λύσι. Τότε άρχισε μιά δεύτερη λογομα
χία άλλά ήρεμη αύτήν τήν φορά.

Θά πληρώσω έγώ! . .  . έλίεγε ό πελάτης.
Γιά χατήρι τού «κυρίου Ένωμοτάρχα» τό κατάστημα δέν 

παίρνει λεφτά! Έπέμενε ό σερβιτόρος. Στό τέλος μάλιστα προ
θυμοποιήθηκε νά κεράση «τά παιδιά πού ταλαιπωρούνται γιά 
τις κουταμάρες τις δικές μας» όπως είπε έπιγραμματικά. Τά 
«παιδιά» όμως άρνήθηκαν εύγενικά καί έφυγαν άφού βεβαιώ
θηκαν ότι τό έπεισόδιο έληξε. Αύτοϊ είναι οί θερμόαιμοι 
Έλληνες μέ τό πατρο παράδοτο φιλότιμό τους.. .

Τό περιστατικό πού θά έξιστορήσωμε συνέβη στήν Θεσ
σαλονίκη, τήν βραδυά τών έγκαινίων τής Διεθνούς Έκθέσεως. 
Μετά τήν γνωστή ίστορική συγκέντρωσι έμπρός άπό τό «Μα
κεδονία Παλλάς», ή λαοθάλασσα είχε πλημμυρίσει τούς δρό
μους τής συμπρωτευούσης. Εκείνη άκριβώς τήν ώρα ένας έν
τρομος άνδρας τηλεφωνούσε στήν Άμεσο Έπέμβασι.

Τρέξτε όσο μπορείτε πιό γρήγορα!... Είπε μέ τρεμάμενη 
φωνή.

Τί συμβαίνει κύριε; ρώτησε ό έκφωνητής.
Βρήκα ένα άνθρωπο πεθαμένο στήν άκρη τού δρόμου!...
’Αφού έγινε ή σχετική τηλεφωνική έπιβεβαίωσις, ξεκίνη

σαν δύο περιπολικά διασχίζοντας μέ δυσκολία τούς δρόμους 
πού είχαν πλημμυρίσει άπό χιλιάδες πεζούς καί όχήματα. Κά
ποτε έφθασαν στό μακάβριο οίκόπεδο. Σέ μιά μισοσκότεινη 
γωνιά ένας ήλικιωμένος άνθρωπος βρισκόταν άκίνητος στό 
χώμα.Μέ τήν διαφορά όμως ότι δέν ήταν πεθαμένος, άλλά... 
μεθυσμένος πού ροχάλιζε τού καλού καιρού. Ένας άπό τούς 
Χωροφύλακες τόν άνεγνώρισε άμέσως.

Είναι ό μπάρμπα—Θανάσης ό Κ. είπε κουνώντας τό κεφάλι 
του μέ θλίψι, καί έσκυψε νά τόν άνασηκώση. Βοήθησαν καί 
δυό-τρεΐς άλλοι. Είδαν καί έπαθαν νά τόν... άναστηλώσουν...

Τήν ίδια δυσκολία βρήκαν μέχρι νά τούς πή πού άκριβώς μένει 
γιά νά τόν μεταφέρουν μέχρι έκεί. Τόν βόλεψαν στό πίσω κά
θισμα καί ξεκίνησαν. Σ’ όλόκληρη τήν διαδρομή ό μεθυσμέ
νος^ έλεγε καί ξανάλεγε μέ άσυνάρτητα γέλια:

Άντε βρέ ΠΑΟΚ τί μοΰ έχεις κάνει... "Αντε χαλάλι σου... 
Νά μή μέ πούνε Θανάση αν δέν έρθω στήν Τούμπα καβάλα σ’ 
ένα βαρέλι... πάρε έσύ τό πρωτάθλημα καί έδώ είμαι έγώ...

Τί λέει; ρώτησε ό όδηγός. Ό  συνάδελφός του πού ήξερε 
τόν βίο καί τήν. ... κρασοπολιτεία τού μπαρμπα—Θανάση, 
έδωσε τις σχετικές έξηγήσεις. Χρόνια τώρα είναι πάντα μεθυ
σμένος. Ό  ίδιος πειράζοντας τόν έαυτό του λέει ότι μέθυσε 
πριν άπό πολλά χρόνια γιατί τό πήρε κατάκαρδα έπειδή έχα
σε ό ΠΑΟΚ τό Πρωτάθλημα, καί πώς άπό τότε έμεινε σ’ αύ
τήν τήν κατάστασι... Ό λοι γέλασαν μέ τό άστεϊο αυτό. Γιά 
λίγο όμως. Μόλις έφτασαν στήν αυλή τού σπιτιού του είδαν 
ότι κανείς δέν περίμενε νά τού άνοιξη... Ένας γείτονας τούς 
βοήθησε νά όδηγήσουν τόν μεθυσμένο μέχρι τό φτωχικό του 
κρερμάτι. Σ’ ένα σκεβρωμένο κομοδίνο είδαν μιά παλιά φωτο
γραφία. Ό  πατέρας καί ή μητέρα μέ δύο καλοντυμένα άγορά- 
κια στήν ποδιά τους... Ό  γείτονας τούς είπε μέ δύο λόγια τήν 
θλιβερή ιστορία. Άπό τήν άλλοτε άνέμελη αύτή οικογένεια 
ζή μόνο ό πατέρας... Ό  βασανισμένος γέρος πού έκείνη τήν 
στιγμή είχε πέσει σέ ύπνο βαθύ. Φαινόταν γαλήνιος. Σχεδόν 
Χαμογελαστός. Ποιός ξέρει τί νά έβλεπε... Στήν σκιά τού 
όνείρου έρχονται πολλές φορές έκεϊνοι πού έφυγαν γιά πάντα. 
Συντροφεύουν τις νύχτες έκείνους πού κλαϊνε τήν ήμέρα...

Στήν Θεσσαλονίκη καί πάλι τό συμβάν. Ή  κυρία ήταν 
άναστατωμένη. Έδώ καί ένα 24ωρο περίπου ό Ντίκ, ένα συμ
παθέστατο «πεκινουά», είχε κλείσει πεισματικά τό στόμα του. 
Καί τί δέν τού έφερε νά δοκιμάση... Μπιφτέκια, παιδάκια, 
ζαμπόν, φρουΐ—γλασσέ, μπισκότα, καί ένα σωρό άλλες λιχου
διές. Τό σκυλάκι είχε ζαρώσει σέ μιά γωνιά χωρίς νά έχη τό 
κουράγιο ούτε καί νά γαυγίση. Καί νά ήταν αυτό μονάχα; Άπό 
τό πρωί μάταια προσπαθούσε νά βρή στό τηλέφωνο ένα γνω
στό της κτηνίατρο. Στό τέλος κατέφυγε—πού άλλοΰ;—στήν 
Άμεσο Έπέμβασι, όπου άνέφερε τά διατρέξαντα.

Λυπούμαι κυρία μου άλλά δέν μπορώ νά σάς έξυπηρετή- 
σω, είπε ό έκφωνητής.

Σάς παρακαλώ στείλτε ένα περιπολικό έπέμεινε έκείνη. 
Έχω άκούσει ότι τό πλήρωμα ένός περιπολικού όλο καί βρί
σκει κάποια λύσι...

Ό  έκφωνητής ήταν έτοιμος νά τής ύποδείξη τήν λύσι τής.,, 
φόλας, άλλά συγκρατήθηκε. Άρκέσθηκε μόνο νά τής πή:

Καλώς κυρία μου... Θά στείλω ένα περιπολικό.
Σέ λίγα λεπτά ό έπικεφαλής τού 2-163, χτυπούσε τό κου

δούνι τής άπαιτητικής κυρίας, ή όποια όμως άπέδειξε ότι οί 
γυναίκες διαθέτουν φοβερή διαίσθησι. Πράγματι ή λύσις πού 
περίμενε βρέθηκε έντελώς άναπάντεχα. Ένας νεαρός Χωρο- 
φύλαξ—ώς φαίνεται άρκετά ζωόφιλος—είχε σκύψει πάνω άπό 
τό σκυλάκι καί τό περιεργαζόταν μέ προσοχή. "Ωσπου κάποτε 
είδε καί... κατάλαβε περί τίνος πρόκειται. Τό ζωάκι είχε μιά 
χαρά στήν ύγεία του. Μόνο πού ή στοργική του κυρία είχε 
σφίξει περισσότερο άπό όσο έπρεπε τό περιλαίμιο καταδικά
ζοντας έτσι τό δύστυχο Ντίκ σέ άργό άλλά σίγουρο θάνατο. 
Ή  συνέχεια ήταν άπλή. Ό  Χωροφύλαξ χαλάρωσε τό περιλαί
μιο, ό σκύλος άνέπνευσε, κούνησε τήν ούρά του, χαιρέτησε μ’ 
ένα γαύγισμα τόν εύεργέτη του, καί ρίχτηκε μέ βουλιμία στό 
φαγητό πού τού σερβίρισε ή κυρία μέ τρεμάμενα χέρια καί δά
κρυα στά μάτια. Ό  Χωροφύλαξ τά είχε καταφέρει μιά χαρά. 
Νά δούμε όμως άν θά τά καταφέρη νά γλυτώση άπό τούς συνα
δέλφους του. Στήν άρχή τόν φώναζαν Ντίκ. "Ωσπου πρό ήμε- 
ρών πρόσθεσαν καί τήν Αγγλική λέξι dog πού σημαίνει σκύ
λος. Αποτέλεσμα: Όπου φανή αντί γιά τό όνομά του άκούει 
ένα ήχηρότατο... Ντίκ-d o g ... Είναι καί αυτό ένα άπό τά 
τυχερά τού έπαγγέλματος. Τού συνιστοΰμε κουράγιο καί ύπο- 
μονή. Γιατί έτσι καί πάρη στά σοβαρά τό πείραγμα, τότε... χά
θηκε...
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Α Π Ο  Τ Ο  ΒΙΒΛΙΟ Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Ω Ν

ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΑΚΙΣ. . . .  ΕΞΑΜΑΡΊΈΙΝ

Ή θυμοσοφία τοΰ λαού μας βρήκε τις κατάλληλες 
λέξεις, για υά έπαιυέση γνωστούς καί άγνώστους, 
έπωνύμους καί ανωνύμους άγωνιστάς, που δίνουν 
καθημρεινά τον μεγάλο άγώνα στον στίβο τής ζωής, 
γιά  νά κερδίσουν το ψωμάκι τους ή πιό περίτεχνα 
λεγόμενο: τόν επιούσιον. Τούς χαρακτηρίζει σάν 
άγωνιστάς, μαχητάς, έπικές μορφές κ.λ.π., κ.λ.π.

Υπάρχουν, όμως καί άλλοι πού παριστάνουν 
τούς άτσίδες καί τούς «άετονύχιδες», οί όποιοι π ι
στεύουν ότι «φέρουν σφραγίδα δωρεάς άνωθεν» καί 
ότι θά φτιάξουν τήν ζωή τους, χωρίς νά φθείρουν 
ούτε τό....παραμικρό κύτταρο τού .... πολυτελούς 
όργανισμού τους. Σ’ αύτήν τήν κατηγορία Ανή
κει ό νέος, σχετικώς, άνθρωπος Δ.Ν. άπό τήν περιοχή 
τού νομού Σερρών, πού συνελήφθη άπό τό Τμήμα 
’Ασφαλείας Κιλκίς, ύστερα άπό στενή παρακολού- 
θησι, γιά διαρρήξεις διαφόρων οίκιών, καταστημά
των καί τελευταία τού Τουριστικού Περιπτέρου

των Εύζώνων. ‘Ο νεαρός διαρρήκτης ώμολόγησε 
τις ... «πολλαπλές» διαρρηκτικές του επιδόσεις μέ 
πολύ θράσος καί άναίδεια, οί όποιες «συναριθμούμε- 
νες» δίνουν ένα αξιοθαύμαστο άπολογισμό σέ.... 
χρήμα καί σέ είδος. ’Από έστιατόριο πού διέρρηξε 
στούς Εύζώνους πήρε 700 δραχμές, μιά φωτογρα
φική μηχανή, ένα τρανζίστορ καί διάφορα τρόφιμα. 
’Επίσης άπό τις διάφορες περιηγήσεις του στόν 
νομό Κιλκίς ... άπεκόμισε 6 μοτοποδήλατα. Άπό 
διάφορα... κοτέτσια τής περιοχής πολλά πουλε
ρικά καί άλλα οίκόσιτα. Αλλά τό μεγάλο «άτού» 
τής καρριέρας του, πού εγκαινίασε μέ λαμπρούς 
οιωνούς προ τεσσάρων μόλις μηνών, ήταν καί τό 
Βατερλώ του. Συγκεκριμένα ή διάρρηξις τού περι
πτέρου τού Ε.Ο.Τ. στούς Εύζώνους, άπό τό όποιον 
άφήρεσε 228.000 δραχμές, τόν πρόδωσε, γιατί μέ 
τά χρήματα πού πήρε άρχισε τήν μεγάλη καί άνυ- 
πολόγιστη σπατάλη. Ή παρακολούθησίς του άπό 
τούς άνδρες τού Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς άπέδωσε 
τά προσδοκόμενα άποτελέσματα. Ό  έπίδοξος 
(μεγάλο) διαρρήκτης συνελήφθη, ώμολόγησε καί 
άναπαρέστησε όλες τις πράξεις του, άποκαλύπτον- 
τας συνάμα πού διέθεσε τήν πλούσια συγκομιδή 
του. Ά πό τήν λεία τής μεγάλης διαρρήξεως τού 
περιπτέρου έσπατάλησε 60.000 δραχμές, ένώ τά 
ύπόλοιπα τά έδωσε στήν μητέρα του καί τόν άδελ- 
φό του, οί όποιοι έξαφανίσθησαν καί καταζητούνται. 
Στο σπίτι του άνευρέθησαν μόνον 16.000, άπό τό 
όχι καί τόσο.,.εύκαταφρόνητο ποσόν τών 228.000 
δραχμών. Είμαστε βέβαιοι ότι ό ήρωάς μας θά μετα- 
μεληθή όπωσδήποτε, πίσω άπό τά σίδερα τής φυλα
κής καί θά σκεφθή, όταν άποφυλακισθή, νά έπιδοθή 
μέ πολλή θέρμη στήν έκμάθησι μιας θετικής δουλιάς, 
γιά τήν μελλοντική του ζωή, βρίσκοντας έτσι τόν 
σωστό προσανατολισμό του. Γιατί είναι άναμφισβή- 
τητη άλήθεια ότι «τό σφάλλειν άνθρώπινον είναι» 
άλλά «τό δίς έξαμαρτεϊν ούκ άνδρός σοφού».

Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι οί πεθερές μέ τις νύφες 
δέν τά πήγαιναν καθόλου καλά μεταξύ τους καί ότι 
τό προαιώνιο μίσος τους όφειλόταν στό γεγονός 
ότι οί πρώτες δέν έννοούν νά... περάσουν στήν πίσω 
θέσι καί νά παραχωρήσουν τά «πρεσβεία» στις δεύ
τερες. Τό πράγμα είναι εύεξήγητο άλλά τρομερά 
δύσκολο, γιά νά πιστέψη ή πεθερά ότι τό άστρο της 
άρχίζει νά̂  ... δύη καί ότι τής νύφης άνατέλλει. Οί 
διαφορές, όμως, μεταξύ τους τακτοποιούνται πάντο
τε —ή σχεδόν πάντοτε—άνώδυνα καί δέν δίνεται συνέ
χεια στήν ιστορία. ’Εντελώς διαφορετικά είναι 
τά πράγματα, όταν οί διαφορές ξεσπάσουν μεταξύ 
πεθερού καί γαμπρού, πράγμα πού συμβαίνει βέ
βαια άρκετά σπάνια, άλλά... «άπαξ» καί ξεσπάσουν 
τέτοιου είδους διαφορές, τότε ή άναμέτρησις φθάνει... 
μέχρίξ έσχάτων. Αύτό, άκριβώς, έγινε προ όλίγων 
ήμερών στήν Πεντέλη καί όπως μάς πληροφορεί τό

ΑΝΤΙΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
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οικείο Τμήμα ’Ασφαλείας οΐ παλαιοί λογαριασμοί τοϋ 
Γ.Κ.Κ. μετά τοϋ πεθερού τού Κ.Β.Ι. ξεκαθαρίστηκαν 
με μιά θεαματική καί συνάμα δυναμική άναμέτρησι, 
που λίγο έλειψε νά στείλη τόν πεθερό στόν τάφο. 
Ό  λαμπρός, λοιπόν, γαμπρός, επειδή υποψιαζόταν 
ότι ό πεθερός του «ενσπείρει ζιζάνια» στήν οικογέ
νεια καί ζητούσε νά πάρη τήν κόρη του πίσω τόν 
κάλεσε.. .τελεσιγραφικώς ή νά εγκατάλειψη τις αξιώ
σεις του ή διαφορετικά νά...μονομαχήσουν καί έτσι 
νά ξεκαθαρίσουν οριστικά τους λογαριασμούς 
τους. Τού πρότεινε, μάλιστα, ίπποτικώτατα, νά 
έκλέξη αυτός τά όπλα καί νά προτείνη τους μάρτυ
ρες του. 'Αλλά τελικά αποφάσισαν «κοινή συναινέσει» 
νά... άλληλοπετροβοληθούν (άνευ μαρτύρων) μέχρι 
τελικής πτώσεως. Θύμα ήταν ό πεθερός πού με μιά 
γερή πετριά στο κεφάλι, άφέθηκε αίμόφυρτος καί 
αβοήθητος σ’ ένα μονοπάτι κοντά στήνΜονή Πεντέ
λης, αφού ό (λεβέντης;) γαμπρός τού πήρε την 
ταυτότητα, ένα δελτίο ΠΡΟ—ΠΟ καί άλλα χαρτιά,

γιά νά μή τόν άναγνωρίσουν, όταν Θά τ όν εΰρισκαν 
νεκρό όπως πίστευε. Τό θύμα βρέθηκε άπό φύλακες 
τής Μονής Πεντέλης, οί όποιοι καί τόν μετέφεραν 
στο Κ.Α.Τ. ‘Ο δράστης φεύγοντας πήγε (άκουσον, 
άκουσον!!!) γιά νά έξαγνισθή σε μιά έκκλησία στό 
Χαλάνδρι, όπου άναψε ένα κεράκι καί προσευχήθηκε 
γιά τή ν οικογενειακή του εύτυχία. "Οταν συνελήφθη 
έδήλωσε μέ κυνική απάθεια, ότι λυπάται πού δέν 
τόν «άφησε στον τόπο» γιά νά άπαλλάξη τήν οίκο- 
γένειά του άπό τόν κακό πεθερό. Νά λοιπόν, κάτι 
περίεργο πού συμβαίνει γιά πρώτη φορά στις σχέσεις 
μεταξύ πεθερικών καί άλλων έξ άγχιστίίας συγγενών. 
Τό προαιώνιο μένος (ίσωςκαί μίσος) τού ασθενούς φύ
λου πού ύπάρχει μεταξύ πεθεράς καί νύφης φαίνεται 
ότι άρχίζει νά μετατοπίζεται στό ισχυρό φύλο καί σί
γουρα ύστερα άπό λίγο οί... νυφοπεθερικοΐ καυγάδες 
θά μεταβληθούν σέ.,.γαμπροπεθερικούς. Τί νάπρο- 
σθέση κανείς; Σημεία τών καιρών καί αύτά...

ΕΝΑΣ. . . .  ΜΕΓΑΛ ΟΠΡΕΠΗΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ

Ό  πρωταγωνιστής τής σχετικής εγγραφής τού 
Βιβλίου Συμβάντων τής Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας 
Προαστείων Πρωτευούσης πίστευε άκράδαντα, ότι
δέν ήταν κανένα συνηθισμένο.... ανθρωπάκι τής
«σειράς καί τής.,.άράδας», πού έτσι τυχαία δημιουρ- 
γήθηκε, γιά νά καταλάβη μιά όποιαδήποτε θέσι 
στήν ζωή. ’Αντίθετα είχε απόλυτη εμπιστοσύνη 
στόν έαυτό του καί ένοιωθε ύπερηφάνεια γιά τήν 
εύστροφία καί τό ... τάλαντο πού μέ απλοχεριά τόν 
είχε φιλοδωρήσει ή φύσις. Σκέφθηκε, λοιπόν, νά 
άξιοποιήση, τό γρηγορώτερο δυνατόν, τά φόντα 
καί τά προσόντα αύτά καί έτσι έβαλε σέ ενέργεια τά 
μεγάλα του σχέδια, τά όποια βέβαια ήταν... μεγα- 
λεπήβολα, άλλά καθόλου νόμιμα καί ήθικά. Διέ- 
πραξε ... όλυσσίδα ολόκληρη άπό απάτες σέ πολ
λούς τομείς τής ανθρώπινης δραστηριότητος, προ
τού καταλήξη φιλοξενούμενος στά κρατητήρια τής 
Ύποδιευθύνσεως ’Ασφαλείας Χωρ]κής. Τό πλαίσιο 
ένεργείας τού Ι.Α.Τ. ήταν έκ πρώτης όψεως πλό, άλ
λά στό βάθος είχε όλα τά στοιχεία πού μόνον μεγά
λος καί άδίστακτος απατεώνας τού καιρού μας 
μπορούσε νά καταρτίση καί στήν συνέχεια νά έκ- 
μεταλλευθή. Τήν είσαγωγή τής κάθε άπατης τήν 
έκανε μέ τόν εξής έπίσημο τηλεφωνικό τρόπο, χρη
σιμοποιώντας ανάλογες αποχρώσεις τής ...βαρύγ
δουπης φωνής του.
«Σάς τηλεφωνώ άπό τήν ’Εφοπλιστική 'Εταιρία.....
τάδε» ήταν ό στερεότυπος τρόπος μέ τόν όποιον 
άρχιζε τίς άπάτες του.

’Αφού έκανε τήν επίσημη αύτή προαναγγελία, 
έπισκεπτόταν έν συνεχεία τούς διάφορους καταστη
ματάρχες, σάν έκρόσωπος τής έταιρίας καί ......
«έντεταλμένος» γιά τήν προμήθεια διαφόρων είδών 
ρουχισμού καί ύποδήσεως. Ύστερα άπό διαπρα
γματεύσεις τούς άποσπούσε κουστούμια, ύποκάμισα, 
ύποδήματα καί άλλα είδη μέ τήν πρόφασι ότι τά
δείγματα θά έγκριθούν άπό τό .....Διοικητικό καί
Οικονομικό Συμβούλιο τής Έταιρίας καί μετά έξα- 
φανιζόταν.

Τό ίδιο... τηλεφωνικό σύστημα έφάρμοζε, γιά νά 
διασκεδάζη μέ φίλους του σέ διάφορα κέντρα πολυ
τελείας.

«Κρατήστε ένα τραπέζι γιά τούς φιλοξενουμένους 
τής Έταιρίας μας» είδοποιούσε. Τό βράδυ...«πολλά 
βαρύς» καί μεγαλοπρεπής πήγαινε μέ τούς φίλους 
του καί όλοι μαζύ τά έσπαζαν καί έφευγαν, άφού 
έλεγαν ό λογαριασμός νά πάη στήν Εφοπλιστική 
Εταιρία, ή όποια ούδέν άναγνώριζε καί φυσικά ούτε 
καί έπλήρωνε. Ύστερα άπ’ όλα αύτά καί γιά νά 
όλοκληρωθή τό ...πλέγμα τών δραστηριοτήτων 
«τού μεγάλης ολκής καί ύψηλής περιωπής» άπα- 
τεώνος, κατάφερε νά άποσπάση 11.500 δραχμάς άπό 
ανήλικο μέ τήν ύπόσχεσι νά τόν μπαρκάρη λαθραία 
στήν ’Αμερική. Στήν συνέχεια «έβαλε στό χέρι» τήν 
Έλληνοαμερικανίδα θεία τού ανηλίκου, άπό τήν 
όποια πήρε χρήματα καί διάφορα τιμαλφή, μέ τήν 
ύπόσχεσι ότι θά τήν παντρευτή. Δέν πρόλαβε, όμως 
νά.,.άπομυζήση άλλα, γιατί τά λαγωνικά τής 
’Ασφαλείας Χωρ]κής τόν είχαν έγκαίρως έπισημάνει 
καί αντί νά φορέση τά δακτυλίδια «τού ύποσχομένου 
καί μή έπερχομένου» άρραβώνος, τού φόρεσαν δύο 
άλλα—κάπως μεγαλύτερα—σέ σχήμα χειροπέδων. 
Τό σενάριο πού θά μπορούσε νά γραφή άπό τήν 
όλη Ιστορία θά τού ταίριαζε ό τίτλος: «Ή θλιβερή 
κατάληξι ένός μεγαλομανούς άπατεώνος».
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ψ ελληνικούς δρόμους

ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ)ΝΙΚΗΖ
478 - 500όν χιλιόμετρον

Γ νω ρίζομ ε τ ις  κ υκλοφ ορ ια κ ές συνθήκες τώ ν  μ εγά λω ν ’Ε θν ικώ ν 
μας δρόμω ν ; Κ αί άν ν α ΐ ,  τ ις  υ π ο λ ο γίζο μ ε  π ά ντα  σ ω σ τ ά ; Α υτά  ε ίνα ι 
δύο βασ ικά  έρ ω τή μ α τα  π ού  π ρ έπ ε ι νά  α π α σ χολού ν  τού ς ό δη γο ύ ς , 
ο ί ό π ο ιο ι, ε ίτε  άπό έπ α γ γελ μ α τ ικ ο ύ ς  λ όγου ς ε ϊτε  άπό ψ υ χ α γ ω γ ία , 
ά φ ή νουν  κάθε φ ορά  τού ς ά σ τικ ούς δρόμους γ ιά  νά βρεθούν σ ’ ένα 
σ α φ ώ ς δ ια φ ορετικό  π ερ ιβ ά λ λον  κ υκλ οφ ορ ία ς μέ έξα ιρετ ικά  έπ ίμ ο -  
μονές δ π ω ς θά έλεγε κ ανείς ά ξ ιώ σ εις  ό δ η γ ή σ εω ς . Γ ια τ ί έκεϊ τό έλά- 
χ ισ το  σ φ ά λ μ α , ή παραμ ικρή  α π ροσ εξ ία , μπορούν νά έχο υ ν  α ιματηρή  
κ α τ ά λ η ξ ι. Ά π ά ν τ η σ ι ε ις  τά  προανα φ ερόμ ενα  έρ ω τή μ α τα  ή καλύτερα  
ώ ρισμένα  ένημ ερ ω τικά  γ ιά  τούς ά να γνώ σ τες σ τ ο ιχ ε ία , θά π ροσ π α- 
θήση νά δώ ση μ ία  έρευνα τού  συνεργάτου  μας 'Υ π ομ ο ιρ ά ρ χου  κ . 
Χ ρήστου Ρ έ π π α , ά να φ ορ ικ ά  μέ τό τ ί  π ρ έπ ει νά  γνω ρ ίζο υ ν  καί ά νά - 
λογα  νά άκολουθούν ή νά  α π ο φ εύ γο υ ν  οί ό δ η γ ο ί, δτα ν κυκλοφ ορούν 
στόν μ εγάλο  αύτοκ ινητόδρομο ’Α θηνώ ν—Θ εσσαλονίκης .

Λιγώτερο άπό 22 χιλιόμετρα—17 ακρι
βώς—είναι τό μήκος τής ’Εθνικής όδοΟ 
’Αθηνών—Θεσσαλονίκης πού αντιστοι
χεί στόν Νομό ’Ημαθίας. Τά πέντε πρώτα 
χιλιόμετρα (478 - 483) ανήκουν διοικητι- 
κώς στόν Νομό Πιερίας καί .. . τροχονο- 
μικώς στόν Σταθμό Τροχαίας ’Αλεξαν
δρείας. Ή  Υπηρεσία αυτή έλέγχει καί 
μερικές άλλες δεκάδες χιλιομέτρων ’Εθνι
κού καί ’Επαρχιακού όδικού δικτύου πρός 
τήν πλευρά τού έσωτερικοΰ τού Νομού 
’Ημαθίας. ’Αλλά τό νευραλγικώτερο ση
μείο τής δικαιοδοσίας της είναι τά 22 
χιλιόμετρα τής Παλαιάς ’Εθνικής οδού 
’Αθηνών—Θεσσαλονίκης. "Οπως μας εί
πε ό Διοικητής τής Διοικήσεως Χωροφυ
λακής Βέροιας Άντισυνταγματάρχης κ. 
Χαράλαμπος Ψ η λογ ιαννόπουλος, ό Στα
θμός Τροχαίας ’Αλεξανδρείας, είναι τό 
προκεχωρημένο «μάτι» τής Διοικήσεως 
του στό μικρού μήκους άλλά μεγάλης 
κυκλοφοριακής σπουδαιότητος όδικό αύ- 
τό διάστημα. Ό  κ. Διοικητής προσέθεσε 
επίσης ότι ή ’Αλεξάνδρεια άκόμη καί με
τά τήν λειτουργία τού νέου αυτοκινητο
δρόμου Κατερίνης—Θεσσαλονίκης, έξα- 
κολουθεΐ νά είναι ένας πολυσύχναστος ά
δικός κόμβος, όπου διασταυρώνονται 
έκατοντάδες οχήματα μέ προορισμό ή 
άφετηρία τήν Θεσσαλονίκη —ίδίως τήν 
βιομηχανική περιοχή της —τήν Βέροια, 
Νάουσα, Κοζάνη καί άλλες περιοχές τής 
Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί μέ αυτά πρέ
πει νά ύπολογισθοΰν καί πολλά άλλα— 
ίδίως γεωργικά μηχανήματα—πού έχουν 
έδρα τήν πυκνοκατωκημένη καί παραγω
γική περιοχή τής ’Αλεξάνδρειάς. ’Αλλά 
άς παρακολουθήσωμε— άπό κυκλοφορια- 
κή πάντα σκοπιά —τά περισσότερο άξιό- 
λογα σημεία τού μικρού αύτοΰ όδικοΰ 
τόξου τών 22 χιλιομέτρων πού άρχίζει λί
γο πριν άπό τόν ’Αλιάκμονα, καί τελειώ
νει άκριβώς στό ύψος τής γέφυρας τού 
Λουδία. Όπως προαναφέραμε, τά πέντε 
πρώτα χιλιόμετρα, άνήκουν στήν «Πιερι-

κή» ’Εθνική όδό. Ή  «προσάρτησις» τών 
χιλιομέτρων αυτών στήν περιοχή εύθύνης 
τού Σταθμού Τροχαίας ’Αλεξανδρείας, 
έξασφάλισε μία στενώτερη έπιτήρησι ή

όποια θά ήταν οπωσδήποτε δύσκολη — 
λόγω μεγάλης άποστάσεως—γιά τήν Τρο
χαία Κατερίνης. Όπως μάς είπε ό τρο
χονόμος Χωροφύλαξ κ. Δημήτριος Κου- 
τσουμπίδης, στά πέντε αυτά χιλιόμετρα 
είχε παρατηρηθή παλαιότερα μία άνησυ- 
χητική συχνότης άτυχημάτων. Τά περισ
σότερα άπό αύτά συνέβαιναν στό ύψος 
τού 482ου χιλιομέτρου έπειδή ώρισμένοι 
όδηγοί δέν υπολόγιζαν σωστά τήν στε
νότητα καί τήν κυρτότητα μιας μικρής 
γέφυρας πού υπάρχει άνάμεσα άπό δύο 
σχετικά μεγάλες ευθείες. Ώρισμένοι ό
δηγοί, παρασυρόμενοι άπό τήν ευθεία, 
δέν έμείωναν τήν ταχύτητα μέ άποτέλε- 
σμα νά άναπηδοΰν τά όχήματα. Όπως 
είναι φυσικό, άπό τήν ξαφνική αύτή άνα- 
πήδησι, χανόταν πρός στιγμήν ό έλεγχος 
καί ή ευστάθεια τού οχήματος πού πολλές 
φορές κατέληγε στό άντίθετο ρεύμα κυ
κλοφορίας μέ συχνό επακόλουθο τήν σύγ- 
κρουσι ή τήν έκτροπή, όταν μάλιστα τό 
όδόστρωμα είχε τήν συνηθισμένη όλι- 
σθηρότητα άπό τήν βροχή ή τήν άσυνή- 
θιστη άπό τά παγωμένα κατάλοιπα τής 
βροχής. Ή  όδική αύτή άνωμαλία έχει 
ήδη άποκατασταθή μέ τήν διαπλάτυνσι 
τής γέφυρας καί τού οδοστρώματος σέ

’Αλεξάνδρεια: Τρεις μεγάλες άρτηρίες μεταφέρουν τό κυκλοφοριακόν ρεύμα πρός 
Θεσσαλονίκην—’Αθήνας—Βέροιαν. Ό  όδικός αυτός κόμβος έξακολουθεΐ νά είναι 
πολυσύχναστος άκόμη καί μετά τήν παράδοσιν εις τήν κυκλοφορίαν τού νέου 
αυτοκινητοδρόμου Κατερίνης—Θεσσαλονίκης.
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ώρισμένη άπόστασι. Μέ αύτό όμως δέν 
σημαίνει ότι τό σημείο αύτό προσφέρε- 
ται γιά ύψηλές ταχύτητες άφοϋ καί άπό 
τις δυό πλευρές υπάρχουν έπικίνδυνες 
στροφές. Άπό τις τελευταίες, θά πρέπει 
να έπισημάνωμε έκείνη ή οποία δημιουρ- 
γεΐται μετά άπό δύο περίπου χιλιόμετρα, 
καί πριν άπό τήν γέφυρα τού ’Αλιάκμονα. 
Ή στροφή αύτή, εκτός άπό ολισθηρό
τητα. έχει καί περιωρισμένη ορατότητα 
καθώς πλαισιώνεται δεξιά καί αριστερά 
άπό δύο πυκνές δενδροστοιχίες. Πριν 
διασχίσωμε τήν γέφυρα τού ’Αλιάκμονα, 
θά πρέπει νά άναφέρωμε ότι τούς χειμε
ρινούς μήνες έχει μόνιμη σχεδόν ολισθη
ρότητα καί όταν ακόμη τό υπόλοιπο οδό
στρωμα είναι στεγανό. Τις περισσότερες 
ώρες ή έπιφάνειά της καλύπτεται άπό μία 
λεπτή καί γυάλινη όπως θά έλεγε κανείς 
κρούστα, πού δημιουργεΐται καθώς τό 
ψυχρό ρεύμα άέρος έρχεται σ’ επαφή μέ 
τήν διάχυτη άπό τήν κοίτη τού ποταμού 
ύγρασία. Έτσι ό οδηγός ό όποιος άγνοεΐ 
ή λησμονεί τήν λεπτομέρεια αύτή άντι- 
μετωπίζει μέ μεγάλες πιθανότητες τόν 
κίνδυνο τής έκτροπής. Αύτό τούλάχιστον 
προκύπτει άπό όσα άτυχήματα συμβαί
νουν κατά καιρούς στό σημείο αύτό. 
Στά έπόμενα τρία χιλιόμετρα (487 - 490ον) 
συναντάμε τό χωριό Νησέλι καί τήν σι
δηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης — 
Φλωρίνης, ή οποία φυλάσσεται. 'Η δι
πλή διαχωριστική γραμμή τού οδοστρώ
ματος στό πρώτο σημείο καί ή προειδο
ποιητική πινακίδα πριν άπό τό δεύτερο, 
όταν δέν παραβιάζοντας προστατεύουν 
τούς οδηγούς άπό δυσάρεστα έπακόλουθα. 
Θά πρέπει νά προστεθή επίσης ότι ή σι
δηροδρομική γραμμή βρίσκεται μετά 
άπό. μία μεγάλη εύθεΐα. Αύτό σημαίνει 
ότι οί οδηγοί πού έχουν κατεύθυνσι πρός 
τήν Θεσσαλονίκη πρέπει νά μειώνουν 
εγκαίρως ταχύτητα. Τό Ιδιο ισχύει καί 
γιά τό σημείο τής οδικής διακλαδώσεως 
πρός Πλατύ όπου σημειώνονται άτυχή
ματα άπό παραβιάσεις τής προτεραιότη- 
τος. Ένα κρίσιμο επίσης σημείο, είναι 
ό πριν άπό τήν είσοδο τού έργοστασίου 
ζακχάρεως οδικός χώρος (496 χιλιόμε
τρου). Ό  κίνδυνος τού άτυχήματος δέν 
προέρχεται αποκλειστικά άπό τόν συνω
στισμό τών γεωργικών έλκυστήρων πού 
μεταφέρουν ζαχαρότευτλα, αλλά καί άπό 
τήν έλλειψι ήλεκτροφωτισμοϋ άπό τήν 
μία πλευρά τού δρόμου, καί συγκεκριμένα 
τήν δεξιά γιά όσους έρχονται άπό τήν 
Θεσσαλονίκη. Άπό τήν αίτια αύτή ση
μειώνονται τις νυκτερινές ώρες προσ
κρούσεις στό μέτωπο μιας νησίδος ά- 
σφαλείας, ή όποια μέ αυτές τις συνθήκες 
είναι φυσικό νά μή δικαιώνη απόλυτα τόν 
χαρακτηρισμό της αυτόν. Μέχρι νά όλο- 
κληρωθή ό ήλεκτροφωτισμός, ή ατέλεια 
αύτή έχει έπισημανθή άπό τήν Τροχαία 
μέ σχετική πινακίδα. Λίγα μέτρα πριν άπό 
τήν γέφυρα τού Λουδία συναντήσαμε 
μία ομάδα άπό τροχονόμους καί περαστι
κούς όδηγούς πού άπομάκρυναν άπό τό 
κατάστρωμα τού δρόμου τά έπικίνδυνα 
γιά τήν κυκλοφορία κατάλοιπα ένός άτυ
χήματος: γυάλινα αιχμηρά κομμάτια. 
Εύτυχώς δέν είχε συμβή τίποτε τό σοβα
ρό, εννοείται άπό πλευράς άποτελεσμά- 
των τού άτυχήματος. Ένα φορτηγό, γε
μάτο άπό κιβώτια μέ κενές φιάλες, πέρα
σε τήν γέφυρα χωρίς ό όδηγός του νά 
μετριάση τήν ταχύτητα. Αποτέλεσμα: 
Αναπήδησε σάν άφηνιασμένο άλογο 
χωρίς νά ύπακούη γιά λίγα δευτερόλεπτα 
στόν όδηγό του, ό όποιος μόλις τήν τε

λευταία στιγμή κατώρθωσε νά τό άκινη- 
τοποιήση λίγα έκατοστά πριν άπό τό χεί
λος τού δρόμου καί στό άντίθετο ρεύμα 
κυκλοφορίας. 'Η διασπορά τών κιβωτίων 
έγινε άπό τήν «μεθυσμένη» αύτή πορεία 
τού αυτοκινήτου άλλά καί τήν κακή φόρ- 
τωσι. Εύτυχώς πού έκείνη τήν στιγμή ό 
δρόμος στό σημείο αύτό ήταν κενός. Ε ν
νοείται ότι άν συνέβαινε τό ίδιο μέ ύγρό 
ή παγωμένο οδόστρωμα ή τωρινή άνώ- 
δυνη έκτροπή θά είχε οπωσδήποτε αιμα
τηρό έπίλογο. Καί νά σκεφθή κανείς ότι 
ό έκ πρώτης όψεως «άτζαμής» αύτός όδη
γός ήταν παλαιός έπαγγελματίας. γνώ- 
σι:Γ1€ τής περιοχής, άλλά δυστυχώς άπρό- 
σεκτος ή τούλάχιστον άφηρημένος έκεί
νη τήν στιγμή. Τό ίδιο άσφαλώς συνέβη 
καί μέ πολλούς συναδέλφους του οί ό
ποιοι έχουν γίνει πρωταγωνισταί πολλών 
άτυχηματων στήν ίδια περιοχή "Οπως 
μάς πληροφορεί ό Διοικητής τού Σταθμού 
Τροχαίας Αλεξανδρείας Άνθυπασπιστής 
κ. Λάζαρος Μαδεμλής, στό οδικό διάστη
μα τών 22 χιλιομέτρων πού διανύσαμε,

στήν 4ετία 1970-1973 έγιναν 19 θανα
τηφόρα άτυχήματα, 239 μέ σωματικές 
βλάβες, καί 324 μέ υλικές ζημίες. Καί ό 
αιματηρός άπολογισμός: 19 νεκροί καί 
370 τραυματίες. "Ολα αύτά τά άτυχήματα 
έχουν τήν έξής κλιμάκωσι: Τά θανατη
φόρα ήσαν 6 (1970), 5 (1971), 4 (1972) 
καί 4 (1973). Μέ τήν ίδια χρονολογική 
διάταξι τά άτυχήματα μέ σωματικές βλά
βες είναι 55, 52, 67, καί 65, ένώ μέ υλικές 
ζημίες 61, 64, 103, καί 96. Ό  Άνθυπα- 
σπιστής κ. Μαδεμλής προσέθεσε έπίσης 
ότι σέ πολλά άτυχήματα συνέβη νά έμ- 
πλακούν καί διάφορα γεωργικά μηχανή
ματα, συνήθως έλκυστήρες μέ ρυμουλκού- 
μενα όχήματα (πλατφόρμες). Συγκεκρι
μένα μάς είπε τά έξής: «Ό άριθμός τών 
κυκλοφορούντων γεωργικών έλκυστή- 
ρων εις τόν Νομόν ’Ημαθίας είναι τερά
στιος έν σχέσει μέ τήν έκτασί του. Χα- 
ρακτηριστικώς άναφέρω ότι πρό 2ετίας 
ή άναλογία μεταξύ τρακτέρ καί καλλιερ- 
γουμένων στρεμμάτων είχεν ώς έξής:

Αμερική 1:400, Ελλάς 1:750, Νομός 
’Ημαθίας 1:240. Έν όψει τού τελευταίου 
τούτου καί τού γεγονότος ότι κατά τήν 
έτησίαν, τετραμήνου τουλάχιστον διάρ
κειας συγκέντρωσιν ζαχαρότευτλων, συρ
ρέουν εις τό έργοστάσιον ζακχάρεως 
Πλατέος έκατοντάδες γεωργικών έλκυ- 
στήρων καί έκ τών γειτονικών Νομών, 
είναι χαρακτηριστική ή κυκλοφοριακή 
πίεσις τήν όποιαν ύφίσταται ή ’Εθνική 
όδός μόνον έκ τών όχημάτων τής κατη
γορίας αύτής. Τά άτυχήματα τά όποια 
προκαλοϋν οί γεωργικοί έλκυστήρες ό- 
φείλονται κυρίως εις τήν άπώλειαν τής 
εύσταθείας των συνεπεία ύπερφορτώσεως 
ή πλημμελούς λειτουργίας τού συστήμα
τος τροχοπεδήσεως ή άνυπαρξίας αύτοΰ 
εις τό ρυμουλκούμενον όχημα λόγω άπο- 
συνδέσεως. Τό όλον θέμα άντιμετωπίζε- 
ται διά συνεχών έλέγχων καί διαφωτι- 
στικών ομιλιών. ..».

Σέ έρώτησί μας πού όφείλονται τά 6- 
πόλοιπα άτυχήματα, ό κ. Μαδεμλής εί
πε τά έξής: «’Οφείλονται κυρίως εις τήν

μή ρύθμισιν τής ταχύτητος άναλόγως 
τών έπικρατουσών έκάστοτε κυκλοφορια- 
κών συνθηκών. Εις δευτέραν σειράν έρ
χονται αί άντικανονικαί ύπερβάσεις καί 
αί άντικανονικαί έπίσης πορείαι εις τάς 
στροφάς. Είδικώς διά τό θέμα τής ταχύ
τητος έπιθυμώ νά σημειώσετε τό έξής: 
Αποτελεί τραγικόν σφάλμα ή έντύπωσις 
ώρισμένων όδηγών ότι μετά τήν λειτουρ
γίαν τής νέας όδοϋ Κατερίνης—Θεσσαλο
νίκης, ή μέσω Αλεξάνδρειάς παλαιά εί
ναι κενή καί έπομένως προσφέρεται δι’ 
ύψηλάς ταχύτητας. Τούτο όχι μόνον δέν 
είναι άληθές, άλλά καί άντίθετον πρός 
κάθε έννοιαν καλής όδηγήσεως. Διότι ή’ 
ύποχρέωσις πρός τήρησιν τών περί κυ
κλοφορίας διατάξεων είναι ό κανών έκεΐ- 
νος ό όποιος δέν γνωρίζει έξαιρέσεις. Εί
ναι ένα άξίωμα τό όποιον πρέπει νά γίνη 
γενικόν βίωμα...».

Άνθυπασπιστής κ. Λάζαρος Μαδεμλής — Διοικητής τού Σταθμού Τροχαίας 
Αλεξάνδρειάς: « ....Ή  ύποχρέωσις πρός τήρησιν τών περί κυκλοφορίας διατά
ξεων, είναι ό κανών έκεΐνος, ό όποιος δέν γνωρίζει έξαιρέσεις....... ».
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ΚΑΚΟΠΙΣΤΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μέ πολύ εύτράπελο τρόπο σκαρώνει πολλές φο
ρές ή ζωή, σέ διαφόρους ανθρώπους, τις πιό... κλαυ- 
σι-γελαστικές ιστορίες, πού γιά τον πρωταγωνιστή 
καταντούν συχνά -πυκνά όδυνηρές έμπειρίες. Αυτό

άκριβώς, συνέβη στον Ιταλό έργάτη Πάολο Σ., 
πού διαμένει στο Ντούϊσμπουργκ τής Γερμανίας, 
όπως μας πληροφορούν τά «’Αστυνομικά Χρονικά» 
τής τοπικής ’Αστυνομίας. Ό  άνθρωπος αυτός δέν 
έγνώριζε τήν Γερμανικήν γλώσσα σέ καλό βαθμό, 
γιαυτό καί παρέμεινε ένα χρόνο στις φυλακές, προ
τού μπορέση νά άποδείξη, ότι δέν ήταν ό δράστης 
τραυματισμού πεζού σέ τροχαίο άτύχημα, πού έγινε 
έκεΐνες τις ήμέρες στήν πόλι. 'Ο άτυχής Πάολο τήν 
έπαθε... χονδροειδέστατα, γιατί προφανώς άλλα ήθε
λε νά πή καί άλλα κατέθεσε στήν άπολογία του, τήν 
έπαθε δέ σάν άγράμματος, έπειδή... άντέταξε πεισμα
τική άρνησι, όταν τού πρότειναν νά άπολογηθή... 
μέσω διερμηνέως, ύποψιαζόμενος ότι δέν θά άποδί- 
δονταν πιστά όσα θά κατέθετε. Είναι παρατηρημένο, 
λοιπόν, ότι ή Θεία Δίκη τιμωρεί τούς κακόπιστους 
μέ τόν δικό της τρόπο καί πολλές φορές μάλιστα πο
λύ σκληρά. Θά πρέπει, συνεπώς, όλοι οί άνθρωποι— 
καί πρό παντός οί... παραπτωματίες—νά είναι ειλι
κρινέστεροι άπέναντι στις ’Αρχές καί νά τις περι
βάλλουν μέ τήν άνάλογη έμπιστοσύνη, ιδιαίτερα μά
λιστα όταν αύτό τό άπαιτοΰν ειδικές περιστάσεις, 
όπως στήν περίπτωσι τού άτυχούς Πάολο. Άλλοιώς 
ή τιμωρός Νέμεσις έκδικεΐται μέ ένα πολύ ιδιότυπο 
τρόπο, μεταβάλλοντας τούς «άτυχήσαντας φίλους» 
σέ... κατηγορουμένους όλκής.

ΧΟΜΠΥ____ΑΛΑ — ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ

Μιά πολύ πρωτότυπη καί συνάμα κυνική δήλωσι 
έκαμαν τά μέλη έγκληματικής συμμορίας στο Χιού
στον τής ’Αμερικής σέ ειδική «πρές-κόμφερανς» πού 
έδωσαν στά άστυνομικά κρατητήρια όπου κρατούν
ται, βαρυνόμενοι μέ σωρεία ειδεχθών έγκλημάτων. 
Οί νεαροί έγκληματίες, ήλικίας άπό 23 μέχρι 34 
ετών, Ρ. Β., ή άδελφή του Σάενς, ό Τζό Λ., ή Άντζε- 
λα Φ., ό Ε. Μ. καί ό Μ. Σ. έδήλωσαν ότι διέπραξαν 
τά καταμαρτυρούμενα εις βάρος τους έγκλήματα, 
γιά νά αισθανθούν κάτι... τό άσύνηθες, έπειδή ή ζωή 
τούς φαίνονταν άπελπιστικά άνιαρή. Χωρίς περίσ
κεψη χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ, όπως θά έλεγε ό 
Καβάφης, οί έξ τής συντροφιάς (πού δέν ήσαν κα
θόλου υπέροχοι) έσκότωσαν κατά τούς τελευταίους 
2 μήνες τούλάχιστον 10 άτομα, άπλώς καί μόνον γιά 
νά ποικίλουν τήν ζωή τους, έπειδή τούς έφαίνετο 
άπελπιστικά άνιαρή καί έπειδή έπί τέλους μιά φορά 
μόνον... κάθεται κανείς στήν ήλεκτρική καρέκλα, 
όπως χαρακτηριστικά έδήλωσαν. Ή  έξωφρενική αύ- 
τή δήλωσι, όσο καί άν «σοκάρει», είναι άντιπροσω- 
πευτική τού πνεύματος καί τής νοτροοπίας τής έπο- 
χής μας, γιαυτό καί ό αρμόδιος ’Αστυνόμος σέ όμι- 
λία του στό συνέδριο νομικών τής πόλεως τού Χιού
στον έδήλωσε, ότι ή άνοδος τής έγκληματικότητος 
προχωρεί μέ καλπάζοντα ρυθμό καί ήδη έφθασε «σέ

ύψος ούρανοξύστου». Τό φαινόμενο είναι άνησυχη- 
τικό καί γιαυτό θά πρέπει νά άπασχολήση σοβαρά 
τούς έγκλη ματολόγους καί τούς νομικούς, άπό τούς 
όποιους περιμένομε νά δοθή τέλος πάντων μιά υπεύ
θυνη καί έγκυρη έξήγησι τών τρομερών αύτών ση
μείων τών καιρών μας. Ή  άλήθεια πάντως είναι, ότι 
οί νέοι αύτοί άνθρωποι, δέν βρήκαν άκόμη τόν σω
στό προσανατολισμό τους, γιατό καί θά πρέπει νά 
τούς τόν δείξη ή πολιτεία καί νά τούς καθήση «μιά 
καί καλή» στήν ήλεκτρική καρέκλα, γιά νά... έκτο- 
νωθούν οί άνθρωποι καί νά έκπληρώσουν έτσι στό 
άκέραιον τήν... ένδιάθετη έπιθυμία τους. "Η μήπως 
έχετε άντίρρησιν;
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ΛΗΣΤΑΙ ΑΛΛΑ____ΥΠΟΜΟΝΗΤΙΚΟΙ

’Απίστευτο, άλλα αληθινό!!! Νά σέ κλέβουν ή 
όρθώτερα νά σέ ληστεύουν καί γιά λόγους... Εφο
ρίας νά μή τολμάς νά καταγγείλης τήν πράξι στην 
’Αστυνομία, είναι ένα θέμα πού θά άπασχολήση τήν 
στήλη μας. "Οπως πληροφορούμεθα, άπό σχετική 
εϊδησι έκ Λονδίνου, συμμορία όλόκληρη ληστών 
μπήκε σέ μιά Τράπεζα στήν συνοικία Πάρκ Λαίην 
τοϋ ’Αγγλικής Πρωτευούσης καί διέρρηξε τήν θυ
ρίδα άσφαλείας καί τό χρηματοκιβώτιον, άπό τό 
όποιον άπεκόμισε ένάμισυ εκατομμύριο λιρών στερ
λινών. Σ’ αυτές τις θυρίδες οί ένοικιασταί διατηρούν 
τίτλους μετοχών, μετρητά καί κοσμήματα, τά όποια 
δέν έπιθυμοΰν νά δηλώσουν στήν ’Εφορία, άποφεύ-

γοντας έτσι τήν βαρειά φορολογία. ’Επειδή, λοιπόν, 
τά έγνώριζαν όλα αυτά οί λησταί, ή έπιχείρησίς 
τους δέν έγινε καθόλου... ληστρικά καί βιαστικά. 
Μπήκαν στήν Τράπεζα μέ άντικλείδια άπό τήν κεν
τρική είσοδο καί μετά στήν αίθουσα τών χρηματο
κιβωτίων, όπου καί έκαμαν τήν σύνθεσι τοϋ όρθοΰ 
συνδυασμού τής ήλεκτρονικής κλειδαριάς. Έπειτα 
άπέκοψαν μέ πριόνι τά κάγκελα πού τούς έχώριζαν 
άπό τό χρηματοκιβώτιον καί τις θυρίδες άσφαλείας 
καί προτού έξέλθουν κατέστρεψαν τις κλειδαριές 
μέ σφυρί. Έμειναν μέσα όλη τή νύκτα καί είχαν μερι- 
μνήσει νά πάρουν μαζί τους καφέ, τσάι καί σάν- 
τουϋτς, μήπως καί πεινάσουν ή διψάσουν κατά τήν 
διάρκεια τής... «έργασίας» τους. Έπέδειξαν δέ τόση 
ήρεμία καί υπομονή, ώστε ή Σκώτλαντ Γυάρντ τούς 
έχαρακτήρισε «συμμορία τών ύπομονητικών». Είναι 
γεγονός, ότι οί λησταί ήταν τρομερά υπομονητικοί 
καί άδιαφοροΰσαν άπόλυτα προς τόν κίνδυνο, γιατί 
ήξεραν έκ τών προτέρων, ότι αύτές οί ληστείες δέν 
άποκαλύπτονται άπό τούς κατόχους άξιών, άφοΰ 
γνωρίζουν, ότι θά έλθη άπό πάνω καί ή ’Εφορία, 
σάν σωστή Νέμεσις γιά νά τούς τιμωρήση, έπειδή 
άπέκρυψαν φορολογήσιμα ποσά ή διάφορες άξιες, 
χωρίς νά τις δηλώσουν. Είναι τρομερό πράγμα νά σέ 
ληστεύουν καί μετά νά σέ περιμένη ή δεύτερη ποινή, 
αυτή τήν φορά άπό τό έπίσημο κράτος, πού πολύ πι
θανόν νά είναι «χείρων τής πρώτης».

Τό «σλόγκαν» τής όλης ύποθέσεως είναι ότι, ή 
άπόλυτη νομιμότης ποτέ δέν βλάπτει, ένώ άντίθετα 
ή... μυστικοπάθεια καί ή άσυνέπεια πρός τήν πολι
τεία καί κολάσιμη καί έπιζήμια είναι.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

«... Όταν πιστεύεις ότι έχεις νά ξεκαθαρίσης μέ 
κάποιον παλαιούς λογαριασμούς, τό κάνεις χωρίς 
χρονοτριβή, άδιαφορώντας καί άν άκόμη αύτός ό 
κάποιος είναι ό πρώτος πολίτης τού κράτους ...». 
Έτσι, μάλλον θά σκέφθηκε ό Γάλλος Λ.Ε..., ό όποιος 
—όπως διαβάζομε σέ δημοσίευμα τής «Φράνς-Σουάρ» 
— είσήλθε στήν Προεδρική κατοικία τού Μεγάρου 
τών ’Ηλυσίων, γιά νά άναφέρη στόν Πρόεδρον, ότι 
ή πατρίδα τού... χρωστάει άκόμη λεπτά. Επειδή, 
όμώς, δέν τόν βρήκε σκέφθηκε νά έκτονωθή... γα- 
στριμαργικώς. Έφ’ φ καί ώδήγησε τά βήματά του 
στό... ψυγείο τής πολυτελούς προεδρικής κουζίνας, 
τό όποιο «άλάφρωσε»... δεόντως. "Υστερα πήγε 
στό «όβάλ» σαλόνι τού μεγάρου καί πέρασε μιά... 
θεσπέσια νύκτα, πάνω στόν άσημένιο καναπέ. Ό  
άπρόσκλητος έπισκέπτης έδικαιλόγησε τήν πράξιν 
του μέ τόν ισχυρισμό, ότι ό Γαλλικός στρατός τού 
χρωστάει ώρισμένα χρήματα καί γιαυτό πήγε νά 
συναντήση τόν Πρόεδρο, γιά νά λύση τό πρόβλημά 
του. Ό  ’Αξιωματικός ’Ασφαλείας τού προεδρικού 
μεγάρου έδήλωσε ότι ό άπροσδόκητος ένοικος βρέ
θηκε νά κοιμάται άμέριμνος, υστέρα άπό ένα λου- 
κούλειο δείπνο μέ πλούσιο «όρντέβρ» καί τήν άπα- 
ραίτητη συνοδεία ειδικής «ροζέ» σαμπάνιας στόν 
άνετο καί άναπαυτικό καναπέ τού σαλονιού. Όταν

άνεκαλύφθη βρισκόταν στό μπάνιο καί γυάλιζε μέ 
πολλή επιμέλεια τά παπούτσια του. Στήν κατάθεσί 
του είπε, ότι πήγε νά συναντήση προσωπικώς τόν 
Πρόεδρο, γιατί πιστεύει ότι αύτός είναι ό κύριος... 
φορέας τής οικονομικής πολιτικής τής χώρας καί 
συνεπώς είναι ό ίδιος όφειλέτης πρός τόν... άξιό- 
τιμον κύριον Λ. Έρ... 75 (όλογράφως: έβδομήκοντα 
πέντε) γαλλικών φράγκων. Ή  άμίμητη αύτή ένέρ- 
γεια, άν καί είναι πολλή χονδροκομμένη, έχει ώσ- 
τόσο όλα τά στοιχεία τής... βλακώδους άφελείας, 
γιαυτό καί συνιστοΰμε στόν έπικεφαλής άσφαλείας 
Γάλλο συνάδελφο, άντί νά στείλη τόν... λαθρόβιο 
έπισκέπτη του στό δικαστήριο, καλό θά είναι νά 
τόν στείλη πρώτα σέ... ψυχίατρο.
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___Καί τώρα τί κάνομε; Αυτή ή πασί
γνωστη καί τηλεοπτικής προελεύσεως 
αύτοερώτησις θά ταίριαζε σήμερα για τις 
ύπερδυνάμεις του Εύρωπαϊκοΰ στίβου, 
μετά τήν λήξι του «’Ολύμπικο» τής Ρώ 
μης καί έν οψει των ’Ολυμπιακών του 
1976. Ή  άπάντησις είναι εύνόητη: ’Ανα
τυπώνομε τον «’Αθλητικό οδηγό» μέ 
τήν προσθήκη νέων σελίδων—προγραμ
μάτων εντατικής προετοιμασίας---- ’Εμείς
έδώ—μιά καί δέν έχομε στήν διάθεσί μας 
τις νέες αύτές σελίδες—άρκεσθήκαμε νά 
μελετήσωμε τις παληές. Συγκεκριμένα, 
αύτές πού άφορούν τήν Πανευρωπαϊκή 
διοργάνωσι τού 1971 στο Έλσίνσκι, τούς 
’Ολυμπιακούς τού Μονάχου, καί φυσικά 
τήν έφετεινή άναμέτρησι τής Ρώμης. 
’Από τις σχετικές σημειώσεις πού κρα
τήσαμε προκύπτουν τά έξής: Στο Έλσίνσκι 
ένα χρόνο πριν άπό τούς ’Ολυμπιακούς 
τού Μονάχου, οί πρωταθληταί καί πρω- 
ταθλήτριες των χωρών τής Εύρώπης 
έδημιούργησαν τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ, 
είκοσι ρεκόρ άγώνων, καί έξη ισοφαρίσεις. 
’Εφέτος στήν Ρώμη, δύο χρόνια πριν άπό 
τό Μόντρεαλ, έγιναν τρία παγκόσμια 
ρεκόρ—ολα άπό γυναίκες—έντεκα ρεκόρ 
άγώνων καί μία ίσοφάρισις. Ή  διαφορά 
αύτή τών ρεκόρ είναι περισσότερο αισθη
τή εάν σκεφθή κανείς ότι στήν ’Ολυμπιά
δα τού Μονάχου ό Εύρωπαϊκός στίβος 
έδημιούργησε έντεκα ολυμπιακά ρεκόρ, 
έξη παγκόσμια, τρεις ισοφαρίσεις, ένα 
ρεκόρ Εύρώπης, καί μία ίσοφάρισι. Τί 
σημαίνουν όλα αύτά; ’Αγωνιστική πτώσι 
τής παλαιάς φρουράς τού Εύρωπα'ικού 
κλασσικού άθλητισμού ή άστάθεια τών 
νέων ταλέντων του; ’Αλλά άντί νά δώσωμε 
μονολεκτικές άπαντήσεις ας έξετάσωμε 
καλύτερα τά πράγματα μέ διεξοδικό 
τρόπο. ’Εφέτος στήν Ρώμη άπό τούς 
θριαμβευτάς τού Μονάχου, άλλοι άπου- 
σίασαν καί άλλοι έδειξαν τήν σκιά τού 
παληοΰ καλού έαυτού τους. ’Από τούς 
πρώτους ξεχωρίζομε τούς Ρώσους Ά ρζά- 
νωφ (800 μ .), Ά βίλωφ (δέκαθλον), καί 
Τσάρμακ (ύψος), τούς Άνατολικογερμα- 
νούς Νόρτβιγκ (έπί κοντώ) καί Γιούνγκε 
(ύψος), τούς Βέλγους Πούττεμανς καί 
Λίσμοντ (Μαραθώνειος), καί τον ’Ά γγλο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ 
"MINI ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ,, 

ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Μπέντφορντ (10.000 μ.). Ά π ό  τούς
δεύτερους τούς Φινλανδούς Βασάλα (1.500 
μ .) καί Βίρεν (10.000 μ .), τούς Δυτικογερ- 
μανούς Μπαουμγκάρτνερ (μήκος) καί 
Βόλφερμαν (ακοντισμός), τον Ά νατο- 
λικογερμανό Ντρέμελ (τριπλοϋν), τούς 
Πολωνούς Κόμαρ (σφαίρα) καί Κάτους 
(δέκαθλον) καί τούς Ρώσους Λιτβινένκο 
(δέκαθλον) καί Λούσις (άκόντιον). Μαζί 
μέ τούς τελευταίους θά πρέπει νά προσθέ- 
σωμε καί ώρισμένους άλλους οχι παληούς 
Όλυμπιονίκες, άλλά οπωσδήποτε άθλη-

Σταϋρος Τζωρτζής, ό φιλότιμος άθλητής 
πού ξεπερνώντας τόν έαυτό του παρ’ όλί- 
γον νά άνέβη είς τό βάθρον τών νικητών.

τάς κλάσεως, οί όποιοι έσημείωσαν μέ
τρια ή άπαράδεκτη έμφάνισι. "Οπως έπί 
παραδείγματι ό παγκόσμιος ρέκορντμαν 
τών 800 μ. ’Ιταλός Φιασκονάρο, ό Πολω
νός Μπουκιάρσκι (έπί κοντω), οί Σουη
δοί "Ισακσον (έπί κοντφ) καί Μπρούκ 
(δισκοβολία) κ.λ.π. Ποιοι άπό όλους 
τούς άθλητάς πού έλαμψαν μέ τήν άπου- 
σία τους ή άπεγοήτευσαν μέ τήν παρου
σία τους, θά κατορθώσουν νά βρουν καί 
πάλι τή φόρμα τους; Καί άν αύτό συμβή, 
θά τήν διατηρήσουν μέχρι τούς ’Ολυμπια
κούς άγώνες τοΰ Μόντρεαλ; Τό τελευταίο 
έρώτημα ισχύει καί γιά ώρισμένους 
άλλους οί όποιοι πήραν ένα μετάλλιο 
στήν Ρώμη άλλά μέ τ ά . .. .δόντια. Παρά
δειγμα ό Ρώσος Μπορζώφ (100 μ.) ό 
όποιος άν καί πρώτος νικητής, έλάχιστα 
θύμισε τόν άσύλληπτο σπρίντερ τοΰ Μο
νάχου μέ τό χρυσό «ντάμπλ». Φυσικά 
δέν γίνεται λόγος γιά τούς Ρώσσο Σανέ- 
γιεφ (τριπλοϋν) καί Τσέχο Ντάνεκ (δί
σκος) οί όποιοι έκλεισαν τήν καρριέρα 
τους ούσιαστικά στήν Ρώμη κερδίζοντας 
άπό ένα χρυσό καί άργυρό μετάλλιο άντι- 
στοίχως. Οΰτε γιά τούς παληούς Ό λυ- 
μπιονίκες ’Ιταλό Μεννέα (200 μ.), Γάλ
λο Ντρύ (110 μ. έμ π .), Πολωνό Μαλι- 
νόφσκι (3.000 μ. στήπλ), Άνατολικο- 
γερμανό Μπρύζενικ (σφαίρα), καί Φιν- 
λανδό Τσιτόνεν (άκόντιον) οί όποιοι 
έκέρδισαν άπό ένα χρυσό μετάλλιο, ένώ 
παράλληλα έδειξαν ότι έχουν όλα τά 
φόντα γιά νά άνεβοϋν στο ’Ολυμπιακό 
βάθρο τοΰ Μόντρεαλ. Αύτά γιά τούς 
άθλητάς μέ παληές ολυμπιακές καί μή 
περγαμηνές. Ά πό  τούς νεώτερους ή 
λιγώτερο γνωστούς στο άπώτερο παρελ
θόν άθλητάς, πολλοί είναι έκεϊνοι οί

”0  πίναξ τών μεταλλίων 
«άνδρών -  γυναικών» τοΰ 11ου 
πανευρωπαϊκού πρωταθλήμα
τος στίβου έχει ώς έξής:

Χρ . Ά ρ . Χ άλ.
Ά ν . Γερμανία 10 13 5
Ρωσία 9 3 6
Μ. Βρεταννία 4 3 3
Πολωνία 4 1 4
Φινλανδία 4 1 4
Γαλλία 2 2 1
Δ . Γερμανία 1 4 6
’Ιταλία 1 2 2
Γ ιουγκοσλαβ ία 1 1 1
Βουλγαρία 1 1 —
Δανία 1 1 —
Ουγγαρία 1 — —
Τσεχοσλοβακία — 3 2
Ρουμανία — 2 1
Σουηδία — 1 1
Νορβηγία — — 2
Βέλγιο — — 1
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Μέ επιτυχία έγιναν καί έφέτος οί Δ ' Θερινοί Διασυλλογικοί άγώνες σκο

ποβολής άεροβόλων όπλων πού ώργάνωσε στις εγκαταστάσεις του ό Σκοπευ
τικός Σύλλογος Βόλου κατά τό διήμερο 31 ]8—1 ]9]1974. Στήν συνάντησι αύ- 
τή έλαβαν μέρος σκοπευταί καί σκοπεύτριες τής Χωροφυλακής, τής Π .Σ .Ε ., 
τής Δ .Ε .Η ., τού Παναθηναϊκού, τής Α .Σ.Ο .Ε .Ε ., των Πανεπιστημίων Πα- 
τρών, Ίωαννίνων καί Θεσσαλονίκης, καί τού οργανωτικού Συλλόγου. Πρώτες 
νίκες εσημείωσαν οί Μάνθος Ε. τής Δ .Ε .Η . (άεροβόλον τυφέκιον άνδρών 
364J400) Λιάρος Π. τής Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (άεροβόλον τυφέκιον έφήβων 338 ]400), 
Παπακωνσταντίνου Ε. τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (άεροβόλον τυ
φέκιον γυναικών 324 ]400), Κοτρώνη Κ. (άεροβόλον τυφέκιον παίδων 393]400 

νεον πανελλήνιον ρεκόρ), Παπαγεωργόπουλος Α. τού Παναθηναϊκού (άε
ροβόλον πιστόλιον άνδρών 386]400), Χωροφύλαξ Σπυριδούλα Καρακώστα 
(άεροβόλον πιστόλιον γυναικών 352J400—νέον πανελλήνιον ρεκόρ) καί 
Μπάλτας Δ. τής Π .Σ .Ε . (άεροβόλον πιστόλιον έφήβων 365J400—νέον 
πανελλήνιον ρεκόρ). Ή  όμάς τής Χωροφυλακής κατέλαβε δευτέρα ομαδική 
θέσι στήν κατηγορία τού άεροβόλου τυφεκίου άνδρών μέ 1364 ]1600 (Χωρο
φύλακες Βασιλειάδης Β. 4ος, Ή λιάδης Π. 5ος, Ρούσης Ν. 14ος, Δημούλας Α. 
15ος), πρώτη θέσι στήν κατηγορία άεροβόλου πιστολιού άνδρών μέ 1407 ]1600 
(Μοίραρχος Κοτρώνης 2ος καί Χωροφύλακες Βασιλειάδης Β. 4ος, Ζέρβας Ν. 
6ος καί Ζέρβας Γ. 13ος) καί πρώτη έπίσης στήν κατηγορία τού άεροβό
λον πιστολιού γυναικών μέ 977]1200 (Χωροφύλαξ Καρακώστα 1η, Υ πενω 
μοτάρχης Νικολοπούλου Β. 2α άφού ισοφάρισε τό παληό πανελλήνιο ρεκόρ 
τής Σιακαμπένη τής Δ .Ε .Η . 345]400, Χωροφύλαξ Φέκα Β. 3η καί ‘Υπενω
μοτάρχης Γαλάνη Δ. 4η). ‘Η στήλη συγχαίρει θερμά την Χωροφύλακα 
δεσποινίδα Καρακώστα, τον έφηβο κ. Δ. Μπάλτα καθώς καί τήν μικρή Κατε
ρίνα Κοτρώνη θυγατέρα τού πρωταθλητοΰ μας Μοιράρχου κ. Δημητρίου 
Κοτρώνη. Τά νέα ρεκόρ πού επέτυχαν εντυπωσιάζουν καί συγχρόνως άνοίγουν 
νέους δρόμους εύγενούς άμίλλης άλλά καί προόδου τής Ελληνικής σκοπευτι
κής οικογένειας.

Ή γυναικεία όμάς σκοποβολής τής Χωροφυλακής ή όποια διεκρίθη 
εις τούς Δ' θερινούς διασυλλογικούς άγώνας.

όποιοι έπεισαν ότι θά πρωταγωνιστή
σουν στον Εύρωπαϊκό καί Παγκόσμιο 
χώρο τού στίβου. Αύτοί είναι οί Γιουγ- 
κοσλάβος Σουσάνι (800 μ .), οί ’Άγγλοι 
Τόμσον (Μαραθώνειος), Φόστερ 
(5.000 μ .), Τζέκινς (400 μ.) καί Πάσκοε 
(400 μ. έμ π .), ό Δυτικογερμανός Χόντς 
(400 μ.), οί Άνατολικογερμανοί Κούσμαν 
(10.000 μ.) Γιούστους (1.500 μ.) καί 
οί άδελφοί Βοντζύνσκυ (110 μ. έμπ.), 
ό Δανός Τέριγκ (ύψος) καί οί Ρώσοι 
Σάπκα (ύψος), καί Σπυριντόνωφ (Σφύρα) 
ό όποιος μάλιστα προ ήμερών κατέρριψε 
τό παγκόσμιο ρεκόρ μέ 76,66 μ.

’Από όλους αύτούς τούς άθλητάς έντυ- 
πωσίασαν περισσότερο μέ τις ιστορικές 
κούρσες τους οί Σουσάνι, Μαλινόφσκι, 
Φόστερ καί Κούσμαν. Βεβαίως δέν έγιναν 
Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά ρεκόρ. Αύτό 
είναι μία ένδειξις ότι μετά τήν ομαδική 
πτώσι τών βετεράνων, ό Εύρωπαϊκός 
στίβος βρίσκεται σέ ένα σύντομο μετα
βατικό στάδιο. Πριν περάσωμε στις 
γυναίκες θά άφιερώσωμε λίγες γραμμές 
γιά τούς "Ελληνες. ’Ά ν έξαιρέσωμε τον 
Τζωρτζή οί άλλοι άπέτυχαν νά διακρι- 
θοΰν. *0 μαχητικός καί πάντα φιλότιμος 
άθλητής μας, μετά τήν άποχώρησι τού 
Παπανικολάου καί τό άτύχημα τού Πα- 
παγεωργόπουλου προ διετίας στο Μόνα
χο, είναι άναμφισβήτητα ό πρώτος στήν 
κορυφή τού Ελληνικού στίβου. ’Ά ν δέν 
είχε καταπονηθή άπό τις πολλαπλές 
συμμετοχές του οέ προηγούμενους διε
θνείς άγώνες καί δέν έτρεχε σέ έξωτερικό 
«κουλουάρ», σίγουρα θά έκέρδιζε τό με
τάλλιο άπό τον Ρώσο Γαβριλένκο. Οί 
άλλοι άθληταί μας έλπίζουμε ότι θά 
άπέκτησαν μία πολύτιμη εμπειρία άπό 
τούς άγώνες αύτούς. Ειδικά οί άλτες τού 
ύψους θά πρέπει νά κατάλαβαν ότι είναι 
καιρός νά άρχίσουν νά πηδούν καί αύτοί 
μέ «φώσμπερυ». Είναι μία τεχνική πού 
έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Καί μιά 
καί ό λόγος περί προόδου ας θυμηθούμε 
τις γυναίκες μέ τις θαυμάσιες επιδόσεις 
τους. Ξεκινάμε άπό τά τρία Παγκόσμια 
ρεκόρ πού κατέρριψαν άθλήτριες μιας 
καί μόνης Χώρας (!). Δηλαδή οί Ά να- 
τολικογερμανίδες Ίρένε Φούκς (άκοντι- 
σμός 67,22 μ.), Ρόζμαρυ Βίτσας (ύψος) 
(1,95 μ.) καί ή ομάδα τής μικρής σκυτα
λοδρομίας (42,51). Χαρακτηριστικό γιά 
τήν ίσχυρότητα τής Άνατολικογερμανι- 
κής όμάδος είναι τό γεγονός οτι οί άθλή- 
τριές της άνέβηκαν στο βάθρο τών νικη
τριών σέ 13 άπό τά 15 άγωνίσματα τού 
προγράμματος. Συνολικά έκέρδισαν 15 
μετάλλια (6 χρυσά, 8 άργυρά καί 1 χάλ
κινο). Ά λλά ή πρώτη «κυρία» τού 
Εύρώπαϊκού Πρωταθλήματος υπήρξε ή 
ήλικίας 29 ετών καί μητέρα δύο παιδιών 
Πολωνέζα Σεβίνσκα, ή όποια έξετόπισε 
τήν Άνατολικογερμανίδα Ρενάτα Στέ- 
χερ άπό τήν πρώτη θέσι στά 100 καί 
200 μ. κερδίζοντας συγχρόνως καί ένα 
χάλκινο μετάλλιο ώς μέλος τής όμάδος 
στή μικρή σκυταλοδρομία. Εντυπώσια
σαν έπίσης μέ τις προσπάθειές τους οί 
πρώτες νικήτριες Φινλανδέζα Σαλίν 
(400 μ .), Βουλγάρα Τόμοβα (800 μ.) 
καθώς καί ή Άνατολικογερμανίδα Χοφ- 
μάϊστερ (1.500 μ.) ή οποία έκέρδισε 
καί άργυρό μετάλλιο στά 800 μ. Σταθε
ρές μέ ένα χρυσό μετάλλιο έμειναν οί 
πρώτες νικήτριες τού Μονάχου Ρωσίδες 
Τσίτσοβα (σφαίρα) καί Μέλνικ (δίσκος) 
καί ή Άνατολικογερμανίδα ’Έρχαρτ 
(100 μ. έμπ.). Α ντίθετα πέρασαν στήν 
δεύτερη θέσι ή Άνατολικογερμανίδα Στέ-

χερ (100, 200 μ.) καί ή Ρωσίδα Μπράγ- 
κινα (1.500 μ.) ενώ ή Δυτικογερμανίδα 
Μάϋφαρτ (ύψος) καταποντίστηκε στήν 
έβδομη θέσι. Αισθητή ή άπουσία τής 
ρεκορντγούμαν κόσμου στο μήκος (6,84 μ .) 
Δυτικογερμανίδας Ρόζενταλ. ’Άδικη ή 
άποτυχία στο ίδιο άγώνισμα τής δικής 
μας Μαρούλας Λάμπρου. Καί νά σκεφθή 
κανείς οτι οί τρεις πρώτες νικήτριες 
έσημείωσαν έπιδόσεις μεταξύ 6,65—6,59μ. 
Ή  έλλειψις πείρας είναι ό βασικώτερος 
λόγος τής αποτυχίας της. ’Έ χει όμως 
τά περιθώρια νά διακριθή γιατί είναι μό
λις 21 έτών. Αύτές είναι οί σημειώσεις 
μας άπό τις σελίδες τού χρυσού «’Αθλη
τικού οδηγού» στίβου τής Εύρώπης. 
Συμπερασματικά θά μπορούσαμε νά κα- 
ταλήξωμε ότι ό σημερινός Εύρωπαϊκός

κλασσικός αθλητισμός—περισσότερο ό άν- 
δρικός καί λιγώτερο ό γυναικείος—βρί
σκεται στά χέρια νέων άλλά ταλαντούχων 
αθλητών. Ποιές θά είναι οί μελλοντικές 
έπιδόσεις τους θά τό δείξη ό χρόνος. 
Μιλάνε συνεχώς γιά έπιδόσεις γιατί δια
φορετικά θά κινδυνεύαμε νά βρεθούμε 
έξω άπό τό μεταξύ «Ταρτάν» καί πλα
στικών κονταριών σύγχρονο έπίπεδο άθλη- 
τικό πνεύμα. ’Έ τσ ι είναι. Σήμερα ή σω
ματική ρώμη καί τό άγωνιστικό πνεύμα— 
βασικά στοιχεία τού άρχαιοελληνικοΰ 
«ευ άγωνίζεσθαι»—έρμηνεύονται καί άξιο- 
ποιούνται μέ έντελώς διαφορετικά κρι
τήρια.........
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N E W S
ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΣ

Είναι λίαν εύχάριστον τό γεγονός δτι 
έλειτούργησεν έπιτυχώς είς τήν Θεο- 
λογικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης ύπό τήν 
αίγίδα τοΟ Ιδρύματος Μελετών Χερσο
νήσου τοϋ Αίμου ένα πράγματι «Πολυε
θνικόν Σχολεϊον» κατά τήν λήξασαν 
θερινήν περίοδον.

Τάς πανεπιστημιακού τύπου παραδό
σεις τού ίδιοτύπου αύτού σχολείου πα- 
ρηκολούθησαν μέ Ιδιαίτερον ένδιαφέρον 
(120) περίπου φοιτηταΐ καί κάτοχοι δι
δακτορικών διπλωμάτων Πανεπιστημίων 
έκ τών πέντε ήπείρων τού πλανήτου μας. 
Χαρακτηριστική ήτο ή έπιθυμία όλων 
τών νέων αύτών όπως έπικοινωνήσουν 
προσωπικώς μέ τήν 'Ελληνικήν πολιτι
στικήν κληρονομιάν. Ό  πόθος των βε
βαίως ίκανοποιήθη μέ τήν παρακολού- 
θησιν τού κύκλου μαθημάτων πού άνε- 
φέροντο είς τήν λαογραφίαν, τήν Ιστο
ρίαν, τήν γλώσσαν καί τόν πολιτισμόν 
μας. Εύστοχους δέ έτονίσθη, σύν τοίς 
άλλοις, είς τήν πρός τούς εύγενείς αύ- 
τούς νέους προσφώνησιν τού Γενικού 
Διευθυντοΰ τού Ι.Μ.Χ.Α. κ. Μητσάκη

δτι είς τήν Ελλάδα, τό παρόν καί τό 
παρελθόν άποτελοΰν μίαν ένότητα, μίαν 
συνέχειαν καί δέν είναι δυνατόν νά άπομο- 
νωθοΰν. Περαιτέρω ό κ. Μητσάκης είπεν 
δτι ό Ελληνισμός έχει ένα δυναμισμόν 
πού έκράτησε (3.000) χρόνια καί είναι 
μία συνεχής δημιουργική διαδικασία πού 
μπορεί νά τήν παρακολουθήση τις μέ 
καταπληκτικήν καθαρότητα, ήτις μπο
ρεί νά γίνη χειροπιαστή μόνον μέ τήν 
έπιτόπιον μελέτην, τήν παρατήρησιν 
καί τήν συγκριτικήν διαδικασίαν. Καί 
κατέληξεν δτι καλύτερον μέσον πρός 
έπίτευξιν τού σκοπού αύτού είναι τό θε
ρινόν αύτό σχολεϊον μαθημάτων πού 
ώργάνωσε τό Ι.Μ.Χ.Α. Οί ξένοι σπουδα- 
σταΐ κατά τήν ένταΰθα διαμονήν των πα- 
ρηκολούθησαν παραστάσεις άρχαίας τρα
γωδίας πού έδόθησαν έφέτος άπό τό 
Κ.Θ.Β.Ε. είς Φιλίππους καί Θάσον, έπε- 
σκέφθησαν άξιοθέατα καί άρχαιότητας 
τού βορειοελλαδικού χώρου καί άκολού- 
θως άνεχώρησαν διά Κωνσταντινούπολιν 
πρός έπίσκεψιν τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου.

Ν Ε Α  Τ Η Σ  Χ . Α . Ν .

Κατά τόν τρέχοντα μήνα μέ τήν έναρ- 
ξιν τής νέας περιόδου λειτουργίας τού 
Τμήματος νέων καί άνδρών πού είναι 
μέλη τής Χ.Α.Ν. Θεσσαλονίκης θά λει
τουργήσουν 'Ομάδες καί Ομιλοι Δημο
σιογραφίας, Λογοτεχνίας, Μουσικής, 
Ραδιοφωνίας, Σχεδίου, Φωτογραφίας, 
Μοντελιστών, Φίλων αυτοκινήτου κ.λ.π. 
’Επίσης θά λάβουν χώραν έκδηλώσεις 
μορφωτικοί, καλλιτεχνικοί, ψυχαγωγι
κοί καί έκπαιδευτικοΰ χαρακτήρος, δια
λέξεις, προβολαί κινηματογραφικοί, λο
γοτεχνικά, θεατρικά καί μουσικά βρα- 
δυνά κ.δ. φιλικοί συγκεντρώσεις. Θά 
πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις Νέων 
Λογοτεχνών καί θά συνεχισθοΰν αί έκδη- 
λώσεις «Μπίγκο Γνώσεων» τού προγράμ
ματος Νέων. Είς τήν διάθεσιν τών μελών 
της, ώς γνωστόν, θά είναι συνεχώς ή 
λέσχη, ή δανειστική βιβλιοθήκη καί ή 
μηνιαία ένημερωτική έκθεσίς της. Τόν 
προσεχή δέ Νοέμβριον θά προκηρυχθούν 
0{ έτήσιοι Διαγωνισμοί Λογοτεχνίας, 
Φωτογραφίας καί Διαφανειών καί θά 
λειτουργήση κανονικώς τό πρόγραμμα 
τού Γυμναστηρίου πρός έξυπηρέτησιν 
τών ένδιαφερομένων μελών της.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ 
ΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣ

ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διά τήν προαγωγήν τής Γεωπονικής 
καί Δασολογικής ’Επιστήμης είς τήν 
Χώραν μας, θά λειτουργήση είς Θεσ]κην 
ένα νέον Τμήμα Μεταπτυχιακών Πανε
πιστημιακών Σπουδών, ώργανωμένον έπί 
εύρωπαϊκών προτύπων. "Ετσι πιστεύεται 
δτι μπορεί σύντομα νά έπιτευχθή ό έκ- 
συγχρονισμός τής μεταπτυχιακής διδα
σκαλίας πρός παραγωγήν είδικών έπι- 
στημόνων οί όποιοι θά πλαισιώσουν 
καταλλήλως τά άρμόδια Ιδρύματα έκ- 
παιδεύσεως καί θά συμβάλλουν άναμφι- 
βόλως είς τήν άνάπτυξιν τής έρεύνης 
έν συνδυασμώ πρός τήν θεωρητικήν δι
δασκαλίαν καί τάς πρακτικάς έφαρμογάς 
της διά τήν σταδιακήν παραγωγήν τής 
Γεωπονικής καί τής Δασολογικής ’Ε
πιστήμης είς τόν έλληνικόν χώρον. Τό 
νέον αύτό Τμήμα θά περιλαμβάνη (11) 
ειδικότητας διά τήν Γεωπονίαν καί (4) 
διά τήν Δασολογίαν. Καινοτομίαν Απο
τελεί τό δικαίωμα πού άποκτοΰν οί πτυ- 
χιούχοι δχι μόνον τών οικείων σχολών 
άλλά καί τών άλλων τοιούτων πρός πα- 
ρακολούθησιν τών σπουδών τού είδους 
αύτού.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

Μία όμάδα πού άποτελεϊται άπό μαθη- 
τάς ήλικίας 7—16 έτών, άνήκουν είς 
μίαν σχολικού τύπου κίνησιν ή όποια 
έχει ίδρυθή είς τήν Γαλλίαν πρό (50) 
πεντήκοντα περίπου έτών. Σκοπός αυτής 
είναι ή έκτέλεσις δλων τών έργασιών 
πού άπαιτεΐ ή τυπογραφική τέχνη διά 
τήν έκτύπωσιν τού 'Ημερολογίου καί 
τής έφημερίδος τού Σχολείου των. 
Ή  πρωτότυπη είς τήν συγκρότησίν της 
παιδική αυτή όμάδα, έπέδειξεν έσχάτως 
είς Σχολεϊον τής πόλεως τής Στουτγάρ
δης τόν τρόπον καί τήν τακτικήν πού 
άκολουθοΰν τά μέλη της διά τήν έκτύ- 
πωσιν τής έφημερίδος καί τού ήμερολο- 
γίου των. ’Αξίζει δέ τόν κόπον νά ση- 
μειωθή καί νά τύχη Ιδιαιτέρας προσοχής 
άπό όλους μας ή ευγενική όσον καί πρω
τότυπος είς τό είδος της προσπάθεια 
τών νεαρών αύτών τής συγχρόνου κοι
νωνίας βλαστών πού πολλοί άπ’ αύτούς 
μόλις καί μετά βίας, λόγω τού μικρού 
άναστήματός των, κατορθώνουν νά φθά- 
σουν είς τό ύψος τής στοιχειοθήκης 
γιά νά έπιτελέσουν μέ έπιμονήν, ζήλον 
καί άσυνήθη έπιμέλειαν τό λεπτόν έργον 
τους. Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν θεωροΰ- 
μεν χρήσιμον νά άναφέρωμεν ότι σήμε
ρον λειτουργούν κανονικώς είς Δυτικήν 
Γερμανίαν περισσότερα άπό (150) σχο
λικά τυπογραφεία τά όποια, κατά τόν 
Καθηγητήν κ. Χάνς Γκέργκ, άποτελοΰν 
παράγοντα πού έπιδρά θετικά είς τήν 
άνάπτυξιν καί τήν έξέλιξιν τής προσω- 
πικότητος τού παιδιού. Διότι τό Σχολικόν 
τυπογραφείον δημιουργεί κίνητρα καί 
έμπνέει τόν μαθητήν νά έκφράζεται είς 
τόν γραπτόν λόγον καί τό σχέδιον, νά 
χρησιμοποιή έπιδέξια καί νά τελειοποιή 
τήν γλώσσαν, νά άναπτύσση τήν προσο
χήν καί τήν παρατηρητικότητα σύμφω
να μέ τούς ίσχύοντας κανόνας τής συν
τάξεως καί τής όρθογραφίας. ’Επίσης 
άναπτύσσεται Ιδιαίτερα ή κινητικότης 
τών μυών τών χεριών μέ άποτέλεσμα νά 
άποκτοΰν μίαν ίδιάζουσαν «έπιτηδειό- 
τητα» γιά κάθε λεπτήν έργασίαν τά χέρια 
τού μαθητοΰ. Χωρίς βεβαίως νά παραβλέ- 
πεται καί τό βασικόν γεγονός ότι μέ 
αύτήν τήν «ειδικήν άπασχόλησιν» ό 
μαθητής μυεϊται είς τήν όμαδικήν έργα
σίαν καί άναπτύσσει μέσα του τό πνεύμα 
τής συνεργασίας πού είναι τόσον άναγ- 
καΐον γιά κάθε προοδευτικόν άνθρωπον. 
Τέλος μπορεί ό μαθητής νά άποκτήση 
μίαν ειδικότητα, γνώσεις καί έμπειρίαν 
πολύτιμον πού θά τού έπιτρέπουν νά 
άπασχοληθή δημιουργικά άπό τά πρώτα 
βήματα τής ζωής του καί ταύτόχρονα 
νά έξοικονομή τά πρός τό ζήν άναγκαία 
καί νά βελτιώνη τάς συνθήκας διαβιώ- 
σεώς του, ίδίςι δυνάμει.

606



KINHM AT ΟΓΡΑΦ IK AI ΠΡΟ- 
ΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙ

ΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ

Τό Κινηματογραφικόν Συνεργεΐον τοΰ 
'Αρχηγείου Χωροφυλακής κατά τήν 
λήξασαν θερινήν περίοδον άνέλαβε τήν 
εύγενή πρωτοβουλίαν τής παροχής ψυ
χαγωγίας εις τά τέκνα τών άνδρών τοΰ 
Σώματος πού έφιλοξενήθησαν είς τό 
τό Ίδρυμα Παιδικών Εξοχών τού Σώ
ματος είς Άγιον Άνδρέαν ’Αττικής. 
"Ετσι καθ’ δλην τήν έφετεινήν κατασκη- 
νωτικήν περίοδον (2]7-7]9]74) ειδικός 
συνεργάτης τοΟ Κινηματογραφικού Συν
εργείου, προέβαλλε κάθε Τ ρίτην-Πέμπτην 
Σάββατον (9—11 μ.μ.) καταλλήλου περιε
χομένου διά τήν παιδικήν ψυχαγωγίαν 
ταινίας, σύμφωνα μέ τό καταρτισθέν 
πρόγραμμα άπό τήν Υπηρεσίαν Δημο
σίων Σχέσεων τού ’Αρχηγείου. ’Από τάς 
(30) ταινίας 2ώρου διάρκειας πού προε- 
βλήθησαν, αί (6) ήσαν ξένης (κωμωδίαι 
4 καί 2 πολεμικού περιεχομένου) παρα
γωγής καί αί (24) έντοπίας τοιαύτης 
(κωμωδίαι). ’Επίσης προεβλήθησαν έπι- 
τυχώς καί (4) ταινίαι μικρού μήκους μέ 
διάρκειαν 25' έκάστη (ντοκυμανταίρ). 
Έκ τούτων ή μία άνεφέρετο είς θέματα 
κυκλοφοριακής άγωγής καί αί άλλαι 
τρεις είς έπετείους ίστορικάς τοΰ Σώμα
τος (Μάχη Κρήτης, όλοκαύτωμα Νυμ
φαίου, Έπος Μακρυγιάννη).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ό  Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βι
βλίου (THE CIRCLE OF THE GREEK 
CHILDREN’S BOOK) προεκήρυξε τούς 
κάτωθι Πανελληνίους Διαγωνισμούς:

1) Δι’ 8ν ή δύο παραμύθια μέ κείμενον 
30—50 σελίδων είς τά όποια θά άπονε- 
μηθή τό βραβεΐον τού Κύκλου έκ (10.000) 
δραχμών.

2) Δι’ είκονογράφησιν ένός έξωφύλλου 
παιδικού βιβλίου καί είκονογράφησιν 
τοΰ έξωφύλλου τοΰ ώς άνω παραμυθιού 
τοΰ Κύκλου πού θά δοθή τό βραβεΐον 
Πλακωτάρη έκ (5.000) δραχμών καί

3) Τό βραβεΐον Μουσείου Γουλανδρή 
έκ (30:000) δραχμών, τό όποιον θά άπο- 
νεμηθή διά τήν συγγραφήν Παιδικού 
Ημερολογίου. Τό βραβεΐον αυτό διηρέθη 
είς τρία μέρη: α) είς (12) ποιήματα μέ 
άντικείμενον τούς (12) μήνας τοΰ έτους 
καί έκτασιν μέχρι (3) τετραστίχων έκα
στον, ποσόν (10.000) δραχμών, β) είς 
τήν άφίσσαν τού Ημερολογίου (10.000) 
δρχ. καί γ) τό αυτό χρηματικόν ποσόν 
θά δοθή δι’ έν σλόγκαν. Ό λα τά έργα 
πρέπει νά είναι άνέκδοτα, δακτυλογραφη
μένα είς (3) άντίτυπα μέ ψευδώνυμον, 
όνομα καί διεύθυνσιν τού συγγραφέως 
μέσα σέ κλειστόν φάκκελλον. Πρέπει 
δέ νά ύποβληθούν μέχρι τής 31-12-1974. 
Πληροφορίαι παρέχονται άπό τό γρα- 
φεΐον τοΰ Κύκλου (Άθήναι, Ζαλόγγου 
7, τηλ. 620-243, 80.13.767 καί 602-990).

ΧΡ ΙΣΤΙΑ Ν ΙΚ Α !

Μ Α Θ Η Τ ΙΚ Α Ι

Ο Μ Α Δ Ε Σ

30 χ ρ ό ν ια  δ ρ ά σ ε ω ς

«Κατηφοριά ποτέ καμμιά σέ κορυφές 
δέν ανεβαίνει.
"Οποιος ποθεί νά ύψωθή πάντα μέ 
κόπους άνεβαίνει» .

Μέ τούς στίχους αυτούς τού άειμνήστου 
Μπολέτση, έμπνέονται τά μέλη τών 
Χ.Μ.Ο. πού θέλουν νά κάνουν πορεία 
μέ έπίγνωσιν. Μέ τούς στίχους όμως 
αύτούς μπορεί οίοσδήποτε έπιθυμεΐ νά 
χαράζη γραμμήν πλεύσεως είς τόν άγώνα 
του πού διεξάγει κάθε μέρα καί νά βαδίζη 
πάντα έμπρός, ύπερνικών, τά έμπόδια 
πού παρεμβάλλονται είς τόν δρόμον του. 
Έτσι μέ τήν ποίησιν αυτού τού είδους 
καί τήν δλην πνευματικήν τροφοδοσίαν 
πού προσφέρουν αί Χ.Μ.Ο. είς τά μέλη 
τους, έπιτελοΰν ταύτοχρόνως καί ένα 
έργον «βασικής ύποδομής» γιά τήν καθο- 
δήγησιν καί άνάπτυξιν τοΰ πνευματικού 
έπιπέδου τής νεολαίας μας γενικώτερον. 
Τό έργον αύτό πού αί Χ.Μ.Ο. συνεχίζουν 
άδιάκοπα έπί μίαν 30ετίαν, όπως χαρα
κτηριστικά έγραψε σύγχρονος σοφός 
Έλλην πανεπιστημιακός διδάσκαλος, ό 
όποιος έζησε άπό κοντά καί κατηύθυνε 
τήν έλληνικήν νεότητα «λόγω καί έργώ» 
άπό τά πρώτα βήματα τής ζωής του, «’Απο
τελεί ένα μεγάλον σταθμόν είς τήν πνευ
ματικήν πορείαν τής έποχής μας. Είς τήν 
έποχήν μας πού τά νειάτα έχουν άνάγκην 
άγάπης, κατανοήσεως καί καθοδηγήσεως

μέ τό φώς τής Πίστεως, αί Χ.Μ.Ο. έδω
σαν είς τόν νέον τήν καθοδήγησιν αύτήν 
μέ μίαν πολύπλευρον έργασίαν. Καί ό κ. 
Καθηγητής προσθέτει ότι αί Χ.Μ.Ο. 
σήμερα είναι μία «Κιβωτός»....Τούς όφεί- 
λεται άναγνώρισις άπό κάθε Έλληνα πού 
πονά τόν τόπον αύτόν».

Γυρίζοντας πίσω στόν χειμώνα τοΰ 1942 
βλέπομε τήν πρώτη Χ.Μ.Ο. νά έχει πιά 
σχηματισθή. Επτά (7) παιδιά, (7) πουλιά, 
μέσα σέ μιά άποθήκη τής Θεσ]νίκης, είχεν 
φτιάξει μιά φωληά γιά νά κάνουν—μέσα 
άπό τό φράγμα τής κατοχής—ένα άνοιγμα 
πρός τήν Ελλάδα, νά φέρουν τήν ΑΝΟΙ- 
ΞΙ. Ζητούσαν νά ζεσταθούν καί νά ζεστά
νουν, νά τονωθούν καί νά τονώσουν, νά 
στομώσουν τήν πείνα τών άδελφών πού 
πέθαιναν στούς δρόμους...Αύτό στάθηκε 
τό όδοιπορικό τών πρώτων «πουλιών», 
τό καταστατικό τής πρώτης φωλιάς πού 
τή βάφτισαν ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ.

Τήν άνοιξι τοΰ 1944 έχομε καί είς τήν 
Πρωτεύουσαν τις τρεις (3) πρώτες 'Ομά
δες θηλέων. Άπό κεΐ καί πέρα κανείς δέν 
μπορεί νά σταματήση τό ποτάμι. 'Οπου 
πόλις καί κωμόπολις, όπου Ελληνική 
Κοινότης είς τό έξωτερικόν, έκεί καί ή 
Όμάδα πού κρατάει ψηλά τή Σημαία. 
Μιά 30χρονη πορεία στό φώς! Τό τραίνο 
πού ξεχύθηκε πάνω στις ράγες τής Γ'. 
ΙΟετίας, δέν κουβαλάει μόνον τήν ιστορία 
τους. Μεταφέρει τά συνθήματα, τούς στό
χους καί τά όνειρά τους. Οί στόχοι τους 
είναι τό «Γιά καινούργιο κόσμο πάμε»

Γ Γ αύτό θέλουν πρώτα τά ίδια τά μέλη 
τους νά γίνουν καινούργιοι άνθρωποι. 
Ό  άγώνας τους είναι ένα «ΣΗΜΕΡΑ» πού 
μέ τή συγκέντρωσι τής 'Ομάδας, τήν κα
τασκήνωσή τό ξεκίνημα κάθε μέρας.....
μέ ένα γερό σώμα ....καί ύγιές πνεύμα, 
έτοιμάζει τό «Αύριο». Αύτό τό «ΑΥΡΙΟ» 
πού δέν είναι μόνον «ΟΝΕΙΡΟ». Πού είναι 
ταύτόχρονα καί «ΧΡΕΟΣ» πρός τήν κοι
νωνία, τήν οικογένεια καί τήν πατρίδα.
Ό  έορτασμός τής 30ετούς μαχητικής 
δράσεως τών Χ.Μ.Ο. πού έλαβε χώραν τε
λευταία είς δύο συγκεντρώσεις τών μελών 
τους άρρένων καί θηλέων είς τό κτίριον 
τών Σωματείων «Απόστολος Παύλος» 
(Άθήναι, Καρύτση 14), ύπευνθύμισε είς 
όλους τό σύνθημα «Όλοι είς τάς έπάλξεις»

Ό  πνευματικός άγών συνεχίζεται καί- 
προχωρεί άπό νίκης είς νίκην. Αί Χ.Μ.Ο· 
άξίζουν κάθε θυσία καί δέν πρέπει νά 
λείψουν άπό τήν πατρίδα μας. Δέν είναι 
μόνον ένα παρελθόν μέ όμορφες καί δυνα
τές έμπειρίες, άλλά καί ή τρέχουσα ζωή, 
τό παρόν. Αί Χ.Μ.Ο. είναι ένας σταθμός, 
ένα όρόσημον, ένα χθές μέ πλούσιον άπο- 
λογισμόν είς κάθε έπίπεδον πολιτιστικόν 
καί πνευματικόν. Είναι ένα δυναμικόν 
παρόν γιά τήν νεότητα τής σήμερον καί 
μιά έλπίδα διά τόν κόσμον τής αϋριον. 
Έτσι έχαρακτήρισαν τάς Χ.Μ.Ο. καί τό 
έργον των παλαιοί Όμαδάρχαι των πού 
ύπηρετούν ήδη ώς Πανεπιστημιακοί δι
δάσκαλοι καί καθοδηγούν τήν νεότητα 
τής χώρας μας.

Αύτά τά συνθήματα καί τάς χρησίμους 
σκέψεις διά τήν πνευματικήν πρόοδον 
τών νέων μας έμελετήσαμε μέ ιδιαιτέραν 
χαράν κάί ίκανοποίησιν είς τό Δελτίον 
'Ομαδαρχών τών Χ.Μ.Ο. «ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ» 
καί τόν λίαν κομψόν είς έμφάνισιν καί 
περιεχόμενον τεύχος «Χ.Μ.Ο. 30 ΧΡΟ
ΝΙΑ» πού πρόσφατα έκυκλοφόρησαν αί 
Χ.Μ.Ο. μέ τήν εύκαιρίαν τοΰ έορτασμοΰ 
τής 3θετούς δράσεώς των. Τούς εύχόμεθα 
κάθε πρόοδον.
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ΓιΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Ή  παχυσαρκία παρουσιάζεται σήμερα ώς ένα από 

τα μεγαλύτερα ιατρικά προβλήματα με μία ποικιλία 
αιτίων καί συνεπειών καί μία ασάφεια δσον αφορά 
εις την κατανόησιν δλων των προβλημάτων τα οποία 
είναι συνδεδεμένα μαζί της. 01 γνώμες διαφέρουν δσον 
άφορά εις τον άκριβή όρισμό τής παχυσαρκίας καί εις 
την αιτιολογία ή τις αιτιολογίες της. ' I I  θεραπεία της 
είναι επί τό πλείστον δχι ευχάριστη. Παρ’ δλα αυτά 
είναι γενικώς παραδεκτόν δτι ή παχυσαρκία αποτελεί 
ένα κίνδυνο κατά τής υγείας, ιδία εις τάς περιπτώσεις 
πού συνοδεύεται άπό αλλας παθήσεις δπως π.χ. αρτη
ριακή ύπέρτασι, σακχαρώδη διαβήτη, ΰπερχοληστε- 
ριναιμία, στεφανιαία ανεπάρκεια, κιρσούς κ.λ.π. ’Εκτός 
άπό τά ανωτέρω, γνωστόν είναι δτι ή παχυσαρκία 
αυξάνει τούς κινδύνους μιας χειρουργικής έπεμβάσεως 
ώς καί τις μετεγχειρητικές επιπλοκές. Λόγω τών 
άνωτέρω, ό χρόνος ζωής τών παχυσάρκων ατόμων 
είναι μικρότερος άπό εκείνου τών κανονικού βάρους 
άτόμων. Μία άλλη δχι τόσο γνωστή καί παραδεκτή 
συνέπεια τής παχυσαρκίας είναι ή ψυχολογική κατά- 
στασις υπό τήν όποια πολλές φορές τά παχύσαρκα 
άτομα διαβιοΰν λόγω τής στάσεως'πού λαμβάνει ή 
κοινωνία έναντι των. "Ολοι γνωρίζουν πόσο συχνά 
χρησιμοποιείται τό έπίθετον «χονδρός» άλλά λίγοι 
συναισθάνονται πώς άντιδρά ό χονδρός δταν τον ά- 
ποκαλοϋν κατ’ αυτόν τό τρόπον.

Πριν προχωρήσουμε σέ λεπτομέρειες περί τής παχυ
σαρκίας θά πρέπει νά κάνουμε μία διάκριση. Κάθε 
άτομο πού ζυγίζει πάνω άπό τό κανονικό βάρος διά 
τήν ηλικία, φύλο καί ύψος του δέν είναι καί αναγκα
στικά παχύσαρκο. Τό παραπάνω βάρος μπορεί νά 
οφείλεται ατούς μϋς ή στά οστά οπότε τό άτομο είναι 
υπέρβαρο καί δχι παχύσαρκο. Πάντως κάθε άτομο πού 
έχει βάρος πάνω άπό 20 ο)ο τού κανονικού του βά
ρους θά πρέπει νά θεωρήται ώς παχύσαρκο. Ό  βασικός 
μηχανισμός διά τού οποίου προκαλεϊται ή παχυσαρ
κία εις ένα άτομο, είναι ή λήψις περισσοτέρων θερμί
δων άπό δσας ό οργανισμός καταναλίσκει. ' Υπάρχει 
ένα ποσοστό παχυσάρκων εις τό όποιο γιά τήν εμφά
νιση τής παχυσαρκίας παίζουν ρόλο διάφοροι άλλοι 
παράγοντες οι όποιοι περιπλέκουν τό δλον πρόβλημα 
τής παχυσαρκίας επηρεάζοντας τόσον τό ποσόν τών 
προσλαμβανομένων θερμίδων δσον καί τήν καύσιν τού
των. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί νά είναι κληρονομικοί, 
διαταραχαί τού μεταβολισμού, ψυχοσωματικοί καί νευ- 
ρογενεΐς. Δέν θά έπεκταθώ εις τούς παράγοντας τού
τους διότι έκφεύγει τών σκοπών τού παρόντος άρθρου. 
’Αναφέρω μόνον δτι αί περιπτώσεις παχυσαρκίας εις τις 
όποιες παίζουν αίτιολογικό ρόλο οί άνωτέρω παράγον
τες είναι παρά πολύ λίγες καί δτι εις το πλήθος τών πε
ριπτώσεων παχυσαρκίας ρόλον παίζει η ελλειψις ισο
ζυγίου μεταξύ τών προσλαμβανόμενων θερμίδων δια 
τής τροφής καί τών καιομένων υπό τού οργανισμού διά 
τής φυσικής άσκήσεως.

fjv a r; & 06apoq tilv^ vvo Q  
y ia  τήν νρ>ίάτ τον άνϋρώηον

Δρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ 
’Επιάτρου Χωροφυλακής 

Παθολόγου — Γαστροεντερολόγου

Ό  χρυσούς κανών τής ιατρικής «ή πρόληψις είναι 
καλυτέρα τής θεραπείας» εφαρμόζεται άπόλυτα προ- 
κειμένου περί παχυσαρκίας. Παχυσαρκία ή οποία άνα- 
πτύσσεται κατά τήν παιδική ηλικία θεραπεύεται πολύ 
δυσκολώτερα άπό τήν παχυσαρκία ή όποια εμφανίζεται 
εις τούς ενήλικας ή μεσήλικας.

’Έ χει π.χ. παρατηρηθή πειραματικώς εις ποντικούς 
δτι τό ποσόν τών κυτάρων πού άποθηκεύουν τό λίπος 
είναι ευθέως άνάλογον τού ποσού τής τροφής πού χορη
γείται εις τούς νεαρούς ποντικούς. Κατ’ έπέκτασιν γί
νεται ή ύπόθεσις δτι καί εις τον άνθρωπον ή χορήγησις 
τροφής πέραν τού κανονικού κατά τό πρώτο έτος τής 
ζωής καί κατά τά χρόνια τής άναπτύξεως προκαλεϊ αϋ- 
ξησιν πέραν τού κανονικού τού άριθμού τών λιποκυ- 
τάρων καί έτσι διαμορφο')νει καί προδικάζει τό άτομο 
ώς παχύσαρκο κατά τήν υπόλοιπον ζωήν του. Είναι 
γνωστή ή αποτυχία νεαρών άτόμων νά χάσουν βάρος 
καί ή ευκολία μέ τήν όποια ξανακερδίζουν δσο βάρος 
έχουν χάσει. Τά νεαρά παχύσαρκα άτομα είναι εκείνα 
τά όποια παρουσιάζουν διάφορα ψυχολογικά προβλή
ματα έχοντα ώς μόνην αιτιολογίαν τήν παχυσαρκίαν 
των. Ά π ό  τά άνωτέρω καταδεικνύεται ή σημασία τής 
προλήψεως κατά τήν βρεφική ή παιδική ηλικία και ή 
ευθύνη τών γονέων σ’ αυτό τό θέμα.

'Η  παληά άντίληψις δτι γιά νά είναι υγιές ενα παιδί 
πρέπει νά είναι καί παχύ δέν ισχύει πλέον και η ψυχω- 
σις μερικών γονέων νά έχουν ένα παχύ άρα και υγιές 
βρέφος μπορεί νά έχη συνέπειες γιά τό μέλλον του.

Έ κτος τής παχυσαρκίας τής έμφανιζομένης κατά 
τήν παιδικήν ήλ,ικίαν, υπάρχουν καί ώρισμεναι αλλαι 
περίοδοι τής ζωής, ιδία στις γυναίκες, κατά τάς όποιας 
ή παχυσαρκία δύναται νά παρουσιασθή ευκολωτερα.

Α ί περίοδοι αύταί είναι τό τέλος τής ένηλικιώσεως, 
ή περίοδος τής εγκυμοσύνης καί ή μετακλιμακτήριος 
περίοδος. Μιά άλλη έπικύνδυνη περίοδος καί γιά τά 
δύο φύλα είναι κατά τήν μετάβασιν άπό τήν ώριμο στήν 
γεροντική ηλικία δταν οί θερμικές αναγκες τού οργα
νισμού έλατώνονται κατά 30ο)ο περίπου άλλά ώς είναι 
σχεδόν ό κανών τό ποσόν τής τροφής πού καταναλισκε- 
ται παραμένει τό ίδιον.

Θά πρέπει δμως νά συζητήσουμε και το θέμα τής
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προλήψεως καί θεραπείας τής παχυσαρκίας που προφα
νώς θά ένδιαφέρη τους περισσοτέρους εκ των αναγνω
στών. ’Ίσως αν απλοποιήσουμε τό θέμα λέγοντας πώς 
ή παχυσαρκία είναι τό αποτέλεσμα πολύ φαγητού και 
λίγης σωματικής άσκήσεως, να γίνουν τα περί θερα
πείας περισσότερο αντιληπτά. Κάθε ποσόν τροφής πού 
καταναλίσκεται αποδίδει στον οργανισμό ώρισμένο 
αριθμό θερμίδων. ”Ενα ποσοστό από αυτές τις θερμίδες 
ξοδεύεται για την λειτουργία και κίνησι τοϋ οργανι
σμού, ενώ όσες περισσεύουν εναποθηκεύονται ώς λίπος. 
Τό συμπέρασμα βγαίνει εύκολα. ’Αποφυγή ή καί έξά- 
λειψις τής παχυσαρκίας επιτυγχάνεται με λιγώτερο 
φαγητό καί περισσότερη σωματική άσκησι. Δεν έχει 
σημασία τί είδους τροφή καταναλίσκουμε όταν κατα
ναλίσκουμε μεγάλη ποσότητα. "Ολες οι τροφές απο
δίδουν θερμίδες, άλλες λιγώτερες καί άλλες περισσό
τερες. Δεν είναι δυνατόν εδώ να γραφούν περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικές μέ την κατά τής παχυσαρκίας 
δίαιτα, άλλά δύναται ώς γενικός κανών νά λεχθή ότι 
ή δίαιτα μπορεί νά περιλαμβάνη όλα τά είδη τών τρο
φών πού τό άτομο συνήθιζε νά καταναλίσκη, άλλά εις 
ήλαττωμένη ποσότητα. ’Εξ ίσου σπουδαίο γιά την κα- 
ταπολέμησι τής παχυσαρκίας είναι ώς άνεφέρθη α νω 
τέρ ω  ή σωματική άσκησις υπό οίανδήποτε μορφήν 
(περίπατος, γυμναστική, σπόρ). Γιά νά γίνη οίαδήποτε 
κίνησις τού σώματος κατ αναλίσκονται θερμίδες καί 
έτσι δέν περισσεύουν γιά νά έναποτεθούν ώς λίπος στον 
οργανισμό.

"Ενα παχύσαρκο μάλιστα άτομο καίει περισσότερες 
θερμίδες από ένα κανονικού βάρους άτομο διά τήν έκ- 
τέλεσιν τής ιδίας άσκήσεως. Είναι γνωστόν ότι εις τον 
τόπον μας ή σωματική άσκησις πέραν μιας ώρισμένης 
ήλικίαςεΐναι όχι μόνον άγνωστος άλλά καί θεωρείται ώς 
έλλειψις σοβαρότητας. ’Αλλά καί κατά τήν νεαρά ηλικία 
ή σωματικήάσκησις είναι πολύ περιυβρισμένη καί γιά 
ώριαμένα μόνο χρονικά διαστήματα (π.χ. σχολείο, δια
κοπές). Δέν έχει γίνει συνείδησις τό πόσο ώφέλιμος εί
ναι γιά τήν διατήρηση τής υγείας ή συνεχής σωματική 
άσκησις καί γι αυτό άλλωστε δέν υπάρχουν στον τόπο 
μας καί οί ανάλογες ευκολίες (γυμναστήρια, γήπεδα 
κ.λ.π.).

"Οσον αφορά εις τήν χρήσιν διαφόρων φαρμάκων 
προς καταπολέμησιν τής παχυσαρκίας, προσωπική 
γνώμη τού γράφοντος είναι ότι δέν λύουν τό πρόβλημα 
καί έχουν μόνο παροδικά αποτελέσματα.

Τά τελευταία χρόνια έχει αρχίσει νά εφαρμόζεται 
στο εξωτερικό ή χειρουργική θεραπεία τής παχυσαρ
κίας κατά τήν όποια αποκλείεται τής λειτουργίας τό 
μεγαλύτερο μέρος τού λεπτού εντέρου ώστε νά άπορ- 
ροφάται μόνον ένα μικρό ποσοστό από τήν λαμβανομέ- 
νη τροφή. Ή  μέθοδος αυτή εφαρμόζεται μόνον σέ υ
περβολικά παχύσαρκα άτομα καί δέν έχει τύχει ακόμη 
εύρεϊας εφαρμογής.
Τελειώνοντας άνακεφαλαιώνομε τό θέμα ώς εξής :
1. —Ή  παχυρκία αποτελεί σοβαρό κίνδυνο γιά τήν

υγεία.
2. —Ή  έμφανιζομένη κατά τήν βρεφική καί παιδική

ηλικία παχυσαρκία είναι περισσότερον δυσθε- 
ράπεντος καί προκαλεϊ περισσότερα προβλήματα.

3. —Παχυσαρκία σημαίνει έλλειψιν ισοζυγίου μεταξύ
προσλαμβανομένων καί χρησιμοποιουμένων υπό 
τού οργανισμού θερμίδων.

4. —Βασική αρχή διά τήν πρόληψιν καί θεραπείαν τής
παχυσαρκίας είναι : Λιγώτερο φαγητό —  περισ
σότερη σωματική άσκησις.

—  ΕΚΑΕΚΤΑΙ ίϊΙΕΡΜΙΑΙ “

Ή  Φιλοπατρία χωρίς 

Θρησκευτικήν πίστιν  

είναι αίσθημα έφήμερον Τ£

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΥ 
’Επιτίμου Δικηγόρου

Αί σημειούμεναι κατά τά τελευταία έτη πρόοδοι 
τών φυσικών έπιστημών, διά τάς όποιας ή έποχή μας 
είναι όπηρήφανος, κάθε άλλο παρά ένισχύουν, ώς με
ρικοί πιστεύουν, τάς περί υλισμού θεωρίας, εις τάς ό
ποιας διαμαρτύρεται ή φωνή τής ίδεαλιστικής τοϋ 
άνθρώπου φύσεως, ή όποια είναι ένα πραγματικόν 
γεγονός, ένας σπουδαίος παράγων τής άξίας τής ζωής, 
τήν όποιαν εις μάτην προσπαθεί νά όποδουλώση ή 
ύλιστική θεωρία.

Ο Ι Δ Ε Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ ,  ό κόσμος τών αισθημάτων 
ή πίστις τής καρδίας, εύρίσκεται πλησιέστερον πρός 
τόν θρόνον τής άπολύτου άληθείας παρά αί φαινομενικοί 
άλήθειαι τής υλιστικής κοσμοθεωρίας, τήν όποιαν 
έπενόησαν οί Σοφισταί εις τήν προσπάθειάν των νά 
εϋρουν τήν άρχικήν αιτίαν τού κόσμου. Ή  ΙΔΕΑ έχει 
εύτυχώς τήν δύναμιν νά μάς άνυψώνη έπί τών πτερύγων 
της εις τά βασίλεια τών ιδανικών, όπου προβάλλει δυ
νατή καί άκαταγώνιστη ή Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α  καί δια
γράφεται ύπεράνθρωπη καί υπερφυσική πραγματικότης 
ή παρουσία τού ύπερτάτου Όντος. Δέν ύπάρχει πολυτι- 
μότερον άγαθόν εις τόν άνθρωπον άπό τήν ΠΙΣΤΙΝ. 
Ή  πίστις είναι ή άφετηρία κάθε ύψηλής δράσεως, 
είναι ό ποθητός λιμήν τής ψυχικής γαλήνης. Ή  πίστις 
είς τήν ΰπαρξιν τού 'Υπερτάτου Όντος είναι άξίωσις 
τής καρδίας, ή όποια άξιοι ήθικήν τάξιν καί όχι μηχα
νικήν, άξιοι Θείαν θέλησιν καί όχι μίαν τυφλήν τύχην 
έπί τοϋ θρόνου τής διακυβερνήσεως τοϋ κόσμου. Διά 
τής πίστεως ό άνθρωπος έξαγνίζεται, έξευγενίζεται 
καί ή ζωή του γεμίζει άπό καλωσύνην, άγάπην καί 
χαράν........

’Ιδιαιτέρως διά τό 'Ελληνικόν Έθνος είναι άδύνατον 
νά ζήση χωρίς θρησκευτικήν πίστιν, άφοϋ καί τήν έν
νοιαν τής Πατρίδος έχει άπαρτίσει άπ’ άρχής άπό 
στοιχεία κυρίως θρησκευτικά. Τό «έλευθερώνειν βω
μούς, θεών έδη, θήκας τε προγόνων» ίδοΰ τί σημαίνει 
«άμύνεσθαι περί πάτρης» είς τήν πατρίδα τοϋ Μιλτιά- 
δου καί τοϋ Θεμιστοκλέους. Είναι άδύνατον διά τό 
'Ελληνικόν Έθνος νά βαδίση τήν όδόν τής προόδου 
καί τής εύημερίας, χωρίς τήν θέρμην καί τήν δρόσον 
τής Θρησκείας.

Φιλοπατρία ή όποια δέν στηρίζεται έπί τής Θρη
σκείας καί δέν θερμαίνεται ύπό φλογιζούσης θρησκευ
τικής πίστεως είναι αίσθημα έφήμερον, έτοιμον νά 
έξατμισθή είς τήν πρώτην πνοήν τοϋ άνέμου..........
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Η Κ Υ Π Ρ Ο Σ  Μ Α Σ
Μέσα στόν έλληνικό χώρο καί κόσμο, πού ξεδιπλώνεται σαν 

γιγάντιο Ανθρώπινο θαύμα πάνω άπό τούς αιώνες καί τό γαλάζιο 
όνειρο της Α. Μεσογείου, ή Κύπρος κρατά κρισιμώτατη έπαλξι. Καί 
γράφοντας τό έπος τής δικής της Αντοχής ύπερασπίζεται τίς πύλες 
τού Γένους. ΚΓ όλο παλαίει—«πότε μέ τό σπαθί καί πότε μέ τή λύρα» . 
Καί μέ τόν άγώνα καί τό τραγούδι της, μέ τό μαρτύριο καί τόν καημό 
της, ύφαίνει Ακούραστα τή δημιουργία της καί Ανελίσσεται πάντα 
σάν μιά σταθερή συμβολή στήν ύπόθεσι τής 'Ελληνική ’Ιδέας καί τού 
Πολιτισμού τού ’Ανθρώπου . Κάθε σκίρτημά της, κάθε πνοή της , κάθε 
της Αγώνας ή προσφορά ήταν καί είναι μέ τήν 'Ελλάδα καί γιά τήν 
Ε λλάδα. "Ολες οί χιλιετηρίδες τού σκληρού Ιστορικού βίου της στά
θηκαν μιά συνεχής μαχητική βούλησι γιά τήν διατήρησι καί κατα- 
δίωξι τών φυσικών δεσμών της μέ τόν ύπόλοιπο έλληνικό κόσμο κι’ 
ή έννοια της γιά τόν ’Άνθρωπο . Γιατί μοίρα της ήταν νά πολεμά Αδιά
κοπα μ’ όλα τά δαιμόνια τού κακού καί ν’ Αντιμάχεται τίς πιό έπικίν- 
δυνες καταλυτικές δυνάμεις. Καί νά νικά συνεχώς μέ τήν Αντοχή 
της, μέ τό πείσμα της καί τή ρωμαλέα κατάφασι τής έλληνικής της 
όντότητος . Τέτοιο έπος έθνικής άφοσιώσεως είναι άλλο στόν κόσμο ; 
Είναι λαός άλλος μέ τόση δύναμι συνειδήσεως; Κάτω άπό τό βάρος 
της δέν θρυμματιζόταν κάθε φορά μονάχα ή ποικιλόμορφη βία, άλλά 
έξανεμίζοταν καί χίλια μύρια δολώματα πλούτου, άνέσεως, χλιδής. 
Καμίνι ή ψυχή της πού έκαιγε τήν όποια πρόκλησι καί πύρωνε τή 
φλόγα τής Ελλάδος.

Πιό εύγλωττα, πιό τραγικά καί άπό τό παρελθόν μιλάει τό φετεινό 
καλοκαίρι. Ή  Αγριότητα τού πολέμου πού ξέσπασε στό γαλανό νησί 
σκόρπισε όλεθρο καί συμφορά Ανυπολόγιστη. Οί βάρβαρες όρδές 
τού νέου «’Αττίλα», γέμισαν τήν όμορφη χώρα μέ χιλιάδες νεκρούς 
καί τραυματίες, ξεριζωμένα χωριά καί Αφανισμένες οικογένειες. 
"Ομως ή ψυχή τού Κυπριακού 'Ελληνισμού μένει Αδούλωτη καί τό 
φρόνημα ύψηλό γιατί ξέρουν ότι όπως πάντα έτσι καί τώρα στό τέλος 
αύτοί θά είναι οί νικηταί. Αύτό άλλωστε μαρτυρεί καί ή χιλιόχρονη 
Ιστορία της πού τήν δημοσιεύομε γιά τούς Αναγνώστες μας παρμένη 
άπό τήν έπίσημη έκδοσι «Τουριστικός καί Οικονομικός 'Οδηγός 
Κύπρου ».

ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
(5.800 π .Χ .330  μ.Χ.)

Ή  Κύπρος, νήσος κειμένη έν τή Ανα
τολική Μεσογείω, είχεν άπό αρχαιότατων 
χρόνων άξιόλογον πολιτισμόν. Αί γνώ
σεις περί αύτής έξετάθησαν κατά τάς 
τελευταίας δεκαετηρίδας έπϊ τρεις χι
λιάδας έτη παλαιότερον ή όσον έπιστεύ- 
ετο προηγουμένως. Τοιουτοτρόπως βε- 
βαιοϋται σήμερον ότι ό παλαιότερος έν 
Κύπρω πολιτισμός τής Χοιροκοιτία^ς, 
τοποθεσίας εύρισκομένης μεταξύ Λευ
κωσίας καί Λεμεσού, άνήκει εις τήν 6ην 
Χιλ. π.Χ. (περί τό 5800 π.Χ.) καί είναι 
νεολιθικού χαρακτήρος.

’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν 
τά λίθινα άγγεΐα καί αί ύπό μορφήν κυ
κλοτερών καλυβών οίκίαι. Ό  νεολιθικός 
πολιτισμός είς τήν Κύπρον έκτείνεται 
είς όλόκληρον τήν νήσον, είς τά παράλια 
κατά τό πλεΐστον, άλλά καί είς τά μεσό
γεια αύτής, τερματίζεται δέ διά τής έμφα- 
νίσεως τού χαλκού κατά τάς άρχάς τής 
3ης χιλιετηρίδος π.Χ.

Σπουδαιότερον γεγονός άποτελεΐ ή 
περί τά μέσα τής 2ας χιλ. π.Χ. έμφάνισις 
είς τήν νήσον τών μυκηναίων 'Ελλήνων, 
οί όποιοι ώς έμποροι κατ’ άρχάς καί άργό- 
τερον ώς άποικοι έγκατεστάθησαν είς 
αυτήν άλλοιώσαντες έθνολογικώς τόν 
χαρακτήρα αυτής. Κατά τούς χρόνους
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τούτους ή Κύπρος είχε στενωτάτους δε
σμούς μετά τής Αΐγύπτου, πρός τούς 
βασιλείς τής όποιας διετέλουν υποτελείς 
οί Κύπριοι βασιλείς. Οί παλαιότεροι 
κάτοικοι τής Κύπρου άνήκοντες εις τούς 
λαούς τούς έγκατασταθέντας έν Μ. Άσίμ 
άν καί δέν έξέλιπον παντελώς, ΰπεχώ- 
ρησαν πρό τών νέων άποίκων, οΐτινες 
είσήγαγον τόν πολιτισμόν αύτών εις τήν 
νήσον καί παρά τήν βραδύτερον γενο- 
μένην έγκατάστασιν Φοινίκων άποίκων 
παρέμειναν τό κυριαρχούν έν αύτή έθνο- 
λογικόν στοιχεΐον. Παρά τήν έπίδρασιν, 
ήν ήτο φυσικόν ότι οί πέριξ τής νήσου 
λαοί, είτε ώς κατακτηταί, είτε ώς έμποροι 
θά είχον έπ’ αύτής, ό διά τών μυκηναίων 
διαμορφωθείς έλληνικός έθνολογικός χα
ράκτη ρ διετή ρήθη άμείωτος κατά τούς 
Επομένους χρόνους. Ή  νήσος άνεπτύχθη 
έν συνεχείμ όχι μόνον έμπορικώς, οΐκο- 
νομικώς, άλλά πολιτιστικώς καί στρατιω- 
τικώς. Οΰτω κατέστη αύτη θαλασσοκρά- 
τειρα έπί τινα χρόνον, ίσως τόν 9ον ή τό 
8ον αιώνα π.Χ.

Μετά ταύτα όμως διάφοροι κατακτητα 
τής Κύπρου άνεφάνησαν, λαοί τής ’Ανα
τολής, ώς οί Άσσύριοι (τέλη τού 8ου 
αιών. π.Χ.), Αιγύπτιοι (πρώτον ήμισυ τού 
6ου αίών. π.Χ.) καί Πέρσαι (δεύτερον 
ήμισυ τού 6ου αίών. π.Χ.), τών όποιων 
ή κυριαρχία ύπήρξεν ή μακροτέρα. 'Υπό 
τών κατακτητών τούτων ή Κύπρος έκυ- 
βερνάτο, ώς καί προηγουμένως κατά τό 
Ελληνικόν πρότυπον υπό βασιλέων, ών 
οί πλέϊστοι έφερον έλληνικά όνόματα.

Ή  πολιτική καί στρατιωτική θέσις τής 
Κύπρου κατά τήν περίοδον τής ’Ιωνικής 
έπαναστάσεως καί τών περσικών πο
λέμων ύφίσταται τόν άντίκτυπον τών με
γάλων γεγονότων. Έξεγερθείσα ή νήσος 
τό πρώτον άνεπιτυχώς κατά τής περσικής 
αρχής ύπό τήν άρχηγίαν τού Όνησίλου 
(499 π.Χ.) ύπεχρεώθη έν συνεχεία νά 
μετάσχη τής κατά τής Ελλάδος Εκστρα
τείας τού Ξέρξου, άλλά ή συμβολή αυτής 
ύπήρξεν άρνητική. Μακροί άγώνες διε- 
ξήχθησαν μετά τό πέρας τών περσικών 
πολέμων μεταξύ 'Ελλήνων καί Φοινίκων 
βοηθουμένων ύπό τών Περσών περί τής 
κυριαρχίας τής νήσου. Ό  άγων κατέ- 
ληξεν είς έπικράτησιν τών δευτέρων, 
άλλά ή άνοδος είς τόν θρόνον τής Σα- 
λαμίνος τού Εύαγόρου Α’ (411 π.Χ.) μετέ- 
βαλεν άρδην τήν κατάστασιν. Ούτος έγέ- 
νετοόκήρυξ παντός τού έλληνικοΰ είς 
τήν νήσον καί είς τήν γύρω περιοχήν, 
είς ήν διεξήγαγεν μακρούς καί σκληρούς 
άγώνας κατά τών Περσών (382 π.Χ.). Ό  
Εύαγόρας άποτελεί τήν φωτεινοτέραν

Οί αιώνες μαρτυρούν τήν έλληνικότητα 
τής μαρτυρικής μεγαλονήσου. Τά μνη
μεία τών άρχαίων χρόνων κατάσπαρτα 
είς τό έδαφος της ιστορούν τό μεγαλείο 
τής Ελληνικής Φυλής, όπως τό άρχαϊο 
θέατρο τής Πάφου, οί άρχαιότητες τής 
Σαλαμίνος, ή θάλασσα όπου κατά τόν 
θρύλλο γεννήθηκε ή ’Αφροδίτη.

μετά τόν ηρώα Όνήσιλον μορφήν τής 
αρχαίας κυπριακής ιστορίας.

’Αξιόλογοι βασιλείς έβασίλευσαν είς 
διαφόρους πόλεις τής Κύπρου μέχρι τού 
4ου αίών. π.Χ., ότε διά τών κατακτήσεων 
τού Μ. ’Αλεξάνδρου περιήλθεν αΰτη 
ύπό τόν Μακεδόνα βασιλέα (332 π.Χ.). 
’Εν συνεχεία μετά τόν θάνατον αύτοΰ ή 
Κύπρος άπετέλεσε τό μήλον τής έριδος 
μεταξύ τών διαδόχων αύτοΰ, έπικρατή- 
σαντος τελικώς τού Πτολεμαίου Α’ 
(294 π.Χ.) .Ή  πτολεμαϊκή κυριαρχία, άν 
καί όχι πάντοτε άνευ στρα τιωτικών περι
πετειών, έξετάθη μέχρι τού 58 π.Χ., ότε 
Κύπρος περιήλθεν ύπό τήν έξουσίαν τών 
Ρωμαίων, ένωθεϊσα μετά τής Κιλικίας, 
τής όποιας ό Ρωμαίος άνθύπατος ήτο 
καί άνθύπατος είς Κύπρον. Άξιοσημεί- 
ωτον γεγονός ύπήρξεν ή έπί έν έτος διαρ- 
κέσασα (51—50 π.Χ.) άνθυπατεία τού 
περιφήμου Ρωμαίου ρήτορος Κικέρωνος, 
δστις ήγάπησε τούς Κυπρίους καί ήγα- 
πήθη ύπ’ αύτών. Μετά τόν θάνατον τού 
’Αντωνίου τώ 30 π.Χ. ή νήσος περιήλθεν 
ύπό τόν Όκταβιανόν καί έγένετο ρωμαϊκή 
έπαρχία. Λόγω τής έπικοινωνίας μετά 
τής ’Ανατολής ώς Εκ τής εύνοϊκής αύτής 
θέσεως ή Κύπρος έπλούτισεν ύπό τούς 
Ρωμαίους καί μεγάλα οίκοδομήματα έ- 
στόλιζον τάς πόλεις αυτής. Ιδιαιτέρως 
τήν Σαλαμίνα. "Αξιόν μνείας είναι ότι 
ή άπό τών τελευταίων Πτολεμαίων άρξα- 
μένη λειτουργία τού θεσμού τού «Κοινού 
Κυπρίων» έσυνεχίσθη έπί τής ρωμαϊκής 
κυριαρχίας έχούσης ώς κέντρον τήν Πά
φον καί τό είς αύτήν πανάρχαιον Ιερόν 
τής ’Αφροδίτης. Ό  Όκταβιανός Καίσαρ 
Αύγουστος ύπήρξεν εύεργέτης τού Ιερού 
τούτου (15 π.Χ.).

Ή  περιπετειώδης ιστορία τής Κύπρου 
κατά τούς άρχαίους χρόνους δέν ήμπό- 
δισε τήν πολιτιστικήν άνάπτυξιν καί 
πρόοδον αύτής. Ούτω μεγάλα έργα είχον 
κατά καιρούς έκτελεσθή, κυρίως ναοί, 
άνάκτορα, θέατρα, τάφοι, άγοραί, στά
δια, λουτρά, ύδραγωγεϊα κ.ά., τών όποιων 
τά διατηρηθέντα λείψανα έφερον είς



φως ή αρχαιολογική σκαπάνη άποδει- 
κνύουσα οΰτω τάς υπό τής νήσου μετά 
πασών των γειτνιαζουσών χωρών καϊ 
ιδία τής Ελλάδος ύπαρχούσας ή άναπτυ- 
χθείσας σχέσεις. Παράλληλος ΰπήρξεν 
ή άνάπτυξις τής τέχνης, τής λογοτεχνίας 
καί έν γένει τών πολιτιστικών στοιχείων. 
Οΰτω διακεκριμένοι ποιηταϊ (Στασίνος, 
Έρμείας, Κλέων, Σώπατρος) ήκμασαν 
άπό τών όμηρικών χρόνων καί έντεΰθεν, 
έπιστήμονες, κυρίως δέ ιατροί (Σιέννεσις, 
Διαγόρας, ’Απολλώνιος κ.ά.), φιλόσοφοι 
(Εΰδημος, Ζήνων, Δημώναξ κ.ά.), γλύπται, 
ώς ό Στύπαξ. μουσικοί κ.ά. Σήμερον τά 
άποκαλυφθέντα μνημεία καί τά μουσεία 
τής νήσου αποτελούν χώρους μεγάλου 
ένδιαφέροντος διά τούς ξένους καί τούς 
έγχωρίους έπισκέπτας.

ΜΕΣΑΙ ΩΝΙ ΚΟΙ
Χ Ρ Ο Ν Ο Ι

(330 —  7.571 μ. X.)
Ή  εισαγωγή τού χριστιανισμού έν 

Κύπρω διά τών αποστόλων Βαρνάβα καί 
Παύλου τώ 45 μ.Χ. έπέφερε τεραστίαν 
μεταβολήν εις τήν ζωήν τής νήσου. Ή  
ίδρυθεΐσα έκκλησία τής Κύπρου, άφοΰ 
έπάλαισε κατά τούς πρώτους χριστια
νικούς χρόνους διά τήν έδραίωσιν αύτής, 
άντίκρυσεν άπό τού 5ου αιών, τήν ίσχυράν 
άπαίτησιν τής έκκλησίας τής ’Αντιό
χειας, όπως ύποτάξη αυτήν εις έκείνην 
βάσει τής διοικητικής διαιρέσεως, ήτις 
ύπήγε τήν νήσον ύπό τόν Comitem 
Orientes. Ή  σθεναρά άντίστασις 
τών Κυπρίων έπισκόπων εις τήν Γ' Οικου
μενικήν Σύνοδον τής ’Εφέσου (431) 
έσχεν ώς άποτέλεσμα τήν έπικύρωσιν 
τής άνεξαρτησίας τής έκκλησίας τής 
Κύπρου, ήτις έπεβεβαιώθη καί δι’ έτέρων 
μεταγενεστέρων οικουμενικών συνόδων 
καί τής άπονομής βασιλικών προνομίων 
(έρυθροΰ μανδύου, σκήπτρου καί υπο
γραφής διά κινναβάρεως) ύπό τού αύτο- 
κράτορος Ζήνωνος (Ε' αί.). Ή  έν συνε
χεία ζωή καί δράσις τής έκκλησίας τής 
Κύπρου είναι συνυφασμένη πρός τήν 
όλην πολιτικήν καί περιπετειώδη ζωήν 
τής νήσου κατά τούς μεσαιωνικούς χρό
νους, καθ’ ούς αΰτη ύπήγετο εις τό Βυ
ζαντινόν κράτος τής ’Ανατολής τό δια- 
δεχθέν τώ 395 τό παλαιότερον ρωμαϊκόν 
κράτος ώς αύτοτελές κράτος.

Αύτός οΰτος ό ιδρυτής τού Βυζαντινού 
κράτους, ό Κωνσταντίνος ό Μέγας, 
έδειξεν ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά τήν 
Κύπρον, τό όποιον κορυφοΰται διά τής 
έπισκέψεως τής μητρός αυτού Ελένης 
εις τήν νήσον, τήν ύπ’ αύτής προσφοράν 
κατά τήν παράδοσιν τίμιου ξύλου καί 
τήν ΐδρυσιν ναών έν τή νήσω. Καί βρα- 
δύτερον μεγάλοι αύτοκράτορες, ώς ό 
’Ιουστινιανός, έπέδειξαν έπίσης μέγα 
ένδιαφέρον καί έδημιούργησαν μεγάλα 
καί άξιόλογα έργα έν αυτή. ’Αλλά καί ή 
έκκλησία τής Κύπρου παρουσίασεν ίε- 
ράρχας, οΐτινες άναδειχθέντες πνευμα- 
τικώς ήδραίωσαν τήν χριστιανικήν πί- 
στιν, άπήλλαξαν τήν νήσον τής είδωλο- 
λατρείας καί έστερέωσαν άκλονήτως τήν 
χριστιανικήν έκκλησία.

Ή  πνευματική, ή καλλιτεχνική καί ή 
έν γένει πολιτιστική άνοδος, ήτις έσημει- 
ώθη έν Κύπριρ, μέχρι τού 7ου αί., χάρις

Οί Βυζαντινοί χρόνοι άφησαν πολλά χρι
στιανικά μνημεία στό πέρασμά τους.Τό ίδιο 
καί οί μεσαιωνικοί χρόνοι όταν τό νησί κατέ-
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εις την δπαρξιν πολλών εύμενών παρα
γόντων έν οίς ή συνεχής ειρήνη καί τό 
ένδιαφέρον τών αύτοκρατόρων, άνεκόπη 
εύθύς ώς οί Άραβες έπεχείρησαν με
γάλος έπιδρομάς κατά τής νήσου, αΐτι- 
νες διήρκεσαν έπϊ τρεις ολοκλήρους 
αιώνας. Κατ’ αύτάς ναοί ήρειπώθησαν, 
δνδρες ήχμαλωτίσθησαν, ή δε κρατική 
έξουσία ένηλλάσσετο μεταξύ τού Βυ
ζαντινού κράτους καί τών επιδρομέων, 
οΐτινες όμως ουδέποτε κατώρθωσαν μο- 
νίμως νά παραμείνουν έν τή νήσω καί 
άσκήσουν κρατικήν έξουσίαν. Μέγα 
μέρος τού πληθυσμού ήναγκάσθη νά 
έγκαταλείψη τά παράλια καί νά περιο- 
ρισθή εις τά μεσόγεια καί τάς όρεινάς 
περιοχάς. ’Από τών άραβικών έπιδρομών 
άπήλλαξε τήν Κύπρον ό αύτοκράτωρ 
Νικηφόρος Φωκάς διά τού στρατηγού 
Νικήτα Χαλκούτζη τώ 965, εκτοτε δέ 
ή νήσος παρέμεινεν ύπό Βυζαντινόν 
κράτος. Δύο άπόπειραι τφ 1042 καί τφ 
1092 δι’ άποστατών πρός έγκαθίδρυσιν 
ίδιας άρχής άπέτυχον καί ή Κύπρος έξη- 
κολούθει νά είναι έπαρχία τού Βυζαν
τινού κράτους μέχρι τού 1184, δτε έτερος 
άποστάτης ό Ίσαάκιος Κομνηνός έπέ- 
τυχε νά έγκαθιδρύση αύτός μόνιμον 
άρχήν, ήτις όμως κατελύθη ύπό τού βα- 
σιλέως τής ’Αγγλίας Ριχάρδου τού Θυμο- 
λέοντος διελθόντος έκ τής νήσου κατά 
τόν πλοΰν αύτού πρός τούς Άγιους Τό
πους. Έκτοτε ή Κύπρος είχε μεγάλας πε
ριπέτειας κατά τήν ιστορικήν αύτής πο
ρείαν. Περιήλθεν έπ’ όλίγον ύπό τούς 
Ναίτας, άπό δέ τού 1192 Οπό τόν οίκον 
τών Λουζινιανών, ύπό τούς όποιους διετέ- 
λεσεν έπί τρεις αιώνας μέχρι τού 1489.

Έπί τών διαδόχων τών Φράγκων βασι
λέων, τών Ενετών, οΐτινες τφ 1489 μέχρι 
τφ 1570-71 έκυβέρνησαν τήν Κύπρον, 
αυτή ύπέστη πτώσιν άπό πάσης άπόψεως, 
διά τούτο δέν ήδυνήθη νά άνθέξη εις 
τά πλήγματα τού Σουλτάνου Σελήμ Β' 
καί περιήλθε μετά σκληρόν, άλλά ήρωϊ- 
κόν άγώνα ύπό τήν έξουσίαν τών Τούρ
κων.

Ή  πνευματική παραγωγή τών Κυπρίων 
υπήρξε κατά τήν περίοδον ταύτην αξιό
λογος. Παρά τούς όνομαστί άναφερο- 
μένους συγγραφείς, κατά τό πλεϊστον 
έκκλησιαστικούς άνδρας, μεταξύ τών 
όποιων ό Έπιφάνιος ό Κωνσταντίας, ό 
Τριφύλλιος ό Λήδρας, ό Γεώργιος ό 
Κύπριος, ό μοναχός Νεόφυτος ό Έγκλει
στος κ.ά., τά δημοτικά κατ’ έξοχήν άκρι- 
τικά ποιήματα τής Κύπρου κατέχουν 
σημαντικήν θέσιν εις τήν νεοελληνικήν 
παραγωγήν τών χρόνων τούτων. Τό 
αύτό παρατηρεϊται εις τήν τέχνην, τήν 
άρχιτεκτονικήν καί τήν ζωγραφικήν, 
ήτις όμολογουμένως άνεπτύχθη εις ικανο
ποιητικόν βαθμόν εις Κύπρον ώς δει
κνύουν ένδιαφέροντα μνημεία διασω- 
θέντα μέχρι σήμερον. Καί τά φραγκικά 
μνημεία, κυρίως ναοί καί μοναί, άπο- 
δεικνύουν τήν άκμήν τής τέχνης έν τή 
νήσω καί μετά τόν τερματισμόν τής βυζαν 
τινής κυριαρχίας έν αύτή. Μόνον ότι 
ταύτα δέν προσαρμόζονται πλέον πρός 
τό Βυζάντιον, άλλά πρός τήν Δύσιν. Ή  
έπίδρασις ταύτης ύπήρξε καταφανής καί 
εις τά λυρικά ποιήματα, τά γνωστά ύπό 
τόν τίτλον Κυπριακά ’Ερωτικά τραγού
δια, άτινα άποτελοΰν σημαντικόν τμήμα 
τής νεοελληνικής έν γένει λογοτεχνικής 
δημιουργίας.

«Τού άντρειωμένου ό θάνατος, θάνατος δέν λογιέται». Συγκινητικός ό στί
χος τού ποιητοΰ έπάνω άπό τό μνήμα τού γενναίου πού έδωσε τήν ζωή του
γιά τήν έλευθερία τής πατρίδος του.

ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
(1.571 έως σήμενον)

Ή  στυγνή περίοδος τής φραγκοκρα
τίας καί τής ένετοκρατίας έν Κύπρω 
γίνεται στυγνοτέρα κατά τήν περίοδον 
τής τουρκοκρατίας, Πνευματικόν σκότος 
έκάλυψε τήν νήσον μετά τήν υποταγήν 
αύτής εις τούς Τούρκους καί οικονομική 
έξαθλίωσις έπεκράτησεν άνευ προηγου
μένου. Μόνον παρήγορον σημεϊον ύ- 
πήρξεν ή άναγνώρισις εις τόν Αρχιε
πίσκοπον έθναρχικών προνομίων κατά 
μίμησιν τών εις τόν Οικουμενικόν Πα
τριάρχην, μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως (1453), άναγνωρισθέντων. 
Οΰτω ό Αρχιεπίσκοπος καταστάς ’Εθνάρ
χης ήτο όχι μόνον ό θρησκευτικός καί 
πνευματικός άρχηγός, άλλά καί ό ήγέ- 
της τού λαού καί ό προασπιστής τών 
δικαίων αύτού παρά τή 'Υψηλή Πύλη. 
Ό  διορισμός έπί πλέον δραγομάνων ύπό 
τής τουρκικής κυβερνήσεως, οΐτινες δέν 
ήσαν άπλώς μεταφρασταί, άλλά σημαί
νοντα πρόσωπα εις τήν διοίκησιν τής 
νήσου έπέτρεψεν. ώστε νά τυγχάνουν καί 
διά τού τρόπου τούτου προστασίας τά 
δίκαια τών Ελλήνων Χριστιανών, άτινα 
κατεπατοΰντο ύπό τών κυβερνητών τής 
νήσου.

Άπό τών μέσων τού 18ου αί. έξοχοι 
ίεράρχαι συνετέλεσαν, ώστε οί άρχηγοί 
τής έκκλησίας νά καταστούν μεγάλοι 
πνευματικοί καί έθνικοί ήγέται τού λαού. 
Τοιοΰτος ύπήρξεν ό άρχιεπίσκοπος Φι
λόθεος, όστις ήτο καί συγγραφεύς (18 αί.).

ό άρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, (β' ήμισυ 
18 αί., άρχαί 19 αί.), όστις ύπήρξεν ό 
προστάτης τών γραμμάτων καί τών τε
χνών έν τή νήσω καί έν τέλει ό άρχιε
πίσκοπος Κυπριανός, όστις θεωρηθείς 
ύποπτος διά συμμετοχήν εις τήν έλληνική 
έπανάστασιν τού 1821 άπηγχονίσθη τήν 9 
’Ιουλίου τού έτους τούτου, κατά τήν όποι
αν έξετελέσθησαν άπαντες οί μητροπο- 
λϊται, άνώτεροι καί κατώτεροι κληρικοί 
καί λαϊκοί. Ή  Κύπρος έμυήθη διά τών 
ήγετών αύτής εις τήν Φιλικήν Εταιρείαν, 
ήτις προπαρασκεύασε τήν έλληνικήν 
έπανάστασιν τού 1821, καί μετέσχεν ένερ- 
γώς διά πολεμιστών διαφόρων μαχών 
προσενεγκούσα μεγάλας ύπηρεσίας εις 
τόν έθνικόν άγώνα. Άλλά δέν ηύτύχησε 
νά συμπεριληφθή εις τό άπελευθερωθέν 
έλληνικόν κράτος, παρ’ δλον ότι τούτο 
έζητήθη ύπ’ αυτής μετά τόν άγώνα.

Κατά τό β' ήμισυ τού 19ου αίώνος 
έσημειώθη χαλάρωσίς τις τής τουρκικής 
τυραννίας έπί τής νήσου, ώστε κατέστη 
δυνατή πνευματική τις άνάπτυξις, εις ήν 
συνετέλεσαν καί τά σχολεία. Χαρακτη
ριστικόν όμως τής έν γένει τουρκικής 
άδιαφορίας είναι τό γεγονός, ότι όταν τφ 
1878 άπεφασίσθη ή ένοικίασις τής Κύ
πρου ύπό τής Μ. Βρεττανίας, ποσόν 
πέραν τών Λ. 92000 έθεωρήθη ώς έτήσιον 
περίσευμα τού κυπριακού προϋπολογι
σμού. Τούτο άνέλαβεν ή άγγλική κυβέρ- 
νησις νά καταβάλλη ώς άποζημίωσιν 
πρός τούς άγγλογάλλους δανειστάς τής 
Τουρκίας τού δανείου τού κριμαϊκού 
πολέμου.

Ή  περίοδος τής άγγλοκρατίας (1878— 
1960) χαρακτηρίζεται ύπό άποκαταστά- 
σεως τάξεως εις τήν διοίκησιν τής νήσου 
καί άπαλλαγής διώξεως τών 'Ελλήνων 
κατοίκων αύτής, άλλά μικρόν ή έλάχιστον 
ένδιαφέρον έπεδείχθη πρός οικονομικήν
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άνάπτυξιν αυτής. Πάν δ,τι έπετεύχθη 
όφείλεται κυρίως εις τήν Ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν καί τήν έμφυτον αγάπην τοϋ 
πληθυσμού. Μετά πολλούς άγώνας πρός 
παραχώρησιν πολιτικών έλευθεριών έ
πετεύχθη ή ΐδρυσις ένός ύποτυπώδους 
νομοθετικού συμβουλίου, έν φ όμως αί 
ήνωμέναι ψήφοι εξ Άγγλων δημοσίων 
υπαλλήλων διωρισμένων ώς μελών αύτού 
μετά τών τουρκικών μελών έξουδετέ- 
ρωνον σχεδόν πάντοτε τήν έλληνικήν 
άριθμητικήν ύπεροχήν (9 3 6 ). Τό αί
σθημα έναντίον τής άγγλικής διοική- 
σεως καθίστατο σύν τή παρόδφ τοϋ χρό
νου δυσμενέστερον καί έμφαντικώτερον. 
Μάλιστα, δταν μετά τόν α' παγκόσμιον 
πόλεμον ύπήρξεν άρνητική ή άπάντησις 
τής άγγλικής κυβερνήσεως είς τό αίτημα 
τών Κυπρίων πρός παραχώρησιν τής 
Κύπρου είς τήν 'Ελλάδα, ήν προέτεινεν 
αϋτη ήδη διαρκοϋντος τού πολέμου 
τούτου (1915), ίνα έπιτύχη τήν έξοδον 
αύτής είς τόν πόλεμον παρά τό πλευρόν 
τών συμμάχων, ή δυσμένεια τού έλλη- 
νικού πληθυσμού άποτελοΰντος τά 4]5 
τού όλου πληθυσμού τής νήσου κατέστη 
όξυτέρα καί έχθρική. Ή  άντίδρασις τής 
άγγλικής κυβερνήσεως έναντι τής τοι- 
αύτης στάσεως τού έλληνικοΰ πληθυ
σμού άποφανθέντος τφ 1950 διά δημοψη

φίσματος υπέρ τής Ένώσεως μετά τής 
'Ελλάδος έξεδηλώθη διά βιαίων μέσων, 
ών ίσχυροτέρα ύπήρξαν: α) ή άνάληψις 
πλήρους έξουσίας ΰπό τής άγγλικής 
κυβερνήσεως έπί τής στοιχειώδους έκ- 
παιδεύσεως, τής προπαρασκευής τών 
διδασκάλων αύτής καί μερικού έλέγχου 
έπί τής μέσης έκπαιδεύσεως καί β) ή 
δίωξις τής έκκλησίας.

Τά κατά τής έκπαιδεύσεως καί τής 
έκκλησίας μέτρα έντονα μετά τήν έξέ- 
γερσιν πρώτον τού έλληνικοΰ λαού τής 
νήσου τφ 1931, ήτις μή προπαρασκευα- 
σθεϊσα έπαρκώς κατεστάλη στρατιωτι- 
κώς άμέσως, βραδύτερον δέ έτέρας τφ 
1955, ήτις μετά 4ετή άγώνα είχε ώς άπο- 
τέλεσμα τήν ΰπό όρους καί περιορισμούς 
άνάκηρυξιν τής νήσου είς άνεξάρτητον 
κράτος. Κύριαι μορφαί τών έξεγέρσεων 
τούτων υπήρξαν τής μέν πρώτης οί μητρο- 
πολϊται Κιτίου Νικόδημος καί Κυρη- 
νείας Μακάριος, οίτινες καί έξωρίσθησαν 
τής δέ δευτέρας ό ’Αρχιεπίσκοπος καί 
’Εθνάρχης Μακάριος Γ' καί ό στρατηγός 
Γρίβας—Διγενής. Ό  ’Αρχιεπίσκοπος εί
χε τήν τύχην τών προηγουμένων έξορι- 
σθείς είς Σεΰχέλλας έπί έν έτος, έπι- 
στρέψας δέ μετά τάς συμφωνίας πρός 
κατάπαυσιν τού άγώνος τάς γενομένας 
έν Ζυρίχη καί Λονδίνω τφ 1959 έγένετο

Πρόεδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
άνακηρυχθείς τφ 1960.

’Ολίγων έτών ζωή άνεξαρτήτου, έστω 
ύπό περιορισμούς καί όρους, κράτους 
(1960—63) έδειξεν άμέσως, τί δύναται 
νά έπιτευχθή είς ένα τόπον τυγχάνοντα 
έστω καί μερικώς τής έλευθερίας του. 
Δυστυχώς αί συμφωνίαι Ζυρίχης καί 
Λονδίνου συμπεριέλαβον όρους, καθ’ 
ούς είς τήν τουρκικήν μειονότητα άρι- 
θμούσαν μόλις τά 18 ο]ο τού πληθυσμοΟ 
τής νήσου έναντι τών 80ο]ο τοϋ έλληνικοΰ, 
παρεχωρήθησαν προνόμια άπαράδεκτα 
διά παν εΰνομούμενον καί άνεξάρτητον 
κράτος. Τούτο ύπήρξεν άφορμή έκμεταλ- 
λεύσεως έκ μέρους τών Τούρκων, ΰπο- 
στηριζομένων ύπό τής Τουρκίας, τής 
δυσχερούς καταστάσεως, ής άποτέλεσμα 
υπήρξε μοιραία σύγκρουσις τφ 1963 ώς 
έκ τουρκικής άνταρσίας κατά τού νομί
μου κράτους συνεχιζομένης άκόμη σή
μερον παρά τήν έπέμβασιν τοϋ Συμβου
λίου ’Ασφαλείας, τού ’Οργανισμού 'Ηνω
μένων ’Εθνών. 'Η Κυπριακή Κευβέρνησις 
δέν κατέστειλε τήν στάσιν διά τής βίας 
πρός άποφυγήν γενικωτέρων περιπλο
κών, έπεδίωξε δέ τήν λύσιν τού προβλή
ματος τής νήσου είρηνικώς προσφυγοΰσα 
είς τήν Γενικήν Συνέλευσιν τού ’Οργανι
σμού Ήνωμένων’Εθνών. Τό αίτημα αύ-
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αποτελέσματος, άφ’ έτέρου δέ διά δια- 
πραγματεύσεως μεταξύ των Ελλήνων 
και των Τούρκων κατοίκων τής νήσου 
πρός θέσπισιν νέου Συντάγματος αίρο- 
μένων των υπαρχόντων έν τφ Συντάγματι 
τοϋ 1960 έμποδίων των προκυψάντων έκ 
των Συμφωνιών Ζυρίχης καί Λονδίνου. 
Αί διαπραγματεύσεις αύται συνεχισθεΐσαι 
έπί 4 σχεδόν έτη εις ούδέν κατέληξαν, 
των Τούρκων έπιμενόντων εις παραχώ- 
ρησιν εις αύτούς δικαιωμάτων αύτονο- 
μίας ίσοδυναμούντων πρός έγκαθίδρυσιν 
κράτους έν κράτει. Ή  τοιαύτη άπαίτησις 
άποκρούεται άπό έλληνικής πλευράς.

Ή  Κύπρος έχει πολύν δυναμισμόν έν 
έαυτή. Τούτο άπέδειξε κατά τήν πορείαν 
των αιώνων τής ιστορικής αύτής ζωής, 
μή καμφθεΐσα υπό των συνεχών έξωτε- 
ρικών περιπετειών αυτής καί διατηρή- 
σασα τόν έλληνικόν χαρακτήρα καί 
έθνικόν άπαρασάλευτον τούλάχιστον έπί 
3 1]2 χιλιάδας έτών, άφ’ δτου οί μυκη- 
ναΐοι 'Ελληνες ώς έμποροι καί ώς άποικοι 
έγκατεστάθησαν εις τήν νήσον. Ό  γνή
σιος ούτος δυναμισμός άποτελεΐ τήν με- 
γαλυτέραν έγγύησιν τόσον διά τό παρόν 
όσον καί διά τό μέλλον τής Κύπρου.

Άποψις τής Λάρνακος μιας άπό τάς 
ώραιοτέρας πόλεις τής Κύπρου.

τής είναι, όπως ή Κύπρος καταστή πλή
ρως άνεξάρτητον καί κυρίαρχον κράτος 
άνευ έξωτερικών ή έσωτερικών δεσμεύ
σεων μετά τοϋ δικαιώματος αύτοδιαθέ- 
σεως, ϊνα ρυθμίση τό μέλλον αυτής βά
σει τών άρχών τού καταστατικού χάρτου 
τού ’Οργανισμού Ηνωμένων ’Εθνών. 
Τελική έπιδίωξις είναι ή ενωσις τής 
Κύπρου μετά τής Ελλάδος, ήτις άπετέ- 
λεσε πάντοτε τό όνειρο τών Κυπρίων 
άπό τής συστάσεως τοϋ έλληνικοΰ κρά
τους. Διότι διά τών συμφωνιών τής Ζυ
ρίχης καί Λονδίνου τφ 1959 έδημιουρ- 
γήθη μέν νέον κράτος, άλλά δέν ήτο δυ
νατόν νά δημιουργηθή καί νέον έθνος. 
Διότι ό έλληνικός πληθυσμός τής νήσου 
(80 ο]ο) άνήκει εις τό έλληνικόν έθνος.

Παρά τήν σημειωθεΐσαν τουρκικήν 
κατά τού κυπριακού κράτους άνταρσίαν 
ήτις άποβλέπει εις τήν διχοτόμησιν τής 
νήσου καί τήν ΐδρυσιν δύο χωριστών 
κρατιδίων έν αυτή, θνησιγενών άναμφι- 
σβητήτως, ή οικονομία καί ζωή έν γένει 
τής νήσου ύποστάσα προσωρινόν ώς 
έκ τών γεγονότων (1963 κ.έ.) κλονισμόν 
έσυνεχίσθη σημειοΰσα εύμενή έξέλιξιν. 
Τά γράμματα, αί τέχναι καί αί έπιστήμαι 
παρέχουν έμφανή σημεία άνόδου, ή δ’ 
έκτίμησίς πρός πάντα ταϋτα έξέρχεται 
τών στενών όρίων τής νήσου καί περι
λαμβάνει πλήν τής Ελλάδος καί αλλας 
χώρας. Οΰτω έργα τέχνης Κυπρίων έβρα- 
βεύθησαν εις διεθνείς έκθέσεις καί έργα 
λογοτεχνικά μετεφράσθησαν εις ξένας 
γλώσσας, Κύπριοι δέ καλλιτέχναι δροϋν 
μετά καλών άποτελεσμάτων εις μεγάλα 
κέντρα τού έξωτερικοϋ.

Σοβαρά έπεισόδια μεταξύ Ελλήνων 
καί Τούρκων συνέβησαν έν έτει 1967. 
Ώ ς άποτέλεσμα έπεχειρήθη λύσις τών 
διαφορών άφ’ ένός μέν διά συνεννοήσεως 
μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας έπί τφ 
σκοπφ τής πραγματοποιήσεως τής Ένω- 
σεως μεταξύ τής Ελλάδος, άλλ’ άνευ



ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ Ο ... Κ .Ο.Κ.

Ά ν  έζει ό Γουώλντ Ντίσνεύ θά έπέχαιρε σφό' 
δρα διά τήν θαυμασίαν έμπνευσιν τής άρμοδίας 
υπηρεσίας τού Πανεπιστημίου τοΟ Λάνκασαϊρ 
(’Αγγλία) νά τοποθέτηση είδικήν πινακίδα, διά 
νά προστατεύση άπό.. .  τροχαία άτυχήματα τά 
έκτρεφόμενα είς τό άγρόκτημάτου έκατόν είκοσι, 
περίπου, παπάκια. Ή  ένδεικτική πινακίς τής φα>- 
τογραφίας μας, άπεικονίζουσα ένα παπάκι έν .. .  
κινήσει, δέν προβλέπεται άπό κανένα έπίσημον 
κώδικα όδικής κυκλοφορίας, έκρίθη όμως άνα- 
γκαία ή τοποθέτησίς της διά τήν προστασίαν 
τής άρτιμελείας τών δίποδων πτερωτών τροφί
μων, άφοΟ τριάντα περίπου έξ αύτών έφονεύ- 
θησαν ΰπό αύτοκινήτων. Άπό τής τοποθετή- 
σεως, λοιπόν, τής πινακίδος ούδείς. . .  συνάδελ
φος τοΰ «Ντόναλντ Ντάκ» ύπήρξε θύμα τών τρο
χών, διότι οί όδηγοϊ προσέχουν καί τά παπάκια 
διασχίζουν άκινδύνως καί έπιχαρίτως τήν άσ
φαλτον, όπως φαίνονται είς τόν.. .  μεγαλοπρεπή 
σχηματισμόν τής φωτογραφίας μας.

Φ Λ Ε Γ Ο Ν  Θ Ε ΜΑ

Ή  ταχύτης τών αύτοκινήτων εις 
τήν Δυτ. Γερμανίαν

Ό  αυτοκινητόδρομος, τό σύμβολον τής συγχρόνου Γερ
μανίας, θά άποτελέση πιθανώς τήν φήμην του, ώς τής όδοΰ, ή 
όποια όδηγεΐ άσφαλέστερον πρός... τόν θάνατον!

Έάν έπιψηφισθή τό ύποβληθέν ΰπό τής κυβερνήσεως νομο- 
σχέδιον, οί «σκληροί» Γερμανοί αύτοκινητισταί θά ΰποχρεω- 
θοΟν νά χαλιναγωγήσουν τό πάθος των διά τήν ύπερβολικήν 
ταχύτητα καί νά κινούνται πλέον μέ τήν «νωχελή» ταχύτητα 
τών 125 χιλιομέτρων καθ’ ώραν.

Ή  Κυβέρνησις διατρέχει τόν κίνδυνον μέ τό έν λόγιρ νομο- 
σχέδιον νά άπολέση τήν δημοτικότητά της μεταξύ τών αύτο-
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κινητιστών, ήναγκάσθη όμως νά τό είσηγηθή διά νά θέση 
τέρμα είς μίαν κατάστασιν, ή όποια έχει μεταβάλει τούς Γερμα
νικούς αύτοκινητοδρόμους είς πραγματικά σφαγεία. Ό  άριθμός 
τών θανάτων έκ τροχαίων δυστυχημάτων είς τούς Γερμανικούς 
αυτοκινητοδρόμους είναι κατά πολύ μεγαλύτερος τού παρατη- 
ρουμένου είς τήν Βρεταννίαν, τήν ’Ιταλίαν καί τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας. Ό τε δέ, τόν παρελθόντα Νοέμβριον, έπεβλήθη 
λόγω τής κρίσεως τών καυσίμων καί πρός έξοικονόμησιν 
αύτών, άνώτατον όριον ταχύτητος 100 χιλιομέτρων καθ’ ώραν, 
ό άριθμός τών θανάτων έξ αΰτοκινητικών δυστυχημάτων έμειώ- 
θη κατά 40 ο]ο.

Έάν έπιβληθή μονίμως, διά νόμου, τό άνώτατον δριον ταχύ
τητος τών 125 χιλιομέτρων, οί Γερμανοί θά άναγκασθούν νά 
άποφεύγουν τούς «παλληκαρισμούς» τού βολάν καί τάς ΰπερ- 
βάσεις άλλων αύτοκινήτων μέ ταχύτητα 150 χιλιομέτρων καί 
πλέον, ώς πράττουν σήμερον.

Ή  τύχη τών ισχυρών καί ταχυτάτων αύτοκινήτων των άπο- 
σχολεΐ κατ’ αΰτάς τούς Δυτικογερμανούς περισσότερον ή αί 
διαμάχαι τών έταίρων τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό- 
τητος ή ή διαίρεσις τής Γερμανίας.

Ά φ’ έτέρου, ή Γερμανική βιομηχανία αύτοκινήτων, ή όποίά 
άνακοίνωσεν ότι θά έλαττώση τήν παραγωγήν της, βλέπει δυσοί- 
ωνογ τό μέλλον της, τούλάχιστον όσον άφορά είς τήν έσωτερι- 
κήν άγοράν.

Τό Χριστιανοδημοκρατικόν Κόμμα τής άντιπολιτεύσεως 
έχει ταχθή κατά τού έν λόγφ νομοσχεδίου καί ύπέρ τής καθιε- 
ρώσεως ένός όρίου ταχύτητος, τό όποιον δέν θά έπιβάλλεται 
διά νόμου.

ΟΙ Χριστιανοδημοκράται προτείνουν συμβιβασμόν, διά τοΰ 
όποιου ή ταχύτης τών αύτοκινήτων θά περιορισθή είς 135 
χιλιόμετρα καθ’ ώραν. Ή  ταχύτης όμως αύτή, μέ τό περιθώριον 
τής ΰπερβάσεώς της κατά 10%, τό όποίον έπιτρέπει ή ’Αστυνο
μία, θά ματαιώση, ούσιαστικώς, τήν προσπάθειαν τής Γερμανι
κής κυβερνήσεως, όπως καταστήση όλιγώτερον θανατηφόρους 
τούς αύτοκινητοδρόμους τής χώρας.



ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ 
◄------------------------------------------------------------------

Πολλάκις τό καθήκον τού ’Αστυνομικού έπιβάλλει τήν άπαλλοτρίωσιν δλων 
των προσωπικών συναισθημάτων του, άκόμη καί τών εΰγενεστέρων καί τών 
πλέον... έπειγόντων χάριν τής ύπηρεσίας καί μόνον. Τρανή καί Αψευδής 
άπόδειξις ό Άγγλος 'Αστυνομικός Φίντζ Κέϊσχαν, ό όποιος κατεδίωξε κλα- 
πέν αότοκίνητον καί συνέλαβε τόν δράστην όδηγόν, καθ’ δν χρόνον μετέ
φερε τήν έπίτοκον σύζυγόν του Πωλίν εις μαιευτήριον. Ή  καταδίωξις καί 
σύλληψις έγένετο ένφ ή έπίτιμος κυρία Κέϊσχαν ήσθάνετο τάς ώδίνας τού 
τοκετού.

Εις τήν φωτογραφίαν ό εύσυνείδητος ’Αστυνομικός, ή σύζυγός του καί τό 
νέον μέλος τής οικογένειας των...

Ή  όλόσωμη θωράκισις τού φαινομενι
κού ρομπότ δέν είναι φωτογραφικό τρύκ 
ούτε φωτομοντάζ, δπως θά ένόμιζε κανείς 
έκ πρώτης όψεως. ’Αντιπροσωπεύει αύθεν- 
τικόν ’Αστυνομικόν μέ.. .  σάρκα καί ό- 
στά, περιβεβλημένον δμως μέ τήν νέαν 
προστατευτικήν στολήν, τήν όποιαν έπρο- 
μήθευσεν εις τάς δυνάμεις ’Ασφαλείας ή 
Κυβέρνησις τής Κολομβίας, πρός χρήσιν 
κατά τάς ταραχώδεις όχλαγωγίας. Ή  στο
λή, ώς φαίνεται εις τήν φωτογραφίαν, εί
ναι έν τή ούσίμ «μαξιλαρωτή άσπίδωσις», 
προστατεύουσα τά .. .  μαλακά καί σκληρά 
μόρια τού Αστυνομικού έκ τών διά λίθων, 
ράβδων, ροπάλων καί άλλων Αντικειμέ
νων πληγμάτων τών ταραξιών.

Εις τήν φωτογραφίαν ό ’Αστυνομικός— 
Ρομπότ.. .  διασχίζει κεντρικόν δρόμον 
τής Κολομβιανής πρωτευούσης.

"Ενας 
ιπτάμενος 
δίσκος, 
στή... Γενεύη!

Ή  μία επαναστατική κλι
νική, προσαρμοσμένη, αρ
χιτεκτονικά, στήν.,.τρελλή 
διαστημική εποχή μας...

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ματιά, σου 
δημιουργεϊτα ι ή εντύπωση ό
τ ι πρόκειται γιά  ...διαστημόπλοιο 

πού ήρθε νά «στρογγυλοκαθήση» 
ατό κέντρο  τή ς  Γενεύης. Σ τήν 
πραγματικότητα, πρόκειται γ ι ά 
τήν πιό μοντέρνα ίσως — όπό ά
ποψη αρχ ιτεκτον ικής  — κλιν ική  
τού κόσμου.

Ή  ελβ ετ ική  αύτή ιδ ιω τική  κλ ι
νική, πού χτ ίσ τηκε, τελευτα ίω ς, 
στή Γενεύη, σφηνωμένη, κυρ ιολε
κτικά, ανάμεσα σέ δύο κτίρ ια , δια

θ έτε ι δεκαπ έντε χειρουργεία  καί 
διάφορα κέντρα θεραπείας, πού 
λειτουργούν άσταμάτητα όλο τό 
24ωρο. Σ τηρ ίζετα ι ή ε ίνα ι... προσ
γειω μένη σέ τέσσερα συμμετρικά 
«πόδια» καί έχε ι ένα τεράστιο ύ- 
πόγειο γκαράζ, γιά τή  δ ιευκόλυν
ση τώ ν άσθενών της  καί τού ια
τρ ικού προσωπικού. ΈΕη γιατροί 
καί ισάριθμες νοσοκόμες βρίσκον
τα ι σέ διαρκή «έτο ιμότητα», προ- 
κειμένου ν ' άντιμετωπίσουν όλεα 
τ ις  π ιθανές έπείγουσες περιπτώ
σεις.

Σ τό  κέντρο τού νοσοκομειακού 
...ιπτάμενου δίσκου ύπάρχουν μο
νά δες  άποστειρώσεως, καθώς κ ι' 
ένα κλειστό κύκλωμα τηλεοράσε- 
ως, πού έπ ιτρέπει α τούς γ ιατρούς 
νά παρακολουθούν τούς άσθενείς 
τους, όπου κΓ αν βρίσκωνται. Δέν 
Εέρουμε, βέβαια, πόσα είνα ι τά 
νοσήλεια στήν ύπερσύγχρονη έλ- 
βετική  κλινική. Ασφαλώς, όμως, 
θά φτάνουν σέ άστρονομικά ύψη, 
γιά  νά προσαρμόζονται καί μέ τό 
περιβάλλον...

Τό ϋπερ - σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα. ’Εκτυφλωτικά αστραφτερό, 
μοιάζει μέ εξωγήινο αντικείμενο, πού προσγειώθηκε ...κατά λάθος.
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S2S ΑΙΤΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΟΛΑΚΗ 

Δ ι κ η γ ό ρ ο υ

Α'
Μ Ε Ρ Ο Σ

Αί ψυχικαί νόσοι έχουν άμεσον σχέσιν 
μέ τήν Εγκληματικότητα καί άπετέλεσαν 
άντικείμενον Ενδελεχούς μελέτης Εκ μέρους 
τών Επιστημόνων · ‘Η «Έπιθεώρησις Χω
ροφυλακής» Εχει τήν τιμήν νά φιλοξενήση 
εις τό παρόν καί τό προσεχές τεύχος τού 
περιοδικού άρθρον τού διακεκριμένου Δικη
γόρου τής Θεσσαλονίκης κ . ’Εμμανουήλ 
Κοκκολάκη ό όποιος άναπτύσσει τήν σχέσιν 
τής άγχώδους μελαγχολίας πρός τήν Εγκλη
ματικότητα

1. 'Η  περί τοϋ θέματος σπουδή.
2. 'Η  σχέσις τής ψυχικής νόσου πρός τήν εγκλη

ματικότητα παρετηρήθη καί ύπό τών άρχαίων Ε λ 
λήνων.

3. '0  άριθμός τών ψυχικώς νοσούντων έκ τής 
άγχώδους μελαγχολίας, οΐτινες καταδικάζονται πλημ- 
μελώς κρινόμενοι ώς υπεύθυνοι, είναι μέγας.

4. Μορφαί ύφ’ ας έκδηλοϋται ή άγχώδης μελαγ
χολία.

5. 'Η  μελαγχολία έλάχιοτα συμβάλλεται εις τήν 
τέλεσιν εγκλημάτων.

6. Γενικώς ή κατάθλιψις συνέχει άπό πάσης πρά- 
ξεως.

7. Έ κ τής τάσεως πρός άπολευθέρωσιν έκ τής 
βασανιστικής ταύτης καταστάσεως ό πάσχων έκτρέ- 
πεται εις τήν αυτοκτονίαν (αϋτοαφανισμόν) 'όνα σώση 
έαυτόν έκ τής δυστυχίας τής ζωής.

8 Οί μελαγχολικοί άγονται εις τον φόνον ολο
κλήρου τής οικογένειας αυτών καί είτα κατά κανόνα 
αΰτοκτονοϋν.

9. Περιπτωσιολογία.
10. Μέσα καταπολεμήσεως.
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1. Ή  περί τοΰ θέματος σπουδή.

Τ α  ά το μ α  ά τινα  νοσούν ψ υ χ ικ ώ ς κ α ί ένεκεν τ η ς  
νόσου τω ν  τελέσουν έγ κ λ η μ α , ά ποκαλοϋμεν ψ υ χ ι-  
κ ώ ς  π ά σ χ ο ν τα , εγ κ λ η μ α τ ικ ά . 'Η  σπουδή τω ν  ε γ 
κ λ η μ ά τω ν  τω ν  ε ίνα ι έργον τ ή ς  έγ κ λ η μ α το ψ υ χο π α 
θολογία ς. Ή  δέ π ρ οφ ύλα ξ ις  τ η ς  κο ινω νίας ά π ’ α ύτώ ν 
έργον τ η ς  ψ υ χ ια τρ ικ ή ς  κ α ί τ ή ς  έγκ λ η μ α το λ ο γ ία ς .

'Ό σ ο ν  οί ά νθρω πο ι ε ίνα ι ά π α ίδ ευ το ι, τόσον δυσ χε- 
ρέστερον δ ιακρίνουσ ι τον νοσοϋντα. Σ υ μ π ερ ιφ έρ ο ντα ι 
π ρ ο ς  αυτόν π ο λλ ά κ ις  έρ εθ ισ τ ικ ώ ς ή χλ ευ α σ τ ικ ώ ς. 
Ο ΰ τω  ό κ ίνδυνος έγ κ λ η μ ά τω ν  ΰπό  ψ υ χ ικ ώ ς νοσούντω ν 
ε ίν α ι μ έγα ς . Δ εν γ ίν ε τα ι δ ιά γν ω σ ις  κ α ί δέν ε ΐσ ά γο ντα ι 
ε γ κ α ίρ ω ς  έντός τω ν  κα τα λ λή λω ν  ψ υ χια τρ είω ν .

Π ρ ό  τοΰ  π ολέμου τοΰ  19 4 0  π α ρ ’ ή μ ΐν , μόνον τό 
1 ]5  τω ν  ψ υ χ ικ ώ ς νοσούντω ν έθεραπεύοντο έν θερα- 
π ευ τη ρ ίο ις . Τ ό  αύτό έξα κολουθεϊ κ α ί σήμερον.

2. Ή  σχέσις τής ψυχικής νόσου πρός τήν 
έγκληματικότητα παρετηρήθη καί ύπό των αρ
χαίων Ελλήνω ν.

Τ ό  μεγα λεπ ίβ ολα ν  π ν εύ μ α  τω ν  ά ρ χα ίω ν  Ε λ λ ή 
νω ν πα ρ ετή ρ η σ εν  έτ ι ω ς λίαν ερευνητικόν δ τ ι υ π ά ρ χε ι 
σ χέσ ις  τ ή ς  ψ υ χ ικ ή ς  νόσου π ρ ό ς  τή ν  έγ κ λ η μ α τ ικ ό τη τα .

Ό  θε ίο ς  Π λ ά τω ν  κ α τα λ ή γ ε ι μ ε τ ’ έρευναν τω ν  
μ υ χ ίω ν  τ ή ς  ά νθρ ω π ίνης ψ υ χή ς, έτά ζω ν  « κ α ρ δ ία ς κ α ί 
νεφ ρούς» , δ τ ι τό  άτομ ον δπερ κ α τ α π α τ ε ί  το ύς νό
μους κ α ί τα  δ ίκ α ια  π ρ ά ττε ι τούτο  δ ιό τ ι νοσ εί κ α ί π ά σ χε ι.

Π ερ ί το ύ τω ν  π ά λ ιν  ό Γ α λ η νός (ια τρός τ ή ς  ά ρ χα ιό - 
τ η τ ο ς )  άναφέρει «σφ οδρώ ς έπ ιθυ μ οΰσ ι θανάτου κ α ί 
ά π οκ τείνουσ ι σ φ ά ς α υτούς» . Ε ις  άλλο χω ρ ίον  δέ άνευ- 
ρίσκομεν « μ ελ α γχο λ ή σ α ς ά π έκ τε ινε  τ ά  τέκ να  κ α ί τήν 
γ υ ν α ίκ α »  (Ε ύ ρ ιπ ίδ ο υ , 'Η ρ α κ λ ή ς  μ α ινόμ ενος).

Δ ήλον λο ιπόν έκ το ύ τω ν  δ τ ι π α ρ ετη ρ ή θησ α ν κ α ί 
τ ά  ψ υ χ ικ ά  νοσ ήμ α τα  ύ π ’ α ύτώ ν « τά  χρόν ια  π ά θ η »  ώ ς 
άπεκάλουν.

Ά κ ρ ιβ έ σ τερ ο ν  δ ’ ε ΐπ ε ϊν  ή  μαν ία  κ α ί ή μ ε λ α γ χ ο 
λ ία  ά π α ντώ σ ιν  ύπό έναλλάσσουσαν μορφήν κυκλ ικώ ν 
φάσεω ν μ α ν ια κ ής κ α τα θ λ ιπ τ ικ ή ς  παραφ ροσύνης κ α θ ’ 
ήν τή ν  μ ανιακήν φάσιν τ ή ς  κ ιν η τ ικ ή ς  ψ υ χ ική ς δ ιε- 
γ έρ σ εω ς ά κολουθεϊ ή ανώ μ α λος π τ ώ σ ις  κ α ί ή κ α τά -  
θλιψ ις.

3 . Ό  άριθμός των ψυχικώς νοσούντων έκ 
τής αγχώδους μελαγχολίας, οϊτοινες καταδικά
ζονται πλημμελώς κρινόμενοι ώς ύπεύθυνοι, 
είναι μέγας.

Ά ρ ιθ μ η τ ικ ώ ς  δέν ε ίνα ι δυνατόν ό καθορ ισμ ός τώ ν  
έγ κ λ η μ α το ύ ντω ν  α ιτ ία  ψ υ χικώ ν νοσ ημ ά τω ν  έν γένε ι. 
Κ α ί το ύτο , δ ιό τ ι ή  σ τα τ ισ τ ικ ή  δέν ά ρ ιθ μ ε ΐ τ ά  εγ κ λ ή 
μ α τα  ά τινα  δέν δ ιώ κ ο ντα ι ή  δέν κ ο λά ζο ντα ι ένεκα 
ψ υ χ ικ ή ς  νόςου  τοΰ  δράσου.

Π ο λ λ ά κ ις  ε ϊχο μ εν  κ α τα δ ίκ α ς  ψ υ χ ικ ώ ς νοσούντω ν 
ο ίτ ιν ε ς  κ α ί είσ ή χθησ α ν  ε ις  τή ν  φυλακήν κ α ί έξεδη - 
λώ θη  έντό ς α υ τή ς  ή  νόσος. Π ρ ά γ μ α τ ι δ μ ω ς  αυτή  
π ρ ο ϋ π ή ρ χε  τ ή ς  κ α τα δ ίκ η ς  ώ ς  έγένετο  ε ίτ α  δ ια π ίσ τω σ ις .

Α ί πλά να ι α δ τα ι δυ σ τυ χώ ς  σ υμ βα ίνουσ ι δ ιό τ ι ά - 
τ υ χ ώ ς  κ α ί ο ί σ ω φ ρον ισ τικο ί υπ ά λλη λο ι κ α ί οί ιατρο ί 
σ τερούντα ι ε ιδ ικ ώ ν  γνώ σ εω ν . Π ρ έπ ε ι δ μ ω ς  νά π ρ ο - 
στεθή  κ α ί δ τ ι ούτοι ε ίν α ι π ρ ο κ α τε ιλ η μ μ έν ο ι, δ τ ι  ό 
κ ρα τούμενος π ρ ο σ π ο ιε ίτα ι τή ν  ψ υχικήν νόσον, ίνα  
έ π ιτύ χ η  έπ ιε ικ εσ τέρ α ς μ ετα χε ιρ ίσ εω ς.

Δ ήλον λο ιπόν έκ  τούτου  δ τ ι ό άρ ιθμ ός τώ ν  ψ υ χ ικ ώ ς 
νοσούντω ν ο ί τ ι ν ε ς  κ α τ α δ ι κ ά ζ ο ν τ α ι  π λ η -  
μ ελώ ς κρινόμενο ι ώ ς ύπεύθυνο ι, ε ί ν α ι  μ έ γ α ς .  
Ή  α ιτ ία  τοΰ  κακού οφ ε ίλ ετα ι ε ις  τό  δ τ ι τ ά  ψ υχικά  
νοσ ή μ α τα  κ α τά  τό  ά ρχικόν  τω ν  σ τάδιον ε ίνα ι π τ ω χ ά  
ε ις  έξω τερ ικ ά ς  έκ δη λώ σ εις . Δ έν ά π ο κ α λ ύ π το ντα ι ουδέ 
ε ις  έπ ισ τα μ ένα ς  έξετά σ ε ις  ειδ ικ ευμ ένω ν ψ υχιάτρω ν. 
Τ έλ ο ς ε ις  τό  δ τ ι ο ί δ ικ α σ τα ί ένίοτε περιφ ρονοΰσι τήν 
γνω μ ά τευ σ ιν  τοΰ  ψ υ χιά τρ ου  κ α ί ιδ ία  ο ί λ α ϊκ ο ί το ιοΰτο ι. 
Π ο λ λ ά κ ις  μ ά λ ισ τα  ά π α γ γ έ λ λ ε τα ι κ α τα δ ίκ η  χ ω ρ ίς  καν 
νά κληθή ια τρ ός, νά  έξετά σ η  τον κ α τη γορούμ ενον , 
λ ό γω  τοΰ  δ τ ι ή νόσος δέν έγένετο  ά ντ ιλ η π τή .

’Ε π ί  το ύ το ις  άναφέρομεν τή ν  άκόλουθον π ερ ίπ τω σ ιν  
μ ελα γχο λ ικ ο ΰ , κ α τα δ ικ α σ θ έντο ς κ α τά  τον χρόνον τή ς  
ψ υ χω τικ ή ς  φ ά σ εώ ς του  έπ ί π α ρ α νο μ ώ  όπλοφορία . 
’Α π ο τε λ ε ί χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ό ν  π α ρ ά δ ε ιγμ α . « Π ρ ό κ ε ιτα ι 
π ε ρ ί τοΰ  Ρ .Χ . 4 5  έτώ ν . ΤΗ το  άνέκαθεν ή σ υ χο ς  κ α ί 
τα κ τ ικ ό ς  τ ε χ ν ίτη ς , κ α λός ο ικ ο γενειά ρ χη ς κ α ί σ υ μ π α 
θής φ ίλος. Κ α τώ ρ θ ω σ ε  δ ιά  τ ή ς  έρ γα σ ία ς  του  νά ίδρύση 
κ α τά σ τη μ α  δπερ  ή το  άρκετόν δ ιά  τή ν  άνετον δ ια - 
β ίω σ ιν  αύτοΰ κ α ί τ ή ς  ο ικογένεια ς του . Κ α τά  περ ιόδους 
ή το  κα κόκεφ ος. Τ ό τε  δ μ ω ς  ή το  πλέον ή σ υχος. Τ ίπ ο τ ε  
δέν έπ ρόδ ιδε ύπερβολ ικήν  εύθυμίαν του  ή ύπερβολικήν 
μ ελα γχολ ία ν  του . γΗ το  ά νθρ ω π ος τοΰ  κα θή κοντος κ α ί 
ήδύνατο  π ά ν το τε  νά ά ν τα π εξέρ χετα ι κ α ί ε ις  τ ά ς  α ντ ιξο 
ό τη τα ς  τ ή ς  ζω ή ς .

Β αθμ ηδόν  κ α ί κ α τ ’ ολ ίγον , ά πό  ένω ρ ίς προσήρ- 
χετο  ε ίς  τή ν  ο ικ ίαν του . Ε ΐχ ε ν  αϋπν ία ς. Π α ρ επ ο νεΐτο  
δ τ ι ή έρ γα σ ία  του  δέν π η γ α ίν ε ι κ α λά . Έ ξ ε δ ίω ξ ε  τούς 
ύπα λλή λους του  κ α ί έκλεισε τό  κ α τά σ τη μ ά  του  κ α τά  
τό  δοκοΰν. Ώ ς  ή το  έπόμενον διέρρευσεν ή π ελ α τε ία  του . 
Κ α θυσ τέρει τ ά ς  π α ρ α γ γ ελ ία ς . ’Ε κ  σ τενο χώ ρ ια ς έπ ε -  
σ κ έπ τετο  τή ν  ταβέρνα  κ α ί μ ετέβ α ινεν  ε ις  τή ν  ο ικίαν 
του έν κ α τα σ τά σ ε ι μέθης. Μ ετά  τ ή ς  συζύγου  του 
ή ρ χ ισ ε  νά έρ χ ετα ι ε ίς  π ρ ο σ τρ ιβ ά ς. 'Η μ έ ρ α ν  τ ινά  ε ίς  
τή ν  τα βέρνα ν  ά π έσ π α σ εν  μ εγάλην μ ά χα ιρ α ν  κ α ί ή ρξα - 
το  ά π ε ιλ η τ ικ ώ ς  νά τή ν  κινή  κ α τά  τώ ν  θα μ ώ νω ν. Ώ ς  
ή το  έπόμενον έκάλεσαν τή ν  αστυνομ ίαν κ α ί τον συνέ
λαβε. Ώ δ η γ ή θ η  ε ίς  τό  ’Α στυνομ ικόν  Τ μ ή μ α . Κ α τεδ ι-  
κάσθη  δ ιά  τή ν  π αράνομον όπλοφορίαν ε ίς  φυλάκισ ιν 
κ α ί χ ρ η μ α τ ικ ή ν  πο ινήν. Ο ί ο ικ ε ίο ι του  ένδιαφέρθησαν 
κ α ι τον ά πεφ υλάκ ισ αν . Τ ή ν  έπομένην ά νεχώ ρησ ε τήν 
π ρ ω ία ν  δ ιά  τό  κ α τά σ τη μ ά  του . Έ π ή δ η α ε  έκ  μ ια ς  γ ε -  
φ ύρας έμπροσθεν τ ή ς  ά μ α ξο σ το ιχ ία ς  τοΰ  ή λεκτρ ικοΰ  
σ ιδηροδρόμου».

Έ κ  τοΰ  π α ρ α δ ε ίγμ α το ς  τούτου  ά π οδεικ νύετα ι τό  
δύσκολον τ ή ς  δ ια γνώ σ εω ς.

4. Μορφαί ύφ* δς έκδηλοΰται ή άγχώδης 
μελαγχολία.

Τ ά  ά το μ α  τ ή ς  κ α τη γο ρ ία ς  τα ύ τη ς  άνήκουν ε ίς  ο
μο ιογενή  ίδ ιοσυσ τα τικ ή ν  ομάδα . 'Η  κ α τη γο ρ ία  αυτή 
σ υ μ π ίπ τ ε ι π ρ ό ς  τό  « π υκ ν ικ ό  -  κυκλοθυμ ικόν»  τύπον  
τοΰ  K re ts c h m e r .  ’Α π ο τε λ ε ί δέ οδτος μικρόν ποσοστόν
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τοϋ  πληθυσμ ού (13—2 0  ο ]ο ) .  ’Α π ό  αύτό  δέ π ά λ ιν  το  
ποσοστόν εν πολύ  μικρόν μέρος π ρ οσ β ά λλ ετα ι άπό 
νοσηράν ψ υχικήν κα τά σ τα σ ιν .

’Α δ ιά σ ε ισ το ς φ α ίνετα ι σήμερον ή ά ποψ ις ό τ ι τ υ γ 
χά νε ι κ ληρονομ ικής προελεύσ εω ς ή ψ ύ χω σ ις  αδτη . 
Π λέον τω ν  90  ο ]ο  τούτω ν  έχουν στενούς σ υ γ γ εν ε ίς  
(γο νε ίς  -  άδελφ ούς) μέ τή ν  αυτήν π ά θη σ ιν  έκδηλον 
ή έν ύ π ο τυ π ώ δ ε ι μορφή. Ε ις  τ ιν α ς  π ερ ιπ τώ σ ε ις  ή 
ψ υ χω τικ ή  φ ά σ ις έκδη λοϋτα ι ύστερον έξω τερ ικ ώ ν  
βλαβώ ν ό π ω ς  α ί εξ ω γ ενε ίς  π α θ ή σ ε ις  (λ ο ιμ ώ ξε ις , τραύ
μ α τα  τοϋ  εγκεφ άλου , δ ια τα ρ α χα ! ε ις  τή ν  έσ ω  έκκρ ισ ιν , 
ψ υ χ ικ α ί έπ ιδρ ά σ εις , θλ ιβερά  γ ε γ ο ν ό τ α ).

Ε ις  τό  βάθος τω ν  κ α τα θ λ ιπ τ ικ ώ ν  ψ υχώ σ εω ν υπ ά ρ 
χουν ά γνω σ το ι ε ΐσ έτ ι β ιο λ ο γ ικ α ί μ ετα βολ α ί α ΐτ ιν ες  
π ρ ο η γο ύ ντα ι τω ν  ψ υ χοπ α θολογικώ ν έκ δηλώ σ εω ν ή 
προκαλοϋν π ρ ο δ ρ ο μ ι κ ά  φ α ι ν ό μ ε ν α  ό π ω ς 
ή  άνορεξία , ή ά π ό το μ ο ς ά π ώ λ ε ια  τοϋ  βάρους τοϋ  σ ώ 
μ α το ς , ή ά ϋπν ία . Ή  κ ε ν τ ρ ι κ ή  σ υ μ π τ ω μ α 
τ ο λ ο γ ί α  ε ίς  τ ά ς  π α θή σ εις  α ύ τά ς  είνα ι α ΐ σ υ γκ ινη 
τ ικ ά !  κ α ί σ υνα ισ θημ α τικά ! δ ια τα ρ α χα ί. Α ί κ α τα θ λ ι-  
π τ ικ α !  κ α τα σ τά σ ε ις  π α ρ ουσ ιά ζοντα ι κ α θ ’ ώ ρισμένα  

δ ια σ τή μ α τα  ή  μόνον ά π α ξ  ε ίς  τή ν  ζω ή ν  τοϋ  άτόμου. 
Έ κ ά σ τ η  φ ά σ ις  ά ρ χ ίζε ι βαθμηδόν κα! κ α τ ’ ολίγον κα! 
ά νεπ α ίσ θη τα  κα! έντε ίνετα ι σύν τ ώ  χρόνω . Φ θάνει 
μ ε τά  έβ δομ ά δα ς κα! μήνας ε ίς  τό  όξύτερον σημεϊον.

Ά ρ χ ικ ώ ς  τ ά  ά το μ α  δεν α ισθάνοντα ι χα ράν. Ε ίς  
τά  εύ χά ρ ισ τα  γεγ ο νό τα  π αραμένουν ά π α θή  κα! ά - 
σ υ γκ ίνη τα . Τ ό  αύτό σ υμ βα ίνει κα ! μ έ  τή ν  λύπην. "Ε να  
σ υνα ισ θημ α τικόν  κενόν κ υ ρ ια ρ χε ί ε ίς  αύτά . 'Η  ζω ή  χ ά 
νει κάθε θέλγητρον. Δ εν περ ιμένουν τ ι  άπό τό  μέλλον. 
Μ ουσ ική , φ ώ τα , χ ρ ώ μ α τ α , δοασκεδάσεις, κ ίνη σ ις , 
αύξάνει τή ν  μ ελα γχολ ία ν  τω ν . "Α π ειρ ος α π ελ π ισ ία  το ύς 
κ α τέ χ ε ι, κλαίουν κα! κ τυ π ο ΰ ντα ι.

Ή  όλη ζ ω τ ικ ό τ η ς  ε ίς  α ύτοΰς έλ α ττο ΰ τα ι. Ε ίς  τ ά ς  
βα ρείας μ ορφ άς ή  έλ ά ττω σ ις  έ ξ ικ νε ΐτα ι ε ίς  τή ν  « κ α - 
τα θ λ ιπ τ ικ ή ν  έ μ β ο ν τ η σ ί  α».

Χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ώ ς  άναφέρομεν ένταΰθα  τή ν  π ερ ί-  
π τω σ ιν  τ ή ς  Μ .Σ . Α δ τη  προσεβλήθη  ύπό  τ ή ς  νόσου 
τοϋ  H a n s ,  άπό δεκ α π εντα ετία ς . Έ νοσ η λ εύθ η  έπ ί 
ο κ τα ετ ία ν  ε ίς  τό  Ν οσοκομείου  Λ ο ιμ ω δ ώ ν  Ν όσω ν ’Α 
θηνώ ν ( 'Α γ ία ν  Β α ρ β ά ρ α ν ). Έ ξ ή λ θ ε  προ  έτους ία - 
θ ε ϊσ α  έκ  τ ή ς  νόσου, τα ύ τη ς , ένεφάνιζε ό μ ω ς σ οβα- 
ράν μ ελα γχολία ν . Ε ίς  τοΰτο  συνέτεινον τ ά  έξή ς σο
βαρά γ εγο νό τα . Ό  θά να τος τοϋ  υίοΰ τ η ς  έκ  βια ίου 
σ υμ βά ντος (α ύτοκ ινη τικοΰ  ά τυ χ ή μ α το ς )  κα! ή  λύσ ις 
τοϋ  γά μ ο υ  τ η ς , κ α τό π ιν  α γ ω γ ή ς  δ ια ζυγ ίου  κ α τ ’ 
α ύ τή ς  ύπό  τοϋ  σ υζύγου  τη ς . Λ ό γ ω  τ ή ς  νόσου τη ς  
κ α τά  τό  ο κ τα ετές  δ ιά σ τη μ α  τ ή ς  νοσηλείας τ η ς  έξερ- 
χομ ένη  τοϋ  Ν οσοκομείου  ε ίς  ξένας ερ γα σ ία ς συν- 
εκέντρω σ ε ένα ποσόν χρ η μ ά τω ν  έξ 1 5 0 .0 0 0  δρα
χ μ ώ ν . "Ο τε δ ιεπ ισ τώ θ η  τοΰτο  ε ίς  τον θάλαμον τώ ν  
άσθενώ ν ένθα ένοσηλεύετο τοϋ  Ν οσοκομείου Λ ο ιμ ω 
δώ ν Ν όσω ν ’Α θη νώ ν, ε ίς  άσθενής ε ΐπ εν  « μ ή π ω ς  ή  Σ . 
έκλεψε τα ΰ τα ;» .

Τ ο ΰτο  ά π ετυ π ώ θ η  είς  τή ν  μνήμην τη ς . "Η δ η  έπ η υ - 
ξήθη  ή μ ελ α γχο λ ία  τη ς . " Ε χ ε ι  τή ν  έντύπ ω σ ιν  ότι 
τή ν  παρακολουθοΰν τ ά  άσ τυνομ ικά  όργανα. 'Ό τ ι  
τέλος ό κ όσ μ ος ώ ς  έξέλθη τ ή ς  ο ικ ία ς  τ η ς  τή ν  ά π ο - 
κ α λ ε ϊ « κ λ έπ τρ ια »  κα! ό τι π α ρ α κ ο λ ο υθε ϊτα ι ύ π ’ άε- 
ροπλάνου. 'Υ π έβ α λ ε  μ ά λ ισ τα  κα! α ΐτη σ ιν  ε ίς  τό 
'Υ π ο υ ρ γε ΐο ν  ’Ε θν ικ ή ς  Ά μ ύ ν η ς  κα! τον Π ρόεδρον τή ς  
Κ υβερνήσεω ς ό π ω ς  δ ιατάξουν νά μή π ε ρ ιίπ τ α ν τα ι 
άεροπλάνα  άνω θί τη ς , κα ! νά  άσκήσουν κ α τά  τοϋ 
άσθενοΰς συκοφ άντου τη ς , τή ν  π ο ιν ικ ή ν  δ ίω ξιν .

Β λ έπ ο ντες  ούτοι ό τ ι έλ α ττο ΰ τα ι ή ένερ γη τ ικ ό τη ς  
τω ν , ό τι δέν έχουν διάθεσιν π ρ ο ς  έργα σ ία ν  θεωροΰν 
υ π α ιτ ίο υ ς  τούτους. 'Ω ς  άνάξιο ι δέ προβαίνουν είς 
διαφόρους α ύ τοκα τη γορ ία ς . Ε φ ό σ ο ν  κ α τ ’ αυτούς τό  
μέλλον φ α ίνετα ι κ λεισ τόν έπ α νέρχοντα ι ε ίς  τό  π α 
ρελθόν. Θ εω ροΰν όλους το ύς ά νθρώ πους κ α κούς κα! 
ό τι π ά ν το τε  ανομ ία ς κα! έ γ κ λ ή μ α τα  έπραξαν. Ν ο 
μ ίζουν ό τι δλα ι α ί κ α τα σ τρ οφ α ! έξ α ύτώ ν π ρ οέρ 
χο ντα ι ό τι χάνουν τ ά ς  θέσεις τ ω ν , ό τ ι τ ά  τέκ να  τω ν 
θά  μείνουν ε ίς  τον δρόμον.

Ε ίς  τ ινα ς  π ε ρ ιπ τώ σ ε ις  α ί μ ελα γχο λ ικ α ! ίδέα ι 
λαμβάνουν Π α ρ α ν ο ϊ κ ή ν  μ ο ρ φ ή ν  κα! ο ί π ά -  
σ χο ντες  π ιστεύουν  ό τ ι θά  το ύς δηλητηριάσουν, θά  
το ύς συλλάβη ή α σ τυνομ ία  κα! ό τ ι θά  το ύς φονεύ- 
σουν.

Σ υ χ ν ά  έκ το ς  τώ ν  άλλω ν το ύς συνταράσσουν κα! 
α να ίτιο ι φ ό β ο ι .  Ε ίς  τά ς  έλαφράς κ α τα θ λ ίψ ε ις  φο- 
βοΰντα ι δ ιά  τή ν  ύγε ία ν  τω ν  κα! σ χη μ α τ ίζο υ ν  δ ια 
φόρους ύ π ο χ ο ν δ ρ ι α κ ά ς  ι δ έ α ς .  Ε ίς  τά ς  
πλέον έντονους κ α τα σ τά σ ε ις  δέν εύρίσκουν ήσ υχία ν  
ούδαμοΰ. Τ ό  ά γ χ ο ς  κ α τέχ ε ι τή ν  ψυχήν τω ν  (ά γ  χ  ώ - 
δ η ς  μ ε λ α γ χ ο λ ί α ) .

α γχώ δ η ς  μ ε λ α γ χ ο λ ία  

ώς α ιτ ία  έ γ κ λ η μ ά τω ν

Ε ίς  αύτήν τή ν  φάσιν παρουσ ιάζουν γεν ικ ή ν  άνα- 
σ τά τω σ ιν , δ ιά σ πα σ ιν  τή ς  αναστολής κα! κ ιν η τ ικ ά ς  
δ ιεγερ τ ικ ά ς  έκ δη λώ σ εις  (τα ρ α γμ ένα ι μ  ε λ  α  γ  χ  ο - 
λ  ί α ι) .

Ή  π ίεσ ις , ή κ α τά θ λ ιψ ις , ή ά π ελ π ισ ία , ή ά γ ω -  
ν ία , τό  ά γ χ ο ς , α ί μ ελα γχο λ ικ α ! ίδέα ι, δημιουργούν 
τοσ α ύτην  άφόρητον κ α τά σ τα σ ιν  ε ίς  τό  άτομ ον τό  
όποιον τε ίνε ι ν’ άπελευθερω θή  κ α ! ώ ς άπολύτρω σιν  
έξευρ ίσκει τή ν  ι δ έ α ν  τ ή ς  α υ τ ο κ τ ο ν ί α ς .  
Ο ί κ ίνδυνοι δ ιά  τή ν  π ρ α γ μ α το π ο ίη σ ιν  τώ ν  τά σ εω ν 
π ρ ο ς  α ύτοκτονίαν  υπάρχουν περ ισσότερον ε ίς  τ ά  μ ε 
τα β α τ ικ ά  σ τά δ ια . Ε ίς  τή ν  ά  ρ χ  ή  ν κα! τό  τ έ λ ο ς  
τ ή ς  μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ή ς  φ ά σ ε ω ς , .

5. Ή  μελαγχολία έλάχιστα συμβάλλεται είς 
τήν τέλεσιν έγκλημάτων.

Ή  μ ελ α γ χ ο λ ία  σ π α ν ίω ς  κ α θ ίσ τα τα ι α ιτ ία  έ γ κ λ η 
μ ά τω ν . Χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ά  τα ύ τη ς  ώ ς π ροεξετέθη  ή 
έλλειψ ις χα ρ ά ς , δ ιαφ έροντος, ίκα νό τη το ς  π ρ ο ς  ά π ό - 
λαυσ ιν , έμ φ οβος κ α τά σ τα σ ις  τοΰ  θυμ ικοΰ . Α ιτ ία  
τα ύ τη ς  ά σ κ ε ΐτα ι τ ώ  π ά σ χο ν τ ι άναστολή  κα! βραδύτης 
τ ή ς  δ ια νοη τική ς λε ιτο υ ρ γ ία ς.
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Ή  βα ρεία  κ α τά θ λ ιψ ις  ά π ο τελ ε ΐ κ α τά σ τα σ ιν  λίαν 
βα σανιστικήν. 'Ο  π ά σ χω ν  θεω ρ ε ί έαυτον κ α τεσ τρ α μ - 
μένον ο ίκονομ ικ ώ ς, μέλαν τό  μέλλον του κ α θώ ς κ α ι 
τω ν  ο ικείω ν του. Σ υνα ισ θά νετα ι έαυτον άνάξιον, 
εγ κ λ η μ α τ ία ν , κ α ί υ π α ίτιον  π α ν τό ς  δεινού, οπερ θά 
συμβή εις  τη ν  ο ικογένειαν του  ή ολόκληρον τη ν  άν- 
θ ρ ω π ό τη τα . Έ τ ι  δέ π α ρ α τη ρ ούντα ι κ α ί π α ρα λη ρη - 
τ ικ α ί ίδέα ι ε ίς  τον π ά σ χο ν τα  π ερ ί ίδ ια ς ευθύνης κ α ί 
έξα γν ισ μ οϋ  αύτοϋ δ ι’ έγ κ λ ή μ α τα  φ α ντα σ τικ ά . ’Α ξ ιό 
λογος ε ίνα ι ή  άκόλουθος π ε ρ ίπ τω σ ις  ήν κ α ί άναφέρο- 
μεν έντα ϋθα : 'Ο  κ α τά  τον ’Ιούλιον τοϋ  1939  φονεύσας 
τον ήγούμενον μονής π α ρ ά  τ ά ς  Π ά τρ α ς , έθεώ ρει έαυτον 
υιόν τοϋ  Θ εοϋ, διω κόμ ενον δ ’ ύπ ό  τω ν  π ροσφ ύγω ν 
τ η ς  Μ . ’Α σ ία ς , ιδ ία  ύπό τοϋ  ήγουμένου τ η ς  μονής, 
ό σ τις  ή το  πρόσφ υξ.

Έ ν ό μ ιζ ε ν  ό τι ό ή γούμ ενος τ ή ς  μονής ε ΐχ εν  κ α τα 
λά βει θέσιν έν τω  ν α ω , ή τ ις  άνήκεν ε ίς  τον π ά σ χο ντα , 
ω ς  υιόν τοϋ  Θ εοϋ, άφοΰ ό ναός ε ίνα ι ο ίκ ο ς  τοϋ  Θ εοϋ. 
'Ο  π ά σ χω ν  ήκουσεν έ π ιτα κ τ ικ ή ν  φω νήν έξ  ούρανοΰ 
(ψ ευδα ίσ θησ ις) « ί  ν α  έ κ τ ε λ έ σ η  τ ή ν  δ ο 
θ ε ί  σ  α  ν ε ν τ ο λ ή ν »  ώ ς «έντολήν» δέ ό π ά 
σ χω ν ήρμήνευσεν « έ π ι τ α γ ή ν  έ κ κ α θ α ρ ί σ ε  ως  
τ ο ϋ  ή γ ο υ μ έ ν ο  υ». Δ ι’ ό μ ετα β ά ς  ά μ έσ ω ς είς 
τή ν  μονήν κ α τέσ φ α ξε τον ήγούμ ενον, μ ετά  φ ρ ικ ια - 
σ τ ικ ή ς  ά γ ρ ιό τη το ς  κ α ί ψ υχρότη τος. ’Α π ό  τ ή ς  τελ έ -  
σ εω ς τοϋ  έγ κ λ ή μ α το ς  κ α ί ε π ί  πολλούς μ ήνας επ έ 
μενε π ε ρ ί τ ή ς  όρθότητος τ ή ς  ένεργεία ς του κ α ί έδή - 
λου ό τ ι έξερχόμ ενος τοϋ  ψ υ χια τρ είου  θά  συνέχιση  
τό  θεάρεστον Ιργον  του  (τή ς δ ιά  φόνου, δηλονότι 
έκ κ α θα ρ ίσ εω ς τοϋ  τό π ο υ  άπό  τω ν  π ρ ο σ φ ύ γω ν).

6. Γενικώς ή κατάθλιψις συνέχει άπό πόσης 

πράξεως.

Κ α τ ’ αρχήν ή κ α τά θ λ ιψ ις  σ υνέχει άπό π ά σ η ς  π ρ ά 
ξεω ς. Έ ν  τή  ουσ ία  ό μ ω ς  α ί δ ια τα ρ α χ α ί τω ν  συναι
σ θη μ ά τω ν  κ α ί τω ν  άναστολώ ν ε ίς  τή ν  μ ελα γχολ ία ν  
π ροκαλοΰν ά νω μ α λ ία ς ε ίς  τή ν  κο ινω νικήν ζω ή ν  κ α ι 
τή ν  συμπερ ιφ οράν τω ν  ά τόμ ω ν. Β εβ α ίω ς  κ α τα  την 
μ ελα γχο λ ικ ή ν  φάσιν ε ίνα ι έκδηλα  τ ά  σ η μ ε ία  τοϋ  π ά -  
σ χοντος. Τ ό  άτομον κ α ί ε ίς  τ ά ς  έλαφ ράς ετ ι κ α τα σ τά 
σ ε ις  π ρ ο δ ίδ ετα ι έκ  τ ή ς  έκφ ρά σ εω ς τοϋ  πρ οσ ώ π ου . 
Ή  ά π ελ π ισ ία  κ α ί ή  κ α τά θ λ ιψ ις  έχουν ά π ο τυ π ω θ ή  
επ ί τοϋ  π ρ ο σ ώ π ο υ  του . Α ί κ ινή σ εις  του  ε ίνα ι π ερ ιω -  
ρ ισμέναι. Ά π ο σ ύ ρ ε τ α ι  τω ν  συναναστροφώ ν του. 
Π ρ ο σ π α θ ε ί νά ύπερνικήση  τή ν  κ α τά σ τα σ ιν , ν’ ά π ο κ τή - 
ση τή ν  ορεξιν δ ιά  τή ν  έρ γασ ίαν το υ , τά ς  επ ιχε ιρ ή σ ε ις  
το υ , κ α ί τή ν  α ισ ιοδοξίαν, δ ιά  τό  μέλλον. Π ίνε ι δ ι’ αυτόν 
τον λόγον κ α φ έ κ α ί κ α τα φ εύ γ ε ι ε ίς  τή ν  ταβέρναν. 
’Α ρ χ ίζ ε ι νά π ίνη  ά ντ ιθ έτω ς π ρ ο ς  τή ν  συνήθη έγ κ ρ ά - 
τε ιά ν  του , μ εγά λ α ς π ο σ ό τη τα ς . ’Α π ο τέλ εσ μ α  άντί 
νά  έλαφρύνη τή ν  κα τά θλ ιψ ιν  τή ν  επ ιδε ινώ νει δ ιά  τοϋ 

ποτοΰ .

Τό Β’ μέρος εις τό έπόμενον τεύχος

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ ΝΕΑ

Ύπό τοΟ ΕΛΤΑ έξεδόθη νέα σειρά γγραμματοσήμων 
ή όποια απαρτίζεται άπό τέσσαρα (4) γραμματόσημα, 
άπεικονίζοντα διαφόρους μυθολογικάς παραστάσεις. 
Ή  όνομαστική των άξια κυμαίνεται άπό δραχμάς 
1,50 έως καί 10, αί δέ παραστάσεις είναι αί άκόλουθοι :
1. ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΣ έξ έρυθρομόρφου άγγείου τοΟ 

5ου π.Χ. αίώνος. Δραχμαί 1,50— τεμάχια 5.400.000.
2. ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΗΣΙΣ έκ μελανόμορφου άγγείου 

τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος. Δραχμαί 2— τεμάχια 6.000.000.
3. ΑΡΤΕΜΙΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΛΗΤΩ έξ έρυθρομόρφου 

άγγείου τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος. Δραχμαί 2,50—τεμάχια 
3.000.000.

4. ΕΡΜΗΣ ΚΗΡΥΞ έκ μελανόμορφου άγγείου τοϋ 5ου 
π.Χ. αίώνος περίπου. Δραχμαί 10—τεμάχια 600.000. 
Ή  σχεδίασις καί προσαρμογή τών έν λόγω γραμμα
τοσήμων έγένετο ύπό τών καλλιτεχνών Παναγιώτου 
Γράββαλου καί Βασιλικής Κωνσταντινέα. 
Έτέθησαν είς κυκλοφορίαν τήν 25-6-74 καί θά πω-

λοϋνται μέχρι καί τής 24-6-1975, έκτός έάν ήθελον 
έξαντληθή ένωρίτερον.

Τά κυκλοφορήσαντα τέσσαρα γραμματόσημα τής 
έν λόγφ σειράς άπαρτίζουν μίαν θαυμασίαν ένότητα, 
ληφθεΐσαν άπό τό εύρύ θεματολόγιον τοϋ έλληνικοΰ 
μυθολογικού χώρου μέ πιστότητα συνθέσεως, παρα
στατικότητα καί άρμονίαν.

Τών έν λόγο) γραμματοσήμων έξεδόθησαν φάκελλοι 
πρώτης ήμέρας κυκλοφορίας, οί δποΐοι διατίθενται 
άντί δρχ. 18 έκαστος, ήτοι δύο "δραχμάς έπί πλέον τής 
όνομαστικής άξίας τών έπ’ αύτοϋ γραμματοσήμων, είς 
όσους ένήργησαν σχετικήν προεγγραφήν είς τά κατά 
τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία.
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ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Ρ Α Μ Μ Ο Υ  
Όμοτίμου Καθηγητοΰ 

Νομικής Σχολής Παν)μ(ου Αθηνών

Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑ

ΣΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗΣ

Ή  πραγματική συναίσΟησις ότι 
ή εργασία αποτελεί καθήκον παν
τός κατά κανόνα άνθρωπον, έπιβαλ- 
λόμενον ύπό των θείων καί ανθρωπί
νων νόμων καί ότι είναι κοινωνικόν 
λειτούργημα δημιουργεί ή καί ενι
σχύει σημαντικώς την αγάπην προς 
την εργασίαν. 'Η  αγάπη αϋτη προς 
την εργασίαν δέον νά έννοήται ένπρώ- 
τοις ώς έκτ ίμησις~ προς την άφηρη- 
μένην έννοιαν τής εργασίας νπό την 
έκτεθείσαν έννοιαν αυτής, ώς αξίας 
διά τό καλόν ού μόνον ενός έκάστου 
ατόμου ή όμάδος αυτών, αλλά καί 
ώς βασικού παράγοντος διά την 
προαγωγήν τον πολιτισμού καί την 
αληθή προστασίαν τού κοινωνικού 
συμφέροντος. Ά λ λ ’ ή αγάπη αυτή 
προς την εργασίαν, σημαντική καί 
αξιόλογος καθ’ έαυτήν, δεν δύναται 
νά παραμείνη μόνη, ούτε καί παρά
γει πάσας τάς άναμενομένας επω
φελείς συνέπειας. 'Ο αγαπών τήν 
εργασίαν δεν δύναται νά περιορίζε
ται εις αυτήν μόνον άφηρημένως. 
Άντιθέτως, έκτιμών τήν εργασίαν 
ού μόνον τήν ιδίαν, άλλά καί τήν τών 
άλλων άνθρώπων, αρχίζει βαθμηδόν 
καί κατ’ ολίγον νά σκέπτεται κατά 
τον αυτόν τρόπον καί νά έχη τ  αυτά 
συναισθήματα προς τά πρόσωπα, τά 
όποια έχουν οίανδήποτε σχέσιν προς 
τήν εργασίαν. Ούτως έκαστος άν
θρωπος άφηρημένως αισθανόμενος 
πραγματικήν έκτ ίμησιν προς τήν 
εργασίαν ώς καθήκον τού άνθρωπον

καί ώς κοινωνικόν λειτούργημα, 
αισθάνεται άσυναισθήτως κατ’ άρ- 
χάς καί εν έπιγνώσει κατόπιν, ή 
όποια πάντοτε αυξάνεται, συμπά
θειαν καί άγάπην προς τούς παρά
γοντας τής εργασίας εν γένει. 5Εκ
τιμά καί άναγνωρίζει αυτούς ώς πρό
σωπα άξια πάσης άναγνωρίσεως, πα
ραδέχεται τήν συμβολήν αυτών εις 
τήν προσπάθειαν διά τό κοινόν κα
λόν, αισθάνεται ή τουλάχιστον επι
θυμεί νά διακρίνη καί νά άντιληφθή 
τον κόπον καί τον μόχθον αυτών καί 
τάς δυσχερείας, τάς όποιας άντιμε- 
τωπίζουν οϋτοι καθ’ έκάστην άνά 
παν βήμα τής προσπάθειας των. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπον συνδέεται 
ψυχικώς μαζύ των καί ολίγον κατ’ 
ολίγον τά ίδικά των προβλήματα τά 
βλέπει ή θέλει νά τά βλέπη καί ώς 
Ιδικά του. 5Αλλά καί περαιτέρω οι 
παράγοντες τής εργασίας, έφ’ όσον 
διαπνέονται εκ τών αυτών άντιλή- 
ψεων διά τήν εργασίαν, αισθάνονται 
έκαστος έκτίμησιν καί συμπάθειαν 
προς τούς λοιπούς. ’Εφ’ όσον γνω
ρίζει καί άναγνωρίζει εκ τής ιδίας 
προσπάθειας καί εκ τής ιδίας πείρας 
τι σημαίνει εργασία, τις ή άξια αυ
τής, τίνες αί δυσχέρειαι, αί όποιαι 
εμφανίζονται κατά τήν έκτ έλεσιν 
αυτής, ύπό τίνας όρους έκτελεϊται ή 
πρέπει νά έκτελήται αϋτη, έφ’ όσον 
ζή τά προβλήματα τής έργασίας εις 
τον εαυτόν του, είναι φυσικόν νά 
άντιλαμβάνεται καί τήν θέσιν καί 
τήν σημασίαν καί τών λοιπών παρα
γόντων τής έργασίας, νά σκέπτεται 
τάς δυσχερείας καί τά προβλήματα 
καί βαθμηδόν καί κατ ολίγον νά 
αισθάνεται συμπάθειαν δι αυτούς. 
Τά συναισθήματα ταϋτα προάγονται 
καί ένισχύονται περισσότερον, όταν

ή άντίληψις τής έργασίας ώς κοινω
νικού λειτουργήματος δημιουργεί ο
λίγον κατ’ ολίγον τήν ιδέαν τής συ
νεργασίας καί έν συνεχεία τού κοι
νού άγώνος. Δηλαδή έκαστος τών 
παραγόντων τής έργασίας είτε έρ- 
γοδότης είτε έργαζόμενος, ύπό τήν 
κοινήν έννοιαν, είναι, βλέπει εις τά 
πρόσωπα τών άλλων παραγόντων 
τής έργασίας έκείνους, μετά τών 
οποίων έχει νά καταβάλη τήν αυτήν 
κοινήν προσπάθειαν, έκείνους μετά 
τών όποιων έχει νά βαδίση τον αυ
τόν κοινόν δρόμον καί νά διεξαγάγη 
τον αυτόν κοινόν άγώνα. Ή  ούτως 
όμως βαθμηδόν καί κατ ολίγον σχη
μάτιζα μένη ώς ανω έντύπωσις έχει 
πλείονα τού ενός άγαθά άποτελέ- 

* σματα. Ή  συναίσθησις περί τής διε
ξαγωγής τού κοινού άγώνος δη
μιουργεί ψυχικόν σύνδεσμον, σμι
κρύνει τάς άποστάσεις καί τάς ώς έκ 
τής φύσεως τών πραγμάτων καί τών 
άντιτιθεμένων ή έμφανιζομένων ώς 
άντιτιθεμένων συμφερόντων, άνα- 
ποτρέπτους άλλως καί ούτως είπείν 
μοιραίας καθισταμένας άντ ιθέσεις 
μεταξύ τών διαφόρων παραγόντων 
τής έργασίας. Ή  νπό τού ενός τών 
παραγόντων τής έργασίας θεώρησις 
τού ετέρου, ώς διεξάγοντος τον αυ
τόν μετά τούτον άγώνα, ώς άντιμε- 
τωπίζοντος τάς αντάς ή παρόμοιας 
προς αυτόν δυσχερείας, ώς υποκει
μένου εις τους αυτούς ή άναλόγονς 
προς τούς κινδύνους, τούς όποιους 
αυτός διατρέχει, ή συναίσθησις ότι 
ή μή υπό τούτον άντιμετώπισις τών 
περί ών ό λόγος δνσχερειών ή ή 
πραγματοποίησις εις βάρος αυτού 
ενός έκ τών έκτεθέντων κινδύνων δεν 
θά βλάψουν μόνον τον άμέσως έν- 
διαφερόμενον, άλλά θά έχουν κατ
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άνάγκην αντίκτυπον εις τον κοινόν 
αγώνα και επομένως και εις αυτόν 
τον ίδιον, ώς μετέχοντα εις τον αγώ
να τούτον, συντελούν πράγματι εις 
τό να έπέρχωνται τα αμέσως ανω
τέρω σημειούμενα αποτελέσματα. 
Γνωρίζουν πάντες, Ιδίως δε οι μετα- 
σχόντες αγώνων εις πολέμους κλπ. 
πόσον αϊ εκ τού άγώνος δυσχέρειαι 
καί οι εξ αυτών κίνδυνοι καί αι κοι
νοί περιπέτειαι συνδέουν ψυχικώς 
τούς συνυπηρετοϋντας καί συναγω- 
νιζομένους, παραβλεπομένων τών 
διαφορών μορφώσεως, κοινωνικής 
τάξεως, ευπορίας ή απορίας καί πό
σον ή πτώσις ή ή κάμψις τού ένός 
γίνεται αισθητή εις τούς άλλους ώς 
ίδιον ατύχημα καί ώς ιδία περιπέ
τεια.· 'Ο ψυχικός ούτος σύνδεσμος 
συντελεί σοβαρώς εις τό να παρα- 
βλέπωνται αι μικροφιλοδοξίαι, τα 
τυχόν υπάρχοντα ή πράγματι ή κατά 
τα φαινόμενα μόνον αντίθετα συμ
φέροντα, να καταστέλλωνται ή να 
παραμερίζωνται οι μικροεγωϊσμοί 
καί μικροφιλοτιμίαι καί τά πάντα 
να έξετάζωνται υπό τό γενικώτερον 
πρίσμα τού κοινού άγώνος. Εις τό 
πεδίον τής εργασίας αι αντιλήψεις 
αύται δημιουργοϋσιν άνάλογον κλί
μα. 'Ο εργοδότη? ό οϋτω ψυχικώς 
συνδεόμενος μετά τού εργαζομένου 
δεν βλέπει εις τό πρόσωπον τού ερ
γαζομένου τον άδιάφορον δι αυτόν 
τρίτον, δστις άπλώς παρέχει τήν ερ
γασίαν του αντί τής ώρισμένης αμοι
βής καί τον οποίον θά άντικαταστή- 
ση άμα τή αποχωρήσει, ή απολύσει 
δι άλλου, ή τον όποιον θά άπολύση, 
εάν δεν έχη εργασίαν, ή δεν έχη 
άνάγκην τών υπηρεσιών του καί διά 
τήν τύχην τού όποιου δεν ένδιαφέ- 
ρεται περαιτέρω. Τουναντίον, θεω

ρών τον εργαζόμενον ώς συναγωνι
στήν εις τον κοινόν άγώνα, παρακο
λουθεί μετά ενδιαφέροντος τήν τύχην, 
τά προβλήματα καί τάς δυσχερείας, 
τάς όποιας αντιμετωπίζει ούτος, 
σκέπτεται δτι ή εξ ανεπάρκειας τών 
μέσων διαβιώσεως καί συντηρήσεως 
έξασθένησις ή καί ή πτώσις αυτού 
δεν θά βλάψη προσωπικώς τούτον 
μόνον ή καί τήν οικογένειαν αυτού, 
αλλά θά έχη κατ’ άνάγκην άντίκτυ- 
πον καί εις αυτόν καί εις τήν έπιχεί- 
ρησιν, ήτις θά στερηθή καταλλήλου 
εργαζομένου, πονούντος καί ενδια
φερομένου διά τό καλόν τής έπιχει- 
ρήσεως καί διά τά συμφέροντα τού 
εργοδότου. Καί άντιστοίχως ο έρ- 

*γαζόμενος, υπό τό κράτος άναλόγων 
άντιλήψεων, δεν άντιμετωπίζει τον 
εργοδότην του ώς άντίπαλον καί άν- 
ταγωνιστήν αυτού, ό όποιος προ
σπαθεί νά έκμεταλλευθή τήν εργα
σίαν του, άπό τον όποιον άγωνίζεται 
νά επιτυχή δσον είναι δυνατόν, καί 
διά παντός τήν ίκανοποίησιν τών αι
τημάτων του καί τού οποίου ή τύχη 
δεν τον ενδιαφέρει, διότι κλονιζομέ- 
νου ή εν άδυναμία ευρισκομένου τού
του θά εύρη εργασίαν εις άλλον εργο
δότην. Άντιθέτως, βλέπει αυτόν ώς 
προϊστάμενον μιας κοινής μετ αυ
τού προσπάθειας, ώς ηγούμενον 
ένός κοινού άγώνος, ή επιτυχία ή άπο- 
τυχία τού οποίου θά άντανακλά καί 
εις αυτόν, σκέπτεται δτι ό κλονισμός 
ή ή πτώσις τού εργοδότου δεν είναι 
επεισόδια άπλώς άτομικά ή έστω 
καί οικογενειακά, άλλά είναι γεγο
νότα γενικωτέρας σημασίας άπό 
κοινωνικής άπόψεως, αισθάνεται συ
νεπώς περισσότερον τά προβλήματα 
καί τάς δυσχερείας τού εργοδότου 
καί συμπαθώς παρακολουθεί τάς

προσπάθειας αυτού. 'Εκάτερος εκ 
τούτων ( εργοδότης ή εργαζόμενος) 
χωρίς νά παύση νά άποβλέπη εις 
τήν προστασίαν καί τήν προαγωγήν 
τών Ιδίων συμφερόντων, λαμβάνει 
ύπ δψιν καί τά προβλήματα τού άλ
λου καί τά εξετάζει δχι ώς ξένα, άλ
λά ώς συναφή προς τά ίδικά του.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ

ΓΗΜΑΤΟΣ

Τά άγαθά αποτελέσματα τής έπι- 
κρατήσεως καί τής εν συνεπεία εφαρ
μογής τής άντιλήψεως, δτι ή εργα
σία άποτελεϊ κοινωνικόν λειτούρ
γημα καί δτι οι παράγοντες αυτής 
δεν είναι άπλώς έργοδόται ή εργα
ζόμενοι ή καταναλωταί τών προϊ
όντων τής εργασίας, άλλά κοινωνι
κοί λειτουργοί, είναι πολλά καί ποι
κίλα. Μερικά εκ τούτων άνεφέρθη- 
σαν ήδη. Έξετέθη ήδη πόσον υπό 
τήν άντίληψιν ταύτην βελτιούνται 
καί μεταβάλλουν περιεχόμενον αι 
σχέσεις μεταξύ εργοδοτών καί ερ
γαζομένων καί πόσον προσεγγίζουν 
τά πρόσωπα ταύτα μεταξύ των καί 
πώς ή δημιουργία τού κλίματος τού
του προάγει τά συμφέροντα πάντων. 
Εις ταύτα θά ήδύνατο νά προστεθή 
δτι διά τής υπό τάς έκτεθείσας άντι- 
λήψεις άναθέσεως καί έκτελέσεως 
τής εργασίας καί άντιμετωπίσεως 
τών εκ ταύτης προερχομένων σχέ
σεων άφ’ ένός προλαμβάνονται πολ
λά δυσχερή καί δυσεπίλυτα προβλή
ματα, δη μιουργούμενα εκ τής ερ
γασίας, δσα δε δεν δύνανται νά άπο-
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φευχθώσι, λύονται εύχερέστερον και 
όμαλώτερον. Ούτω τα σοβαρώτερα 
πάντοτε και διαρκώς φλέγοντα προ
βλήματα τής χρονικής διάρκειας τής 
εργασίας καί τής έκτάσεως τής όφει- 
λομένης εις τους εργαζομένους αμοι
βής, τό τής δημιουργίας καταλλήλων 
διά την έξασφάλισιν τής υγείας, τής 
ζωής καί τής σωματικής ακέραιότη- 
τος των εργαζομένων δρων, το τής 
έξασφαλίσεως τής έπιβαλλομένης εκ 
των κανόνων τής συγχρόνου ιατρι
κής επιστήμης άναπαυσεως καί δη
μιουργίας καταλλήλων συνθηκών ψυ
χαγωγίας των καί αλλα πολλά συνα
φή προβλήματα είναι δυνατόν νά μη 
γεννώνται ή νά μη προσλαμβάνουν 
την συνήθη οξύτητα, εάν ό εργοδό
της σκέπτεται κατά τούς έκτεθέντας 
ήδη τρόπους, εάν προσβλέπη έ’ις τον 
εργαζόμενον ώς εις πρόσωπον, προς 
τό όποιον έχει καθήκον νά έκδηλώ- 
ση την αγαστήν του, ώς εις πρόσωπον, 
μετά τοΰ όποιου κοινόν έργον καί 
κοινόν άγώνα διεξάγει, εάν πιστεύη 
o r ι ή δημιουργία καταλλήλων δρων 
διαβιώσεως τοΰ εργαζομένου καί 
έξασφάλισις καλών συνθηκών συν- 
τηρήσεως δεν είναι ύπόθεσις, ή 
όποια αφορά μόνον τον τελευταϊον 
τούτον προσωπικώς, αλλά καί αυτόν 
τον ίδιον καί ολόκληρον την κοινω
νίαν, εάν δεν λησμονή δτι ή καλή ή 
κακή σκέψις τοΰ εργαζομένου καί ή 
ευχαρίστησις ή ή δυσαρέσκεια αυ
τού δεν είναι ανευ σημασίας διά τήν 
έκτελουμένην εργασίαν καί διά τήν 
έπιχείρησιν εν γένει, τότε εις δλα τά 
άνω ζητήματα τής αμοιβής, τοΰ χρό
νου τής εργασίας κλπ. προσπαθεί νά 
δίδη τήν εξ ανθρωπίνων καί κοινω
νικών σκέψεων ένδεικνυομένην λύ- 
σιν. Τούτο δε πράττει, δταν υπό τών 
ώς άνω σκέψεων έμπνέεται αύθορ- 
μήτως καί χωρίς νά άναμένη νά έκ- 
δηλωθή, καί μάλιστα κατά ζωηρόν 
τρόπον, παράκλησις ή αιτησις τοΰ 
εργαζομένου, ή νά άσκηθή πίεσις δι 
ενός τών εν χρήσει μέσων ( απεργίας 
κλπ.) ή νά γίνη χρήσις δικαιωμάτων 
ή οδών άναγνωριζομένων υπό τοΰ 
νόμου (π.χ. προσφυγή εις τά δικα
στήρια κλπ.). ’Αλλά καί δταν γεν
νηθούν τοιαϋτα ζητήματα, υπό τήν 
έπίδρασιν τών αυτών ώς άνω αντι
λήψεων, ό εργοδότης αντιμετωπίζει 
ταΰτα κατά τον έκάστοτε εκ τών 
περιστάσεων ένδεικνυόμενον καλύτε
ρον τρόπον, προαπαθών νά δώση 
πάντοτε τήν λύσιν εκείνην, ή όποια 
δικαιολογείται, εάν Αντιλαμβάνεται 
έκαστος τήν εργασίαν ώς ήδη έξετέ- 
θη. ’Αλλά καί άπό τής πλευράς τών 
εργαζομένων, ή έπικράτησις τών ώς

άνω αντιλήψεων έχει ώς αποτέλεσμα 
τήν μείωσιν εις αριθμόν καί εις έν- 
τασιν τών προβλημάτων, τά όποια 
δημιουργεί καί εμφανίζει ή εργασία. 
’Αληθώς, δταν ό εργαζόμενος άτε- 
νίζη τον εργοδότην του δχι ώς. εχ
θρόν του ή έστω καί αντίπαλον ή γε
νικώς ώς πρόσωπον έχον Αντίθετα 
προς αυτόν συμφέροντα, Αλλ’ ώς 
άνθρωπον, προς τον όποιον έχει πάν
τα λόγον νά Αποβλέπη μετά συμπά
θειας, μετά τοΰ όποιου διεξάγει κοι
νόν Αγώνα, τοΰ όποιου ή επιτυχία ή 
Αποτυχία εις τήν έπιχείρησιν, εις τήν 
όποιαν καί οϋτος εργάζεται δεν 
είναι ύπόθεσις Ατομική, Αλλ’ Α
φορά καί αυτόν καί τήν κοινωνίαν εν 
γένει, είναι φανερόν δτι ή δέν δια
τυπώνει ώρισμένα αιτήματα, δταν 
βλέπη δτι ταΰτα ή είναι Αδικαιολό
γητα ή υπό τάς συντρεχούσας περι
στάσεις δέν δύνανται νά ικανοποιη
θούν, ή προβάλλει ταΰτα εις τήν κα
τάλληλον εποχήν καί κατά τον τρό
πον, ό όποιος δύναται νά διευκολύνη 
τήν λύσιν αυτών, δταν δέ εύρεθή εις 
τήν άναπόδραστον Ανάγκην νά άσκή- 
ση καί έπιτρεπομένην πίεσιν επί τοΰ 
εργοδότου, θά λάβη ύπ’ δψιν του τήν 
σημασίαν τής εργασίας ώς κοινωνι
κού λειτουργήματος καί τάς συνέ
πειας, τάς όποιας δύνανται νά έχουν 
τά μέτρα, τά όποια χρησιμοποιεί, 
καί διά τον εργοδότην καί δι αυτόν 
τον ίδιον καί διά τήν κοινωνίαν ( τό 
καταναλωτικόν κοινόν κλπ.). Εις 
ταΰτα μόλις είναι Ανάγκη νά προ- 
σθέση τις τά Αποτελέσματα, τά 
όποια έπέρχονται, εάν έκ τών αυτών 
ώς άνω Αντιλήψεων διαπνέεται καί 
τό κοινόν τών καταναλωτών καί τά 
μέλη τής κοινωνίας γενικώτερον. Ή  
έπίδρασις τής κοινωνίας εις τήν πρό- 
ληψιν τής δημιουργίας καί εις τήν 
λύσιν τών Ανωτέρω σημειωθέντων 
προβλημάτων δύναται νά είναι με
γάλη. Ή  ηθική πίεσις τής κοινωνίας 
πράγματι δύναται πολλάκις νά συν- 
τελέση, ώς ή καθημερινή πείρα 
μαρτυρεί, εις τήν πρόληψιν καί εις 
τήν άντιμετώπισιν τών προβλημά
των τής εργασίας.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Ή  προηγηθεϊσα σύντομος Ανά
λυα ις τών στοιχείων, τά όποια εμ
φανίζουν τήν εργασίαν ώς κοινωνι
κόν λειτούργημα, διευκολύνει τήν συ
ναγωγήν τών συμπερασμάτων, άτι- 
να συνάγονται έκ τής έξετάσεως τού
της τής σχέσεως τής έργασίας. Ού
τως, έν πρώτοις προκύπτει δτι τήν 
τοιαύτην σημασίαν τής έργασίας 
οφείλουν νά κατανοήσουν πάντες

οι έχοντες άμεσον ή έμμεσον 
σχέσιν προς αυτήν καί δή οι έργοδό- 
ται, οι έργαζόμενοι, ώς καί πάντα τά 
μέλη τής κοινωνίας. Μόνον έάν κα- 
τανοηθή ή κοινωνική αΰτη σημασία 
τής έργασίας, είναι δυνατόν νά χρη- 
σιμοποιηθώσιν έπωφελώς διά πάν
τα τά έξ αυτής δυνάμενα νά συναχ- 
θώσι πορίσματα. Μόνον τότε καί οι 
έργοδόται καί οί έργαζόμενοι θά 
Αποβλέπωσι προς Αλλήλους ούχί 
ώς προς Αντιπάλους, Αλλ’ ώς προς 
συνεργάτας ενός καί τοΰ αύτοϋ κοι
νωνικού λειτουργήματος, θά ρυθμίζω- 
σι τάς σκέψεις, τάς αποφάσεις, τήν 
συμπεριφοράν καί τήν έκτέλεσιν τών 
καθηκόντων καί τών ύποχρεώσειον 
αυτών έπί τή βάσει τών Αντιλήψεων 
τούτων, θά προσπαθήσωσι νά προ- 
λαμβάνωσι τήν δημιουργίαν ζητη
μάτων εις τάς σχέσεις αυτών καί έν 
Ανάγκη νά λύωσι τά έμφανιζόμενα 
ζητήματα υπό τό πνεύμα τής κοινής 
προσπάθειας καί τής έπιδιώξεως κοι
νών φκοπών. ’Αλλά καί περαιτέρω, 
μόνον έάν έπικρατήσωσι καί γενικώ
τερον αί Αντιλήψεις ανται, θά πρα- 
γματοποιηθώσι τά Αναμενόμενα ευ
χάριστα Αποτελέσματα, διότι δχι 
μόνον πάντες οι έργοδόται καί οί έρ- 
γαζόμενοι είναι μέλη τής κοινωνίας, 
καί έξ αυτής έπηρεάζονται, Αλλά 
καί ή ηθική έπίδρασις τής κοινωνίας 
δύναται έκάστοτε νά Ασκήται, ώστε 
καί τάς έσφαλμένας τυχόν Αντιλή
ψεις νά διορθώνη καί εις όρθάς σκέ
ψεις καί αποφάσεις νά βοηθή με τήν 
Αμερόληπτον καί Απροσωπόληπτον 
έπέμβασίν της.

Καθήκον, επομένως, παντός είναι 
νά συντελή Ανεξαρτήτως ίδιότητος, 
είδους Απασχολήσεως, θέσεως έν τή 
έργασία εις τον κύκλον τής δράσεως 
καί τής άρμοδιότητος αυτού εις τήν 
διάδοσιν καί έπικράτησιν τών έκτε- 
θεισών Αντιλήψεων καί διά λόγων, 
Αλλά καί δή κυρίως δι έργων. Μό
νον δταν διαδοθούν καί καταστούν 
κοινόν κτήμα τής μεγάλης μερίδος 
τής κοινωνίας αί έκτεθείσαι Αντιλή
ψεις καί ιδία μόνον δταν έφαρμόζων- 
ται ένσυνειδήτως υπό μεγάλης πλειο- 
νότητος τών έργοδοτών καί τών ερ
γαζομένων καί τής κοινωνίας έν γέ- 
νει, μόνον τότε ή έργασία θά Απο- 
κτήση τό Αληθές καί πραγματικόν 
νόημα αυτής, μόνον τότε θά κατα- 
στή μέσον υλικής καί πνευματικής 
προόδου, ου μόνον έκάστου έργαζο- 
μένου καί έργοδότου, Αλλά καί τής 
κοινωνίας έν γένει, μέσον προαγω
γής τοΰ πολιτισμού, μέσον προς έπι- 
δίωξιν τής πραγματικής ευημερίας 
προς προαγωγήν τής Πατρίδος καί 
προς δόξαν Θεού.
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Ό  πρωτοπόρος τής Αεροπορίας Τσάρλς Λίντμπεργκ πέθανε τόν 
περασμένο μήνα Από καρκίνο τοΰ λεμφικού συστήματος σέ ήλικία 
72 χρονών. Στό προσκέφαλό του, τήν ώρα τοϋ θανάτου του, ήταν 
ή σύζυγός του "Ανν Μόρροου καί ό γυιός του ΛΑντ. ‘Ο ΛΙντμπεργκ 
δταν έμαθε 8τι πλησίαζε τό μοιραίο ζήτησε νΑ τόν πάνε στήν Χαβάη 
όπου περνούσε τις διακοπές του έδώ καί πολλά χρόνια, γιά νά πε- 
θάνη έκεϊ. *0 ΛΙντμπεργκ ήλέκτρισε τόν κόσμο δταν τό 1927 έπραγμα- 
τοποίησε μόνος τήν πρώτη Αεροπορική πτήση Από τήν Νέα Ύόρκη 
στό Παρίσι, μέ τό μονοκινητήριο Αεροπλάνο του, «τό πνεύμα τοΰ 
‘Αγίου Λουδοβίκου». Πέντε χρόνια Αργότερα ό ΛΙντμπεργκ εύρέθη 
καί πάλι στό προσκήνιο Από μιά θλιβερή αίτια, δταν ό γυιός του 
άπήχθη καί δολοφονήθηκε Από τόν Μπροΰνο ΧΑουπτμαν. Ό  Χά- 
ουπτμαν συνελήφθη, καταδικάσθηκε σέ θάνατο καί έξετελέσθη στήν 
ήλεκτρική καρέκλα. 'Ύστερα Από τήν τραγωδία αύτή ό ΛΙντμπεργκ 
Αποσύρθηκε Από τήν δημοσιότητα γιά νά έπανεμφανισθή κατά τήν 
έποχή τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου καί νά λάβη μέρος στήν έκστρα- 
τεία κατά τής εισόδου τής ’Αμερικής στόν πόλεμο. ’Ακολούθως, 
παρητήθη Από τό βαθμό τού σμηνάρχου τής Αμερικανικής Αερο
πορίας, δταν ό πρόεδρος Ροΰζβελτ, έμμεσα, Αμφισβήτησε δημοσία 
τά πατριωτικά του αισθήματα.

«’Ιαπωνική έπίθεσις έναντίον τής Σαγ- 
κάης», Ανήγγειλαν οί Αμερικανικές έφη- 
μερίδες τήν 1η Μαρτίου 1932. ΤΙ θά 
έκαναν οί Η νωμένες Πολιτείες ; Θά έμε
ναν Αδιάφορες μπροστά σέ αύτή τήν πρό- 
κλησι ; Τό ερώτημα δέν χάλασε τόν 
ύπνο των ’Αμερικανών παρά μιά νύχτα. 
Οί έφημερίδες τής έπομένης δέν εϊχαγ 
χώρο στήν πρώτη σελίδα τους παρά μόνο 
γιά τήν έθνική τραγωδία πού έπρόκειτο 
νά κράτηση σέ Αναταραχή τήν ’Αμερική 
4 χρόνια, 1 μήνα καί 2 ή μέρες, τήν Απα
γωγή ένός βρέφους 20 μηνών, τοϋ Καρό
λου Αύγούστου ΛΙντμπεργκ. ΤΗταν τό 
έγκλημα τοϋ αίώνος.

Στό Χόπγουελ, μιά κωμόπολι τής 
Νέας 'Χερσέης, στούς πρόποδες τών 
όρέων Σάουρλαντ, έκατό χιλιόμετρα νο- 
τίως τής Νέας Ύόρκης, ή τρίτη, 1η Μαρ
τίου 1932, ήταν μιά παγερή ήμέρα. Φυ- 
σοΰσε δυνατός Ανεμος καί έκανε ύγρα- 
σία. ’Ά ν ό καιρός δέν ήταν τόσο Ασχημος, 
εκείνο τό βράδυ, ό μικρός ΛΙντμπεργκ 
θά είχε κοιμηθή στό σπίτι τής γιαγιάς 
του άπό τήν μητέρα του, στό “ίνγκλουντ, 
μιά Αλλη μικρή πόλι τής Νέας ‘ϊερσέης, 
στίς όχθες τοΰ ποταμοΰ Χάντσον. "Ολο 
τόν χειμώνα οί γονείς του περνοΰσαν τίς 
καθημερινές στό ’Ίνγκλγουντ, τό Σάββατο 
καί τήν Κυριακή στό Χόπγουελ. *0 Κάρολος 
Αύγουστός όμως είχε κρυολογήσει καί ή 
μητέρα του, ή ’Άννα, προτίμησε νά μήν 
τόν έκθέση στούς κινδύνους τοϋ ταξιδιού.

’Έτσι, ό συνταγματάρχης Κάρολος 
ΛΙντμπεργκ, έπειτα άπό τήν έργασία του 
στήν Νέα ‘Τόρκη, (ήταν σύμβουλος δυό 
Αεροπορικών έταιριών) έπέστρεψε 
στήν νέα βίλλα του στό Χόπγουέλ, ένα 
διώροφο σπίτι μέ ολόλευκους τοίχους. 
Τό είχε κτίσει στή μέση ένός μεγάλου 
δάσους, μακριά άπό τήν πόλι γιά νά ξανα- 
βρή τήν ήσυχία του, πού είχε χάσει στίς 
21 Μαΐου 1927. ’Εκείνη τήν ήμέρα ό 
Κάρολος Λίντμπεργκ είχε προσγειωθή 
στό Αεροδρόμιο Λέ Μπουρζέ στό Παρίσι, 
άφοΰ διέσχισε τόν ’Ατλαντικό σέ 33 ώρες 
χωρίς σταθμό, όδηγώντας τό Αεροπλάνο 
του, «Τό πνεΰμα τοΰ Α γίου  Λουδοβίκου». 
Ό  «ίπτάμενος τρελλός» είχε γίνει ό 
«μοναχικός άετός», συμβολικός ήρωας, 
σέ ήλικία 25 έτών, τοΰ μηχανικοΰ πολι- 
τισμοΰ. Στόν Λίντμπεργκ, όμως, δέν 
Αρεσε ή δημοσιότης, ό ρόλος τοΰ ήρωος.

Έφθασε στό σπίτι του μέ τό αύτοκί- 
νητο κατά τίς όκτώμιση. Έ φ α γε στά 
πεταχτά μέ τήν γυναίκα του καί κατόπι 
κάθησε στό σαλόνι, μπροστά στό Αναμμέ
νο τζάκι. Είχαν περάσει οί έννέα, δταν 
Ακούσε έναν ξερό κρότο σάν νά είχε σπά
σει ένα κομμάτι ξύλο. Κατά τίς δέκα ή 
τροφός Μπέττυ Γκάου Ανέβηκε στό δω
μάτιο τοΰ μικρού Καρόλου. "Οπως κάθε 
βράδυ, ήθελε νά τοΰ κάνη μπάνιο προτοΰ 
κοιμηθή. Ή  κούνια ήταν Αδεια. Ή  Μπέτ
τυ πήγε στήν πλαϊνή κρεβατοκάμαρα 
τών Λίντμπεργκ. Ή  Ά ννα, κουρασμένη
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άπό τήν εγκυμοσύνη της, καί λίγο κρυω- 
μένη, είχε ξαπλώσει άμέσως μετά τό 
δείπνο. 'Ο  μικρός δεν ήταν μέ την μητέρα 
του. Ή  Μπέττυ κατέβηκε στό γραφείο. 
Ούτε ό συνταγματάρχης είχε πάρει τον 
μικρό. 'Ο  Κάρολος Λίντμπεργκ άνέβηκε 
τρέχοντας τις σκάλες. Είδε την κούνια 
άδεια, τίς παραμάνες άσφαλείας τής 
κουβέρτας, στην θέσι τους, τα ίχνη τοϋ 
κεφαλιού στό μαξιλάρι. Έ τρεξε καί 
πήρε τό τουφέκι του. "Οταν γύρισε, είδε 
έπάνω στό σώμα τοϋ καλοριφέρ, κάτω 
άπό ένα παράθυρο έναν άσπρο φάκελλο. 
«’Άννα, μάς έκλεψαν τό παιδί», είπε 
στην γυναίκα του.

Ό  Ό λίβερ Χουαίητλυ, 6 υπηρέτης 
τοϋ σπιτιού, τηλεφώνησε στήν άστυνο- 
μία τοϋ Χόπγουελ. 'Ο  Λίντμπεργκ έκανε 
άλλα δυο τηλεφωνήματα: στήν άστυ-
νομία τής πολιτείας τής Νέας 'Υερσέης 
καί σέ ένα φίλο του δικηγόρο. Κοντά 
στον έξωτερικό τοίχο τής βίλλας, κάτω 
άπό τό παράθυρο τοϋ μικροΰ, ή άστυνομία 
άνακάλυψε, έπειτα άπό λίγο, πατημα
σιές. Σέ είκοσι μέτρα άπόστασι βρέθηκε 
μιά «σπαστή» σκάλα, πού άπετελεΐτο 
άπό τρία κομμάτια. "Ενα άπό τά σκαλο
πάτια ήταν σπασμένο. 'Ο  Λίντμπεργκ 
θυμήθηκε άμέσως, τον ξερό κρότο πού 
είχε άκούσει δταν βρισκόταν στό σαλόνι. 
Έ νώ  οί άστυνομικοί ξεσήκωναν τά 
δακτυλικά άποτυπώματα καί τά άλλα 
ίχνη, ° Λίντμπεργκ άνοιγε τον φάκελλο 
πού είχε βρεθή πριν άπό λίγο έπάνω στό 
σώμα τοϋ καλοριφέρ.

«’Αγαπητέ κύριε», διάβασε ό άεροπό- 
ρος, «συγκεντρώστε άμέσως 50.000 δολ- 
λάρια, 25.000 δολλάρια σέ χαρτονομί
σματα τ«ν 20 δολλ., 15.000 σέ χαρτο
νομίσματα τών 10 καί 10.000 σέ χαρτο
νομίσματα τών 5 δολλαρίων. Σέ 2 έως 4 
ήμέρες θά σάς είδοποιήσωμε ποΰ θά παρα
δώσετε τά χρήματα. Δέν πρέπει οΰτε 
νά κοινολογήσετε τό γεγονός, οΰτε νά 
ειδοποιήσετε τήν άστυνομία. Ό  μικρός 
βρίσκεται σέ καλά χέρια. Σημεία άνα- 
γνωρίσεως γιά δλα τά γράμματα θά 
είναι δυό κύκλοι καί τρία τετράγωνα».

Πράγματι, κάτω άπό τό γράμμα 
υπήρχαν δυό τεμνόμενοι κύκλοι, πού στήν 
μέση σχημάτιζαν ένα ώοειδές σχήμα. 
Οί κύκλοι ήσαν μπλέ καί τό ώοειδές 
σχήμα κόκκινο. Τά τρία τετράγωνα 
ήσαν στήν σειρά άπό κάτω.

Γιά τον Τζών Λάμπ, τον προϊστάμενο 
τοϋ τμήματος έγκληματολογικών έρευ- 
νών τής ’Αστυνομίας τής Νέας Ύερσέης, 
τό πράγμα ήταν ολοφάνερο. 'Ο  άπαγωγεύς, 
είχε μπή στό δωμάτιο τοϋ παιδιού άπό 
τό παράθυρο τοϋ δευτέρου ορόφου, χρη
σιμοποιώντας δυό άπό τά κομμάτια τής 
«σπαστής» σκάλας. Καθώς κατέβαινε 
μέ τόν μικρό στήν άγκαλιά, είχε σπάσει 
τό ένα άπό τά  σκαλοπάτια. "Υστερα 
έφυγε μέ αύτοκίνητο. Δυό μάρτυρες 
κατέθεσαν, δτι είχαν δή έναν άνδρα μέ 
μιά πράσινη «Ντότζ», έκεΐνο τό άπόγευμα 
τής Τρίτης, στό Χόπγουελ. Μέσα στό 
αύτοκίνητο ύπήρχε μιά σκάλα. Πώς 
δμως ήξερε ό άπαγωγεύς, δτι εκείνο 
τό βράδυ οί Λίντμπεργκ βρίσκονταν 
στό Χόπγουελ καί δχι στό "Ινγκλγουντ;

Πρέπει νά τόν ειδοποίησε κάποιος ύπη- 
ρέτης τών Λίντμπεργκ.

Ό  Λάμπ νόμισε πώς βρήκε τήν λύσι, 
δταν άνακάλυψε δτι ή τροφός Μπέττυ 
Γκάου, είχε τηλεφωνήσει σέ έναν φίλο 
της, τόν ναυτικό Χένρυ Τζόνσον, δτι 
δέν μπορούσε νά βγή μαζί του έκεΐνο τό 
βράδυ, γιατί 6 μικρός είχε άδιαθετήσει. 
Ό  Τζόνσον, έπομένως, γνώριζε ποΰ 
βρίσκονταν οί Λίντμπεργκ. ’Ε πί πλέον, 
στό αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μπου
κάλι γάλα. 'Ο  Τζόνσον, δμως, είχε 
άλλοθι. Καί τό γάλα; «Μ’ άρέσει νά 
πίνω λίγο γάλα, δταν οδηγώ», έξήγησε 
'Ο  άστυνόμος πήρε τά δακτυλικά άπο
τυπώματα, δχι μόνο τοϋ υπηρετικού 
προσωπικού τών Λίντμπεργκ, άλλά καί 
τών 29 υπηρετών τής πάμπλουτης χήρας 
Μόροου, τής μητέρας τής ’Άννας. Ή  
έρευνα άπό τήν πλευρά αυτή δέν άπέδωσε 
τίποτε. 'Ο  άστυνόμος, δμως, δέν άπο- 
γοητεύθηκε. Τώρα, δλες οί άστυνομίες 
τής ’Αμερικής έψαχναν γιά τόν άπαγωγέα 
ή γιά τούς άπαγωγεΐς, αν έπρόκειτο 
γιά συμμορία. Τό γράμμα πού είχε βρεθή 
στό καλοριφέρ είχε τέτοια ορθογραφικά 
λάθη πού μπορούσε κανείς νά συμπεράνη, 
δτι ό συντάκτης του ήταν γερμανικής 
καταγωγής.

"Οταν οί ’Αμερικανοί έμαθαν δτι ό 
μικρός Λίντμπεργκ είχε άπαχθή, ένα 
κύμα συγκινήσεως κατέκλυσε δλη τήν 
χώρα. Κινδύνευε ή ζωή τού «άετιδέως» 
τού ξανθού γιοΰ τού ’Αμερικανού ήρωος. 
’Αγανάκτησε ό πρόεδρος Χέρμπερτ Χοΰ- 
βερ στό Λευκό Οίκο, άγανάκτησαν 
άκόμη καί οί κρατούμενοι στις φυλακές. 
Μεταξύ αυτών ήταν καί Ά λ  Καπόνε, 
πού είχε καταδικασθή σέ ένδεκα χρόνια

φυλακή γιά φοροδιαφυγή καί έκρατεΐτο 
στις φυλακές τού Σικάγου. Ό  περίφημος 
γκάγκστερ προσέφερε 10.000 δολλάρια 
γιά τήν άπελευθέρωσι τού μικρού Λίντ
μπεργκ ύπό τόν δρο, δτι θά άφήνετο καί 
αύτός έλεύθερος. Ό  Καπόνε έμεινε στήν 
φυλακή, άλλά ή πρότασίς του έδωσε τήν 
ιδέα στον Λίντμπεργκ νά άποταθή στον 
υπόκοσμο γιά νά μπορέση νά έλθη σέ 
έπαφή μέ τούς άπαγωγεΐς.

'Ο  Λίντμπεργκ είχε άπό τόν πατέρα 
του περιουσία μισό έκατομμύριο δολλά
ρια. Ή  γυναίκα του ήταν πολυεκατομμυ- 
ριοΰχος. Τό ποσό τών 50.000 δολλαρίων 
—70.000 τώρα, γιατί οί άπαγωγεΐς, 
έκνευρισμένοι άπό τόν θόρυβο πού είχε 
δημιουργηθή είχαν άνεβάσει τά λύτρα—· 
ήταν εύκολο νά βρεθή. Τό πρόβλημα ήταν 
νά βρεθούν οί άπαγωγεΐς. Ό  Λίντμπεργκ 
ζήτησε τήν μεσολάβησι τριών άνθρώπων 
πού είχαν βεβαρυμένο ποινικό μητρώο: 
τού Σαλβατόρε Σπιτάλε, τού ’Ίρβινγκ 
Μπίτς καί τού Μόρρις Ρόσνερ. Ή  ένέρ- 
γεια δμως αυτή άπεδείχθη άνώφελη.

"Ενας άπό τά έκατομμύρια τών ’Αμε
ρικανών πού εύχαρίστως θά έκανε δ,τιδή- 
ποτε γιά νά βρεθή ζωντανός ό μικρός 
Κάρολος ήταν ό Τζών Φράνσις Κόντον, 
ένας συνταξιούχος καθηγητής. Στήν συνοι
κία τού Μπρόνξ τής Νέας Ύόρκης, δπου 
ζοΰσε μέ τήν γυναίκα του, τόν έκτιμοΰ- 
σαν καί τόν άγαποΰσαν. Έ δινε διαλέξεις, 
παρέδιδε μαθήματα, είχε τήν μανία νά 
γράφη γράμματα έπάνω σέ διάφορα 
θέματα προς τήν έφημερίδα τού Μπρόνξ 
«Χόουμ Νιούζ». «’Αγαπητέ κύριε διευ- 
θυντά», άρχισε νά γράφη μέ τόν κομψό 
γραφικό χαρακτήρα του, χρησιμοποιών
τας . τό κόκκινο μελάνι πού παρασκεύαζε 
ό ίδιος. Προσεφέρετο ώς μεσολαβητής 
μεταξύ τού Λίντμπεργκ καί τών άπαγω- 
γέων καί συμπλήρωνε δτι ήταν έτοιμος 
νά προσθέση στό ποσό τών λύτρων 1.000 
δολλάρια, δσες ήσαν «δλες δλες οί οικο
νομίες του», δπως έγραφε.

Τό γράμμα τού Κόντον δημοσιεύθηκε 
στό «Χόουμ Νιούζ», στις 8 Μαρτίου.

Ό  μικρός Λίντμπεργκ κατά τήν πρώτην έπέτειον τών γεννεθλίων του.
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Την έπομένη, δ γέρο καθηγητής έλαβε 
ένα γράμμα. Ή  διεύθυνσις ήταν γραμ
μένη μέ τυπογραφικά στοιχεία. 'Η  ύπογρα- 
φή ήταν αύθεντική: δυό τεμνόμενοι
κύκλοι καί τρία τετράγωνα. 'Ο  άπαγω.- 
γεύς δεχόταν τον καθηγητή ώς μεσολα
βητή-

’Επειδή ό Κάρολος Λίντμπεργκ είχε 
επίσημη ιδιότητα, ό καθηγητής Κόντον 
έκανε έκεϊνο πού τοϋ είχε ζητήσει ό 
άπαγωγεύς. Δημοσίευσε μιά μικρή άγγε- 
λία στήν εφημερίδα «Νιού Γιόρκ ’Αμέ- 
ρικαν»: «Δεκτόν. Τά χρήματα είναι
έτοιμα», καί υπογραφή «Τζέιφσι». Αΰτή 
τήν φορά ό άπαγωγεύς παρουσιάσθηκε 
στο τηλέφωνο. Ε ίπε στον καθηγητή 
Κόντον νά βρίσκεται σπίτι του δλα τά 
βράδυα, μεταξύ 6 καί 12 καί νά περιμένη 
έντολές.

Τδ βράδυ της 12ης Μαρτίου ένας 
ταξιτζής έφερε στό σπίτι τοϋ Κόντον 
ένα γράμμα. Περιείχε ένα μήνυμα μέ 
τήν γνωστή πιά ύπογραφή. Τό μήνυμα 
ώριζε τόπο καί ώρα συναντήσεως μέ 
τήν έντολή νά φέρη ό καθηγητής μαζί 
του καί τά χρήματα. 'Ο  Κόντον δέν 
είχε τά 70.000 δολλάρια, πήγε, έν τού- 
τοις, στό ραντεβού, στό κιγκλίδωμα τοϋ 
νεκροταφείου τής 233ης όδοΰ τοϋ Μπρόνξ. 
Συνάντησε Ικεϊ έναν άνδρα πού μιλούσε 
μέ γερμανική προφορά καί έλεγε πώς 
ονομαζόταν Τζών. Κουβέντιασε πολλή 
ώρα μαζί του. Τον έπεισε δτι οί Λίντ
μπεργκ δέν μπορούσαν νά πληρώσουν τά 
λύτρα χωρίς νά πάρουν τό παιδί ή 
τουλάχιστο νά έχουν τήν άπόδειξι, δτι 
διεπραγματεύοντο πράγματι μέ τούς άπα- 
γωγεϊς. Ή  άπόδειξις ήρθε στον Τζέιφσι 
τέσσερις ήμέρες άργότερα. Έπρόκειτο 
γιά ένα μικρό δέμα πού περιείχε τό νυ
χτικό πού φορούσε τήν νύχτα τής άπα- 
γωγής ό μικρός Κάρολος καί πού τό 
είχε ράψει ή Μπέττυ Γκάου.

’Έ πειτα άπό άλλα δέκα μηνύματα τού 
Τζέιφσι, πού δημοσιεύθηκαν στό «Χόουμ 
Νιούζ», ό άπαγωγεύς έδωσε στόν καθη
γητή Κόντον τό τελειωτικό ραντεβού, 
γιά τό Σάββατο 2 ’Απριλίου. Ό  Κάρολος 
Λίντμπεργκ είχε έτοιμάσει δυό δέματα 
μέ χαρτονομίσματα. Τό ένα περιείχε
50.000 δολλάρια καί τό άλλο 20.000 
χωρίς συνεχείς άριθμούς. Ε ίχε κρατήσει 
δμως, δλους τούς άριθμούς των χαρτο
νομισμάτων.

Τό ραντεβού τής 2ας ’Απριλίου είχε 
όρισθή στό νεκροταφείο τής Χουάιτμορ 
’Άβενιου, στό Μπρόνξ. Ό  καθηγητής 
Κόντον πήγε μέ αύτοκίνητο συνοδευόμε- 
νος άπό τον Κάρολο Λίντμπεργκ, πού 
είχε ένα πιστόλι κάτω άπό τήν μασχά
λη του. Φυσούσε δυνατός άνεμος, εκείνο 
τό βράδυ. "Ενας μικρός γλόμπος έρριχνε 
ένα άδύναμο φως στόν δρόμο. Ό  Τζέιφσι 
μπήκε μόνος στό νεκροταφείο. Ό  Τζών 
τον φώναξε πίσω άπό ένα τάφο καί δ 
Κάρολος Λίντμπεργκ άκουσε καθαρά 
τήν φωνή του. Τά χρήματα, είπε ό καθη
γητής Κόντον, τά έχει δ κύριος Λίντμπεργκ 
στό αύτοκίνητο. ΤΗσαν, δμως, μόνο
50.000 δολλάρια καί δχι 70.000. 'Ο 
Τζών έπρεπε νά δείξη κατανόησι. Οί και
ροί ήσαν δύσκολοι, άκόμη καί γιά τούς 
Λίντμπεργκ. Ό  Τζών είπε, δτι ήσαν 
άρκετά. Ό  καθηγητής Κόντον έπέστρεψε 
στό αύτοκίνητο καί πήρε άπό τόν Λίντ
μπεργκ τό μεγαλύτερο χρηματόδεμα. 
Γύρισε στό νεκροταφείο καί τό έδωσε 
στόν Τζών. Σέ άντάλλαγμα πήρε ένα 
σφραγισμένο γράμμα. Ό  Τζών ήλεγξε 
πρόχειρα τά χαρτονομίσματα καί έμεινε 
Ικανοποιημένος. Ή  συνάντησις έληξε

μέ μιά χειραψία άνάμεσα στούς τάφους. 
'Ο  Τζών είχε πή νά μήν άνοιχθή δ φάκελ- 
λος προτού περάσουν έξη ώρες, άλλά δ 
Λίντμπεργκ καί ό καθηγητής άποφάσισαν 
νά διαβάσουν άμέσως τό μήνυμα. «'Ο 
μικρός βρίσκεται στήν θαλαμηγό «Νέλλη», 
ένα σκάφος 28 ποδών» έλεγε. «Μαζί του 
βρίσκονται δυό πρόσωπα πού δέν έχουν 
καμμιά σχέσι μέ τήν ύπόθεσι. Τήν θαλα
μηγό θά τήν βρήτε μεταξύ τού Χόρσενεκ 
Μπήτς καί τού Γκάυ Χέντ, κοντά στό 
νησί Έλίζαμπεθ».

Ό  Κάρολος Λίντμπεργκ, έψαξε δύο 
ήμέρες τήν θαλάσσια περιοχή τής Μασ- 
σαχουσέτης μέ ένα ύδροπλάνο «Σικόρ- 
σκυ». Κανένα ίχνος τής θαλαμηγού 
«Νέλλη». Ή  άποστολή τού Τζέιφσι είχε 
άποτύχει. Έ κτος άπό μερικές ύπόνοιες, 
(πώς μπορούσε νά φαντασθή δτι δ άπα
γωγεύς θά διάβαζε τό γράμμα του στήν 
τοπική εφημερίδα «Χόουμ Νιούζ», τού 
Μπρόνξ;) ό καθηγητής Κόντον είχε 
άποδείξει, δτι ήταν ένας έντιμος καί 
άφιλοκερδής πολίτης. Δέν συνέβη τό 
ίδιο μέ τόν Γκάστον Μήνς, ένα πρώην 
πράκτορα τής Έ φ -Μ π ί-Ά ί, πού κατόρ
θωσε νά άποσπάση 104.000 δολλάρια 
άπό μιά πλούσια κληρονόμο τής Ούά- 
σινγκτον, βεβαιώνοντάς την, δτι μπορού
σε νά βρή τόν μικρό Λίντμπεργκ. Δέν 
συνέβη έπίσης τό ίδιο μέ τόν Τζών 
Χιούζ Κέρτις, έναν ναυτικό πράκτορα 
τού Νόρφολκ (Βιργινία), ό οποίος είχε 
καταστραφή άπό τήν ύποτίμησι τού δολ- 
λαρίου. 'Ο  Κ έρτις. έπινόησε μιά ιστορία 
σκοτεινών έπαφών μέ τούς άπαγωγεϊς 
καί είπε στόν Λίντμπεργκ, δτι δ γιός του 
βρισκόταν σέ ένα σκάφος στ’ άνοικτά 
τής Βιργινίας.

'Ο  Μήνς καταδικάσθηκε σέ 15 χρόνια 
φυλακή, δ Κέρτις σέ 1.000 δολλάρια 
πρόστιμο. Ό  Λίντμπεργκ μόλις είχε 
έπιστρέψει άπό δυό ήμερών μάταιες 
έρευνες στήν θάλασσα τής Βιργινίας, μέ 
τό άεροπλάνο καί μέ πλοίο, δταν πληρο- 
φορήθηκε τήν άλήθεια, τήν δποία είχε 
ύποψιαστή άπό τήν πρώτη στιγμή, άλλά 
δέν τολμούσε νά τήν παραδεχθή: τό πτώμα 
τού γιου του είχε βρεθή σέ ένα μικρό δά
σος τού Χόπγουελ, σέ μικρή άπόστασι 
άπό τό σπίτι τών Λίντμπεργκ. Τό είχε 
άνακαλύψει δ νέγρος αυτοκινητιστής Ούίλ- 
λιαμ ’Άλλεν, στις 12 Μαΐου, 72 ήμέρες 
μετά τήν άπαγωγή. Βρισκόταν σέ κατά- 
στασι άποσυνθέσεως. Τό κρανίο του 
ήταν σπασμένο, άλλά τό πρόσωπό του 
διατηρούσε άκόμη τά χαρακτηριστικά 
τού μικρού Καρόλου κάτω άπό τά ξανθά 
του μαλλιά. Ό  θάνατος είχε έπέλθει 
τουλάχιστο δυό μήνες πρίν. Πιθανόν 
νά σκοτώθηκε πέφτοντας άπό τήν σκά
λα τό ίδιο βράδυ τής άπαγωγής.

Ή  άστυνομία τής Νέας 'Υερσέης 
είχε σημειώσει παταγώδη άποτυχία. ’Ά ρ 
χισε μιά άγρια πολεμική έναντίον της 
καί μιά αυστηρή κριτική τού έργου της. 
Οί πατημασιές πού είχαν βρεθή κάτω 
άπό τό παράθυρο, είχαν φωτογραφηθή, 
άλλά δέν είχαν άξιοποιηθή. Τά μοναδικά 
δακτυλικά άποτυπώματα, πού είχαν βρε
θή στόν τόπο τού έγκλήματος, ήσαν τών 
άστυνομικών. Τί είχε κάνει έπί 72 ήμέ
ρες ό Τζών Λάμπ; Ε ίχε άναζητήσει 
δλους τούς πιθανούς μάρτυρες, είχε εξαν
τλήσει τήν άνάκρισι τών 32 υπηρετών; 
Γ ιατί ή άστυνομία τής Νέας Ύερσέης, 
δέν είχε ζητήσει τήν συνεργασία τής 
άστυνομίας τής Νέας Ύόρκης; Οί άρχές 
τής Νέας Ύερσέης ήλπιζαν ίσως νά 
έξιχνιάσουν μόνες τους τό έγκλημα τού 
αίώνος.

Οί υπόνοιες τού Λάμπ είχαν συγκεν- 
τρωθή σέ μιά καμαριέρα τής κυρίας 
Μάροου, τήν Βάϊολεντ Σάρπ. Ή  Βάιολετ 
είχε πέσει πολλές φορές σέ άντιφάσεις 
κατά τήν διάρκεια τών άνακρίσεων. 
Έ να ς μάρτυρας δρκίσθηκε, δτι τήν είχε 
δή στήν Νέα Ύόρκη, τά μεσάνυχτα τής 
1ης Μαρτίου, μέ ένα παιδάκι στήν άγκα- 
λιά. Στις 10 Μαΐου, ή Βάιολετ έκλήθη 
γιά πολλοστή φορά στήν άστυνομία 
γιά άνάκρισι. Θά έλεγε επιτέλους τήν 
άλήθεια; Ή  Βάιολετ δέν πήγε στήν 
άστυνομία. ’Εκείνη τήν ήμέρα διέλυσε 
σέ ένα ποτήρι νερό μερικά διαφανή κρύ
σταλλα πού είχε σέ ένα βάζο καί ήπιε 
μονομιάς τό περιεχόμενο. Πέθανε σχε
δόν άμέσως. Ή  έτικέττα στό βάζο έγρα
φε: «Χλωριοΰχον κυάνιον, 73—76 τοΐς 
εκατόν. Νά μή χρησιμοποιηθή ώς έντο- 
μοκτόνο».

Τώρα ή άστυνομία τής Νέας Ύερσέης 
είχε άφοπλισθή, δέν είχε τά μέσα γιά νά 
έξιχνιάση τό έγκλημα. Στό μεταξύ κυ
κλοφορούσαν οί πιό άπίθανες καί έξω- 
φρενικές έκδοχές γιά τήν δολοφονία. 
"Οτι, λόγου χάριν τήν είχαν όργανώσει 
οί ’Ιάπωνες γιά νά άποσπάσουν τήν προ- 
σοχή τής άμερικανικής κοινής γνώμης 
άπό τήν Κίνα. "Οτι οί ίδιοι οί Λίντμπεργκ 
είχαν βάλει νά σκοτώσουν τό παιδί τους, 
γιατί ήταν καθυστερημένο ή κωφάλαλο. 
Δυό, δμως, άνθρωποι δέν θεώρησαν 
τόν έαυτό τους ήττημένο. 'Ο  ένας ήταν 
ό ύπαστυνόμος Τζαίημς Φίνν τής άστυ
νομίας τής Νέας Ύόρκης. Ό  Φίνν—ένας 
λεπτός άνδρας πενήντα έτών, μέ ήρεμη 
πάντα φωνή—ήταν φίλος τών Λίντμπεργκ 
άπό τότε πού είχε τοποθετηθή ώς σωμα
τοφύλακας τού «μοναχικού άετοΰ» μετά 
τήν ύπερατλαντική πτήσι, τό 1927.

Ά π ό  τόν υποτιθέμενο άπαγωγέα τού 
μικρού Καρόλου, ό Φίνν δέν γνώριζε 
παρά μόνο δ,τι είχε πή ό καθηγητής 
Κόντον: πώς ήταν ένας άνδρας 30—35 
έτών, μέ ξανθά μαλλιά, τριγωνικό πρό
σωπο καί έντονη γερμανική προφορά. 
Ε ίχε ύψος 1.75 μ. καί ζύγιζε 70 κιλά 
περίπου. ’Ελάχιστα στοιχεία γιά νά 
μπορέση νά τόν άνακαλύψη άνάμεσα στά 
εκατομμύρια κατοίκους τής Νέας Ύόρκης 
(ό Φίνν ήταν σίγουρος δτι έμενε στό 
Μπρόνξ). Στις 4 ’Απριλίου, δμως, ένα 
άπό τά χαρτονομίσματα τών λύτρων 
έμφανίσθηκε άπό έναν άνώτερο κάθε 
ύποψίας καταθέτη στήν ΤΗ στ Ρίβερ 
Σαίηβινγκς Μπάνκ τού Μανχάτταν, στήν 
γωνιά τής ’Άμστερνταμ Άβενιου καί 
τής 96ης όδοΰ. Τότε ό Φίνν κατάλαβε 
τί δρόμο έπρεπε νά άκολουθήση. Κρέμασε 
στόν τοίχο ενός γραφείου πού τού είχαν 
παραχωρήσει κοντά στήν έδρα τής άστυ
νομίας, ένα χάρτη τής Νέας Ύόρκης. 
Κάθε φορά πού έκανε τήν έμφάνισί του 
ένα χαρτονόμισμα τών λύτρων, ό Φίνν 
έβαζε στόν χάρτη μιά καρφίτσα μέ κόκ
κινο κεφάλι.

Στις 5 ’Απριλίου 1933, 6 νέος πρόεδρος 
τών Η νωμένων Πολιτειών Φραγκλΐνος 
Ροΰσβελτ τού προσέφερε μιάν άνέλπιστη 
βοήθεια: θέτοντας τέρμα στήν μετατρε- 
ψιμότητα τού δολλαρίου, διέταξε νά 
άποσυρθοϋν άπό τήν κυκλοφορία δλα τά 
σχετικά χαρτονομίσματα άπό τήν 1η 
Μαΐου (καί πολλά άπό τά χαρτονομίσμα
τα τών λύτρων άνήκαν σ’ αύτή τήν κατη
γορία). ’Εκείνη τήν ήμέρα 2980 δολλά
ρια τών λύτρων έξαργυρώθηκαν στήν 
Φέντεραλ Ρηζέρβ Μπάνκ τής Νέας 
Ύόρκης σέ μιά μόνο πράξι. Τό όνομα 
καί ή διεύθυνσις έκείνου πού τά είχε 
έξαργυρώσει, άπεδείχθησαν πλαστά. Ό
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Φίνν, δμως, δέν έχασε τό θάρρος του. 
Έ π ε ιτα  άπό λίγον καιρό τά χαρτονομί
σματα μέ τούς σημειωμένους άριθμούς 
άρχισαν νά έπανεμφανίζωνται έδώ καί 
έκεϊ. Πολλά ήσαν διπλωμένα στα τέσ
σερα, στήν άρχήν κατά μήκος καί κατόπιν 
κατά πλάτος, λές καί ό άπαγωγεύς είχε 
τήν συνήθεια νά τά τοποθετή στό τσεπάκι 
τοΰ ρολογιού του. "Ομως, τον Φεβρουά
ριο τού 1934 μόλις, ή ταμίας ένός κινη
ματογράφου τού Μπρόνξ, μπόρεσε νά 
θυμηθή—γιά πρώτη φορά—τό πρόσωπο 
τού άνθρώπου πού της είχε δώσει ένα 
χαρτονόμισμα των λύτρων. Ή  περιγραφή 
της συνέπιπτε μέ τήν περιγραφή πού είχε 
κάνει ό καθηγητής Κόντον. Τό τέλος 
τού Καλοκαιριού τοΰ 1934, ό Φίνν είχε 
έπισημάνει χαρτονομίσματα 5.000δολ- 
λαρίων περίπου. Οί καρφίτσες πάνω 
στόν χάρτη έδειχναν μέ άκρίβεια τίς 
κινήσεις τού άπαγωγέως, στό βόρειο 
τμήμα τοΰ Μπρόνξ καί, στήν γερμανική 
συνοικία τοΰ Μανχάτταν, τό Γιόρκηβιλλ.

Ό  δεύτερος άνθρωπος, πού δέν έννο- 
οΰσε νά ήσυχάση πρϊν ό δολοφόνος τού 
μικρού Λίντμπεργκ παραδοθή στά χέρια 
της δικαιοσύνης, ήταν ό ’Άρθουρ Κόλλερ. 
Εργαζόταν ώς έμπειρογνώμων στήν δα
σική ύπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, 
στό Μάντισον. Σέ ήλικία 47 έτών γνώ
ριζε 8,τι άφοροΰσε τό ξύλο. Στίς 2 Μαρ
τίου 1932, ό Κόλλερ είχε γράψει στόν

Ό  Κάρολος Λίντμπεργκ λίγο πρϊν 
άναχωρήση γιά τόν υπερατλαντικό άθλο 
του.

Κάρολο Λίντμπεργκ προσφέροντάς του 
τήν συνεργασία του. Εξετάζοντας τήν 
σκάλα είχε πή, δτι πιθανόν αύτή νά τόν 
οδηγούσε ώς τούς άπαγωγεϊς. "Οταν 
έλαβε άπδ την άστυνομία της Νέας 
'ϊερσέης μερικά κομμάτια άπό τήν 
σκάλα, άρχισε νά τά έξετάζη μέ τό μι
κροσκόπιό του. "Οπως ό Φίνν, έτσι καί 
ό Κόλλερ. είχε άνεξάντλητη ύπομονή. 
Άνεκάλυψε λοιπόν δτι τό ξύλο είχε 
περάσει άπό μηχανική πλάνη, πού είχε 
16 λεπίδες μπροστά καί 12 σέ κάθε πλάι. 
Ά π ό  τήν Ά λαμπάμα ώς τήν Νέα Ύόρκη 
ύπήρχαν 1598 πριονιστήρια, πού έργά- 
ζονταν μέ τό ίδιο ξύλο, άπό τό όποιο 
είχε κατασκευασθή ή σκάλα. Ό  Κόλλερ 
τά έξέτασε ένα ένα. Έ μαθε, δτι μόνο 25 
χρησιμοποιούσαν τόν τύπο αύτό της 
μηχανικής πλάνης. "Ενα δμως, μόνο ένα, 
είχε μιά μηχανή πού άφηνε στό ξύλο τά 
Ιδια χαρακτηριστικά σημάδια—όφείλον- 
ταν ασφαλώς σέ έλάττωμα τής λεπίδος— 
πού είχε βρή μέ τό μικροσκόπιο στό ξύλο 
τής σκάλας. "Ηταν ένα πριονιστήρι τοΰ 
Μακκόρμικ στήν Νότιο Καρολίνα. Ή  
μελέτη 46 άποδείξεων άποστολής έμπο- 
ρευμάτων κατά τούς μήνες πού είχαν 
προηγηθή τοΰ έγκλήματος, ώδήγησε τόν 
Κόλλερ, στό τέλος τοΰ 1933, σέ ένα 
ξυλουργείο τοΰ Μπρόνξ. Έ κεϊ, ό Κόλλερ 
διέκοψε τις έρευνές του. Τό ξυλουργείο 
δέν είχε κόψει τιμολόγια γιά δλα τά 
είδη πού είχε πωλήσει.

Τό έγκληματολογικό έργαστήριο τής 
άστυνομίας τής Νέας Ύόρκης είχε έπι- 
σημάνει ίχνη λαδιού σέ μερικά χαρτονο
μίσματα των λύτρων. Ό  Φίνν σκέφθηκε 
δτι πιθανόν ό άπαγογεύς νά ήταν ιδιοκτή
της αύτοκινήτου. Έ θεσε σέ συναγερμό 
δλα τά πρατήρια βενζίνης τής πόλεως. 
Στίς 15 Σεπτεμβρίου 1934, ένας άνθρω
πος μέ μιά μπλέ Ντότζ είχε άγοράσει 
πέντε γαλλόνια βενζίνη άπό τό πρατήριο 
πού βρισκόταν στήν γωνία τής Λέξινγκτον 
Ά βενιου καί τής 127ης όδοΰ τοΰ Μανχάτ
ταν μέ ένα μετατρέψιμο χαρτονόμισμα τών 
δέκα δολλαρίων. Μιλούσε μέ γερμανική 
προφορά. Ό  πρατηρκιΰχος Ούώλτερ Λάιλ 
τοΰ έδωσε ρέστα έννέα δολάρια καί δύο 
σέντς. "Χστερα, σύμφωνα μέ τίς έντολές 
πού είχε στείλει σέ δλους τούς πρατηρού- 
χους, ό Φίνν σημείωσε στό πίσω μέρος τοΰ 
χαρτονομίσματος τόν άριθμό τής Ντότζ: 
Νέα Ύόρκη 4U-13-41.

Τό χαρτονόμισμα κατετάθη στήν τρά
πεζα άπό τόν διαχειριστή τοΰ πρατηρίου. 
Τρεις ή μέρες άργότερα, ένας ταμίας παρέ
βαλε τόν άριθμό τοΰ χαρτονομίσματος 
μέ τόν πίνακα τών άριθμών τών χαρτονο
μισμάτων τών λύτρων. A 73976634. Ό  
άριθμός καί ή σειρά συνέπιπταν. Ό  ταμίας 
ειδοποίησε τήν άστυνομία. Μέ ένα τη
λεφώνημα στήν Τροχαία ό Φίνν έμαθε τό 
όνομα τοΰ ίδιοκτήτη τής μπλέ Ντότζ: 
Μπροΰνο Ρίχαρντ Χάουπτμαν, 1279,222α 
οδός. Μπρόνξ, Νέα Ύόρκη.
Έ π ειτα  άπό δυόμισυ χρόνια τό άνθρωπο- 
κυνηγητό είχε τελειώσει. Τό πρωί τής 19ης 
Σεπτεμβρίου τρία αύτοκίνητα Φόρντ μέ 
12 άστυνομικούς βρίσκονταν μπροστά στό 
οπίτι τοΰ Χάουπτμαν. "Οταν ή μπλέ Ντότζ

βγήκε άπό τό γκαράζ, τά τρία Φόρντ τήν 
άκολούθησαν. Λίγο πιό κάτω, ό Χάουπτμαν 
άναγκάσθηκε νά σταματήση, γιατί τοΰ 
έκλεινε τόν δρόμο ένα αύτοκίνητο τοΰ 
Δήμου. Ό  άστυνόμος Ντοΰερ, μέ τό π ι
στόλι στό χέρι, τόν ανάγκασε νά κατέβη 
άπό τό αύτοκίνητό του. Ό  ύπαστυνόμος 
Φίνν τόν έρεύνησε καί βρήκε στό πορτο
φόλι του ένα μετατρέψιμο χαρτονόμισμα 
τών 20 δολλαρίων, ένα άπό τά 4.75 τό 
χαρτονομίσματα τών λύτρων.

Τό δικαστήριο τοΰ Μπρόνξ άπήγγειλε 
έναντίον του κατηγορία γιά έκβιασμό καί 
τοΰ έπέβαλε χρηματική ποινή 100 
δολλαρίων. Σέ μιά δεύτερη συνεδρίασι, 
άποφάσισε τήν έκδοσι τοΰ Χάουπτμαν 
στήν Νέα Ύερσέη, δπου έπρόκειτο νά διε- 
ξαχθή ή δίκη τοΰ αίώνος. Κρυμμένα στό 
σπίτι καί στό γκαράζ τοΰ κατηγορουμένου, 
ή άστυνομία βρήκε 14.600 δολλάρια,δλα σέ 
χαρτονομίσματα τών λύτρων. Προστιθέ
μενα στά 5.100 δολλάρια πού είχαν έπιση- 
μανθή στήν άγορά άπό τίς 2 ’Απριλίου 1932 
ώς τίς 15 Σεπτεμβρίου 1934, έδιναν ένα 
σύνολο 19.700 δολλαρίων. Έ λειπαν άκόμη 
30.300 δολλάρια. Ποΰ είχε βρή δλα αύτά 
τά χρήματα; Ό  Χάουπτμαν ίσχυρίσθηκε 
δτι τά είχε βρή σέ ένα κουτί πού ό Γερμα
νός φίλος του ’Ισίδωρος Φίς τόν είχε 
παρακαλέσει νά φυλάξη δταν έφυγε γιά τήν 
Γερμανία, τά Χριστούγεννα τοΰ προηγου
μένου χρόνου. "Οταν άνακάλυψε τόν θη
σαυρό, χρησιμοποίησε ένα μέρος, δεδο
μένου δτι ό Φίς τοΰ χρωστοΰσε χρήματα. 
Ποΰ βρισκόταν τώρα ό Φίς; Ε ίχε πεθάνει 
στήν Λειψία πριν άπό άρκετούς μήνες.

Ποιός ήταν ό Μπροΰνο Ρίχαρντ Χάουπ 
τμαν; Ό  γενικός είσαγγελεύς τής Νέας 
Ύερσέης, ό νέος καί φιλόδοξος Νταίηβιντ 
Ούΐλεντς (39) έτών, έθεσε στόν έαυτό 
του αύτό τό έρώτημα ένω συνέτασσε τό 
κατηγορητήριο. Ό  Χαουπτμαν είχε υπη
ρετήσει ώς πολυβολητής κατά τόν Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο άδελφοί του εί
χαν σκοτωθή στό μέτωπο. "Ηταν 19 έτών 
δταν έπέστρεψε στό σπίτι του, στήν Σαξο
νία. Στό σχολείο είχε μάθει τήν τέχνη τοΰ 
ξυλουργού. Δέν ύπήρχε δμως έργασία. 
Τόν Μάρτιο τοΰ 1919, μέ τήν συνεργασία 
ένός παλάιοΰ συστρατιώτη του, είχε κλέψει 
300 μάρκα καί ένα ρολόι άπό τό σπίτι τοΰ 
δημάρχου τοΰ Μπέρνμπρουχ, άνεβαίνοντας 
μέ μιά σκάλα ώς τό παράθυρο τοΰ δευτέρου 
πατώματος. Έ π ε ιτα  άπό άλλες τρεις κλο
πές, ό Χαουπτμαν συνελήφθη καί καταδι
κάσθηκε σέ 5 χρόνια φυλακή. Τό 1923 
άφέθηκε έλεύθερος, άλλά έπειτα άπό μερι
κούς μήνες ξαναγύρισε στήν φυλακή, γιατί 
έπεχείρησε νά πωλήση τά κλοπιμαία. Δέν 
έμεινε δμως πολύν καιρό γιατί δραπέτευσε, 
άφήνοντας ένα ευχαριστήριο σημείωμα 
πρός τήν άστυνομία, άποφασισμένος νά 
πάη στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. Στήν 
πρώτη του άπόπειρα τόν άνακάλυψαν 
στό άμπάρι τοΰ πλοίου μέ τό όποιο ταξί
δευε ώς λαθρεπιβάτης, ένώ δέν ήθελε παρά 
λίγες ώρες γιά νά φθάση στήν Νέα Ύόρκη, 
καί τόν έστειλαν πίσω στήν Γερμανία. 
Στήν δεύτερη άπόπειρα συνελήφθη πριν ξε- 
κινήση τό πλοίο. Τήν τρίτη δμως φορά 
τά κατάφερε. Τόν Νοέβριο τοΰ 1923 άπο- 
βιβάσθηκε στήν Νέα Ύόρκη.

Γιά έναν καλό ξυλουργό ήταν χρυσή 
έποχή τότε στήν ’Αμερική. Στά ναυπη
γεία, δπου έπιασε δουλειά, ό Χάουπτμαν 
κέρδιζε 50 δολλάρια τήν έβδομάδα, καί, 
καμμιά φορά 100. Στό τέλος τοΰ 1925, 
νυμφεύθηκε τήν Ά ννα  Σαϊφλερ μιά συμ- 
πατριώτισσά του, πού πριν άπό λίγο καιρό 
είχε έλθει στήν ’Αμερική ώς μετανάστις
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καί εργαζόταν σέ ένα καφενείο, Τό ζευγάρι 
στήν αρχή έπιασε σπίτι στό Μανχάτταν, 
κατόπι μετακόμισε στό Μπρόνξ. ’Εργά
ζονταν κ ι’ οί δύο. Ό  Χάουπτμαν είχε 
ανακαλύψει τήν Ούώλλ Στρήτ. Ή  ’Άννα 
δέν ήταν ένθουσιασμένη μέ αύτό, άλλα τό 
παιχνίδι στό Χρηματιστήριο απέδειξε. Τό 
1928, ή Ά ννα  έκανε ένα ταξίδι στήν Γερ
μανία. Τό 1931 τό ζεύγος πέρασε τίς 
διακοπές του στήν Καλιφόρνια. "Υστερα 
νοίκιασε νέο διαμέρισμα στό Μπρόρνξ. 
Τά τελευταία έξοδα είχαν κλονίσει τα 
οικονομικά τους. Έ ξ  άλλου, μέ τήν οικο
νομική κρίσι, ό Χάουπτμαν δέν έβρισκε πιά 
τόσο εύκολα δουλειά.

Τό 1932, καί ακριβώς έκεϊνο τό Σάβ
βατο 2 ’Απριλίου πού ό Τζέιφσι είχε 
δώσει στον Τζών 50.000 δολλάρια σέ ένα 
νεκροταφείο τοΰ Μπρόνξ, ό Χάουπτμαν 
είχε σταματήσει νά δουλεύη. Ε ίχε βαρεθή, 
δπως έξήγησε στήν γυναίκα του, νά κάνη 
τον μαραγκό. Τού έφθανε ή Ούώλλ Στρήτ. 
Τό φθινόπωρο τού 1932, έπειτα άπό ένα 
δεύτερο ταξίδι στήν Γερμανία, σταμάτησε 
νά εργάζεται καί ή Ά ννα. Στις 3 Νοεμ
βρίου 1933 ή Ά ννα  είχε φέρει στό κόσμο 
ένα άγοράκι μέ γαλανά μάτια καί ξανθά 
μαλλιά. "Ενα χρόνο άργότερα, ό Χάουπτμαν 
συνελήφθη γιά τήν άπαγωγή τού μικρού 
Λίντμπεργκ.

Ή  δίκη τοΰ αίώνος άρχισε στις 2 ’Ια
νουάριου 1935 στό δικαστήριο της μικρής 
πόλεως τού Φλέμινγκτον, της Νέας Ύερ- 
σέης, πού έγινε τό κέντρο ενός άτέλειωτου 
προσκυνήματος χιλιάδων ’Αμερικανών. 
’Επτακόσιοι δημοσιογράφοι καί καμιά δω
δεκαριά γνωστοί συγγραφείς παρακολού
θησαν τήν δίκη. Ό  είσαγγελεύς Ούίλεντς 
ήξερε πώς είχε μέ τό μέρος του όλη σχεδόν 
τήν κοινή γνώμη, πού ζητούσε τήν θανα
τική καταδίκη τού Χάουπτμαν. Ή ξερε 
όμως επίσης ότι ή ΰπόθεσις είχε άσθενή 
σημεία. Καί πρώτα πρώτα δέν υπήρχαν 
παρά ένδείξεις γ ιά  τήν ένοχή τού κατηγο
ρουμένου. ’Έ πειτα  ήταν υποχρεωμένος νά 
περιορίση τό κατηγορητήριο σέ «κλοπή 
μετά διαρρήξεως». Ό  άπηρχαιωμένος 
ποινικός κώδιξ τής Νέας Ύερσέης, δέν 
προέβλεπε τό άδίκημα τής άπαγωγής παρά 
κατά τρόπο άόριστο καί συγκεχυμένο. Ό  
Ούίλεντς δέν μπορούσε νά ζητήση τήν 
καταδίκη τοΰ κατηγορουμένου γιά άνθρω- 
ποκτονία γιατί δέν ύπήρχαν άποδείξεις 
ότι ό Χάουπτμαν είχε σκοτώσει τον μικρό 
γιο τού Λίντμπεργκ. Ά ν  όμως άπεδεικνύ- 
ετο ότι ό θάνατος ήταν συνέπεια, έστω καί 
τυχαία,τής κλοπής, τότε ή πράξις μπορού
σε νά χαρακτηρισθή ώς άνθρωποκτονία, 
σύμφωνα πρός τόν νόμο, καί νά έπιβληθή 
στον ένοχο ή έσχάτη τών ποινών.

Οί πιό σημαντικές μαρτυρίες ήσαν: Τού 
καθηγητοΰ Κόντον, πού άναγνώρισε στό 
πρόσωπο τού Χάουπτμαν τόν Τζών μέ τόν 
όποιο είχε συναντηθή δυο φορές στό νε
κροταφείο. Τοΰ Λίντμπεργκ, πού βεβαίω
σε ότι είχε άκούσει στις 2 ’Απριλίου τήν 
φωνή τοΰ Χάουπτμαν (ίδια μέ τήν φωνή 
τού Τζών). Τών υπαλλήλων τοΰ Υπουρ
γείου Οικονομικών, πού άνεγνώρισαν στά 
χαρτονομίσματα πού είχαν βρεθή στό 
γκαράζ τά χρήματα τών λύτρων. Τών ει
δικών γραφολόγων, πού βεβαίωσαν ότι τά 
σημειώματα πού έφεραν τήν ύπογραφή μέ 
τούς δύο κύκλους τά είχε γράψει ό Χάουπ
τμαν. Ό  κατηγορούμενος, ψυχρός καί άπα- 
θής, έπανέλαβε τά όσα είχε ήδη πή στήν 
άστυνομία καί στό δικαστήριο τοΰ Μπρόνξ. 
Δέν γνώριζε τίποτε γιά τήν προέλευσι τών 
χρημάτων. Τό βράδυ τής 1ης Μαρτίου 
1932 βρισκόταν στό Μπρόνξ μέ τήν γυναίκα

του (ή ’Άννα τό βεβαίωσε). Ε ίχε σταματή
σει νά εργάζεται έπειδή κέρδιζε στό Χρη
ματιστήριο.

Τά στοιχεία πού συγκέντρωσε ή ΰπε- 
ράσπισις γιά νά άποδείξη 6τι ό Χάουπτμαν 
βρισκόταν στό Μπρόνξ τό βράδυ τοΰ έγκλή- 
ματος, δέν ήταν πολύ πειστικά. Ούτε 
όμως καί ό είσαγγελεύς Ούίλεντς μπο
ρούσε νά άποδείξη ότι ό Χάουπτμαν είχε 
μπή στό σπίτι τών Λίντμπεργκ. Υπήρχε, 
ωστόσο, ή σκάλα. Γύρω άπό αυτή τήν 
σκάλα δόθηκε άπό τήν άρχή ή μεγαλύτερη 
μάχη μεταξύ κατηγορίας καί ύπερασπί- 
σεως. Ό  δικηγόρος ’Έντουαρντ Ρέιλλυ, 
ένας άπό τούς καλύτερους ποινικολόγους 
τής Νέας Ύόρκης, δήλωσε ότι ή σκάλα 
δέν μποροΰσε νά άποτελέση άποδεικτικό 
στοιχείο. Δεκάδες χέρια τήν είχαν διαλύ
σει καί τήν είχαν άποσυνδέσει καί έπομέ- 
νως δέν ήταν πιά ή σκάλα πού είχε βρεθή 
κοντά στό σπίτι τών Λίντμπεργκ. "Οταν ό 
δικαστής Θωμάς Τρέντσαρντ, πού έπί 28 
χρόνια κατείχε τήν έδρα τοΰ Άνωτάτου 
Δικαστοΰ τής Νέας 'Υερσέης, άποφάσισε 
νά δεχθή ώς άποδεικτικό στοιχείο τήν σκά
λα, ό γενικός είσαγγελεύς έννοιωσε ότι είχε 
κερδίσει τήν μάχη. Μάταια ό δικηγόρος 
Ρέιλλυ ύποστήριξε ότι ό νόμος δέν άνα- 
γνώριζε έμπειρογνώμωνες τοΰ ξύλου.

Ή  κατάθεσις τοΰ Άρθουρ Κόλλερ 
υπήρξε συγκλονιστική. Ό  Κόλλερ διη- 
γήθηκε τίς έπίμονες έρευνές του άπό πριο
νιστήριο σέ πριονιστήριο καί άπό ξυλουρ
γείο σέ ξυλουργείο, ώς τήν άποθήκη τοΰ 
Μπρόνξ, άπ’ όπου ό Χάουπτμαν (ή άστυ
νομία είχε κατορθώσει νά τό έξακριβώση) 
είχε άγοράσει μερικές σανίδες γιά 10 δολ
λάρια τόν Δεκέμβριο τοΰ 1931. ’Αλλά τό 
πιό εντυπωσιακό σημείο τής καταθέσεώς 
του ήταν ή διπλή άπόδειξις πού προσεκό- 
μισε μπροστά σέ ένα άκροατήριο καί ένα 
δικαστήριο πού τό ενδιαφέρον τους είχε 
φθάσει στό κατακόρυφο. "Ενα άπό τά 
σανίδια πού είχαν χρησιμοποιηθή γιά τήν 
κατασκευή τής σκάλας είχε ξεκαρφωθή 
άπό τήν σοφίτα τοΰ σπιτιού τοΰ Χάουπτμαν. 
Οί τρΰπες τών καρφιών συνέπιπταν άπο- 
λύτως. Πάντως, τόσο τά ξύλα τής σκάλας, 
όσο καί τά ξύλα τής σοφίτας προέρχονταν 
άπό τήν ίδια άποθήκη τοΰ Μπρόνξ καί 
είχαν κοπή καί πλανηθή στό ίδιο πριο- 
νιστήρι τής Νοτίου Καρολίνας. Ή  άπόδει- 
ξις; Ό  Κόλλερ μαύρισε μέ ένα μολύβι δύοι 
φύλλα χαρτιοΰ πού είχε τοποθετήσε 
έπάνω σέ ένα κομμάτι τής σκάλας καί σέ 
ένα σανίδι τής σοφίτας. Τά χαρακτηριστικά 
σημάδια τής έλαττωματικής πλάνης βγή
καν πανομοιότυπα καί στά δύο φύλλα τοΰ 
χαρτιοΰ.

Ή  διαδικασία τής δίκης κράτησε 43 
ήμέρες. Καί στις 13 Φεβρουάριου 1935, 
στις 10. 44', έπειτα άπό σύσκεψι 11 ώρών 
καί 21 λεπτών, οί ένορκοι έξέδωκαν τήν 
έτυμηγορία τους ένοχοι: Οί 12 ένορκοι δέν 
συνιστοΰσαν έπιείκεια. Αύτό έσήμαινε ότι 
ό Μπροΰνο Ρίχαρντ Χάουπτμαν έπρεπε 
νά πεθάνη στήν ήλεκτρική καρέκλα.

Ή  άπόφασις έπικυρώθηκε άπό τό ’Ανώ
τατο Δικαστήριο τών ’Ηνωμένων Πο
λιτειών. Ή  έκτέλεσις ορίσθηκε γιά τίς 17 
’Ιανουάριου 1936. Ό  κυβερνήτης τής Νέας 
Ύερσέης, όμως, Χάρολντ Χόφφμαν, είχε 
πολλές άμφιβολίες γιά τήν ορθότητα τής 
άποφάσεως. Δέν είχε πεισθή άπό τήν 
διαδικασία. Καί έπειδή σέ αύτόν άνήκε τό 
δικαίωμα ζωής ή θανάτου, έκανε μιά ύστά- 
τη προσπάθεια. ’Έστειλε στό κελλί τοΰ 
Χάουπτμαν έναν περίφημο ποινικολόγο, τόν 
δικηγόρο Σάμ Λάιμποβιτς, μέ τήν έλπίδα

νά άποσπάση άπό τόν θανατοποινίτη μιά 
ομολογία. ’Αποτέλεσμα μηδέν. Ό  Χάουπτ
μαν έπέμεινε ότι είχε πή τήν άλήθεια.

Τέσσερις ήμέρες πριν άπό τήν νέα ήμε- 
ρομηνία έκτελέσεως, στό Συμβούλιο Χα- 
ρίτων τής Νέας Ύερσέης ύπεβλήθη ή δή- 
λωσις κάποιου Πώλ Ούέντελ. Τήν δήλωσι 
συνυπέγραφε ό ’Έλλις Πάρκερ, διάσημος 
ιδιωτικός ντέτεκτιβ τής Νέας Ύερσέης. Ό  
Ούέντελδήλωνε,ότι αύτός είχε άπαγάγει καί 
σκοτώσει τόν μικρό Λίντμπεργκ, καί ότι 
είχε ένεργήσει μόνος του. "Οταν όμως 
συνελήφθη, 6 Ούέντελ ίσχυρίσθηκε ότι ό 
Πάρκερ τοΰ είχε άποσπάσει μέ τήν βία 
αύτή τήν ομολογία. Ό  ιδιωτικός ντέτικτιβ 
καταδικάσθηκε σέ έξη χρόνια φυλακή γιά 
παράνομη κράτησι άτόμου. Ό  κυβερνήτης 
Χόφφμαν, παρά τίς έπιθέσεις πού είχε 
δεχθή (ό Πάρκερ ήταν φίλος του, Ρεπουμ- 
πλικανός, ένφ ό Ούίλεντς ήταν Δημοκρα
τικός καί πολιτικός του άντίπαλος), άνέ· 
βάλε πάλι γιά δυό ήμέρες τήν έκτέλεσιν. 
Στις 3 ’Απριλίου 1936, όμως, ό Μπροΰνο 
Ρίχαρν Χάουπτμαν πέθανε στήν ήλεκτρική 
καρέκλα.

Σαράντα χρόνια μετά τήν άπαγωγή τοΰ 
Λύντμπεργκ, παραμένουν οί ίδιες άμ- 
φιβολίες, σχετικά μέ τήν ένοχή τοΰ Χάουπ
τμαν. Ή τα ν  πράγματι ό Χάουπτμαν ό 
μονήρης τρελλός πού «έπρεπε» νά σκοτώση 
τόν γιο τοΰ ήρωα Λίντμπεργκ γιά νά έπιβε- 
βαιώση τήν δική του παντοδυναμία, δπως 
είχε γράψει πριν άπό τήν σύλληψι ό ψυ
χίατρος Ντάντλεϋ Σαϊνφελντ Μήπως 
υπάρχει καί μιά άλλη άλήθεια, πού είναι 
θαμμένη στό τάφο τής Βάιολετ Σάρπ ή 
στό τάφο, στήν Ελλάδα, τοΰ Κωνσταντί
νου Μαράτου, πού είχε έπαναπατρισθή 
τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1934, έπειτα άπό είκοσι 
χρόνια παραμονής στις Η νωμένες Πολι
τείες, φέρνοντας μαζί του καί τίς οίκονο 
μίες του 43.000δολλάρια; Ό  Μαρατος 
έμοιαζε τοΰ Χάουπτμαν καί αύτοκτόνησε 
λίγο μετά τήν σύλληψι τοΰ Γερμανοαμε- 
ρίκανοΰ, άφήνοντας μισοκαμένο στό τζάκι 
του τόν πίνακα μέ τούς άριθμούς τών 
χαρονομισμάτων τών λύτρων τοΰ μικροΰ 
Λίντμπεργκ.

Ά π ό  τότε δύο γενεές προσετέθησαν στήν 
γενιά τοΰ 1932.

Πάντως άπό τήν ύπόθεσι Λίντμπεργκ 
δυό καλά προέκυψαν ένας νόμος καί μιά 
άπαγόρευσι. Ό  νόμος πού μετέτρεψε τήν 
άπαγωγή σέ ομοσπονδιακό άδίκημα (ό 
νόμος Λίντμπεργκ), άρμοδιότητος τής 
”Εφ Μπί Ά ι  καί όχι τής άστυνομίας 
κάθε πολιτείας. Έξοστρακίσθηκε, έξ άλ
λου, άπό τίς αίθουσες τών δικαστηρίων τό 
ραδιόφωνο, καί σήμερα ή τηλεόρασις. Οί 
χρονικογράφοι τοΰ ραδιοφώνου είχαν με
τατρέψει τό δικαστήριο τοΰ Φλέμινγκτον 
σέ ήλεκτρονικό τσίρκο. Παρά τήν δολοφο
νία τοΰ Τζών καί τοΰ Ρόμπερτ Κέννεντυ, 
ή άπαγωγή τοΰ μικροΰ Λίντμπεργκ παρα
μένει άκόμη τό έγκλημα τοΰ αίώνος.
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Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ο Υ Λ Α  Κ Α Ρ Α Κ Ω Σ Τ Α
Χ ω ρ ο φ ύ λ α ξ

Πριν άπό δύο περίπου χρόνια, άν έλεγε 
κάποιος στήν δεσποινίδα Καρακώστα 
νά άγγίξη έστω ένα περίστροφο, άμφιβάλ- 
λομε αν είχε τό κουράγιο άκόμη κα'Γνά τό 
κοιτάξη γιά λίγα δευτερόλεπτα. Σήμερα 
μέσα στά λίγα αύτά δευτερόλεπτα έχει την 
ικανότητα είτε μέ περίστροφο είτε μέ π ι
στόλι νά πυρο βολήση μέ έπιτυχία τον 
άπέναντι στόχο πού δέν είναι βέβαια... 
άνθρώπινος, άλλα χάρτινος, καί σέ σχήμα 
αγωνιστικού ταμπλώ. ’Εδώ πρέπει νά 
σημειώσωμε δτι τά  κορίτσια τής Χωρο
φυλακής άσχολοϋνται μέ την σκοποβολή 
χάριν τού άθλήματος. Σπάνια όπλοφοροϋν 
καί αύτό γιατί έχουν την ικανότητα νά 
άφοπλίζουν τούς πάντες μέ την εύγενική 
παρουσία τους. ’Ά ς είναι... Μιλούσαμε 
λοιπόν γιά τήν ξαφνική έξοικείωσι τής 
δεσποινίδος Καρακώστα μέ τά δπλα. Αύτό 
ήταν έπόμενο νά συμβή άφοϋ άπό τόν 
Αύγουστο τού 1972 φοράει τήν κομψή 
στολή τής Έλληνίδος Χωροφύλακος. Φυ
σικά τότε ούτε πού μπορούσε νά διανοηθή 
δτι κάποια ήμερα θά γινόταν πρωταθλή- 
τρια Ελλάδος σ’ ένα άπό τά γυναικεία 
άγωνίσματα τής σκοποβολής. Τό τελευ
ταίο αύτό μάς φέρνει σήμερα στήν μνήμη 
μιά σκηνή πού ζήσαμε τόν ’Οκτώβριο τού 
1972 στόν χώρο τού σκοπευτηρίου τής 
Σχολής Χωροφυλακής ’Αθηνών. Περα
στικοί άπό έκεϊ παρακολουθήσαμε γιά λίγα 
λεπτά μιά ομάδα άπό κορίτσια μέ πρασι- 
νόφαιη στολή έκπαιδεύσεως νά «ρίχνουν» 
μέ περίστροφο «Σμίθ Γουέσσον» τών 0,38 
άφοΰ πρώτα έκλειναν καί τά δύο μάτια καί 
ύστερα πίεζαν τήν σκανδάλη. Ή τα ν  φανερή 
άλλά καί άπόλΟτα δικαιολογημένη ή φοβία 
τους. Φυσικό ήταν έπομένως νά μείνωμε 
τότε μέ τήν έντύπωσι δτι είχαν ελάχιστες 
πιθανότητες νά σημειώσουν ικανοποιητικήν 
πρόοδο στήν σκοποβολή. "Ωσπου πέρισυ 
τόν Δεκέμβριο μάς ήρθε ή εύχάριστη έκπλη- 
ξις. Στόν "Αγιο Κοσμά καί σέ επίπεδο 
Πανελληνίων άγώνων, ή Χωροφύλαξ 
Σπυριδούλα Καρακώστα κατετάγη 3η 
στό άγώνισμα άεροβόλου πιστολιού γυναι
κών μέ έπίδοσι 299J400. Στούς ίδιους 
άγώνες άκούστηκαν καί τά ονόματα τών 
γυναικών Χωροφυλάκων δεσποινίδων Φέκα, 
Τσέλλου, Τιαλάκα καί Βασιλάκου, πού 
πήραν άντίστοιχα τήν 5η, 7η, 8η καί 9η 
θέσι. Τότε μάθαμε δτι πριν άπό λίγες ήμέ- 
ρες μέ πρωτοβουλία τού πρωταθλητοΰ 
Ελλάδος σέ δύο άγωνίσματα σκοποβολής 
Μοιράρχου κ. Δημητρίου Κοτρώνη, είχε 
ίδρυθή γυναικεία σκοπευτική ομάδα Χω
ροφυλακής ή οποία στήν συνέχεια ένισχύ- 
θηκε καί μέ τις δεσποινίδες Νικολοπούλου 
καί Γαλάνη. Ή  έπιλογή έγινε μέ βάσι τις 
έπιδόσεις πού είχαν σημειώσει μέ περί
στροφο 0,38 κατά τήν έκπαίδευσί τους 
στήν Σχολή. ’Αλλά στό σημείο αύτό άς 
παρακολουθήσουμε τήν δεσποινίδα Καρα
κώστα στό άεροβόλο πιστόλι γυναικών, 
δπου είχε τήν άκόλουθη έξέλιξι: Τόν χει
μώνα στούς Διασυλλογικούς άγώνες πού

ώργανωσε ή Δ .Ε .Η . κατέλαβε τήν 3η 
θέσι, άλλά μέ τήν σημαντικά βελτιωμένη 
άπόδοσι 319]400. ’Επακολούθησαν οί 
έαρινοί άγώνες μέ διοργανώτρια τήν ΣΚΟΕ, 
δπου κατέλαβε τήν 1η θέσι μέ 341]400 
βελτιώνοντας έτσι κατά πολύ τό άτομικό 
της ρεκόρ. Ή  μεγάλη έπιτυχία ήρθε στήν 
έφετεινή διοργάνωσι τών «Δ'. Πηλείων» 
τού Βόλου. Ή  Χωροφύλαξ Καρακώστα 
κατέρριψε τό Πανελλήνιο ρεκόρ μέ έπίδοσι 
352 ]400. Τό παλαιόν (345J400) κατείχε 
ή Σιακαμπένη τής Δ Ε Η . Συναντήσαμε 
τήν νέα πρωταθλήτρια στό σκοπευτήριο 
τής Σχολής Χωροφυλακής ’Αθηνών δπου 
προπονείται δύο φορές τήν εβδομάδα καί 
άπό 3 —4 ώρες. Πριν άναφερθοΰμε στήν 
συνομιλία πού είχαμε μέ τήν δεσποινίδα 
Καρακώστα, κρίνομε σκόπιμο νά κάνωμε 
μιά μεγάλη παρένθεσι γύρω άπό τις προϋ
ποθέσεις πού διαγράφονται γιά  τήν έξέλιξί 
της. Κατ’ άρχήν νομίζομε δτι ό χρόνος τών 
προπονήσεων πού ήδη άναφέραμε είναι 
περιορισμένος γιά μία σκοπεύτρια ή οποία 
μέ περισσότερες ώρες έξασκήσεως είναι 
δυνατόν νά διακριθή καί έξω άπό τά σύνορα 
τής Ελλάδος. Βεβαίως ή σημερινή έπίδοσι 
της άπέχει μακρυά άπό τό Παγκόσμιο 
ρεκόρ τής Ρωσίδας Στολιάροβα (387 ]400) 
καί πλησιέστερα άπό διάφορες άλλες έπιδό- 
σεις ξένων σκοπευτριών. Μέ αύτό δμως 
δέν σημαίνει δτι έχει περιορισμένα περιθώ
ρια έξελίξεως τήν στιγμή μάλιστα πού 
έσημείωσε μία έκπληκτική άνοδο σέ διά
στημα λιγώτερο άπό ένα χρόνο. "Οπως 
μάς είπε ό προπονητής της Μοίραρχος κ. 
Δημήτριος Κοτρώνης, ή Χωροφύλαξ Κα
ρακώστα είναι δυνατόν νά έξελιχθή σέ 
μιά μεγάλη σκοπεύτρια, έάν άρχίση έν- 
τατικώς προπονήσεις καί ξεπεράση ορ ι
σμένα ψυχολογικά «χάντικαπ» φυσιολο
γικά, δπως είπε, έπακόλουθα ύστερα άπό 
τήν μικρή άγωνιστική της προϊστορία, 
τήν νεαρή ήλικία της, καί τό είδος τού 
άγωνίσματος, πού πάνω άπό δλα άπαιτεί 
πείρα καί μεγάλη ψυχοσωματική άντοχή.

Μέ τό ίδιο πνεύμα μάς μίλησε καί ό φίλος 
τής Χωροφυλακής έκλεκτός δημοσιογρά
φος παλαιός σκοπευτής, καί στέλεχος 
τής ΣΚ ΟΕ κ. Γιώργος Λιβέρης, ό όποιος 
παρακολούθησε τά «Δ'. Πήλεια» ώς μέλος 
τής Τεχνικής ’Επιτροπής. Ό  κ. Λιβέρης 
βρήκε τήν εύκαιρία νά ύπογραμμίση τήν 
συμβολή καί τής Χωροφυλακής στήν άνο- 
δική πορεία τής Ελληνικής σκοποβολής. 
Συγκεκριμένα μάς είπε τά εξής:

«Τό νέο Πανελλήνιο ρεκόρ τής δεσποι
νίδος Καρακώστα είναι μία άκόμη έπιτυ
χία είς τό ένεργητικόν τής ‘Ελληνικής

Ή  Χωρ]λαξ Καρακώστα άσκουμένη 
είς τήν σκοποβολήν είς τό σύγχρονον 
Σκοπευτήριον τών Σχολών Χωρικής.



σκοπευτικής οικογένειας. Τώρα πού διε- 
πίστωσε τήν ικανότητά της πρέπει να δείξη 
μεγαλύτερη άφοσίωσι καί νά ήγηθη τής 
θαυμασίας έξορμήσεως, πού πραγματοποιεί 
ή Χωροφυλακή στύν τομέα τής σκοποβολής 
ώστε σέ ελάχιστο χρόνο νά ϊχη  άναπτύξει 
έτι περαιτέρω τύ άθλημα στίς τάξεις τοϋ 
Σώματος, πρύς όφελος τής ’Εθνικής όμά- 
δος ή οποία ήδη πλαισιώνεται άπό στελέχη 
τής Χωροφυλακής».

Καί τώρα ή σειρά τής πρωταθλητρ ίας 
μας γιά νά μιλήση. Ρωτήσαμε τήν 
δεσποινίδα Καρακώστα:

—Πώς αίσθάνεσθε τώρα ώς ρεκορντγοΰ- 
μαν 'Ελλάδος;
—'Οπωσδήποτε χαρά, άλλά καί κάποια 

έκπληξι.
—Δηλαδή ήταν κάτι πού δέν τό είχατε 

φαντασθή ποτέ;
—"Οχι άκριβώς, 'Οπωσδήποτε όποιος 

άγωνίζεται έλπίζει νά έπιτύχη κάτι 
καλύτερο. Στήν προκειμένη όμως περί- 
πτωσι τά πράγματα ήταν διαφορετικά. 
Πρώτη φορά άγωνιζόμουν έκτος ’Αθηνών 
καί μάλιστα χωρίς νά έχω προπονηθή 
άρκετά. "Υστερα γιά νά συνειδητοποιήση 
κανείς κάτι πού έρχεται ξαφνικά, πρέπει 
νά περάση ένας κάποιος χρόνος...

—Τί προοπτικές έχετε γιά τό μέλλον;
—Νά σταθεροποιηθώ στο νέο μου ρεκόρ 

καί φυσικά νά τό ξεπεράσω. Δέν σας 
κρύβω όμως ότι άπώτερος σκοπός μου 
είναι τό πιστόλι —άκριβείας 50μ. μέ 
τό όποιον ήδη άσχολοϋμαι.

—Πώς δέχτηκαν οί συνάδελφοι καί 
προϊστάμενοι τήν έπιτυχία σας;

—Μέ ένθουσιασμό ό όποιος ήταν γιά 
μένα μιά μεγάλη άγωνιστική τόνωσις.
Μέ τήν εύκαιρία αύτή θά ήθελα νά εύχα- 
ριστήσω καί μέσω τοϋ Περιοδικού μας 
τούς προϊσταμένους μου Ταξίαρχον 
κ. Νικόλαον Γεωργακαρακον, Ά ντισυντα- 
γματάρχας κ.κ. Εύθύμιον Ρούσην καί 
Δημήτριον Σδρόλιαν, καί τόν Ταγματάρχην 
κ. Ίωάννην Τσιούτσιαν, οί όποιοι παρα
κολουθούν μέ ένδιαφέρον τίς προσπάθειές 
μου καί μέ διευκολύνουν. ’Επίσης καί τόν 
προπονητήν μου Μοίραρχον κ. Δημήτριον 
Κοτρώνην πού μέ άνέδειξε.

—Τί θά είχατε νά μας πήτε ώς 
νέα, ώς Χωροφύλαξ καί ώς άθλήτρια; Δ ι
στάζει.

—Έ λατε μή διστάζετε. ’Εδώ συζητάμε. 
Δέν δογματίζομε...

—Κατ’ άρχήν πιστεύω ότι ένας νέος ή 
μιά νέα δέν άρκεΐ νά άκολουθή ένα πρω
τότυπο έπάγγελμα άπλώς γ ιατί ί χ ε ι  
τόλμη ή θέλει νά ξεχωρίζη άπό τούς άλλους. 
Έ χ ω  τήν γνώμη ότι ό οποιοσδήποτε νέος 
μπορεί νά ξεχωρίση δπουδήποτε, όταν ταυ- 
τίζη τό έπάγγελμα μέ τήν έννοια τοϋ κοι
νωνικού λειτουργήματος, τό σπόρ πού 
διακρίνεται μέ τήν ύψηλή ιδέα καί τίς συνή
θειες ή τίς συντροφιές του μέ τόν γνώμονα 
τής κοινωνικής παραδοχής. Αύτές είναι 
σέ γενικές γραμμές οί έμπειρίες μου άπό 
τήν ύπηρεσιακή μου ζωή. Θά ήθελα έπίσης 
νά προσθέσω ότι ή Χωροφυλακή ήταν γιά 
μένα ένα άποφασιστικό πέρασμα στήν 
άδυσώπητη, πολλές φορές, άλλά τόσο αλη
θινή κοινωνική πραγματικότητα. Καί 
όταν παίρνη κανείς σωστή θέσι άπέναντι 
στήν πραγματικότητα αύτή βρίσκεται 
πάντα μέσα στό πνεΰμα τής έποχής μας, 
ή όποία νομίζω ότι θά έξακολουθή νά 
είναι άντιφατική όσο οί νέοι ιδίως άν
θρωποι ζοΰν μέ αύταπάτες ή αύτοσυμβι- 
βασμούς.
Ούδεμία άντίρρησις....

εποχιακά
Η Π Ε Τ Ρ Α

Τί σχέσι μπορεί νά έχη μία πέτρα μέ τήν «Εποχιακή» αύτή στήλη; Ή 
άπάντησις είναι απλή; Τό χρονογράφημα είναι ή έκφρασις μιας έποχής. Ή  
πέτρα έχει άμεση σχέσι μέ όλους τούς αιώνες, άρα... Είναι αλήθεια ότι 
χωρίς τήν πέτρα δέν θά άντιμετωπίζαμε μόνο στεγαστικά, άλλά καί ένα 
σωρό άλλα προβλήματα. Κατ’ άρχήν δέν θά γνωρίζαμε τήν ήλικία τοϋ 
πλανήτη μας. Σήμερα, όλοι οί έπιστήμονες πού ασχολούνται μέ τήν πετρο
γονία καί τήν πετρογραφία, έχουν τήν ικανότητα νά ύπολογίζουν τήν ήλι
κία αύτή μέ μεγαλύτερη άκρίβεια άπό όσο μπορεί νά ύπολογισθή τό άθροι
σμα των... Μαΐων στήν γυναίκα μιας κάποιας ηλικίας ή όποία έχει καλύ
ψει μέ έπιμέλεια τήν άμείλικτη σφραγίδα τοϋ χρόνου μέ λογής-λογής «καλ
λυντικά» έπιχρίσματα. Άλλά ή πέτρα μέ όλες τίς παραλλαγές της, έχει τε
ράστια ιστορική σημασία καί γιά τόν ίδιο τόν άνθρωπο. Ά ν δέν ύπήρχαν, 
άπλούστατα δέν θά είχαμε σήμερα μπροστά μας τούς βουβούς άλλά σχολα
στικά έκφραστικούς καί «ούσιώδεις» έκείνους μάρτυρες τής παρωχημένης 
ιστορίας τών λαών: ’Ερείπια κτισμάτων, άγάλματα, καί σπουδαία κείμενα, 
χαραγμένα έπάνω σέ χιλιάδες πέτρινες «σελίδες». Άλλά καί σήμερα ή πέτρα 
δέν έχει χάσει τήν ιστορική άξια της. Ή έποχή τής διασπάσεως τοϋ άτόμου, 
συμβαδίζει αρμονικά μέ τήν έποχή τής διασπάσεως τοϋ λίθου. Κλασσικά 
παραδείγματα: Ή  πολύτιμη έκείνη συγκομιδή άπό τά σεληνιακά πετρώματα. 
Ή  έπίμονη άναζήτησι ούρανίου στά σπλάχνα μιας πέτρας «άλλοιώτικης 
άπό τίς άλλες». Ή  χωρίς χρονοτριβή άπλούστατη κατασκευή τών οικοδο
μικών μεγαθηρίων, άπό τήν στιγμή πού τήν θέσι τοϋ «ακρογωνιαίου λίθου» 
πήρε ό τυποποιημένος καί συνήθως άκαλαίσθητος όγκος τοϋ «μπετόν άρμέ»... 
Άπό τά τρία αύτά χαρακτηριστικά παραδείγματα, είναι εύκολο νά συμπε- 
ράνη κανείς πόσες έκατοντάδες μηχανήματα καί χιλιάδες άτομα έχουν άμεση 
σχέσι μέ τήν πέτρα καί τά παράγωγά της. Άλλά τό σκληρό αύτό δείγμα άπό 
τόν σκελετό τοϋ πλανήτη μας, σχετίζεται έπίσης καί μέ τήν έκτίμησι διαφό
ρων προσώπων καί πραγμάτων. Μέ άλλα λόγοια δηλαδή ή πέτρα είναι... ρι
ζωμένη μέσα στήν ζωή μας. Ά ν έξαιρέσωμε τήν μικροσκοπική άλλά τόσο 
όδυνηρή πέτρα τών νεφρών, τήν έπίσης άνεπιθύμητη ταφόπετρα, τόν πετρο
πόλεμο, τά ενοχλητικά καί άντιαισθητικά πολλές φορές λατομεία, τίς πολύ
τιμες πέτρες κ.λ.π., πολλές άλλες μπαίνουν στις διάφορες συζητήσεις μας 
μέ μεταφορική έννοια. Περιττόν νά διευκρινισθή ότι σήμερα δέν είναι δυνα
τόν νά γίνη λόγος γιά βελτίωσι τής ορθοφωνίας μέ τό βότσαλο πού έχρησι- 
μοποίησε ό Δημοσθένης. Βέβαια υπάρχουν ώρισμένοι πού κρατούν όλες τίς 
ώρες κάτω άπό τήν γλώσσα τους άνάλογα τήν καραμέλλα ή τό κουφέτο τής 
προφάσεως, άλλά αύτό είναι μιά άλλη ιστορία... Ή  ίδια περίπου μέ τήν ιστο
ρία τής «λυδίας λίθου» πού είναι μιά άπό τίς προσφιλέστερες έκφράσεις τής 
άντιφατικής σέ ώρισμένα σημεία έποχής μας... "Οσο γιά τίς περίφημες συμ- 
πληγάδες πέτρες τοϋ κάθε σωστού προβληματισμού, αύτές έχουν λησμονηθή. 
ή παρακαμφθή μέ κάποιον αύτοσυμβιβαστικό έλιγμό. Άλλωστε πολλοί είναι 
εκείνοι πού έχουν «ρίξει μαύρη πέτρα» πίσω στήν ξεχασμένη ’Ιθάκη τους. . 
“Ας είναι... Μιλούσαμε λοιπόν γιά τίς «πέτρινες» μεταφορικές έκφράσεις. 
Λέει αίφνης ό θυμόσοφος λαός μας: «Πέτρα πού κυλάει μαλλί δέν πιάνει». 
Μέ αύτό έννοεϊ τόν άνθρωπο πού δέν γνωρίζει προκοπή έπειδή είναι άστατος 
στόν χαρακτήρα, τήν κατοικία καί τό έπάγγελμά του. ’Εξαιρούνται βεβαίως 
οί Χίππυς μέ τούς κάθε... συγγενείς τους οί όποιοι άνεξάρτητα άν κυλάνε 
στήν αύτοκαταστροφή. άπό... μαλλί είναι πάντα πλούσιοι. ’Εντελώς διαφο
ρετική τακτική άκολουθεΐ μία άλλη κατηγορία άνθρώπων οί όποιοι τρυπώ
νουν κάπου καί περιμένουν τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά «χτυπήσουν» τήν 
μεγάλη εύκαιρία. Γι’ αύτούς χωρίς άμφιβολία ισχύει τό γνωστό λαϊκό άπό- 
φθεγμα: «όποια πέτρα καί άν σηκώσης άπό κάτω θά μέ βρής...». Συγγενείς 
μέ τήν κατηγορία αύτή είναι καί οί λεγόμενοι άνευθυνοϋπεύθυνοι. Αύτοί 
ταυτίζουν τόν «έαυτούλη» τους μέ τό αύγό καί τήν εύθύνη τους μέ μιά μεγάλη 
πέτρα. Ύστερα άπό αύτό, έπόμενο είναι νά έπωάζουν τό ταπεινό συμφέρον 
κάτω άπό τά πλουμιστά φτερά τοϋ φαινομενικού έγωϊσμοϋ τους. Καί μιά 
ακόμη κατηγορία άνθρώπων: Οί πρωταγωνισταί διαφόρων άνωμαλιών, πε
ρισσότερο γνωστοί ώς «πέτρες τοϋ σκανδάλου». Αύτές οί περίφημες πέτρες 
συχνά γίνονται καί... διασημότητες. Αιτία: ή σημερινή τάσις τοϋ άνθρώπου 
νά οσφραίνεται μέ έπιμονή καί στήν συνέχεια νά καταβροχθίζη μέ βουλιμία 
κάθε «διασταυρωμένη» σκαμπρόζικη εΐδησι. Τί νά ύποθέση κανείς; Μήπως 
οί ειδήσεις αύτές είναι ή «λυτρωτική» βροχή άπό μικρές καί μεγάλες πέτρες 
στήν άκύμαντη λίμνη τής σημερινής άνθρώπινης άνίας;
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Σ Χ Ο Λ Ι Α  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΙΙΡΟϊ

Μία άκόμη καλλιτεχνική καινοτομία έσημειώθη τελευταία εις τόν το
μέα τού θεάτρου μέ τήν άνά τήν Ελλάδα περιοδείαν τοΟ θιάσου τοΟ Κρατι
κού Θεάτρου Κύπρου πού τελεί ύπό τήν αιγίδα τού Ελληνικού 'Υπουργείου 
Πολιτισμού καί 'Επιστημών.

Τόν μήνα Σεπτέμβριον ό θίασος τού Κυπριακού Θεάτρου έδωσε δύο έπι- 
τυχεϊς παραστάσεις τάς όποιας παρηκολούθησαν (30.000) περίπου θεατών, 
μέσα εις τά πλαίσια τών καλλιτεχνικών έκδηλώσεων τής 39ης περιόδου τής 
Διεθνούς Έκθέσεως Θεσ]νίκης. Εις τήν πρώτην παράστασιν πού έδόθη τήν 
14-9-74 εις τό Άλεξάνδρειον ’Αθλητικόν Μέλαθρον Θεσ]νίκης, παρουσιά- 
σθη τό έργον τού Λουκή ’Ακρίτα «ΟΜΗΡΟΙ» μέ σκηνοθεσίαν καί σκηνο
γραφίαν τού Βλαδιμήρου Κουκαρίδη. Εις τήν δευτέραν δέ τοιαύτην τής έπο- 
μένης ήμέρας (Κυριακή 15-9-74) πού έδόθη εις τόν ίδιον χώρον, παρουσιά- 
σθη τό έργον τού Μιχάλη Πασιαρδή «ΤΟ ΝΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΡΟΠΗ» μέ σκη
νοθεσίαν καί σκηνογραφίαν τού Ιδιου καλλιτέχνου (φωτογραφία).

Τήν δλην μέριμναν διά τήν έπιτυχίαν τών δοθεισών παραστάσεων είχεν 
άναλάβει ό έκλεκτός σκηνοθέτης καί καλλιτεχνικός σύμβουλος τού Κ.Θ.Κ. 
κ. Σωκράτης Καραντινός.

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα τής περιοδείας τό Κυπριακόν Θέατρον μετέ- 
βη εις άρχαίον θέατρον Φιλίππων, Πάτρας καί θέατρον Ήρώδου ’Αττικού 
εις ’Αθήνας όπου έπανέλαβε τάς παραστάσεις του μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου.

Εύγλωττον μαρτυρίαν διά τήν έπιτυχίαν τών δοθεισών παραστάσεων τού 
έκλεκτοΰ Κυπριακού θιάσου άποτελεΐ ό άριθμός τών χιλιάδων θεατών πού 
παρηκολούθησαν αύτάς μέ Ιδιαίτερον ένδιαφέρον.

"Αξιόν Ιδιαιτέρας προσοχής τυγχάνει τό γεγονός ότι τά έσοδα αύτών 
θά διατεθούν υπέρ τής άγωνιζομένης Κύπρου.

ΔΗΜΗΤΡΙΑ Θ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Μέ Ιδιαιτέραν λαμπρότητα πραγματο
ποιείται εις Θεσ]νίκην ό έφετεινός 
έορτασμός τών Δημητρίων τής Θ' κατά 
σειράν περιόδου άπό τής έπισήμου 
καθιερώσεώς των τό έτος 1966. Διότι ή 
καθιέρωσις τού έκπολιτιστικοΰ αυτού 
θεσμού, ώς είναι γνωστόν, άποτελεΐ 
πρσπάθειαν άναβιώσεως καί συνεχίσεως 
τής Βυζαντινής μας παραδόσεως. Ή  
έπίσημος έναρξις τού έορτασμοΰ αρ
χίζει τήν 7ην τρέχοντος μέ ρεσιτάλ 
θεσσαλονικέως βιρτουόζου είς τό θέα
τρον τής Ε.Μ.Σ. Βασικόν παράγοντα 
έπιτυχίας τού έορτασμοΰ αποτελεί ή 
έμφάνισις ξένων φημισμένων καλλιτε
χνικών συγκροτημάτων μέ συμμετοχήν 
έλληνικών τοιούτων πρός προσέλκυσιν 
τού πνευματικού κόσμου καί τού κοινού 
έν γένει τής Θεσσαλονίκης.

Έτσι μέ τήν εύγενή μέριμνα τής 
’Οργανωτικής ’Επιτροπής τού Δήμου 
Θεσσαλονικέων, λαμβάνουν μέρος ό- 
κτώ (8) καλλιτεχνικά συγκροτήματα : 
ή μεγάλη όπερα Λότζ Πολωνίας, ή 
κρατική όπερέτα Βουδαπέστης, τό 
Κ.Θ.Β.Ε., τό συγκρότημα Φιλαρμονι
κής καί τής μικτής χορωδίας τού Δήμου 
Θεσ]νίκης, ή μικτή χορωδία Ο.Τ.Ε., ή 
Κρατική όρχήστρα Θεσσαλονίκης μέ 
ΙΟΟμελή χορωδίαν έκ Δυτ. Βερολίνου 
καί τό συγκρότημα 'Αρπών NEW TO RK 
HARP ENSEMBLE.

Εις τήν φωτογραφίαν στιγμιό- 
τυπον άπό τήν όπεραν «Ό  πρϊγκιψ 
Ίγκόρ» πού παρουσιάζει ή όπερα Λότζ— 
—Πολωνίας.
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ΒΡΑΒΕΙΟΝ “ΑΝΤΕΡΣΕΝ,,
Μία αξιέπαινος πρωτοβουλία διά την 

προβολήν τοϋ παιδικού βιβλίου

θη κατά τά Ετη 1842- 1861. Τά σημαντι
κότερα Εργα του, πλήν τών παραμυθιών, 
είναι:

Τό Θνήσκον Παιδίον (λυρικόν ποίη
μα), Αΰτοσχεδιαστής (μυθιστόρημα), τό 
Παραμύθι τής Ζωής μου (αυτοβιογρα
φία), ’Αγορά ΠοιητοΟ (Εντυπώσεις προ
σωπικοί) κ. ά.

Άξιόλογον Επίσης ΕνδιαφΕρον παρου
σίασαν τά δράματά του, ών Ενεκα, ύπε- 
στηρίχθη άπό τόν Δ]ντήν τού Θεάτρου 
Κόλλεν Δανίας καί Εσπούδασεν είς Κ ο 
πεγχάγην.

Τήν 25ην τρέχοντος όργανοϋται ειδική 
τελετή είς Ρίο - Ντέ - Ίανέϊρο Βραζιλίας 
κατά τήν διάρκειαν τής όποιας θά έπιδο- 
θοΟν είς τούς βραβευθέντας τά βραβεία 
ΑΝΤΕΡΣΕΝ 1974 διά τήν παιδικήν λογο
τεχνίαν. Ή  άνακοίνωσις τών άποτελε- 
σμάτων τοϋ διαγωνισμού γιά τό Διεθνές 
αύτό βραβεΐον Εγινεν είς ’Αθήνας τόν 
περασμένον Μάϊον πού συνήλθε διά πρώ- 
την φοράν τό 14ον Συνέδριον Βιβλίου διά 
τήν νεότητα. Ή  Εκλογή Εγινεν άπό Κρι
τικήν ’Επιτροπήν τής (Ι.Β.Β.Υ.) Διεθνοϋς 
Όργανώσεως Βιβλίων διά τήν Νεότητα) 
ή όποια είναι κλάδος τής UNESKO. Ή  
Κριτική ’Επιτροπή άπετελεϊτο άπό (23) 
Συνέδρους Εκ (10) χωρών πού μετέσχον 
είς τό Συνέδριον. Τά βραβεία ΑΝΤΕΡΣΕΝ 
άπενεμήθησαν Εφέτος διά τήν συγγραφήν 
καί είκονογράφησιν τών καλυτέρων παι
δικών βιβλίων τής τελευταίας 2ετίας καί 
είναι δύο (2). Διά τήν συγγραφήν τοϋ κα
λυτέρου παιδικοΰ βιβλίου έβραβεύθη ή 
Σουηδή συγγραφεύς Μαρία Γκρίπε. Τό 
σύνολον τών βιβλίων της πού Εχει ήδη 
γράψει διά νέους έβραβεύθησαν είς τήν 
χώραν της καί είς τό Εξωτερικόν. Τό βρα
βεΐον διά τήν καλυτέραν είκονογράφησιν 
παιδικού βιβλίου άπενεμήθη είς τόν Πέρ- 
σην καλλιτέχνην Φάρσιντ Μεσγάλι. Ό  
Μεσγάλι κατέστη διάσημος διά τήν είκο- 
νογράφησιν παιδικών βιβλίων καί γιά 
ιστορίες μέ κινούμενα σχέδια, καί Εχει

ΕΚΛΕΚΤΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

'Υπό τοϋ γνωστού συγγραφέως κ. Πα
ναγιώτη ΚΑΤΗΦΟΡΗ έξεδόθη βιβλίον 
600 περίπου σελίδων, έθνικοκοινωνικοϋ 
περιεχομένου ύπό τόν τίτλον «ΣΤΟ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡ
ΧΗ».

Είς τό πόνημά του ό συγγραφεύς άνα- 
φέρεται είς τούς σταθμούς τής άνοδικής 
πορείας τοϋ Σώματος, άσχολούμενος εί- 
δικώτερον μέ τούς Επικούς καί πολυαιμά- 
κτους άγώνας πού διεξήγαγεν ή ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, τόσον πρός κα
ταστολήν τής ληστείας, όσον καί Εναν
τίον τών κατακτητών καί Εν συνεχείμ τοϋ 
συμμοριτισμού.

Μέ γλώσσαν ρέουσαν καί περιεκτικήν 
διεξέρχεται τό δλον θέμα ό σιγγραφεύς, 
καθιστών οϋτω τό έργον του γλαφυρόν καί 
εΰληπτον. Τό τελευταίον μέρος τοϋ βι
βλίου άφιεροϋται είς ύποθήκας, όδηγίας, 
συγγραφάς καί άποφθέγματα, τά όποια 
κατέλιπον διακεκριμένοι ’Αξιωματικοί 
Ηγήτορες τοϋ Σώματος ώς οί Ν. ΤΡΟΥ- 
ΠΑΚΗΣ, Φ. ΖΗΡΟΣ κ. ά.

Οί έπιθυμοϋντες τήν προμήθειαν τοϋ 
βιβλίου δύνανται νά άπευθύνωνται είς 
τόν συγγραφέα, όδός Κολοκοτρώνη 
άριθ. 34 (Τ.Τ. 125), Τηλ. 3232581

ήδη βραβευθή διά τό είκονογραφημένον 
βιβλίον του «Τό Μικρό Μαυρόψαρο» κ.ά.

Τό βραβεΐον ΑΝΤΕΡΣΕΝ άπονέμει ή 
Διεθνής Όργάνωσις Βιβλίων διά τήν Νε
ότητα άπό τό έτος 1956. Είναι σάν Ενα 
μικρόν βραβεΐον Νομπελ - δέν είναι χρη
ματικόν—πού άπονέμεται είς άναγνώρι- 
σιν τοϋ όλου έργου τοϋ βραβευμένου συγ
γραφέως ή καλλιτέχνου. Ή  άνά 2ετίαν 
καθιέρωσις τής άπονομής' τοϋ βραβείου 
τούτου, Εγινεν άφορμή ώστε ό διεθνοϋς 
φήμης Δανός συγγραφεύς Χάνς Κρίστιαν 
ΑΝΤΕΡΣΕΝ (1805 - 1875) νά καταστή 
περισσότερον δημοφιλής είς τόν παιδικόν 
κόσμον μέ τά Εκλεκτά «Παιδικά Παραμύ
θια» καί τό δλον συγγραφικόν Εργον του.

Ό  ’Ιωάννης —Χριστιανός ΑΝΤΕΡ
ΣΕΝ, 12ετής, ών, ήσχολεΐτο μέ τήν ποίη- 
σιν.

Μέ τήν δημοσίευσιν τής Α' ποιητικής 
του συλλογής τό 1829, κατέστη Εξοχος 
ποιητής, καί τυχών βασιλικής χορηγή- 
γίας, περιηγήθη πολλάς χώρας τής Εύρώ- 
πης καί τής ’Ανατολής καί έμελέτησε τήν 
φιλολογίαν των. Ή  τρίτομος Εκδοσις 
τών «Παραμυθιών» του έπραγματοποιή-

Εύχάριστον είναι τό γεγονός δτι λει
τουργεί είς ’Αθήνας (Ζαλόγγου 7, τηλ. 
620-243) ώς άνεγνωρισμένον Σωματεΐον 
άπό τό 1969 ό Κύκλος τοϋ Ελληνικού 
Παιδικοΰ Βιβλίου πού είναι Παράρτημα 
τής άνωτέρω Διεθνοϋς Όργανώσεως 
(Ι.Β.Β.Υ.). Μέ τήν φροντίδα τοϋ Έλληνι 
κοϋ Κύκλου ώργανώθη καί συνήλθεν είς 
’Αθήνας (8-12]5]74) τό 14ον Διεθνές Συνέ- 
δριον Βιβλίων διά τήν Νεότητα κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ όποιου άνεκοινώθησαν τά 
άποτελέσματα τοϋ Διαγωνισμού διά τήν 
άπονομήν τοϋ βραβείου ΑΝΤΕΡΣΕΝ 
1974.

Είς τήν φωτογραφίαν είκονίζονται ξέ
νοι σύνεδροι καί μέλη τοϋ Κύκλου τοϋ 
Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου πού μετέ
σχον είς τήν συνεδρίασιν τής Κριτικής 
’Επιτροπής Βραβείου Άντερσεν ήτις έλα
βε χώραν τήν 9-5-74 είς αίθουσαν τής 
Στέγης Γραμμάτων καί Τεχνών (Μητρο- 
πόλεως 38) καθ’ ήν άνεκοινώθησαν τά 
άποτελέσματα άπονομής τοϋ βραβείου.

ETTA Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ
Έκ τυπογραφικής παραδρομής είς τό τεύχος τού περιοδικού μη

νάς Μαΐου Ε. { . ,  σελίς 267 καί είς τό ποίημα «ΜΗΤΕΡΑ» Εδημοσιεύ- 
θησαν στίχοι οί περισσότεροι τών όποίων Ανήκουν είς τόν Εκλεκτόν 
λογοτέχνην κ .Μάριον Καντώνην, καί περιλαμβάνονται είς τήν ποιητι
κήν του συλλογήν «ΚΑΠΟΙΕΣ ΨΥΧΕΣ», "Εκδοσις Δευτέρα, ’Αθήναι 
1966 καί τήν Ιστορικήν του διατριβήν «Η ΡΩΜΗ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ», 'Αθήναι 1966. Ζητοΰμεν συγγνώμην 
άπό τόν Εκλεκτόν λογοτέχνην διά τήν σημειωθεΐσαν παρατυπίαν τήν 
όποίαν Εκ καθήκοντος καί στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολο
γίας δημοσιεύομεν.

633



Α ι α ύ κ £ Δ ύ ζ £ ΐ € ί

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Ν  ΥΙΓ Α Ρ Ι Θ .  58 Κ Α Θ Ε Τ Ω Σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ω Σ

1. Ή  αίτιατική άκρως έπίκαιρης λέξεως σχετικώς μέ τή θα
λάσσια ζώνη πού περιβάλλει τάς ήπείρους.

2. Τό καλοκαίρι προτιμοΟνται τά έλαφρά—Δίδαξε τά σφάλ
ματά στις .... γυναίκες (άντιστρ.).

3. Συνηθισμένο καί τό ...ούσιαστικό, στή γενική—Ά ν δι- 
πλασιασθή γίνεται μιά έπικίνδυνη μύγα.

4. Περιλαμβάνουν καί τή μελέτη άριθμών καί γεωμετρικών 
σχημάτων.

5. Γαλλική πόλη, συνδεδεμένη μέ τή ζωή καί τό έργο τού 
Βάν Γκόγκ—Οί.... περιούσιοι τού χιτλερισμού.

6. Οί έπίσημοι είναι... ύψηλοϊ (άντιστρ.)—'Ο παχύς είς τήν 
’Αγγλία.

7. Ζεΐ παρασιτικά στό λεπτό έντερο τών σπονδυλωτών—’Αρ
χικά όργανισμού σχετικού μέ τή σταφίδα μας.

8. Ένα νησιωτικό «τί»— «Τού Αΰγούστου τό φεγγάρι παρά 
λίγο... κάνει», λέει μιά παροιμία μας (άντιστρ.).

9. Νησί τών Κυκλάδων—Μπορεί νά ύπάρχη χωρίς νά έκδη- 
λώνεται (τό νεκρό γράμμα είναι Π).

10. Συνηθισμένα καί τά «δωδεκαδακτυλικά» (άντιστρ.)— 
ένα «τείχος» μήκους 3.000 χιλιομέτρων (άντιστρ.).

11. Ή  μίτρα τού πάπα τής Ρώμης—Σύμφωνο τού άλφαβήτου 
μας.

12. Ένα άπό τά όμόσπονδα κράτη τής Δυτ. Γερμανίας—  
’Ανατρεπτικές ένέργειες.

1. Όρος τής γραμματικής, σχετικός μέ τά ρήματα.
2. Γερμανική διάκριση —Γι’ αυτά λέμε πώς., τρώγονται.
3. Έχουν τόν πυρήνα τους—Μεσογειακό κράτος.
4. Μαγειρικό σκεύος γιά τό φούρνο—Περιλαμβάνει καί τόν 

Απρίλιο (καθαρ.)
5. Επίμοχθες προσπάθειες στεφόμενες άπό έπιτυχία (τό τρί

το γράμμα είναι Λ).
6. ’Ιδιότυπος δικαστής τής παλαιός Τουρκίας, στή γενική 

—Είδος τής άρτοποιΐας, στή γενική.
7. ’Αρχαίο ρήμα, γνωστό άπό προστακτική τής Κυριακής 

προσευχής—Τό ίδιο μέ τό 11 β όριζοντίως.
8. ’Από γυναίκα χρησιμοποιείται (μέ τό άρθρο)—Είναι καί 

τά χέρια.
9. Μονολεκτική έρώτηση—Διεφθαρμένος, μεταφορικά.
10. Κινείται μέ τή δύναμι τού άνέμου.
11. Εύρημα άκτινογραφίας—Μερικοί, ώρισμένοι (καθαρ.)
12. Ξενικής προελεύσεως λέξη γιά τή δεντροστοιχία—Τό 

μικρό όνομα τού λογοτέχνη μας Μωραίτίνη.

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Στούς έπτά άδειους κύκλους τοποθετήστε 
τούς άριθμούς 1-7 μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά προ- 
κύψη μιά συμμετρία.
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ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

1) ΕΙς ποιον δίδει ό τροχονόμος 
τό έλεύθερον τής διελεύσεως εις 
τήν εικόνα;

α) Είς τό έπιβατηγόν 
β) Εις τό ιρορτηγόν

2. Όταν έπί τής όδοΟ υπάρχει 
μία διακεκομμένη λευκή γραμμή 
πλησίον συνεχοΟς έχει τό αΰτοκί- 
νητον τό δικαίωμα νά πατήση έπ’ 
αύτής;

α) Ναι 
β) Ό χ ι

3. Ποιος έχει τήν προτεραιότητα 
είς τήν είκόνα;

α) Ό  κάμπτων άριστερά 
β) Ό  άκολουθών τήν εύθεΐαν

Λ
Λ
Β
Υ
Ρ
I

Ν
Θ
Ο

Ποιο οστό τά  τέσσερα λεωφο ρεΐα  θά φθάση στό κέντρο άφοϋ 
■περάση άπό δσο τό  δυνατόν λι γώτερους σηματοδότες;

) Τ Η Λ .  3 2 1 8 - 2 3 9  
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  48 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ )

ϊ Τ Η Λ .  3210-3 57
Α Θ Η Ν Α  I
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Ή  νέ α  η γ ε σ ία  

τής Χω ρ)κής ε ις  

τ ό ν  κ. Π ρω θυ

π ο υ ρ γ ό ν

Τήν 12ην Σεπτεμβρίου ό νέος ’Αρχηγός 
Χωροφυλακής 'Υποστράτηγος κ. Νικό
λαος ΚΟΎΓΣΙΑΝΑΣ, συνοδευόμενος ΰπό 
τών Α' καί Β' Ύπαρχηγών Χωροφυλακής 
Ταξιάρχων κ.κ. Εύαγγέλου ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
καί Παντελή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, καθώς καί 
ή νέα ήγεσία τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
έπεσκέφθησαν έθιμοτυπικώς τόν Πρω
θυπουργόν κ. Κων]νον ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ.

Ό  κ. Πρωθυπουργός, παρουσίμ καί τοϋ 
Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως κ. Σόλωνος 
ΓΚΙΚΑ, συνεχάρη τούτους έπί τή άνα- 
λήψει τών καθηκόντων των. Έπωφελη- 
θείς δέ τής ευκαιρίας αύτής συνέστησε 
τήν παρά τών Αστυνομικών όργάνων

εύσυνείδητον καί έντός τών πλαισίων 
τοϋ πνεύματος καί τών άρχών τής συγ
χρόνου Δημοκρατίας άμερόληπτον έκτέ- 
?χσιν τών καθηκόντων, των έπ’ άγαθφ 
τοϋ Έθνους καί διά τήν ευημερίαν τής 
’Ελληνικής κοινωνίας.

Είς τήν φωτογραφίαν ό Πρωθυπουργός 
κ. Κων]νος ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ έν μέσω 
τοϋ Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως κ. Σό
λωνος ΓΚΙΚΑ, τοϋ Άρχηγοϋ Χωροφυ
λακής Υποστρατήγου κ. Νικολάου ΚΟΥ- 
ΤΣΙΑΝΑ καί τών Α' καί Β' Ύπαρχηγών 
Χωροφυλακής κ.κ. Εύαγγέλου ΚΟΚΚΙ
ΝΟΥ καί Παντελή ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ.
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Έ π ΐ  τ η  ά ν α λ ή ψ ε ι  

τ ώ ν  κ α θ η κ ό ν τω ν  το υ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 9 -9 -7 4
χ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ!

’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, Όπλΐται καί Πολιτικοί ‘Υπάλληλοι,

Κατόπιν άποφάσεως τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου ’Εθνικής Άμύνης ή Κυβέρνησις μοί ανέθεσε τήν ’Αρχη
γίαν τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής.

Άναλαμβάνων σήμερον τά καθήκοντα μου θεωρώ πρωταρχικόν μου χρέος όπως άποτίσω φόρον τιμής 
καί ευγνωμοσύνης πρός τούς ήρωικούς νεκρούς τοΰ Σώματος τούς πεσόντας έν τή έκτελέσει τοΰ πρός τήν Πατρίδα 
καθήκοντος.

Ώ ς  άξιοι συνεχισταί τών ώραίων έθνικών παραδόσεων τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής, έκπληρώσατε 
καί πάλιν μέ πίστιν καί ένθουσιασμόν τό πρός τήν Πατρίδα καθήκον έν πλήρει συνειδήσει τών κρίσιμων στιγμών 
τάς όποιας διέρχεται τό Έ θνος.

Καλεΐσθε σήμερον άπαντες, δπως καταβάλητε πάσαν προσπάθειαν προκειμένου νά έξασφαλισθή ή πολιτική 
όμολότης καί νά άποκατασταθοϋν αί δημοκρατικοί έλευθερίαι, άνευ διαταραχής τής έννόμου τάξεως.

Βοηθήσατε δι’ έργων εις τήν έπίτευξιν τοΰ ύπό τής Κυβερνήσεως ’Εθνικής Ένότητος τεθέντος στόχου 
τοΰ έν έπιστρατεύσει τελοΰντος Έθνους καί δημιουργήσατε τάς άναγκαίας προϋποθέσεις διά τήν έδραίωσιν τοΰ 
αισθήματος έμπιστοσύνης, όμονοίας, σύμπνοιας καί συναδελφώσεως μεταξύ τοΰ Κράτους καί τοΰ Λαοΰ.

Συμπαρασταθήτε εις τούς πολίτας καί μή λησμονήτε δτι είσθε σάρξ έκ τής σαρκός τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ, 
τεταγμένοι νά τόν ύπηρετήτε καί νά τόν προστατεύητε.

’Εφαρμόσατε τόν νόμον μέ δικαιοσύνην, άμεροληψίαν, άντικειμενικότητα, σταθερότητα καί άνθρωπισμόν.
*Η συμπεριφορά σας πρός τούς πολίτας πρέπει νά είναι εύγενής, άψογος καί φιλική.
Καλλιεργήσατε άγαθάς σχέσεις μετά τοΰ κοινοΰ, διότι διά τής άγάπης καί τής συμπαραστάσεως αύτοΰ 

τό έργον σας θά καταστή εύκολώτερον.
*Η έπιβολή τοΰ νόμου καί ή διατήρησις τής τάξεως είναι εύχερεστέρα έκεΐ δπου αί σχέσεις άστυνομίας 

καί κοινοδ έδράζονται έπί κλίματος έμπιστοσύνης.
ΟΙ νέοι άποτελοΰν τήν έλη:1δα τοΰ Έθνους. Περιβάλλατε τούτους μέ στοργήν καί άγάπην καί δείξατε τήν 

άπαιτουμένην κατανόησιν πρός αύτούς.

’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί, Όπλΐται καί Πολιτικοί ‘Υπάλληλοι,

Έπωμισθείς τό βαρύ καί έπίμοχθον έργον τοΰ Άρχηγοΰ τοΰ Σώματος, γνωρίζω καλώς τά γενικά καί 
ειδικά προβλήματά του, ώς καί τάς προσδοκίας τών άνδρών αύτοΰ καί θά έπιδιώξω τήν έπίλυσιν ή ΙκανοποΙησίν 
των έντός τών δυνατοτήτων.

Έπιδοθήτε άπερίσπαστοι εις τήν έκπλήρωσιν τής άποστολής σας καί συμβάλλατε δι’ δλων τών δυνάμεών 
σας εις τήν κοινήν τοΰ Έθνους προσπάθειαν, βέβαιοι δντες δτι έπιτελήτε Ιερόν καί ύπέρτατον πρός τήν Πατρίδα 
καθήκον.

’Από δλους σας άπαιτώ αύστηράν προσήλωσιν εις τό καθήκον. Οίαδήποτε παρέκκλησις έκ τής ύπηρεσιακής 
όδοΰ, άδικος, άνισος, μεροληπτική ή άνάρμοστος συμπεριφορά έναντι τών πολιτών, είναι άνεπίτρεπτος καί 
κολάσιμος.

Συνιστώ πρός άπαντας πειθαρχίαν, άλληλεγγύην, σύμπνοιαν καί ψυχικήν ένότητα.
Μέ τήν βοήθειαν δλων ύμών είμαι βέβαιος δτι θά φέρωμεν έπιτυχώς εις πέρας τήν άποστολήν τοΰ Σώματος.
Περσινών άπευθύνω πρός πάντας τόν πλέον θερμόν καί έγκάρδιον χαιρετισμόν μου καί παρέχω τήν δια- 

βεβαίωσιν δτι θά άναλώσω τάς δυνάμεις μου διά τήν πρόοδον τοΰ Σώματος, πρός δέ θά έπαινέσω πάσαν πρωτο
βουλίαν τείνουσαν πρός τόν σκοπόν τοΰτον.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

‘Υποστράτηγος
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Μ Ι Κ Ρ Α  Α Λ Λ Α  

Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α

Εγγράφους ευχαριστίας 

έξέφρασαν :

*0 Α ρχηγός ’Ενόπλων Δυνάμεων Στρα
τηγός κ. Διονύσιος Α ΡΜ Π Ο Τ ΖΗ Σ πρός 
τόν ’Αρχηγόν καί τούς άνδρας τού Σώ 
ματος τής Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ ΧΩΡΟΦΥ
Λ Α ΚΗ Σ διά τάς ύποβληθείσας εύχάς των 
καί τό έπιδεικνυόμενον υψηλόν πνεύμα 
συνεργασίας. ^

Η  Ε Τ Α ΙΡΕ ΙΑ  Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚ Ω Ν  ΜΕ
ΛΕΤΩΝ πρός τόν Δ]τήν τής Δ]σεως 
Χωρ]κής Ίωαννίνων Ά ντ]ρχην κ. Κων] 
νον Μ ΠΟΤΓΟΥΛΙΑΝ καί τούς ύπ’ 
αύτόν άνδρας διά τήν συμβολήν καί 
ένεργόν συμπαράστασίν των εις τήν έπι- 
τυχίαν των έκδηλώσεων των ΙΒ ' ΔΩ- 
ΔΩΝΑΙΩΝ.

Η  Κ Ο ΙΝ Ο ΤΗ Σ Κ ΕΦ Α Λ Α -Λ Α Κ Ω - 
Ν ΙΑ Σ πρός τό Ά ρχηγεΐον Χωρ]κής 
διά τήν έν γένει δραστηριότητα καί συμπα- 
ράστασιν τού τέως Δ]τοϋ τού Α.Τ. Γκο- 
ριστας 'ϊπ ομ ]ρ χου  κ. Γ. ΠΟΥΛΟΥΠΟΥ- 
ΛΟΥ καί των ύπ’ αύτόν άνδρών, πρός 

τούς κατοίκους τής άνωτέρω Κοινότητος, 
κατά τάς άναφυομένας έκάστοτε δια
φοράς ή αντιθέσεις.

★
Η  Γ .Σ .Ε .Α .Ε . (ΓΕΝΙΚ Η  ΣΥΝΟ

Μ ΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠ Α ΓΓΕΛΜ ΑΤΙΩ Ν  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ )πρός τό 
Ά ρχηγεΐον Χωρ]κής διά τήν συμπαρά-

στασιν πρός ταύτην τής *Υποδ]νσεως 
Τροχαίας Προαστίων, ώς καί διά τήν 
άντικειμενικότητά της, τήν πρός τό κα
θήκον προσήλωσιν καί γενικώτερον τήν 
έπιδεικνυομένην ύπό των όργάνων τρο
χαίας δραστηριότητα.

★
Ο ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Σ Ο ΡΓΑ ΝΙΣΜ ΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΥ πρός τήν Δ]σιν Χωρ]κής 
Κιλκίς καί Ύποδ]νσιν Έ γκλη ματολο
γ  ικώς Υπηρεσιών Β. Ελλάδος διά τήν 
έπιτευχθεΐσαν σύλληψήν τού δράστου διαρ- 
ρήξεως τού πρατηρίου πωλήσεως κου- 
πονίων Εύζώνων.

★
Ή  ’Αντιπροσωπεία Θεσ]νίκης «ΤΑ 

Π Α ΙΔ ΙΑ  (ΟΙΝΟΙ—Π ΟΤΑ  -  Υ ΓΡΑ Ε 
Ρ ΙΑ )»  πρός τήν τήν Δ]νσιν ’Αστυνομίας 
Θεσ]νίκης διά τήν ύπό τού Χωρ]κος 
κ .’Αθανασίου ΚΟΥΤΡΟΥΜ ΠΗ τού Δη- 
μητρίου, τού Α' ’Αστυνομικού Τμήματος, 
έπιδειχθεΐσαν άψογον συμπεριφοράν, κατά 
τήν έκτέλεσιν τής ύπηρεσίας του.

★
ΤΟ ΕΚΚ Λ Η ΣΙΑ ΣΤΙΚ Ο Ν  ΣΥΜΒΟΥ- 

ΛΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟ Υ  ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α ΓΔ Ο Σ πρός τόν 
Δ]τήν καί τούς άνδρας τού όμωνύμου 
Τμήματος ’Ασφαλείας, διά τήν έξιχνί- 
ασιν καί σύλληψιν τού δράστου τής γενο- 
μένης είς βάρος τού προρρηθέντος ‘Ιερού 
Ναού, κλοπής διαρρήξεως.

★
‘Ο Έ φ . Χωροφύλαξ κ. Δημήτριος ΚΟ- 

Ν ΙΑ Ρ Η Σ  (Τρίτωνος 25 —Ά ν ω  Τούμπα 
Θεσσαλονίκη) πρός τόν Δ]τήν τής Δ.Χ. 
Θεσπρωτίας (’Ηγουμενίτσα) κ. Κων]νον 
ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΝ καί τούς ύπ’ αύτόν 

άνδρας διά τήν άμέριστον συμπαράστασίν 
καί τήν έπιδειχθεΐσαν στοργήν καί άγάπην, 
κατά τήν διάρκειαν τής έπιστρατεύσεως 
καί τής έκεΐσε διαμονής των.

Ή  Ε .Π .Ε . Τ.Υ. (δδός Βουλής 39 - Ά θ ή -  
ναι) πρός τό Ά ρχηγεΐον Χωρ]κής διά τάς 
παρασχεθείσας διευκολύνσεις ύπό τού 
Τμήματος Δημ. Σχέσεων, κατά τήν παρα
γωγήν τηλεοπτικού προγράμματος καί τό 
γύρισμα σχετικής ταινίας.

★
Ό  Διοικητής τής Αμερικανικής Βά- 

σεως ‘Ελληνικού Σμήναρχος κ. GLENN 
A. CARUS πρός τόν Δ]ντήν τής Ύ ποδι- 
ευθύνσεως Χωρ]κής Γλυφάδας διά τήν 
παρασχεθεΐσαν άμέριστον συνδρομήν πρός 
τόν ίδιον καί τήν οίκογένειάν του, ύπό τού 
Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας καί τού 
Α.Τ. Βούλας.

Άγ

Ο Ο ΡΓΑ Ν ΙΣΜ Ο Σ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ 
Α Ν ΤΙΛ Η Υ ΕΩ Σ ΖΑΚΥΝΘΟΥ πρός τόν 
Δ]τήν τής Δ]σεως Χωρ]κής Ζακύνθου 
Ά ντ]ρχην κ. Ή λίαν Γ Α ΣΠ Α ΡΗ Ν , διά 
τό έπιδεικνυόμενον ύπό τού ίδίου καί των 
ύπ’ αύτόν άνδρών στοργικόν ενδιαφέρον 
πρός τούς οίκοτρόφους τοΰόμωνύμου ’Ορ
φανοτροφείου, ώς καί διά τά άλτρουΐστικά 
αισθήματα πού επιδεικνύουν πρός αύτούς.

★
Η  ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η  ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Π Ο Δ Η Λ Α ΣΙΑ Σ (ΤΟ Π ΙΚ Η  Ε Π ΙΤ Ρ Ο 
Π Η  Θ Ε Σ ]Ν ΙΚ Η Σ ) πρός^ τήν Δ]σιν 
Χωρ]κής Θεσ]νίκης διά τήν πολύτιμον 
συνδρομήν καί συμπαράστασίν τών άνδρών 
της κατά τήν όργάνωσιν καί διεξαγωγήν 
τού 19ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
Ποδηλασίας.

‘Η  Κα Μαρία ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ, κάτοικος 
Αθηνών, οδός Δημητσάνης άριθ. 11, πρός 
τόν Δ]τήν τού Α.Τ. Σαλαμΐνος Ύπομ]ρχον 
κ. Φωκαν καί τούς ύπ’ αύτόν όίνδρας διά 
τάς προσφερομένας πολλαπλάς ύπηρεσίας 
πρός έξυπηρέτησιν τού κοινού, κατά τούς 
θερινούς ίδια μήνας αιχμής, ένθα παρα- 
τηρεΐται σοβαρά κίνησις παραθεριστών 
είς τήν νήσον.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ 
ΑΡΧΗΓΕΪΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τήν 12ην Σεπτεμβρίου έπεσκέφθη τόν ’Αρχηγόν Χωρ]κής ‘Υπο
στράτηγον κ. Ν. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΝ ό Διοικητής τής ’Αστυνομίας τής 
πόλεως KONSTANZ Δυτ. Γερμανίας Συντ]ρχης κ. HANS STA- 
THER συνοδευόμενος ύπό τού 'Υποστρατήγου Χωρ]κής έ. ά. κ. Δε- 
μέστιχα, έκπροσώπου έν Έλλάδι τής Διεθνούς Ένώσεως Αστυνομι
κών. Ό  ξένος συνάδελφος έγένετο προηγουμένως δεκτός ύπό τού 
Διευθυντοΰ Προσωπικού τού Αρχηγείου Ταξιάρχου κ. Πετσαλά καί 
προσεφέρθη είς αυτόν άναμνηστικόν δώρον. Άνταποδίδων δέ ούτος 
φιλοφρόνως ένεχείρησεν άναμνηστικόν έμβλημα τής Αστυνομίας 
τής KONSTANZ.

Στιγμιότυπα άπό τήν έπίσκεψιν τού Γερμανού ’Αστυνομικού κ. 
HANS STATHER είς τό Άρχηγεΐον Χωρ]κής είκονίζονται είς τάς 
φωτογραφίας.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ! ΑΞ)ΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Λ ΙΑ Τ Α Γ Η

Δι’ άποφάσεως τού συνελθρντος προσ- 
φάτως ’Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής 
Άμύνης έπελέγη ώς 'Αρχηγός Χωρ]κής 
ό Ταξίαρχος κ. Ν. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ προ- 
αχθείς είς Υποστράτηγον.· Κατόπιν τού
του άπεστρατεύθησαν οί κάτωθι ’Ανώτα
τοι ’Αξιωματικοί :

1. 'Αντιστράτηγος Κων]νος ΚΑΡΑΜΠΑ- 
ΤΣΟΣ ’Αρχηγός Χωροφυλακής, δια- 
τηρών έπϊ τιμή τόν τίτλον τοΟ ’Αρχη
γού Χωροφυλακής.

2. 'Υποστράτηγος Κων]νος ΑΛΕΞΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Α ' Ύπαρχηγός Χωροφυλα
κής καί

3. 'Υποστράτηγος Παναγιώτης ΜΑΡΟΥ- 
ΣΗΣ Β’ Ύπαρχηγός Χωροφυλακής, 
οϊτινες προήχθησαν έν άποστρατείμ 
είς τόν βαθμόν τού Άντισ]γου καί 
διατηρούν έπΐ τιμή τόν τίτλον τού 
Ύπαρχηγοΰ Χωροφυλακής.

4. Υποστράτηγος ’Ιωάννης ΠΑΠΑΝΙΚΟ- 
ΛΑΟΥ Β' ’Επιθεωρητής Χωροφυλακής 
(Π.Δ. 9-9-1974).

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Δυνάμει Π.Δ. τής 11-9-74 προήχθησαν 
πρός πλήρωσιν δημιουργηθεισών κενών 
θέσεων οί κάτωθι ’Αξιωματικοί :

Είς Ταξιάρχους οί Συνταγ]ρχαι : ΠΕ- 
ΤΣΑΛΑΣ Ε„ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α„ 
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ Ν. καί ΚΑΡΑ- 
ΜΠΑΓΙΑΣ I.

Είς Συνταγ]ρχας οί Άντισ]ρχαι : ΜΕ- 
ΛΙΝΤΖΗΣ Α„ ΚΟΝΔΥΛΟΣ Α„ ΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. καί ΠΑΠΑ- 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΟΥ Τ.
Είς Άντισ]ρχας οί Ταγμ]ρχαι : ΣΠΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Η., ΠΗΛΙΧΟΣ Κ„ ΘΕΟΔΩ- 
ΡΑΚΑΠΟΥΛΟΣ Η καί ΓΑΛΙΩΝΗΣ Γ.

Είς Ταγματάρχας οί Μοίραρχοι : 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ„ ΜΙΖΕ- 
ΡΑΚΗΣ Γ„ ΚΟΥΠΑΡΙΤΣΑΣ I. καί ΚΑ- 
ΡΑΒΕΛΑΚΗΣ Ε.

Είς τούς Μοιράρχους οί ’Υπομοί
ραρχοι : ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ Β., ΠΟΥΡ- 
ΝΑΡΑΣ Γ., ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. καί 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

★
’Επίσης προήχθησαν, λόγω θανάτου 

τού Άντισ]ρχου Ίωάννου ΣΑΡΛΗ, οί 
κάτωθι :

Είς Άντισ]ρχην ό Ταγμίρχης ΕΛΕΥΘΕ 
ΡΙΟΥ X.

Είς Ταγμ]ρχην ό Μοίραρχος ΠΕΤΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ν.

Είς Μοίραρχον ό Ύπομ]ρχος ΤΣΩ- 
ΚΟΣ Δ.

★

ΛΠΟΧΩΡΗΖΑΝΤΟΖ ΑΡΧΗΓΟΥ ΧΩΡ)ΚΗΖ

Πάσα γή Πατρίς τών γενναίων»
Ευριπίδης

Άποχωρών έκ τής ένεργοΰ Υπη
ρεσίας, παραδίδω σήμερον τήν ’Αρ
χηγίαν τοΰ Σώματος τής ένδόξου 
Χωροφυλακής είς τόν ΰπό τοΰ 
Α .Σ ,Ε .Α . έπιλεγέντα νέον ’Αρχηγόν 
Υποστράτηγον κ. Νικόλαον Κου- 
τσιανάν, άνδρα έγκρατή, συνετόν 
καί πεπροικισμένον μέ άρίστην μόρ- 
φωσιν καί ήγετικάς Ικανότητας.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην διακατέχομαι ύπό αίσθημάτων βαθυ- 
τάτης συγκινήσεως, διότι άποχωρίζομαι πάντων υμών, τών συνεργα
τών μου, μέ τήν βοήθειαν τών όποίων διώκησα καί ώδήγησα, μετ’ 
Ιδιαιτέρου ένθουσιασμοΰ τό Σώμα, κατά τήν Ιστορικήν πορείαν του, 
είς τήν έκτέλεσιν τής άποστολής καί τοΰ πρός τήν Πατρίδα καθήκον- 
τός του.

Ή  άξιολόγησις τοΰ έπιτελεσθέντος καί έπιτελουμένου έργου 
τοΰ Σώματος δέν άνήκει είς τόν έκάστοτε ’Αρχηγόν, άλλ’ είς τρίτους, 
πρός άποφυγήν διατυπώσεως μή άντικειμενικής γνώμης, πλήν δμως 
δικαιούμαι νά γνωρίσω είς άπαντας, δτι τό έργον τής Χωροφυλακής 
έκτιμάται παρ’ άπάντων τών φορέων τής Πολιτείας καί τοΰ κυριάρ
χου ‘Ελληνικού Λαοΰ ώς έργον δημιουργικόν καί πανεθνικόν, ώς 
τοΰτο πανταχόθεν όμολογεϊται καί δι’ δν λόγον πάντες δέον νά σεμνύ- 
νεσθε.

Πρίν ή διακόψω τόν μετά τοΰ Σώματος ένεργόν δεσμόν, θεωρώ 
ΰποχρέωσίν μου , δπως έκφράσω τάς θερμάς μου εύχαριστίας πρός 
άπαντας τούς συνεργάτας μου, οϊτινες, μετά πίστεως είς τό καθήκον, 
μέ έβοήθησαν σπουδαίως είς τήν έκτέλεσιν τοΰ πραγματοποιηθέντος 
έργου, ώς καί δλους τούς άνδρας τής ήρωΐκής Χωροφυλακής διά τήν 
παρ’ αύτών εύορκον άσκησιν τών καθηκόντων τω ν. Πρός άπαντας 
εύχομαι, έκ βάθους καρδίας, ύγείαν, πρόοδον καί ευτυχίαν προσωπι
κήν καί οικογενειακήν.

Περαίνων διαβεβαιώ άπαντας δτι καί είς τόν Ιδιωτικόν μου βίον 
ή σκέψις μου πάντοτε θά στρέφεται μετά στοργής καί ένδιαφέροντος 
πρός τό Σώμα, υπέρ οΰ προσέφερον έπί 33ετίαν τάς υπηρεσίας μου, 
καί τούς άνδρας του καί θά αίσθάνωμαι Ιδιαιτέραν ύπερηφάνειαν 
διαπιστών πρόοδον.

Είμαι προσωπικώς βέβαιος, καί είναι τοΰτο έκτός πάσης άμφι— 
σβητήσεως, δτι τό Σώμα τής Χωροφυλακής, τό όποιον άπό τής Ιδρύ- 
σεώς του πορεύεται τήν όδόν τοΰ έθνικοΰ καθήκοντος καί κατά τήν 
παρούσαν περίοδον, άλλά καί πάντοτε είς τό μέλλον, άναλογιζόμενον 
τάς έξ άποστολής εΰθύνας του έναντι τοΰ ‘Ελληνικού Λαοΰ καί συναι- 
σθανόμενον τήν άνάγκην τής διατηρήσεως τών ύφισταμένων σήμερον 
άρίστων συνθηκών έξ άπόψεως τάξεως καί άσφαλείας, θά συνέχιση 
προσφέρον τάς ύπηρεσίας του μέ τήν Ιδίαν ώς πάντοτε, άφοσίωσιν 
καί πίστιν πρός τό καθήκον , ϊνα ή Κυβέρνησις, μέ τήν άπαραίτητον 
καί έπιτακτικώς άναγκαίαν συμπαράστασιν καί τοΰ Σώματος τής Χω
ροφυλακής, δυνηθή καί έκπληρώση έπιτυχώς τήν ύψηλήν έθνικήν 
άποστολήν της διά τήν σωτηρίαν τοΰ Έθνους καί τήν έξυπηρέτησιν 
τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ.

Τέλος άναμιμνήσκομαι πάντας τούς πρό έμοΰ ύπηρετήσαντας 
ωσαύτως πιστώς καί εύόρκως τό Σώμα καί τήν Πατρίδα καί Ιδιαιτέ
ρως τούς ήρωΐκούς νεκρούς τοΰ Σώματος, οί όποιοι έθυσίασαν δ,τι 
πολυτιμότερον είχον, χάριν τής δόξης καί τοΰ μεγαλείου τής Πατρί- 
δος μας, τής άσφαλείας καί εύημερίας ήμών, είς τήν Ιεράν μνήμην 
τών όποίων κλίνω εύλαβώς τό γόνυ, εύχόμενος δπως ό Ύψιστος 
τηρή αίωνίαν τήν μνήμην αύτών.

Ζήτω τό Έ θνος.
Ζήτω ή Χωροφυλακή.

Είς Υπίατρον προήχθη ό ’Ανθυπία
τρος Χωρ]κής ΒΟΥΖΑΣ Δ. (Π.Δ. 7-9-74).

’Ωνωμάσθη ’Ανθυπίατρος—’Οδοντία
τρος ό άποφοιτήσας τής Σ.Σ.Α.Σ., ΑΡΑ- 
ΒΟΠΟΥΛΟΣ Θ. (Π.Δ. τής 20-8-74). V.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 
’Αντιστράτηγος 

’Αρχηγός Χωροφυλακής
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ΙΚ01ΕΥΙΙΙ ΠΑΡΑΛΕΙΓΜΑΤΟΙ
ΟΤΑΝ ή Απόλυτη θετικότης σου συνδέεται μέ όξεϊα προσαρμοστι

κότητα πού προάγει τόν σεβασμό.
ΟΤΑΝ κυριαρχήσαι άπό τίς γενικές καί είδικές άρχές τοΰ άξιώμα- 

τός σου, Ιδανικά, προορατικότητα καί συλλαμβάνεις τά μηνύματα 
τής έποχής.

ΟΤΑΝ διαλογίζεσαι μέ τήν συνείδησή σου καί τόν συνομιλητή 
σου χωρίς βίαιες Αντιδράσεις.

ΟΤΑΝ ύπολογίζεις τά έπιχειρήματα τών άλλων καί τά σέβεσαι 
έστω καί έάν δέν σύμφωνης.

ΟΤΑΝ έξετάζεις μέ έπίγνωση κάθε θέση πού ύποστηρίζεις καί δέν 
υποβάλλεσαι άπό τό συναίσθημα τής στιγμής.

ΟΤΑΝ περιφρονεΐς τίς Ακρότητες καί δέν έπιχαίρεσαι άπό όποια- 
δήποτε Ατυχία τών συνανθρώπων σου.

ΟΤΑΝ αύτοελέγχεσαι μέ σοβαρότητα καί ύπερέχεις σέ καλωσύνη, 
πού είναι σημάδια άνωτερότητος.

ΟΤΑΝ έκφράζεις μέ περίσκεψη τήν προσωπική σου γνώμη, γιατί 
αύτή είναι πολύτιμο κεφάλαιο γιά τόν δικό σου άγώνα, τήν ύστερο- 
φημία, τήν όφειλομένη προσφορά στήν πατρίδα, στούς έπιγενομέ- 
νους.

ΟΤΑΝ δέν στοχάζεσαι δημοσίως, άλλά δημοσίως ένεργεΐς δπως 
οί Νόμοι όρίζουν καί οί έξάρσεις μένουν παρακαταθήκη γιά τό μέλλον 
καί δταν θά δικαιούσαι νά συμμετέχης στά κοινά.

ΤΟΤΕ είσαι ύπερήφανος πού ύπηρετεΐς είς τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ, διότι τό παράδειγμά σου φωτίζεται, ή άντοχή σου 
γιγαντώνεται καί νοιώθεις τήν ψυχική σου Ανάταση δώρο τοΰ θεού» .

Α . ΣΕΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ 

Α Φ Ω Ν  Κ Ο Υ Ρ Κ Ο Υ Ν Τ Η  Ο.Ε.
ΤΣΑΜΑΔΟΥ 16—ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ—ΤΗΛ. 422-728

Ώ ς  προερχόμενος έκ τών Σωμάτων Ασφαλείας θέτω είς τήν διά- 
θεσιν τών κ .κ . ’Αξιωματικών καί 'Οπλιτών τής 'Ελληνικής Χω
ροφυλακής, άπαντα τά είδη τού Καταστήματός μας.

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 είδη 
προικός.

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

"Απαντα τά άνωτέρω είδη μας, παρέχονται μέ εύκολίας πληρωμής 
έπί μικρά προκαταβολή, μέ Ικπτωσιν 10ο)ο έπί τών άναγραφομένων 
τιμών μας καί έξόφλησιν τού ύπολοίπου είς 6 μηνιαίας δόσεις.
Σημ. Έπί τών άγοραζομένων τοϊς μετρητοϊς έμπορευμάτων ή πα- 

ρεχομένη έκπτωσις Ανέρχεται είς 20ο )ο .

Μετά τιμής
Νικόλαος Κουρκουντής

ΝΕΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

Τήν 15-6-74 άρχισε ή έκπαίδευσις τών 
Νέων Υπενωμοταρχών είς τήν Σ.Ο.Χ. 
’Αθηνών. Είς τόν διενεργηθέντα τήν 
3—5]8]74 είσιτήριον διαγωνισμόν διά 
τό Β' Τμήμα τής Σ.Ο.Χ. μετέσχον (1.987) 
υποψήφιοι δνδρες τοΟ Σώματος καί ίδιώ- 
ται.

Έπέτυχον (750) ύποψήφιοι, έξ ών 
(565) άπόφοιτοι καί (185) μή άπόφοιτοι 
Γυμνασίου. Έκ τών έπιτυχόντων τήν 
12-9-74 έκλήθησαν πρός έκπαίδευσιν 
έν συνόλιρ (348) τριακόσιοι τεσσαρά
κοντα όκτώ ύποψήφιοι ήτοι : (200) 
άπόφοιτοι Γυμνασίου, (100) μή άπόφοι- 
τοι Γυμνασίου καί (48) τεσσαράκοντα 
όκτώ οί όποιοι υπάγονται είς τάς εύερ- 
γετικάς διατάξεις τοΟ Ν.Δ. 1348)1973, 
έξ ών (8) τυγχάνουν μή άπόφοιτοι καί 
(40) είναι άπόφοιτοι Γυμνασίου. Σχετι
κή ή Α.Π. 422]2]42νδ έ.6. Δ]γή τοΟ ’Αρ
χηγείου πρός τάς Δ]σεις ’Αξιωματικών 
Χωρ]κής.

Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΝ ΑΡ. 58
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Λ Α Β Υ Ρ Ι Ν Θ Ο Σ
Τό λεωφορείο ένα (2 σημα

τοδότες).

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ρ Ι Α
Μέ τήν τοποθέ

®  ®  ® ® τηση τών άριθμών
μέ τόν τρόπο αυτό
έπιτυγχάνεται, μέ

©  ®  ®  ® κέντρο τό 2
άθροισμα κατά
τριάδες 22

Ο Δ Η Γ Ε Ι Τ Ε  Σ Ω Σ Τ Α
1. Είς τό έπιβατηγόν
2. ΝαΙ έχει δικαίωμα
3. Ό  άκολουθών τήν εύθεϊαν
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The most valuable resourse of a nation, 
is children and youth. A nation deprived 
of many natural resourses may still be 
strong and vigorous, if human resourses 
are mourished and conserved. No nation 
can long endure if it wastes it’s human 
resourses.
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IN T H I S  ISSUE

Major John Tripis tries to outline the great and glorious history of Thessaloniki from the 
ancient times till nowdays. Thessaloniki today is a modern and attractive city, though the higher 
part of the city still retains some of the picturesque old atmosphere and give us some idea of what 
the city was. The Hellenic Gerdarnierv which polices this large city has greatly contributed to 
its growth in every res'peets because it always succeeded in preserving law and order in the hig
hest levels'
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What, ANTIPATROS the Thes- 
salonician, said 2000 years ago 
about the beautiful «Nymph of 
Thermaikos» is undoubtedly true 
— THESSALONIKI is certainly 
the «Mother of Macedonia» and 
the most beautiful daughter of our 
Motherland. This has been, repeat
edly, proved to be true, during her 
long and glorious history. It is, 
certainly, true because every Mace
donian feels this way and he, also, 
feels proud when he pronounces 
this word.

Thessaloniki, is not to ancient 
as other Hellenic cities but her 
history is replete of glorious and 
insuperable events which made it 
so famous and most beloved. Her 
history goes back to 315 B.C. when 
the unimportant at that time ancient 
town ol Therma was incorporated 
with twenty-five others into one 
city by Cassander, the son of Ma
cedonia’s Regent after the premat
ure death of Alexander the Great, 
who gave her the name of Thes- 
sabonikeia, in honour of his wife, 
who was sister of Alexander the 
Great.

Later Antigonos Gonatas, fortifi
ed the city which little by little 
became the most important harb
our of North Greece and for this 
reason it was the target of many 
enemies and barbarous invaders.

In 274 Antigonos Gonatas re
tired on it after his defeat by Pyr
rhus, king of Epirus. In 146, when 
Macedonia became a province of 
the Roman Empire, Thessaloniki 
was made its capital. It's geogra 
phical position at the head of the 
Thermaikos gulf favoured its rapid 
development, which was accelerated 
by the building of the Via Egnatia, 
which connected Rome with Kons- 
tantinoupolis.

The natural advantages of the 
city, its position in relation with 
the area of the whole country and 
of the Balkan peninsula and the 
basic communication arteries pas
sing through it, have always, since 
that time, ensured the prerequi
sites for a continuous development 
and progress and for this reason 
it has played during all these cent
uries a most vital and important 
role in our Country’s economical, 
historical and cultural history. It 
is for this reason, that we think 
that it is worthwhile to recall some 
of the most significant events of
2
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her history which made this city 
worldwide known and so famous 
and of course, the «Apple of rival
ry» of many nations, too.

Since its foundation it became the 
trade and cultural centre of North 
Greece which attracted all people 
and many eminent elites of com
merce and spirit : Cicero, for in
stance, spent a great part of his 
exile in 58 at Thessaloniki · Pom- 
pey, the Roman Emperor took 
refuge in this city, in 49 from 
Caesar.

The city’support of Antony and 
Octavian before the famous battle 
of Philippi assisted greatly its fort
unes and growth, signs of which 
remain up to the present-day. In 
49 - 50 St. Paul preached at Thes
saloniki, and he foanded the Chris
tian Church · His two letters to 
the Thessalonicians have come 
down to us as the «Epistoles» to 
the Thessalonicians · St. Paul revi
sited the city once more in 56 and 
he completed the organisation of 
the Thessaloniki Christian Church, 
which afterwards became both the 
strongest rampart of our Nation's 
northern borders and the most 
important cultural and economical 
centre of North Greece.

Thessaloniki repelled repeated at
tacks by the Goths in the third 
century. Galerius, who succeeded 
to the East half of the Roman 
Empire on the retirement of Dio
cletian, dwelt in Thessaloniki, where 
the persecution he instigated claim
ed as a victim Saint Demetrius, 
afterwards Patron Saint of the 
city - Saint Demetrius a native of 
Thessaloniki, was martyred at the 
command of Galerius, and since 
then, he defended it, as Patron 
Saint, against many enemy attacks 
Constantin the Great, was in Thes
saloniki, where he mustered his 
fleet before the victorious campaign 
against Licinius in 324.

Under Theodorus the Great, in 
379 - 395, Thessaloniki, became the 
seat of the Prefecture of Illyricum 
and the base of the emperor’s 
operations against the Goths. In 
Thessaloniki, Theodosius himself, 
severely ill, was converted to Chris
tianity and afterwards issued the 
Edict of Thessaloniki, in 380, re
versing Julian’s toleration of pagan 
gods and condemning the Arian 
heresy held at Konstantinoupolis.

Later, Thessaloniki favoured by

Justinian rose to become the second 
city of the Great and glorious 
Byzantine Empire. Having endured 
further invasions of the Goths, 
and resisted five sieges by Avars 
and Slavs, who appeared for the 
first time in the Balkan Peninsula 
in 526, and who later on in 869 
were converted to Christianity by 
two Thessalonicians brothers S. S. 
Cyril and Methodius, who created 
also the Slavic alphabet on the 
basis of the Hellenic one ■ In re
turn, the Slavs, instead of gratitude, 
they repeatedly attempted to con
quer Thessaloniki, but they always 
failed :

Thessaloniki, was stormed by the 
Saracens led by Leo of Tripoli in 
904, when 22000 of its inhabitants 
were sold into slavery. It served 
Basilius ΓΙ as base against the Bul- 
gars, who besieged it without suc
cess in 1041. When in 1185 the 
Army and fleet of Willian II of 
Sicily, commanded by Tancred, 
captured the city, the celebrated 
Homeric Scholar Eustathios, left 
a detailed account of its barbarous 
sack. At the end of the fourth 
crusade, the city became the capital 
of the Latin Kingdom of Thessa
loniki under Boniface of Montfer- 
rat, in 1204 · Kalojan of Bulgaria

A part view o f the beautiful c ity o f Thessaloniki.

M H Tufi 
’*■ ■»»», 
I  *111»
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was killed here in 1207 while attack
ing the city, and Henry of Flanders 
died in Thessaloniki in 1216, poi
soned perhaps on the eve of mar
ching against Theodore Angelus, 
despot of Epirus, who succeded in 
conquering the city in 1222 and he 
proclaimed himself Emperor, while 
the rest of the area came under 
the sway of Ivan Asen of Bulga
ria. But, in 1246 IOANNIS VA- 
TATZIS reappropriated both to the 
Byzantine empire of Nicaea.

In the 14th century possession of 
Thessaloniki was the recognised 
first goal of every usurper with his 
eyes on the Imperial throne. The 
Catalan Grand Company besieged 
the city unsuccessfully in 1308 · 
Michael IV died here in 1320 apd 
hence in 1328 his son Andronicos 
III haunced his successful campain 
against his grandfather · The sa
me century witnessed the religious 
struggles of the Hesychasts, or 
Quietists, and the insurrection of 
the Zealots, a people’s party who 
murdered the nobles in 1342. The 
short period of reform before they 
were crushed coincided with the ar

tistic Golden Age of the city-Dur
ing a long period of anarchy Thes
saloniki fell to the Ottoman Empi
re in 1387 and again in 1394, but in 
1403, after the Mongol Timur had 
crushed Bayezid I at Ankara, it was 
restored to the Byzantine Empire. 
In 1423 Andronikos Palaeologos, 
son of Emperor Emmanuel II, des
pairing of keeping back the Turks, 
placed Thessaloniki under Venetian 
protection. However in 1430 Murad 
II stormed, sacked and occupied 
the city. The churches were trans
formed into mosques, save for four 
which were left to the returning Hel
lenes. The population declined un
til it was suddenly increased by the 
influx of 20.000 Jews banished from 
Spain by the Edict of the Alham
bra, in 1492, who absorded the 
Bavarian Jews who had arrived tw
enty years earlier.

By the middle of the 16th centu

ry, they constituted the major part 
of the population and had formed 
a small autonomous community 
speaking Ladino, a form of Casti
lian, which they wrote in Hebrew 
characters ■ Towards the end of 
the century the Hellenes returned 
in some strength. The city suffered 
from fires in 1545 and 1617, and 
from the Jewish schism of 1659 
when the sect of Dommeh broke 
away.

In 1821, at the outbreak of the 
Hellenic war of independence, an 
heroic movement at Thessaloniki 
was savagely suppressed by the fu
rious barbarous Turks, but the 
Thessalonicians did not ceased their 
struggles to liberate the «Mother 
of Macedonia» from the barbaric 
hordes of the Ottoman joke.

Durring the 19th century Thes
saloniki made great steps of evolu
tion in every facet of its life, and

The International Fair o f Thessaloniki yeflects the vey peak o f our country’s progress.
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many eminent personalities were 
distinguished in litterature. In 1876 
the French and German consuls 
were murdered by the mob.

In 1888 the railway link was forg
ed with the rest of Europe and in 
1897 - 1903 a new harbour const
ructed.

Thessaloniki became a centre of 
intrigue against the misrule of Ab- 
doul Hamid. Here in 1906 was form
ed the Turkish Committee of Union 
and Progress, which secretly orga
nised the Macedonian revolt of 
1908 · In 1909 Abdoul Hamid was 
deposed and exiled in Thessaloniki.

For many years the people of 
Thessaloniki hand by hand with 
their independent brothers resisted 
strongly and fought valliantly a- 
gainst the Turks and other intri
guers and usurpers and finally the 
heroic Hellenic Army, made a trium
phal entry into Thessaloniki on Oct. 
26, 1912 under the Command of 
the Prince Konstantin^ Thus, Thes
saloniki, returned to the laps of 
her Motherland, after centuries and 
centuries of foreign harsh and bar
baric yoke.

In 1913, king George the I. was 
assassinated in Thessaloniki. Dur
ing the First World War Thessalo
niki went through many hardships. 
A fire devastated also the city on 
August 5th, 1917, rendering 50.000 
homeless, and the shanty town of 
refugees was swollen in 1923 by 
the exchange of Population with 
Turkey · Replanning of the centre 
was put in hand in 1925 - 1935, 
but the greatest transformation 
occurred after 1950. Since then 
Thessaloniki has become a modern 
and most beautiful city, though the 
higher part of the city still retains 
some of the picturesque old atmost- 
phere, which reminds us of the past 
and give us some idea of what this 
city was. The old walls enclose the 
old city which today expanded in 
distance around and beyond them. 
Remnants and ruins of the past, 
Byzantine Churches, the Art of 
Triumph of Galerius, etc. remind 
to the visitor same of the events 
we described here above — But, a 
well-known symbol of Thessaloniki 
remains always the «white tower», 
built in 1430 by the Venetians, which 
the barbarous conquerors, the 
Turks, transformed into prison, in 
which many Hellenes were massacr
ed by them during the long period
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The Thessaloniki Gerdarmery Department is one o f the best organised in Greece.
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of their yoke ■
To-day, Thessaloniki, has rapidly 

grown to a large modern city with 
a population over 550.000 inhabi
tants including of course the com
munities around, and it constitutes 
the largest urban centre of our 
Country afcer the capital. The city, 
as a port and a traffic crossroad, 
plays a most important role in 
Greece’s export and import trade, 
while, owing to the rapid developm
ent of its industry, it has also grown 
into an economic, cultural and tou
rist centre of an international sig
nificance.

The natural consequence of the 
city’s development was a striking 
change in the old character of a 
simply flourishing urban centre, 
and the formation of a new agglo
meration, still preserving, however, 
the peculiarity and the atmosphere 
of its glorious past.

The Hellenic Gendarmery which 
polices this large city of our Coun
try has greatly contributed to its 
growth in every respect, because 
it always succeeded in preserving 
law and order in such a degree of 
effectiveness which permitted the 
people to be free of any kind of 
uneasiness and disconfort hamper
ing them from their looking after 
their occupations and wellbeing.

The relations of the Gendarmery 
with this city and Macedonia start 
long before its independence.

A great number of Gendarmery 
Officers was among those who vo
lunteered to join the guerila groups 
which started the independence war 
in the early days of this century and 
which prepared the ground for the 
great liberative wars of 1912. 
Gendarmery units were the first to 
enter the city of Thessaloniki as an 
avanguard of the Hellenic Army on 
October 26, 1912 and many old-men 
who still live to-day, recall the 
touching moments when they saw 
the first Gendarms to salute the 
Thessalonicians.

But the combats of the Hellenic 
Gendarmery did not end with the 
liberation of the city and Macedo
nia, on the contrary, they stared after 
the liberation, because the restora
tion of peace and order in a city 
like Thessaloniki under such advert 
circumstances, and at a time when 
still many enemies were envying the 
beautiful nymph of Thermaikos, 
was not an easy one. The Gendar

mery, from the first moment of the 
city’s independence had to clear up 
it not only of the law-breakers, but 
also of the aoutlaws and remnants 
of the Turkish hordes and the Ko- 
mitatzidhes, Bulgariuns outlaws, 
who inflitrated this area in order to 
help their country to siege this city 
and Macedonia. It was the Gen
darmery Officers who, whithin a 
short time, not only disbanded these 
hordes of bandits but they also se
cured absolute peace and law in the 
entire area of North Greece.

During the period of the first 
world war and that of the victo
rious war of 1920- 22 the Gendar^ 
mery’s responsibilities and duties 
had immensely augmented. Never
theless, the Gendarmery succeded 
once more in gaining the sincere 
respect and admiration of the Thes
saloniki citizenry, because it suc
cessfully protected it from the cri
minal activities of the bandits and 
criminals who appeared just after 
the Katastrophe of Asia Minor.

But the cornice of the Gendar- 
merys offerings and sucrifices to
wards the people of Thessaloniki is 
the period of the EPOS of 1940 and 
triple occupation of this part of the 
country by the Nazi enemies and 
especially, by those who tried once 
more to grasp it from Greece’s 
lap, namely, the Communists and 
Slavs who repeatedly attempted to 
put their feet on this Holy Land of 
Alexander the Great.

Four years of foreign occupation, 
1941 - 1944, and another five years 
of anti - slavocommunist combats 
were long enough, to foster brother
ly relations between the Gendarme
ry Men and the heroic Citizens of 
Thessaloniki · Common ambitions 
fears, struggles for survival and 
common aspirations for their fu
ture have brought together very clo
sely the Gendarmery Men and the 
Thessalonicians to a point that many 
police Agencies of the world-would 
envy them. This is not strange, since 
the people of Thessaloniki not only 
most Law-abiding, but they have in 
many occasions seen the efforts 
and struggles of the Gendarmery to 
respond most effectively to their 
expectations.

Being, Thessaloniki, a large city 
on the crossroads of three conti- 
nets and the capital of North Gree
ce presents a particular interest 
from every point of view. This make

the task of the Gendarmery most 
important and certainly most diffi
cult too. For this reason the Gen
darmery Leadership pays particu
lar attention to the Thessaloniki 
Giendarmery Department, and they 
always devote every effort, time and 
pain in order to outgrade the per
formance level of its men.

Past achievements of the Thessa
loniki Gendarmery Department ha
ve paved the cornestones upon 
which is based the sincere respect 
and admiration toward the Men 
whose unique ambition has always 
been to serve the Thessalonicians 
in the best possible way and above 
all most efficiently and humanly.

Sixty two years have already e- 
lapsed since the Gendarmery re
sumed the responsibility for enforc
ing the law and serving the public of 
Thessaloniki. During this long pe
riod the Gendurmery side by side 
with the gentle and law-abiding citi
zens of this town have experienced 
a great many changes. To-day, 
one can, certainly, maintain that the 
Thessaloniki Gendarmery Depart
ment one of the best organised and 
functioning Agencies nut only of 
our Country but even of many other 
cities of the world.

Its organisational structure is as 
follows :
— The city is divided into 4 sub

departments under which are 18 
Police Precints and two Stations.

— The Internal or National Secu
rity sub-department with 16 de
tachments.

— The General Security Sub-depar- 
ment.

— The Tourist Gendarmery Sub
department

— The Market-control sub-depart
ment.

— The Traffic Sub-department
— The Mikra Air-port Sub-depart

ment to which the Airport Pre
cinct and the Passport-Control 
office.

— The Aliens Bureau with four pass 
port control offices and the 
Mount Athos Aliens Bureau.

— The Vehicles Division with the 
Central Workshop of North 
Greece.

— The Emergency Squad, and
— The Public Prosecutor’s Office.

All these services are directed by
a well-qualified Staff under Briga
dier General Mr. George Stavro- 
poulos with the help of three De-
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A share o f the succes o f the 39th Thessaloniki International Fair belongs to the Gen- 
darmerv.
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puty Directors, Col. Mr. Belibassa- 
kis, Col. Mr. Metallinos and LT. 
Col. Mr. Fotopoulos, who devote 
much time and effort in order to 
up-grade the efficiency of the per
sonnel and to satisfy the expecta
tions of the citizens of Thessaloniki 
at general.

The up to day accomplishments 
of the Thessaloniki Gendarmery 
Department show most convisincing- 
ly that the Gendarmery is entitled 
to be proud of this large Unit which 
has been most effective and success
ful in every field of its activities 
despite the missellaneous difficul
ties pertaining to circumstances un
der which is obliged to perform its 
most heavy and hard duties.

Besides the problems created in 
a large city like Thessaloniki, each 
year the Gendarmery is, also, res
ponsible for the smooth and peace
ful operation of the International 
Fair, which is organised in Thessa
loniki from September 1st, each 
year, and lasts for 22 days.

This event started in 1925 when 
an eminent Macedonian from Poly
gyros of Chalkidiki first conceived 
the idea of the Thessaloniki Interna
tional Fair foundation.
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This was Nikolaos Germanos, 
who not only perceived the idea of 
the Thessaloniki International Fair, 
but he fought for it, both before 
and after the Fair’s establishment, 
when, as the first Director General, 
he had to cope with thousands of 
difficulties and to surpass unimagi
nable obstacles in order to create 
such a living agent as the Fair is 
and to ensure its survival. Finally, 
he succeeded in both.

The role of the Thessaloniki In
ternational Fair for the develop
ment and commercial activity, the 
promotion of Hellenic products, 
and the strengthening of ties and 
relations with other countries is al
ready well-known and it constitutes 
the main objective as well as the 
essense of its overall function.

The 39th period of the Thessalo
niki Internationa] Fair will undoub
tedly be marked as an historical 
event, since it was inaugurated by 
the Great Macedonian Prime Mini
ster, a native of the village Proti 
of Serres area, Konstantinos Ka- 
ramanlis, who returned home after 
11 years and he is now the head of 
the ecomeninal national Governe- 
ment.

The short message of our Prime 
Minister Mr. Konstantinos Kara- 
manlis full of deep meaning impres
sed every one present at the inau
guration ceremony —, and it was 
the following :

«From this place, of the Thessa
loniki International Fair, in which 
has been gathered the peaceful la
bour of the people of East and 
West, it is given to me the oppor
tunity to proclaim the faith of our 
Country in the peaceful arrange
ment of the international differen
ces, in the universal cooperation 
and in the noble emulation of the 
Countries under conditions of free
dom and justice. Greece, for the 
first time after 7 years of humilia
tion and esolation feels a particu
lar proud for being the host of the 
national progress and the econo
mical scores of the people who coo
perate with her in terms of since
rity and equality.

The period of this year’s Fairs 
coincides with a critical moment of 
our Nation’s life, because the un
disguised violence and the hypocri

sy put under trial the international 
justice and the international ethicks. 
Greece, being strong and indepen
dent, and inviting in the competi
tion of peaceful achievements and 
not in that of territorial conquest, 
thanks wholeheartedly both the 
Countries and the exhibitors who 
participate in the Thessaloniki Fair. 
Their prompt and great participa
tion is an evidence of the evalua
tion of its peaceful objectives and 
a Common approval of the recog
nition of the mutual interest for 
the commercial cooperation witq 
her».

Indeed, the participation, both o 
foreign and Greek, exhibitors this 
year was remarkable.

The following numbers will give 
to the reader a picture of it :
— Greek industries, organisations 

etc. 762.
— Foreign Countries participating 

officially 21.
— Foreign Countries participating 

unofficially 38.
— Official exhibitors 509
— Foreign exhibitors participating 

through their Greek representa
tives .1204.

— Covered surface in Square me
ters 80.000 m2

— Surface covered by State parti
cipation 17892 m2
It is for the 39th time that the 

Thessaloniki International Fair pre
sents the achievements of human 
intelligence and labour in the fields 
of technology, engineering, agricul
ture, etc. The hospitable grounds 
are occupied by a large variety of 
exhibits coming from local produc
tion and the most significant coun
tries in terms of economic develop
ment, such as, Albania, Austria, 
Bulgaria, France, Germany, Irak, 
China, Israil, Yugoslavia, Italy, 
U .S.A ., Cyprus, Hungary, South 
Africa, Poland, Rumania, Libya, 
Syria, Sweden, Sudan, Ts.echoslova- 
kia.

The International Fair reflects the 
very peak of our Country’s pro
gress in all fields of social, cultural 
and economic life. Yet, the Thessa
loniki International Fair has ano
ther most significant role, because

it appraises the official presence of 
21 Countries and the unofficial of 
another 38 countries, not only on 
the basis of economic value but 
also on the basis of its moral va
lue. And, the presence of those 
countries, the spirit of noble emu
lation, the mutual acquaintance and 
the friendly feelings created on this 
occasion, constitute fundamental 
values which touch the soul, with
out disregarding the material needs.

The International Fair is, of cour
se, concerned with material things 
which, however, do not cease to 
erve certain other ideas. And, pri
marily, it is the idea of internatio
nal understanding. By its material 
exhibits the Fair. Brings the peoples 
and the several countries into closer 
contact, it infuses friendly feelings 
into them. By the spirit of noble 
emulation, it stimulates their inte
rest. By the reward of the best at
tainments, it prompts them to imi
tation. By bringing them together, 
it assures them that they are all 
alike, with common wishes and 
common needs. And through all 
these, it contributes not only to the 
attainment of the economic objec
tives, but also to the creation of a 
human unity through mutual under
standing and friendly cooperation 
in every activity of life.

The results of the 39th event of 
Thessaloniki International Fair can 
surely be considered as most satis
factory due to participation, cove
rage of area and attendances, since 
it was attended by over 1.200.000 
visitors.

The extent, bulk and quality of 
the Hellenic participation in the 39th 
event of Thessaloniki International 
Fair were most impressive, and cer
tainly did contribute to the attain
ment of one more step forward 
within endeavors made to give the 
Fair a national and export orienta
tion.

A share of the success of the 39th 
Thessaloniki International Fair be
longs, undoubtedly, to the Gendar- 
mery which once more proved its 
high effectiveness and satisfied the 
expectations of the Thessalonicians.

E N D
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